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întreprinderea 
minieră Paroșeni a 
îndeplinit planul pe 

10 luni
Cu cîteva zile înainte 

de încheierea lunii oc
tombrie, ambele seetoa- 
re de producție de la 
I.M. Paroșeni înregis
trează din nou plusuri 
la extracția de cărbune. 
De la începutul anului 
producția suplimentară 
realizată Ia I.M. Paro
șeni se ridică astfel la 
18 375 tone de cărbune, 
ceea ce înseamnă deja 
îndeplinirea sarcinilor 
pe 10 luni.

Și in această lună 
productivitatea muncii 
reprezintă principala ca 
le de obținere a produc
țiilor suplimentare, în
deosebi în cadrul aba
tajelor dotate cu com
plexe mecanizate de sus
ținere și -tăiere.

Cercetători și beneficiari cu un singur țel

Dezvoltarea iii ritm susținut 
a mineritului din Valea Jiului

Bt 
b-4

25 000 kWh 
economisiți

După .primul trimes
tru de aplicare a nou
lui indicator de bază, 
producția netă, la I.M. 
Dîlja s-au obținut în
semnate economii la cos
turile de producție, în
deosebi la cheltuieli 
'materiale. Valoarea ma
terialelor economisite se 
ridică Ia peste 1,3 mi
lioane lei.z l’entru fie
care tonă de cărbune 
extras, în perioada la 
care ne referim, s-a con

sumat o cantitate de e- 
nergie electrică mai 
mică decît cea planifi
cată. S-au economisit 
pe această cale peste 
25 000 kWh energie e- 
lectrică.

— Stimate tovarășe di
rector, în cadrul amplei 
manifestări naționale „Cîn- 
tareg României", comparti
mentul de cercetări al 
I.C.P.M.C., a organizat, la 
sfîrșitul săptărninii trecute, 
un simpozion de comuni
cări științifice, în care au 
fost prezentate lucrări de 
o certă valoare științifică 
și mai. ales cu Un pronun
țat caracter aplicativ, în 
procesul de producție. Am 
dori să prezentați citito

rilor noștri importanța stu
diilor și cercetărilor pre
zentate la acest simpozion.

— La -simpozionul care 
a avut loc au fost prezen
tate doar o parte din lu
crările compartimentului 
de cercetare al I.C.P.M.C., 
numărul acestora fiind de 
fapt mult mai mare. In 
selecționarea studiilor și 

■ cercetărilor prezentate
ne-am orientat, spre cele 
care vizau în mod deose
bit problemele de mare , 

actualitate ale mineritului 
Văii Jiului. .

O parte din studii — 
din temele abordate — sînt 
in plină desfășurare, avînd 
continuitate și în anul ur- 

* mător, cum sînt cele legate 
'.de mecanizarea lucrărilor 
din subteran, valorificarea . 
superioară a unor zăcă
minte de cărbune imobili
zate în pilieri, valorifica
rea superioară a sorturilor 
de cărbune prin secțiile 
de preparare și creșterea 
gradului de recuperare a 
cărbunelui coesificabil.

Dar pentru că vorbeam

și de numeroase lucrări ca
re nu au fost prezentate, 
dar tot atît de importante, 
aș mai aminti studiul u- 
n.ij colectiv de specialiști 
condus de inginerul Traian 
Mustață. Este vorba de un 
studiu, cu mai multe va
riante, privind creșterea 
vitezelor la lucrările de be
tonare. Problemă deosebit 
de importantă dacă ținem 
seama de mecanizarea lu

Interviu cu 
ing. Gheorghe FEIER, 

director tehnic al 
I.C.P.M.C.

crărilor de înaintări, a vi
tezelor mari obținute în a- 
cește categorii de lucrări, 
comparativ eu ritmul scă
zut al lucrărilor de bețo- 
nare prin metodele clasice.' 
De la 60 m betonare, cît 
se realizează acum, apli- 
eînd studiul elaborat de 
colectiv, se va ajunge la 
peste 150 m.

Un alt studiu elaborat 
de cercetătorii institutului, 
care prin aplicarea în 
practică va rezolva o pro
blemă de mare actualitate 
a mecanizării lucrărilor din 
abataj, se referă, la extra
gerea separată a cărbunelui 
din șpițuri. Metoda a fost 
experimentată cu succes la 
întreprinderile miniere Lo- 
neă și Lupehi,

De asemenea, rezultate 
bune a dat în practică și

materializarea studiului 
privind susținerea galeri
ilor cu prefabricate x din 
beton, metodă care oferă 
numeroase avantaje : mări
rea vitezelor de avansare 
la lucrările de betonare, o 
rezistență sporită a aces
tui gen de susținere și re
ducerea efortului fizic.
, O altă temă cu 0 valoa
re pt;actie.ă deosebită este 
și dimensionarea pilierilor 
de protecție pentru obiecti
vele de suprafață, cu mul
tiple implicații economice.

— Tovarășe director, am 
dori să ne precizați care 
sînt colaboratorii cei mai 
apropiați ai I.C.P.M.C., în 
elaborarea studiilor.

; — Institutul nostru are 
numeroși colaboratori, din 
cele jnai diverse domenii 
de activitate. Spre exem
plu, la elaborarea studiilor 
participă cu rigoarea știih- 
țifică . ce-i ■ " caracterizează 
cadrele didactice de la Ins
titutul de mine, cercetăto
rii de la C.C.S.M., apoi in-

Convorbire realizată 
de Dorin G1IEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Imagine caracteristică peisajului Văii Jiului în 
continuă transformare. Foto : Ion LICIU

LA I.M. LONEA

Un nou abataj 
mecanizat

curînd, într-un 
din adîncul Pe- 

am cunoscut un 
ce voi scrie

La I.M. Lonea a 
ceput montajul unui 
complex mecanizat 
susținere și tăiere 
stratul 3. Lucrările 
montaj, ca și exploata
rea complexului după 
punerea lui în funcțiu
ne, au fost încredințate 
brigăzii cu cea mai bo
gată experiență în utili
zarea unor tehnici de 
înalt randament de la 
Lonea — cea -condusă 
de loan Cojocariu. Se ce
re evidențiat și faptul 
că exploatarea noului a- 
bataj se va face în 
condițiile folosirii unei 
tehnologii noi, care pre
supune exploatarea se
parată, prin procedee 
clasice, a zonelor din 
culcușul și coperișul 
stratului. Se are în ve
dere astfel sporirea 
substanțială a producti
vității muncii în cazul 
utilizării complexului 
mecanizat de susținere 
și tăiere.

IN PAGINA A 3-A
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...De 
abataj 
tritei, 
om. Ceea
în continuare e o încer
care de a portretiza, cu 
propriile-i cuvinte, un
om.

Demnitate
minerească
— Era un loc de 

muncă de mai mare ru
șinea, se destăinuie mi
nerul înainte de a intra 
în abataj. I se dusese 
buhul printre cei de la 
sectorul nostru, toți fu
geau de 3 vest, nu vro
ia nimeni să vină aici. 
Eram în al nouălea an 
în brigada lui Vasile 
Avarvarei, cînd, î ' 
joi după-amiază, se 
votase o adunare 
partid în sector, 
n-am apucat să zic 
„noroc bun“, că și 
ordinul :
le, de inline mergi 
3". In situația mea era 
mai complicat să spui 
„nu" decît „da“, pentru 
că așa. sîntenl noi, ță
ranii, răbdători și me
reu preocupați.

Cînd am venit aici, 
erau și Mircca . Socoles- 
cu, Carol Lupa, Cons
tantin Flamba, Costică 
Radu, și nu cred că e- 
ram „cu un cap" mai 
altfel decît ei. Abatajul

într-o 
cori

de 
Nici 
bine 
vine 

Sprîncetrătu- 
la

Dumitru Dem. IONAȘCU

{Continuare în pag. a 2-a)
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restaurantul „Parîn- 
din cartierul Aero- 
în sala de servire

în efortul colectivelor pentru 

CREȘTEREA CONTINUĂ A PRODUCȚIEI DE 

CĂRBUNE

I.U.M. Petroșani, 
transportă mecanic
piesele pentru utilaje
le miniere executate 
aici. ■ .? . . ;

Foto : I. LEONARD

Astăzi, a ora 18. în 
sala Casei de cultură din 
Petroșam.■ Ansamblul ar
tistic „Mureșul", din Tg. 
Mureș,, prezintă, spectaco
lul muzical-coregrafic „La 
horă". (T.S.).

Zece gospodari, între 
care Alexandru Damian, 

l Samoilă Brădățeanu și

Mihai Pap, în frunte cu 
Ilie Broască, președintele 
comitetului de' cetățeni 
din circumscripția nr. 10, , 

• situată în partea de jos a
comunei Aninoasa, au i- 
nițiat și finalizat o ac
țiune de muncă patrioti
că pentru amenajarea u- 
nui canal de scurgere a 
apelor pluviale. Pentru o 
vreme,; necazurile prici
nuite de. canalul înfundat.

au fost astfel. înlăturate. 
E vorba, evident, de un 
exemplu. (T.V.)
♦ -

La 
gol" 
port,
complet renovată a fost 
reluată activițalea comer
cială, lucrările continuînd 
în celelalte secții, iar la 
complexul „Minerul", la 
Bar, primul obiectiv in
trat în renovare și igieni
zare, lucrările sînt în

curs de desfășurare. 
(D.G.)

Șînt neîntrerupte preo
cupările .consiliului oa- 

' menilor muncii de la mi
na Lupehi pentru perfec
ționarea forței de mun
că; In acest sens, la în
treprinderea amintită un 
nou curs de calificare a - 
început în aceste zile.
(IM).

Toamna 
de Petroșani

Sînt plecat din Petro
șani de cîteva ceasuri și 
asta ar suna ca o pedeap
să, dacă eu n-aș fi conș
tient .că am plecat pe un 
drum care duce de fapt 
tot aici, la Petroșani. Zic 
aici și nu acolo din ra
țiuni pe care mi Ie: ex
plic, dar de ce să nu mj 
le explic, cînd mă incin
tă să păstrăm explicațiile 
pentru lucruri neplăcute.

Am pierdui un tren 
aici, în gară la Simeria,

na informăm

Nieicîhd nu mi-a fost 
dat să văd, să simt și să 

. trăiesc o toamnă mai alt
fel dec.ît toamna Petroșa
nilor acestui an. Departe 

. de aceste locuri — toa
te nașterile departe de 
aceste locuri sînt o pro
bă serioasă într-un even
tual proces intentat des
tinului — mi-a fost dat 
aidoma unui copil distrat 
și prostuț, să pierd a- 
proape trei săptămîni la 
rînd, toate trenurile care . ... ... „__ __ _
mă puteau duce spre de- unde destinul mă răsfâ- 
parte.

Era prima dată 
aveam să trec, pe 
dar mă voi întoarce

| I

. cînd 
aici, 

în 
fiecare an, pentru că aici 
am descoperit acel fantas
tic loc unde eu, Traian 
Furnea pot discuta la 
pertu cu veșnica toamnă.

ță să gîndesc frumos și-n 
așteptarea unui alt tren 
pășesc tăcut spre capătul 
""" i

ultimul va- 
apropiat de

gării unde am <je gînd 
să mă urc în
gon, cel mai
Petroșani. ;

Traian FURNEA
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Prof. dr. docent I. I. RU SSU

de 
în 

îm- 
po-
au

și armata noas- 
Conștienți de ma- 
responsabilități ce 
r e v î n, însufle- 

de aprecierile și

proces înde-

adăugat numeroase 
mente imigrate din

Astăzi se împlinesc 34. 
de ani de cînd, în focul 
luptelor din 1944, pentru 
libertatea și independen
ța patriei, s-a format, sub 
conducerea Partidului 
Comunist Român, Arma
ta poporului, purtătoare 
și continuatoare a măre
țelor tradiții făurite de 
generații și generații de 
înaintași. O „Zi a ar
matei" în calendarul săr
bătorilor este o zi a tu
turor oamenilor muncii 
din țara noastră, istoria 
armate; fiind o istorie a 
întregii națiuni. Iată de 
ce, în cuvin tarea la ședin
ța activului de comandă 
și de partid din armată, 
tovarășul nicolae 
CEAUȘESCU spunea 1 
„Secole de-a rîndui arma
ta noastră a luptat pentru 
a apără independența ță
rii/ pentru a asigura în
făptuirea unității naționa
le, pentru afirmarea inde
pendentă a națiunii noas
tre".

încă de la crearea sa, 
în 1921, Partidul Comu
nist Român a desfășurat 
o continuă activitate în 
rîndui armatei, militarii 
fiind atrași la lupta revo
luționară a clasei munci- . 
toare. In anii 1940—1944, 
conducînd mișcarea tot 
mai largă de rezistență 
antifascistă, militînd pen-

tru unirea-tuturor forțe
lor patriotice și democra
tice naționale împotriva 
războiului dezlănțuit 
Germania hitleristă, 
care România fusese 
pinșă contrar voinței 
.porului, comuniștii 
.întărit legăturile și cola
borarea cu forțele mili
tare. In pregătirea acțiu
nii istorice de la 23 Au
gust 1944, partidul 
nostru a ținut seama, a-

- lături de situația internă, 
și de condițiile interna
ționale, de victoriile îm
potriva mașinii de război 
hitleriste. România a 
ieșit din războiul hitle- 
rist, armata ro
mână, împreună cu găr
zile patriotice, cu deta
șamentele de. muncitori 
și țărani, a zdrobit rezis
tențele hitleriste, pentru 
eliberarea părții de nord- 
vest a țării smulsă din 
trupul patriei prin dicta
tul fascist din 30 august 
1940. In decursul a două

- luni de aprige încleștări,
Ia 25 octombrie 1944, au 
fost eliberate ultimele lo
calități românești — o- 
rașele Cărei și Satu Ma- 
re. In amintirea acestei 
date memorabile, în fie
care an, la 25 octombrie, 
este sărbătorită Ziua Ar
matei Republicii Socialis- 

' te România.

ev ocînd file din cronica traLa Muzeul 
dițiilor de luptă.

Armata noastră, de la 
18 decembrie 1914 și pt- 
nă la 12 mai 1945, a lup
tat, cu aproape 540 000 de 
militari, cot la cot cu ar
mata sovietică, pentru 
victoria definitivă asupra 
Germaniei hitleriste. Dru
mul de luptă a fost jalo
nat de glorioase fapte de 

: vitejie, dă jertfele ■ celor 
aproape 170 000 de mili
tari români care și-au 
vărsat sîngele pentru do 
bîndirea victoriei. Contri 
buția economică a Roma 
niei la războiul arttihitle- 

‘rist a depășit de patru 
ori bugetul țării din anul 
financiar 1937—19.38.

In acești 34 de ani pa
tria noastră și-a schim
bat radical înfățișarea, 
operă la. care și-a adus 
contribuția în mod cons
tant, 
tră. 
rile 
le 
țiți 
orientările comandantului 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, militarii sînt 
antrenați într-o susținută 1 
muncă pentru asigurarea 
unei calități * 
în întreaga 
Par ti ci p î n d ac
tiv la viața economică 
și social-politică. într-o
continuă legătură cu po
porul, armata se afirmă 
ca o înaltă școală de e- 
ducație politică și patrio
tică a tinerei generații 
care, muncind, desăvîrșin- 
du-și pregătirea sub con
ducerea . organizațiilor de 
partid, veghează asupra 
cuceririlor revoluționare 
ale României socialiste. 
La a 31-a aniversare, în 
apropierea .sărbătoririi a 
60 de ani de la formarea 
statului național unitar 
român, perfect organizată, 
temeinic pregătită, arma
ta patriei noastre este 
devotată poporului, parti- , 
dului, gata în orice mo- 
ment să-și îndeplinească 
misiunea- sacră de a apă- . 
ra independența, suvera
nitatea și integritatea 
patriei noastre.

în problema 
etnogenezei (Iii)

superioare
pregătire.'

Ostașii din Carpați
Ostașii dip Carpați sînt scut de glie, 
Au braț viteaz din daci și din romani, 
Pe umeri țin fîntîni de apă vie 

Cu doinele de două mii de ani.
In iriși duc pecetea de iubire 

Lăsată de strămoșii cei semeți 
Pentru această patrie, din fire 
Tărîm solar de vis și frumuseți.

Dintotdeauna cu un braț pe spadă 
Și cu o mină harnică pe plug, 
Românul n-a tînjit decît să-și vadă 
In libertate vatra și-n belșug.

Nicicînd el n-a rîvnit in fapt și-n cuget 
La alt pâmînt ce nu era al iui, 
Dar a izbit cu paloș și cu tunet 
Vrăjmași de cotropire nesătui.
Așa și azi, și mîine, totdeauna, 
Ni-e pieptul stăvilar de netrecut,
Prin veacuri nu ne-a aplecat furtuna — 
Nebiruit
Sîntem
Cu ntic. 
Purtăm
Nedeslipiți de la al țării sin.

Nicolae POP

al României scut.
oșteni noi toți dacă se cere, 
cu mare, tînfir și bătrîn, 
din veci anteică putere,

Demnitate minerească
(U rin ai e din poy

era cum era, cu oamenii... 
Treabă grea, complexă, 

cerea răbdare, disci- 
„Să-1 
că-și 
asta-

care 
plină și răspundere, 
(încercăm", probabil 
■«iceau.. 
^Vedeți
se 

t trebuie
..vorba asta; „In mină nu 
se eliberează doar cărbu
nele". E adevărat. Parcă 
și vezi omul în laboratorul 
muncii, eliberînd cărbune
le, se eliberează și pe el... 
'Farcă-i vezi chipul în re
flexele „tăciunelui". Cu ce 
mai știam și cu experiența 
din noul abataj, cu puțină 
ambiție, dorință și pasiune 
am ajuns să deprind tai
nele meseriei. Datorită — 
știu eu ? — învățămintelor 
„vieții de miner am urît tot 
ce-i ploconire,, tot Ce este 
servilism. Este vor
ba de începători : măi co
pii — că aia-i omenește să 
■facem — vreți să fim buni 
ortaci ? Atunci, la școală. 
Și Grigore Alexandr i, si

Și eu știam 
dumneavoastră, 

spune adeșca, 
să fi auzit

loșif Kleseg, Gheorghe Tîr- 
covuian și ceilalți sînt deja 
policalificați. Mi s-a îri- 
tîmplat să constat că în 
mentalitattea unora „răs
pund de cutare brigadă" 
s-a transformat în „brigada 
mea“. Cu alte cuvinte, un 
act de responsabilitate a 
fost înlocuit cu altul, pri
vat, de „proprietate". Și, în 
virtutea lui, „proprietarul" 
se crede scutit tocmai de... 
responsabilitate. De cine 
răspundem, așadar : de „al
ții" sau de noi ? Eu cred 
că fiecare răspunde în cele 
din urmă de modul cum 
se reflectă acțiunile sau 
inacțiunile sale în conștiin
ța colectivului unde mun
cește și trăiește. ~ 
s-ar putea discuta 
această temă, dar 
să-mi reiau locul

Și Gheorghe Sprîncenatu, 
omul care de 21 de 
scormonește adîncul 
mîntului dătător de 
mori, s-a depărtat. Ii 
vese mersul demn, demn 
că poate fi util, lui ȘÎ alor 
săi.

Desigur, 
mult pe 

e timpul 
la ort... .

ani 
pă-

n
Astăzi începe „Săptă

mîna economiei", mani
festare tradițională, cu 
caracter complex, care 
se desfășoară, în fiecare 
an, la sfîrșitul lunii oc
tombrie. A face economie 
— adică a fi chibzuit, mă
surat — este o trăsătură 
a spiritualității poporului 
nostru, fiind dovada mo
derației și a înțelepciunii 
(prezentă în atîtea și atî- 
tea proverbe de mare va
loare morală ; însuși eu- 
vîntul „economie", preluat 
din greacă în multe lim
bi, însemnează „lege a 
casei, a gospodăriei"). In 
țara noastră această ac
tivitate este organizată 
prin Casa de economii și 
consemnațiuni, instituție 

înființată în 1880 și re
organizată pe bazele ac
tuale, socialiste,' in 1939, 
avînd drept scop dezvol
tarea spiritului de econo
mie în rîhdurile popu
lației, De la un an la al- .

intens 
de canaliza- 
Vulcan, ca

lucrează 
sistem 
orașului 
capta în primul rind 

zona

noul 
re a 
re va _ 
apele reziduale din 
noului centru civic al o- 
rasului.

Foto : Șt. NEMECSEK

In front comun
constructori

și beneficiari
In orașul Lupeni conti

nuă de cite va zile, opera
țiunile de demolare unor 
construcții vechi, cum ar 
fi . cele dm străzile Cons
tructorului, Vilelor și alte
le în vederea degajării te
renului. Pe aceste tere
nuri vor fi înălțate blocuri 
moderne de locuințe. In 

mutarea 
locuințele 

apartamente 
viitorii be- 
apârtamente 
muncă pa

triotică la grăbirea termi
nării blocurilor în construc
ție și pregătirea amplasa
mentelor pentru obiective
le sociale oe se vor cons
trui în anul viitor. (T,V.)

paralel are loc 
familiilor din 
demolate. în
noi. Totodată, 
nul iei ari de 
participă prin

Complexul
lungat al formării limbii 
'române (și totodată al po
porului romanic-românesc 
din Mocșja și Dacia) din 
factorul lexical autohton 
geto-tracic, integrat și asi
milat în latina romanică 
din siid-.estul european, 
trebuie explicat ea un fe
nomen de sinteză și trans
plantare lingvistică și cul
turală, mai' mult decît ca 
o mutație "etnică și biolo
gică : este adică primirea 
de către niște „romanici" 
(vorbitori aj limbii latine 
populare) a unui important 
lot de cuvinte din.tr-o lim
bă de tip diferit, cum era 
traco-dacica, ale cărei ca
racteristici de bază în ma
rele cadru zis „indo-euro- 
pean“ se cunosc azi destul 
de bine, știindu-se precis 

■etapele și condițiile istorice 
în care ea a dispărut ca 
organism viu, după cum 
au dispărut multe alte i- 
dîomuri antice, chiar a- 
vînd literaturi și culturi 
superioare. Potrivit realită
ților destul de bine cunos
cute din lumea provincială 
a imperiului roman, ca și 
conform cu structura gra
maticală ii lexicală arhai
că a limbii române, se poa
te' afirma eu certitudine 
că romanizarea, deci pro
cesul etnogenezei români
lor în sud-estul Europei (cu 
deosebire în provinciile 
Mocsia și . Dacia) a constat 
din faptul că masele pre
valent agrare-rustice ale 

■autohtonilor traco-geto-daci 
(plugari, crescători de vite, 
meșteșugari rurali) - și ilyri 
au adoptat limba latină-ro- 

iar idiomul lor 
indo-european de 

(care a dat pu- 
evidente reflexe 
românesc arhaic, 
a fost înlăturat

mani că.
„barbar." 
tip satem 
ternice și 
în lexicul 
autohton)
și desființat ca sistem so
cial de limbă vorbită, ca 
organism viu ; la acești 
proaspeți romani făcuți, iar

nu năseuți, traco-dacii ro
manizați care au păstrat 
numele Romei și al roma
nilor imperiului .jn forma 
de român (rumân) — s-au 

ele- 
alte 

, provincii și chiar de prin 
Italia, mai ales, elemente 
militare, Veteranii cu fa
milii numeroase, și ălți „co
loniști" veniți aici ex toto 
orbe Romano (după cele
bra formulă sintetică a is
toriografului Eutropius din 
veacul al IV-lea).

Puternicul element au
tohton în lexicul ereditar 
arhaic al limbii • române, 
cunoscut și elucidat corect, 
apreciat și valorificat just, 
constituie în ultimă instan
ță — încadrat organic în 
structurile gramaticală și 
lexicală pregnant romanice 
ale. românei -— cea mai e- 
locventă probă pentru au- 
tohtonie și romanizare, 
pentru continuitatea social- 
etnică și teritorială a tra- 
co-daco-romanilor în spa
țiul lor istoric, de trei ori 
milenar, carpato-balcani® 
și danubian. Acest element 
lingvistic oferă cea mai 
videntă punte de legătură, 
între romanitatea noastaă 
și factorul etnic și cultrj* 
ral autohton traco-dacaț 
romanizat prin limbă, nțS- 
me etnic (Romanus) și cre
dința. creștină de tip oc
cidental ; el dovedește că 
marea comunitate social- 
etnică traco-daco-romană 

. și-a continuat, îh izolare și 
în condițiile adverse e- 

’ xistența în văile și plaiu
rile carpato-balcaniee, du
pă încetarea legăturilor cu 
restul romanității, în vea
curile VII—XI (v. Steag-ul 
roșu, 19 martie 1978, p. 3), 
păstrînd cu dîrzenie iden
titatea Sa romană-rom&i 
nească, limba și cultura 
populară, care s-au mani
festat mai puternic. în for
mațiile statale din veacu
rile X—XIII.

Dezvoltarea mineritului
• (Urmare dit» pag 11

ginerii, practicieni Anton 
Baca șl loan Crețu de la 
I.R.I.U.M.P., Nicușor Vul
pe și Gheorghe Olariu, de 
la I.U.M.P., ingineri din 
cadrul întreprinderilor mi
niere : Miron Rcbedea, Vir
gil Lupulescu, Pavel Lucu- 
lescu, Dan Suruleșcu, loan 
Diaconii, Ioan Besserman 
și Titus Costache. Sînt cî-

teva exemple. Numărul co
laboratorilor este foarte 

'mare, pentru că specialiș
tii noștri și-au mutat labo
ratoarele de studii în sub
teran, acolo ’.înde se vor 
aplica roadele cercetării 
lor, la locurile de., muncă 
direct productive. Așa pro
cedează inginerii 
Caramete, dr. ing.
Mihăileșcu sau dr. ing. A- 
lexandru Scroban, împreu-

Vasile
Lidia

Săptamîna economiei“
tui atitudinea de a econo
misi a căpătat amploare, 
fiind acum o acțiune de 
masă.

Din acest punct de ve
dere este semnificativ că 
numărul depunătorilor a 
crescut, revenind în me
die un libret la 1,6 locui
tori ai municipiului Petro
șani. Notabilă este și 
sporirea considerabilă a 
sumelor' depuse. Astfel, 
în perioada 1 ianuarie — 
1 octombrie 1978 soldul 
general al economiilor bă
nești ale populației, păs
trate la CEC, a crescut cu 

■ 26,8 la sută față de anul 
1977. Evident, realizările 
în domeniul dezvoltării 
acțiunii de economisire 
s-au obținut pe fondul 
creșterii rapide a econo
miei românești, a spori
rii continue a venitului 
național, implicit a Păr
ții destinate consumului 
individual, creșterii sis
tematice a bunăstării ma
teriale și spirituale a oa-

memior muncii, obiectiv 
central al politicii Parti
dului Comunist Român.

In cincinalul 
îl parcurgem 
medie reală va 
30—32 la sută, față 
18—20 la șută cît s-a pre
văzut în hotărîrile Con
gresului al Xl-iea, ceea 

. ce va imprima un nou 
impuls acțiunii individua
le de economisire în sco
pul îmbunătățirii conti
nue a calității vieții.

„Săptămîna economiei", 
urmărește să contribuie 
la formarea și dezvolta
rea unei gîndiri economi
ce a tuturor cetățenilor 
care să se materializeze 
într-o atitudine intransi
gentă față de risipă, în 
buna gospodărire a bunu
rilor și a mijloacelor fi
nanciare. atît ale societă
ții, cît și personale.

Aurel DRAGUȘIM, 
contabil șef, 

Filiala CEC Petroșani

pe care 
retribuția 
crește cu • 

de

vorbind, 
să

I

nă cu colectivele pe care 
le conduc.

— De curînd a luat fi
ință în cadrul institutului 
dumneavoastră și un labo
rator Bio-psiho-social...

—■' Este un laborator nou, 
dar unde lucrează specia
liști cu o înaltă calificare, 
în preocupările cărora in-., 
tră studiile de comporta
ment ale omului in prooe- 
s J1 de producție, relația 
om-mașină, relațiile din 
interiorul colectivelor de 
muncă și dintre colective.

— Cum sînteți sprijiniți 
în aplicarea studiilor ela
borate de cercetătorii ins
titutului ?

— In general
. nu avem nici uh motiv

ne plîngem. Există o iner
ție — inerția inițială față 
de orice noutate — dar cu 
ajutorii rezultatelor obținu
te în timpul experimentă
rilor o învingem ușori O 
problemă încă ne rezolva
tă — executarea prefabri
catelor, a elementelor i- 
nelelor de beton pentru 
susținerea lucrărilor de î- 
nain tare cu prefabricate. 
Problema poate fi soluțio
nată chiar în cadrul bazi
nului nostru carbonifer, cu 
sprijinul celor jnteresați. 
Alte probleme. deosebite 
nu avem. Și nici nu pu
tem avea pentru că atît 
noi, cercetătorii, cît și în
treprinderile beneficiare a- 
le rodului studiilor elabo
rate avem un singur țel — 
dezvoltarea în ritm susți
nut a mineritului din Va- 
lea Jiului și din întreaga 
țară.

orice noutate —- dar cu
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In procesul amplu pe care-1 străbate 
economia noastră» ca de altfel toate ce
lelalte domenii de activitate, caracteri
zat prin trecerea la o calitate nouă, su
perioară, INIȚIATIVA ocupă un loc 
deosebit de important. Este expresia 
participării active la dezvoltarea pro
prietăți: socialiste, la conducerea și orga
nizarea producției, prin realizarea a 
ceea ce se cheamă „ceva în plus" față 
de sarcinile cotidiene. Un plus al cărui 
izvor îl regăsim în conștiința înaintată 
a omului de tip nou, în convingerile 
sale rațional fundamentate despre fap
tul că progresul, dezvoltarea rapidă a 
societății, creșterea bunăstării întregu
lui popor sînt strîns legate de succesele 
dobîndite la fiecare loc de muncă. Fie
care succes înseamnă un pas înainte, 
înseamnă împlinirea unor interese gene
rale ale colectivității, â năzuințelor se
care aspiră. în mod firesc, toți oamenii 
muncii. Iată de ce inițiativa — cea care 
întrunește trăsăturile și bogăția faptu
lui moral înaintat — se bucură în socie
tatea noastră de o largă adeziune, fiind 

! apreciată și răsplătită pe măsura efi- 
1 cienței sale economice sau sociale.

In activitatea minieră — un domeniu 
practic nelimitat de afirmare a iniția- 

ț tivelor înaintate — ne aflăm în cea de 
a doua etapă de întrecere din acest an. 
Cu două luni înainte de încheierea e- 
tapei (semestrul II) am făcut, din nou, 
constatări care argumentează o conclu
zie : în unele colective se acționează cu 
stăruință pentru aplicarea inițiativelor 
înaintate, pentru extinderea și genera
lizarea lor, în timp ce în altele este 
încă mult loc pentru mai bine.

I.M. PETRILA

ni

Brigadierul 
Nicolae Bruta 
de la I.M. Pa- 
roșeni a ieșit 
din mină 
pă o zi 
că.◄

Șeful 
schimb 
tide Boghean 
de la I.M. 
Vulcan, cu or
tacii , săi

Gheorghe Ba
boi și Gavril 
Daroți din bri
gada lui Die 
Chiron.

du- 
rodni-

de 
Aris-

INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI
autentica afirmare a priceperii și răspunderii

în efortul colectivelor pentru

creșterea continuă a producției de cărbune
„Avem încă multe de tăcut"

• Contul colector de economii al sectorului

’’’ Brigada înaltei productivități
j De multe ori, la mina 
Petrila am auzit vorbindu- 
se despre inițiative pe un 
ton din care nu lipsea o 
liotă de nostalgie : 
„Dacă toate brigăzile ar fi 
ca cea condusă de Voicu...!" 
Mina are însă multe alte 
brigăzi fruntașe : Florea;
Mioneci ( + 3031 tone), Va- 
sile Avarvarei (+2381), A- 
lexandru Lazov ( + 28’56),
Constantin Alexe ( + 2504), ' 
Nicolae Talan ( + 1125), Vio
rel Corcheș ( + 926), Ștefan 
Purice ( + 1475) ; sau de la 
pregătîri-deschideri : Ko
vacs Francisc, Siklodi Ar
pad, Constantin Borș și 
multe altele. Faptul impu
ne o notare : dacă toate
brigăzile ar fi ca cele a- 
mintite mai sus, dacă ar 
acționa cu aceeași perse
verență pentru creșterea 
productivității muncii, re
zultatele pe mină ar fi cu 
totul altele.

Invocarea unor greutăți 
din partea brigăzilor ră
mase în urmă nu are, de 
cele mai multe ori, justifi- 

' care. Ar spune cineva des
crie brigăzile conduse de 
Avarvarei sau Corcheș că 
nu au greutăți ? Sau des
pre Mioneci ? Sau chiar 
despre brigada condusă de 
Eugen Voicu ? Nu, de greu
tăți nu duc lipsă toate a- 
eeste formații pe care 
le-am amintit, dar pentru 
a reduce efectul lor, bri
găzile «u găsit o cale po
trivită î în fața 
mentelor ce se 
loc ti de muncă ac’ionează 
nr promptitudine, cu ini-

impedi-
ivesc la

cu

țiativă, fac front comun pe 
toate schimburile, unindu-și 
forțele pentru o 
cauză : realizarea 
piară a planului, 
mai simplu să 
tificări, dar nu stă în f 
rea lor. Ei caută 
pe care le găsesc 
mun, le aplică în

La mina Petrila, 
gadier a lansat o inițiati
vă, cea mai necesară în e- 
tapa pe care o străbate în 
prezent mineritul nostru 5 
brigada înaltei productivi
tăți. Faptul nu putea 
rămînă fără ecou. Iată 
tea alte brigăzi care îi 
mează exemplul.

„Avem încă multe 
făcut pentru ca toți mine
rii, lăcătușii, mecanicii, e- 
lectricienii să cunoască o- 
biectivele inițiativelor î- 
naintate". -Ne-a surprins, 
puțin, această opinie ex
primată la mina Petrila de 
noul președinte al comite
tului sindicatului, tovară
șul loan Penu. O înscriem 
însă pentru realismul ei, 
în atenția celor care s-au 
obișnuit să spună „am fă- 

ajungînd apoi 
să creadă, cu prea 
convingere, că ar fj 
așa.

O altă constatare
Petrila : două sectoare ca
re au depășit sarcinile de 
producție de la începutul 
anului (sectorul III cu 1595 
tone, și sectorul IV 
4628 tone) raportează tot
odată și însemnate econo
mii la prețul de cost.

cut totul",

singură 
exem- 

Ar fi 
caute jus-

soluții, 
în co- 
comun. 
un bri-

să 
atî- 
ur-

de

multă
chiar

de la

cu

cvittfaAă tic
iON BVDiUCEANU ui

______ ______________________

387
i]

I.M. LUPENI

T&tJE

•-*

Autoritatea educatorilor
• Dirigenția muncitoreasca

Colectivul minei Lonea A • sănătoasă a formațiilor da

I.M. LONEA

încheiat și decada a doua 
a lunii octombrie cu re
alizări situate sub posibili
tățile sale reale. O cauză 
principală a acestor „că
deri" o găsim în starea 
disciplinară nesatisfâcătoa- 
re din cadrul sectoarelor 
de producție. De aici, între
bările firești, lie care le ri
dicăm în atenția corpului 
de maiștri : cum acționea
ză pentru promovarea oi.li
nei-inițiative de autentică 
valoare educativă, cum este 
„dirigenția muncitorească"? 
Care este eficiența acțiu
nilor întreprinse pentru 
întărirea disciplinei ? In 

raporturilor dintre maistrul-; 
diriginte și mineri nu mai 
primează, ca altădată, exi
gența .în fața oricăror a- 
bateri ? De ce opinia co
lectivă, judecata severă dar

lucru, aflate sub conduce-x 
rea unor maiștri, nu se a- 
firmă și în prezent cu a-t 
c-eeași promptitudine -Și 
răspundere muncitorească?.,

Ne-am aflat de față cînd 
unii maiștri (Traian Hința,. 
Nicolae Preduț, loan Lăcă
tuș și alții) au invocat 
drept cauză a r.z.:1 tateloi? 
slabe din producție, scăde
rea -autorității lor. Este 
o premisă greșită — li s-a 

:• dat de -Înțeles. Autoritatea 
și-0 clădește fiecare, pe ca
lități asupra cărora nu tre
buie să insistăm prea multi 
exigență, principialitate, 
tactul și priceperea de a 
munci cu omul. Calități ce 
nu sînt deloc străine diri- 
genției muncitorești.

La mina Lonea, o iniția-i 
tivă generoasă începe să 
fie dată uitării ?

Participare activă la rezolvarea 
oricăror

la o discuție în 
frontalul 4 vest 
sectorului IV al

Șeful de

I.M. VULCAN

Asistăm 
abataj, la 
din cadrul 
minei Lupeni. 
schimb Ioan Solomon pro
pune o soluție pentru ar
marea unei porțiuni din 
preabatajul direcțional si
tuat în oulcușul stratului. 
Aici, la orizontul 440, fron
talul a ajun» în fața unui 
impediment. Primul care 
s-a gîndit cum să acțione
ze a fost Solomon, mine
rul asupra căruia ani de 
zile a apăsat răspunderea 
unor 
toate 
vit a 
A
a avut inițiativă, a dovedit

lucrări dificile. Din 
stiuațiile ce i s-au 1- 
ieșit cu fruntea sus. 
acționat . prompt,

PeMfa
CONTSl COLECTOR DE ECONOMIA SECTORULUI

1596tffwc exfîta&e fa ft&tâ i

4628 fame etâttoaAe fa jtfaA

de
la

care gîndesc la , •
simt răspunderea și
portanța lucrărilor pe 
le execută, dovedesc iniția-r 
tivă înaintată, propun per
manent soluții pentru bu
nul mers al producției.

Undeva, printre criteriile

fel, 
lin

eare

Consecventa 
unui minerprobleme ale producției

pricepere și răspundere.
Propunerea șefului 

schimb a găsit ecou
conducerea sectorului. Pes
te cîteva ore, aceeași solu
ție avea să fie formulată 
de un alt veteran al abata
jelor, maistrul electrome- ____ r_____ _____ .
canic Constantin Lupules- și obiectivele întrecerii so

cialiste regăsim o cerință 
comună mai multor iniția
tive muncitorești : partici
parea activă
rea tuturor 
ivite în 
Este ceea ce 
activitatea unor mineri ca 
Solomon, șef de schimb 
într-un abataj de măre pro
ductivitate.

cu, pentru un alt frontal 
aflat
tică. __ __  __
cînd să se înțeleagă între 
ei și
aceeași zi,

Intr-o situație iden- 
Cei doi nu aveau

totuși au propus, în 
i, aceeași soluție. 

Au gîndit la fel, fiind în 
egală măsură preocupați 
de bunul mers al produc
ției.

La mina Lupeni sînt 
mulți . mineri de inițiativă

la soluționa- 
problemelor 

producție, 
caracterizează

fruntaș
Un bun organizator al 

procesului de muncă de la 
mina Vulcan este Cunoscu
tul șef de brigadă llie Chi'- 
ron. In fiecare lună rapor
tează depășiri, în medie, de 
cite 5 ml. A executat pînă în 
prezent (înainte de termen) ' 
o stație de pompe, un sui
tor de refulare, un puț de 
distribuție și alte lucrări.

Concluzia ? O brigadă 
consecventă — în hărnicie, 
in manifestarea spiritului 
de ordine și disciplină, în 
aplicarea obiectivelor iniția
tivei pe care a lansat-o.

Fără pretenția unor constatări ca
re acoperă întreaga problematică a 
inițiativelor muncitorești, am reținut, 
în pagina noastră, cîteva aspecte 
mai semnificative. Repetăm conclu
zia : în multe colective miniere ro
lul activ al inițiativelor este bine 
înțeles și, ca atare, se acționează cu 
răspundere pentru aplicarea, ex
tinderea și generalizarea lor. In al
tele, idei valoroase încep să fie da
te uitării, sau continuă să fie îmbră
cate in formalism. Remarcăm, în 
completarea concluziilor noastre, o- 
pinia realistă adnotată la mina Pe
trila, valabilă pentru multe alte co
lective : avem încă multe de făcut

pentru ca fiecare miner să cunoască , 
obiectivele și criteriile de întrecere. 
In promovarea noului, nu putem
spune nicicind „am făcut destul".
Cine gindește așa și acționează du
pă acest dicton, in scurt timp va ră- j 
mine in urmă față de viață, față de 
celelalte colective.

In perioada care a rămas pînă fa 
încheierea semestrului II se cer in
tensificate acțiunile pentru cunodȘ- 
terea și aplicarea inițiativelor munz 
citorești și de educație înaintate, 
pentru a răspunde astfel unei cerin
țe prioritare a etapei în care neSa 
flăm, marcată de trecerea la o cali
tate nouă, superioară.
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FILMENegocierile egipteano-israelieneON.U

MEMENTO!

Inaugurarea „Săptămînii mondiale 
a dezarmării**

NAȚIUNILE UNITE 24 
(Agcrpres). — La 24 oc
tombrie, Ziua Națiunilor 
Un ile, la New York a a- 
rut loe ședința Comite
tului nr. 1 pentru pro
blemele politice și de secu
ritate al Adunării Gene
rale a O.N.U., prin care 
s-a marcat începerea ..Sap- 
tămînii mondiale a dezar
mării" manifestare amplă 
menită să mobilizeze 

"O.N.U., țările membre, toa
te popoarele lumii să-și 
intensifice eforturile în di
recția înfăptuirii dezide
ratului vital at popoarelor: 
dezarmarea generală și 
totală, în primul rînd de
zarmarea nucleară.

Cu acest prilej 
dresat mesaje s 
general al O.N.U. și 
ședințele 
rale.

de
ci e-

WASHINGTON 24 (Ager- 
pres). — Reprezentanții e- 
gipteni, israelieni și ame
ricani, care negociază la 
Washington proiectul tra
tatului de pace egipteano- 
israeiian, au examinat ob
servațiile făcute de pre
ședintele Egiptului asupra 
unor puncte ale textului 
acestuia. Potrivit ziarului 
„Al Ahram“, președintele

Sadat a cerut să fie aduse 
„amendamente e ” “ „ <■1 -' ° "
proiectului. Aceste 
damente se referă 
gătura strînsă care 
ie stabilită între 
egipteano-israelian 
glemen tarea 
conflictului

„Egiptul 
proiectul 
teano-israelian realizat la

esențiale' 
amen- 

la „le- 
trebu- 

acordul 
și re- 

globalâ a 
israelo-arab". 

nu a respins 
tratatului egip-

Washington" — a declarat 
în legătură cu cele de mai 
sus primul ministru egip
tean, Mustafa Khalil, pre- 
cizînd că țara sa arc cî- 
teva observații de lacul la 

a 
că

proiectul 
conchis, 
„procesul 
vansează

respectiv, El 
subliniind 

negocierilor 
normal".

a-

a-

Adunării

I au
secretarul

pre-
Gene-

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul României a spus: 
Proclamînd o „Sâptămînă 
mondială a dezarmării", 
recenta sesiune specială 
a Adunării Generale a pus 
în evidență faptul 
venit certitudine că
zarniarea este de interes 
universal, că toate state
le și popoarele sînt che
mate să ia parte . la efor
turile pentru înfăptuirea ei, 
că O.N.U. constituie cadrul 
cel mai. adecvat și repre
zentativ în acest scop.

Comitetul nr. 1 a adop
tat o rezoluție în care ex
primă serioasa îngrijorare 
față de continuarea cursei 
înarmărilor și subliniază 
necesitarea urgentă a li
nei permanente mobili
zări a opiniei publice 
sprijinul încetării și 
ducerii înarmărilor.

în
re-

Kurt Waldheim: Pianul O.N.U. privind 
alegerile în Namibia rămîne valabil
NAȚIUNILE UNITE 24 

(Agcrpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a anunțat luni, 
Consiliului de Securitate că 
nu va prezenta un alt 
plan cu privire la procesul 
dobfndirii independenței 
Namibiei și că va conti
nua să considere valabilă

inițiativa referitoare la 
organizarea de alegeri li- . 
bere, 
Națiunilor 
teritoriu, 
vor oferi 
constituirii

sub supravegherea 
Unite în acest 
Aceste alegeri 
baza necesară 

....._____. unui guvern în
Namibia și pentru do- 
bîndirea independenței sa
le depline.

C.E.N.T.O
creație a războiului rece

ANKARA 24 (Ager- 
pres). — Cotidianul „Ter- 
cuman“, care apare la 
Istanbul, a publicat un ar
ticol în care subliniază 
necesitatea dizolvării blo
cului militar C.E.N.T.O. 
„I.a o asemenea concluzie 
— scrie ziarul — ajung 
chiar țările membre ale 
acestui bloc și nu 
de puțin nevoie 
mențină artificial 
ța acestei creații a 
iului rece".

In această epocă a 
tinderii internaționale 
continuă „Țercuman" 
C.E.N.T.O. a devenit 
povară pentru Turcia, 
re se pronunță în 
rea dezvoltării
dintre state, inclusiv

e ci tuși
să se 

existen.- 
războ-

des-

o
ca- 

favoa-,
relațiilor 

cu

articolul 
blocului 
număra- 

pronunțat
Nu încape

țările nealiniate.
In încheiere, 

relevă că „zilele 
C.E.N.T.O. sînt 
te, iar istoria a 
deja sentința,
îndoială — opinează „Ter- 
cuman" — că el va îm
părtăși soarta celuilalt 
bloc militar, SEATO, care 
s-a autodizolvat anul tre- 
cut“.

• In întîmpinarea ce
lei de-a 60-a aniversări 
a formării statului na
țional unitar român, cu
noscuta editură atenia
nă „Dorikos" a scos de 
sub tipar un volum de 
250 de pagini, intitulat 
„Prozatori și poeți ro
mâni". Antologia a 
fost alcătuită și tradu
să de scriitorul Mene- 
laos Ludemis, cu aju
torul poeților Dimos 
Rendis-Ravanis și Lam- 
bros Zogas.

I 
I 
î
I
I
I
I 
I
I
I
I

I 
I
I
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. . PETROȘANI -- 7 No-
iembrie : Haiducul cu
ochii ca stelele.; Rcp Li
blica : Alegerea gi ne-
relui ; Unirea : Bs-
vanșa ;

PETRILA : Bă talia
navală din 1894 ;

LONEA : Odiseu 
stelele *

ANINOASA: Melodii, 
melodii ;

VULCAN : Danka ;
' LUPENI — Cultural : 

Amințcște-ți de mine; 
Muncitoresc : Ultima ci
nă ;

URICANI : Melodiile 
nopții albe.

TV.

5. 
£

HUA KUO-FEN, 
ȘEDINȚELE C.C. AI. 
CHINEZ, premierul . 
sili ului de Stat al 
Chineze, a avut 
convorbiri cu Jose 
Portillo, președintele Sta
telor Unite Mexicane, aflat 
într-o vizită de stat în 
R.P. Chineză.

PREȘEDINTELE JIMMY 
CARTER a semnat un de
cret privind 
unui Consiliu 
productivității 
organism 
Noul consiliu va 
na programele 
menite să contribuie 
sporirea 
muncii în sectoarele 
blîc și privat. Intre 
Ie, el se va ocupa de 
«menea probleme 
sînt ameliorarea 
eiilor, mai buna 
a cadrelor calificate, 
forței de muncă și mana-

PRE- 
P.C.

Con-
R.P. 

marți 
Lopez

instituirea 
național al 
muncii —■ 

guvernamental.
coordo- 

federale 
Ta 

productivității 
ou- 

alte- 
a-

cum 
tebnolo- 
folosire 

a

gementuliii,. în scopul asi
gurării unei productivități 
cît mai ridicate.

MAJORITATEA 
65 000 salariați dc 
aproximativ 40 
navale din nordul B.F.G. 
au participat, luni, la o 
„grevă de avertisment" de 
o oră. organizată în semn 
de protest față de redu
cerea capacităților, de pro
ducție alo firmelor cons
tructoare de nave.

ADREȘINDU-SE DELE- 
GAȚILOR Comitetului 
pentru poliVcile și progra
mele de ajutor alimentar, 
întruniți în sesiune la Ro
ma, Edouard Saouma, di
rectorul general al F.A.O., 
a apreciat că situația a- 
limentară mondială, pe

CELOR 
la cele 

șantiere

termen scurt, este bună. 
Recolta anuluj 1978 
arătat vorbitorul — 
satisfăcătoare în 
zonele de producție, 
reale ea depășind, 
prima dată, 500 
ne de tone.

ALVARO
secretar general 
Portughez, 
actuala situație din Portu
galia și la criza guverna
mentală ce durează de mai 
bine de trei luni, a apre
ciat că, în ce privește for
marea unui nou cabinet, 
..participarea cernu ni st;1>r 
este nu numai necesară, 
dar și de o importanță vi
tală pentr i rezolvarea pro
blemelor naționale. pen
tru apărarea cuceririlor 
voluționarc și pentru 
tărirea în continuare a 
gimuluj democratic 
zut de Constituție".

— a
este 

toate 
la ce- 
pentru 

de milioa-

CUNHAL, 
al P.C. 

referind i-se la

re- 
în- 
re_.

prevă-

î
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Faptul divers pe glob
CIUPERCĂ gigant
O ciupercă gigant a 

fost găsită în nord-estul 
Bulgariei, anunță agen
ția B.T. A. Ciuperca — 
din specia Lycoperdon 
Bovista — are o circum
ferință de'doi metri și 
cântărește 8,7 kilograme. 
Ea este' comestibilă îna- de vîntul puternic, 
inte de a ajunge la ma
turitate.

COLONIE DE PEȘTI

O expediție de cerce
tători americani s-a în
dreptat spre insulele Ga
lapagos. In urmă cu un 
an, în zona respectivă, 
la mare adîncime a fost 
descoperită o colonie 
pești 
„1 
a 
te menținută la 
constant de lava ce 
revarsă 
ocean 
vestei 
rece, 
rilor 
lipsa 
faunei marine în 
respectivă. Unu! dintre 
țelurile expediției este 
de a stabili cum se aii-, 
.mentează aici vietățile 
mării. Ei vor folosi pen-

de 
care trăiesc într-o 

.pungă" de apă caldă, 
i cărei temperatură es- 

nivel 
se 

aici din fundul 
ului. In jurul a- 

". ana f“te 
cercetăto- 

de 
a

zona

Atenția
a fost atrasa
aproape totală

țru aceasta submarinul... 
special „Alvin",

' INCENDIU ■
Aproximativ 60 de vi

le dintr-un cartief rezi
dențial din Los Angeies 
au fost distruse într-un 
incendii care s-a extins 
cu repeziciune stimulat 

Au 
fost mistuiți de flăcări 
de asemenea, arbuștii 
de pe' circa 10 000 ha de 
terenuri din zonele în
vecinate. Două persoane, 
ce încercau să părăseas
că regiunea sinistrată, 
și-au pierdut viața în
tr-un accident rutier. Un 
elicopter, care participa 
la operațiunile de stin
gere, s-a prăbușit într-o 
zonă colinară, dar ocu- 
panții săi au supravie
țuit.

DELINCVENȚA
Tn capitala britanică, 

delincventa continuă să 
ia proporții. După cum 
relata ziarul „Times", în 
ultimii trei- ani numă
rul furturilo-- comise la 
Londra ,s-a dublat. Nu
mai anul trecut în capi
tala țării s-au comis tot 
atîtea jafuri cit. în toa
te -provinciile M^rii Bri
tanii luate împreună.

SPORT • SPORT « SPORT’SPORT’ SPORT ’SPORT • SPORT’ SPORT’ SPORT

Scor egal la Aninoasa
Așteptat cu mult interes, 

derbiul dintre Minerul A- 
nlnoasa și Minerul Uricani 
s-a ridicat la un bun ni
vel tehnic și spectacular. 
Mai mult decît atît, parti
da a scos în evidență din 
nou forma bună a jucăto
rilor dm Uricani, care au 
realizat trei puncte în de
plasare din patru posibile.

In prima repriză, gazdele 
atacă mai mult, avînd o- 
cazii de a înscrie prin Nai-

din, Popa și Ceteraș. In 
această situație oaspeții se 
retrag în apărare. In min. 
-32, la un corner bine 
xecutat, Naidin înscrie 
capul. Cu scorul de 1 
se încheie prima 
Conduși cu un 
rență, 'în partea 
meciului oaspeții 
noua tactică.
cașii controlează
terenului, iar atacanții 
apropie mai mult de poar-

e-: 
cu
-0 

repriză, 
gol dife- 
a do.ua a 
adoptă o

Mi j Io
nii j loc al

se

ta apărată de Fodor, dar 
Vasia n Pușcaș și Bălan 
ratează egalarea. Cînd con
turile păreau încheiate, în 
min. 88, Kelemen inițiază 
o.. frumoasă acțiune, îl gă
sește pe Pușcaș, care adu-, 
ce egalarea pe tabela.,de 
marcaj. r

Au condus bine partida 
I. Moga (la centru) A. tiob- 
ner și I. Avram la tușe.

Al. PUȘCAȘ. 
Hie COANDRAȘ

Pasionante întreceri la handbal
La turneul fi

nal al campionatului ju
dețean masculin, din mu
nicipiul nosțru au partici
pat 2 echipe (Jiul Petrila 
și Minerul Vulcan), turne
ul fiind cîștigat de echipa 
Metalul Crișcior. Dintre 
echipele noastre, cea mai 
bună comportare a avut-o 
Jiul Petrila, antrenată de 
instructorul Ioan Flooa, ce

a ocupat locul secund. 
Turneul de toamnă al lice
elor, fete : Liceul V dean 
— Liceul industrial Petro
șani 3—4 ; Liceul mfor- 
matică — Liceul economic 
9—7 ; Liceul Vulcan — Li
ceul economie 6—2/Liceul 
industrial — Liceul in
formatică 10—5. Liceul in
dustrial Petroșani- a; câști
gat turneul. Băieți : Liceul

informatică -— Liceul in
dustrial Petroșani 22—23 ; 
Liceul Vulcan — Liceul e- 
conomic 10—18 ; Liceul in
formatică — Liceul Vul
can 29—7 ; Liceul indus
trial Petroșani — Liceul 
economic 18—5. Turneul a 
fost cîștigat de echipa Li
ceului industrial din Pe
troșani.
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O sală de sport prea puțin

utilizată

Tn orașul lupeni există 
sală de sport. I ibitorii 

își
o 
sportului din localitate 
pun însă pe bună dreptate 
întrebarea : „cît de eficient 
este folosită această sală 
de sport Răspunsul este 
dezari’nant de simplu : doar 
pentru antrenamentele în. 
sală ale echipei de box Mi
nerul Lupeni. Atît.. Incre
dibil, dar acesta este tris
tul bilanț al acestei săli 
foarte bună pentru baschet, 
volei,. handbal, mini fotbal, 
tenis. In această sală, ce 
aparține Asociației sportive 
Minerul Lupeni, nu
măturat Cu lunile, iar ra
zele soarelui nu 
pătrunde prin 
murdare. ■

In încercarea

s-a

potmai 
geamurile

lor de ă
integra în oircuitul valori-

lor sportive hunedorene 
noi talente, profesorii de 
sport de la școlile'din lo
calitate, stimulați de jdeea 
prof. Victor Șandru, de la 
Gnîpul școlar minier Lu
peni, au propus celor în. 
drept ca această sală să le 
fie dată în îngrijire. Din 
păcate ?I1 nrimil răsnuns 
negativ. Iubitorii sportului 
din orașul Lupeni așteap
tă totuși- cu încredere in
tervenția organelor . care 
răspund de mișcarea cultu- 
ral-sportivă din municipiul 
nostru, pentru redarea a- 
cestei săli în circuitul în
trecerilor sportive ale ti
neretului dornic de afirma
re. i

Alexandru TATAR,
Lupeni

9,00 
Antena 
Spectacol 

/ județul
11,00 Melodii, 
toate vîrstele.
Șoimii patriei. 11,25 Re
portaj TV : „Mercur 
se... înnoiește". 11,45 
Telex. 14,50 Fotbal : 
România — Iugoslavia 
— în Campionatul eu
ropean . Transmisiu ne
directă de la stadionul 
Steaua. 16,50 Din țările 
socialiste. 17,00 Myzi- 
ea in imagini. 17,50 Tra
gerea pronoexpres.
18,00 Telecronica pen
tru pionieri. 18,20 Pu
blicitate. 18,25 „Mai 
mult decît au visat î- 
naintașii". 18,50 Forum 
cetățenesc. 19,20 1001
de seri. 19,30 'felejur
nal. 19,50 ‘ Continuatori 

I ai virtuților, străbune, 
i Ediție specială dedica

tă Zilei Forțelor Arma
te ale Republicii . So
cialiste România. 20,15 
Tribuna experienței L 
naintate. 20,25 Noi, ' fe
meile I 20,50' Telecine- 
mateca. Ciclul „Mari 
actori" : Sydney : Poiti- 
er. „Un petic de al
bastru". Premieră pe 
țară. 22,30 Telejurnal.

. Sport. Campionatul 
mondial de gimnastică.

Teleșcoală. 10,00' 
vă aparține, 

prezentat de 
Maramureș. 

..’.ii' pentru 
11,15

I
I

. •

I

I
I

I 
I
I
I

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul melo
diilor. 9,00 Buletin 
știri: 9,05 
ascultătorilor, 
letim de

de
Răspundem 

10,00 im

I
I
I
I

ascultătorilor. 10,00 BU- 
V't'n de știri. 10,05 Dis'- 
muzical folcloric. 10,30 
Din țările socialiste. 
10,45 țortil ansamblu
lui „Doina" al Armatei. 
11,00 Buletin de știri. 
11,05 Microfonul pio
nierilor. 12,00 Buletin 
de știri 12,05 Din co
moara folclorului nos
tru. 12,20 Cordonate e- 
conomice. 12,35 Repere 
interpretative. 13,00 De 
la 1 la 3. 14,55 Fotbal 
România — Iugoslavia. 
Transmisiune directă. 
16,50 Pentru tine, țara 
mea — muzică ușoară. 
17,00 Buletin de . știri. 
17,05 Odă limbii româ
ne. 17,35 Colocvii . mu
zicale. 17,50, Neamul 
meu și țara m«i 
folclor contemporan. 
18,00 Orele serii. 20,00 
Concert de muzică 
populară. 20,30 Litera și 
spiritul legii. 20,50 Ca
dențe sonore. 21,00 Bu
letin de știri. 21,05 Me
lodii de Ion Vasilescu. 
21,30 Consemnări. 22,00 
O zi într-o oră. 23,00— 
5,00 Non stop muzical 
nocturn.

știri.' 10,05 Disc
muzical folcloric. 10,30
Din țările
10,45 Țorul

socialiste.
ansamblu-

lui Doina" al Armatei.
11,00 Buletin de
11,05 Microfonul.
nierilor.
de știri.

12,00
12,05 Din

știri.
pio-

Buletin

moara folclorului
tru.

co-
nos-

12,20 Cordonate e-
conomic 12,35
interpretative.
la 1 la 3.
România

Repere
13,00 De

14,i>5 Fotbal

Transmisiune
Iugoslavia.

directă.
16,50
mea
17,00
17,05

Pentru tine, țara
muzică ușoară

Buletin de

ne. 17;35
Odâ limbii

Colocvii
zicale. 17,50.

știri.
româ-

mu-
Neamul

meu și
folclor
18,00

țara mea
contemporan.

Orele serii. 20,00
de muzicăConcert

populară. 20,30 Litera și 
spiritul legii. 20,50 Ca
dențe sonore. 21,00 Bu
letin de știri. 21,05 Me
lodii de Ion Vasilescu.

22,0021,30 Consemnări.
O zi într-o oră. 23,00—
5,00 Non stop muzical
nocturn.
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