
i

ANUL XXX Nr. 7 472

IM

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA1

legau r

I

DUMINICA, 11 NOIEMBRIE 1973 4 PAGINI 30 BANI

RĂSPUNDERE• ORDINE • COMPETENȚĂ

cerințe primordiale pentru realizarea
sarcinilor la extracția de cărbune

O săptămînă care 
ilustreză marile capa
cități de care dispun 
colectivele de mineri 

din Valea Jiului♦ 35 000 de tone de cărbune extrase în plus față de săptămîna precedentă♦ Realizări zilnice în continuă creștere la toate minele♦ Angajare plenară, susținută de măsuri organizatorice ferme
Săptămîna ce s-a încheiat a prilejuit minerilor Văii 

Jiului întocmirea unui bilanț deosebit de rodnic în activita
tea de producție din subteran. Se poate constata că in 
cadrul tuturor minelor extracția de cărbune a urmat o di
namică ascendentă, la nivelul întregului bazin producția 
fiind superioară cu peste 35 000 de tone celei din săptă- 
mina trecută.

Rezultatele cele mai bune le-a înregistrat colectivul 
minei Vulcan, care și-a îndeplinit zi de zi sarcinile de plan, 
și care raportează realizarea sarcinilor de plan cumulate 
de la începutul lunii in proporție de 100,1 la sută.

Merită consemnată și activitatea desfășurată la E. M. 
Uricani și E. M. Aninoasa care, de asemenea, și-au reali
zat în mod ritmic sarcinile zilnice de plan. Bine s-a desfă
șurat munca și la minele Lonea și Petrila care au realizat, 
în ultimele două zile, niveluri de extracție superioare cu 
circa 15 la sută celor de la începutul săptămînii, depășin- 
du-și simțitor sarcinile de producție.

îmbucurător este faptul că aceste sporuri însemnate 
de producție au „acoperirea" necesară într-o creștere si
milară a productivității muncii, înregistrată începind din 
abataje pină la nivelul exploatărilor miniere.

începind din
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La mina Vulcan

Bunurile de prc( ale unui
colectiv fruntaș:

I
I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul științei

și cercetării din AustriaPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, sîmbătă dimineața, pe dr. Hertha Firnberg, ministrul științei și cercetării din Austria.La întrevedere au participat Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și învățămîntului. loan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.A luat parte, de asemenea, Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București.Ministrul austriac a trans-

Nicolae cordial președinteluimis președintelui Ceaușescu un salut din partea Austriei. Franz Jonas.La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat președintelui Austriei cele mai bune urări.Președintele Consiliului de Stat și ministrul austriac au avut, apoi, un schimb de vederi în probleme ale relațiilor bilaterale, relevînd cu satisfacție evoluția lor favorabilă, pe .multiple planuri. în interesul și avantajul reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.

In cadrul convorbirii, «-a apreciat că dezvoltarea fructuoasă a acestor raporturi, precum și creșterea potențialului științific al celor două țări oferă reale posibilități pentru intensificarea și adîn- cirea conlucrării în domeniul învățămîntului. al cercetării și tehnologiei. In acest sens, a fost exprimată dorința comună de a se întreprinde noi acțiuni în vederea promovării, la un nivel calitativ superior, a colaborării științifice ro- mâno-austriece. 1întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de ealdă cordialitate.

\

25 de ani de la

înființarea Institutului

de mine din Petroșani

I

Formarea viitorilor specialiști 
ai industriei miniereA rîn ritm cu dezvoltarea rapidă economică 

și socială a țării

CONCEPȚIA, INITI ATI V 
ORGANIZAREA

— Interviu cuprof dr. ing. ILIE CONSTANTINESCU, prorector al I.M.P.

0 12 000 tone de cărbune în plus, în zece luni 9 O creștere de
8 la sută a efectivului productiv, a condus la o creștere de 17,8 
la sută a producției zilnice

Organizarea producției — iată o temă pentru care nenumărat de mulți mineri, ingineri, tehnicieni s-ap ridicat jn nenumărate ședințe sau rapoarte de lucru, mai lungi sau mai scurte, și au vorbitținute în șir, întoreînd de pe o față pe alta această problemă a- tît de spinoasă a bunei desfășurări a lucrului ; o temă în- tr-atît de dezbătută îneît, prin amploarea și adîncimea propunerilor rostite, furnizează toate elementele cerute de o de- -finiție „de dicționar" despre 
cit de largă poate fi participa
rea colectivă a oamenilor, la 
căutarea celor mai potrivite 
soluții pentru ca producția să 
cîștige în eficiență. Desigur, nu tot ceea ce sra rostit, în intenția căutărilor de soluții, a căpătat girul deplinei reușite. Dar, propunerile oamenilor însumeazjp un asemenea vo-

lum de idei și informații îneît nu-i găsim termenul de comparație potrivit. In produsă de căutări perimentări — nu nici momentele decum nu au lipsit nici acelea derutante, cînd nu mai știam niciunul dintre noi ce poate să însemne această organiza-

viitoarea — și ex- au lipsit vîrf, așa
re a producției și a muncii.Iată, însă, un colectiv care, .se pare, deține cu adevărat secretele bunei organizări.Dacă la'mina Vulcan .— colectivul despre care este vorba — în data de 29 octombrie

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare în pag. a 4-a)

Exploatarea minieră Petrila

De la schimb la schimb - sporuri de hărnicie
Cu repeziciune, pe panoul unde semna- listul puțului centru al minei Petrila evidențiază „extrasele" cifra crește mereu. La ora 12 (7 noiembrie a.c.) sînt înregistrate 1 320 vago- nete, din care 1060 cu cărbune. La ora 13, cu 250 și. respectiv, cu 200 mai mult. Pentru scurt timp extracția se întrerupe — ca personalul schimbului II să intre în subteran, la

fronturi, unde, din mers, va prelua unel- realizările schim
bului I al zilei. Le

♦ Cadență ascendentă, ilustrată de cifra graficelor zilnice : 8noiembrie + 33 tone ; 9 noiembrie + 109 tone...
tele de muncă din mîna ortacilor schimbului precedent.La ora 14 se cunosc

notăm : 1 333 vagone- te extrase. ..Este o producție bună, superioară schimburilor

din zilele precedente, ne informeazâ dis- pecerul minei 
cea Moldovan, dovadă că la Petrila situația ducției se redresează. Extracția din schimbul I este cu 30 de tone mai mare decît a treia parte a planului zilnic. Contăm, deci, pe o zi rodnică".

în fruntea întrecerii între brigăziAsemeni tuturor tovarășilor lor de muncă din Vale, minerii Uricaniului au încheiat această săptămînă cu rezultate bune în muncă, rezultate care le-au răsplătit strădaniile depuse în lupta pentru mai mult cărbune.La loc de cinste în marea întrecere a muncii figurează brigăzile conduse de Gheorghe Drănău cu o depășire de 6,1 la sută a

sarcinilor de plan, Nicolae 
Ștefan' cu o realizare în pro-- porție de 117.7 la sută a planului, Grigore Lițcan și Vasi- 
le Agheorghiesei cu realizări de plan la nivel do 120 și, respectiv, 106Un bun înregistrat pregătirea lucrările de deschideri mai bune rezultate le înregistrează brigăzile conduse de

la sută.ritm de lucru s-a și la deschiderea și de noi rezerve. La> cele

Azi, orele 11, în sa
la mică a Casei de cul
tură din Petroșani are 
Ioc acțiunea intitulată 
„De la cravata roșie cu 
tricolor la carnetul ro
șu de utecist", în ca
drul căreia pionierii 
claselor a VlI-a se 
vor întîlni cu secreta
riatul comitetului mu
nicipal U.T.C.

INTILNIRE

MUNCĂ
PATRIOTICĂ

Peste douăzeci 
tineri uteciști de 
sectorul 13 A al E.M. 
Lupeni au participat 
alaltăieri la o acțiune 
de muncă patriotică. 
Timp de două ore ti-

__________________________________

de 
la

nori ca C RĂCIUN IE
PURE, REMUS SĂLĂ- 
GEAN, VIOREL SE- 
RACOVAN, POMPI 
LIU RADU, EUGEN 
ROCZEK, ALEXAN
DRU RUS au stivuit 
armăturile de susține
re din incinta exploa
tării.

CLUB „FEMINA"
Luni, 12 noiembrie 

curent, la orele 17, în- 
tr-una din sălile 
bului sindicatelor 
Lupeni se vor 
bazele unui club 
mina" pentru femeile 
orașului Lupeni. Ini
țiativa aparține comi
tetului orășenesc 
peni al femeilor.
ÎMBUNĂTĂȚIRI 
ALIMENTAREA 

APĂ
Construcția pasaju

lui peste calea ferată 
spre mina Livezeni în

Clu- 
din 

pune 
„Fe-

Lu-

IN 
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J
i
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Institutul de mine din Petroșani împlinește un sfert de veac de existență. Un sfert 
de veac care semnifică ridicarea pe o treaptă mai înaltă a învățămintului superior minier 
din țara noastră, o puternică ancorare a învățămîntului în eforturile pentru satisfacerea 
necesităților economiei socialiste în . plin avînt.

Tovarășul prof. dr. ing. ILIE CONSTANTINESCU, prorector al Institutului de mine, 
înfățișează în cele ce urmează unele aspecte definitorii ale procesului de invățămint des
fășurat in cadrul institutului in cei 25 de ani.

Petroșaniul, orașul ma- 
bogății subpămîntene 
unei munci efectuate 
atunci în ' condiții din

— In urmă cu un sfert de 
secol 
rilor 
și al 
pînă
tre cele mai dificile, înregis
tra apariția unui institut de 
invățămint superior. Care a 
fost semnificația înființării 
acestui institut în cel mai 

al
acestui institut ' 
mare bazin carbonifer 
țării ?

— înființarea în anul 1948 a Institutului Cărbunelui la Petroșani a fost determinată de procesul de reorganizare a învățămîntului care se realiza in contextul profundelor prefaceri social-economi- ce cu care era confruntată întreaga țară.Plasarea învățămîntului superior minier în acest mare centru carbonifer creează

condiții optime pentru integrarea teoriei cu practica^ asigură un conținut viu, concret întregului proces de în- vățămînt prin folosirea a- cestor veritabile „laboratoare" ale tehnologiei profesio-
Convorbire consemnată de

Ing. Bujor 'BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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Animație nocturnă în frontalele 
orizontului 500

Ora 21,45. Colivia puțului 
cu schip de la E.M. Lonea ne 
transporta cu repeziciune spre 
orizontul 500. Pe galeria prin
cipală ne îndreptam spre sec
torul III.

După un timp, am ajuns țin
ta vizitei noastre — abatajul 
frontal 64, condus de briga
dierul Ioan Baciu. Minerii din 
schimbul III, ajunși doar iu 
cîteva minute înainte la ort, 
începuseră deja „bătălia". 
Fiecare din cei 26 oameni din 
schimbul condus de minerul 
Ioan Pop al lui Pavel, știau 
ce aveau de făcut. Minerii A- 
mos Meteșan, Francisc Cul- 
csar, Mircea Buhuși, cu per-

foratoarele în mîini ,,băteau“ 
găuri. Alții lucrau Ia monta
rea stîlpilor hidraulici și ri- 
parea transportorului. Co
menzi scurte, rostite printre 
icnete. „Măi, să nu tragi pe 
sub ele", „Rămîi la prins 
prustul", „încă puțin, așa, 
vezi că se poate 1“

Și, intr-adevăr, se poate 1 
Am văzut aici la ort că 
poate face uneori „chiar 
imposibilul", după cum
cea un miner. Totul depinde 
de dăruirea cu care își face 
fiecare datoria. „Pînă acum 
brigada lui Baciu și-a reali
zat preliminarul zi de zi

se
Și

7.1-

chiar l-a depășit" — ne spu
nea maistrul minier ILIE CO- 
ROI. La ora schimbului; din 
cele 505 vagonete cît are bri
gada planul, cele două schim
buri, au trimis spre ziuă 412. 
„Dacă ne sosesc „goalele" la 
timp, musai să dăm și noi 
200 de vagoneți" intervine 
șeful de schimb. I-am pără
sit pe ortacii lui Popa Ioan 
al lui Pavel, tocmai cînd so
sea artificierul Eduard Stoi
ca, chemat la pușcare.

Ne-am îndreptat spre • alt 
irontal, însoțiți de maistrul

I. NICOLAESCU

I

împlinirea a 50 de ani de 

existență a fabricii 
„Vidra" din OrăștieC.C. al P.C.R., tovarășuluiMuncitorii, inginerii și tehnicienii fabricii de blănuri „Vidra", din Orăștie, au aniversat, sîmbătă după-amiază 50 de ani de existență a întreprinderii lor. Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea industriei blănăriei și participarea activă a colectivului de oameni ai muncii din cadrul unității, la opera de construire a socialismului în patria noastră, prin Decret al Consiliului de Stat, în» treprinderii i-a fost conferit Ordinul Muncii clasa I.Cu același prilej, s-a conferit Ordinul Muncii clasa 1 muncitoarei Paraschiva T. Golea, brigadieră coordonatoare la secția confecții , blănuri, maistrului Ilie P. Her. De s.emenea, au fost distinși ordine și medalii alți 66muncitori, maiștri, tehnicieni și economiști.Colectivul întreprinderii, cei distinși au fost felicitați, în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, de tovarășul Ion Anton, membru al Con siliului de Stat.Lucrătorii .fabricii „Vidra" au fost, de asemenea, felicitați de tovarășul Ioachim Moga. prim-secretar. al. Comitetului județean Hunedoara al P.C.R. și Todor Avram, adjunct al ministrului industriei ușoare.Exprimînd calde mulțumiri pentru prețuirea acordată, cei prezenți au adresat o telegra-

mă f .___Nicolae Ceaușescu, în care se spune, între altele : Avînd drept călăuză hotărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R., ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a traduce în viață sarcinile care ne revin pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, pentru a ne aduce întreaga contribuție la măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul românesc.In cadrul adunării, ing. loan Probsdorfer, directorul fabricii. a înfățișat drumul parcurs de această unitate în decursul existenței sale, subliniind puternica dezvoltare ps care a cunoscut-o în ultimii ani. Vorbitorul a amintit, astfel, că, de la începutul actualului cincinal și pînă acum, volumul producției a sporit de peste două ori. In aceeași perioadă, volumul producției destinate exportului a crescut de 12,6 ori, iar volumul beneficiilor de 2,2 ori.Succesele prestigioasei întreprinderi au fost relevate și de expoziția jubiliară, în cadrul căreia au fost prezentate peste 300 de modele de haine și articole de blănărie.Festivitatea s-a încheiat eu un frumos program artistic.

(Cont. în pag. a 3-a)

Mir-E o mina pro-

H. ANTON

Gavrilă Nagy și Filaret 
gureanu cu depășiri de 40 respectiv, 7 la sută a sarcinilor de plan.Sînt succese care ilustrează hărnicia și priceperea ce caracterizează ac'est colectiv de mineri, hotărîrea lor de-a obține noi și noi succese în munca de înaltă semnificație care o desfășoară.

Ilie COANDRĂȘ 
E. M. Uricani

cartierul Lunca din 
Petroșani, a impus mo
dificarea traseului și 
executarea de către 
E.G.C. a unei noi con
ducte de ' alimentare 
cu apă a cetățenilor. 
Această conductă cu o 
lungime de 250 m, pe 
traseul căreia s-au 
montat 3 cișmele a fost 
dată recent în folosin
ță. A fost terminată, 
de asemenea, de cu- 
rînd înlocuirea con
ductei de alimentare 
cu apă de pe strada 
Digului din Petrila.

IN SCOPUL PLAN
TĂRILOR DE 

TOAMNĂ

Acum două zile a so
sit o primă cantitate de 
850 arbori de diferite 
specii (tei, salcîmi al- 
toiți, plopi), 7 000 bu
căți gard viu și 2 200 
kg sămînță de iarbă pe

I

(Continuare in pag. a 3-a)

care serviciul de gos
podărie din cadrul 
consiliului popular ur
mează să o valorifice 
în timpul plantărilor 
ce se execută în carti
erele noi ale orașului.

Sînt așteptate să mai 
sosească alte cantități, 
printre care 3 000 bu
căți trandafiri, 1 200 
arbori și 5 000 arbuști I

Și a- cu de

mu
dincolo de

(Agerpres)

oraș minier 
Cercul Polar

ornamentali urmînd să 
fie plantați în teren 
pînă la sfîrșitul lunii 
noierrfbrie.

ÎNTRECERE

Printre acțiunile 
nițiate recent de 
mitetul U.T.C. de

1-co-la
A DOUA PREMIERA 

A TEATRULUI „VALEA JIULUI"

Astăzi, Ia ora 19, Teatrul „Valea Jiu
lui" din Petroșani prezintă spectacolul 
„Fata fără zestre", dramă de A. N. Ostrov
ski, a doua premieră a stagiunii 1973— 
1974. Spectacolul este pregătit de regizo
rul Marcel Șoma și un colectiv de actori 
— Dan Aciobăniței, Alexandru Codrea- 
nu, Eugenia Papaiani, Paulina Codreanu, 
Emil Schmidt, Alexandru Anghelescu, 
Florin Pretorian, Ștefan Ilie, Vasile Duțu, 
Corvin Alexe, Maria Dumitrescu.

E.M. Paroșeni se nu
mără și întrecerea 
„Cea mai frumoasă și 
mai îngrijită cameră" 
ce se desfășoară între 
tineri care locuiesc în 
căminul muncitoresc. 
S-a întocmit un pro
gram concret pentru a- 
menajarea interioare
lor și a spațiilor co
mune, precum și a in
cintei căminului 
ploatării.

Acțiunea are un 
racter permanent

ex-

ca-
ur-

mînd ca pînă la sfîr
șitul lunii noiembrie 
să-i cunoaștem pe cîș- 
tigătorii acestei între-

Șeful de 
Levay, im- 

săi Nicolae
Pintea din 
de Gabor 
discuția pe

DILJA.
schimb Alexandru 
preună cu ortacii 
Fărcaș și Nicolae 
brigada condusă 
Levay confirmă în 
care o au cu inginerul Virgil 
lonescu că secretul avansări
lor rapide pe care le reali
zează la lucrările de investi
ții constă în organizarea cit 
mai bună a muncii.

In pag, a ll-a

MAGAZIN
în pag, a lll-a
Săptămîna 

studențească

de la dureazăOslo mi- pro- Sue-
Zborul cu avionul Stokholm la Kiruna o oră și jumătate. De două ori mai mult decît pînă la sau Helsinki. Orașul nier Kiruna, situat în vincia cea mai nordică adiei, Norrbatten, este ultima mare așezare din Suedia înaintea frontierei norvegiene. Datorită izolării sale — pînă la extremitatea sudică a Suediei, la Malmo, este o distanță de circa 1 800 km — Kiruna

(Neue Ziircher Zeitungjînconjurătoare ; „Kiruna — pînă în centrul orașului 180 km" — poate citi uluit automobilistul pe tăblița indicatoare de pe șoseaua care duce spre oraș.In 1890 pe locul actualului oraș Kiruna se afla o regiune aproape neexplorată. Existența rezervelor de minereuri t>- ra cunoscută deja din secolul XVII, dar au mai durat încă
Reportaj pe glob

este considerată în țară un fel de oraș legendar. La renu- mele Kirunei contribuie îndeosebi faptul că orașul este cel mai important centru de extracție minieră, căruia Suedia îi datorează în parte bunăstarea sa. Kiruna . are încă o particularitate : cu o suprafață de 20 000 km2 el este cel mai întins oraș din lume. Ce-i drept, el numără numai 31 000 locuitori, din care 25 000 locuiesc în orașul propriu-zis, dar unitatea administrativă respectivă cuprinde părți întinse din regiunea muntoasă

a- de al de
circa 200 de ani pînă cînd a putut fi începută extracția. In primul rînd trebuia să se ducă pînă la acest „capăt lume“ calea ferată, iar în doilea rînd a fost nevoieinovații tehnice în prelucrarea minereului (procedeul Thomas), grație cărora conținutul în fosfați, care la început a constituit un impediment, s-a putut transforma într-un avantaj al exploatării minereurilor din această regiune.

(Continuare în pag, a 4-a)
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Oltica de la Dilja.

Foto i I. CIUR

Cine urmărește astăzi, în- tîmplător, copiii care se joacă de-a indienii sau cow-boyii, se minunează cu cită competență luptă micii războinici, cit de îndemînatic manipulează armele lor de joacă și cit de bine imită zgomotele însoțitoare. Loviți de tin glonte imaginar, ei se prăbușesc la pămînt, se rostogolesc abil pe pajiștea poienii. Mini- căpeteniile și, mini-șerifii își văd aproape zilnic idolii pe ecranul televizorului.. Puțin timp mai tîrziu, atitudinea eroului din film este copiată aidoma pe terenul de joc.De ani de zile pedagogii și psihologii discută în contradictoriu pentru a stabili dacă televiziunea este sau nu dăunătoare copiilor.Recent s-a dat publicității un rezumat al cercetărilor pedagogice, psihologice, medicale și sociologice cu privire la copii și televiziune, prezen- tînd și un întreg catalog cu sfaturi pentru părinți, profesori și educatori.Fără îndoială că televiziunea influențează părerea și comportamentul copiilor, ea le poate . da și impulsuri în direcția acumulării de cunoștințe. In ce măsură aceste impulsuri sînt într-adevăr valorificate, depinde de inteligen

ța și capacitatea de învățătură a fiecărui copil în parte și în mare măsură și de ajutorul dat de părinți.întrebarea adeseori pusă dacă unele din filmele polițiste nu ispitesc pe adolescenți la imitație, furnizîndu- le rețeta gata fabricată, nu a găsit încă răspuns clar pină
Televiziunea 
este sau nu 
dăunătoare 
copiilor ?

în clipa de față.Să nu uităm că milioane de tineri văd aceste filme, fără a deveni vreodată criminali sau a intra în conflict cu legea. După cum s-a dovedit statistic, motivul principal pentru criminalitatea infantilă și juvenilă trebuie căutat în familiile dezbinate și une

ori în lipsa de grijă pentru oamenii tineri.Televiziunea, consumată rațional și cu măsură nu este cîtuși de puțin atît de dăunătoare. cum se afirmă uneori, cu condiția ca părinții să știe să selecționeze cu grijă programul și să nu-și supraali- menteze odraslele cu produsele micului ecran. Un copil de șase ani care „înghite" programul unei întregi după- amieze este desigur zăpăcit de .această multitudine de imagini și expresii. Copii pînă la vîrsta de 9 ani nu ar trebui să stea decît maximum o jumătate de 'oră pe zi în fața televizorului. Cei mai mari, pot suporta pînă la o oră și jumătate. După orele 20, nici un copil, indiferent de vî-rstă nu are ce căuta în fața ecranului. Un detaliu important este ca părinții să fie prezenți cînd copilul privește programul. Ulteripr, în cercul familiei, tinerii admiratori ai western-urilor și a filmelor în genul lui Mannix trebuie să aibă posibilitatea să-și prelucreze impresiile cu ajutorul adulților.In concluzia rezumatului, totul depinde de familie și școală.
Ing. I. BREBEN

„Specia umană - 
iată cum ne ucidem"' 

de Adriano Buzzatl Travers^

Serviți o... melancolie autumnala, ?
Și, la urma urmei, tot toam

na e anotimpul meu preferat. 
Mă Îndeamnă la melancolie. 
Și Ia visare. Și, mai ales, 
la meditație... Ce frumps e I 
Să asiști cum frunzele-și iau 
rămas bun de la ramuri, cum 
le poartă vîntul în dansul lor

Microfoileton

ultim spre... rigolele înfunda
te (a se citi desfundate) și 
parcă le percepi părerea lor 
de bine că mai sînt utile la 
ceva... cînd au acoperit ne-

glijența din șanțuri pe deplin. 
Și-apoi culoarea I Ah, nu e- 
xistă mai bogată gamă de nu- 
an/e de cit paleta toamnei. 
Cobori de pe dealurile din 
împrejurimi după ce-ai as
cultat tînguielile mesteceni
lor, după ce-ai schimbat un 
dialog cu vîntul care fi-a 
plasat subtil știrea că sus, pe 
munte, a venit iarna... Cobori 
în oraș și-apoi, nu vrei să

• intri de-adreptul în casă. Mai 
dialoghezi cu strada princi
pală, asimilezi cu plăcere cî- 
teva unde fîșnite cu larghețe 
din tranzistoare, apoi, î(i a- 
comodezi mădularele pe o 
bancă, In parc șl Intri în tran
să...

Iar dacă din fericire, vei 
auzi alături vreun sforăit, nu 
e neapărat nevoie să-ntorci 

► privirea. Vei întîlni exact ce 
n-ai întîlnit sus pe deal, un
de te-ai fi așteptat, ci, pe ici, 
Colo, de-alungul străzii princi
pale, prin fata vreunul bufet, 
pe scări... figuri, e adevărat, 
rarisime, care dorm, pe ca- 
re-i păcat să le „deranjezi"... 
Nici măcar cu privirea...

Ion LICIU

Vocabularul preșcolarilor z> ÎNVOIREPentru a constata care sînt cuvintele și expresiile cele mai frecvent folosite de preșcolari, psihologii australieni au înregistrat cîtva timp pe bandă de magnetofon conversațiile zilnice ale unor copii în vîrstă de cinci ani, atît între tea ei, cît și cu adulții. Aces- au fost prelucrate cu ajuto- mașinilor electroni-

ce de calcul. A reieșit că ei folosesc cel mai des cuvîn- tul „eu", apoi expresiile de genul „vreau", „voi fi“, „îmi place". Un copil de cinci ani pronunță zlinic circa 11000 de cuvinte. Experiența nu a fost întreprinsă din simplă curiozitate. Psihologii și pedagogii vor să afle ce lexic trebuie utilizat mai bine în manualele pentru școlarii mici, astfel încît acestea să Ie faciliteze însușirea cuvintelor și noțiunilor.

„Credeți într-o reînviere du
pă moarte ?“ întreabă șeful. 
„Nu știu, se bîlbîie tînărul sa
lariat, dar de ce mă între
bați „Pentru că bunicul dv., 
pentru a cărui înmormîntare 
ați fost învoit alaltăieri, vă 
cheamă ia telefon**.

SPORTIVE
• Cum adică de ce n-am bătut vechiul record ? Doar 

ați văzut și voi că era mai gras ca mine.

• Polisportivul este o persoană de la Institutul poli
tehnic sportiv.

• Deoarece la sol era prea bun, l-au transferat la... 
subsol.

ți Noi concurăm la proba de patru plus unu... necă- 
iătorit.

• Din recentul turneu, rugbiștii noștri s-au întors cu 
autocarul și... 3 cucuie de persoană.

• L-au descalificat pentru c-a stai prea mult cu Aglaia, 
pardon pagaia, in apă.

• 100 m... braț la braț.

• Meciul s-a jucat la... umbra reflectoarelor.

• Ce obicei dom’le și pe arbitrii ăștia ! ! După ce că 
In timpul meciului aleargă de colo-colo ca niște copii și 
fluieră acum și-au mai luat ca amuzament (pentru cine 7) 
și cartonașe.

Zoltan KIRALY-jr.

Șapca și casca
— fabulă —O șapcă discuta cu casca t— Pe creștet, zău, atîrncît iasca, «Ușoară și catifelată, De toți minerii adorată. Și-mi șade fain,de bună seamă. Că merit să fiu pusă-n ramă. Neîndoios, sînt mai cu șic...— O fi, iubita mea, nu zic Nici nu contest un pic măcar Că porți în tine acest har, Dar, vrei să-mi lămureștio treabă ?— Firește, rogu-te, întreabă ?— Adevărat este că eu Atîrn pe cap ceva mai greu, Crezi oare, însă, că în van, Mereu, mereu în subteran Minerul poartă ne-ncetatO cască de... carton presat ?— Se vede treaba că nu-i șagă De la mineri le ești tu dragă, De-aia nu văd eu abatajul Că îmi lipsește-n cap...

curajul!
N. POP

Al treilea

de dinți

concluzia 
modernă

Stane Gaitanovski din 
tul iugoslav Beciste a fost 
foarte surprins cînd, la vîrsta 
de 113 ani, a constatat că în
cepe să-i crească cel de-al 
treilea rind de dinți -— de la 
începutul anului și pînă în 
prezent i-au ieșit zece dinți. 
Bătrînul, care se bucură de o 
sănătate excelentă, trăiește 
cu nepoții săi — deoarece co
piii i-au murit demult.

R.F. 
a- 
că 

este

Muzica modernă 
dăunează

Doi renumifi psihi
atri vest-germani, 
profesorii E. Wiesen- 
huter și L. Fuhrmeis- 
ter au publicat re
zultatele cercetărilor, 
efectuate timp de doi 
ani, asupra membri
lor a trei mari orches
tre simfonice din 
Germania. Ei au 
juns la 
muzica

sănătății
dăunătoare sănătății 
celor ce o execută. 
Cei doi savan/i vest- 
germani au arătat că 
interpretarea prea 
frecventă a operelor 
moderne provoacă in
somnie, afeefiuni car
diovascular*. niae'e 
la stomac, precum ș( 
unele dereglări ale 
sistemului nervos.

ANECDOTE

cocoș

SUBSTANȚE ARTIFICIALEMama către tînăra-i fiică :— Ar fi bine să bei cît mai-mult lapte și să mănlnci iaurt; acestea au o influență favorabilă asupra tenului.— La ce mi-ar servi aceste artificii cînd dispun de creme și pudre ?
DIFERENȚA DE PĂRERITînărul către prietena lui:— Tu, pare-se, crezi că Dorina și Costel sînt soți ?— Dar ce importanță ar putea avea acest fapt dacă ei se iubesc ?

Fr. MORARU

REBUS • REBUS • REBUS Țanțoșa !
Foto ; N. MOLDOVEANU

ț l-a ucis pe arbitru
In orașul Zamboanga del 

Sur din insula Mindanao (Fi- 
lipine), la o luptă de cocoși, 
un „luptător" l-a ucis pe ar
bitru. Pasărea s-a înfuriat 
pentru că arbitrul încerca s-o 
intimideze și s-o împingă spre 
marginea ringului... și l-a a- 
tacat. Arbitrul s-a ales cu do
uă înțepături adinei cu pin
tenii cocoșului, în regiunea 
abdominală, și a suferit o he
moragie. Proprietarul cocoșu
lui a încercat să-l liniștească, 
dar a fost și el rănit la pi
cior. In cele din urmă, un 
polițist a ucis cocoșul furios.

Golf al poluăriiIn golful orașului Rio de Janeiro s-a format o insulă artificială lungă de 80 m prin_ acumularea cantităților în permanentă creștere de deșeuri menajere și industriale. Odinioară golful era considerat printre cele mai frumoase din lume datorită clarității apelor sale. Potrivit unei statistici oficiale, în fiecare secundă se varsă în golf 7 m3 de ape reziduale, 3 m3 deșeuri industriale și 15 kg deșeuri menajere. La aceasta se adaugă apele poluate a circa 40 de rîuri și izvoare care se varsă în golf.
Școală a soțului 

ideal
...La Poznan s-u 

deschis o școală a so
țului ideal. Ea a fost 
organizată de coope
rativa de consum din 
Poznan pentru băr
bați în vîrstă de Ia 
18 la 30 de ani, can
didați la căsătorie, șl 
soți care vor să-și a-

jute soțiile la înde
plinirea obligațiilor 
casnice.

„Programul de în- 
vă(ămînt“ include re
parații casnice mă
runte, pregătirea ce
lor mai simple feluri 
de mîncare cu folosi
rea semipreparatelor, 
îngrijirea copiilor.

Lupii pe cale de dispariție
>> Lupul este amenințat de dispariție în
ec tr-un viitor apropiat în circa 29 de țări.
>> In ce privește Europa, el este amenințat
Jy în 16 țări. In Laponia (Finlanda) numărul
?> lor actual este apreciat la 7 exemplare
>$ iar în Norvegia ceva mai mult de o duzi-
>> nă. In Italia numărul lupilor este apre-
T ciat la ceva mai mult de 100 exemplare.

ORIZONTAL i 1. Nume pe 
prima pagina și renume după 
ultima — Om de litere ; 2. Ma
ladie care te trîntește sănătos 
la pat - Persoană care ajunge 
la tărițe (pl.) ; 3. Ultimul vehi
cul - ia numai notele de jos ; 
4. Două perechi la cancan l - 
Lw»â scurtă - Libertate oco
lită i 5. Sforării care pregătesc 
războaiele - A pus deoparte

economiile altora ; 6. Ființă care 
face baie Zilnic pentru ca Să 
rămînă murdară - Suporterii 
beției (sing.) ; 7. Originea cre- 
șelor - Aur la spic; 8. Artere 
pentru circulația inimilor - Cu- 
vînt fără avere - înainte de răs
puns ; 9. Rotițe care pun In
mișcare roata lumii (sing.) - 
Dicționar de vorbe goale ; 10. 
Neprofesionist de meserie -

Zexe ; 11. Măgar respins fa e- 
xamenul de cal - Individ care 
nu e cuminte.

VERTICAL : 1. Floare italiană 
zisă și „Tufă de Veneția" - 
Gînduri brodate pe ie ; 2. Fe
meie... Io negru - Bărbiereală ; 
3. Micit în pantofi - Om în toate 
mințile altuia ; 4. Reportaj în
tre două eternități - Face ori- 
cînd schimb între cer și coteț 
(pl.) - Transmisie Morse ; 5. 
Obiect de larg consum pentru 
persoane cărora trebuie să li 
se pună belciugul la nas *• Cos
monautul dragostei ; 6. Clește 
pentru uzul avarilor - Unul care 
intră pe unde l-ai poftit să 
iasă ; 7. Una de-a lui Caragiale
- Unul care, cînd mănlncă, face
firimituri și pe dinăuntru ; 8. In 
persoană I - Peștele care tră
iește pe uscat - Deposedat de 
curaj (fem.) ; 9. Individ care
trăiește pe pielea altora - Scoa
se din garaj ; 10. ...dar bine - 
Unul care calcă amorul în pi
cioare (pl.) ; 11. Bani aruncați
- Decît șă te arate, mai bine 
să te ascunzi după el.

Vasile MOLODEȚ

Pentru noi și pentru fii. 
noștri viitorul este întunecai 
In primăvara anului 1972 a 
părea volumul „Limitele dez
voltării" redactai de Dennis 
Meadows și colaboratorii săi 
la cererea Clubului din Ro
ma. Acel studiu prevedea gra 
ve nenorociri pentru uman: 
tale în cursul viitorilor o su 
tă de ani dacă nu schimbai, 
orientarea. Multi oameni dt 
știință, mai ales economiști, 
au criticat acel raport, cc 
fiind în mod neiustiticat pe
simist : nu este adevărat - 
spuneau ei — că nu von 
reuși să alimentăm și să adă
postim cele 33 miliarde de 
oameni în plus care se voi 
naște în următorii 30 de ani. 
nu este adevărat că rezerve
le noastre de materii prime se 
micșorează, nu este adevă
rat că planeta are limite fizi
ce, deoarece inventivitatea o 
mului va putea rezolva orice 
problemă. Cincisprezece luni 
mai tîrziu au reunit pe lingă 
Institutul de Studii Umanisti
ce din Aspen — Colorado un 
grup mic de oameni de ști
infă pentru a verifica dacă 
planeta noastră are limite fi
zice și biologice dincolg de 
care nu putem trece, fără a 
periclita supraviețuirea spe
ciei noastre și a altora. Par
ticipanta ia discuții, organi
zate sub auspiciile Națiunilor 
Unite, ne-a făcut să in/elegem 
că asemenea limite există și că 
probabil am și depășit unele 
din ele. Mari crize planetare 
se profilează la un orizont nu 
prea îndepărtat ; e greu să se ia măsuri de apărare ; poa
te că și noi, care am depășit 
vîrsta de 50 de ani, vom simți 
consecințele lor.

Au fost discutate numeroa
se probleme: tată Intr-o for
mă, prin forfa lucrurilor su
mară, principalele concluzii.

CLIMA

Cu scopul de a preciza li
mitele extreme pentru viata 
omului pe Pămînt este ne
cesară o bună cunoaștere teo
retică a climei și variațiilor 
sale. Influenfa activităților u- 
mane asupra climei (mai a- 
les producția de energie șl 
dezvoltarea industrială) este 
astăzi egală cu circa o zeci
me din iorfele naturale care 
determină condițiile climati
ce ale planetei, dar alte efec
te indirecte produse de noi 
(iriga)ie, defrișări ele...) ac
ționează în același sens și 
deci se întăresc reciproc.

Pe plan global ne piitem 
aștepta la o progresivă mic
șorare a întinderii și grosi
mii ghețurilor nordice, cu o 
ulterioară deplasare a fișiilor 
climatice, chiar cu 5® latitudi
ne, echivalentă cu circa 500 
km. Pe de altă parte o even
tuală și posibilă diminuare a 
ghețurilor din Antarctida ar 
putea face să crească nive
lul oceanelor cu circa 10—20 
m.

Pe plan regional actuala 
secetă foarte gravă din zona 
Sahel din Africa Occidentală, 
la sud de Sahara, care durea
ză de trei ani, poate să de
pindă de involuntarele noas
tre intervenfii asupra climei. 
Asemenea instabilități clima
tice de o durată relativ scur
tă pot pune în pericol aprovi
zionarea cu hrană a lumii în
tregi, așa cum vom vedea mai 
jos.

O concentrare de forte este 
indispensabilă pentru a înțelege și a prevedea mai bine 
evolufia climei. Trebuie dez
voltate de îndată cel pufin 
cinci mari laboratoare mete
orologice, pe lingă care să se 
poată forma modele matema
tice, demne de luat în consi
derare, ale întregului sistem 
climatic al planetei; fiecare 
din ele necesită o investiție 
de cca. 20 miliarde de lire cu 
o cheltuială anuală de 3 mi
liarde.

SOL ȘI APĂ

Terenurile sînt structuri na
turale a căror formare a ne
cesitat milenii. Utilizarea te
renurilor de către om de-a 
lungul secolelor a provocat 
degradarea lor (eroziune, ri
dicarea gradului de salinita- 
te).

Suprafața potential arabilă 
a lumii este estimată la 3 mi
liarde hectare, din care nu
mai 44 Ia sută este cultivată în prezent; restul de 56 la 
sută este formată din zone 
degradate sau păduri virgi
ne. Pînă în anul 1950, dezvol
tarea agricolă în lume s-a 
bazat pe extinderea terenuri
lor cultivate ; ulterior crește
rea producției a fost realizată 
prin intensificarea culturilor, 
gra(le îngrășămintelor chi
mice, semințelor selecționate, 
a metodelor industriale, me
canizării și industrializării a- 
griculturii. De aici a urmat 
poluarea terenurilor și apelor 
precum șl tulburarea proce
selor biologice ale solului. 
Fenomenul de transformare 
în zone improprii Cultivării 
amenință vaste zone de te
renuri marginale în stepe și 
savane. Aceasta se datorează 
distrugerii ecosistemelor fra
gile sub presiunea creșterii 
permanente a populației u- mane.

Utilizarea apelor interfe
rează cu ciclul hidrologic al 
planetei. Extinderea irigați
ilor și crearea de lacuri arti
ficiale mărește evaporarea de 
suprafață; pentru anul 2000 
ea va fi mărită cu 7 Ia sută 
fată de condițiile naturale. 
Bararea fluviilor poale să di
minueze vărsările în ocean.

Acești lactori, precum și ai- 
iii pot avea importante con 
secințe pentru climă. Rezer
vele de ape treatice de adln- 
:ime care nu se reînnoiesc 
ticep să se termine in mutic 
igiuni.

4ERGIE

Energia obținută din com- 
astibili fosili stă ia baza ma- 
oritătii activităților societă/l: 

moderne. Creșterea produc- 
(iei de energie mouiucă, așa 
cum am văzul, clima. Pe de 
altă parte, scăderea rezerve- 
:or mondiale provoacă deja- 
creștere a preturilor, ceea Ce 
va putea pune o limită folo
sirii energiei, cu -limitări ul
terioare, ia producția indus
trială și agttcolă precum și la 
populație. Utilizarea pe scară largă a energiei nucleare 
ridică probleme aparent de 
nerezolvat, privind elimina
rea reziduurilor ra lioactlve. 
Trebuie concentrate eforturi
le de dezvoltare a noi tehno
logii care să permită exploa 
tarea energiei solare, a ceif 
geotermice și a vîntului.

SUBSTANȚE TOXICE

In ultimii uni, omul a pro
dus multe substanțe care 
practic, nu existau înainte 
ele conțin aproximativ 1 mi 
hon de Compuși organici ș. 
cca. 100 izotopi radioactivi 
In fiecare ari producem circa 
1 000 de substan/e noi. O ma
re parte din asemenea com
puși nu sînt degradați rapid 
de procesele naturale șl pot 
deci să se acumuleze în bios
feră, dacă o ating.

Este Imprudent să admitem 
că o astfel de introducere de 
substanțe periculoase nu va 
avea . niciodată consecințe, 
chiar cu cele mai extraordi
nare precauta, deoarece ex
periența ne învață că nu e- xistă nici un sistem perfect. 
Compușii fabrica/l de către 
om pot interfera cu funcțiu
nile sale fiziologice și cu ce
le ale altor organisme pentru 
noi indispensabile, sau pot 
produce schimbări, malforma
ții sau cancer. Toxicitatea u- 
net substanțe poate să scape 
experiențelor de laborator 
curente, cum s-a întlmplăt cu 
Talidomida Nu știm aproa
pe deloc cum poate acumula 
șl concentra mediul natural 
produsele chimice. Pe baza 
datelor aflate la dispoziție In 
prezent, trebuie să reexami
năm dacă nu cumva este ca
zul să suspendării producerea 
de compuși care provoacă 
riscuri Incomensurabile, InV 

'comparație''cu ■ beneficiile pe, 
care le avem: s-ar putea Ctț 
plutoniu! subprodus al cen-'. 
tratelor nucleare să intre tn 
această categorie.

ALIMENTAȚIA

încă din primele luni ale 
anului 1973 problema alimen
tației lumii a devenit critică. 
Acest lucru a avut repercusi
uni și asupra unor țări boga
te. Criza s-a datorat unor 
circumstanțe nefavorabile ca
re au coincis, ca de pildă 
producția scăzută de orez din 
Asia, seceta din U.R.S.S., dis
pariția temporară a serumbi- 
Hor din largul coastelor pe
ruane. Lăsînd la o parte aces
te întîmplări de scurtă dura
tă, situafia în viitorul a- 
propiat nu este promițătoare. 
Populația lumii se mărește tar 
într-o parte tot mai crescîn- 
dă a planetei, pretențiile ali
mentare ale popoarelor cresc o dată cu creșterea nivelului 
lor de viață. Din 1950 pînă în 
1968 pescuitul în lume s-a 
triplat, trecînd de la 21 la 63 
milioane de tone. Apoi, pe 
neașteptate, Incepînd din 
1969, cantitatea de pește a 
scăzut, deși prețurile indus- 
trie! piscicole au crescut. Si
tuația aceasta dă loc deja la 
conflicte între națiuni pentru 
care pescuitul este fndustrie 
esențială. Rezervele de cerea
le sînt practic epuizate fn It*» me; dacă, așa cum este prS& 
babil să se întîmple, seceta 
periodică din cîmpiile Ame
rica de Nord s-ar prelungi, 
incepînd cu anul viitor e- 
xistă riscul ca umanitatea să nu mai reușească să reinte
greze rezervele, dată fiind 
creșterea rapidă a cererii.

La Aspen se adunaseră cîfl- 
va dintre cei mal buni 
experți din lume, care ra
reori reușeau să-și ascundă 
propriul pesimism. Firește, nu 
trebuie să disperăm. Dar va 
'rebui să depășim multe e- 
qoisme naționale și indivi
duale i va trebui să fim pre
gătiți pentru mari sacrificii, 
dacă vrem Ca specia noastră 
să reușească, depășind Viitoa
rele crize, să-și continue pro
priul drum într-o formă mal 
rezonabilă, decît In trecut, în 
viitoarele milenii și milioane 
de ani.

(„L* ESPRESSO")
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Campionat de șah și tenis

decizie.
de desfășurare un 

dotat cu „Cupa a

intervin în diferite abataje i-am găsit intere- la sectorul Livezeni 
loan

Integrarea Invățămintului cu 
producția - o Importantă pre
misă a temeinicei pregătiri 
nrolesionale a viitorilor ingi-

AVANPREMIERĂ

A. N. Ostrovskide
Co-îa

Zenobia ILIEȘ

(Urmare din pag. 1)t

Și
contribuția 
dezvoltarea 

a cunoscut-o

pag. 1)succese sînt

clasic
i omoge- 

realiza- 
(Nu noi

na Codreanu 
„compoziție" în timp ce 
rolul „fetei fără zestre" evolu
ează Eugenia Papaiani. Sînt 
prezenți in distribuție și tinerii 
octori Dan Aciobăniței și Tra
ian Florin Pretorian (care 
și-au făcut debutul sub auspi
cii excelente în „Cornada"), 
Emil Schmidt, tînăr și el (ne
uitatul Buby din „Casa care a 
fugit prin ușă"), ca și experi- 
mentații actori : Alexandru

dramaturgiei marelui 
rus, dirijează o echipă 
nă de interpreți întru 
rea spectacolului. ( 
vom spune cine se remarcă în 
distribuție, asta e treabă de 
cronicar I). Oricum publicul 
va aplauda, intr-o distribuție 
echilibrată, actori tot unul și 
unul. Apreciata actriță Pauli- 

abordează o 
în

„Bani tur- 
jertfă" 
zestre" 

admira- 
zgudul-

Actorii Eugenia Papaiani ți Emil Schmidt într-o scenă din 
piesa „Fata fără zestre" de N. Ostrovski.

Foto ! Ion LICIU

Activitatea practică 
esențială a procesului de invățămînt

i
J
J 
I i
I
*
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J

I

I
V
I

Utilnarea calculatoarelor in topografie
Utilizarea calculatorului electronic „Programma 101 

Olivetti" in topografia minieră a constituit tema unui sim
pozion desfășurat în cursul săptămînii în institutul nostru. 
Tema a fost prezentată de Teodora Voicu, Horațiu Borca 
și Ana Marchiș, studenți în anul III topografie subingineră, 
membri ai cercului de topografie minieră condus de asis
tentul ing. Traian Jurca.

Au fost prezentate descrierea teoretică a calculatorului 
și operațiile pe care le efectuează precum și o serie de 
exemple de calcul.

Noul an universitar a început și la Petroșani in lumina indicațiilor documentelor programatice ale partidului privind perfecționarea tnvâțămîntului. Este vizată o creștere însemnată a activității practice și de cercetare științifică, cei peste 200 de studenți componenți ai cercurilor de cercetare adu- clnd, prin lucrările lor, o contribuție importantă la rezolvarea unor cerințe concrete ale activității din subteran.Activitățile legate de practica în producție se desfășoară, de asemenea, conform unui program judicios stabilit.Am intîlnit in aceste zile, grupuri de practicanți Ia exploatările miniere din Valea Jiului. E. M. Aninoa- sa este gazda studenților din grupele 1169 și 1170 ale a- nului IV secția exploatări de Ia facultatea de mine. Printre aceștia se numără și 
Traian Țig, Constantin Pre- 
doiu, Tosif Gruneanțu, care apreciază că practica de o zi pe săptămînă este deosebit 
de eficientă. Despre procesul tehnologic și funcționarea combinelor, despre susținere ori situațiile care frecvent frontale stndu-se 
pe unii studenți ca:
Bar, Florin Miclea, Mircea 
Felea, Mihai losipovici, din grupa 122 anul I mine, sub- ingineri. Toate aceste activități sînt coordonate de 
asist, ing. Emil Marica.Un aspect reprezentativ pentru orientarea actuală a învățămtntului tehnic superior minier, este perfectarea unor contracte eu întreprinderi miniere, contracte prin eare probleme tehnice

acestor exploatări sînt rezolvate de studenți și cadre didactice. Astfel, catedra de exploatări miniere și topografie minieră din cadrul institutului a încheiat un contract cu E. M. Uricani prin care se studiază problema exploatării pilierilor de siguranță din această zonă. Printre studenții care efectuează aici măsurători de nivelment se numără și cei din grupa 1509, anul IV, secția topografie a facultății de mine ca: Alexandru 
Măntoiu, Lucia Lazăr, Al
fred Sarffy, Adrian Vasile 
Pop, Alexandru Feier, An
drei Cslirovski, Maria Ho- 
doboc și Ioan Ivan. După măsurătorile de teren, în cadrul catedrei se definitivează calculele, operații care sînt coordonate de asistenții universitari: ing. Traian 
Jurcă. ing. ioniță Pădure și ing. Mircea Ortelecan. Toate acestea sînt secvențe semnificative din preocupările studenților din Petroșani pentru însușirea deprinderilor practice de muncă, analiză și ‘ '

Ion GÎF-DEAC, 
student

Foto : Mitică MITUCĂ

nale pe care le reprezintă 
Valea Jiului și centrele mi
niere învecinate.

— Care au fost principa
lele etape ale drumului de 
un steri de secol al institu
tul ?— începutul a fost modest : o singură secție de „Exploatarea și prepararea Zăcămintelor de cărbuni". 
135 de studenți și 28 de ca- dte didactice, din care doar 
8 eu norma de bază în institut.tn cadrul celor două facultăți — de mine și electromecanică minieră — sînt organizate cursuri pentru ingineri și subingineri în specialitățile: exploatări miniere, topografie minieră, prepararea cărbunilor și a , minereurilor, construcții de mașini miniere, exploatarea, întreținerea și repararea utilajului minier, electrificări și automatizări în industria minieră. De asemenea. în anul 1970, a fost înființat Institutul de subingineri din Hunedoara, care pregătește, în cadrul celor cinci secții ale sale, specialiști pentru industria siderurgică.Dezvoltarea institutului nostru a fost posibilă în condițiile în care baza materială a procesului de învăță- mînt s-a lărgit de la an la Ah. Douăzeci și cinci de ani reprezintă creșterea spațiului destinat invățămintului de la 1 200 m.p. la 14 000 m.p., a căminelor și a cantinei de Ia 1600 m.p. la peste 14000 m.p. Institutul dispune de 33 de laboratoare înzestrate cu utilaje și aparatură modernă, de o bibliotecă dotată cu peste 170 000 de volume. In prezent aproape toate disciplinele din planul de învățămlnt au asigurat material bibliografic e- laborat de cadrele didactice ale institutului, prin utilizarea judicioasă a litografiei proprii.

— Care sînt principalele 
coordonate definitorii pentru 
organizarea actuală a prore 
sulul de învățămlnt ?— Metodele foldăite pentru instruirea și educarea gîndiril tehnico-știlnțlficc a studenților au fost considerate ca determinante în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin tn pregătirea de speri- allțti de înaltă calificare Planurile de învățămlnt au format obiectul unor continue modernizări atît în ceea ce privește ponderea diferitelor discipline, cît și sub aspectul situării pe pozițiile cele mai înaintate din fiecare domeniu. Disciplinelor clasice, care formează baza culturii tehniee a oricărui inginer li s-au adăugat disei_ pline moderne, cum ar fi programarea și utilizarea calculatoarelor electronice, cercetări' operaționale, psihologia muncii, conducerea întreprinderilor, electronică etc. O atenție deosebită se

Conferința națională a cercurilor

Angrenarea studenților noștri în cercetarea științifică, 
în căutarea de soluții noi și eficiente în tehnica minieră se 
reflectă și în reprezentarea frecventă a institutului nostru la 
a Xll-a Conferință Națională a cercurilor științifice studen
țești ce are loc la Institutul Politehnic „Traian Vuia" din 
Timișoara. La această manifestare sintem reprezentați de 
un număr de 20 de studenți, care vor prezenta 10 lucrări 
științifice, printre care Mihai Tripșa, anul II ingineri, losif 
Andraș, anul III ingineri, de la facultatea de electromeca
nică și Nicolae Vucan, anul V, Aurel Stanciu anul V, de la 
facultatea de mine. Studenții noștri vor prezenta cite două 
lucrări referitoare la mecanizarea lucrărilor miniere.

Se speră intr-o comportare bună a reprezentanților 
studenților din Petroșani, prin prisma eforturilor deosebite 
depuse în elaborarea studiilor la un nivel calitativ su
perior.

La clubul studențesc este in curs 
campionat de șah și teniș de masă 
XXV-a aniversare a Institutului".

Entuziasta participare face ca întrecerile să fie viu 
disputate și atractive pentru concurenți și suporteri. învin
gătorii urmează să fie cunoscuți în prejma apropiatei săr
bătoriri a aniversării institutului nostru.

Dore! POPA, 
student

acordă pregătirii practice a studenților, preocupare ilustrată de creșterea ponderii activității aplicative care reprezintă . 60 la sută din timpul total de studiu.Proiectele de diplomă — adevărată sinteză a procesului instructiv-educativ desfășurat de-a lungul anilor de studii — înregistrează o orientare tot mai evidentă a tematicii spre necesitățile producției, ale activității de cercetare.
■— Care este 

Institutului Ia 
rapidă pe care
industria minieră in ultimii 
ani ?— In cei 25 de ani de activitate institutul a dat e- conomiei naționale aproape 4 000 de cadre cu pregătire

Formarea

specialiști■

ai industriei
miniere

superioară care desfășoară o muncă rodnică în activitatea productivă, cercetare, proiectare și în învățămîntul minier. Ca urmare a formării și dezvoltării unui puternic corp de cadre didactice, a crescut considerabil rolul specialiștilor noștri în abordarea și soluționarea unor probleme tehnice complexe cu care este confruntată in- dustr’-' minieră.
— Acesta este, de altfel, 

<n domeniu în care cerce
tarea științi'ic. proprii' 
cere să-și aducă o contribu 
fie cit mai substanțială...— Desigur. Se acordă o atenți'- deosebită atît cercetării aplicative, cît și cele; fundamentale Studiile sînt orientate spre soluționarea urior problerrje prioritare ale unităților miniere, cum ar fi: elaborarea unor metode de exploatare de mare pro ductivitate. îmbunătățirea tehnologiilor de preparare, a noi metode și tipuri de susținere a lucrărilor miniere, mecanizarea complexă a lu-■rărilor din abataj, electrificarea și automatizarea nunelor.Un număr tot mai man de teme se rezolvă pe bază de contracte încheiate cu întreprinderile miniere, precum și în colaborare cu spe-

cialiști din unitățile productive, de cercetare și proiectare.
— O întrebare Ia care in

direct s-au făcut deja refe
riri în cele de mai sus: ce 
a însemnat în intervalul a- 
cestor 25 de ani Valea Jiu
lui pentru institut și insti
tutul pentru Valea Jiului ?— Consider că la sfîrșitul primului sfert de veac de existență Institutul de mine este integrat organic în viața economică și socială a municipiului. Activitatea dinamică a Văii Jiului oferă studenților și profesorilor pilde de dăruire în muncă, le conferă sentimentul. utilității nemijlocite a muncii pe care o desfășoară. La rîrfdul său, institutul a căutat să fie prezent în unitățile economice printr-o contribuție cît mai mare la soluționarea unor probleme tehnice, a desfășurat o serie de activități culturale și sporti
ve.

— Care este poziția Insti
tutului de mine în raport 
cu alte instituții de învăță- 
mînt superior din 
din străinătate ?— Cei 25 de ani tate a Institutului din Petroșani au la continuarea tradițiilor e- xistente și la deplina afirmare a unei autentice școli românești în domeniul tehnologiilor de extragere și valorificare a substanțelor minerale utile. Aceasta constituie rezultatul muncii depuse de-a lungul anilor în învățămlnt și cercetare de către oamenii de știință care au onorat catedrele învăță- mîntului minier în frunte cu prof. dr. ing. MIHAI 
STAMATIU, prof. ing. CLA- 
UDIU MITITELU, conf. ION 
SALAJEAN, prof. ing. EMIL 
TRUFIN, prof. ing. VASILE 
BUMBU, conf. dr. ing. NI
COLAE JUGUREANU, cărora li s-au adăugat cadre din generațiile mai tinere. Prin organizarea formei superioare de specializare — doctoratul, prin participarea la reuniuni științifice prestigiu din țară și străinătate, prin r‘ sa permanentă în sfera activităților productive. Institutul de mine și-a cîștigat un prestigiu incontestabil.

— Gînduri de viitor ?— In prezent absolvenții ■îoștri reprezintă detașamentul de bază în întreprinderile miniere, de cercetare și de proiectare. Anii care vin pun însă în fața noastră sarcina de a face noi pași în acțiunea de perfecționare și modernizare a procesului instructiv-educativ, în lumina indicațiilor documentelor de partid și de stat, contribuind astfel la asigurarea unor ritmuri înalte de dezvoltare a industriei miniere din țara noastră, la dezvoltarea întregii economii naționale.

(Urmare dinToate aceste rodul muncii pline de elan pe care au desfășurat-o minerii de la fronturile de lucru, electricienii, lăcătușii și restul efectivelor de deservire, a acordării unei asistențe tehnice competente ! de către cadrele de specialitate, a activității intense de mobilizare Și sprijinire pe care au desfășurat-o organele și organizațiile dicale și deSfîrșitul este marcat țile miniereunor importante lucrări de
de partid, sin- U.T.C.de în de săptămînătoate unită- efeetuarea

țară șide activi- de mine contribuit

de din prezența

I
(Urmare din pag. 1)Urmărim situația realizărilor pe sectoare. Datele sînt echilibrate, la majoritatea sectoarelor fiind obținute extracții peste cele preliminate — la sectorul I cu 

70 tone, la sectorul II cu 
34 tone, la sectorul V......Descindem în abatajele acestui din urmă sector, V. Confruntat în ultima perioadă cu oarecare greutăți, colectivul sectorului are de recuperat o restanță la producția de cărbune de peste 1 700 tone. Investigăm, prin

vedere din depozitul de 
lem.ne al minei Livezeni spre 
cartierul Aeroport - Petroșani.

Animație nocturnă
(Urmare din pag. 1)

minier Ernest Vodila, un om 
cu multă experiență, care lu
crează aici la Lonea, din a- 
nul 1946.

La abatajul frontal 66—67 
lucrează formația cunoscutu
lui brigadier loan Cojocaru. 
Șeful de schimb Alecu Aure
lian, era in mijlocul celor 18 
ortaci ai săi, care fie că lu
crau la coperișul stratului, fie 
la curățirea iîșiei, la completa
rea armării. Cu toții erau 
prinși in executarea unor o- 
perațiuni precise. „La mine 
în schimb, se știe, orice om 
care intră irt abataj nu stă 
nici un pic — ne spunea șe
ful de schimb Alecu. Dacă nu 
tragi, nu poți avansa cum 
trebuie. Iar dacă „fușerim", 
tot noi tragem la urmă po
noasele. Despre realizări? Ce 
să vă spunem, treaba merge 
bine. Insă, dacă cei de la pre
gătiri ar impulsiona puțin lu
crările Ia suitorul de la ori
zontul 460, ca un abataj să 
„verse" pe jos, atunci avlnd 
și goale la timp, vom putea 
să dăm cărbune berechet. Că 
doar în blocul nostru se gă
sește unul din cele mai fai
ne straturi de cărbune ale mi
nei".

La fel^ de optimist ne-au 
vorbit și minerii Zaharia Cio- 
banu, Petru Zanet, Vasile An
ton, vagonetarul loan Văsuț, 
ortaci pentru care cele două 
cîmpuri ce ie au de scos Intr-o zi, Ii se pare un lucru u- 
șor de realizat. Și cele 10 va
gonete pe cap de om, cite și 
le-au propus în acel schimb 
du pornit spre ziuă...

Animație, dăruire, abnega
ție, iată ce am găsit la orturi
le frontalelor din adîncurile 
minei Lonea la acele ore Ur
zii din noapte.

revizii vizionare muncă, premisele male a activității de producție în săptămînile ce urmează.Săptămînă recent încheiată a reliefat o dată în plus marile resurse și capacități de care dispun colectivele de muncă de la minele Văii Jiului și va constitui fără îndoială un real îndemn pentru fiecare salariat de a depune toate eforturile în vederea ridicării la cote cît mai înalte a indicatorilor cantitativi și calitativi la extracția de cărbune .

reparații, de apro- a locurilor creîndu-se desfășurării

condiții de a fi produse, cu ușurință, o sută I Lipsa va- gonetelor ne creează greutăți și prin creșterea concentrației de metan în abataj din cauza stagnărilor. Fiind la începutul panoului ar trebui să ni se creeze posibilitatea ca, de pe acum, putem realiza, schimb schimb, producții cît mari. E adevărat, azi primit ceva mai multe le ca în celelalte zile ;să fie acesta primul semn îmbunătățirilor pe care așteptăm"...In cele două panouri,

să de mai am goa- speral leu-

Deschiderea stagiunii 
Teatrul „Valea Jiului" cu piesa 
„Cornada" de Alfonso Sastre 
a stîrnit elogiul criticii de spe
cialitate și a celui binemeritat 
de la spectatori. Pășind cu 
dreptul, avem toate motivele 
să sperăm că și cea de-a doua 
premieră va întruni sufragiile 
publicului, fiind vorba de o 
capodoperă a dramaturgiei 
clasice universale : „Fata fără 
zestre" de A. N. Ostrovski. 
Fără îndoială că bunii dra
maturgi glasici iradiază și tim
pii contemporani cu umanis
mul lor învăluitor, izvorind din 
înțelegerea suferințelor omu
lui neînsemnat, din protestul 
împotriva nedreptății, a opresi
unii de orice fel.

Figură centrală a dramatur
giei ruse de la jumătatea se
colului al XlX-lea, A. N. Ostrov
ski (1823-1886) a creat aproa-. 
pe 50 de piese în care s-au 
oglindit în toată diversitatea 
lor principalele fenomene ale 
vieții sociale și aie moravuri
lor din Rusia. Despotismul fa
milial și social, cinismul mo
ral al nobilimii și al burgheziei, 
situația disperată a celor asu
priți - iată principalele pro
bleme pe care Ostrovski le-a 
dezbătut cu precădere în o- 
pera sa. Piesele 
bați" (1870), „Ultima 
(1878), „Fata fără 
(1879) și „Talente și 
tori" (1882) oferă un 
tor tablou al puterii și domi
nației capitalului asupra vieții, 
fericirii și sentimentelor omu
lui.

In „Fata fără zestre" - care 
alături de „Furtuna" reprezin
tă o culme a dramaturgiei lui 
Ostrovski - scriitorul rus opu
ne meschinăriei 'lumii burghe
ze bogăția sufletească - a unei 
eroine capabile de sentimen
te sincere care tinde spre feri
cire și adevărata dragoste, 
primind în schimb umilință și 
durere.

O istorioară patetică, desi
gur, cu tentă melodramatică 
poate, cîndva chiar adevăra
tă... Vremi revolute, siluete 
strivite între coperțile burdușite 
ale vechilor albume cu poze 
din epoca străbunicelor... In- 
tîmplări pe care urmărindu-le 
ți se rupe sufletul, și dacă 
vreo lacrimă trădează firile 
preasimțitoare nu e nici o ne
norocire...

Cu o partitură de zile mari 
în față, regizorul Marcel Șo
ma, înflăcărat admirator al

Anghelescu, Alexandru 
dreanu, Ștefan Hie, Corvin A- 
lexe, Vasile Duțu, Maria Du
mitrescu, demult prezenți în 
conștiința spectatorilor. Deco
rurile și costumele semnate de 
Virgil Popa îmbracă piesa în 
haina sugestivă a unei epoci 
de falsă strălucire.

Ne bucură că serile de tea
tru au și reintrat în preocupă
rile recreative duminicale ale 
minerilor și familiilor lor. Nici 
chiar populația ceva mai de
părtatului cartier petroșănean, 
Aeroport nu are a se plînge 
că „e lungă calea la întors 
acasă" de vreme ce teatrul 
asigură și suportă transportul 
.spectatorilor la domiciliu după 
eprezentație.

I 
I

Ș'

.1
Noi opere emines

ciene reeditateEditura „Minerva" a reeditat seria de „Opere" în trei volume, de Mihai Eminescu, apărută în 1964—1965 sub îngrijirea lui Perpessicius. Ea cuprinde creația antumă, postumă și de inspirație folclorică a marelui poet.
Deocamdată, în cadrul sectorului, un. maistru se va ocupa în exclusivitate de aprovizionarea cu materiale a brigăzilor. Măsura, aplicată abia de cîteva zile, se va materializa, cu siguranță, cu eliminarea stagnărilor în a- provizionare. Aceasta depinde doar de noi. Pe de altă parte, extracția pe puțul orb nr. 12, puț care deservește sectorul nostru, este din ce în ce mai intensă. Conducerea exploatării, împreună cu sectorul de transport, acționează în aceste zile energic pentru eliminarea totală a

oruri de hărnicie
în-șefun

urmare, pe cei întîlniți, pentru a afla potențialul colectivului, piedicile ce trebuie lăturate.
Gheorghe Sprîncenatu de brigadă, care conducecolectiv de 17 mineri, ne spune,: „Abatajul din stratul 13 pe care brigada pe care o conduc îl exploatează este o nouă capacitate de producție a sectorului, de curînd pusă în exploatare. Avem posibilitatea să producem cîteva sute de tone zilnic. Totul e, însă, să le putem încărca în vagonete, deci să le expediem către suprafață. Aici lucrurile se pare că nu stau încă cum trebuie. Pentru că, în ultimele zile, de cînd s-a intensificat ritmul de lucru în abataj, adică de cînd a- batajul nostru s-a dezvoltat normal, îngăduind creșterea producției de cărbune, șîn- tMn puși deseori în situația de a opri tăierea. De ce ? Pentru că nu ne sosesc goalele. In schimbul I s-au încărcat 70 vagonete ; pentru că doar atîtea am avut. In timp ce, în abataj, au existat

nul în stratul 13 și celălalt în stratul 12, unde muncește brigada condusă de Vasile 
Velici, aflăm că minerii se confruntă cu greutăți asemănătoare dar că realizările sînt și aici din ce în ce mai rodnice.— S-au încărcat' în acest schimb 71 vagonete, ne relatează brigadierul. Am fi produs mai mult, dar ne lipsesc goale. Nu e suficient nici lemnul necesar susținerii. Pentru condițiile tectonice a- le stratelor 12 și 13 acest lucru e foarte important, pentru că orice stagnare provoacă creșterea presiunii cope- rișului.După încheierea schimbului. opinia maistrului șef de schimb Ernest Cosma este încrezătoare în capacitatea colectivului.— Roadele pe care în ultimele zile minerii le obțin în abataje sînt bogate. Numai 
în acest schimb s-au încăr
cat 286 vagonete, existînd certe condiții să creștem producția pe fiecare schimb.

opririlor la acest puț. Azi, de pildă, a fost, aici, un schimb reușit — s-au extras peste 500 vagonete cărbune. Chiar dacă în sector, pe traseu, au mai rămas neexpedia_ te 200 vagonete — care, de altfel, constituie o rezervă de cărbune ce va asigura un demaraj bun și -în schimbul următor — sîntem... aproape mulțumiți. Dacă va continua așa se pare că și ultima piedică va fi înlăturată....La sfîrșitul zilei realizările brigăzilor au confirmat eficiența cadenței vii a muncii în abataje, a măsurilor luate. Patru din brigăzile de abataj ale sectorului V raportau îndeplinirea și depășirea sarcinilor zilnice de plan : Titu Vlad + 20 tone ; 
Gheorghe Sprîncenatu 4- 14 
tone, Gheorghe Buiciuc + 13 
tone, Vasile Velici 4- o to
nă de cărbune. Sînt fapte care confirmă capacitatea de mobilizare a unui colectiv de mineri căruia. în perioada care urmează, îi stau în față sarcini însemnate.

Uzina electrică
Paroșeni

Angajează de urgență: 
muncitori necalificați la descărcarea 
de cărbune, care au împlinit virsta 

de 18 ani
Se primesc 

sub 60 de ani.
și pensionari, limită de vîrstă

Condițiile de muncă sint de grupa a ll-a, in trei schimburi.
- Se acordă echipament de protecție gratuit.
- Salariul tarifar minim este de 1 367 lei.
- Pe timp de iarnă se lucrează in hală incălzită.
De asemenea, uzina mai angajează:

♦
♦
♦
♦
♦

lăcătuși 
strungari 
sudori 
frezori
izolatori termici

I

Condiții de angajare și salarizare, conform prevederilor legale.
Mlca publicitate

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Apostol 
Gheorghe, eliberată de I. U. M. Petroșani O declar nulă.

PIERDUT ecuson de serviciu eliberat de mina Petrila 
Iui Pop Vasile. II declar nul.™

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Danciu 
Simion, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT certificat de naștere seria N.d. nr. 392 893 pe 
numele Szatmari Ecaterina, eliberat de Consiliul popular 
Ira de Mureș, județul Mureș. II declar nul.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Feraru 
Gheorghe, eliberată de Baza de Aprovizionare și Transport 
Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT certificat de calificare în meseria vopsitor- 
zugrav pe numele Teodorescu Victoria, eliberat de Trustul 
7 Construcții Deva. II declar nul.i
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Bunurile de preț ale unui

Viu interes în Grecia
în legătură cu apropiata 

vizita a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

ATENA 10 — Corespon
dentul Agerpres, I. Badea, 
transmite : „Apropiata vizi
tă în Grecia a președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, este 
în interesul relațiilor bilate
rale, ca și al cooperării în 
Balcani și al păcii mondia
le", a declarat, în cadrul u- 
nei conferințe de presă or
ganizate sîmbătă la Atena, 
ministrul de externe grec, 
C. Xanthopoulos—Palamas. 
„Sîntem bucuroși că această 
vizită va avea Ioc, ea cons
tituind confirmarea excelen
telor relații existente între 
cele două țări", a spus el.

Ziarele grecești au publi
cat, sîmbătă, textul comuni
catului anunțînd vizita șe
fului statului român, consa-

men- 
con- 
sta- 

cu 
Pa
ni i-

crînd, totodată, materiale re
dacționale acestui eveniment. 
Cotidianul „Akropolis" .su
bliniază că vizita va avea o 
importanță deosebită, 
ționînd în acest sens,
vorbirile pe care șeful 
tului român le va avea 
președintele Ghiorghios 
padopoulos și cu primul 
nistru Spyros Markezinis.
Ziarul „To Vima" arată, la 
rîndul său, că „vizita pre
ședintelui României, care 
constituie dovada bunelor 
relații existente între Grecia 
și România, va prilejui, cum 
este și firesc, o reînnoire pe 
scară largă a raporturilor 
greco-române, precum și un 
schimb de păreri în proble
me internaționale de interes 
comun".

generale a F. 10.

/
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O
/

colectiv fruntaș
 •

Concepția, inițiativa.
organizarea

Dezbaterile din Comitetul politic
»/ iltluniirii GeneraleNAȚIUNILE UNITE 10 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroâie, transmite : In Comitetul Politic, al Adunării Generale s-au încheiat dezbaterile asupra celor opt puncte ale capitolului dezarmării, între care se afla și inițiativa română privitoare la consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume.Referindu-se la acest punct, reprezentantul Danemarcei, Wagner Hansen, a declarat că este îngrijorătoare constatarea că actualele cheltuieli militare ale lumii reprezintă a- proape 60 de dolari fiecare locuitor al cifră anual roase tare.Același aspect a niat și de reprezentanta Suediei, Alva Myrdal, care a arătat că pentru atingerea obiectivului strategiei internaționale a dezvoltării privind transferarea către țările în curs de dezvoltare a unei cote de 0,7 la sută din produsul național total al statelor industrializate ar fi suficientă o sumă de circa 20 de miliarde de dolari, în timp ce pentru înarmări se risipesc anual a- proximativ 225 de dolari.Reprezentantul S. K. Upadhyay,

care depășește pe locuitor țări în curs
pentru planetei, venitul nume-înde dezvol-fost subli-

a 0. IV. U.că, în timp ce se sume cursa parte a statele de subnutriție.

ROMA 10 — Corespondentul Agerpres, Radu Bogdan, transmite : Sîmbătă s-au deschis la Roma lucrările celei de-a 17-a sesiuni a Conferinței generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație (F.A.O.). zentanți membre, instituțiiPe ordinea de zi a conferinței figurează o serie de dezbateri care pornesc de la necesitatea adoptării unor măsuri eficiente, în vederea ameliorării situației alimentare în lume. In acest context, există

și Agricultură Sînt prezenți repre- ai celor 126 de state ai O.N.U. și altor ■ specializate.

propunerea de a organiza, în 1974, o conferință alimentară mondială — reuniune în favoarea căreia s-au pronunțat pînă în prezent diferite țări și organizații internaționale.Deschizînd lucrările Conferinței, directorul general al F.A.O., Addeke Boerma, a salutat prezența, pentru prima oară în cadrul forumului suprem al organizației, a reprezentanților R.P. Chineze. l

cheltuiesc astronomice pentru înarmărilor, O mare populației lumii din subdezvoltate suferă ___ Cheltuielile militare ale țărilor industrializate se ridică la 6,7 la sută din produsul lor național total, procent care este de 25 de ori mai mare decît totalul ajutorului acordat de a- cestea țărilor-în curs de dezvoltare.Relevînd imperativul menținerii păcii și consolidării securității internaționale, reprezentantul Afganistanului, Abdul Samad Ghaus, a declarat că acest obiectiv nu poate fi realizat decît prin eliminarea tuturor bazelor și instalațiilor militare străine de pe teritoriile altor state, reducerea bugetelor militare, înghețarea cursei înarmărilor și trecerea la folosirea ■ deplină a cadrului O.N.U. pentru a pune sub control cursa înarmărilor și, în special, cea a înarmărilor nucleare, în vederea adoptării unor măsuri semnificative în direcția dezarmării generale.

cu informațiile privind masacrarea, în decembrie 1972, a peste 400 de locuitori de culoare din satul mozambican Wiriyamu, de către, trupele colonialiste portugheze. In conformitate cu prevederile rezoluției, care urmează să fie aprobată de Adunarea Generală, va fi instituită o comisie de anchetă, formată din cinci membri. Comisia are misiunea „să adune informații, să solicite cooperarea și asistența mișcării de eliberare națională din Mozambic și să raporteze asupra rezultatelor cercetărilor Adunării Generale, cît mai curînd posibil". Rezoluția cere, de asemenea, autorităților portugheze „să le acorde toate facilitățile necesare".

Congresul 
Partidului 
Comunist 
din Marea
Britanie

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

miliarde deNepalului, a declarat

★NAȚIUNILE UNITE 10 (A- gerpres). — Comisia a patra a Adunării Generale, care se ocupă de problemele zării, a adoptat o prin care se decide unor investigații în
decoloni- rezoluție, inițierea legătură

MARELE PREMIU DE AR
TA FILATELICA EUROPEA
NA, decernat la al 27-lea Salon filatelic de toamnq, de la Paris, a revenit, în acest an, colecției de timbre „Opere de artă ale românești Veneției".

FINANȚE ale PiețiiMINIȘTRII DE din țările membre comune au acceptat vineri la Bruxelles propunerea franceză privind „accentuarea și mai buna coordonare în lupta împotriva inflației" în cadrul unui plan care ar urma să se încheie la 31 martie 1974.ZIARUL „GRANMA" informează că Republica Cuba a achiziționat din Spania 21 de nave de prelucrare completă a peștelui. Vasele urmează să fie livrate în perioada 1975— 1977.
UN CUTREMUR DE PA- 

MINT a fost resimțit, vineri noaptea. în localitatea italiană Ancona, de pe malul Mării Adriatice. Seismul, care a avut intensitatea de 6-7 grade pe scara Mercalli, a provocat panică în rîndul locuitorilor și ușoare pagube materiale.

Putea începe astfel activitatea industrială și urbanizarea, Cîmpurile metalifere de la Kiruna și din celelalte localități miniere din nordul 'Suediei par, în condițiile actualului ritm de extracție, a fi „inepuizabile" ; rezervele cunoscute în prezent sînt apreciate la 3 200 milioane tone, în timp ce prezent anual.Situat dealtfel— orașul este înconjurat munți, o raritate într-o țară de cîmpie. Orașul este situat la 500 m înălțime iar spre vest, în direcția frontierei norvegiene, se înalță munți înzăpeziți, printre care se conturează cel mai înalt vîrf al Suediei, Keb- nekaise, de 2 123 m. In timpul iernii, soarele se ascunde timp de o lună în Spatele acestor înălțimi, făcînd ca numai siluetele acestora să se ze. Pe acești munți primele zile ale lunii locuitori însetați de pentru a saluta la nopții polare primele solare. De aici de sus se poate vedea soarele la miezul nopții cel mai îndelungat timp— în timpul verii cu prilejul de călătorie atît pentru localnici cît și pentru turiști.Ca aspect exterior Kiruna se deosebește puțin de celelalte orășele suedeze ; mici locuințe din lemn vopsite în diverse culori se grupează în jurul cîtorva blocuri înalte în centrul orașului ; la periferii

se înalță blocuri din beton pe versanții colinelor, unde o- rașul se pierde în întunecatele păduri de brad, amestecate cu mesteceni. Căsuțele foarte a- propiăte unele de altele, lipsite de grădini, demonstrează că cea mai mare dorință aici nu este aceea de izolare, de singurătate, ci aceea de societate, de a simți apropierea ce-producția este în de 30 milioane tonepe malul apei — ca multe orașe suedeze de

conture- urcă în ianuarie lumină, sfîrșitul raze

KIRUNA
oraș minier 

dincolo 
de Cercul Polar
'iiii/niiiiiiiiii/iiiiiii/iiiiiri/iiiilorlalți. Școlile clădite cu gust, cu generozitate și simț practic, confirmă afirmațiile autorităților, care au relevat că în anii ’60 orașul a depus eforturi deosebite în domeniul îmbunătățirii sistemului de e- ducafie. Kiruna este orașul cu cea mai ridicată rată a natalității din Suedia.Avînd o lungime totală de 420 km sub pămînt mina de la Kiruna este cea mai lungă din lume. Din principalele căi de acces iluminate, care a- mintesc de tunelele care străbat Alpii. cotim spre căi de acces auxiliare tot mai înguste, care nu mai sînt luminate decît de fascicolele tremurătoare aruncate de farurile automobilului. Drumul

întretăiat de coridoare mereu noi, muntele pare o bucată de șvaițer perforată după un anumit sistem. Intr-un zgomot a- surzitor, în care nu poți rezista decit avînd urechile protejate, lucrează o bormașină care face găuri pentru dinamită. Excavatoarele depun pe banda rulantă pietrele care se prăvălesc încontinuu și încarcă autovehiculele. Pe calea principală de extracție, se1 efectuează transportul cu trenul -de mină dirijat de computere. După o analiză rapidă a minereului, tot computerele hotărăsc locul în care urmează să fie descărcate diversele tipuri de minereuri.Este explicabil că europeanul din zona centrală a continentului se înfioară la gîndul unei așezări urbane la nord de Cercul Polar. Dar și în regiunea centrală a Suediei numele Kiruna este rostit cu o nuanță în glas, care sugerează deja întrebarea : „Ți-ai putea imagina o viată acolo ?“. este atît gîndul la viscole noapte' polară, care face multor^, orașul să le pară
Nu Și ca un loc de deportare, cît izolarea lui, distanța la care se află de centrele culturale ale țării. Cei din Kiruna văd însă altfel lu- -crurile.Distanța de marile centre populate este compensată de un gigantic peisaj neatins, de aer curat și apă curată. Regiunea invită la turism, la vinătoa- re, pescuit și dă multora sentimentul plăcut — atrofiat în condițiile tutelării absolute de către tehnică — al singurătății, al libertății.

DUMINICA, 11 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Un om în sălbăticie ; 
Republica : Domnului profesor cu dragoste ; PETRILA: Micul ,om mare ; LONEA — 
Minerul: Naufragiați înspațiu ; ANINOASA : Cowboy ; VULCAN: Dragostea începe vineri; LUPENI — 
Cultural: Acea pisică blestemată ; Muncitoresc: Cartea junglei ; URICANI : Drumul spre vest.

LUNI, 12 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Clasa muncitoare merge în Paradis ; Republica : Veronica : PETRILA : Micul 
om mare ; LONEA — Mine
rul : Homolka și' portofelul; 
ANINOASA : Cowboy ; VUL
CAN : Ucideți oaia neagră ; 
LUPENI — Cultural: Semnale ; Muncitoresc : junglei ; URICANI: mul, spre vest. CarteaDru-

diojurnal ; 8,00 Partidului, i- nima și versul ; 8,10 Ilustrate muzicale ; 9,00 Ora satului ; 10,00 Radiomagazinul femeilor ; 10.30 Succese al discului— muzică ușoară : 11.00Buletin de știri ; 11,05 Intîl- nire cu melodia populară și interpretul preferat ; De toate pentru toți ; Radiojurnal. Sport; Stele ale cîntecului : lian Andreescu ; 13,30 veselă ; 14,00 perete ; 14,15 că ; 16,45 la ritmuri ; 17,30 nia : 17.40 Fotbal : Dinamo— Steaua ; 18.15 Muzică u-șoară ; 18,30 Albumul inter- preților ; 19,00 Radiojurnal ; 19,15 Estrada duminicală; 20,45 Consemnări ; 22,00 Radiojurnal ; 22,10 Panoramic sportiv; 22,50 Moment po- 
rB'' ; 23,00 Dans non-stop ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—5,00 Estrada nocturnă.

12,00 13,00 13,15Aure- Unda Duete din o- Sport și muzi- răscruce de.. Azi, în Româ-

că și a naționalităților conlocuitoare ; 18,50 Emisiunea „Parametri -73“ ; 19,00 „Poșta melodiilor — program de muzică ușoară la cererea ascultătorilor : 19^25 Emisiunea „din activitatea consiliilor populare" ; 19,35 Piese vocale de estradă ; 19,55 Momentul poetic „Lira".

Despre constructorii marilor nave românești.20,35. Publicitate.20,40
21,40

STUDIOUL TIMIȘOARA

DUMINICA, 11 NOIEMBRIE8,008,309,259.5011,00

6,00 Buletin de știri ; Concertul dimineții ; 7,00 Ra-
LUNI 12 NOIEMBRIE6,00—6,30 Emisiunea „sport și muzică ușoară" ; 18,00 Actualitatea radio ; 18.10 Cîn- tece patriotice ; 18,25 Bre- yiar cultural—artistic" : 18,30 Muzică populară româneas-

19,1519,2019,30
20,10

Bună dimineața ! Cravatele roșii.Film serial. Daktari. Viața satului.Emisiune în limba maghiară.De strajă patriei. Album duminical.Magazin sportiv.Publicitate.Film serial. In ultimul minut. Episodul IV — „Copilul pierdut".Vetre folclorice. „De la Trotuș spre Șiret** Publicitate.— 1001 de seri.Telejurnal. Săptămîn politică internă și internațională în imagini. „Destinul unei idei".
a

Redacția și administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1682.

Film artistic. Leagănele. Producție a studiourilor cinematografice sovietice. Premieră pe țară...Mi-am pus busuioc în păr...". Omagiu lui Ion Vasilescu. Cîntă :Dorina Drăghici, Doina Badea, Elena Nea- gu, Doina Spătaru-Oli- nescu, Gică Petrescu, Nicu Stoenescu, Dan Spătaru.Telejurnal. Sport. Rug- bi — Franța — România. Selecțiuni înregistrate de la Valence.
LUNI, 12 NOIEMBRIE17,3018.0018,05

19,0019,1519,2019,30

Curs de limba franceză. Lecția 68.Telex.La ordinea zilei. Azi, județul Dolj.Căminul.O istorie a operetei personaje.EcranulPublicitate.— 1001 de seri.Telejurnal. Cincinalul
în

LONDRĂ 10 — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Sîmbătă, 10 octombrie, la Londra au început lucrările celui de-al 33-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Britanie, la care participă aproximativ 500 delegați reprezentînd toate organizațiile partidului.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de președintele partidului, Irene Swan. A luat apoi cuvîntul John Gol- lan, secretar general al Partidului Comunist, care a prezentat raportul privind necesitatea întăririi și consolidării unității forțelor de stînga.
Evoluția situației din
Orientul Apropiat

rînd din eforturi așteptate gîndi- 
inițiativa, creația Colectivul a do-

✓

%

NAȚIUNILE UNITE 10 (A- gerpres). — Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a a- nunțat la New York că a dat instrucțiuni pentru a se proceda imediat la aranjamentele necesare în vederea întîl- nirii reprezentanților egipteni și israelieni în afara orașului Suez, pentru semnarea acordului privind consolidarea încetării focului între Egipt și Israel. Kurt Waldheim a salutat acceptarea de către Egipt și Israel a acestui acord, apreciind că el constituie „un pas important către statornicirea păcii entul Apropiat".Textul acordului consolidarea încetării între Egipt și Israel distribuit O.N.U.

tru duminică, 11 noiembrie, — a anunțat la Cairo un purtător de cuvînt, reluat de a- gențiiie Reuter, France Pres- se și UPI. Potrivit purtătorului de cuvînt, întîlnirea va avea loc la ora 13,00 GMT (15,00, ora locală), la kilometrul, 101 pe șoseaua Cairo— Suez.
★

în Ori-privind focului a ca document fost al
*10 (Agerpres). — dintre reprezentanta acordului

CAIRO întîlnirea ții Egiptului și Israelului vederea semnăriipentru consolidarea încetării focului, care urma să aibă loc sîmbătă, a fost amînată pen-

tTEL AVIV 10 (Agerpres). — Primul ministru al Israelului, Golda Meir, a anunțat sîmbătă seara că guvernul israelian l-a autorizat pe generalul A- haron Yariv să semneze cu E- giptul acordul pentru consolidarea încetării focului.In comunicatul dat publicității după reuniunea extraordinară a guvernului israelian, organizată în cursul nopții de vineri spre sîmbătă, Sra anunțat necesitatea unor contacte cu guvernul american pentru informații suplimentare referitoare la acord. In legătură cu aceasta, Golda Meir a a- dăugat în declarația sa că „Israelul a primit răspunsuri satisfăcătoare din partea Statelor Unite la întrebările care au fost adresate".
Succesul colectivului

teatrului „Giulești“
în Uniunea Sovietică

MOSCOVA 10 — Corespon
dentul Agerpres, N. Crețu, 
transmite : După cîteva repre
zentații pe scena Marelui 
Teatru „Maxim Gorki" din 
Leningrad, colectivul artistic 
al teatrului bucureștean „Ciu
lești", care se află pentru pri
ma oară în Uniunea Sovietică, 
și-a început seria spectacole
lor la Moscova cu piesa „Meș
terul Manole", de Lucian Bla- 
ga.

Dăruirea și măiestria actori
lor, înalta ținută artistică și

regizorală a întregului specta
col au fost răsplătite cu vii 
și îndelungate aplauze de că
tre asistență.

(o zi de luni) au fost extrase din abataje 3 500 tone, iar în data de 5 noiembrie (următoarea zi de luni) au fost extrase 4535 tone de cărbune, dacă la aceeași unitate în ziua de 30 octombrie (o zi de marți) realizările indicau tot 3 500 tone, iar peste o săptămînă, în 6 noiembrie (tot o zi de marți) pe graficul minei era înscrisă cifra de 4572 tone de cărbune — toate acestea nu înseamnă decît că stăruințele celor care s-au ridicat în atîtea ședințe și au vorbit minute în șir pe tema care-i frămînta, s-au soldat cu eficiența mult scontată. Comparațiile noastre ar putea continua cu celelalte zile — miercuri, joi, vineri — și după fiecare rezultatul ar fi același : o creștere a producției, pe zi, cu cîte 1 000 tone — fapt ce nu poate fi, nicidecum, trecut cu vederea.In condițiile lunii octombrie, .mina Vulcan extrăgea deci o producție medie zilnică de 3 500 tone, căreia i se adăugau, tot zilnic, obișnuitele depășiri de plan izvorîte din hărnicie. In tot acest timp ..organizarea" mocnea. Creșterea producției nu trebuia obținută în primul fizice. Erau 
rea tehnică, 
inginerească.vedit că are foarte multi oameni harnici. Dar, știm bine, dacă la o mie de salariați în- tîlnim 999 de oameni harnici pasionați, dăruiți pentru muncă pînă la sacrificiul total al timpului liber, la aceeași cifră nu se găsesc tot atîția creatori. In abataje și galerii au pătruns mutații tehnice de structură. Erau așteptate mutații și pe planul organizării muncii. Ele nu au întîrziat să apară, să izvorască din parti
ciparea colectivă la care deja ne-am referit, din inițiativa și gîndirea acelora care străbat zilnic subteranele minei, pentru ca apoi, sosiți la suprafață să se aplece cu răbdare deasupra mesei de lucru, inginer și miner, umăr lîngă u- măr.Asupra cîtorva coordonate ale acestei organizări am fost edificați cu sprijinul directorului minei Vulcan, ing. Emil 
Muru, care ne-a stat cu amabilitatea la dispoziție, ne-a făcut o descriere „pe puncte" a ultimelor succese ale colectivului nu fără a-și exprima îngrijorarea (care și pe noi încă ne mai stăpîncște) de a nu putea reda decît în prea mică măsură imaginea schimbărilor produse pentru întreaga mină, ca peste noapte.Un prim pas a fost făcut prin redistribuirea efectivului între sectoare și brigăzi. Cu aceiași oameni s-a obținut o miraculoasă creștere a efectivului ,de 8 la sută. Măsura organizatorică a constat într-o atentă redistribuire de la neproductivi, spre productivi, ca și de la necalificați. sau auxiliari, spre aceleași fronturi de lucru productive, cu imediate posibilități de calificare. Rezultatul a fost surprinzător. Creșterea do efectiv productiv cu 8 Ia sută a adus cu sine o creștere mai mult decît dublă

a-

de producție, de 17,8 la sută.Al doilea pas era mai dificil. Această creștere uimitoare a producției ar putea să conducă, inevitabil, la o rapidă epuizare a liniei de front. Dar, rezerva internă a efectivului încă nu era epuizată. A urmat din nou o redistribuire (de fapt, concomitent cu prima) soldată cu o creștere substanțială a efectivului și la pregătiri și deschideri, cu 12 la sută. Oricum, pregătirea liniei de front trebuie să se afle cu un pas înaintea producției.De aici încolo ni js-a vorbit despre „amănunte"’ ale organizării : sectoarele au înființat echipe compacte (și constante) de aprovizionare a brigăzilor, conduse de maiștri cu atribuțiuni precise în acest sens, îndrumate de sector și chiar de un comandament la nivel de mină. In sfîrșit, unui mare domeniu de activitate 
— aprovizionarea brigăzilor — i s-a acordat atenția cuvenită, fiind ridicat de pe ultima treaptă (unde era, de atîta timp, uitat) pe imaginara scară a importanței, undeva în a_ propierea producției și a inves
tițiilor. in locurile special destinate aprovizionării cu lemn de mină s-au creat stocuri tampon. Stocurile asigură un consum pentru trei zile, dar completarea lor se face zilnic, creîndu-se și mențiriîn- du-se acel coeficient de siguranță care s-a dovedit, de tîtea și atîtea ori, necesar.Pentru producție, un complementar al aprovizionării 
este întreținerea utilajului, cu derivatul său, reparațiile, așezat pe o activitate preventivă de revizie periodică, temeinică. In acest sens, s-a acționat prin : 1) înființarea unor e- chipe de întreținere permanente ; 2) înființarea unor e- chipe de intervenție pentru cazuri’ deosebite. După două „înființări" iată și o desființare : 3) magaziile de scule și utilaje de la suprafață, au dispărut, iar bataje au deservire, stocuri de teriale pentru cîteva zile ne de lucru. Pe măsura consumului, dar mai ales la sfîrșit de săptămînă, stocurile sînt complete. Astfel, din abataje nu mai trebuie să transporți un stîlp metalic de aproape 100 kg la suprafață, ca să-i montezi un ventil. Problema plutea de mult în aer. iar rezolvarea ei nu cerea vreo dotare în plus. Nu cerea decît ceea ce au realizat minerii vulcăneni : organizare !Colectivul minei Vulcan a obținut de la începutul anului rezultate frumoase în muncă. Cele 12 000 tone de cărbune extrase peste plan, în zece luni de zile ilustrează pe deplin hărnicia, pasiunea minerilor. Dar mai ilustrează (la fel de convingător capacitatea de coordonare, organizare și concepție a numeroșilor salariați ai minei, mineri, ingineri, tehnicieni — care în nenumărate rînduri au vorbit minute în șir în ședințele de lucru, întoreînd pe toate fețele problema organizării producției și a muncii, iar apoi au trecut cu nestrămutată hotărîre și totală încredere la fapte.

în subteran lîngă a- apărut puncte aprovizionate piese, utilaje și decu ma- bu-
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Etapa a XIII-a a diviziei 

sub semnul echilibrului de forteînainte de termen. 1973 — an hotărîtor.20,00 Cîntecul săptămînii. Tot cîntînd ca ciocîr- lia de Aurel Girovea- nu.Mai aveți o întrebare ? Cît de probabil este... timpul probabil (II).Publicitate.
20,05
20,4020,45 Interpretul preferat: Olga Stănescu.20,55 Revista literar-artisti- Arta prezentu- o artă 'desprecă TV. lui — prezent.21,35 .Publicitate.21,40 Roman-foileton. Tinerele. Episodul III.22,30 24 de ore.

Valorile temperaturii registrate în cursul zilei ieri :Maximele : Petroșani: grade, Paring : 5 grade.
înde

9Minimele : Petroșani : — 4 grade, Paring : — 5 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vremea se menține rece, cu cer varia bil. Vîntul va sufla slab din sectorul nordic.
*

«

Hotărît lucru, gazdele vor fi puse în fața unor serioase probleme în etapa a XIII-a a diviziei A de fotbal. Meciurile se anunță a fi echilibrate, fie datorită valorii sensibil egale a combatantelor, fie datorită mizei mari pe care o au punctele puse în joc prin prisma situației din clasament.
• La Cluj, ceferiștii vor face totul pentru a acumula puncte și în această etapă. La rîndul său F. C. Argeș vine

va ști. avîntul în ciu- aceasta
Steagul roșu evoluează valoarea anilor prece- pierde cu

rificarea" unui eventual eșec al liderului la Bacău.
• C. S. M. Reșița desigur, să tempereze Politehnicii Timișoara da sprijinului pe careîl va avea din partea apreciatei sale galerii. Meciul reprezintă o formația menține sament.
• Lanesc Dinamo și Steaua, două echipe fruntașe ale fotbalului

bună reșițeană la locul IIIșansă pentru de a se din cla-
București se întîl-

după cîteva evoluții excelente, așa încît meciul se a- nunță deschis, putîndu-ne aștepta la o egalitate finală pe tabela de marcaj.
$ Un raport de forțe asemănător se conturează și la Bacău. Craiovenii vor resimți eforturile depuse miercuri în compania echipei din Liege, vor fi lipsiți în continuare de'Oblemenco, conjunctură în care pierderea unuia sau a ambelor puncte nu va trebui să surprindă. Băcăuanii vor ataca dezlănțuit, ajutați poate și de... lipsa lui Sinăuceanu.
• F. C. Constanța va tranșa în favoarea sa soarta meciului cu „Poli" Iași, urmărind consolidarea poziției secunde din clasament și „valo-

nostru. Jocul lor prezintă variații re de ment vechi meciul să rezultat.
• Prin a situației lelalte două tene, Rapid dențesc, ne echilibrat, posibil.
• La Arad, U.T.A., aflată pare-se în revenire de formă, va încerca să-și mărească zestrea de puncte în dauna Universității Cluj. Nu va insă o sarcină ușoară, căci oaspeții clujeni au marcat ultimul timp o creștere randamentului de joc.

calitative surprinzătoa- la un meci la altul, ele- care — adăugat unei rivalități — face ca fie deschis oricărui
prisma valorilor și clasament și ce- echipe bucureș- și Sportul stu- oferă un mecicu orice rezultat
în

fiȘi în a

sub denți, însă nu poate vreun punct în meciul Petrolul.• La PetroșanL Jiul primește vizita unui foarte vechi partener de întrecere sportivă — A. S. A. Tg. Mureș. Balanța întrecerii acestor două echipe de-a lungul celor 40 de ani de la înființarea diviziei B indicînd o egalitate perfectă. Intr-adevăr, în divizia B partenerii de azi au susținut 12 meciuri din care Jiul a cîștigat patru, la egalitate s-au terminat patru și patru le-au cîștigat mureșenii.In divizia A, în 15 ediții, au fost susținute 30 de meciuri, din care Jiul a cîștigat 12, a terminat la egalitate 6 și a pierdut 12 în fața adversarilor mureșeni.Meciul de azi va trebui să dea cîștig de cauză Jiului pentru ca cele două puncte puse în joc să poată sălta echipa cu 3—4 locuri în clasament, în funcție de alte rezultate favorabile.Pentru aceasta este nevoie de o dăruire totală în joc, căci și oaspeții au nevoie de cele două puncte. Dacă toți jucătorii Jiului vor lupta cu tot elanul necesar și în special dacă cuplul Mulțescu — Rozsnai va da randamentul din toamna trecută, victoria nu le poate scăpa celor de la Jiul.
I. BOGDAN
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