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Clișeul nostru îi înfăți șează pe șeful de schimb 

Alexandru Avram și ajutorul miner Dragoș Ursan do 
la I.M. Dilja disculînd - . .
a muncii.
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LA I.M. PETRILA

Plus 389 toneIeri, la bilanțul zilei precedente, colectivul minerilor petrilcni a trăit satisfacția de a putea raporta peste planul zilnic o producție de cărbune de 389 tone. Patru sectoare de producție ale minei contribuiau la acest plus substantial : sectorul II •— cu 174 tone, III — 138 tone, IV — 29 tone și V — 154 tone. In întrecere pe loc de frunte se află colectivul sectorului Ill care a depășit prevederile la zi cu pesto 1 000 tone.
Echipa de dulgheri 

condusă de Gheorghe 
Neagoe instalează co- 
frajul la pereții viitoru
lui Irioc-niBgaz.in din 
centrul Petroșaniului.

♦
♦

In intîmpinarea marii sărhătari a eliberării
Roadele mecanizării

Minerii mecanizatori ai 
Paroșeniului, au obținut 
în abatajele dotate cu com
plexe de tăiejțe și susținere 
mecanizată importante plu
suri de producție.

Minerii dm brigada con
dusă de Francisc Fazakaș au 
obținut in această lună, la 
zi, un plus de 1327 de tone 
cărbune, realizat pe seama 
creșterii productivității 
muncii cu 4380 kg/post. De 
asemenea, ortacii lui Ilie 
Filiche au reușit și de a- 
ctțăstă dată să se afirme ca 
un colectiv de nădejde, ex- 
trăgînd peste sarcina pla
nificată 
cărbune, 
tivitate 
kg/post.

însemnări de reporterMunca inovatoare
1000 de tone de 
sporul de produc- 
a t i n g î n d 3 940

Orice invenție, începînd cu cele mai simple și sfirșind cu cele de complexitate ' înaltă, pornesc din necesitatea omului de a-și ușura munca, de a realiza un randament mai mare. Cu alte . cuvinte, munca îl învață pe om, cum spune o înțeleaptă zicală bătrînească. Aceste asocieri de gîndufi le- am avut la garajul S.T.R.A. din Lupeni unde ni se descriu avantajele unui dispozitiv ingenios conceput și realizat acolo

cu ajutorul aparatului de sudură. Fiind frecvente penele de cauciuc la cele aproape 100 de autocamioane, a fost creat un dispozitiv de vulcanizare eu ajutorul căruia într-un timp record ■ (3 minute) penele de cauciuc (găuri pînă la 25 mm) sînt rezolvate. Metoda înfăptuită de Mihai Oprisa, șef de garaj, strungarul Victor Sulek și sudorul Va- sile Petru, se aplică de o lună și dă bune rezultate.— Pe lîngă economia

Adrese noi, de interes public
PETROȘANI VULCAN
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despre normele de protecție 
Foto : Gh. OLTEANUde timp, ne spunea Mihai Opriși, realizăm și o creștere a randamentului, eiiminîndu-se timpii morți. înainte de a găsi această calc, cauciucurile pentru mașinile de 10 și 16 tone se vulcanizau la Petroșani. De multe ori aveam necazuri, nu numai cele de urgență, ci și că primeam altele de dimensiuni necorespunzătoare. Acum, prin forțe proprii, ne facem singuri aceste lucrări miei, dar foarte importante. Dispozitivul dă rezultate bune, am dobîndit experiență și ne-am gîndit deja cum să-1 perfecționăm.

T. SPATARU

GMrea șl chibzuință colectivului
angajate pentru

REDRESAREA

i
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Cuvintede aziCei care am participat la marile forumuri muncitorești ce se desfășoară în această perioadă, am auzit multi mineri vorbind. Despre producție, despre complexe mecanizate, combine, despre benzi transportoare și stilpi ' hidraulici. Mulți dintre ei s-au referit la modul cum pot influența creșterea producției nete, a productivității muncii...

Hotelul „Centralu—- Sîntern în delegație în interes de serviciu. Aveți locuri de cazare pentru trei persoane ?— Toate locurile sînt ocupate. Reveniți, vă rog, în jurul orei 12. Vom face tot ce ne stă în putință să vă asigurăm locurile solicitate.■ De scurt timp, dialoguri asemănătoare celui de mai sus au loc zilnic la recepția noului hotel „Central" din Petroșani. Recepționera pe care am m- tilniț-o în • serviciu, tovarășa Optica Coaneș, îșî face datoria cu conștiinciozitate, dînd răspunsuri politicoase cli- eațiler. avînd o ținută impecabilă, așa ciim dealtfel o cer normele servirii civilizate.
De la recenta dare în folosință a noului hotel, acesta este solicitat din plin. Cele t>6 de locuri se ocupă zilnic, în întregime, doar la două — trei ore după ora 12, iar spre satisfacția celor

V. STRAUȚ1

nou 
ca-barLa Vulcan a fost inaugurat sîmbătă , un nou local de alimentație publică. Este vorba de unitatea nr. 4, Cafe-bar ( ce funcționează în locul fostului restau- , rant „Straja". Amenajat pe o suprafață , de 120 mp, el se înscrie pe linia creării i de către I.C.S. Mixt Vulcan a unei re- , țele moderne de unități care să satis- . iacă exigențele consumatorilor, I Dotată cu mobilier modern, înea- ■ drată cu personal corespunzător, noua unitate oferă condiții optime de destindere într-un cadru plăcut. După cum ne informa șeful unității, Nicoiae Pană, unitatea este deschisa zilnic iji-. tre orele 9 — 22 oferind publicului o , variată gamă de produse printre care cafea cu frișcă, cafea frappe, ei trona- , dă, sucuri din fructe indigene și exo- .

Gh. OLTEANU

Cu excepția unor succe- dobîndite doar la un singur sector (II + 1807 tone cărbune peste plan în primul semestru) și pe brigăzi (+ 4017 tone Nicolae Bokor, 2 925 tone luliu Damian, 1559 tone Gheorghe Munteanu, 1 262 tone Petru Roman și pînă la 1000 de tone formațiile conduse de Victor Andrițoiu, Sava Robii, Constantin Ghior- ma. Constantin Broas< ă și alții) adunarea generală a reprezen- tanlilor oamenilor muncii de laI. M. Aninoasa nu a deținut privilegiul de a face un bilanț pozitiv al activității economice. Mina

PR0DUCȚ8EImarginea dării de seamă, a bilanțului făcut, dînd vie expresie autoconducerii muncitorești în acțiune, au chibzuit asupra modalităților de redresare a producției. De aceea, dezbaterile au disecat cu răspundere mun< -i torească multi pieleale rămînerii sufe Critici aspre adus conducerii sectorului T,_ cadrelor nice de care nu ocupat simț de pundere problemele producției, de buna desfășurare a procesului tehnologic, de funcționarea utilajelor (sectorul are în dotare două complexe mecanizate, combine, dar cu care se obțin randamente mult sub posibilități), nu s-au îngrijit de folosirea corespunzătoare și perfecționarea forței de muncă. S-au adus critici conducerilor sectoarelor Iff, IV și V pentru neajunsurile ee au existat în dirijarea abatajelor, în aprovizionarea locurilor de muncă, în gospodărirea și întreținerea utilajelor. în menținerea corespunzătoare a căilor de transport, în folosirea rațională a forței de muncă și a timpului de lucru, întărirea ordinii și disciplinei, iar conducerile sectorului II și din nou V au. fost vizate pentru slaba preocupare avută în direc-
I. BALAN

cauze plan, s-au
Adunări 
generale 

ale 
oamenilor mantii

a rămas sub plan în perioada analizată cu 48 861 toneNici nu

(Continuare in pac. ■ 2-a) (Continuare in pag. a 2-a)

Instantaneu din holul noului hotel din Petroșani. I o to : Ion LICIU

de cărbune.putea fi altfel, din moment ce patru din cinci sectoare de cărbune nu și-au îndeplinit sarcinile (I deține „recordul" cu restanța de peste 37 000 tone). Nu putea fi altfel din moment ce 18 din totalul de 39 brigăzi nu și-au făcut planul, iar productivitatea muncii in subteran și pe întreprindere nu s-a realizat cu 165 kg/post ți respectiv 137 kg cărbune pe post.Nu este în firea colectivului I.M. Aninoasa — recunoscut prin oamenii săi inimoși și harnici, cu experiență ’ — de a se lăsa înfrînt în fața greutăților. Reprezen lan ții minerilor, inginerilor și tehnicienilor care au luat cuvîntul pe
tf)ă inf armăm

„SPECIAL" La cantina C.F.R., responsabil Viorica Blaj (de 15 ani lucrătoare în aceeași unitate), pe lîngă meniul obișnuit —CU 6,30 lei — a fost introdus un meniu „special" — cu 8 13i pentru abonați și 9 lei pentru flo- tanți. Ceferiștii și alți doritori pot servi aici un ^prînz gustos, gătit de că-

teh- aici s-au eu răs- de
s

I-am ascultat și gîndeam ce înseamnă | minerul de azi față de | cel din trecut, pe care I mi l-a descris într-o zi | pensionarul Vasile Fe- 1 yer din Lupeni, pârtiei- | pant la greva din 1929. 1 Atunci, minerul era is- I tovit de muncă, n-avea | nici măcar sigranța zi- | lei de mîine. Minerul de | azi însă, lucrează în cu | totul alte condiții, iar | după orele de muncă în | subteran nu se mai în- j toarce la ziuă în sordide, pe străzi lubre, în coloniile tiite de sărăcie.Minerul de azi allul. Nu mai de troc și de cai tracțiune. A înlocuit a- , ceste cuvinte vechi, eu altele noi, născute din realitățile de astăzi, rod ; izvorît din constanta i preocupare a partidului ; și statului nostru de a-î i face viața și munca tot ; niai îmbelșugată și mai ; frumoasă. Cuvintele de i azi — complex mecanizat, combină, flux de transport pe benzi — sînt. tot mai des pronunțate de minerul contemporan. Pentru eă el nu mai este ee-a fost i pînă nu demult, un sini- • piu miner, azi este ți ; tehnician, un muncitor | specialist, stăpîn pe des- 1 linul său. I

case insa- pus-este vorbește de

Valeria COANDKA.S

• (Continuare ui pag. a 2-a)tre bucătăresele Ecaterina Safta și Margareta La- zăr, beneficiind și de un servici operativ din partea ospătarilor Maria Petra și Ioana Popa. (A.H).
REPARAȚII DE

STRĂZI. Gospodarii municipiului nostru folosesc din plin timpul prielnic pentru executarea unor ample amenajări gospodărești. In ultimele săp- tămîni au fost așternute îmbrăcărtiinți de asfalt pe

I
străzile Republicii, 23 August, Cuza Vodă și pe linele porțiuni de trotuar. Reparații continuă pe strada dr. P. Groza și drumul spre cabana Rusii. In curînd se vor efectua reparații și pe tronsonul cu 4 benzi de circulație de la grupul școlar pînă la intrarea I.U.M.P, (T.V.)

aă inf armă m
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iVom oferi cumpărătorilor

O gamă variată 
de produse de panificațieUnitățile de producție ale Fabricii de morărit și panificație din Petroșani pun în fiecare zi la dispoziția locuitorilor Vău Jiu-

Petroșani acordă o importanță deosebită diversificării producției. In piezenț se fabrică 12 sortimente de . „ pîine si 45 sortimente delui, 53 tone pîine și 5 tone specialități. Dintre sorti- ; specialități de panificație mentele de specialități noi «are: satisfac cu. prisosință ' cerințele de consuni. In ă- ceste cantități sînt materializate, hărnicia, și stră- tiuința colectivelor secțiilor■' noastre; i1 Conducerea fabricii a- eordă, în afara cantităților .. solicitate, toată - atenția calității produselor. In obținerea produselor de bună , calitate un rol imporțant : îl âre controlul tehnic de : calitate ce funcționează în cadrul fabricii noastre. Perșonalul C.T.C. urmăreș- 
. te întregul / proces tehnologic începînd cu recepția materiilor prime și materialelor auxiliare și termi- nind cu recepția produselor ,, finite. Atunci cînd apar li

nele deficiențe pe fluxul : tehnologic, /. personalul C.Ț.G, are obligația să ia ; măsuri urgente pentru remedierea tor. In strînșă colaborare cu șefii de echipe cest trimestru vom introduși șeful de fabrică,. colectivul laboratorului își dă toată osteneala să șe rea- ș Mizeze numai produse de bună calitate, iar cînd ele j sînt totuși necorespunză- toare, să nu pătrundă în rețeaua comercială. Trebu
ie să recunoaștem însă în. mod deschis că au existat unele sesizări cu privire la italitatea necorespunzătoa
re a pîînii, că s-a mai strecurat în rețeaua comercia- de ;au

introduse amintim : cozonacul marmorat de 0,500 kg. covrigi cu cașcaval în pungi, pîine cu adaos de soia, pîinea „turist", fran- zeluța cu lapte și calciu. Toate aceste sortimente au fost lansate prin magazinul nostru de prezentare și desfacere și înaintate'conducerii I.C.S.A.A.P. Petroșani, precum și șefilor de unități spre a lansa comenzi pentru noile sortimente. Țin să menționez că vom acorda în continua- •• re toată atenția calității și diversificării produselor noastre. In trimestrul III a.c. vom introduce alte, trei sortimente noi. Este vorba de „C’ornuri Padina" de0,100 kg, „Rulouri cubrînză" de 0,090 kg, „Rodia cu brînză" 0,080 kg, la care avem deja documentațiile necesare. Tot în a-

Steagul roșu

CE-I FOLOSITA
SALVAREA

Noul cafe-bar din Vulcan- la primele ore de la deschide re— -e e--------
Adrese noi, de interes public

dece și trei sortimente concepție proprie.Prin preocuparea perma- ;. nentă acordată calității și diversificării produselor, colectivele secțiilor fabricii noastre sînt hotărîte să-și aducă din plin contribuția la buna aprovizionare a locuitorilor Văii Jiului. .
Ing. Viorica TAKACS, 
directoarea Fabricii de 

morărit și panificație 
Petroșani. *ă pline insuficient. «coaptă, neajunsuri aefost dezbătute cu întregul .. personal, 1 uîndu-se măsuri imediate de remediere a . iiosUrilor.Paralel cu îmbunătățirea continuă a calității produselor; conducerea Fabricii de morărit și panificație

j „Hotelul Centrat" 
!. *. ce poposesc la noi, aici se găsesc con- 
y diții optime de cazare. Camerele eu 1, 
i 2 sau 3 paturi, oferă condiții de odihnă J cu nimic mai prejos decît cele de la 
J hotelul „Sarmis" din Deva sau „Trari- 
ț silvania" din Alba Iulia... Călătorul o- 
l cazional prin Petroșani găsește în noul 
J hotel un interior plăcut, amenajat ( ii 
ț mult bun gust. Sala de recepție dispune 
ț de fotolii, un televizor, un bar de zi 
I și, spre lauda personalului de servire, întregul interior al hotelului sclipește 
ț de curățenie. Ghișeul de la recepție 
l oferă elienților și articole de cosmetică, / săpunuri fine, paste de dinți, lame> de 
ț bărbierit, parfumuri, sprayuri, etc. La | cererea elienților, micul dejun-și cina 
l pot fi servite „la cameră"...; Un hotel nou, bine dotat, a intrat în ț peisajul urbanistic și în circuitul co- ț mercial al Petroșani ului. Cei 14 oa- i meni care lucrează aici se străduiesc 1 ca noua unitate să cîștige repede un \ bun renume.

• (Urmare din pag. »)
nou cafe-bar j

:. • (Urmare din: pag. t) țtice, pișcoturi, diferite sortimente de |.Interiorul frumos și cu gust amena- ț jat, elemente’ decorative' lucrate cu i măiestrie,: lăsă o bună impresie cblor J ce intră în acest’nou local. ' » ,Tovarășul Emil Abalașei, directorul ț întreprinderii comerciale Mixte Vul- l. can,’jiie-a informat că această nouă u- J ■ mtate -este una dintre numeroasele do- 1 țări comerciale’eu care va fi înzestrat' i orașul Vulcan,’: Amplasate îh construcții Sj.e. iale sau la parterul . noilor ț . blocuri de locuințe ce vor mobila bulevardul care a început să se contureze deja, unitățile comerciale vor răspunde mul țiplelor solici tări ale miilor de locuitori din acest frumos și modern oraș mineresc. Tovarășul director ne-a asigurat că, la fel ca și iii unitatea deschisă ieri, se va acorda o atenție specială dotării și funcționalității, frumosului unui
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salvarea, știe toată lumea, sînt transportați bolnavii în cazurile grave. Mașinile salvării trebuie să fie, deci, în permanență în stare de funcționare, gata orîcînd să intervină la nevoie. La Petrila însă se crede altfel. De ce să stea salvarea degeaba cînd n-are bolnavi ? Și a fost trimisă să transporte... pîine. Așa susținea șoferul Oănă Lazăr cînd a fost oprit de organele de control. Culpa este dublă : s-au încălcat cele mai elementare reguli de igienă și mașina salvării a fost trimisă la brutărie unde a îndeplinit alte sarcini
ȘOFERL ATENȚIE LĂ

. TRECEREA DE

PIETONI

SUCCESELE CINEMA
TOGRAFULUI. Cinematograful „Cultural" din Lu- peni și-a depășit planul prevăzut pentru primul semestru al acestui an cu 20 de mii de spectatori și , peste 12 mii lei. Rezultatele bune s-au obținut ca urmare a preocupării permanente pe care o manifestă lucrătorii cinemato- 

i grafului (responsabilă Iu- ; liana Zamfir) pentru or- i ganizarea unor acțiuni i mult apreciate de specta- / tori.

și utilului, atribute indispensabile comerț modern.
ieri, se va acorda o atenție spe-

î rialse

pricina au incintele ce. S-au măsuricombustibil să fie ridicate - periodic de la toate centralele termice.Filă de vacanța la Petrila.
Foto : Ion LIC1U

roșu", la centra-Petroșani
Mormanele de zgură 

au fost ridicateLa rubrica „Semne de trebare", din nr. 7 984 ziarului „Steagul critica faptul că lele termice din se află mormane de zgură. In răspunsul trimis redac-

‘•(Urmau din pag. 1)

ția realizării planului la lucrările de pregătiri (doar .flumătatc din volumul de fîucrări planificate a fost i realizat), asigurări* liniei 
de front și a rezervelor de cărbune.S-a arătat că o ma
re răspundere pentru răniî- ; nerea sub plan a brigăzilor și a sectoarelor, pentru restanțele mari, de producție, 
o poartă sectoarele VI transport și cel electromecanic care nu s-au achitat cu răspundere de sabcinu privind organizarea transportului subteran, repara
rea' parcului de vagonete și locomotive, întreținerea u- tilajclor ce deservesc abatajele, iar din această cauză s-au produs multe defecțiuni electromecanice, opriri ale fluxului de transport cu toate consecințele grave asupra producției.Dezbaterile adunării, numeroșiiparticipant care au luat cuvîntul, minerii ,șeli de brigadă Ilie Nicolae, 
Ilie Șteț, Gheorghe Vîslă,

înM
- i

Alexandru Gaboș, mecani
cul de locomotivă Vasile 
Anton, inginerii loan Lăban, 
Virgil Stănescu, loan Sol- 

ga, Cornel Burlec (C.M.V.J.), locțiitorii de șefi de sector 
Nicolae Ceapă și Petru Bîr- 
leanu și alții nu s-au limitat doar la inventarierea lipsurilor și neajunsurilor din activitatea de producție, ei au făcut propuneri concrete pentru înlăturarea acestora și s-au angajat ferm să facă totul pentru redresarea producției, lată cîteva dintre propuneri și angajamente : „Să se mărească echipa „service" de lăcătuși și electricieni pentru a acoperi fiecare schimb la fronturile de abataj cu mecanizare complexă, pentru a putea interveni operativ în cazul defecțiunilor ; abatajele cu complexe să fie legate cu prioritate 

la pompele de înaltă presiune" (Ilie Nicolae, brigadier la sectorul I a cărui formație utilizează în abataj un complex mecanizat). „Pentru a se exploata în

organele vizate răspund 
Fără interlocutori 

nepoftițiIn articolul „Interlocutori nepoftiți", publicat în ziarul „Steagul roșu" nr. 7 979 se critica faptul c.ă diferite persoane (cunoștipțe ale șoferilor) se postează. în autobuz, in apropierea conducătorilor auto și- discută ției, Exploatarea de gospodărie comunală și loeativă Petroșani-Petrila: se arată că mormanele de zgură cu fpgt ridicaledin centralelor termi- luat, de asemenea, ca reziduurile de
cu ei distrăgîndu-le atenția. Răspunzînd ziarului, conducerea Exploatării de transport Petroșani confirmă justețea celor semnalate precum și măsurile luate. Prin „Dispoziție obligatorie" s-a interzis categorie accesul persoanelor lingă conducătorii auto, iar scaunele să fie mutate după barele de protecție.

Redresarea producțieicondiții optime felia, cu viteze de avansare sporite, între cele două abataje cu complexe mecanizate să se intercaleze un frontal cu susținere . individuală, care ar avea menirea de a contribui la refacerea tavanului, asigurîndu-se astfel posibilități mai bune de lucru cu utilajele moderne în felia următoare" (ing. Virgil Stănescu, șeful sectorului I). „Să se stabilească responsabilități precise în rîndul cadrelor tehnice din sectorul VI care, pe orizonturi, în punctele cheie, să coordoneze transportul minier și aprovizionarea locurilor de muncă, potrivit solicitărilor făcute de brigăzi" (Ilie Șteț, brigadier, sectorul IV). „Pentru a contribui în măsura cerută la realizarea investițiilor miniere, la crearea noilor capacități și asigurarea rezervelor necesare

de producție pentru anul viitor, vom face totul să realizăm planul brigăzii pe anul 1978 în 11 luni. Sectorul să ne ajute însă eu materiale, vagonete goale și asistență tehnică pe fiecare schimb" (Alexandru Gaboș, șef de brigadă sectorul .XI investiții).Dezbaterile adunării au relevat direcțiile în care trebuie să se concentreze eforturile colectivului în a- ceastă perioadă hotărîtoare pentrtT'realizarea sarcinilor de producție și recuperarea restanțelor. Accentul principal să se pună pe asigurarea condițiilor necesare brigăzilor pentru a-și realiza toate planul. Să se concentreze preocuparea cadrelor tehnice —ale celor electromecanice în special — spre sectorul I pentru soluționarea grabnică și competentă o problemelor pe care le ridică țehno-

logme ae exploatare a ză- ' camintuiui cu mecanizare complexă, pentru ridicarea pregătirii profesionale a elcctroiăcătușilor de aici, ca și in general din toate secioareie minei, pentru a cunoaște temeinic Utilajele moderne introduse și a interveni în cunoștință de cauză în cazul defecțiunilor, a executa revizii și reparații de calitate. Completarea posturilor in cărbune, accelerarea lucrărilor de deschideri și pregătiri și recuperarea rămîncrilor în urmă în vederea asigurării liniei de front, întărirea ordinii și disciplinei precum și a răspunderii în muncă sînt tot atîtea obiective pe care consiliul oamenilor muncii trebuie să le prin- _dă la locul urgențelor în 'planul de măsuri adoptat, tot atîtea direcții de acțiune în fața organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C. pentru mobilizarea colectivului minei Aninoasa în efortul redresării producției 
de cărbune.

Că trebuie sji acorde prioritate pietonilor a7 fia ți pe „zebră"; știe orice șofer. . Puțini însă respectă o altă prevedere legală care ; protejează- pietonii, acee.a de i. reduce viteza pînă la limita evitării oricărui pericol- :.în locurile prevăzute cu indicator sau marcate. Nerespeetarea acestei prevederi a fost cauza accidentului provocat de Elisabeta Flo- resc-din Lupeni, în- intersecția străzii Republicii cu Mihai Viteazu din : Petroșani, undo .a lovit ușor o persoană flata pe trecerea pietoni........ . ,| Șoferi, nu ignorați <

I II
!

I 
II
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

| ceasta prevedere legală, i la trecerile de pietoni. I reduceți- viteză pînă la . limita evitării oricărui . pericol !
PIETONI, ȘI

DUMNEAVOASTRĂ

I 
I 
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AVEȚI OBLIGAȚIISînt ei, șoferii obligați să vă respecte, stimați pietoni, dar faceți bine și respectați și dumneavoastră regulile care vă privesc direct. Traversați numai după ce v-ați asigurat că din ștînga și din dreapta nu vine niei un vehicul, nu traversați în fugă, ci în mers vioi chiar și peste „zebră". Asigu- rați-vă și dumneavoastră cînd vă angajați în traversare, că s-ar putea ca din neatenție să intrați în fața unei mașini a cărui șofer să nu mai poată frîna. Și încă ceva: nu puneți nervii nimănuj .la .încercare staționînd pe „zebră" sau sfidînd șoferii care v-au acordat prioritate. Cit despre traversare prin alte locuri decît cele marcate, întrebați- vă ce s-ar întîmpla dacă șoferii ar porni-o pe trotuare.Nu uitați, și pentru pietonii indisciplinați legea prevede sancțiunii
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primului stat dac

Retezat, Olimpiii dacilor (XII)

românesc, după îngemănarea biografică cu Hercules. Dar să privim, subScorpan îi dedică o carte, este foarte vechi lă traci, semnifică, cităm, „credința în victoria binelui, adevă- scena banchetului funerar;chipul Cavalerului trac, înGalo- ,1a său
ruliu și dreptății asupra răului". Eroul cavaler este totodată, un zeu al vegetației și fertilității, al vieții și al morții , (viața dincolo de pragul mori ii trupești în concepția anticilor). Ca atitudine, acest Erou călare acoperă două categorii tmologice — simbolizînd 
eroul războinic sau vînă- 
tor, dar și eroul ■ pașnic.. Peste imaginea chtoniariă

Aniversarea creării

centralizat

și independent

.r:Dialogul închegat cu cititorii pe tema Olimpului dacic ne oferă prețioase argumente în ceea ce privește toponimia Văii Jiu- rilor ca izvor istoric. Ni se propune astfel, să luăm în considerare . și alte denumiri care simbolizează un străvechi totemism avicol, între acestea, lărgind aria investigațiilor spre Mureș, Șoimuș, Șoimoș, iar în Șurean, inginerul Gheor- gne Tudorache ne anunță 
de existența unui vîrf Ere
tele. Eretele este o pasăre' asemănătoare .
uliului, in■limbile ' slave 1 cele două noțiuni se confundă în substantivul comun iastreb (despre . care am scris). In teresant este 
că etimologii n-au ajuns la rădăcina • semantică a cuvînlului romă- unesc. S-ar mai putea vorbi despre blazonul . Huniâzi- , lor, în virtutea unei tra- . diții familiale,! Ioan și-a luat cognomenul CorVin. • Apoi, să ne aducem aminte că stema primilor yo- _ ievozi din Țara Romârieaș- eă are ca însemn heraldic un corb. Aria ipotezelor s-ar putea lărgi. Noi avem 
de onbraț însă o promisiune mai veche.' Tracologii veacului XX au rămas surprinși de emoție î în fața unui personaj enigmatic al religiei popoarelor de la Dunărea de Jos. II denumesc în diferite feluri : Eroul trac, Ca
valerul trac, Cavalerul da
nubian, Eroul cavaler, Ca
valerul călător etc, etc. Reprezentările sale lapidare sînt' legate de riturile funerare, numai arheologic din există vreo 30 te de marmură, racotă, dedicate cult, căruia constănțean

■tfae s-au oglindit.influențe din-• greco- sin- din erei -

în Muzeul Constanța nionumen- piatră; te- lui. Acest arheologul Constantin

a zeuluicontaminări, i _ . luîrieâ divinităților £ romane,. în perioadă erotismului' religios prunele secole' ale noastre. Nu lipsit de. inte-, res este faptul că icon o-. grafia ecvestra traca bene-, ficiază de epitete grecești sau latine .— epiphanus 
sanctus, invictus, de-a dreptul formidabil — heros 
ktisio, adică eroul 8 înte
meietor, ziditor (placa vo- tivă nr. 6546 de la Calla- tis). Dar cînd am amintit numele muntelui sfînt al dacilor, am demostrat că 
Gugu nu este un onomastic (poreclă) devenit oro- nim, ci înseamnă, în limba dacă zidar, zidi
tor etc. In eroul trac se regăsesc virtuți ale zeităților Silvan, Diana (Artemis), Apollo, Ares (Marte), Dionysos, Jupiter (Zeus), Junona (Hera), Pluton, As- clepios, Telesphora etc, care însă, după cum am demonstrat anterior, sînt moștenite și de eroul mitic

ipostază cinegetică, pează de la stingă dreapta, credinciosul 
cline urmărește un mistreț 
(forță a răului si întuneri
cului) sau rm iepure, spre 
arborele vieții (amintit de noi, cînd am relevat tote- mismul dendrologic), pe care e încolăcit un șarpe, ea simbol al sacralității, 
vieții și regenerării. Am demonstrat, să sperăm convingător că Iovăn Iorgovan este un erou solar, in luptă cu întunericul. De ce îfisă ‘^șarpele șe metamorfozează, în 'legendele românești, în principiul răului,.• al întunericului ? Fiindcă, peste miturile, antice, su-' prapunîndu-se creștihisrriul, nu le poate exclude din viața spirituală a proto-rd- mâr.ilor. Creștinismul reușește însă o: deplasare simbolică, mistrețul este înlocuit de șarpe," fiindcă acesta, în mitul' biblic, îi îmbie pe Adam'și Eva să’co- înită păcatul' fundamental.Astfel, lo van Iorgovan (prenumele • său ne aduce 'aminte de atributul divin al lui Hercules, deteriorat' fonetic și semantic datorită filierei onomastice slave 

—• loves proles), este fiul Cavalerului daci- spiri- (gre- mitic
spiritual al trac, zeul suprem al lor, în conviețuire tuală cu divinitățile co) romane. Pe plan o metaforă fără egal a formării poporului român, din strămoși daci și romani. Să nu uităm că în colindele și ceremoniile nupțiale se vorbește adesea despre un fiu de împărat, care merge la vînătoare...

. prof. Ion VULPE

0 zi de neuitat in tovărășia munteluiCînd am plecat din gară cu personalul de Simeria, Vasile — ortacul meu în ale drumeției — mi-a spus: să știi că mergem degeaba; rniine vă ploua... ..Ne-am luat totuși inima tră, surpriza unui cer fărăîn dinți și după mai bine de-o oră am descins in O- haba de sub Piatră. La scurt timp după aceea, .instalați în autobuzul înțesat de turiști și muncitori de prin parted locului, porneam spre Cîrriic, capătul primei noastre etape de .. acces spre Retezat. De aici avea să înceapă de fapt drumeția propriu-zisă.Cu îndoiala încă persistentă asupra timpului de-a doua zi, am străbătut distanța, de-atîtea ori parcursă, pînă la cabana Pietrele, unde am ajuns odată cu seara. Fumul împrăștiat al unui foc de tabără și insistența țînțarilor, ne-au întărit convingerea că a doua zi va ploua.Dar, așa. cum ne-am propus, fără să mai lungim vorba, după o gustare și-o gura de apa rece de izvor, ne-am culcat în căbănuța ce ne-a fost repartizată, pentru a acumula cît mai

jtIrului, pe un tăpșan verde» lenWlele puternice ale bi- noelului ne aduc aproape4 un tablou mișcător : . un plăpînd ied decăpră neagră sUgîhd la mama sa. Renunțăm' cu- regret Ia a- pată de” nor, amănunt de ceasta imagine , pe care pu- mare importanță în par- țini au privilegiul s-o va- curgereă unui traseu de > creastă cum sînt-cele din Retezat. Pornim deci fără întîrziere spre șaua Rete-

multe ore de odihnă necesare greului traseu ce ni-1 propusesem pentru ziua următoare.Și lata ca zorii ne-au o- ferit, spre incîn tarea noas-

Itinerar alpin 
de vară

dă, dar privind ceasul ne dăm seama că sin imn presați de timp și .astfel continuăm escaladarea liniei de creastă, urmînd traseul; Tăul Porții — Tăul Agățat — Șa’ua Judele— Muntele Judele — Vîrful din Mijloc Vîrful Slăveiul Mare, porțiune dificilă ’eu creste sălbatice, dar și de mare spectaculozitate. Coborîm apoi pe Dosul Slă-zațului, prin sălbatica șifascinanta Vale a Stînișoa- veiului spre Tăul Slavei; u* nul dintre cele mâi ’frumoase lacuri glaciare ale Retezatului, da» și unul dintre cele mai puțin’ cunoscute clin cauza gre.lei'ac- cesibilități spre el. Urniele proaspete ale lui Moș Martiri lăsate prin jnepenișul des, prin care cu greu ne >< strecUrăm, ne reconfirmăde-abia trezite și ele din sălbăticia locului,somn. Gustarea ce ne-am îngăduit-o apoi, pe malul cristalin al tăului Stinișoa- .ra-, ne-a întărit forțele atît

rei. După nici o oră de mers, ajunși în marginea pădurii de molizi, cercetăm pentru prima oară cu ajutorul binoclului coastele însorite ale Lolaii. Fericită inspirație ; printre jne- penii deși, ai unui șurlău zărim primul ciopor de zece capre negre, probabil

Din lumeași tehnicii
O secundă in trei 
milioane de ani!In Uniunea Sovietică a fost introdus un nou etalon de stat al timpului și frecvenței. Etalonul a făcut să crească precizia de 30 

de ori. Ca unitate de mă
sură s-a luat perioada de trecere a atomului de Cesiu 
de Ia un nivel energetic Ia altul. Se apreciază că e- roarea mersului ceasului e- taJon astfel conceput abia 
se ridică la o secundă în trei milioane de ani.

De U 
dE colo

Fiecare dintre noi este 
un unicat INu numai amprentele gitale, nu numai firul păr constituie mărturii individualității. O di- de ale descoperire recentă a biologilor de la N.A.S.A. demonstrea

ză că și sîngele este suficient pentru a indentifica un individ. E un procedeu azi banal — electroforeza — cu care se pot separa particulele de sînge. La ce folosește o astfel de descoperire ? Ministerul de Justiție din Washington studiază actualmente aplicațiile practice care par să nu fie puține. Menționăm doar două : dovadă în cercetarea paternității și în i- dentificarea criminalilor și a victimelor lor.
Ing. Ilie BKEBEX

VORBĂRIA 
ASTROLOGULUIUna dintre calitățile importanțe ale crainicului de televiziune este rostirea u- nui text cît mai rapid cu putință. In Anglia, recordul în materie îl deține Patrick Muru, folosit ia radio și la televiziune în calitate de... astșplog. S-a calculat că, în timp ce majoritatea englezilor și americanilor vorbesc cu o viteză de a-

proximativ 160 de cuvinte pe minut, Muru rostește peste 200.
CINE SAPA 

GROAPA ALTUIA.,.După ce a furat ce era mai de preț prin casă și a legat-o fedeleș pe stăpîna . acesteia, hoțul, strecurat cu- cea mai mare grijă în a- parțament, s-a văzut prins în capcană. Dînd să iasă,., ...... u*tchip să deschidă din interim' broasca ușii de Ia intrarea în casă. Pentru a scăpa s-a văzut nevoit să facă apel la ajutorul... victimei. DedoamnaGlasgow,

proprietara casei a fost la înălțime: intrusul a trebuit să răspundă în fața tribunalului, iar faptele sale și-au găsit răsplata cuvenită.

nu a reușit cu nici
data aceasta, Hamilton din Marea Britanie,

«MM

— Aș servi și ceva mai piperat, mai condimentat. 
— Așteptați să vă fac nota de plată.

Ing. Zoltan KIRALY jr.

COMERȚ NEOBIȘNUITCetățeanul vest-german Herman Weyer se ocupa cu un comerț mai puțin o- bișnuit — vindea... diplome, grade, chiar titluri. Weyer a vîndut 350 diplome de absolvire a cursurilor superioare, 76 titluri de noblețe, 80 atestate consulare și alte 23 certificate cuprinse la capitolul „diverse". In focul activității, nu s-a uitat nici pe sine, auto- investindu-se cu . calitatea de „consul al Boliviei în Luxemburg".

de necesare, pentru un traseu ce avea să se termine abia spre seară.Ieșim în șaua, deschide în față mă de ansamblu lui pe care nu ne săturam s-o admirăm. Aparatele de fotografiat intră în funcțiune, imortălizînd peisajul abundînd în văi, creste și piscuri ce înțeapă cerul. I- dentificăm fără greutate Vîrful Mare, Peleaga, Vîr- 2 ful Bucura. In . prim-pla- riuri, nb desfată privirile pajiști alpine acoperite de covorul bujorului de mun-- te, revărsat din belșug în aceste zile de vară peste coastele crenelate ale cetății Retezatului.După tradiționalul popas, ne îndreptăm apoi spre Tăul Porții, urmînd linia de creastă ce desparte căldarea glaciară a Stînișoa- rei de zona de rezervație științifică a masivului. După puțin timp, muntele ne rezervă o nouă și plăcută surpriză. Lîngă tăul Știr-

Aici ni se o panora- a masîvu-

Și iată, după cea 10 ore de mers, ajungem în Poiana Pelegii. Aici ne as- tîmpărăm din nou foamea, sub brazii bătrîni din preajma Lăpușnicului,. în timp ce o ploaie eu grindină ne obligă să ne mai prelungim popasul sub cupola pl otectoare. Odată aversa trecută, ieșim de sub crengile dese, iar soarele ne va însoți din nou pînă în Plaiul Mic. O ultimă privire spre căldarea Bucurii, spre Păpușa și Peleaga și coborîm apoi spre cabana Buta, capătul acestei grele etape, unde ajungem exact» după 13 ore de mers, .care au însemnat tot atîtea ore de. oboseală fizică... necesară, de cunoaștere a uneia dintre cele mai atrăgătoare zone ale masivului Retezat, dar și de rtemăsu- rată incîntare și satisfacție.Pentru cei mai... drumeți dintre drumeți, le sugerăm să parcurgă pas cu pas traseul nostru.. Vara. încă nu s-a terminat.
Text și foto 
Aurel DULA

zvon
să

1001 de nopți în pastile
VI Rașid trimise 

țară că vrea 
însoare. Și numai
veniră fete mîndre, 

care le testă cu luare-a- 
minte. Și numai una trecu 
această probă. Fata nu a- 
vea cine știe ce însușiri, 
dar deținea o scrisoare de 
recomandare.

★
Emirul îi luă mina, o du

se la buze și ii spuse tan- ‘ 
dru :

— Unde ai găsit săpun 
„Cămila" ?.. .

— Cîntă-mi ceva, îi po
runci emirul.

Șeherczada luă lăuta din 
cui și întrebă cu glas 
curgător:

— Ce să-ți cînt, stăpîne? 
Ceva din „Abba" sau „Pu
ssycat" ?

★
— Pe ce drum trebuie să 

o iau, ca să ajung în ce
tate ? întreabă un călător 
pe un derviș.

— Pe cel mai scurt, 
răspunse acesta.

Mircea ANORAȘ

Fiind extrem de cunoscut, lumea nu mai avea cuvinte despre mine și mă arăta cu degetul.Am rămas pictor de mîna a doua, pentru că n-am mai multe.
Ing. Zoltan 
Kiraly jr.
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Semnarea tratatului de pace șl prietenie 

chlno-japonez

te ! 9,05 Șoimii patriei.EMENTOM^W

• La Sudbury Confc- . Cu același prilej, atașa- , Londra, tul cultural al Ambasadei prietenie— Româ-o ' searăacest pri-
rence Hali din Asociația de Marea Britan ie nia a organizat românească. Cu . . ...fej, a fost deschisă o ex? , și sociale, organizat poziție fotodocumentară ilustrînd aspecte din realizările obținute de poporul român șl a fost prezentat un stand cuprin- zînd costume și obiecte de artă populară. Frumusețea și bogăția folclorului românesc au fost pre- Vut loc versinajul zentate participanților de formația artistică „Doina" a asociației de prietenie.• Ambasadorul român în Brazilia, Nicolae Ghe- nea. a organizat, cu prilejul Zilei de 23 August, o întîlnire cu ziariști ai principalelor cotidiene braziliene.

române din Brasilia a prezentat, la cel de-al II-lea forum de dezbateri privind științele juridice ’ — - jncapitala Braziliei, expunerea privind „Concepția României și a președinte-: lui Nicolae Ceaușescu a- supra unei noi ordini internaționale".’• La 12 agust, în orașul Voss din Norvegia a a- unei expoziții de pictură și grafică a pictorului Zamfir Dumitrescu. Expoziția a mai fost prezentată la Oslo și Molde, unde s-a bucurat de o foarte bună primire, preajma zilei de 23 august să fie deschisă și in orașul Ulvik.
urmind ca în

Orientul
BEIRUT 12- (Agerpres). — In cursul zilei de sîm- bătă, situația la Beirut s-a caracterizat printr-un calm relativ, după o noapte în care s-au semnalat noi ti- ruri de artilerie și bombardamente în cartierele est ale capitalei, postului de radio Libanului", au fost mai multe persoane și s-au înregistrat pagube materiale importante.

de Potrivit „Vocea rănite
AMMAN 12 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei 1-ă primit sîmbâtă pe Alfred Atherton, ambasodo- rul itinerant al S.U.A. pentru Orientul Mijlociu, aflat în vizită la Amman. Cu a- cest prilej, ambasadorul a- merican a prezentat suveranului iordanian rezultate-

l
V R. P. Chineză:

PEKIN 12 (Agerpres), — Sîmbâtă, la Pekin, a fost semnat Tratatul de pace și prietenie între Republica Populară Chineză și Japonia —. informează agențiile China Nouă și Kyodo.La ceremonia semnării au fost prezenți Hua Kuo-Fen, președintele CC. al Partidului Comunist Chinez, premier al Consiliului de Stat. Den Siao-pin, vicepremier al

Consiliului de Stat, și Liao Cen-ci, vicepreședinte Comitetului Permanent Adunării Naționale a prezent anților Populari R.P. Chineze.In numele celor două țări. Tratatul a fost semnat de ministrul afacerilor ex- terne al'R.P. Chineze, Huan Hua, și ministrul de externe al Japoniei, Sunao So- noda.
cago. Potrivit poliției, nil există nici un supraviețuitor în rîndurile celor cinci membri ai echipajului.

Mijlociule recentelor convorbiri ale secretarului de stat al S.U.A., Cyrus Vance, în Israel și Egipt și l-a informat asupra inițiativei guvernului țării sale privind organizarea întîlnirii tripartite la nivel înalt de la Camp David.

LA GENEVA SE DES
CHID LUNI lucrările Conferinței mondiale de luptă împotriva rasismului și discriminării rasiale, la care, vor fi reprezentate pes-. țe 100 de țări ale lumii. La ședința inaugurală va participa și secretarul general al O.N.U. Kurt Wăldheim.

SIMBAtA SEARA au ■" avut loc în Cetatea Vaticanului funeraliile papei Paul al Vl-lea. care a încetat din viață la 6 august, vîrslă de 8li ani. în
UN BOMBARDIER BRI

TANIC de tipul „Vulcan" a luat foc în aer și s-a prăbușit în apropiere de Chi-

O NOUA VICTIMA 
TERORISMULUI

A promovat de elementele extremiste a fost înregistrată în Irlanda de Nord. Un soldat britanic, aflat într-un automobil, a fost împușcat mortal pe una din străzile periferice ale orașului Londonderry. Atentatorii au reușit să fugă de la locul faptei.
DUPA CUM S-A ANUN

ȚAT la Miami, un detașament din paza de coastă.a- mericană a capturat în largul Floridei o navă de transport la bordul căreia a fost găsită o cantitate de circa 100 tone do marijuana. Valoarea drogului pe piața ilicită este estimată la 80 milioane dolari.
Plenara C. C. al

LISABONA 12 (Agerpres). La Lisabona, s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, consacrată analizei . situației politice actuale, perspectivei formării unui nou cabinet. In comunicatul plenarei se exprimă „cele mai. serioase rezerve" în legătură cu desemnarea

noului premier, arătîndu-se în același timp că „poziția definitivă a partidului va depinde ele. componența și programul guvernului". Plenara sa pronunțat pentru . o politică de natură să corespundă intereselor poporului muncitor, sarcinii apărării regimului de- . mocratic și independenței naționale.
I

Progres in industria cărbunelui
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FILME
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iembrie : Scaramouehe. .
Republica : Judecător rul Fayărd zis „Șeriful".
Unirea : Doctorul Poena ru.
PETRILA : Trei zile și trei nopți.
LONEA : Iarba verde e acasă.
ANINOASA : Polițistul, pilot de curse.
VULCAN: E atît aproape fericirea.

Cultural :Expres,

copu . uon loiuijote. r.pt
RmI sodul 12. 9,15 Pentru căminul dumneavoastră. 10,00 Viața satului. 11,45 Bțlcuriile muzicii, 12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex ; 13,05 Album duminical. 16,50 Stadion. 17,50 Film serial : Linia maritimă Onedin. Episodul 51. 18,40 Micul e- cran pentru cei mici. 19,00 Telejurnal. 19,40 Gala antenelor : Maramureș. 21,10 Film artistic : „Mîndrie și pașij.1- ne“ Producție a studiourilor din Anglia, Spania, Franța, Italia. 23,00 Telejurnal. Sport.

LUNI, 14 AUGUST15.55 Telex. 16,00 E- misiune în limba maghiară. 18,50 Imagini din Pakistan, 19,05 Program de eîntece patriotice. 19,20 1 001 de seri. 19,30 Telejurnal. 19.50 Programul Partidului — Programul Poporului. 20,10 Roman foileton Familia Palliser. Episidul 25. 21,10 Oaspeți ăi scenelor noastre ;— Selec- țiuni din spectacolul ansamblului de copii Nankih — R.P. 21,30 Mai aveți bare ? 22,00Mondial. 22,20 nai.

de

LUPENI —Transamerica seriile 1- II. 
Muncitoresc :

URICANI: Jim. M AUGUST
PETROȘANI : — 7 No

iembrie : Din nou liniș- te.
Republica : Frumoșiși nebuni.
Unirea : Transamerica Expres, seriile I-Il.
PETRILA : Trei și trei noDți.
LONEA : Alt bărbat, altă femeie, seriile I-II.

VULCAN : Puntea.
LUPENI — Cultural :Ploaie cu soare.
Muncitoresc : Fair - play.
URICANI : man Jim.

TV.
DUMINICA, 13 AUGUST 8.00 Gimnastica la domiciliu. 8,15 Tot înain-

Fair-play.Gentleman

zile

Gentle-

din Chineză, o între- Cadran Telejar-
*1

i

SPORT • SPORT • ȘPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TelexIn Capitală au continuat sâmbătă campionatele naționale de tenis. In semifinalele probei de simplu masculin au fost înregistrate următoarele rezultate: D. Hărădău — M. Mîrza 3—6, 9—7, 6—2, 6—0 ; Tr. Marcu — A. Dîrzu 6—3, 2—6, 4—6, 6—4, 6—0.Sîmbâtă, pe stadionul Steaua, echipa de fotbal Steaua, campioana țării, a' susținut un meci internațional amical în compania selecționatei Japoniei. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 8—1 (3—1) prin punctele marcate de Iordănescu (4), Zahiu , 
(3) și M. Răducanu. Pentru oaspeți a înscris Sameș (au
togol). Jocul a fost urmărit 
de peste 5 (W0 de spectatori.

• După o scurtă vacanță de vară, fotbalul a intrat din noii în actualitate, ln- toreînd vizita echipei F.C. Bihor, Jiul susține la Oradea un nou joc de verificare. Divizionara C, Minerul Vulcan își va verifica stadiul de pregătire întilnind duminică pe teren propriu formația Metalurgistul Sădii. .Tot duminică, ora. 10, se întîlnesc în cadrul competiției „Cupa Văii Jiului", Preparatorul Petrila — C.F.R. Petroșani, Minerul Aninoasa — Jiul Petroșani juniori. Minerul Uricani — Minerul Paroșeni. Deci o duminică bogată în fotbal.• Duminică, ora 9, la Pe- ’ trila are loc etapa județeană a „Daciadai" la popice (fete și băieți, categoria peste 19 ani) cu participa-

rea unor sportivi din Hunedoara și Valea Jiului.• In cadrul Festivalului sportului feminin sînt programate duminică, ora 9,30, întreceri de atletism și handbal. Probele de atletism au loc pe stadionul Jiul Petroșani, iar cele de handbal pe terenul C.S.Ș. Petroșani.• Proaspăta divizionară B la handbal, Utilajul-Ști- ința ne duminică.un avînd
susti-10,30Petroșaniorameci de verificare ea parteneră de întrecere pe C. S. M. Reșița Tot duminică începe 

dera 
seLupeni cu Minerul Vulcan.
(C.D.)

China acordă atenție și exploatării unor depozite de cărbune larg răspîn- dite prin deschiderea de mine mici cu capacități anuale de zeci pînă la sute de mii de tone.Partea sudică a Chinei care acoperă nouă provincii situate la sud de fluviul lanțe, se considera, în trecut, că are cărbune. Aceste cii își satisfac, în total sau parțial, de cărbune grație derii a peste 4 400 mine mici.Pe măsură ce trece timpul, mici termocentrale, fabrici de îngrășăminte chimice, de preparare a cocsului și altele sînt ridicate în jurul a- ; cestor mici mine, trans- formîndu-le în mici baze industriale.In ce privește mecanizarea. China intenționea- e- chipamente avansate de extragere a cărbunelui, . precum și să construias- ; că ea însăși combine: mi- i niere. .Minerii din extracțiile carbonifere, aflați astăzi într-o acțiune de întrecere, intenționează să sporească producția într-o mare proporție în a doua jumătate a iui 1978 și să îndeplinească cincinalul 1976—1980 în 1979, cu . un an înainte de termen.

I China a produs peste 300 milioane tone cărbune în prima jumătate a lui 1978, cu 19,7 la sută mai mult deeît în aceeași perioadă a anului 1977. Rapoarte privind îndeplinirea plă- i nulul de stat atestă că lungimea galeriilor a crescut cu 25 la sută, iar tonajul de cărbune prepa- parat cu 35 la sută în
■ comparație cu prima jumătate a lui 1977.Din 1949, cînd a fost *’ proclamată ’ Republica Populară Chineză industria cărbunelui s-a dezvoltat rapid. In 1949, cînd China producea puțin {ieste 30 milioane tonede cărbune, țara se situa, prin îmbunătățirea trans- pe plan mondial, pe locul 

10, în acest domeniu. In
S
i

cărbune pînă în 1987, creștere cu mult mai rapidă deeît cea din ultimii 29 de ani.In dezvoltarea industriei șale carbonifere, o mare , atenție se acordă exploatării potențialului minelor existente prin renovarea lor și introducerea de inovații.
Comentariu extern

puțin provin- prezent nevoile deschi- Mica publicitate

campionatul . județean liandbal. Incepînd eu o- 10. în seria Văii Jiului întîlnesc. Preparatorul

Bazinul carbonifer Kei- luan, cel mai mare din China, și-a dublat producția între 1971 și 1975,portului, ventilației, sistemelor de aprovizionare mai puțin de 10 ani, Chi- cu apă și electricitate și na a urcat pe locul trei, loc ce și-l păstrează și astăzi. De atunci, s-a înregistrat o creștere a- nuală constantă a producției de 11 la sută. Deși industria petrolieră s-a dezvoltat rapid în ultimii ani, cărbunele ră- mîne principalul combustibil. China produce suficient cărbune pentru a-și acoperi nevoile șî pentru a avea un surplus pentru export.- La începutul acestui : an, China a elaborat un î plan decenal de creștere I anuală a producției L 30—40 000 000 tone

f
3

5

Is

ț- 30—40 000 000
*

CU de

introducerea unui număr 
de alte îmbunătățiri. In iulie 1976, acest centru carbonifer a fost lovit de un cutremur de 7,8. ză să importe unele grade pe scara Richter, dar a restabilit producția dinaintea seismului pînă în decembrie 1977 — realizînd zilnic o producție de 70 000 tone.In scopul cunoașterii producției totale sînt deschise noi centre carbonifere. Opt mine noi sînt în curs de construire în nordul, nord-vestul, sud- vestul și estul Chinei.In afară de deschiderea de mine mari și mijlocii,

i

I

I r
I

VIND „IJ" cu ataș, perfectă stare, Dineu Gheor- ghe, Lupeni, Aleea Castanilor bloc 8 sc. II ap. 23. (468)VIND calculator „Casio fx-17“. Tel. 297, Petrila, între orele 15—16. (469)VIND televizor, mobilă combinată, stare bună. Tel. 41145, Fiilop Gheorghe, Petroșani. (464). ,SCHIMB apartament 3 camere, Deva Micro 15, e- taj 2 cu similar Petroșani, zona Hermes — Carpați. Informații tel. 43129,Petroșani. (453).SCHIMB apartament 2 camere Petrila, 8 Martie Bloc 16/6 cu similar Petroșani, indiferent cartier, dresați după ora 16, tel. (463). 'PIERDUT legitimație

RECRUTEAZĂ :

lăcătuși confecții metalice 
mecanici utilaje 
mecanici auto 
conducători auto

Petroșanl-Llvezenl
ÎNCADREAZĂ URGENT 4

S. U. T. DEVA

A- 121.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Hulpaci Tăvi, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (465). ’

Tineri cu stagiul militar satisfăcut pentru 
calificarea prin cursurile de scurtă durată ,în 
meseriile de mai sus, precum și tineri absol
venți ai treptelor I și II de liceu.

Retribuția și condițiile de încadrare sînt cele 
prevăzute de Legea nr. 57/1975 și Legea nr. 
12/1971.

Cei interesați se vor adresa la S.U.T. Livezeni, 
telefon 41630.

; REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secjii^ TIPARUL î Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67


