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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE

I. M. Aninoasa

In dimineața zilei de 6 
Ianuarie, minerii de la A- 
ninoasa au raportat depă
șirea producției prelimina
re cu 47 tone de cărbune. 
Despre modul în care se 
acționează pentru ca în 
1986 mina să înregistreze 
permanent producții supe
rioare celor planificate 
am purtat o discuție cu 
Petru Her, inginer șef cu 
probleme de producție.

— O atenție prioritară a 
fost acordată asigurării li
niei de front. Enumăr, în 
acest sens, intrarea în ex
ploatare a zonei stratului 
3. blocul 1, care a fost a- 
fectată de focuri- endoge
ne; și a stratelor 6 și 7, 
din blocul II. A crescut, de

Ritmîcitate 
în realizări

Activitatea desfășurată' 
în primele zile din acest 
an de minerii de lă Dîlja 
sa caracterizează prin con
stanță și ritmicitate în
realizarea sarcinilor de
plan. Zi de zi din abataje
le minei au fost scoase la 
lumina zilei aproape 1500 
tone dc cărbune, fiind de
pășite, în acest fel, ritmic 
sarcinile de plan. In pri
mele patru zile s-au acu-,' 
mulat 128 tone de cărbune 
extrase suplimentar sar
cinilor planificate.

Cu cele 321 tone extra
se peste plan, minerii sec
torului II se află în frun
tea întrecerii socialiste 
pentru a da țării icit mai 
mult cărbune. Merite deo
sebite revin brigăzilor con
duse de Anton Moldovan, 
Ludovic Varga și Gheor
ghe Matei.

Adunări si conferințe de dări de seamă
și alegeri

în acest început de an 
și cincinal, organizațiile 
de sindicat din întreagă ța
ră trăiesc unul dintre cele 
mai importante momente 
ale activității lor — adu
nările de dări de seamă și 
alegeri. înscrise în suita 
evenimentelor pregătitoa
re Congresului U.G.S.R., 
adunările și conferințele do 
dări de seamă și alegeri 
constituie pentru, organe
le și organizațiile sindica
le din Valea Jiului prile
jul unoi- profunde analize 
a activității lor, pusă în 
sluj ba înfăptuirii exem
plare a planului de dez
voltare economi eo-socială 
în profir teritorial, trans- 
punerji neabătute in viață

asemenea, la trei numărul 
de abataje în stratul 3, 
blocul II.

— Cum este asigurată a-
lo-

■2. 
condiții 
pentru

provizionarea acestor 
curi de muncă ?

-=- Prin finalizarea nou
lui orizont 10, din culcușul 
stratului 3, blocurile 1—!' 
vor fi asigurate 
net îmbunătățite 
aprovizionare și aeraj tu
turor locurilor de muncă 
aferente sectoarelor I, II 
și V.

— Referitor la transpor
tul din celelalte sectoare ?

—- Am demarat acțiunea 
de recondition are a unor 
lucrări miniere principale 
de transport din zona sec
toarelor III, IV și IX în 
vederea derulării unui

Interviu realizat de 
Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

plinirea dezideratelor 
libertate, bunăstare și pro
gres social. Prețuim în 
mod deosebit contribuția (Continuare în pag. a 3-a)

e-

La gazetele de perete minerii urmăresc, ca într-o oglindă, aspectele muncii 
din subteran, rod al eforturilor depuse de colectivul minei Lupeni pentru ex
tragerea cărbunelui eocsificabil. Foto : Al. TATAR

în organizațiile 
a istoricelor hotărîri ale 
celui de-al XIH-lea Con
gres al partidului.

In viața organizațiilor 
de sindicat din întreprin
derile și instituțiile Văii 
Jiului, desfășurarea adu
nărilor de dări dc seamă 
și alegeri reprezintă o pe
rioadă de puternică efer
vescență creatoare, pentru 
materializarea eforturi
lor tuturor membrilor or
ganizațiilor de sindicat în 
realizarea indicatorilor de 
plan, în special . la extrac
ția de cărbune. In acest 
sens, organizarea „zile
lor, săptămînilor și deca
delor record în producție" 
se înscrie ca una dintre 
inițiativele „cuprinzătoare,

1000 tone 
de cărbune 

în plus

de 
la 
în 

an,

Răspunzînd tnsuflețitoa- 
relor chemări adresate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Mesajul 
Anul Nou, minerii de 
Lonea s-au mobilizat 
primele zile din acest 
reușind să extragă supli
mentar sarcinilor de plan 
1000 tone de cărbune, ca 
urmare a depășirii produc
tivității muncii planificate 
la nivelul întregii activi
tăți cu 100 kg pe post. Pe 
loc fruntaș în aceste prime 
zile ale noului an se află 
minerii din microcarîera 
Jieț cu un plus de 611 to
ne. Dc asemenea, trebuie 
subliniat faptul că trei 
din cele cinci sectoare de 
producție raportează rea
lizarea și depășirea sarci
nilor de plan.

de sindicat
prin care oamenii muncii 
întîmpină evenimentul de 
largă rezonanță patrioti
că al alegerilor. Totodată, 
organele și organizațiile de 
sindicat vor desfășura o 
intensă și cuprinzătoare 
muncă politico-organizato- 
rică în vederea sporirii 
co'ntcibuției oamenilor mun
cii la asigurarea unei noi 
calități a întregii vieți e* 
conomico-sociale, a ridică
rii necontenite a nivelului 
de conștiință .și de pregă
tire politico-ideologică al 
tuturor oamenilor muncii.

Petru BARB, 
președintele Consiliului 

municipal al sindicatelor

(Continuare in pag. a 2-a)

O imagine de neuitat din fototeea redacției : copiii minerilor dau expresie 
sentimentelor de nemărginită dragoste față de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, aflați într-o rodnică vizită de lucru în Valea Jiului.

Prestigioasă activitate închinată 
prosperității patriei socialiste

lea Jiului, cu un cald și 
respectuos omagiu adus to
varășei Elena Ceaușescu, 
pentru tot ce întreprinde 
alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru progre
sul neîntrerupt și multila
teral al țării. Sînt gînduri 
și sentimente izvorîte din 
profunda recunoștință a 
zecilor de mii de femei 
din municipiul nostru care 
vedem la fiecare pas, și 
în toate sectoarele și do
meniile de activitate cum 
prind viață măsurile com
plexe de dezvoltare econo
mică și socială a munici
piului.

Femeile din Valea Jiu
lui, ca de altfel toate fe
meile din țara noastră, 
au în tovarășa academician 
doctor inginer El e n a 
Ceaușescu un strălucit e- 
xemplu, un model convin
gător de implicare profun
dă, cu toată pasiunea, în 
lupta revoluționară a po
porului nostru pentru îm- 

de

In ambianța de amplă 
angajare patriotică a aces
tui început de an și cinci
nal, femeile din Valea 
Jiului, împreună cu mi
lioanele de femei din în
treaga țară, cu întregul 
popoi' român, sărbătoresc 
ziua de naștere și îndelun
gata activitate revoluțio
nară a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant 
frunte al partidului 
savant de reputație 
dială, întruchipare 
a rolului pe care-1 
femeia în societatea 
tră.

Cu acest prilej sărbăto
resc, dăm glas sentimente
lor de aleasă stimă și pre
țuire ale femeilor din Va-

de 
nostru, 

mon- 
înaltă 
ocupă 
noas-

Manifestări 
omagiale

In această zi. în care 
gindurile și sentimentele 
de prețuire ale întregului 
nostru popor se îndreaptă 
cu vie recunoștință spre 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminentul om de știință, 
savantul de renume mon
dial, care și-a consacrat 
întreaga energie propăși
rii științei românești, co
lectivele de femei din în
treprinderile și instituți
ile Văii Jiului,., alături de 
faptele lor vrednice de 
muncă, cinstesc aniversa
rea zilei de naștere a tova
rășei Elena. Ceaușescu prin 
numeroase manifestări-o- 
magiale.

(Continuare în pag. a 2-a)

inscripții Destin eroic
Adevăratul eroism nu meiă-savant de. renume 

constituie doar o iposta- mondial, care și-a dăruit 
ză, o latură sau a: „intim- toate energiile creatoare 

poporului, împlinirii mi
lenarelor sale aspirații.

plare" a personalității u- 
mane, ci o stare perma
nentă de spirit, o înaltă însuși numele său a de
și conștientă atitudine de venit superlativul cali

tăților morale și a anga
jamentului politic, blazon 
al viitoarelor certitudini 
socialiste pe meleagurile 
carpatine.

Destinul prim vice?

I 
I 
I 
I 
f
I 
ț

viață materializată nu 
neapărat în gesturi uni
ce ci în fiecare fapt co
tidian, Intr-un destin 
roic, care s-a înălțat în 
cununile simbolului, s-a 
împlinit viața 1 
Elena Ceaușescu, tovarășa 
de viață a secretarului 
general al partidului nos
tru, primul președinte al 
României socialiste tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

-.Tinerețea, desfășurată 
sub drapelul luptei revo
luționate a comuniștilor 
pentru eliberarea națio
nală și sociala a poporu
lui, a împletit armonios 
cele mai alese sentimen
te umane, crezul politic 
și de viață. Anii con
strucției socialiste au re
liefat. amplu coordona
tele destinului său exem
plar — femeia-soție

| mamă, femeia-activist de 
| frunte al partidului, 
i________________ 

și

fe-

esențială a tovarășei Elena 
Ceaușescu, alături de tova- . 
râsul Nicolae Ceaușescu, 
la elaborarea și realizarea 
vastelor programe de 'per
fecționare a organizării 
și conducerii societății, de 
dezvoltare a științei și teh
nicii. Puternică Implicare 
a științei și tehnologiei ro
mânești in toate domeniile, 
sub coordonarea Consiliu
lui Național al Științei șt 
Invățămîntului, determină 
mutații fundamentale în 
cadrul forțelor de produc
ție, accentuînd laturii» 
calitative ale acestora, 
rolul lor hotărî tor în cadrul 
economiei naționale. De ase
menea, desemnarea în 
funcția de președfhte 
ale acestui însemnat orga
nism a tovarășei aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, reprezin
tă, așa cum s-a remarcat 
la Congresul Științei și In-, 
vățămîntului, garanția în-

Emilia MAN, 
președinta Comitetului 
municipal al femeilor

tovgrășei prim-ministrului Româ-
niei, al academicianului 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu ilustrează nu 
numai condiția femeii in 
socialism, ci și complexa 
ei capacitate de muncă, 
dăruirea plenară pe fron
tul construcției și edifi
cării socialiste, contribu
ția ei la propășirea și 

. sporirea prestigiului, pa
triei în lume. Iată de ce 
acum, lâ ceas aniversar, 
sentimentele de dragoste 
și aleasă prețuire ale u- 

. nei întregi națiuni aureo
lează destinul său eroic, 
ales conștient și întrupat 
prin ani de luptă și mun
că ferțilă j
și bunăstarea -------
său popor. (I. VULPE)

te lupta 'șt mun- 
pentru fericirea J 
area iubitului |
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PROGRAM DE
PREGĂTIRE

încă de la începutul a- 
. ’ ’ ’ -a 
program de 

în-

: (expuneri.

Manifestări 
omagiale 

(Urmare din pag. 1)

cestei vacanțe, în licee 
început un 
pregătire a elevilor, 
deosebi pentru cei din cla
sele a X-a și a Xll-a. A- 
ccst program este stabilit 
pentru matematică, fizică 

și chimie.

CLUBUL VACANȚEI

Jurnal de vacantă
de masă, șah) sau la au- 

. diții muzicale, la manifes
tări educative
dezbateri etc) a căror te
matică o constituie impor
tantele evenimente ale 
istoriei patriei noastre". 
Acest program, atractiv și 
diversificat, constituie un 
punct de atracție pentru 
elevii liceului care frec
ventează în fiecare zi clu 
bul lor.

Odată cu primele zile 
ale anului 1986 și-au re
luat activitatea cluburile 
vacanței care sînt organi
zate în școli pentru a li 
se oferi elevilor posibilități 
diversificate de petrecere 
plăcută, utilă și educativă 
a timpului. „In liceul- nos
tru, ne spunea prof. Du
mitru Colesniuc, directo
rul Liceului industrial din 
Petrila, le-am creat elevi
lor prilejul de a participa 
la întreceri sportive (tenis

TABERE DE ODIHNA

In perioada 3—11 ianua
rie sute de pionieri și e- 
levi din Valea Jiului . se 
află în tabere de odihnă 
organizate în stațiuni bal
neoclimaterice.
Geoagiu, au plecat 
pionieri din școlile 
cipiului. La Băile 
Băile Ilerculane și 
vata se află peste
tineri din liceele Văii Jiu
lui.

Astfel, la 
200 de 
tnuni- 
Felix, 

la So- 
100 de

La întreprinderea de con
fecții Vulcan are loc sim
pozionul pe tema „Femeia 
— profund implicată în 
soluționarea problemelor 

! lumii contemporane"; la 
i întreprinderea de tricotaje 
! din Petroșani sc ține ex

punerea ’„Știința româ
nească în slujba progresu- 
,ni și bunăstării omenirii".. 
De asemeni a, la I.F.A. Vîs- 
coza Lupeni, se desfășoară 
simpozionul „Contribuție 
remarcabilă la dezvolta
rea chimiei românești", 
simpozion dedicat tovară
șei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. 
remarcabil promotor al 
propulsării chimiei româ
nești în elita cuceririlor 
științifice mondiale.

Totodată, la I.U.M.P., 
IPSRUEEMP și Țesătoria de 
mătase Lupeni, au loc di
ferite manifestări omagia
le, dedicate operei de cea 
mai mare importanță pen
tru dezvoltarea și moderni
zarea chimiei românești.

Precizie, pasiune, prezență activă — iată un numitor comun al femeilor 
din țara noastră, care-și raportează existența și activitatea la cerințele eco
nomiei naționale. :

■■

-

w / >*
'Ă ’

Adunări și conferințe de dări de seamă 
și alegeri in organizațiile de sindicat

(Urmare din pag. 1)

Adunările și conferințe
le de dări de seamă și a- 
legeri reprezintă pentru 
organele și organizațiile 
de sindicat momentul u- 
nor analize temeinice a în
tregii activități desfășu
rate și, totodată, momentul 
stabilirii unor programe 
de acțiuni cuprinzătoare, 
care să asigure o perma
nentă perfecționare a sti
lului și metodelor de mun
că a întregii activități din 
grUpele și organizațiile 
sectoarelor de producție 
și pînă la nivelul

întregii organizații 'muni
cipale. De asemenea, în 
funcțiile de conducere ale 
organizațiilor sindicale vor 
fi aleși cei mai reprezen
tativi și mai buni dintre 
oamenii muncii, care prin 
întreaga activitate 
șurată în colectivul în 
care muncesc, au dovedit 
spirit de inițiativă, dărui- 
re și abnegație, profundă 
implicare în transpunerea 
în viață a hotărîrilor parti
dului și a hotărîrilor pro
prii ale organizațiilor sin
dicale.

In întreaga lor activita
te, organele și organizați-

ile de sindicat vor situa 
pe prim plan realizarea in
dicatorilor de dezvoltare e- 
conomico-socialâ, ridica
rea necontenită a nivelului 
calitativ al producției, îm
bunătățirea continuă a con- 

desfă- dițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor mun
cii, în așa fel, îneît orga
nizațiile de sindicat să în- 
tîmpine cu rezultate re
marcabile, în toate dome
niile de activitate, Con
gresul U.G.S.R., aducînd d 
contribuție determinantă 
la înfăptuirea hotărîrilor 
celui de-al XlU-lea Con
gres al partidului, a sar
cinilor și orientărilor for
mulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
în vederea accelerării rit
mului de progres al țării. •

(Urmare din pag I'

transport cu vagonete ope
rativ.

— Ce mizați prin inten
sificarea folosirii mecani
zării de care dispune mina?

— Prin exploatarea cu 
eficiență sporită a celor 
două complexe de susține
re și tăiere mecanizată a 
cărbunelui din cadrul sec
torului I preconizăm ob
ținerea unor productivi
tăți de peste 12 tone de 
cărbune pe post. In acest 
scop am format brigăzi de 
pregătire care creează li
nia de front necesară și 
am insistat pe creșterea

plasării și omogenizarea 
formațiilor de muncă în 
abatajele de mare capaci
tate.

— Cîteva cuvinte despre 
lucrările ,de investiții din 
1986, domeniu in care, în 
anul trecut, ați . obținut re
zultate notabile.

— Și în continuare vom 
insista pe realizarea pro
gramului de investiții. A- 
vem în vedere, în princi
pal, darea în exploatare a 
straiului 5 din blocul II. 
între orizonturile 10—11, 
și a straiului*13, din blo
cul I, capacități ce vor fi 
deschise progresiv în cursul 

•’ acestui an.

I
I 
I 
I

Un transport operativ al producției de cărbune 
și Alexandru Tărău. Totul 
se desfășoară conform pro
gramului întocmit.

In seara aceleiași zile, 
în jurul orei 20, sing, Os
car Simonis, conducătorul 
formației de la puț, ne-a re
latat : „Chiar acum s-au 
încl eiat testele de funcțio
nare și s-a constatat că

1 Ianuarie 1986, ora 10. 
La puțul cu schip al I.M. 
Lupeni începeau opera
țiunile de schimbare a 
dispozitivelor de legare a 
cablurilor de la mașina de 
extracție nr. 1, lucrări ce 
vizează funcționarea în 
bune condițiuni și încadra
rea în normele de exploa
tare a instalației.

— Lucrarea are un ca
racter deosebit, ne-a spus 
maistrul principal Viorel 
Paliță, coordonatorul ope
rațiunii. E vorba de volu
mul mare de muncă și 
măiestria meseriașilor: tre
buie suspendate cele două

Despre importanța acti
vității feroviarilor am mai 
scris nu o dată rînduri de 
elogiu. începutul anului 
1986 ne prilejuiește din 
nou consemnarea unor re
zultate de excepție obținu
te de oamenii muncii din 
cadrul ROM și 
troșani,: în
serviciu din 
da '1—7 
De data aceasta

stația Pe- 
turele de 

perioa- 
ianuarie. 
fost rîn- 
de loan

a
dul turei concluse
Neagu și. Andrei Gheorghe 
ca să se evidențieze pentru 
a asigura bunul mers al

vase de extracție, a cîte 17 
tone fiecare, pe grinzi me
talice în cilindrul puțului. 
Apoi, sînt eliberate cablu
rile și dispozitivele de le
gare.

Sîntem martorii începerii' 
operațiunii Sînt necesare, 
mai întîi, cîteva manevre 
de precizie pentru pozițio
narea vaselor de extracție, dispozitivele înlocuite fUne- 
lucru rezolvat cu bine de 
către mecanicul Ion Sa- 
chelarie. După aceasta, in
tră în acțiune lăcătușii T’ 
sile Dreptate. Gavrilă Ie
pure, Vasile Crucică, Dan 
Stoiciu, Iosif . Marina. Mi
hai Duma, Iustin .Turcă.

ționeăză normal. Este pri
mul nostru succes-din 1986 
pe care îl dorim de bun 

Ya* augur în vederea asigurării 
unui transport optim al 
cărbunelui la I.M. Lupeni".
(Gh. O)

nu în ultimul rînd, al șe
fului de stație din Petro
șani, Octavian Dragotă, 
trebui e rostite cu 
respect pentru* că munca 
lor n-a fost ușoară. Și, să 
notăm ?aici, ca o încunu
nare a muncii din noaptea 
de Anul Nou, îndrumarea 
primului tren de cărbune 
al anului 1986 și al cinci
nalului în care am intrat: 
la ora 1,10, trenul 23901, 
cu o încărcătură de 2 800 
tone de cărbune energetic, 
a pornit Spre termocentrala

activității feroviare din 
municipiul nostru.. Nume 
ca ale operatorilor Teofil 
Spinu, Ion Bojincă, Traian 
Surdeă, Pavel Maci și Ion 
Olariu, ale impiegaților de 
mișcare Petru Oprean, Ion 
Sîrbu, Nisțor Lase, Ștefan 
Ivan, Gheorghe Simion, 
Constantin Jumanca (șeful 
de tură IDM), Constantin 
Bălan, Tiberiu Polhak, sec
ția Lupeni — Petroșani, Ion 
Furnigea — șef manevră, 
Băiuț Dănțișor, Iulian Su- 
ciu, Nicolae Pamfil, Letică
Crăciun — manevranți și, Mintia 1 (Al. TATAR)

TELEX «SPORT ♦ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT
PARIS 6 (Agerpres). In 

clasamentul celor mai bu
ne 10 atlete din lume pe a- 
nul 1985 figurează și opt 
sportive din România. Ella 
Covaci ocupă locul întîi 
la 800 m — 1’55” 68/100, 
cu 64 puncte, urmată de 
Kratochvilova (Cehoslova
cia) 61 puncte, Agletdino- 
va (U.R.S.S.) 60 puncte,
Olizarenko (U.R.S.S.) 53
puncte. Maricica Puică este 
clasată pe locul doi la 1500 
m — 3’57”73/100 și la 3000 în primii 10 din lume sînt
m 8’27’’83/lOO, în ambele clasați doi atleți români :
probe primul loc revenind Sorin Matei, pe locul 5 la
americancei Mary Decker săritura în înălțime cu
Slaney cu 3’57”24/100 și 2,35 m și Gheorghe Negoi-
respectiv 8’25”83/100, Mi- ță pe locul 6, la aruncarea
haela Loghin este a patra suliței cu 92,42 m.

din lume la aruncarea greu
tății 20.97 m ; Niculma Va- 

. sile a cincea la săritura în 
înălțime 1,98 m, Doina Me- 
linte a cincea la 1500 m 
— 3’59”88/100 și a opta 
la 800 m — l*56”81/100 ; 
Florența Crăciunescu a 
șasea la aruncarea discu
lui 69,58 m, Mihaela Po- 
găceanu a șaptea la 100 
m garduri cu 12”79/100 ; 
Fi ța Lovin a șaptea la 800 
m 1’56”71/100. La masculin

59 puncte; 8. Bulgaria 49 
puncte etc.

BACĂU 5 (Agerpres). 
Duminică, în Sala sportu
rilor din Bacău s-a dispu
tat nieciUl-tur din cadrul 
optimilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" 
la handbal feminin dintre 
echipele Știința Bacău .și 
și Poliseps Stockli ol m. Su
perioare la toate capitole
le, cu un joc plin "de -iin- 
tezie în atac și ferm în 
apărare, handbalistele ro
mânce au obținut o victo- 

• tie dețașată, cu 34—18 țl7 
—o). Cea mai bună jucă
toare de pe teren a fost 
Elena Nițoiu, care a mar-

Iată și clasamentul pe 
țări în anul atletic 1985 : 
feminin : 1. U.R.S.S. 288 
puncte ; 2. R.D, Germană 
189 puncte ; 3. S.UiA, 155 
puncte; 4. România 76 
puncte; 5. Marea Britariie 
58 puncte; 6. Cehoslovacia 
40 puncte; 7. Bulgaria 39 
puncte etc. Masculin: 
S.U.A. 352 puncte: 
U.R.S.S. 211 puncte; 3. R.D. 
Germană 123 puncte etc. 
Mixt: 1. S.U.A, 507 punc
te; 2. U.R.S.S. 499 puncte; 
3. R.D. Germană 312 punc
te; 4. Marea Britanie 129 
puncte ; 5. România 85 
puncte; 6. Cehoslovacia 82 
pUncte; 7. R.F. Germania cat 18 goluri.

352
1.
2,

. , niuiți T
spectacolului nebunilcrV dintre .trecători le ignoră, I

- âruncînd pe jos tot felul 1
Cl'RAJAl’ORIA rapidă, ^e resturi de liîrtic, * c‘;t- J 

!

Popescu și Alexandru Ar- la aceeași oră, „Corabia lungul bulevardului, muiți 
șinei. Regia 
este semnată de George 
Negraru. (Al. H.)

CINEMATECA. In
ceastă șăptămînă cinema-

VUJttL tograful „7 Noiembrie" 
și joc din plai din. Petroșani oferă iubito

rilor celei de a șaptea ar
te, . în cadrul programului 
săptămînal de cinematecă, 
două pelicule care s-au 
bucurat de o bună aprecie
re din partea publicului 
spectator. Mîine, de la ora 
18 este programat filmul 
„Casa din Vale", iar joi de

la sediul de la clubul sin
dicatelor din Lupeni cer
cul de artă plastică „Pale
ta" condus de - Iostf Teii- 
mann, membru al U. A.P., 
iși desfășoară ședința de 

. analiză pentru anul 1985, 
cu participarea tuturor 
membrilor (I. GALL) ’

TEATRU. Mîine seară, la 
Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" un nou spectacol cu 
piesă „Nevastă de ocazie" 
de Kostas Asimakopoulos. 
Luminile rampei se vor

EXPUNERE. Astăzi de 
la ora 10 la Casa pionieri
lor șj șoimilor patriei din 
Petroșani are loc o expu
nere cu tema „Elena 
Ceaușescu — personalitate 
de seamă a științei româ
nești". Participă elevi de 
la școlile generale din mu
nicipiul nostru.

ANALIZA. Tot astăzi, . . . , ......
cu începere de la ora 17 aprinde la ora 19. (Al. H.)

DIVERTISMENT; Vi
neri, 10 ianuarie, începind 
cu orele 17 și 20, Casa de 
cultură a sindicatelor 
invită la un spectacol 
divertisment susținut 
ansamblul „Parîngul" 
Casei de cultură, intitulat 
„Cîntec 
străbun". Vor fi prezenți 
pe scenă .orchestra, forma
ția de dansuri, soliștii I- 
leana și Victor Alstani, Ni
colae Agăleanu, Valentin 
Baboe. Voia bună și glu
ma vor fi aduse pe scenă 
de cunoscuții actori. Stela

ne 
de 
.de
al

din complexul cooperați- 
a- vei „Jiul" de pe strada N.

Bâlcescu Petroșani și-a 
întrerupt de ieri activita
tea. Atelierul curățătoriei 
este supus unei ample re
novări,, lucrări care sînt 
executate de EGCb Petro
șani și vor dura aproxi
mativ d< uâ săptărnîni. (I.D.)

STRADALĂ. Deși în 
cartierul Pelroșani-Nord 
exista coșuri de gunoi de-a

brituri, țigări etc. Să . fi 
dispăruț oare simțul este
tic al unora dintre conci- | 
tadinii noștri ? Noi credem 
că nu. (Gh. C.)

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA
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Exemplu de dăruire 
revplutionară

Importanța și rolul fe
meii în viața economico- 
socială a țării și-au găsit 
o elocventă materializare 
în anii construcției socia
liste, mai ales în cei ai 
„Epocii Nicolae

Ceaușescu", de cînd în 
fruntea partidului se află 
personalitatea 
tă a tovarășului 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului, 
prin ideile sale de 
cutezanță revoluționară a 
creat largi posibilități de 
afirmare tuturor femeilor 
României. Avînd în emi
nentul om de știință, to
varășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
un proeminent exemplu 
de dăruire revoluționară, 
femeile României socialis
te și-au afirmat din plin 
vocațiile și energiile crea- 

cu o 
mare 
con-

proeminen- 
Nicolae 

ge- 
care 

mare

toare, înscrii ndu-se 
contribuție tot mai 
la edificarea operei 
strucției socialiste din pa
tria noastră.

Asemenea tuturor loca
lităților țârii, Valea Jiului, 
a cunoscut prin grija per- 
'manentă a partidului o 
continuă și profundă dez
voltare, soțiilor și fiicelor 
de mineri creîndu-Ii-se 
condiții excelente de afir
mare a capacității lor crea
toare, care se materiali
zează și se desăvîrșește în 
întreprinderi moderne, cu 
o înaltă dotare tehnică. în
treprinderea de tricotaje 
Petroșani, una dintre în

treprinderile special create 
pentru asigurarea locurilor 
de muncă pentru forța de 
muncă feminină este rodul 
grijii necontenite pe care 
conducătorul partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
o poartă femeilor din Va
lea Jiului pentru afirma
rea lor deplină în viața e- 
conomico-socială a muni
cipiului

Beneficiind de indicați
ile valoroase, date cu o- 
cazia vizitei de lucru pe 
care a făcut-o în între
prinderea noastră eminen
tul om de știință, tovarășa 
Elena Ceaușescu, între
prinderea de tricotaje și-a 
consolidat în cei cîțiva 
ani de existență o perso
nalitate bine definită în 
-peisajul industrial al Văii' 
Jiului. Produsele execu
tat- aici întrunesc în tota
litate sufragiile de calita
te ale beneficiarilor. Pen
tru toate aceste condiții 
bune în care muncesc și 
trăiesc femeile din între
prinderea de tricotaje, în 
numele întregului colectiv, 
aducem călduroase mul
țumiri partidului, tovară
șului- Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
care prin permanenta gri
jă ce ne-o poartă, ne oferă 
cele mai largi posibilități 
de afirmare în viața eco
nom ico-socială a munici
piului nostru și a țării.

Ing. Cornelia ILOIU, 
directorul întreprinderii 

de tricotaje Petroșani

Cu devotament

„Vedeți — ne spunea in
ginera Sorina Răileanu de 
la l.U.M.F. 
solvit facultatea la 
șogra,în 1983. Aici, 
Î.U.M.P., s-ar părea i 
ingineră

eu am ah- 
Timi- 

la 
o 

chimistă n-ac a- 
vea cine știe ce de făcut, 
lată că viața mi-a demons
trat cu lotul altceva. Lu
cram intr-un atelier de ă- 
coperirc metalică, ani dat 
în folosință o linie tehno
logică aoua, iur in acest 
an, vom pune în funcțiune 
încă două". " ”

Ne continuăm discuția 
cu linara in halat alb ; ne 
vorbește cu argumentele, 
specialistului, despre , a- 

. vîntul industriei 1 
românești, despre 
tarea fără precedent a cer
cetării științifice în Româ
nia socialistă, despre afir
marea plenară a școlii 
noastre de chimie pe plan 
național și internațional, 
despre contribuțiile deo
sebite în cercetarea com
pușilor macroinoleculari a 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, 
savant de renume mon- 
dial, despre dorința specia-

ca

In această zi aniversară, oamenii muncii 
din Valea Jiului, colectivele de fentei din 
toate localitățile municipiului își îndreaptă 
gindurile pline de aleasă recunoștință spre 
tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-viceprim- 
ministru al guvernului, președinte al Consi
liului Național al Științei și învățământului. 
Cu sentimente de înaltă cinstire pentru acti
vitatea rodnică desfășurată ca militant de 
frunte al partidului; colectivele noastre îi a- 
dresează urarea de ani mulți și fericiți, să
nătate și putere de muncă, alături de iubitul 
nostru conducător, tovarășul N i colac 
Ceaușescu, pentru prosperitatea și înflorirea 
României soicaliste.

Noi trepte în afirmarea 
cercetării științifice românești 

de producție, în toate do
meniile vieții economico- 
sociale, ca urmare a in
troducerii noului, a cuce
ririlor științei și tehnicii.

Toți cei ce muncim în 
cadrul Institutului de cer
cetări și proiectări minie
re pentru cărbune sîntem 
conștienți că avem de re
zolvat sarcini majore pen
tru economia națională. 
De altfel noi nu lucrăm 
numai pentru Valea Jiului, 
ci pentru toți cei care au 
nevoie de noi. La Congre
sul științei și învățămîn- 
tului, la care am partici
pat ca delegat, s-au a- 
doptat documente de ex
cepțională valoare pentru 
înaintarea fermă a Româ
niei pe drumul luminos al 
comunismului. Documen
tele reflectă , contribuția 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu, președinte al
Consiliului Național al
Științei și Invățămîntului 

la dezvoltarea științei ro
mânești, a cercetării, st'rîns . 
legate de producție.

Ne stau în atenție obiec
tive majore : creșterea re
cuperării de cărbune spă
lat pentru siderurgie, pu
nerea în funcțiune a celor 
două noi preparații de 
cărbune de la Livezeni și 
Uricani, cu implicații di
recte asupra sporirii pro
ducției de cocs și semicocs, 
valorificarea superioară a 
combustibililor solizi, căr
bune și șisturi bituminoa
se (în acest an se va da 
în folosință termocentrala 
bazată pe șisturi bitumi
noase de la Anina), epura
rea apelor, o problemă 
complexă, pentru rezol
varea căreia preconizăm o 
soluție originală. "■

Dr. ing. L. MIHĂILESCU, 
I.C.P.M.C.

Vorbim cu mîndrie, cu 
patriotism despre împli
nirile științei românești în 
aceste două decenii intra
te în istoria țării sub nu
mele de „Epoca Nicolae 
Ceaușescu". Potențialul 

. creator al tuturor oameni
lor muncii, cu deosebire 
al celor care' lucrează în 
cercetare, curt6aște astăzi, 
o puternică strălucire, 
firmîndu-se cu cinste 
lume 'prin rezultatele
excepție obținute în labo
ratoare, dar și în halele

a- 
în 
de

Gînduri de aleasă recunoștință>

Scriu în numele _ celor 
peste 890 de femei de la 
întreprinderea de confec
ții din Vulcan, unitate 
construită prin grija tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om de 
știință, cea mai iubită fi
ică a plaiurilor românești.

Puternic stimulat de gri
ja părintească a conduce
rii partidului și statului, 
colectivul nostru s-a mo
bilizat an de an, devenind 
în prezent recunoscut, 
pentru produsele realiza
te, atît pe plan intern, cit 
și în relațiile de schimburi 
internaționale. Dintre re
zultatele noastre, 'aș dori 
să amintesc doar cele din 
anul trecut i realizarea 
sarcinilor de plan la toți 
indicatorii, livrarea unei 
producții suplimentare la 
export de două milioane 
lei și obținerea unui plus

- în muncă, 
societate

ria Braga, Mariana Deme
ter, Elena Bîrlea, Stăm de 
vorbă „în trei" cu una 
dintre cele amintite, Mioa
ra Burlaeu. Și-a început 
cariera de muncitoare aici, 
la l.U.M.P.*, acum 12 ani. 

Dintre Prinielâ produse ale sec
ției de hidraulică minieră 
au trecut și prin mîinile 
ei. Dar Mioara Burlaeu, 
frezorul cu mîini de aur, 

.. secție modernă, tîhără, u- ăă-și împartă ginduri-
na dintre creațiile ultimi- asemeni. tuturor celor 
lor ani, care grupează si ' muncesc, în cetatpa uti- 

lajului minier, între, pro
dusele noi, de calitate, pe 
care le realizează zi de zi 
și cei doi băieți pe Cane îi 
are. Unul din miile de -e- 
xeinple. de femei, devotate 
familiei,’-. muncii, i societății; 
In cuvinte calde, ușor e- 
m«țiouată. Mioara BurJa-
cu, muncitoare, - ■ continuă '
glodurile Sorihei Răileanu, 
ingineră, gloduri de mul
țumire adresate conducerii 
de partid; tovarășei Eleha 
Ceaușescu, personal,. |xm- 
t'fu tot ceea ea însemiină

..viață ' femeilor azi,
România socialistă.

oameni-
l.U.M.P. 
pas cu 
cerceta-

în familie si
liștilor, a tuturor 
lor muncii de la 
de a fi mereu în 
noul, cu știința și 
rea.

Aici, la I.U.M.P., peste 
30 la sută dintre oamenii 
muncii sînt femei. __
ele, 90 la sută sînt munci
toare, , Atelierul de acope- 

. riri metalice de care vor- 
„ beam, face parte dintr-o

atelierele de hidraulică mi
nieră și automatizări.

Subinginerul loan Do- 
bre, șeful secției, se ala- 

~ tură discuției : „Fiecare
chimice . procjus. aj nostru poartă
dezvol- |n e] exjzresia pasiunii și

talentului femeilor. Ele 
sint majoritare în atelierele 
secției". Și Ioan Dobre con
tinuă, vorbindu-ne despre 
muncitoarele din secție, 
li vine greu să spună ca
re dintre cele peste 200 
sînt cele mai bune. La ru
gămintea
bește de frezorul

-Burlaeu, de strungarii 
leonora Cercelaru și Olga 
Olaru, de electricienii Ma-

noastră ne „vor-,
Mioara

E-
îii

H. ALEXANDRE,SCU

producția fizică de pes-
12 milioane lei.'

Succesele obținute ne 
mobilizează ' pentru ca și 
primul an al cincinalului 
1986—1990 să înscrie, pen
tru confecțion erele de la 
Vulcan, noi și vrednice 
fapte de hărnicie. Compa
rativ cu anul trecut, pla
nul la export prezintă o 
creștere de 24 la sută. Por
nind de la acest lucru, vom 
pune accentul — așa după zile ale
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
în Mesajul de Anul Nou 
adresat întregului nostru 
popor — pe creșterea sub
stanțială a productivității 
muncii, pe ridicarea conti
nuă a calității și nivelului 
tehnic al producției.

Avem un colectiv de 
muncă bine închegat, con- 
fecționere care își cunosc 
temeinic 
Chetroiu, 
Lucreția 
Grigore, 
Abrădoaie.
adaugă tinere care de cu- 
rînd au absolvit cursurile 
de calificare și care, prin 
perseverența ce le caracte-

la 
te

meseria : Suzana 
Etelca Popescu. 

Armeanca, Titina 
Ana Ivan, Maria 

Acestora li se

ționeze continuu în mese
ria aleasă. Mariana Scar
let, Mariana Ciobanu, Ma
ria . Mureșan, Maria Bern- 
hard, Maria Căprărin, Ele
na . Âruște și Așpazia Mă- 
zăreanu sînt doar cîteva 
dintre ele.

In noul an, am pășit — 
cum se spune — cu drep
tul. Avem acoperit volu
mul de contracte pe între
gul an. încă din primele 

’ ! lunii ianuarie, a 
demarat producția desti
nată pieței externe, produ
se care, nu peste mult 
timp, se vor afla pe piața 
de desfacere din diferite 
țări ale lumii.

Sîntem ferm hotărîți ca, 
prin rezultatele ce le vom. 
obține, să răspundem gri
jii cu care sîntem încon
jurați de conducerea parti
dului și statului, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului și tovarășa Elena 
Ceaușescu. eminent om 
politic și savant de renu
me; mondial.

Victoria ROȘCA, 
secretar al comitetului

pvi bevei rața ue ir caiacie- 1
rizează, fac dovada faptu- partid al întreprinderii 
lui că doresc să se perfec- confecții Vulcan

de 
de'

Partidul nostru, mai a- 
~ ' Ies după Congresul al

făptuirii exemplare a lin- - ix-lea, a acționat cu con- 
siunii încredințate : unirea secvență pentru ca proce- 

sul..de., afirm are deplină a
femeilor în viața econo
mică, politică, științifică 
și culturală să devină rea
litate. Acest proces a cîș- 
tigat, sub impulsul gîndi- 
rii și acțiunii cutezătoare, 
profund umaniste a - to va- 

.' râșului Nicolae 'Ceaușescu, J 
im căractef. 'permanent,- siș- 
tematic. Astfel. în zilele 
noâstre, nu există 'domeniu - 
de activitate în caro femei
le sa. nu lie prezente, să 
nu-si manifeste ’ pricepe- 
reu și spiritul lor gospodă
resc. d-iruitidu-și întreaga 
energie pentru mersul 1- 
nainte al societății, pentru 
înfăptuirea programului 
partidului.

In_ Valea Jiului, pârtiei- 
p.țrea ImnoiTor. ,1a viața 
sociai-eeonoih ieă, poli tică 
și ulturală oferă sufi-

(Urmare din pag. I)

și . mai ștrînșă a științei .„cp,. 
învățâmîntul,

. conlucrării lor
ția, în vederea ‘realizării 
programelor . de cercetare 
și formare a cadrelor, a 
introducerii și mai; rapide 
a . cuceririlor . . progresului 
tehnieo-stnnîilii în . .toate 
domeniile ‘ de • • activitate. 
P;rrtieipare,a';tpvarășai. Elena 

. Ceaușescu, ca membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și 
prim viceprim-mi nistru al 
guvernului, la soluționa
rea cu competența a pro
blemelor complexe ale e- 
difieării noii societăți, con
tribuția adtisă. pe tărîmul 
științei și tehnologiei pun 
în evidență rolul și locul 

. de mare Însemnătate 
’dâre femeile îl ocupă
societatea noastră , socia
listă.

înțărjrea 
cu produc-

ciente exemple. In colecti
vele de mUncă din totalul 
efectivelor cuprinse în

- sfera industriei și servici- 
. ilor 33 la sută sînt femei 

care desfășoară o activita- ■' 
te rodnică, cu’ o producti
vitate și de o calitate co
tate la nivele dintre cele 
mai bune. In organizațiile 
do partid ale Văii Jiului 
femei le reprezintă d peste 
25- la sută ' din efectiv, ' 
cir din cadrele de condu
cere ale organizațiilor', de 
partid,, respectiv, în com
ponența organelor. , colec
tive de conducere, femeile 
reprezintă 30—35 la sută. 
Sînt dovezi elocvente alo 
condițiilor ce. sînt . create ’ 
femeilor pentru' afirmarea '' 
personalității și valdi’ifi- 2 
cai'ea deplină a capacității 
lor creatoare — .expresii 
a I o . democratismului 
profund al .'soție.lății noas
tre, ale rolului șt locului 
major acordat femeii !n 
România socialistă.
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la afirmarea științei românești,

Din lumea științei 
și tehnicii

Largă recunoaștere internațională a contribuției adusă
■ 9 9

la afirmarea științei românești, 
la promovarea colaborării, înțelegerii și păcii între popoarla promovarea colaborării, înțelegerii și păcii între popoare

ROMA 6 (Agerpres). In- 
toresul 
tat în 
taliană 
varășei 
inginer 
înalta apreciere dată acti
vității sale remarcabile în 
domeniul cercetării și-au 
găsit expresie în publica
rea, în Italia, a unui nou 
volum datorat eminentu
lui om de știință român 
— „Cercetări In domeniul 
chimiei și tehnologiei poli
merilor".

Apărută în limba italia
nă sub îngrijirea Editurii 
„Bând C“, din Roma, car
tea a fost prezentată în ca- 
drul finei manifestări des
fășurate la Palatul „Ser- 
belloni®, din Milano — 
important centru al indus
triei chimice din Italia —• 
de către prof. Renato Ugo, 
membru al Comitetului de 
conducere al societății Mon
tedison, profesor de chimie 
la Universitatea de Studii 
din Milano.

In prefața consacrată vo
lumului, cunoscutul om de 
știință italian arată > „Am 
onoarea și deosebita plă
cere de a prezenta ediția 
ta limba italiană â volu
mului „Cercetări în dome
niul chimiei și tehnologiei 
polimerilor", lucrare a a- 
cademicianului doctor in
giner Elena Ceaușescu. 
Cartea de față — a patra 
operă dintr-o- serie mono
grafică pe care distinsul 
autor a ponsacrat-o chimiei 
'macromoleculare — între
gește substanțial ampla 
viziune, conturată încă în 
volumele precedente, asu
pra domeniilor de interes 
prioritar și a realizărilor 
școlii românești de chi
mie, la a cărei afirmare și 
dezvoltare academicianul

deosebit manifes- 
lumea științifică i- 
față de opera to- 
acadcmician doctor 
Elena Ceaușescu,

doctor inginer Elena 
Ceaușescu a contribuit și 
contribuie atît de mult".

„Cunoscătorii volume
lor precedente din seria 
la care mă refer — evi
dențiază profesorul italian 
— au putut aprecia faptul 
că aceste lucrări s-au adre
sat întotdeauna celor mai 
actuale aspecte și proble
me ale chimiei macromo- 
leculare, ca și modul în 
care ele se constituie în- 
tr-un program complex

China au fost finali- 
lucrările de prospec- 
acriană a întregului 

teritoriu și a zonei apelor 
de coastă, cu excepția re
giunii Himalaya, Insulei 
Taiwan și strîmtorii Tai
wan, anunță agenția Chi
na Nouă, citind ministerul 
de resort.

Ca rezultat al 
lor, începute în urmă 
trei decenii, oamenii 
știință au depistat 450 de 
■zăcăminte, între care 130 
zăcăminte majore. Au fost 
descoperite 2000 de forma
țiuni geologice conți nînd
petrol. Activitatea de pros
pectare din aer a terito
riului a permis de "altfel 
descoperirea unor mari re
zerve de petrol, între care 
se numără și Daqing, care 
furnizează 50 la sută din 
producția de petrol a țării.

Studiile da prospectare 
din aer au fost extinse și 
asupra altor domenii de 
activitate, cum ar fi, de 
pildă, alegerea amplasa
mentelor pentru centrale
le atomoelectrice.

-fr 
. Specialiștii în 

nică din R.D.G. au 
un minicomputer 
raționalizării

achiziționării de materii 
prime secundare. După în
cheierea testelor practice, 
noul computer va fi in
trodus în aproape o mic 
de depozite de achiziționat 
materialele respective. Pe 
lîngă simplificarea proce
sului de calcul, 
rat asigură și 
acestuia, reduce 
cesar calculului 
lui zilnic, de la 
tiv 60 minute la 5 minute. 
De asemenea, cetățenii vor 
avea de cheltuit cu 20 la 
sută mai puțin timp pen
tru a-și vinde deșeurile.

* x
Prima transmisie digita

lă de radio intercontinen
tală a fost realizată, la 
sfîrșitul anului trecut, în
tre Praga și Tokio. Cu a- 
cest prilej au fost transmi
se la Tokio lucrări con
certante ale unor compo
zitori cehoslovaci. Sunetele 
au fost codificate în siste
mul numeric cu ajutorul 
unui aparat digital, după 
care au fost transmise prin 
cablu și satelit spre Japo
nia. Operațiunea a fost, 
realizată cu participarea a 
șase specialiști din R.S.C, 
și patru din Japonia.

noul apa- 
siguranța 

timpul ne- 
, bilanțu- 

aproxima-

lucrări- 
cu 
de

de știință, Italo Pasquon, 
profesor la Institutul 
litehnic din Milano, 
ședințe ai Asociației 
inginerie chimică din 
lia și Cesare Cardani, 
ședințele Societății italie
ne de chimie, profesor al 
Institutului Politehnic din 
Milano.

Participanții la reuniu
ne au adus un profund o- 
magiu omului de știință 
de amplă recunoaștere 

tre primele țări din lume internațională, academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, adresîndu-i cal
de felicitări și cele măi 
bune urări dd succes In 
nobila activitate pe care o 
consacră progresului ști
inței în folosul bunăstării 
și păcii în lume, cu oca
zia apropiatei aniversări 
a zilei de naștere, șl ex- 
primînd totodată înalte a- 
precieri pentru știința ro
mânească, pentru 
le sale tradiții, 
mesajul pe care 
îl promovează pe 
mondial, în scopul 
pierii și colaborării, al în 
țelegerii și păcii între 
poare.

Cil acest prilej a 
organizată o expoziție 
carte, științifică româneas
că. In centrul atenției par- 
ticipanților s-au aflat cele 
patru volume apărute în 
Italia din opera tovarășei 
academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu — 
„Cercetări în domeniul sin
tezei și caracterizării com
pușilor macromoleculari", 
„Polimerizarea stereospe- 
cifică a izoprenului", „Noi 
cercetări în domeniul com
pușilor - macromoleculari" 
și „Cercetări în domeniul 
chimiei și tehnologiei poli
merilor".

două decenii în urmă, în 
România exista o singură 
instalație pentru producerea 
cauciucului butadien-metil- 
Stirenic, în prezent func
ționează numeroase uni
tăți industriale, realizate 
după tehnologii proprii, 
care produc b largă gamă 
de elastomeri și alte ma
teriale plastice. România 
— se arată, în continuare, 
în prefață — se află prin-

Po- 
pre-

pre-

In Italia a apărut volumul „Cercetări in 
domeniul chimiei ți tehnologiei polimerilor", 
de academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

Unitar de cercetare, dez
voltat în mod constant în 
spiritul unui echilibru în
tre aspectele științifice, 
tehnologice și ale aplica
țiilor industriale.

- Aceleași calități de bază 
se regăsesc în acest al pa
trulea volum al seriei de
dicat sectorului polimeri
lor care, în Republica So
cialistă România, 
tuie un domeniu 
tare științifică, 
tehnologică și
industrială de primă 
portanță".

„Acestui domeniu, 
liniază prof. Renato
școala de la București, în
temeiată și condusă de a- 
cademicianul doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, i-a 
acordat o atenție specială. 
Rezultatele eforturilor în
treprinse sînt ilustrate prin 
aceea că, în timp ce

cauciuc
ce 
Și 

pro-

bogate- 
pentru 
aceasta 

plan 
apro-

electro- 
realizat 
destinat 

procesului

FILME

const: • 
de cerce- 
inginerie 
producție 

im-

sub-
Ugo,

producătoare de 
sintetic, atât în ceea 
privește volumul, cît 
varietatea gamei de 
duse".

Festivitatea prezentării 
Ia Milano a ediției italie
ne a cărții „Cercetări în 
domeniul chimiei și tehno
logiei polimerilor" s-a 
desfășurat sub auspiciile 
societății Montedison, So
cietății de chimie italiană, 
Academiei Dei Lincei și 
Asociației de inginerie chi
mică din Milano.

La manifestare au parti
cipat numeroși oameni de 
știință și cultură, cercetă
tori și cadre didactice u- 
niversitare, reprezentanți 
ai organelor locale din 
Milano, ziariști din presa 
scrisă și de la radiotcievi- 
ziune.

Au luat cuvîntul prof. 
Renato Ugo, cunoscut om

po-

fost 
de

4

sporirii 
întăririi

crete aparținînd societă
ții. capitaliste în cauză,

Intrucît detaliile unei 
întregi vieți pot fi cuprin
se pe cîțiva centimetri de 
bandă magnetică, există 
impresia că acest sistem 
este folosit în scopul spio-

ordinatorului și tratate de 
acesta ca obiective.

O asemenea amenința
re există și în birouri, un
de mașinile de prelucrare 
a textelor pot să accelere
ze cu precizie 
tul muncii, dar pot, de

DIN 'PRESA STRĂINĂ
(„INFORMATION orr1)

a-

Fundamental nu există 
vreo obiecțiune asupra fo
losirii celor mai bune teh
nologii în scopul 
productivității,
securității >sau în interes 
personal. Dar există îndo
ieli atunci cînd aceste teh
nologii sînt folosite în 
scopul spionării muncito
rilor, supravegherii vieții 
lor particulare și sînt fur
nizate date de ordin per
sonal printr-o simplă 
păsare pe buton.

Pentru a pătrunde sau 
a ieși de la locul de mun
că, muncitorii din unele 
întreprinderi particulare 
trebuie să introducă o 
fișă magnetică de identi
ficare într-o fantă electro
nică, fixată în locul mîne- 
relor la uși. Operațiunea 
are ca scop, după versiu
nea declarată, să preîntâm
pine eventuale divulgări 
de secrete ale proceselor 
de fabricație sau alte se-

nării muncitorilor, făcîn- 
du-se uz de ‘ ordinatoare 
pentru a urmări orice 
mișcare a acestora. De un
de și tentația și riscul de 
a se înregistra informații 
cu caracter personal, fără 
vreo legătură cu relațiile 
rnuncitor-patron. Or, date
le pot fi subiective,' obți
nute din surse îndoielnice 
sau înregistrate în secret, 
de persoane neautorizate, 
reținute, apoi, de memoria

asemenea, să furnizeze sta
tistici cotidiene indicînd 
numărul operațiunilor rea
lizate, perioada de timp 
în care s-a făcut acest lu
cru, precum și numărul de 
erori comise și chiar să 
dea informații asupra ca
pacității de muncă a ope
ratorului, care permit să 
se stabilească norme de 
randament.

Pericolele unor aseme
nea practici sînt din ce în 
ce mai mult luate în con-

siderare. Un recent sondaj 
de opinie realizat pe plan 
internațional a arătat că, 
în Marea Britanie, 75 la 
sută dintre persoanele 
chestionate au exprimat 

randamen- teama că viața lor perso
nală ar putea să facă o- 
biectul unor informații 
computerizate. In Franța 
acest procentaj a fost de 
71 la sută, în Norvegia — 
de 56 procente, iar în R.F. 
Germania și Japonia — de 
51 și, respectiv, 50 la sută.

Oricum spionarea elec
tronică a muncitorilor este 
detestabilă, dar i se pot 
găsi remedii în cadrul u- 
nor discuții colective. A- 
mestecul în viața particu
lară a muncitorilor pune, 
totuși, probleme grave și 
complexe și este dificil să 
dovedești un asemenea 
amestec, deoarece mijloa
cele de prevenire a lui se 
mai află, încă, în studiu.

(Agerpres) i
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Săptămîna nebu
nilor; Unirea: Pastorala 
eroică; Parîngul: Cursă 
infernală.

LONE A: Nava aeriană.
VULCAN — Luceafărul:

Viteza.
LUPENI — Cultural :

Incendiu la Krong Yung.
URIC AM i Frumoasa 

Shiniang.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro- 21.45 
gramarea filmelor apar- f 
țin întreprinderii Cine- i 
matografice Județene Hu- I 
nedoara. *

20,00 Telejurnal.
20,25 Omagiu. 

Documentar, 
(color).

20,45 Din inimă cinstire. 
Spectacol literar- 

muzical-corcgrafic. 
(color).

Un buchet de cri
zanteme. Melodii 
îndrăgite.
(color).

Telejurnal.

Mica publicitate
Student, seral, caut ca

meră sau garsonieră, zonă 
centrală. Telefon 44896, 
după ora 15. (5642) >

VIND Dacia 1300, motor 
francez, 6 Martie 3/1. Te
lefon 42898. (5644)

SCHIMB apartament, 
două camere, confort I, 
ultracentral, Hațeg, cu trei 
camere, Petroșani-Nord. 
Telefon 956/77121. (5646)

SCHIMB apartament, 
patru camere (Republicii 
74/57), cu apartament 2—3 
camere, zonă centrală. In
formații, Republicii, bloc 
65/44, după ora 16. (5638)

SCHIMB apartament,
ANUNȚURI

două camere, cu garsonie
ră, zonă centrală. Telefon 
44729, între, orele 17—19. 
(564!)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sti'oes- 
cu Dumitru, eliberată de 
I.M, Dîîja. O declar nulă. 
(5637)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Eber- 
genyi Silvia, eliberată de 
I.C. Vulcan. O declar nulă, 
(5640)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Popa Mi
hai, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de
clar nul. (5645)

de familie

Pohl Matilda mulțumește și pe această cale, 
atit nurorii sale, prof. Pohl Ana, cît și ginerelui, 
ing. Uzonovici Ristea, pentru deosebitele eforturi 
depuse cu ocazia pierderii soțului meu 

POHL ANTON (67 ani)
Mii de mulțumiri și mîngîiere sufletească. (5636)

Familia îndoliată mulțumește colectivului de la 
IPSRUEEM și tuturor celor care ne-au fost alături 
la încercarea grea suferită prin pierderea iubitului 
nostru fiu și frate

NE VEZI LADIST.AU
Nu-I vom uita niciodată. (5647)
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