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Forme noi, viabile io râspindirea 
stiintei conducerii» >

concepția materialist-dia-

In ințimpinarea 
celej_de-a_ 35-a aniversări 

a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă

Minerii de la Lupeni, Petrila, Uricani, Paroșeni 
și Vulcan au încheiat primele cinci luni cu 

83516 tone cărbune 
peste plan

Preocupări, 
experiențe în 

domeniul pregătirii 
cadrelor

Dind expresie I-Iotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al* 
P.C.R. cu privire la aniversarea a 35 de ani de la eliberarea pa

triei de sub dominația fasciștii, colectivele de mineri de la cinci 
întreprinderi miniere— Lupeni, Petrila, Uricani, Paroșeni și Vul
can —, la încheierea, celor cinci luni din acest an raportează ex
tragerea unei producții suplimen tare de 83516 tone de cărbune

• In fruntea întrecerii 
se situează minerii din Lu
peni, care dînd lună de 
lună peste plan între 6000 
și 11 000 tone, au acumulat 
de la începutul anului un 
plus de 44 180 toile de căr
bune.

• Avansul luat în pri
mele luni le-a permis mi
nerilor de la Petrila ca la 
sîîr.șilul lunii mai să ra
porteze o producție supli

mentară de 27971 tone.
• Ritmicitate în reali

zări s-a înregistrat și la 
minele Uricani și Paroșeni, 
Ceea ce a făcut ca în ace
eași perioadă să obțină 
depășiri de 5195, respectiv 
4288 tone de cărbune.

• Cu realizările deosebi
te din luna mai, cola de
pășirilor la I.M, Vulcan

se ridică la aproape 2 00.0 
toile de cărbune.

Pe șantierul din Lupeni

u RITMUL INTENS DE LUCRU
este determinat 

și de contribuția beneficiarilor
.Măi. deunăzi, într-o zi 

însorită, pășeam în șantie
rul celor cinci blocuri a- 
flate in lucru în cartierul 
Vîscoza din Lupeni, care 
pînă la s.fîrșitul anului vor 
fi predate locatarilor. une
le chiar în iulie, Aici ne 
este dat să aflăm angaja
mentul luat de constructori 
de a preda cit mai repede 
toate apartamentele aflate 
în execuție. Exprimat în 
zile, acesta ar însemna un 
devans de peste două sule 
de zile. Este adevărat, pen
tru blocul A 2_, de exemplu, 
devansul va fi doar de 5 
zile, însă in condițiile in 
care la acest bloc se vor 
executa 10 apartamente in 
plus. La blocul K 5 devan
sul este și- mai mare ; ter
menul de predare a fost 
„adus" din septembrie în 
30 iunie, ceea ce- înseamnă 
90 de zile, ca și la blocul 
A 3, programat să fie pre
dat tot în septembrie, însă 
Constructorii și-au propus 
să-l ofere minerilor de zi
ua lor. . Am putea înșira 
aici angajamentul în zile 
pentru fiecare bloc ; im
portant este însă, după 
cum spunea Otto Coreiany, 
șeful șantierului .4 Lupeni, 
„ca acest angajament să 
fie respectat. Pînă în pre
zent sînt create toate con
dițiile să-1 respectăm, iar 
dacă pe parcurs nu se în-

tîmplă ceva, putem depăși 
chiar și angajamentul". 
Acel „ceva" la care se gîn- 
dea șeful șantierului este, 
tot după spusele lui, nerit
mici lalea aprovizionării CU 
plan.șee de la poligonul din 
Livezeni. Poate că dacă la 
acest poligon s-ar depune 
mai multe eforturi, atît 
șantierul din .Lupeni, cît 
și celelalte din Vale, nu ar 
mai jindui după prefabri
cate și apartamentele ar 
putea fi predate la timp 
beneficiarilor, mai ales că 
și aceștia din urmă dese
ori vin în sprijinul con
structorilor să dea o mină 
de ajutor pentru finaliza
rea cît mai grabnică a tu
turor apartamentelor, iar ei 
să se mute mai devreme în 
Casă nouă. Bunăoară, în 
ziua documentării noastre 
în șantier au fost prezente 
la muncă 14 persoane din 
cadrul personalului TESA 
al I.C.S. Mixtă Lupeni.

C. IOVANESCU

(Cont, in pag. a 2-a)

Secția ajustaj de la I 
I.U.M. Petroșani, unde | 
se montează complexe
le mecanizate. In cli
șeu echipa condusă de 
Pavel Alicu. |

Brigada condusă de Dumitru Cosii- 
naș execută lucrările de pregătire a 
viitoarelor abataje ale sectorului III al 
I.M. Lonea. Ea a excavat suplimentar 
în galerii 150 mc în 5 luni.

Exigență specifică aces
tor ani, ridicarea pe o 
treaptă superioară a cali- 
tații muncii este strîns le
gată de înfăptuirea obiec
tivului fundamental al ac
tivității ideologice :. creș
terea necontenită a pregă
tirii politice și profesiona
le a cadrelor partidului, 
îndeosebi a celor investite 
cu răspunderi în conduce
rea domeniilor 
vieții economi- 
co-sociale, îm
bogățirea nive
lului lor gene
ral .de cunoaș
tere cu tot ceea
ce est; mai valoros în ști
ință și cultură, formarea 
lor ca oameni politici cu 
o reală capacitate de ac
țiune revoluționară, capa
bili să stăpînească și să 
aplice în practică știința 
conducerii, să mobilizeze 
potențialul colectivelor 
spre o înaltă eficiență a 
muncii sociale. Asupra a- 
cestei cerințe. secretarul 
general, al partidului toya- 
râsul Nicolae Ceausescu a 
insistat în repetate rînduri, 
scotînd în evidență însem
nătatea activității ideolo
gice în contextul sarcinilor 
majore ale unei etape cum 
este cea marcată de revo
luția științifică și tehnica. 
„Mai mult că oricînd — 
desprindem o orientare 
clară a secretarului gene
ral al partidului — averii 
nevoie de activiști, de ca
dre de partid și de stat, 
de comuniști care să fie 
pătrunși de spiritul revo
luționar, să fie stăpîni pe

lectică și istorică despre 
lume și să acționeze în 
concordanță cu legitățile 
generale, punînd întotdea
una accentul pe aplicarea 
acestora la condițiile con
crete ale etapei respecti
ve, ale țării noastre". „A 
desfășura o propagandă cu 
adevărat revoluționară — 
înscriem o altă indicație — 

înseamnă ă-î 
pregăti și Stî- 
mula pe 0K« 
meni să acțio
neze pentru or
ganizarea so
cietății pe baze

noi superioare, corespunză
tor principiilor dreptății și 
echității, a-i mobiliza în 
lupta împotriva vechiului, 
a spiritului conservator, 
retrograd, pentru promo
varea curajoasă a noului 
în gîndirea si practica so
cială".

Pe același teren al trece
rii la'o nouă calitate, per
fecționarea sistemului de 
conducere a societății, 
prin forme care răspund 
dialectic actualei etape —• 
autoconducerea și autoges- 
tiunea — aduce de aseme
nea, în fața activității ide
ologice sarcina de a con
tribui tot mai mult la ri
dicarea conștiinței politice 
a oamenilor muncii,

O experiență bună au du
bind: t. în acest sens, orga
nizațiile de partid, Dintr-o

Ion MUSTAȚĂ

Două, brigăzi de la sectorul III al I. M. Lonea

își asumă noi angajamente
Cite 1000 tone cărbune

peste prevederi
în luna mai, cele două Brigada Ioan COJOCA- 

brigăzi conduse de Ioan RIU ; * 8 500 tone căr- 
Cojocariu și Dragoș Te
leagă de la I. M. Lonea,

i care exploatează comple
xe au extras neste 60 la 
sută din producția lunară 
a sectorului III. Odată cu perioară față de cea pla- cîte 1 000 tone de cărbu- 
intrarea în funcțiune a 
noilor complexe de mare 
randament, îndeosebi a

“ celui de-al doilea, activi
tatea în sector a înregis
trat un reviriment mar
cant —- 
de cărbune a crescut în-

1 tre lunile ianuarie și mai, 
cind pe sector s-au ex
tras în plus față de pre
vederi 4 123 tone, cu 
peste 8 000 tone, în con
dițiile unui spor mediu la 
■Productivitatea muncii în 
abataje de peste 1.5 tone' 
post.

Prezentăm, succint urin
ei oalele rezultate Obținute 
de cele doiă formații de 
lucru, ambele „brigăzi de 
producție și educație", 
brigada condusă de loan 
Cojocariu fiind cea care __ .... „............
a lansat această valoroasă două brigăzi s-au angajat 
inițiativă minerească. ca prin munca unită a

bune peste prevederi pe 
cele cinci luni de la în
ceputul anului • Produc
tivitatea muncii medie în 
aceeași perioadă este su-

membrilor lor 
nul maiștrilor, 
nilor și inginerilor 
sector, să cinstească 
reața sărbătoare de 
23 August adăugind 
succesele deja

cu spriji- 
tehnicie- 

din 
ma

la 
la 

obținute

I

*
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Producția fizică

nificată cu 2,5 tone pe ne realizate peste preve- 
post • Cîstigul zilnic al deri.

La temelia succeselor 
de pînă acum și a celor 
viitoare stau priceperea, 
experiența profesională a 
minerilor din schimburile 
brigăzilor. Iată de ce în
serăm numele celor pa
tru șefi de schimb din 
fiecare brigadă, al căror 
aport la atingerea telu
lui propus va fi, fără în
doială,
Bucur.
Iosif Hălbuc și
Chervasă — din brigada 
condusă de Dragos Te
leagă. și Ion Chițibuș, 
Simion Balea II. Dumi
tru Piniilie și Vasile An
ton — din brigada lui 
Ioan Cojocariu.

unui miner a fost lunar 
de peste 200 Ici pe post.

Brigada Dragos TE
LEAGA : • 3 000 de tone 
cărbune extrase supli
mentar începind cu lun-j 
aprilie, de cind brigada 
exploatează noul com
plex din iloiare • Depă
șirea nivelului planificat 
în abataj cu peste 3 tone 
ne nost în luna mat < 
Retribuția zilnică a mine
rilor din formație -— pes
te 200 lei ne post.

Răspunzând prin fante 
chemărilor 
din Hotărirea 
P.C.R. nrivind 
rea a 35 d<* ani de 
eliberarea natriei de sub 
dominația fascistă. cele

decisiv: Iosif
Aurelian Alecu. 

Nicolrfe

patcmtice
C.C. al 

an!vers» - 
1a

Anton HOFFMAN

I
F 
î
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(Continuare în pag. a 2-a)
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magazinul „Mo
dern" din Petroșani s-a 
deschis, ieri, o expoziție 
cuprinzînd lucrări rea
lizate de cercul de croi
torie (instructor Viorica 
Fodor), care funcționea
ză Ia Casa de cultură. 
Expoziția va fi deschi
să pînă la 15 iunie. 
(T.S.).

— L/i
Elevii Casei de popii 

școlari din Uricani. au 
început, sub îndruma
rea cadrelor didactice, 
confecționarea în ateli
erul școlii a mobilieru
lui — dulapuri, mese, 
scaune, rafturi etc. —, 
cu care va fi dotată 
noua clădire a institu
ției ce se preconizează 
a fi dată în folosință la 
începutul viitorului 
școlar. (T. Cornea, 
resp.), â-■;/

♦---------- -----
în săptămîna încheia

tă azi, au promovat e- 
xamenul de la sfîrșitul 
cursurilor cu durata de 
un an 27 mineri și 27 
electricieni de la I. M. 
Lupeni. Aceștia se ală
tură celor 80 de munci
tori care, de asemenea, 
au promovat examenele- 
în luna aprilie, obținînd 
policalificarea. (A. Mica, 
coreșp).

♦ ----------
Renovat, reorganizat 

în interior cu mult bun 
gust și bine aprovizio
nat, magazinul alimen
tar nr. 277 din Lupeni 
va fi redeschis începind 
de luni. 4 iunie 
(A.M.).
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Realizări și perspective în 
DiSPECERIZAREA MINELOR 

din Valea Jiului
Principalele avantaje pe 

care le oferă sistemul de 
informare și conducere a 
minelor sînt : prin dispece- 
rizarea proceselor tehnolo
gice miniere se va realiza 
supravegherea permanentă 
a parametrilor de funcțio
nare normală a mașini
lor și instalațiilor minie
re ; centralizarea informa
țiilor va permite o inter
venție rapidă în caz de a- 
varie sau deranjamente, 
reducînd substanțial inter
valul de timp de la primi
rea informației și pînă la 
luarea deciziei ; cunoașterea 
timpilor de funcționare co
relată cu parametri reali 
de exploatare va permite 
o planificare în condiții co
respunzătoare a reviziilor 
și reparațiilor 
periodice ; concentrarea in
formațiilor de ordin teh
nico-economic va permite 
o prelucrare comodă a a- 
• estora. prin efectuarea u- 
nor calcule și consumuri 
momentane și pe o anumi
tă perioadă, referitoare la 
diverse forme de energie, 
calcule ce vor furniza va
loroase informații privind 
cheltuielile de producție,

în final sistemul com
plex de dispecerizare va 
oferi conducătorilor la ni
vel de unitate și combinat 
informații precise în fie
care moment sau pe o anu
mită perioadă asupra ra
portului de cheltuieli pe 
tona de cărbune, astfel 
incit deciziile ce se vor 
lua să ajungă pină la ni
vel de productivitate pe 
utilaj. Din analiza siste
melor informaționale exis
tente la unitățile miniere 
din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului rezultă că : 
instalațiile de telesemnali- 
zare sau dispecerizare e- 
xistente au o capacitate 
limitată datorită principiu
lui constructiv — fir cu fir 
— și în viitor acestea nu 
vor mai corespunde fluxu
lui da informații ce trebuie 
transmis la dispecer ; ins
talațiile telefonice nu per
mit asigurarea unor comu
nicații rapide și au o 
extindere insuficientă ; 
extinderea televiziunii in
dustriale în subteran este 
condiționată de utilizarea 
unui echipament în cons
trucție adecvată ; pentru 
asigurarea unei autonomii 
corespunzătoare și în 
scopul reducerii intervalu
lui necesar pentru anumi
te intervenții, actualul sis
tem de supraveghere ge
nerală a aerajului va tre
bui îmbinat cu Un sistem 
local de telecontrol, sistem 
care, de fapt, a fost ex

(Urniare din pag. 1)

inițiativă al cărei izvor îl 
aflăm intr-o îndelungată 
practică, an ui de învățâ- 
mînt 1978'—1979 a început 
prin aplicarea unei forme 
noi, adecvate cerinței de 
perfecționare a pregătirii 
politice a cadj-elor de con
ducere. Astfel, pe lingă U- 
niversitatea politică și de 
conducere a luat ființă o 
secție destinată studierii 
științei conducerii și orga
nizării producției care cu
prinde, practic, toate ca
drele de conducere din do
meniul economic — secre
tari ai comitetelor de 
partid care sînt și președinți 
ai consiliilor oamenilor 
muncii, directori, ingineri 
șefi, șefi de servicii și 
compartimente funcționa
le, vicepreședinți ai orga
nelor colective de condu
cere, secretari adjuneți ai 
comitetelor de partid. Or
ganizată pe 5 grupe, noua 
secție, a stîrnit de la în
ceput interesul cursanților, 

perimentat la C.C.S.M. Pe
troșani. Prin intermediul 
acestuia se va putea rea
liza un control local al ga
zelor în abatajele mecani
zate sau în unele zone eu 
măsuri speciale.

Concentrarea unui nu
măr considerabil de infor
mații la dispecer, precum 
și necesitatea luării unor 
decizii rapide impun uti
lizarea unui sistem de pre
lucrare automată a date
lor, capabil să sintetizeze 
și să selecteze aceste in
formații în funcție de prio
rități.

Amplasarea și dimensiu
nile actualelor puncte de 
dispecerate trebuie reconsi
derate avînd în vedere nu
mărul de instalații ce in
tră în componența^ siste
mului complex de dispece- 
rizare iar la alegerea punc
tului de dispecerat se va 

CUOÎmMs

lua în considerare, reduce
rea distanțelor pe care se 
înscrie fluxul- informațio
nal.

Vom prezenta în conti
nuare cite va sisteme atît 
în ceea ce privește realiză
rile obținute pînă în pre
zent, dar și perspectivele 
de dezvoltare.

SISTEMUL DE TELEME- 
CANICĂ realizat corespun
zător condițiilor din mine
le grizutoase și bine pus 
la punct asigură transmite
rea datelor din procesele 
de producție către punctul 
de dispecer, transmiterea 
semnalelor de comandă că
tre procesele de producție 
și acționarea elementelor 
de exeeuție la distanțe 
mari ale cîmpului minier. 
In acest scop a fost reali
zată instalația de teleme- 
canică de tip 20F-10 pen
tru transmiterea simulta
nă prin două fire a 20 de 
informații la distanțe de 
10 km. ■

SISTEMUL DE TNTER- 
FQNTE este absolut nece
sar în coordonare» activită
ții miniere prin dispecer și 
trebuie să asigure legătura 
acestuia cu toate locurile 
de muncă din raza lui de 
acțiune. O instalație de a- 
cest gen este în curs de 
experimentare în subteran, 
urmînd ca în continuare 
să se execute elementele de 
adaptare pentru diferite 
variante de utilizare — pen
tru linii de transportoare, 
abataje mecanizate etc.

Forme noi, viabile în răspîndirea 
științei cono’ucerii

interes ad invit, apoi, cu
fiecare <■ îrs, cu fiecare dez-
batere și aplicație practi
că. Este semnificativă, de 
altfel, tematica bogată a 
cursului, care prilejuiește 
o permanentă îmbinare a 
eunoștfnțelor politice ge
nerale, cu cele specifice, 
legate de activitatea prac
tică a întreprinderilor, co
respunzător noilor sarcini.

Amintim, de pildă, că 
dezbaterile practic-aplica- 
tive pe teme ca „strategia 
procesului decizional", „ro
lul sistemelor informațio
nale moderne", „locul și 
rolul organizării în acti
vitatea economică", „stilul 
și comportamentul în con
ducere", „organizarea și 
planificarea muncii de 
partid" au fost însoțite de 
explicarea detaliată a no

Introducerea SISTEMU
LUI DE TELEVIZIUNE 
INDUSTRIALA este recla
mată de considerente da 
ordin tehnico-economic și 
de securitate a muncii. Co
lectarea informațiilor fur
nizate de sistem se va rea
liza la nivelul unui: pupi
tru echipat cu monitoare, 
amplasat în punctul de 
dispecerat al minei. Pen
tru unele obiective se re
comandă utilizarea unor 
monitoare locale, — punc
te de comandă ale fluxu
lui de transport.

SISTEMUL DE TELE- 
GRIZUMETRIE prin ins
talațiile telegrizumetrice a- 
sigură controlul centralizat 
și automat al punctelor de 
măsură instalate în subte
ran sau la suprafață pe 
o distanță de 10 km : cu 
posibilitatea de înregistra
re, alarmare sau decupla
re a energiei electrice. 
Pentru utilizarea sistemu
lui în cadrui abatajelor 
mecanizate este necesară 
introducerea unui detector 
autonom și automat care 
se va intercala între actua
lul aparat clasic portativ și 
instalația de supraveghere 
generală. A fost realizat 
și experimentat un aseme
nea sistem. ■’

SISTEMUL DE CONDU
CERE A PROCESELOR 
DE PRODUCȚIE PRIN 
CALCULATOR este, posi
bil mai ales în ceea -ce 
privește coordonarea pro
ducerii și utilizării aerului 
comprimat, funcționarea 
stațiilor de degazare, pro
bleme privind aerajul mi
nei. La nivelyl calculato
rului de proces ai unității 
se pot culege și prelucra 
informații privind : pro
ducția zilnică realizată și. 
livrările zilnice Ia benefi
ciar, lungimea liniei de 
front active, posturile 
prestate pe. .structură, 
timpul de funcționare al 
utilajelor pe fluxuri tehno
logice, calitatea cărbune
lui brut etc.

Datele definitive prin 
prelucrarea pe calculator 
a acestor informații se u— 
tilizează pentru conduce
rea operativă și optimală 
a activității, iar sinteza 
lor este teletransmisă Ia 
punctul central de prelu
crare a datelor la nivelul 
C.M.V.J. prin SISTEMUL 
DE TELETRANSMISIE A 
DATELOR SI PRELUCRA
REA LOR PE CALCULA
TOR CENTRAL.

Ing. Petru MANEA, 
I.R.I.U.M.P.

Ing. Dezideriu 
KARACSONYI, I.C.P.M.C.

țiunilor și conceptelor, în 
strînsă legătură cu activi
tatea și rezultatele econo
mice.

O imagine globală asu
pra preocupărilor organe
lor și organizațiilor de 
partid pentru perfecționa
rea pregătirii politice și i- 
deologice a cadrelor avem 
dacă amintim, cîteva date, 
în noua secție de știința 
conducerii au fost cuprin
se, la începutul anului de 
învățămînt, aproximativ 
200 cadre de conducere. Pe 
parcurs, numărul lor a 
crescut la peste 230. fapt 
ce denotă, atît viabilitatea 
acestei forme de adîncire 
a cunoștințelor în dome
niul științei conducerii, cît' 
și interesul real al cursan
ților pentru continua lor 
perfecționare.

Etapa actuală —- o etapă

UN

Instantaneu de la „Parada modei"' pentru copii, la magazinul nr. 6 Petroșani 
unde prezentarea costumelor a revenit „ero ilor" de la căminul nr. 3 Petroșani.

Despre pasiune și rezultatele ei
Cîțiva obișnuiți. ai scenei, care (fie spus, chiar da

că supără) suferă dacă nu apar, măcar odată la două 
săptămîni într-un spectacol cu public, au constituit la 
Casa de cultură din Petroșani o formație deja cunos
cută, cea de satiră și umor. Ia recenta fază interju
dețeană a Festivalului național „Cintarea României11, 
grupul satiric pregătit de Gheorghe Negraru a obți
nut calificarea pentru faza finală, lată ce crede des
pre pasiune, pentru că acest rezultat se datorește pa
siunii interprețiior. unul dintre membrii formației, 
loan Velica, metodist la casa de cultură a sindicate
lor. ■ ■

— Aveam numai 14 ani 
cînd evoluam pe scena ca
sei de cultură alături de 
colegii mei. In permanență 
am găsit un îndrumător 
artistic plin de tact în per
soana lui Gheorghe Negra
ru, care de aproape 20 de 
ani s-a dedicat mișcării 
artistice de amatori din 
Valea Jiului.
---- Ce ne puteți spune 

despre formația de satiră 
și umor, despre membrii 
ei, despre activitatea lor?

— Formația s-a consti
tuit acum 11 ani, eram 
brigadă artistică. am 
obținut multe premii ju
dețene și republicane. Cri
tica, un mijloc eficace de

Servicii pentru 
populație

Venind în întîmpinarea 
cerințelor populației, co
operativa meșteșugărească 
„Unirea11 din Petroșani a 
înființat recent noi pres
tări de servicii. La atelie
rul de mecanică fină din 
Petroșani se repară um
brele, la Petrila — bici
clete și motorete, iar la 
complexul din strada N. 
Bălcescu — Petroșani se 
primesc comenzi pentru 
obiecte din mărochinărie. 
(T.V.)

‘a calității, a înaltei: efi
ciente a muncii sociale — 
scoate în evidență cu deo
sebită acuitate necesitatea 
perfecționării formelor de 
pregătire a. cadrelor. De
sigur, asemenea perfecțio
nări au fost aduse în în
tregul sistem al învăță- 
mîntului politico-ideologic 
de partid. Astăzi, în mu
nicipiul nostru, 20 500 de 
comuniști sînt cuprinși în 
forme ale acestui sistem de 
învățămînt, iar structura 
socio — profesională a 
cursanților este elocven
tă pentru a ilustra orien
tarea pozitivă a organiza
țiilor de partid în a face 
ca știința politică să cu
prindă masele. Cursurile 
sînt urmate de aproape 
18 000 de muncitori, peste 
1 600 de maiștri și teh

îndreptare a racilelor, este 
principala noastră modali
tate de a înlătura neregu
lile care, la un moment dat, 
iși fac loc în activitatea 
unor întreprinderi și insti
tuții din municipiu. Sin- 
tem un grup de entuziaști: 
educatoarea Maricica Za- 
har.ia, merceologul Gheor
ghe Sereș, Richard Bușneag 
și talentata tînără ludith 
Kurko, fac o „rețetă11 de 
scenă ideală. Bineînțeles 
că ne susține, uneori, și

Ritmul intens de lucru
tamentele de la două scări.(Urmare din pag. 1)

Notăm și eîtcva nume de 
pe. evidența aflată lă sub- 
inginerul Aurel Tic-ula. 
șeful punctului de lucru 
de la blocul K5 : Rafila 
Furdui, Maricica Pădurea- 
nu, Gizela Copriva, Ioana 
Cărăimăneanu, Matilda 
Moldovan și altele. Mai a- 
flăm că zilnic, prin rota
ție, participă forțe de la 
fiecare întreprindere, iar 
unele unități chiar au fi
nisat în întregime un anu
mit număr de apartamente. 
La acest capitol continuă 
să fie in frunte l.F.A. 
„Viscoza" și E.G.C.L., uni
tăți care și la alte blocuri 
au finisat, împreună cu 
mina și preparația, apar- 

nicieni, aproape 1 000 de 
ingineri și economiști și 
numeroase alte cadre. Este 
de reținut că foarte mulți 
din acești cursanți îndepli
nesc funcții de conducere 
începînd de la nivel de e- 
chipă, brigadă, sector, pînă 
la nivelul întreprinderii 
sau al combinatului. Orga
nizată cu mai multă-rigoa
re este și activitatea de 
pregătire a propagandiști
lor și lectorilor al căror 
număr (800), dar mai ales 
a căror capacitate formati
vă asigură o bună desfășu
rare a cursurilor învăță
mântului de partid. Și în 
acest context amintim un 
fapt semnificativ : cursanți 
ai secției de știința condu
cerii, cei mai mulți dintre 
conducători sînt propagan
diști sau lectori în învă- 
țămîntui politico-ideolo
gic. dînd expresie concretă 
orientării la fel de pozitive 
a organizațiilor de partid 
de a acționa pentru tradu
cerea în viață a unui trai
nic principiu al pregătirii 

textul savuros, al directo
rului Casei de cultură, 
Gheorghe Negraru.

•— De unde ideea cu 
pantalonii scurți?

— In ceea ce privește 
noul nostru program „în 
pantaloni scurți", ne-am 
gîndit că în gura copiilor 
se pot pune lucruri seri
oase,’ probleme acute ale 
producției, și ale bunului 
mers al acesteia la unele 
întreprinderi miniere. Ește 
un fel de abordare a ge
nului satirico-umoristic.

— Gînduri de viitor ?
■— încercăm să îmbună

tățim textul, să ne perfec
ționăm capacitatea de in
terpretare și să aducem de 
de la faza finală, la fel 
ca în prima ediție a fes-ti» 
valului muncii și creației, 
premiul I și diploma de 
laureat.

— Succes!

Mircea BUJORESCU

Sînt
către ' 
de aut 
cințele 
poate c 

I vitezei
tăți. Ș 

Ițea, pi
șe rest 

Iîndemi
tîția a 
rii aut 

Isiți la
trol. c: 

I excesiv
aceastt
șoferii

■ Ioan C 
I George 
Iur, Mi

ții de

I conduc
transp» 

I punte;-
ricole

pantofi 
1 greu ș

pe acc
O,

Se desprinde de aici fap
tul că întreprinderile au 
înțeles necesitatea intensi
ficării ritmului de execuție 
pe șantierele de locuințe 
pentru a fi realizat între
gul plan de apartarnerffre 
și în consecință participa 
eu echipe de zidari și zu
gravi la lucrările de con
strucții. Aceasta se impune 
cu atît mai mult cu cît 
orașul Lupeni va cunoaște 
o dezvoltare deosebită în 
anii, următori, a potențialu
lui economic și, implicit, a 
zestrei urbanistice, care va 
trebui îmbogățită de la un 
an la altul, în scopul sa
tisfacerii tuturor cerințe
lor de locuințe pentru oa
menii muncii din oraș.

cadrelor : educarea educa
torului.

Rîndurile de față nu e- 
puizează nici pe departe 
preocupările multiple în 
domeniul pregătirii cadre
lor, a comuniștilor și ce
lorlalți oameni ai muncii, 
preocupări care, an de an, 
dau un nou conținut activi
tății ideologice, ca parte 
integrantă a formării mul
tilaterale a omului, a înar
mării sale cu un bogat vo
lum de cunoștințe din do
meniul teoriei și practicii 
construcției socialiste. în 
organizațiile de partid sînt 
căutate mereu forme noi, 
viabile, adecvate actualei 
etape, prin care să se ac
ționeze cu eficiență cres- 
cîndă în pregătirea multi
laterală a cadrelor, îndeo
sebi a celor de conducere, 
pentru a stăpîni cu depli
nă siguranță strategia aces
tei științe și pentru a ac
ționa cu înalt randament 
social la mobilizarea po
tențialului creator al co
lectivelor de muncă. -f.
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Columna lui Decebal GV)

Novac ținea coarnele plugului
Și Iorgovan mina boii11.
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(arii demonstrat în crezul creatorului . pppular 
în originea latină a poporului 
nostru, chiar dacă personajele 
baladei coexistă într-o sferă 
comună cu alți eroi balca
nici,

de faptele săvîrșite de Io
van Iorgovan și Novac. Io
van Iorgovan, un erou de tip 
solar 
serialul „Retezat, 
daco-romanilor"), 
fiorosul balaur, transfigurînd 
artistic eliberarea omului de 
răul din lumea externă și din-
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Să revenim asupra legen
dei lui Roman și Vlahata, 
inserată in cronica moldo-ru- 
să (sec. XVI). Doi frați, Ro
man și Vlahata, de credin
ță creștină, fug din Veneția, 
din cauza ereticilor și înte
meiază cetatea Roman 
Moldova. Au trăit în 
cu oamenii lor pînă ce 
despărțit „papa Formos

’la ortodoxie la legea latină", 
în vremea cînd romanii s-au 
luptat cu tătarii, în Mara
mureș s-a ridicat „un băr
bat înțelept și viteaz, anume 
Dragoș" care i-a adus pe 
romani (deși nu încă români) 
în Moldova „și de atunci s-a 
început, cu voia lui Dum
nezeu, Tara . Moldovei". Ia
tă cum legenda, asemănătoa
re cu altele din fondul indo- 
european (Romulus și Re
mus. Chech și Lech etc.) ex
plică originea latină a po
porului nostru și „descăleca
tul" Moldovei.

Pînă acum legenda fraților 
Roman și Vlahata a stirnit 
doar un interes pitoresc, s-au 
încercat cîteva localizări în 
timp și spațiu, ba chiar și 
descoperirea unor identități 
reale ale eroilor. Judecată 
însă într-o viziune de an
samblu a creației noastre 
populare, nu mai apare ca 
o „rara avis" ci dimpotrivă, 
intră in interferență cu cî
teva 
lare,
man și fabulație mitică. în
tre acestea o atenție specia
lă merită, pentru atestarea 
toponimică și prezența pro
ducțiilor literare la izvoa
rele Jiurilor, baladele legate

inefabile balade popu- 
cu substrat dacc-ro-

Cadran
tehjiico-științiîic

Gestionari" electronici
Specialiștii Centrului de 

cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică și pro
ducție industrială pentru 
tehnica de oalcul, din 
București, au realizat un 
original aparat electronic 
de control și casă, menit, 
printre altele, să înlocuias
că actualele „case de mar
că" mecanice cu care sînt 
dotate marile magazine. 
Datorită echipamentelor 
sale perfecționate, aparatul 
poate să efectueze opera
tiv evidența amănunțită a 
activității de desfacere a 
mărfurilor în fiecare raion 
sau pe fiecare vînzător, sta-
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I

trînsul, de propria-i 
litate, îhălțîndu-se spiritual, 
prin fiecare „dimineață" a 
generațiilor. învingătorul, ca- 
re-și încercase sabia de vir- 
ful Retezatului (semnalăm 
puzderia de toponime în a- 
cest masiv, legate de le
gendă : Piatra lui Iorgovan, 
Dîra Balaurului, etc.) ar fi 
trebuit să primească drept 
răsplată mina fetei salvate, 
Ana Ghiordănel. Intervine 
însă o interdicție de ordin 
moral, cel doi află că sînt 
frați. Ceea ce este de-a 
dreptul remarcabil, ca me
taforă copleșitoare în poe
zie, dar mai ales în sensuri 
mitice și istorice, in limba 
comună, prin filieră balcani-- 
că, iorgovanul este denumi
rea liliacului, iar gherlanul 
sau. gherdanul apare ca 
sinonim al ghiocelului, șira
gului de mărgele sau pietre

s

Ep i g
LA UN BIROU

biroul lui Pândele 
lucrează merituos ;

La
Se
Iinpletindu-se flanele 
Cînd „pe față",

cînd „pe dos".

UNUI ȘOFER MELOMAN
Fredona o melodie
Cu o voce tonică
Iar mașina, de-armonie
Se făcu... armonică...

Prof. Viorel AVRAM, 
Vulcan
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cea mai

ORIZONTAL : 1) . Nouă 
întreprindere minieră din Va
lea Jiului 2) Tot nouă între
prindere minieră din Valea 
Jiului 3) Altă nouă întreprin- 

! dere minieră din Valea Jiu
lui 4) Mijloc de felie — Floa
rea ochilor 5) înnoit (pop) — 
La sfîrșit de cîmp !
în voce 1. 6) Inimă de . mi
ner ! — Albine în grup — 
Primele suave ! 7) învățăcel 
— Bătaie de inimă 8) A suna 
tare în ecou (pop) — Su- 

- portă comparația plouaților
9) întreprindere minieră din 
Valea Jiului 10) Altă în
treprindere minieră din Va
lea Jiului.

Intră

VERTICAL : 1) întreprin
dere minieră din Valea Jiu
lui — început de huilă !. 2) 
23 mineri. — întreprindere 
minieră din Valea Jiului 3) 
Călduri mari (pop) — Mă
rește privirea 4) Secat la 
centru ! — Treieriș 5) O- 
rizonturi — Lovi la mijloc !
— Turbă 14 6) Foarte mari
— Crâțer pe jumătate ! 7)
Siliciu aflat în-amestec cu 
multe minereuri — Impuiat 
(pop) 8) Aproape est ! —
Trîmbițe 9) Pe la mijlocul 
pămîntului ! — întreprindere 
minieră din Valea Jiului 
10) Tot întreprindere minie
ră din Valea Jiului.
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nelatine. In variantele bănă
țene, oltene și din Valea 
Jiului, Iovan Iorgovan și 
na Ghiordănel descoperă, 
fără mîndrie, obirșia lor 
viță împărătească. Cei 
frați, rătăciți de miei, 
aduc aminte că tatăl lor 
împărat „de la scăpătat", 
dică, în conștiința poporului 
s-a păstrat ceea ce cronica
rii noștri numesc „descăle
catul lui Traian".

Un alt erou al baladelor 
noastre, care săvîrșește fapte 
similare (și adesea în to
vărășie) cu cele ale lui Io
van Iorgovan este Novac. In 
datinele și eresurile popu
lare, Novac, un uriaș cu o 
putere, fărăr de pereche, uci
de și el un balaur, din cârc 
se naște o muscă, de culoare 
galbenă, care omoară vițele 
(muscă columbacă său go- 
lumbacă). Brazda 
vac sau Brazda 
(pronunție slavă și substahți-

vare comună a lui Traiari), 
linie de apărare a romanilor 
împotriva popoarelor migra
toare, apare în legende ca 
operă a uriașului, „trasă pen
tru pomeneală" cu un 
cu 2 sau 12 bivoli, „spre 
însemna moșia". Intr-o 
riantă citim : „cînd a
brazda cea mare, Novac ți
nea coarnele plugului și Ior
govan mina boii", 
mitică este reliefată 
peisajul toponimic 
poalele Parîngului
neamul Novăceșților, impor
tant tîrg gorjan ; din Rete
zat pînă la vărsarea Cernei 
în Dunăre toate pietrele 
„vorbesc" despre isprăvile 
lui Iovan Iorgovan. împreu- 

. nă. cel doi ctitori mitici stră
juiesc mitologia și istoria po
porului român, dintotdeauna

Colectivul întreprinderii 
„Electroputere" din Craio
va a realizat primul trans
formator eu o putere de 
250 MVa pentru interco
nexiunea rețelelor de 400 
cu cele de 110 KV. După 
cum precizează ing. Cons
tantin Treschin, șeful pro
iectului.- noul transforma
tor a fost conceput de co
lectivul centrului local de

bilește automat suma tota
lă de plată pentru produ
sele cumpărate și o înregis
trează, pentru ca, după cu
plarea unui dispozitiv spe
cial, să calculeze și să res
tituie restul solicitat de 
cumpărător. Alt dispozitiv 
— „cititorul de etichete** — 
transmite mașinii o co
mandă separată pentru 
prelucrarea stocului de 
mărfuri, fapt care permite 
ca în orice moment să se 
cunoască ce produse au fost 
vînduțe și cîte mai sînt în 
depozit, ușurîndu-se ast
fel operațiile de inventar.

putere de 250 MVA
cercetare științifică și in
ginerie tehnologică, cons
tituind o premieră naționa
lă. El permite transferul 
direct de energie electri
că în ambele sensuri, de 
la 400 la 110 KV și in
vers, eliminîndu-se treapta 
intermediară de 
mare de 220 KV 
paratajul necesar.

Tensiometru semiautomat

lui No- 
troianului

Flori minunate și gin
gașe daruri ale naturii 
care ne înfrumusețează 
.viața.

Foto : Ion LICIU

Prof. Ion VULPE
Una dintre recentele rea

lizări ale tehnicii medieale 
românești este tensiometrul 
semiautomat cu înregistrare, 
destinat măsurării tensiunii 
arteriale. După ce aparatul 
este pus in funcțiune, subiec
tul își cuprinde brațul de 
manșetă. în două minute a- 
par pe un cadran luminos

tnansfor- 
cu tot a- '

cifrele care indică
— maximă și minimă. Ten
siometrul poate fi amplasat 
ușor în holurile policli
nicilor — dispensarelor 
și sanatoriilor, unde ori
cine, fără a avea pregătire 
de specialitate, iși poate 
măsura singur tensiunea.

tensiunea

Generator aerodinamic de ultrasunete
Specialiștii de la catedra 

tehnologia costrucțiilor de 
mașini a Facultății de me
canică a Institutului Politeh
nic din Cluj-Napoca au rea
lizat un generator aerodina
mic de 
GAU-18
producerii unui 
unde ultra,sonore. Generato
rul funcționează pe princi-

Invenție

ultrasunete — 
—, utilaj destinat 

cîmp de

piui ultrasunetelor obținute 
pe calea mecanică, prin tăie
rea la frecvențe foarte înalte 
a unui Jet de aer compri
mat. El a fost proiectat și 
realizat pentru a putea lu
cra la temperaturi foarte î- 
nalte în gazele de ardere 
produse de procese metalur
gice.

In prima parte a acestui 
material am înfățișat 
vi ta tea și obiectivele 
ției Științe naturale a 
zeului județean Deva, 
propunem, în

aeti- 
sec- 
Mu- 

Ne 
propunem, în continuare, 
o prezentare a exponatelor 
acestei secții.

încă din hol, vizitatoru
lui îi este atrasă privirea 
către coarnele de cerb car
patin, cerb lopătgr sau ca
pre negre expuse pe pereți, 
ca mai apoi să rămînă.u- 
juit în fața dioramelor î- 
nalte, cu perete de sticlă 
și iluminate artificial, în 
care se prezintă ecosisteme
le reprezentative. Prima 
dioramă este un fragment 
din parcul dendrologic Si- 
meria. parcul fiind o lun
că amenajată ; s-a ales par
tea cea mai sălbatică, ma
lul sting al Mureșului, un
de viețuiesc păsări ca stîr- 
cul pitic, tarea. rața săl
batică, rața cîrîitoare.

Cea de a doua dioramă 
prezintă pădurea Bej an, 
rezervație cu numeroși hi
brizi, stejari naturali, din 
țară, printre care stau două 
căprioare, într-o poziție 
contemplativă așteptînd 
parcă apariția omului. Ur
mătoarea dioramă consti
tuie poarta de intrare în 
Retezat, în rezervație. Este 
un fragment al făgetului 
Zlătuia, în care se ’ zăresc 
mistreți căutînd jir și, cîți- 
va godaci cu spatele dun
gat. urmîndu-și cu fideli
tate părinții.

Urmează un alt ecosis
tem, de pe Rîul Mare, zo
na deasupra de Gura A- 
pel. cu o structură de 
tranziție, unde fagul alter
nează cu molidul. Aici, 
viețuiesc ursul și gaița de 
munte sau alunarul. După 
clipe îndelungi de contem
plație, vizitatorul se tre
zește surprins în fața celei 
de-a cincea diorame, care

In cadrul activității de 
cercetare științifică aplicati
vă, desfășurată de specialiștii 
Direcției de drumuri și po
duri Timișoara, inginera A- 
nica Biltiu a pus la punct 
un procedeu original de rea
lizare la cald a mixturilor

asfaltice. Noul procedeu, 
brevetat ca invenție, permite 
folosirea cu eficiență spori
tă a agregatelor de prepa
rare a mixturilor asfaltice și 
reducerea consumurilor ma
teriale și energetice cu pes
te 21 500 lei pe km de drum.

cea de-a șasea cu o alcă
tuire fascinantă ; într-un 
decor specific înălțimilor 
Retezatului, cu stînci îm
podobite de jnepeni, 
poalele lor strălucește 
soare 
tăului 
vație. 
capre
tite către lac, printre stînci 
și tufe de smîrdar (rodo-

la 
în 

oglinda cristalină a 
Gemenele, din rezer- 

In prim plan, două 
negre caută neliniș-

0 instituție ce-și propune 
ocrotirea si conservarea naturii 

’ (H)
cu adevărat întrece orice 
închipuire. Pe un fundai de 
munți și de păduri, tot din 
Retezat, printre stînci răz
lețe și brazi, la hoitul u- 
nui lup combătut cu stric- 

-nlnă, s-au adunat exempla
re superbe de zăgan și 
corb, primul fiind deja dis
părut, al doilea mai exis- 
tînd ca monument al na
turii. Din aceasta se înțe
lege cel 
fantastic 
naturii
biologic,
ritatea cazurilor tot de om.

Dar eea mai spectaculoa
să dioramă este ultima,

mai bine acțiunea 
de dăunătoare 

a dezechilibrului 
provocat în majo-

dendron).
Tot în sala dioramelor, 

mai există un fragment din 
„Peștera cu corali”, și 
teva vitrine cu păsări 
prezentative biotopilor în 
diorame. In afară de aces
tea, secția mai posedă trei 
exemplare de zimbri, doi 
fiind deja preparați 
procedeul 
dermoplastică”, fiind o zes
tre a parcului de vînătoare 
Slivuț, dar cu nume ce
lebre în ecologia româneas
că, căci este vorba de pri
mul zimbru adus în Româ
nia din Polonia, în 1958, 
Podarek (5 ani), apoi Po-

cî- 
re-

doi 
prin 

„naturalizare

lonca (7 
Romanul, 
noastră, 
splendide 
tuate la etaj, unde încă se 
mai lucrează pentru ame
najare, am părăsit mu
zeul după clipe ue .neuitat 
petrecute în încăperile sa
le, făcînd fără să vreau o 
recapitulare -sumara a dis
pariției zimbrului din ța
ra noastră : în Țara Hațe
gului și munții Retezat 
specia s-a stins în 1725, în 
munții Bîrgău in 1790, ul
timul exemplar fiind îm
pușcat la Leșu (1840), în 
munții Căliman în 1817, 
Maramureș 1852. Purtam 
în suflet regretul nelămu
rit al îndepărtatelor inia- 
girii cînd zimbrii" hălăduiau 
nestingheriți prin codri, me- 
ditînd că astăzi, sîntein 
datori să apărăm și să în
grijim frumusețile naturii, 
dintr-o necesitate firească 
oricărui om al acestui pă- 
mînt, de a lupta pentru 
permanența frumoaselor 
noastre meleaguri. Expona
tele secției, mesajul lor, 
constituie cu atît mai mult 
o invitație la ocrotirea vie
țuitoarelor acestor stră
vechi meleaguri. partiei- 
pînd astfel la menținerea 
echilibrului biologic din 
natură. '

ani), precum și 
păscut în țara 
Privind aceste 
exemplare, si-

Doru CHICET, 
student, I.M.P.
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BERLIN 2 (Agerpreș). 

—La Berlin se desfășoară 
Festivalul național al ti
neretului din R.D.G., or
ganizat cu prilejul aniver
sării, în acest an, a 30 de 
ani. de la crearea Republi-

NICARAGUA

Lupte puternice 
între forțele 

sandlniste șl trupele 
guvernamentale

MANAGUA 2 (Agerpreș). 
— In Nicaragua continuă să. 
aibă toc lupte puternice 
mtre Frontul Sandinist de 
'.liberare Naționala (FSLN) 

și trupele guvernamental/'. 
I U El Naranjo, in sud.ll 
Niearaguei. unități ale- 
Gărzii Naționale, sprijini
te de blindate, încearcă 
încercuirea combatanților- 
sandiniști. - Ciocniri violen
te-au atut loci: de aseme
nea, în apropiere de Es- 

: tfili și la San Marcos. In
cidente armate au fost 
semnalate într-o serie de 
cartiere ale capitalei Ma
nagua și a Leon, al doilea 
oraș ca r importanța al Ni- 
earaguei.

Lupte crîneene s-au des
fășurat, 
oi e, la 
sud de

eii Democrate Germane, 
La Festival participă ti
neri din întreaga țară, 
fruntași în activitatea pro
fesională: și politică,: dis
tinși în întrecerea dedica
ta aniversării R.D.G., or
ganizată de tineretul Li
ber German.

Cu prilejul deschiderii 
Festivalului a luat cuvihV 
tul I.rnii Honecker, secre
tar general al C.C, al 
PSUG, președintele Consi
liului de Stat al R.D. 
Germane.

La Festival participă și 
o delegație a Uniunii Ti
neretului Comunist din 
țara noastră.

CASA DE DISCURI O-
■ LANDEZA „Phonogram" 
a acordat naistului român 
Gheorghe Zamfir „Discul 
de aur" pentru albumul 
„Music by Candlelight", 
realizat în 1978 cu con
cursul lui Harry van Hoof.

GENE-
O.N.U. Kurt 

a recomandat 
de securitate 
pent nu o nouă 

a

în ultimele 48 de
Rivas, la 110 km 
Managua.

SECRETAREI.
RAL AL
Waldheim,
Consiliului 
reînnoirea
perioadă de .șase luni 
mandatului Forțelor O.N.U. 
din Cipru, care expiră la 
15 iunie. Intr-un raport 

- prezentat Consiliului
Securitate, Waldheim 
subliniat că, în lumina 
tuâției din Cipru și a

ele
a

si-
e-

Convorbiri la nivel înalt lugoslavo-liblene
tă, și președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Josip . Broz Ti
to, aflat în vizită oficială 
de prietenie în capitala 
Libiana. S-a procedat la 
un schimb de opinii în le
gătură cu mișcarea neali- 
niaților și la cooperarea

TRIPOLI 2 (Agerpreș)'. 
— La Tripoli au început 
convorbirile oficiale dintre 
colonel Moammer El Ge- 
ddafi, conducătonîl marii 
revoluții de la 1 septem
brie din Jamahiria Arabă 
Libiana /.Populară Socialis- dintre cele două țări.

Vizita de pelerinaj în Polonia, a Papei 
loan Paul al ll-lea

VARȘOVIA 2 (Agerpreș). 
După cum informează: a- 
gențî-a PAP, sîmbătă a so
sit în Polonia, într-o Vi
zită de pelerinaj, Papa 
loan Paul al ll-lea. 
I-a aeroport el a fost 
întîmpinat de Henryk 
Jablonski, \ președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Polone, de alte persoane

oficiale, de conducători ai 
bisericii catolice din Polo
nia, de reprezentanți ai o* 
piniei publice din capitală.

In aceeași zi, Edward 
Gierek, primul secretar al 
C.C. al .P.M.U.P, și Hen
ryk Jablonski, președin
tele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, 'au avut o 
convorbire cu 'Papa.

PETROȘANI
. iembrie : Agentul liniștit", 

Republica: Brigada spe
cială ; Unirea : Al patru
lea stol ;

PETRILA : Poliția este 
învinsă ;

LONEA : Curierii:' di
plomatici roșii ;

ANINOASA : Șeriful
din Tennesse :

VULCAN :. Cobra ;
LUPENI — Cultural:

Expresul de Buftea; 
Muncitoresc : Steaua fără 
hume ;

-. URICANI : Dueliștii.
■ 4 IUNIE I;'';- '

voluției problemei ciprio
te, „menținerea acestei 
forțe este indispensabilă".

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIA MTI, la ti
na din secțiile combinatu
lui chimic din Sajobabo- 
nya s-a produs o explozie. 
Personalul care a suferit 
răni ușoare a fost internat 
în spital, iar echipe de 
salvare caută persoanele 
dispărute. Pagubele ma
teriale' sînt, potrivit agen
ției citate, însemnate. Pen
tru acțiunile de salvare și

pentru cercetări a
i ființată o comisie

AUTORITĂȚILE 
NICIPALE clin 
Belgiei au interzis

fost în-
specia-

MU- 
capitala 

. . un mi
ting al organizației neo
fasciste „Frontul tineretu
lui", care urma să aibă 
toc la 2, iunie. Opinia pu
blică belgiană a primit cu 
satisfacție această măsură 
care se opune renașterii 
grupărilor naziste în Bel
gia. ■

GUVERNUL gabo- 
NEZ A HOTARIT să ma
joreze prețurile Ia petro-, 
iul exportat, în medie cu 
un dolar per baril, anun
ță agenția France Presse,

PETROȘANI — 7 \ No
iembrie : Avocata ; 
publica: Jorg
pictorul 
Python 357,

PETRILA 
învinsă ;

LONEA: 
în toarcere;:

ANINOASA: Expresul 
de Buftea ;

VULCAN:
LUPENI -

Omul fără
Muncitoresc :
nume :

URICA.NI :

. Re-
Ratgep,

Unirea : Police 
seriile T-TI ; 
Politia este

Drum fără

Optim.iștii ;
Cultural ; 

identinate ; 
Steaua fără

Dueliștii.

I

8,30

8,40
9,25
9,35

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

Cu ing. Mihai Buzdugan despre

Cincisprezece ani de baschet in Vale
Cine a încercat de-a lungul anilor să fie oaspete. 

intim al sălii de sport a Institutului de mine, urmă
rind evoluția mereu tinerei echipe de baschet „Ști
ința", l-a remarcat fără dubii pe Mihai Buzdugan, 
astăzi inginer în cadrul I.C.P.M.C. Petroșani și com- 
portament de bază al teamului studențesc de bascheț 
L-am reîntîlnit zilele trecute, îndreptîndu-se (pentru 
a cita oară ?) spre sala de antrenament. Iiisoțindu-1 
discuția a fost lansată pe aceeași, bănuită, temă a 
baschetului.

— De cit timp jucați 
baschet?

— De .15 ani sau de 13 
dacă doriți să considerați 
doar anii sub culorile de 
divizie B ai Științei, 
ani: neî.ntrerupți, cu 
lași antrenor.

13 
ace- 

lector univ. 
Teodor. Silaghi. Am prins
„echipa de aur" a studenți
lor, cu dr. Gheorghe Da
vid. lanoș Ig.i, Mircea Ro
chi? i’raian 
șa. Frumoase 
Eram în clasa 
1966, <ind am 
ma- la „Știința II", iar 
dup i I luni am fost pro

movat in echipa n<ire. 
Și de atunci urc și cobor, 
împreună cu coechipierii, 

diviziei B.
— Este o adevărată per

formanță statornicia L,

Bobriceanu, 
amintiri!... 
a iX-a, în 
fost legili-

echipă. Cum, o explicați ? 
—■ Prin pasiune pentru 

acest sport, care la mine, 
s-a născut din tradițiile fa
miliei: tata, fost atlet și 
voleibalist, m*a încurajat, 
mi-a dirijat începutul spre 
o viață ordonată, cu ade
vărat sportivă. Sportul de 
performantă implică sacri
ficii, mai ales în sportul 
universitar, unde ideeâ 
student-sportiv. trebuie 
se completeze perfect 
reciproc. Acum, insă.
cerc
sarcinilor de serviciu, în 
primul rîhd și apoi activi
tății sportive de perfor-

■ manță. ■
— Mihai Buzdugan, v-am 

la reținut intenția de a vă re- I

de 
să 
și 

în
să-mi dedic timpul

trage din activitatea com- 
petițională. Care va fi vi
itorul sportiv ?

Voi rămîne în conti
nuare pe tărîmul basche
tului. oferindu-mi bunele 
intenții pentru a scoate 
din obișnuința diviziei B, 
echipa la care am jii-cat 
ani de-a rîndul. înainte de 
acest obiectiv, mă gîndesc 
că;, ajutați de C.M.EF.S. și 

. cadrele de educație fizică 
din școli, să creăm in Pe
troșani o pepinieră cu pro* 
fii baschetbalistic, pierdu- 
tă din păcate cu ani în 
urmă. Tot ca un gînd de 
viitor; pe care-1 doresc a- 
p copiat. să punem bazele 
și unei echipe feminine, 
la care, promit ca, peste 
8—9 ani, să o legitimez, și 
pe fetița mea, Cristina.

Ștefan COSTEA

HANDBAL

Turneul II în

Terehu'rile Școlii gene
rale nr. 4 și liceul , din 
Vulcan, găzduiesc azi, de 
la ora 9,. țurneul II, divi
zia municipală la handbal 
școli generale. Intîlhireă 
micilor handbaliști se a- 
nunță deosebit de dispu-

divizia municipala la școli
’ generale

tată și atractivă, fiecare 
echipă dorind cu ardoare 
să nu precupețească ener
giile pentru a-și etala mă
iestria sportivă, a ocupa 
un loc de frunte în cla
samentul diviziei muncipa- 
le. (C.D.). ’

TV.

3 IUNIE

do-Gimnașțica la 
micilili. 
Tot înainte ! 
Șoimii patriei. 
Film serial pentru

^Cupa mondială” la gimnastică

Nadia Comaneci, 
cea mai bună la sărituri

TOKIO 2 (Agerpreș). — 
In sala gimnaziului națio
nal Yoyogi din Tokio 
în prezența a peste 10 000 
de spectatori, au început 
întrecerile pentru „Cupa 
Mondială" Ta gimnastică, 
competiție aflata |a a pa
tra ediție, ce reunește în 
capitala niponă sportivi și 
sportive din Bulgaria, 
Cehoslovacia. R.D. Germa
nă, R.F. Germania, Româ
nia, S.U.A,, Ungaria, 
U.R.S.S. și. Japonia.

In concursul feminin,: 
prima zi a fost consacrată 
desfășurării exercițiilor Ia 
sărituri și paralele. Cea 
mai bună notă din concurs 
la sărituri a fost obținută 
de campioana olimpica și 
europeană, gimnasta ro
mâncă Nâdia Comăneei — 
9,90 urmată de Neli Kim 
(U.R.S.S.) — 9,85, Stela 
Zaharova (UsR.SȘȘjl _ 9,80

și Emilia Eberle (România) 
— 9,70. La paralele, cel 
mai bun exercițiu a fost 
prezentat de Stela Zaharo
va, care a fost notată cu 
9,90, fiind urinată de Steffi 
Kraeker (R.D. Geramnă) 
9,85, Emilia Eberle — 9,80 
și Zsuzha Kalmar (Unga
ria) — 9,75.
“In competiția masculină, 

cele mai 
obținute 
net (R.
9,80 la
(S.U.A.)

bune note au fost 
de Roland Bruck- 
D. Germană) — 

sol, Bart Conner 
— 9,65 la cal cu 

minere și Aleksandr Diti- 
atin (U.ll.S.S.) — 
inele. Gimnastul
Dan Grecu a fost 
inele cu 9,60.

Astăzi sînt programate 
exercițiile la ultimele apa
rate : birnă și sol — femi 
nin, paralele, bară fixă și 
sărituri — masculin.

9 65 la 
român 

notat ia

Cu prilejul celei de-a 75-a 

aniversări a A.C.R.

întâlnire automobilistică
internațională la Năvodari

In cadrul manifestărilor 
organizate cu ocazia celei 
de-a 75-a aniversări a 
A.C.R., între 12 și 17 iu
nie va avea loc la Năvo
dari o întâlnire automobi
listică internațională, la 
care vor participa cluburi
le de specialitate din țări 
socialiste. In cadrul ma-

nifestării, participant ii 
vor vizita litoralul româ
nesc, Delta Dunării și alte 
obiective 
semenea, 
program 
ganței și 
se
seu de 80 km

turistice. De 
este inclus, 

și „Raliul
Prieteniei". < 

va .disputa pe un.
care
tra-

TEL
PARIS 2

Campionatele 
nale de tenis 
care au loc la Paris, 
programat alte 
din cadrul probei de du
blu masculin.
Ion Țiriac, 
(România) a 
6—0, 6—1
Gauvain și Toulon. In 
proba de simplu masculin, 
marele favorit Bjorn Borg 
(Suedia) l-a eliminat pe 
Ra^ Moore cu 6—3, 3—6.

E X
(Agerpreș). 
internaț lo- 

ale Franței, 
aii 

partide

Perechea
Ilie Năstase 
învinș. Cu 

pe francezii

Ra^ Moore cu 6—3,
6—0 iar aniericapul Țelt- 
schehr a eîștigat cu 
3_"6( 6—2, 6—4, 6—3 în- 
tîlnirea cu Italianul A. Pa- 
nut’.a. < ><" ;•

3-6,

copii : Sageata 
gră. Episodul 3. 
Viața satului. 
Pentru căminul dv. 
Bucuriile muzicii, 
pe strajă patriei. 
Telex. ; . ;.
Albunț" durtiinicăi;: 
Umor și muzica, 
momen țe' vesele, fa
bule,; muzică ușoa
ră, balet.
Desene animate.: 
■Woody, ciocăn itoă-
rca buclucașă, 
Telcspoft
De pe marea 
a țării.' Popas 
te.ști. ’ •;
Film serial ;

kens la Londra- 
piSodui 12.
Micul ecran pentru 
cei miei : „Prieteni 
mici, prieteni .mari 
— Dac-aș. fi Scufița 
Roșie".

1 Telejurnal.
i Cîntec pentru 

„Țara—O ;; i;
i Studio muzical — L„, 
i Film artistic : „HesJ 

cuIȚ în Parc". Pre
mieră tv. ;

21,50 Telejurnal. Sport.

1 1.00

15,20
16,45

18,40

19,00
19,20

19,40
20.20

4 IUNIE

scena
la Pi

DiC- 
. E-

I 
I
I

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1 001 de sari,
19 00 Telejurnal.
19,20 Panoramic. înfăp

tuim botăi-îrile Con
sfătuirii de lucru 

C.C. al P.C.R. 
foileton : 
Episodul

de la
19,50 Roman

„l’oldark.
15.

20,45 Mai. aveți
bare ? 7

21.15 Cadran mondial.
21.35 Telejurnal.

o între-’

I 
I
I
1
I
I
I
I
I 
II

Mica publicitate
VÎND motocicletă Sim* 

son Super, ataș original, 
piese rezervă. Blocul D 9, 
ap. 41, Vulcan. (428)

VÎND Dacia — 1 300, 35 
mii- kilometri. Independen
ței, bloc 4, sc. II, ap. 18, 
Petroșani, telefon 4 14 35. 

. ' i \ j ț (130)
VÎND mobilă Stil, strada 

Aviatorilor, bloc 54/76, Pe
troșani, după ora 17. (429).

PIERDUT legitimație de*t 
serviciu pe numele Șei i ian 
Ileana, eliberată de I.F.A. 
Viseoza Liipeni. Se declară 
nulă. (423) '

PIERDUT legitimație de , 
serviciu pe numele Zcilțan . 
Ion. eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(417). '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tibil 
Petru, eliberiiă de LM. A- 
ninoasa. Se declară nulă., 
ins). i - -

ANUNȚURI PE FAMILIE

LENUȚA. soție și Flo
rin, fiu. șu aceeași ne
mărginită; durere aduc 
la cunoștința prietenilor 
și cunoscuților că se- 
împlinesc: 6 săptamîni 
de la dispariția fulgeră; 
toate și prematură ..a 
aceluia care a fost

SIM1ON MÎRZA
(NUȚU) "b; 

sot bun și tată iubitor.
(424)

FAMILIA Cibian a- 
nunță împlinirea a 6 
luni de la dispariția 
scumpei noastre marne 
■șfe bunică ; ■ .. - ;

POPA MARJA
Inimile noastre îndo

liate, pline de lacrimi 
și durere. O floare pe 
morminte! ei. (427) .
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