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Un brigadier format în abataj |
0 Constantin Trenchea este miner șef de brigadă la secto- j 

rul I de la I.M. Vulcan din primul an al actualului cincinal
\ • De la inceputul anului, brigada pe care o conduce a . 

dat un plus de 2435 tone de căifoune

15 000 tone 
de cărbune 
peste plan

- • Colectivul care a lan
sat inițiativa muncitoreas
că „Brigada de producție 
41 educație" a acumulat în 
acest an un plus de aproa
pe 15 000 tone de cărbune.

’ Specializată în exploata
rea complexelor mecaniza
te, brigada lui Ion Cojo- 
cariu de la mina Lonea, a 
extras suplimentar de la 
începutul anului aproape 
15 000 tone de cărbune. Bri-
găzile conduse de Iosif - 
Clamba, Andrei Antal, 
Dragoș Teleagă, Viorel Ne
gru și Gheorghe Pcenaru 
au extras pînă în prezent 
o producție care s-a ridi
cat peste nivelul sarcini
lor planificate cu : 6589
de tone, 3107 tone, 1028 
tone, 587 și 421 tone.

Consumul exagerat de 
rulmenți poate fi stopat!

Afirmă un meseriaș cu 30 de ani vechime
numai la întreținerea și repararea 

vagonetelor de mină

Intr-lTnul din numerele trecute ale ziarului nos
tru publicam articolul intitulat: „La I.M. Aninoasa 

PENTRU CONSUMUL EXAGERAT DE RULMENȚI" 
șeful sectorului de transport a indicat un vinovat — 
„Starea necorespunzătoare a traseelor de transport1*. 
Am primit ieri la redacție o scrisoare din partea u- 
nui meseriaș cu 30 de ani de serviciu în activitatea 
de întreținere și reparare a vagonetelor, scrisoare în 
care vechiul meseriaș împărtășește din experiența a- 
cumulată de-a lungul anilor. O publicăm integral.

ECOURI
„Am citit articolul din 

ziarul nr. 8409 intitulat 
„Pentru consumul exage
rat de rulmenți11. Să mi se 
permită să aduc și eu răs
punsul și opinia mea ca 
veteran, ca meseriaș cu 
o vechime de aproximativ 
30 de ani ntfmaj la între
ținerea și repararea vago
netelor de mină. Recent am 
fost pensionat pentru limi
tă de vîrstă.

Multă lume invocă fel 
de fel de motive care ar 
conduce chipurile la deteri
orarea rulmenților, la frec
ventele cazuri de „gripare1* 
a acestora. Eu, din expe
riență, spun că adevăra
te motive nu sînt decît do
uă și anume: roțile vago
netelor nu sînt gresate pe
riodic (cel puțin o dată pe 
an, dacă nu la șase luni). 
Se știe doar că o roată bine 
gresată rulează în condi
ții normale doi ani, timp 
după care vaselina se usu
că. iar rulmentul se spar
ge. Dar, din păcate va- 
gonetele merg și prin apă

Are 32 de ani, crede 
în omenie și cinste, așa 
cum crede că pîinea nu 
poate fi caldă fără mun
că.

— Ortacii spun despre 
dumneavoastră că aveți 
un caracter frumos, câ 
iubiți oamenii...

— Păi, dacă zic ei tre
buie să cred și eu. Și 
poate chiar așa să fie. 
Nu-mi place să înjur, să 
lucrez nervos pentru că 
un nou venit în mină, 
eu știu cum este — se 
poate speria și o vorbă 
bună face de zeci de ori 
mai mult decît una a- 
runcată în vînt.

— Ați fost șofer, ați 
călătorit pe drumurile ță
rii, dum este în minerit ?

Mînuind cu atenție și 
pricepere comenzile 
combjnei, brigada mi
nerului Titu Teacenco 
de Ia I.M. Paroșeni își 
depășește pe fiecare 
schimb sarcinile de plan.
Foto : Șt. NEMECSEK 

și uneori fără capace. Ca
pacele lipsind, rulmenții se 
usucă. Un ai doilea mo
tiv — lipsa de conștiin
ciozitate a celor care mon
tează roata pe osie, respec
tiv a meseriașilor și chiar 
a șefilor de echipă care 
nu controlează cum se exe
cută o astfel de operațiu- 
n . Nu odată roata se mon
tează fără nici un pic de 
vaselină.

Există unele lucruri pe 
care nici acum nu le înțe
leg. Cînd se casează vago- 
netele de ce, mă. rog. ou 
se recuperează unele piese 
de la ele, cum ar fi de e- 
xemplu trenurile de roți, 
trenurile de roți care, bi
neînțeles mai au osia 
dreaptă și filetul de la ca
pul osiilor încă intuct De 
la trenurile de roți ale 
căror osii sînt strîmbe pot 
să se recupereze rulmen
ții care au rămas întregi 
și care pot rula mult si 
bi .e. De foarte multe ori

(Continuare in pag, a 2-a)

—, Pare un paradox, 
dar este mai multă liniș
te. Sînt mulțumit aici.

Oameni crescuți 
la școala muncii

In brigadă sîntem a- 
proape toți tineri și de 
patru ani nu știu să nu 
fi dat într-o lună peste 
plan. Tragem tare, cîști- 
găm bine și sîntem cu 
toții mulțumiți.

— Cu pregătirea pro
fesională cum stați ?

— Așteptăm mecaniza
rea și umblăm la polica
lificare. Actim lucrăm 
într-un abataj cameră, 
dar trebuie să fim pre (Cont în pag. a 2-a)

nouă in superior
Document de excepțio

nală importanță pentru 
dezvoltarea viitoare a țării 
noastre, Program ul-direc- 
tivă de cercetare științifi
că, dezvoltare tehnologică 
și de introducere a pro
gresului tehnic, deschide 
perspective deosebite pen
tru creșterea contribuției 
activității științifice la 
progresul general al pa
triei noastre. In domeniul 
industriei miniere, cerce
tarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și progresul 
tehnic, vor avea, ca obiecti
ve principale asigurarea 
de tehnologii și metode 
moderne pentru exploata
rea intensivă, cu eficiență 
economică maximă a tutu
ror rezervelor de substan
țe minerale utile. Aceste 

gătiți pentru că mecani- ; 
zarea va fi viitorul 'mine- î 
ritului. Eu am absolvit de- ■ 
ja cursurile de policalifi- ; 
care. Doi din actualii mi- i 
neri șef de schimb, ce lu- î 
crează în brigadă, au fă- = 
cut cursurile de mineri, : 
aici la Vulcan și au fost : 
promovați tot în brigada ; 
noastră.

— Ce este pentru dum- î 
neavoastră familia ?

— Nu știu cum să zic. ; 
Dar încerc. Soția și copiii, 1 
mina și ortacii, înțelege- : 
rea din casă și din aba- î 
taj. cele 5000 de tone de 1 
cărbune date peste plan =

Gh. POPESCU ;

obiective majore sinteti
zează principalele sarcini 
ce revin atît mineritului, 
cît și cercetării, , proiectă
rii Și învățămîntului su
perior minier în ' acești 
ani, în deceniul 1981—1990 
și, în perspectivă, pînă 
în anul 2000. Dacă ținem 
seama că vor fi puse în 
valoare noi rezerve de căr
bune și șisturi combustibi
le situate în condiții gre
le de zăcămînt, că vor in
tra în exploatare zăcă
minte de minereuri — pe 
lingă dezvoltarea produc
ției minelor existente —, 
de necesitatea unei exploa
tări intensive cu eficiență 
economică maximă, rezul
tă cu claritate necesita
tea dezvoltări; activității 
de ‘ cercetare științifică și

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a participat sîmbătă 
la festivitățile prilejuite 
de aniversarea a patru se
cole’ de existență atestată 
documentar a comunei 
Scornicești.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la a- 
niversare participă tova
rășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăs- 
călescu, Gheorghe O- 
prea, Ilie Rădulescu, Ma
rin Vasile, Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

La plecarea dîîl Bucu
rești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
de tovărășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Virgil Caza- 
cu, Janos Fazekâs, Ion Io- 
niță, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumtiru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Le- 
onte Răutu, Virgil Tro- 
fin, Ștefan Voitec, Ion 
Coman, Nicolae Constan
tin, Mihai Dalea, Ludo
vic Fazekas, Ion Iliescu, 
Vasile Patilineț, Ion Ur- 
su, Richard Winter, Du
mitru Popa.

Foto : I. LICTU

Comunista Alice Cos-^ 
tinaș, una din bobina
toarele de nădejde al 
secției mecano-energe 
tică de Ia I.U.M.P.

tehnologică,inginerie
deosebi în ce privește 
tribuția ei calitativă 
dezvoltarea activității 
ductive.

Cadrele didactice de la 
Institutul de mine au

Prof. univ. dr. doc. ing.
Ilie N. CONSTANTINESCU

Institutul de mine 
Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a) 

. Scorniceștiul, avînd as
tăzi trăsăturile definitorii 
ale unui adevărat oraș a- 
groindustrial, a întîmpinat 
cu deosebită bucurie și 
satisfacție pe cel mai iu
bit fiu al său, al întregu
lui popor, pe marele om 
politic, ale cărui începu
turi de viâță și de luptă 
revoluționară, consacrată 
neobosit binelui poporu
lui și țării, sînt legate da 
aceste meleaguri.

Locuitorii Scorn iceștiu- 
lui au venit în întîmpina- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu urări por
nite din inimă, urări de 
viață lungă, putere' de 
muncă și fericire, expri- 
mînd gratitudinea celor 
ce trăiesc și muncesc în 
România Socialistă față 
de grija' neobosită a se
cretarului general al parti
dului pentru dezvoltarea 
multilaterală, armonioasă 
a patriei. Ei au dat ex
presie satisfacției lor 
pentru rezultatele remar
cabile obținute în dezvol
tarea economic'ă și socială 
a multisecularei așezări, 
înscrisă ferm, asemeni tu
turor localităților țării, 
pe drumul progresului.

(Continuare în pag. a 4-a)

’ Elevi 
ia muncă 
patriotică

încă de la începutul a- 
cestei săptămîni, 200 elevi 
de la Grupul școlar mi
nier Petroșani se află la 
I.A.S. Hațeg unde sînt cu
prinși la munca patriotică 
din agricultură, iar 15 e- 
levi participă la lucrările 
de construire a cabănej din 
Paring a Școlii sportive.

De mîine la numărul e- 
levilor care efetuează mun
că patriotică se adaugă < 
încă 75 de la Școala gene
rală nr. 4 Petroșani, 100 
de ia Liceul industrial nr. : 
2 Lupeni și 35 de la Li
ceul de matematică-fizică 
din Petroșani. Ei vor mun
ci fie la depozitele de le- 
gume-fructe, fie pe șantie
rele de construcții (tipo- i 
grafie și noul sediu al Tea- • 
trului de stat). Aceste ac- t 
țiuni de muncă patriotică i 
îmbogățesc conținutul e- 1 
ducativ al învățămîntului, • 
sporincjjțvaloarea formativă 1 
a procesului de educare 
a tineretului într-un con
tact nemijlocit cu viața.
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lucră tori- 
din sectoa- 
textil, în- 
metalo-chi-miniere

'reocupări
CURSURI

DE PERFECȚIONARE

Sub egida -Direcției co
merciale a municipiului 
Petroșani. în colaborare 
cu liceul economic, au de
butat recent cursurile de 
perfecționare a 
lor comerciali 
rele -alimentar, 
călțăminte și 
mice. Prima serie cuprinde 
trei clase de cursanți, pe 
o perioadă de două luni, 
urmînd ca, în final, să fie 
organizate 15 clase cu. 500 
de lucrători comerciali. Ei 
își vor îmbogăți cunoștin
țele de organizare, merceo- 
logie, calcul economic, e- 
tică profesională, psiholo
gia consumatorilor și limbi 
străine. (I.V.).

perioada analizată 
munca politică a fost axa
tă cu prioritate în direcția 
ridicării gradului de conș
tiinței față de problemele 
care Irămîntă colectivii] de 
muncă și asigurării con-' 
ducerii tuturor locurilor 
de muncă de membri de 
partid capabili să mobili
zeze colectivele la reali
zarea programului de mă
suri aprobat în adunarea 
generală a reprezentanți
lor oamenilor munci] ce a 
avut loc la , începutul a- 
cestui an. /Comuniștii — 
Radu Smaranda, Viorel 
Mohora, Ludovic Thaler, 
Hortensia Iovi, Eugen Sîr- 
bu, Ileana Uifalvi, Ioan 
Moldovan și Wilhelm Klei- 
bei au subliniat în 
vîntul lor numeroase 

pecte ale 
tivității 
nomiee
toate sectoa
rele unității, 
reliefînd 
suri și 
junsuri

au făcut ca rezultatele 
cii să nu fie peste tot cele 
scontate. Vorbitorii au a- 
rătat cu responsabilitate și 
maturitate politică, nece
sitatea ridicării continue a 
gradului de conștiință a 
lucrătorilor din cantine și 
cămine în direcția nîai bu
nei păstrări, folosiri și în
grijiri a avutului obștesc, a 
inventarului cantinelor și 
căminelor, atît în procesul 
de pregătire a hranei și 
asigurare a condițiilor de

Adunârea de dare 
seamă și alegeri a prilejuit _ 
comuniștilor de la cea mai 
tînără unitate a C.M.V.J. 
— Întreprinderea pentru 
administrarea cantinelor și 
cazare Valea Jiului — un 
cadru propice de dezbatere 
a activității comuniștilor, 
a colectivului de oameni 
ai muncii pe cele zece . 
luni care au trecut de la" 
înființarea întreprinderii.

Darea de seamă a relie
fat aportul organizației de 
partid la mobilizarea co
lectivelor de muncă din 
cadrul cantinelor, cămine
lor de nefamiliști și cre- 
șelor-grădinițe, aport ce 
s-a concretizat în realiza
rea sarcinilor economice 
pe cele șapte luni trecute 
<»'n acest an, în proporție 
de 101, 74 la 
sută, obținerea 
de beneficii 
de peste oju-, 
mătate de mi
lion de lei și 
realizarea u- 
nor cheltuieli 
la mia de lei producție cu 
27 lei sub nivelul plani
ficat. S-a relevat, de ase
menea. că în perioada ia- 
nuarie-iulie în cadrul can
tinelor miniere din Valea 
Jiului au fost servite 
2 714 433 mese gratuite, e- 
chivalențe cu 8 740 000 lei. 
și 1 045 300 mese pentru 
abonați. în valoare de 
16 286 000 lei. Aceste rezul
tate sînt urmarea conju
gării eforturilor biroului 
organizației de bază și a 
orgapului colectiv de con— . locuit cît și în procesul ser- 
ducere pe linia 
lățirii continue și 
licării meniurilor 
servesc în cadrul 
lor. Preocupări majore au 
existat și în direcția cre
ării unor condiții îmbună
tățite de confort în cadrul 
căminelor.

Măsurile luate în di
recția asigurării bazei ma
teriale capabile să asigu
re o mai bună activitate 
au fost concretizate prin 
dotarea subunităților în
treprinderii cu utilaje, ve
selă, facîmuri, mobilier, ca- 
zarmament și alte mijloa
ce fixe în valoare, de 
2 712 000 ’ei.

îmbună- 
diversi- 

ce se 
cantine-

Noul magazin cu articole pentru copii nr. 120, deschis recent 
modernului bloc IM din orașul Vulcan.

la parterul
Foto : Șt. NEMECSEK

Directivele Congresului al Xll-lea al partidului
(Urmare din pag. 1)

cu- 
as- 
ac

eco
din

lip- 
nea- 
care 

mun-

■ virii meselor, folosirii spa
țiilor de locuit și instala
țiilor din cadrul căminelor. 
A fost exprimată hotărî- 
rea ca, printr-o participa
re plenară a colectivului 
de oameni ai muncii sub 
conducerea organizației de 
partid, să se acționeze pen
tru înlăturarea lipsurilor 
și îmbunătățirea activită
ții, pentru servirea mine
rilor cu o hrană cît mai 
consistentă, variată, de bu
nă calitate, și asigurarea 
unor condiții de locuit 
de viață civilizate în 
minele de nefamiliști.

bordat, în lucrările lor, 
un program de cercetări 
privind elaborarea unor 
noi metode de exploatare 
și perfecționare a celor e- 
xistente, mecanizarea com
plexă și automatizarea 
proceselor miniere, orga
nizarea producției și a 
muncii etc. Din activitatea 
de cercetare științifică a a- 
cestui an, 7 teme se află 
cuprinse în plănui unic na
țional de dezvoltare, iar 
în planul departamental si 
intern sînt 14 teme. Este 
semnificativ faptul că stu
denții sînt tot mai mult 
antrenați în activitatea de 
cercetare — la sesiunea 
științifică studențească din 
primăvara acestui an cele 
14 cercuri coordonate de 
catedrele de specialitate au 
prezentat 107 lucrări, rea
lizate de 296 studenți —, 
în acest domeniu atît de 
profund legat de viața e- 
conomică concretă, cunos
cută -prin practica în uni
tățile miniere, existînd în-

pers- 
con- 
aba- 

în

că multe rezerve. Cadrele 
didactice trebuie să con
ceapă și să aplice cerce
tarea științifică în procesul 
integrării cu producția, să 
dea soluții tehnice con
crete care să corespundă 
cerințelor de eficiență ma
ximă, actuale și de 
pectivă, creșterii și 
centrării producție] 
tajelor și a minelor,
condiții de deplină securi
tate și de confort ridicat 
al muncii.

Pe baza indicațiilor date 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ma
rea adunare populară de 
la Lupeni și în spiritul 
Programului-directivă se 
impune o contribuție ne
mijlocită a cadrelor didac
tice și studenților la ela
borarea de soluții tehnice 
concrete, prin realizarea de 
noi materiale și tehnologii, 
de mașini, aparate, insta
lații și sisteme tehnice 
complexe, care să răspun
dă atît nevoilor actuale ale

industriei, celorlalte do
menii ale economiei, cît 
și cerințelor de perspectivă 
ale dezvoltării economico- 
sociale. Printre obiectivele 
care rețin atenția sînt, de 
asemenea, generalizarea 
mecanizării complexe și 
automatizării, tipizarea și 
standardizarea produselor 
și tehnologiilor, normarea 
științifică a consumurilor 
materiale, accelerarea tre
cerii, pe baza acumulări
lor cantitative obținute în 
cincinalele precedente, la 
o nouă calitate a întregii 
activități, îneît deceniul 
următor să devină cu a- 
devărat deceniul științei, 
tehnologiei, calității și e- 
ficenței. Pentru realizarea 
acestor mărețe obiective, 
consider, că una dintre 
problemele primordiale ale 
deceniului care începe, va 
fi prin urmare, aceea a 
calității intelectuale a ca
drelor noastre, va fi valo
rificarea inteligenței româ
nești după criteriul efici
enței. La Institutul de mi
ne se află un valoros corp

de cercetători care își vor 
spori eforturile în noul an 
de învățămînt. Numai în 
prima parte a acestui 
au fost propuse și înregis
trate 2 invenții și o inova
ție, iar în producție au 
fost aplicate ’ două ino
vații și o invenție. Pot ti 
remarcate cercetările com
plexe ale temelor 
plex mecanizat 
bataj cameră", 
de limpezire a 
ziduale de la 
din Valea Jiului", 
rea bilanțului termic 
I.U.M. Rogojelu", „ 
sarea cuțitelor și 
tria acestora pentru 
bine de tăiere"

Trecerea la o nouă ca
litate privește toate dome
niile de activitate, inclu
siv învățămîntup nostru, de 
toate formele și gradele. 
Calitatea educației și ins
trucției condiționează e- 
ficacitatea și ritmul tre
cerii la o nouă calitate în 
toate domeniile și ramu
rile de activitate.

an

,Com- 
pentru a- 
„Instalație 

apelor re- 
preparațiile 

„Stabili- 
la 

Ampla- 
geome- 

com- 
și altele.

si 
;â-

T. JIANU

Consumul exagerat c'e rulmenți
(Urmare din pag. 1)

am montat rulmenții recu
perați și foarte rar m-am 
mai „întîlnit" cu vagonetul 
respectiv. Aceasta s-a ln- 
tîmplat sub ochii maistru
lui Constantin Văsieș, și 
nu l-am avut maistru nu
mai pe dînsul, ci i-am mai 
avut și pe Dumitru Fur- 
dui, pe Gheorghe Mihăilă 
și mulți alții. Și de la I.M.

Misiunea Capricorn Unu“
i
l

n
La numai doi ani de 

la turnarea sa, pe ecra
nele noastre poposește un 
foarte interesant film 
de anticipație : „Misiunea 
Capricorn Unu".

Înainte de toate se ce
re menționat profesio
nalismul nuanțat al lui 
Peter Hyams, care sem
nează nu numai regia, dar 
și scenariul 
această ordine 
este demn 
faptul eă 
Capricorn 
vădește o 
riginală, o 
ționalitate 
atractivitatea 
schi-fj pentru a 
nica spectatorului cîte- 
va • adevăruri incomode 
despre culisele cercetări
lor spațiale americane, 
despre NASA.

I.i orice caz. cele nara
te de Hyams în „Misiu
nea Capricorn 
la bază fapte deloc stră
ine de cei ce 
că fără scrupule în cer
cetarea științifică. La 
Houston acționează, așa
dar, nu numai forțele lu
minoase ale setej de cu
noaștere umană, ci și cele

filmului, jn 
de idei, 

de remarcat 
în „Misiunea 
Unu", Hyams 
perspectivă o- 
anumită inten- 
de a folosi 

genului 
cornu-

Unu" au

se ameste*

obscure ale intereselor a- 
numitor cercuri politice, 
care nu se sfiesc să ape
leze la cele mai insalu
bre mijloace pentru a-și 
atinge țelul, ■

Primul zbor spațial 
spre Marte cu' o navă pi
lotată de oameni -— a- 
flăm din factologia fil
mului — este mînuită 
din umbră de mîini abile,

Cronica fflmuul
versate în mașinațiuni 
complicate. Piloții navei 
cosmice ; colonelul Char
les Brubaker, locotenentul 
colonel Peter Willis și 
John Walker sînt tîrîți, 
fără voia lor, într-o a- 
ventură dubioasă, în- 
tr-un simulacru de zbor, 
menit să inducă în eroa
re atît presa, cît și o- 
pinia publică. Cazul lor, 
de un dramatism intens, 
ilustrează grăitor modul 
în care niște oameni de 
talent și plini de curaj 
sînt reduși la dimensiuni
le minuscule ale unor 
instrumente, folosite ca 
rotițe nesemnificative, în

fond, într-un mecanism 
complex al unui trucaj 
de anvergură. Ceea ce e 
mai grav, astronauții 
sînt deposedați nu numai 
de stătutul lor de oameni 
demni, ci și de libertatea 
lor, viața lor fiind în 
permanență periclitată de 
un clan, care vrea să a- 
pere cu orice preț inte
gritatea fondurilor alo
cate pentru cercetările 
cosmice. Intervine aici o 
interogație care vizează 
etica cercetării științifi
ce : doar directorul pro
gramului spațial e de vi
nă pentru cele întîmp la
te ? Răspunsul dat de 
film e fără echivoc : ne
încrederea instaurată în 
sînul Congresului este fac
torul care produce 
tudini ca cea a lui 
loway ; dezbinarea 
litică cere sacrificii 
tile, recurgerea la răpiri, 
dispariții, asasinate chiar.

Este cît se poate de clar 
că „Misiunea Capricorn 
Unu" vehiculează accen
te critice și încă destul 
de virulente la adresa 
moravurilor ce stăpînesc 
lumea științifică din 
S.U.A.

C. ALEXANDRESCU

Petrila l-am avut maistru 
pe Iosif Palfi-, Acești meș
teri pe care i-am amintit 
pot da informații, pot spune 
că vagonetele care au ie
șit din mîinile mele au 
mers. Uni] dintre acești 
maiștri sînt astăzi la mi-J 
na Dîlja și pentru că a ve
nit vorba de mina Dîlja, 
mină la care am lucrat pî
nă la pensionare, pot să 
spun că și aici sînt unele 
porțiuni de linie care au a- 
pă, dar, dacă se lucrează in
tens la repararea și gre- 
sarea vagonetelor aceste 
deficiențe trec aproape ne
observate.

Dar, să nu uităm și sta
rea gresoarelor și com
poziția unsorii cu care se 
gresează vagonetele. Unso- 
rile R-80, ti-100, R-120 sînt 
cele mai potrivite fără în 
să a fi subțiate, cum se 
procedează de obicei. Sub- 
țiind-o, unsoarea pătrun
de mai ușor la gresare în 
roată, e adevărat, însă tot 
așa de repede se pierde. O 
spală apa. Unsoarea tre
buie să fie presată, așa 
cum s-a scos din recipient.

astfel ține cel puțin un 
an.

Am scris aceste rînduri 
deoarece transportul cu va- 
goneți va mai dăinui cită- 
va vreme. Nu-mi vine a 
crede că vagoneții vor. fi 
scoși din uz așa cu una 
cu două.

Dacă cineva din condu
cerile întreprinderilor mi
niere are nevoie de mine, 
de ajutorul meu, le stau 
oricînd la dispoziție. Sînt 
ușor de găsit".

Emeric MUNTEANU 
Petroșani, strada 9 Mai 

2/2/7
redacției.
este Emeric Mun- 

Cațacterizarea a

Nota 
Cine 

teanu ? 
făcut-o Emerik Nagy, secre
tarul comitetului de partid 
al minei Dîlja și președinte 
al consiliului oamenilor 
muncii de la această în
treprindere : „A fost un 
meseriaș de o conștiincio
zitate deosebită, meserfaș 
pe care și astăzi dacă s-ar 
putea și ar dori l-am în
cadra la același loc de mun
că unde și-a desfășurat 
activitatea pînă la pensio
nare".

»

ati-
Kel- 

po
rn ti-

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Mereu vești bune des
pre viitorul stadion 
municipal : au fost 
stabilite amplasamen
tele și pentru cele trei 
terenuri anexe de an
trenament la care lucră
rile la nivelare și ame
najare sînt grăbite pen
tru a folosi din plin 
timpul prielnic din a- 
ceste zile. (I.M.)

I
I

I
I
■

a 
din

Unitatea de desfacere 
produselor apicole 

orașul Petroșani 
mutat în fostul lo- 
al 'magazinului de

i s-a 
cal
„Menaj" aflat pe stra
da Republicii, unde e- 
xistă condiții- mai bu
ne de prezentare și des
facere a produselor a- 
picole. (C.D.)

I

Un brigadier format
(Urmare din pat. 1)

și poate liniștea somnului 
în care de multe ori mă 
mai cred în mină. Astea 
toate..

— Cum vă organizați 
munca ?

— Participăm toți, de
sigur, alegem cele mai 
bune soluții. Sîntem o 
brigadă aproape numai de 
membri de partid și dacă 
am văzut că avem suc
cese mi-am zis : e bine 
așa, să mergem înainte.

Media de vîrstă a brigă
zii este de 28 de ani. Și 
unde este tinerețe, este și 
elan. Puterea de muncă 
s-o împletești cu organi
zarea temeinică căci nu
mai așa lucrezi cu ran
dament. Asta am învă
țat eu în primul rînd în 
nouă ani de minerit.

— Din 1976, de cînd 
ați preluat conducerea 
brigăzii ați dat 5 000 de 
tone de cărbune peste 
plan.

— Vă rog să rețineți că

în abataj
încă nu s-a terminat cin
cinalul. Avem posibilita
te și vrem să mărim plu
sul pînă la sfîrșitul lut 

„Tot succesul brigăzii 
lui Trenchea, spunea se
cretarul organizației de 
partid pe sector, Cons-, 
tantin Mareș, se datorea
ză unității și colegialității 
ce caracterizează . atmos
fera din brigadă. Nu se 
lucrează sub impulsul 
nervilor, șeful de briga
dă este respectat și trea
ba merge- bine".
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„DinmoșistrămoșTCO Predoslovie de inimă

fost 
da- 

din- 
ex- 
un 

gîndul

năstirea, grupată în ju
rul unui important cen
tru religios al urmașilor 
dacilor și romanilor, 
că obîrșia neamului 
ar fi fost în Cuhnea 
ramu roșului, de unde
călecă acum mai bine de 
șase secole, voievodul

Da- 
meu 
Ma- 
des-

să legătură cu un stră
vechi centru religios da
cic, unde se celebra, prin 
ofrande animale și vegeta
le, cultul zeilor autohtoni.

Recitind însă zilele tre
cute „Istoria limbii româ
ne”, operă colectivă a ca
drelor didactice din uni-

Cadran tehnico-știin ți fie
Uleiuri din.77 cetină

Buchisind prin cărți mai 
vechi sau mai noi, întîl- 
nești adesea senzaționale 
amănunte despre plaiuri
le natale, care n-au 
încă relevate. Astfel, 
că aș fi fost „fecior 
tre Crișuri“, cum Se 
primă autobiografic 
poet-academician,
mi-ar fi zburat la un nu
me cu rezonanță de clep
sidră a timpului, la strălu
citoarea Buhară a uzbeci
lor. In sanscrită, limbă 
înrudită cu daca, „vihara", 
de unde provine Buhara, 
înseamnă mînăstire, ates
tări arheologice relevă o 
reședință a unei cîrmuiri 
laice și religioase. In In
dia se află regiuni geo
grafice denumite și acum 
Bihar. Biharia. Zarand. 
etc. Revenind în Tara Cri- 
șurilor se știe că aici a 
existat o puternică' organi
zare bisericească, cu rang 
de episcopat, că pe ace
leași coordonate latitudi- 
nale, la vreo 100 de ki
lometri spre est, un carti
er din Cluj-Napoca, pe 
vremuri așezare distinctă, 
Mănăștur, denotă o evo
luție semantică evidentă — 
la origine stă substantivul 
comun mînăstire, care 
indică faptul că încă în 
vremea de formare a po
porului român zona de vest 
a țării noastre s-a numit 
Bihor, Biharia, adică Mî-

2050 de ani 
de la crearea 

primului stat dac 
centralizat 

și independent

tul moș, care înseamnă în 
albaneză „vîrstă", are ca 
derivate: strămoș, moșie,
a moșteni, moștenire, 
moștenitor, moașă, a moși, 
iar bucur și bucura, care 
în albaneză înseamnă fru
mos, frumoasă" are ca de
rivate românești pe bucu
rie, a se bucura, bucuros 
și chiar numele capitalei 
noastre București" (pag. 
71). Or, cunoscutul ling
vist român Sextil Pușcariu 
demonstrează convingător 
(Limba română, II, 
352): „Asemănările 
tre limba română din 
cia și cea albaneză 
vin dintr-un contact
rect și nu sînt împrumuturi 
directe, ci se explică, ca 
forme arhaice conservate 
în arii laterale din timpuri 
străvechi".

Apelînd la probe istorice, 
lingvistice, etnografice și 
folclorice, vom demonstra, 
în noul nostru serial, 
continuitatea locuirii ro
mânilor 
Jiului, 
neam 
patrioții lor de la 
și sudul Carpaților. 
apela în speță la 
toponimică din munții Șu- 
rean, Paring, Vîlcan * și 
Retezat: Moșul — Aușe- 
lul — Bătrîna — Boșorog 
— Baba.

Prof. Ion VULPE

tribuind la valorificarea 
superioară a unor sub
produse rezultate din pro- 

a 
lemnului. Uleiurile ete
rice sînt mult solicitate 
de industriile farmaceu
tice și de produse cos
metice.

La întreprinderea fo
restieră de exploatare și 
transport din Tîrgu Se
cuiesc a început să pro- cesuț de exploatare 
ducă o modernă stație de 
uleiuri eterice din - ceti
nă de brad. Instalația 
prelucrează, zilnic între 3 
și 5 tone de cetină, con-

Tratamentul reumatismal cu electrozi 
portabili

£
l
Cronică rimată
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din- 
Da- 
nu 
di-

Noj metode pentru pro- zultate meritorii s-au ob- 
filaxia afecțiunilor reu- • ținut pe această cale în' 
matismale, metode bazate combaterea spondilozei, 
pe iradierea cu ajutorul lombosciaticei, tulbură- 
curenților de-înaltă frec- rilor circulatorii. De re- 
vență sau ultrasunete au marcat este și faptul că 
intrat în practica medi- balneologii români, folo

sind iradierile cu ultra
sunete, au reușit să vin
dece integral sau parțial 
bolnavi cu afecțiuni reu
matismale ale coloanei 
vertebrale.

Lagăre lubrifiate cu aer

cală românească. Trata
mentul termoterapeutic 
se realizează cu ajutorul 
unor electrozi portabili, 
iar temporizarea trata
mentului este asigurată de 
un ceas electronic. Re-

în reia- 
oară.

răsă- 
aflat

Bogdan, aș fi pus 
ție, pentru prima 
substantivul comun cuhne 
cu sensul de bucătărie sau 
sală de mese a unei gos
podării sau mînăstiri cu 
un sălaș al oamenilor din 
epoca de piatră, descope
rit la 12 km de ghețarul 
Ui-Șu din Pamirul 
ritean. Acel săilaș,
la 4000 de metri deasupra 
nivelului mării, este în
registrat de savanții tad- 
jici sub numele de Oșhana, 
adică pe românește „sala 
de mîncare". Și această a- 
propiere semantică ne 
duce cu gîndul la oșenii 
noștri, etimologia numelui 
lor trebuie urmărită deci 
și în alte ipostaze, în strîn-

versitățile din București și 
Cluj-Napoca, apărută a- 
nul trecut, sub egida E- 
diturii Didactice și Peda
gogice, am întîlnit un pa
saj revelator pentru stră
vechea istorie a meleagu
lui de la obîrșiile Jiului, 
pe care l-am îndrăgit ca 
vatră primordială a nea
mului românesc : „ O al
tă dovadă importantă a o- 
riginii autohtone a aces
tor cuvinte comune cu al
baneza o formează marea 
lor productivitate în limba 
română, care este, propor
țional, la fel de mare cu 
cea a cuvintelor moștenite 
din latină. Astfel, cuvîn-

la 
unitatea 

și limbă cu

izvoarele 
de 

com- 
nordul 

Vom 
seria

Un colectiv de la Ins
titui de creație științi
fică și tehnică din Capi
tală este autorul unei 
originale creații tehnice, 
și anume lagărele lubri- 
fiate cu aer. 
remarcabilelor 
tați:

Datorită 
proprie- 

capacitatea de a 
lucra la turații mari, o 
înaltă precizie de rotație, 
un coeficient de frecare 
scăzut și-, ca urmare, o 
funcționare fără încălzi
re și un nivel scăzut de 
zgomot și vibrații, lagă
rele amintite s-au dove
dit a fi extrem de utile

în domeniul prelucrărilor 
mecanice de precizie. Pe 
baza tinor ingenioase so
luții constructive, ele pot 
echipa mașini de rectifi
cat plan de dimensiuni 
mici și mijlocii cu tura
ții de lucru pînă la 3 000 
rotații pe minut și res
pectiv mașini de rectifi
cat interior cu pînă la 50000 
turații. In comparație cu 
capetele de rectificat pe 
lagăre clasice, acestea 
realizează o precizie mult 
superioară, iar ca durabi
litate ele sînt practic ne
limitate.

j Motive pentru... documentare I
Mi-a sosit un bun prieten care n-a mai fost în Vale 
Și... brodind o zi cu soare am găsit și eu cu cale 

; Să î| plimb prin municipiu, ca să vadă că, oricum, 
: Nu-i așa cum auzise, că p-aci e numai fum !

Cum la Aninoasa-atuncea se desfășura din plin 
: Un concurs de tir cu arcul, începusem să înclin

La ideea cu concursul că, fiind Național, 
Puteam să-i ofer prilejul, oricum, senzațional 
De a-1 delecta c-un „hobby" ce știam c-o să-i creeze 
O surpriză maț aparte la care să nu... viseze !
Un autobuz luarăm pe la zece dimineața 
Pe cînd soarele, amabil, desființase toată ceața 
Și plecarăm spre comună. El, amicu-mi, savura 
Cu privirea-ntreg peisajul. Pe mine mă bucura 
Că-mi aprecia meleagul, cînd deodată, la intrare 
In comuna de pe Vale, numa-1 văd cum că tresare 
Și-mi arată, la tot stîlpul. cite un neon arzind 
Concurind, cu astrul zilei... L-am văzut apoi rîzînd 
Să-și ascundă ironia care mi-o plasă pe dată : 
„Cu economia asta... cineva e bun de plată !" 
Eu, am înghițit „gălușca". Puteam ceva să declar 
Cînd neonul „zîmbea“-n soare cu tupeul cel mai clar ?! 
In sfîrșit, trecu concursul.

După-amiaz. mi-am zis să-1 iau 
Pin’ la Lonea la... parada unei trupe de „miau-miau“!! 
Dacă tot începui ziua cu-asemenea... ghinioane 
Să-l duc la „Legume-fructe", unde vreo cinci lighioane 
Stau pe rafturile pline de cartofi și-alte legume 
De parcă pentru feline sînt făcute ele-anume. 
De-arătoase-s arătoase, trej pisici sint chiar de soi 
Că, probabil de aceea le păzesc vreo doi... cotoi 
Cineva ii spuse „gazdei" ; „Poate-mi căutați un măr 
Un cartof și-Un singur morcov, dar negarnisit cu... păr"! 
Deci, am renunțat la struguri.

Am zis și noi ca și vulpea 
Că sînt acri și cu asta părăsisem iute urbea. 
La Petrila cînd ajunsem — hai la cinematograf. 
Am ieșit de-acol’ c-o mutră bună pentru fotograf : 
Cum spătarele din sală sînt mai toate ciopirțite 
Ne-am ales cu-o usturime pe vertebrele zdrelite ! 
înspre stație plecal-am să venim la Petroșani 
Și nu că n-aveam la mine, colo, cițiva gologani. 
Dar pe jos vreo două stații am venit că-n întuneric 
N-am văzut indicatorul. Ce să spun, era „feeric"! 
Nici un bec de-alungul străzii nu puteai ca să zărești ; 
De la club și pînă-aproape de Tunel, la Dărănești. 
Tot amicul mă făcuse ca să-mi treacă iute-angoasa : 
„Ăștia de p-aci, probabil, că s-au dus la Aninoasa !" 
Și îmi explică pe dată fără pic de reticență 
Că „s-au dus chiar pentru becuri

intr-un schimb de experiență". ; 
Mi-a mal zis bunul prieten, să mă țin la anu' tare 
Că va sta mai mult în Vale pentru o... documentare !! ;

<1
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Ion LICIU ■c

Era odată într-un ținut 
nu prea îndepărtat, cam 
cit ai arunca o piatră și 
ar mai merge trei zile cu 
ea in buzunar, o fală 
moașă, că la soare te 
teai uita dar la dînsa 
că te repezea imediat.

Și fata asta ochise 
vistier, răspunzător 
toată gestiunea califului. 
Acu nu mai vorbim că a- 
eesta era o persoană cu 
marp trecere, nu numai 
pentru cele două cămile 
din import, cu două locuri 
în față și consum redus de 
apă „portabilă” sau pen
tru castelul construit pe 
nisip — cu care se ames
tecau cartofii înainte de a 
fi duși la piață —, ci și 
pentru faptul că tot ce fă
cea, făcea în legea lui. 
Spre deosebire de Legea 
18, care era cu totul alt
ceva. Aceasta din urmă, 
(legea, nu fata) îi ajunse la 
ureche tocmai cînd făcea 
nunta cu ea (cu fata, nu 
cu legea).

El întrebă oracolul ce 
trebuie să facă. Și după 
ce puse la bătaie un fișic 
de o sută, imediat îi că
zu fisa. Fiecare nuntaș va

I

fru- 
pu- 
ba...

un
Pe

venj cu cite unul 
obiectele mirelui. Mai rău 
fu cu castelul că nu vroia 
să il ofere nimeni, 
la urmă se 
de-ai doilea, 
tragiu și îl 
gă inimă.

Numai că 
vărsat 
teriei 
purta 
litere 
PENTRU INVENTAR, 
deruta ce s-a stîrnit, 
meni nu știa că anunțul se 
referea la marele vistier.

Tînăra soție, rămase tris
tă și singură acasă și tu
turor celor care o întrebau, 
le răspundea că soțul ei e 
plecat pentru o mie și una 
ele nopți. Adică aproape 
trej ani.

Mircea ANDRAȘ

Pînă 
un vărgăsi

care era lus- 
dărui cu dra-

a doua zi in 
de zori, poarta 
era pecetluită 
un anunț, scris 

arabe :

vis- 
Și 
cu 

ÎNCHIS
In 

ni

Știați

Mini-dlcțîonar 
școlar

ar — o unitate de mă
sură pentru cei care... 
ară ;
bancă — locul de pro
ducție al— elevului;
carnet de note — cartea 
de muncă a școlarului; 
cancelarie — aici pro
fesorii respiră... ușurați; 
catalog — un jurnal de 
bord în care cunoștințe
le se transformă în ci
fre ;
corigență — eterna O- 
limpiadă... de toamnă ; 
preparatori — niște pă
rinți... finanțați.

Prof. Viorel AVRAM
TF

Pentru prima dată de 
la inventarea becului elec
tric de către Edison, teh
nica de fabricație a aces
tor corpuri de iluminat în
registrează o inovație ma
joră. Anume, este vorba 
de montarea în soclu a u- 
nui dispozitiv electronic, cu 
ajutorul căruia durata de 
funcționare a unui bec se 
prelungește cu 4 ani, iar 
cantitatea de lumină este 
de cinci 
decît în 
clasice.

Un alt

ori mai 
cazul

ridicată 
becurilor

substan-
con.su-

avantaj 
țial îl constituie 
mul redus : noul tip de 
bec consumă o cantitate de 
energie în raport direct 
cu luminozitatea mediului 
înconjurător.

★
Prima mare șosea

truită din țara noastră a 
fost construită în Moldova 
în timpul domnitorului 
Mihai Sturza (1832—1849)
numită Șoseaua Mihăilea- 
nă. Aceasta lega principa-

pie-

I

câ...
lele orașe moldovene, co- 
borînd din nord, pe Valea 
Șiretului pină în portul 
Galați.

★
Omul se numește Guy 

Kudu, are 32 de ani și 
este din Martinica. Măsoa
ră 1,85 m înălțime dar în
cape comod într-o cutie de 
sticlă cu diametrele 51 x 
41 x 43 cm. Performanța, 
declară Kudu, se datorează 
exercițiilor yoga pe care 
le practică de la vîrsta de 
8 ani. ■ft"

Una dintre cele mai in
teresante colecții de ouă 
de struț se găsește la Mu
zeul Țării Crișurilor din 
Oradea. Aceeași colecție 
mai cuprinde și ouă de 
diverse specii ~ de păsări 
răspîndite pe toate conti
nentele. La ora actuală, 
muzeul orădean deține a- 
proximativ zece mii de 
ouă.

Culese de
ing. Hie BREBEN

Epigrame
Pe tema economiei . 

de energie

Auzind de-economie
Cu conștiința lui deplină 
El și-a aruncat bricheta
Fiind pe bază de... txjțjjnă

Nevrînd doar „să bată
piua*

Faptele salvînd nevroza 
El aprinde doar veioza 
...Care arde toată ziua.

Ah, risipei de curent!
Azi i-a aruncat mănușa 
...Inchizînd degrabă geamul 
Ce era în drept cu ușa.

Ei, lăsînd motocicleta
Fiind pe placul tuturor
A trecut la bicicletă
După ce... i-a pus motor.

Mircea ANDRAȘ
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Tovarășul Nicolae Ceaușescua participat 
la festivitățile prilejuite de aniversarea 

a 400 de ani de existență atestată documentar 
a comunei Scornicești

r —

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Falansterul,

(Urmare din pag l)

In intîmpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu. 
la intrarea în comuna 
Scornicești, se aflau tova
rășul Ion Albulețu, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid Olt, pre
ședintele Consiliului Popu
lar județean, reprczeițtapțiț 
ai organelor locale de 
partid și de stat, mii de 
locuitori ai comunei, ai 
așezărilor din împrejurimi, 
care au ținut să salute cu 
deosebită căldură și însu
flețire sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu. 
Sentimentele lor sînt sin
tetizate în urarea înscrisă 
pe o mare pancartă „Bine 
ați venit, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la marea săr
bătoare a Scorniceștiu
lui !".

Președintelui republicii 
i-a fost prezentat onorul 
de către o gardă militară.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

După sosire, secretarul 
general al partidului a vi
zitat unități ale complexu
lui unic agroindustrial 
Scornicești, care dovedesc 
saltul făcut de agricultu
ra acestei străvechi așe
zări, în plin proces de dez
voltare și modernizare. 
Au fost vizitate două fer
me ale modernului com
plex avicol. Gazdele âu ra
portat că, în prezent, va
loarea producției animalie
re la cooperativa agricolă 
de producție Scornicești re
prezintă 50 la sută din va
loarea producției globale. 
Faptul că aici se practică 
o agricultură modernă, 
intensivă și de înaltă efi
ciență este dovedit și de 
impetuoasa dezvoltare a 
aviculturii în ultimii 4 
ani cooperativa din Scor
nicești fiind mereu frun
tașă în această privință.

In continuare, a fost 
vizitat complexul de sere 
Scornicești, unitate care, 
prin cele 16 hectare a- 
menajate, concretizează în. 
această ramură a agricul
turii hărnicia locuitorilor, 
capacitatea lor de a face 
pămîntul să dea cît mai 
multe roade. Sera obține 
două cicluri de producție 
anual. Legumele și zar
zavaturile sînt destinate 
pieței interne, cît și ex
portului. O bună parte a 
producției se valorifică su
perior prin prelucrare in

SPORT ’ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT.’ SPORT ’ SPORT ’ SPORT • SPORT

Semifinalele de dublu 
au confirmat valoarea lui 
Drymalski, în compania 
coechipierului său din 
Bydgoszcz, Wisniewski, a 
reușit să se impună în fa
ța primului -cuplu al Jiu
lui, Nemeș — Dumitrescu, 
deși gazdele au fost capa
bile să refacă, pentru mo
ment handicapul în setul 
secund. In cealaltă parti
dă, băimărenii Nemeth, 
Russen, cîștigători ai parti
dei întrerupte cu Manea 
(Jiul), Bencze (CUPROM), 
— în ultimul set 6—1 în 
favoarea lor —, deși cotați 
valoric sub tandemul Al- 
măjân (Jiul), ' Popovici 
(Steaua) au opus o dîrză 
rezistență, confruntarea 
durînd peste 150 de minu
te. Pe parcurs, Almăjan a 

dustrială în secțiile pro
prii ale cooperativei a- 
gricole de producție din 
localitate.

In aceeași zonă a fost 
vizitat și complexul de 
producție artizanală, un
de se obțin articole desti
nate beneficiarilor din 
țară și de peste hotare. 
Locuitorii comunei au în
conjurat cu deosebită dra
goste, stimă și respect pe 
tovarășul Nicola® 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, mani- 
festîndu-și bucuria de a 
se reîntîlni cu marele fiu 
al localității lor, al între
gului nostru popor.

Cu sentimente de pro
fundă dragoste și respect, 
cu emoția pe care le-a pri
lejuit-o întîlnirea cu con
ducătorul partidului și 
tării, a fost primit tova
rășul' Nicolae Ceaușescu și 
pe noua platformă indus
trială ce se conturează în 
centrul civic al viitoarei 
urbe. Pe platoul din fa
ța celor două unități in
dustriale de interes repu
blican, care prefigurează 
viitorul oraș agro-industri- 
al, și anume Fabrica de 
confecții și noua între
prindere de pompe și sub
ansamble auto, sute de 
constructori de mașini și 
de croitorese au întîmpi- 
nat, intr-o atmosferă de
osebit de caldă, cu puternic 
entuziasm, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și 
de stat care îi însoțesc.

Vizita de lucru pe plat
forma industrială a înce- ■ 
put la Fabrica de con
fecții, unitate intrată în 
producție cu doi ani în 
urmă. Pe baza unor gra
fice și panouri, secretarul 
general al partidului a c- 
xaminat, împreună cu con
ducerea Ministerului In
dustriei Ușoare, cu speci
aliști din cadrul centralei • 
industriale de resort și 
din întreprindere, evolu
ția principalilor indica
tori de producție și de e- 
ficiență economică. S-a 
relevat că fabrică a a- 
tins parametrii proiectați 
încă din trimestrul . al 

TV-lea al anului trecut și 
că și-a realizat planul pe 
8 luni din acest an la toți 
indicatorii.

Vizitînd apoi secțiile 
de produse pentru fctnei și 
pentru copii, în care lu
crează circa 1 300 de mun- ' 
citoare, secretarul general 
al partidului a discutat cu

Je/iis de
exploatat însă greșelile 
adversarilor în preajma 
fileului, „bătrînul" Popo
vici (peste 36 de ani !) a 
scos mingi grele și astfel 
reprezentanții CUPROM- 
ului au fost nevoiți să se 
recunoască învinși.

La simplu, în prima 
dispută favoritul nr. 3 
Jan Bîrcu (Dinamo Bucu
rești) l-a întîlniț pe Bebe 
Almăjan, aflat pe poziția 
a 7-a în topul național. 
Bucureșteanul a știut să 
exploateze mai bine avan
tajul vîntului, a venit mai 
des la fileu, a etalat un 
joc mai variat, în conse
cință a sancționat jocul 
static al reprezentantului 

colectivul întreprinderii 
felul cum se înfăptuiesc 
indicațiile date la consfă
tuirea de lucru de la Nep- 
tun, din vara acestui an, 
privind diversificarea con
tinuă a gamei sortimenta
le, valorificarea superioa
ră a materialelor și ma
teriilor prime, ridicarea 
continuă a calității con
fecțiilor, creșterea califi? 
carii profesionale. In le
gătură cu perspectiva ac
tivității fabricii, gazdele 
au informat că la nivelul 
anului 1982 producția de 
confecții se va tripla, oda
tă cu finalizarea noilor 
secții ce urmează a ~ fi 
construite în localitățile 
Piatra Olt, Balș și Pot
coava.

Mulțumind pentru pre
țioasele indicații ale' se
cretarului general al parti
dului și pentru îndemnu
rile primite, colectivul fa
bricii s-a angajat să-și 
sporească contribuția la 
îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării populației 
cu bunuri de consum, re- 
alizînd, în cinstea celui 
de-al XII-lea Congres al 
partidului, o producție su
plimentară în valoare de 
1 milion de'lei.

Pe aceeași platformă -in
dustrială, în prezența se
cretarului general al parti
dului, a fost inaugurată 
prima capacitate de pro
ducție a întreprinderii de 
pompe și subansamble 
auto. In aplauzele sutelor 
de muncitori, frezori, ra- 
botori, rectificatori, pre- 
satori, tratamentiști, pro
fesii ce confirmă vocația 
industrială a Scorniceștiu- 
lui, secretarul general al 
partidului ă tăiat pan
glica inaugurală și a dez
velit placa ce atestă in
trarea în funcțiune astăzi, 
22 septembrie 1979, a noii 
unități constructoare de 
mașini.

La intrarea în- incinta în
treprinderii, în fața unor 
grafice, a unor exponate 
— primele pompe de apă 
destinate producției. de 
autovehicule —, secreta
rul general, al partidului a 
analizat, împreună cu con
ducerea ministerului de L
resort, cu specialiști din
întreprindere, problemele 
pe care le ridică începe
rea fabricației, precum și 
înfăptuirea programului de 
asimilare a producției de 
pompe de benzină și de 
ulei, în etapa a doua de 
dezvoltare a întreprinderii, 
prevăzută pentru finele a- 
nului 1980.

ci mp, „Cupa
Jiului. Astfel, în primul 
set, doar două ghemuri 
au fost mai disputate, di- 
namovistul a reușit însă 
3 breck-uri. Mult mai echi
librat s-a dovedit setul ur
mător, Almăjan a preluat 
chiar conducerea — 1—3,
dar apoi a răspuns nesi
gur puternicelor retururi 
ale lui Bîrcu și astfel a 
pierdut întîlnirea favori
tul nr. 2, care altădată nu 
avea probleme cu mai tî- 
nărul său adversar,

„Capul de afiș“ al reuni
unii de ieri l-a constituit 
duelul dintre Drymalski 
(Polonia Bydgoszcz) și 
Dan Nemeș (Jiul), Tenis-

Dialogul de lucru a con
tinuat apoi la liniile și a- 
telierele intrate în pro
ducție. Avînd cuvinte de 
apreciere pentru rezulta
tele obținute, secretarul ge
neral al partidului a in
dicat să se scurteze peri
oada de punere în funcți
une a întreprinderii la în
treaga capacitate proiec
tată.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au străbătut, într-o mașină 
deschisă, Scorniceștiyl 
nou, modernul cartier de 
blocuri, expresia transfor
mărilor radicale pe care 
le-a cunoscut și le cu
noaște această veche va
tră românească, aflată în 
plin proces de dezvoltare, 
atît economică, cît și în ce 
privește confortul, îmbu
nătățirea vieții, urbaniza
rea.

In continuare, secretarul 
general al partidului s-a 
oprit la un lan ou porumb 
din apropierea comunei, 
prilej de analiză a expe
rienței Scorniceștiului în 
obținerea unor producții 
superioare la porumb, la 
hectar.

Apoi, secretarul gene
ral al partidului a făcut 
un popas la casa părinteas
că, ridicată cu trei sfer
turi de veac în urmă de 
soții Andruța și Alexandra 
Ceaușescu, și unde a co
pilărit, împreună cu frații 
săi, , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Momente de 
înaltă încărcătură emoțio
nală, trăite împreună cu 
consătenii săi, cu miile de 
locuitori ai Scorniceștiului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au oprit apoi 
la cimitirul din Scorni
cești. La . mormintele pă
rinților tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — . Andruța și 
Alexandra . Ceaușescu — 
s-a păstrat un moment de 
reculegere și au fost depu
se coroane de flori.

In continuare, îndrep- 
tîndu-se spre stadionul 
din localitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena.. Ceaușescu au 
vizitat muzeul Scornicești, 
unde le-au fost înmînațe 
medalia jubiliară „Scor
nicești 400". Apoi,. în ca
drul unei expoziții ame
najate în incinta comple
xului sportiv a fost pre
zentată dezvoltarea eco- 
noțnico-socială a localității.

Cu prilejul vizitei efec
tuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Scornicești,

Minerul"
mânui polonez, la 32’de 
ani, ni s-a părut un jucă
tor complet, stăpînește bi
ne toate procedeele tehni
ce (loviturile liftate, reve
rul, mai ales), dar tehnica 
lui superioară este dubla
tă și de o surprinzătoare 
fantezie. De fapt, „rulat" 
în multe. întreceri inter
naționale, partenerul lui 
Fibak rămine încă om de 
bază pentru naționala Po
loniei. Dan Nemeș, timorat 
de valoarea adversarului, a 
acționat crispat, n-a în
drăznit să alterneze lovi
turile lungi cu stopurile, 
de fapt n-a știut să-și fa
că din vînt un aliat. Me

a avut loc o adunare popu
lară, la care au luat parte 
toți locuitorii comunei, pre
cum și numeroși cetățeni 
din așezările învecinate.

Apariția tovarășului
Nicolae Ceaușescu la tri
bună a fost salutată cu pu
ternice aplauze și urale, cu 
îndelungi ovații, cei pre- 
zenți la miting exprimîn- 
du-și încă o dată dragos
tea și recunoștința față 
de secretarul general al 
partidului pentru- grija 
permanentă manifestată 
în direcția dezvoltării mul
tilaterale a tuturor jude
țelor țării, sporirii bună
stării întregului popor.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Ion 'Albu
lețu, prim-secretar al Co
mitetului județean Olt al 
P.C.R., președintele Con
siliului popular județean.

In aplauzele miilor de 
participant la adunarea 
populară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înmînat re
prezentanților comunei 
Scornicești Ordinul „23 
August11 clasa I, conferit 
acestei localități pentru 
contribuția deosebită adu
să de locuitorii ei la luptă 
întregului popor pentru in
dependență și progres so
cial, la creșterea an de 
an a producției agricole, 
precum și pentru partici
parea activă la înfăptuirea 
politicii partidului și sta
tului de făurire a societă
ții socialiste multilateral- 
dezvoltate în patria noas
tră, cu prilejul împlinirii 
a 400 de ani de la prima 
atestare documentară a 
comunei.

La adunare au luat cu- 
vîntul Victor Popescu, se
cretarul comitetului comu
nal de partid, primarul 
comunei Scornicești, Ion 
Duhai, secretarul comite
tului de partid de la în
treprinderea de pompe și 
subansamble auto, Maria 
Stoian, reprezentanta ti
neretului din comună, Du
mitru Popescu, pensionar, 
și Vasile Bărbulescu, 
președintele Cooperativei 
agricole din localitate.'

Intr-o atmosferă vibran
tă, de puternic entuziasm, 
a luat apoi cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a 
fost urmărită cu viu inte
res, cu deosebită atenție și 
profundă satisfacție, fiind 
subliniată în repetate rîn- 
duri cu aplauze și. urale. 

todic, ®u un moral inal
terabil, deși a greșit și lo- 

. vjt.uri. ușoare, polonezul s-a 
detașat, nesperat de ușor 
și repede în ambele se
turi. Cu toate că reprezen
tanții noștri au părăsit se
mifinalele învinși, valoa
rea și performanțele lor 
merită aplaudat^.

In dimineața zilei de azi, 
punct final al întreceri
lor probelor de simplu și 
dublu bărbați, Jan Bîr
cu — Henryk Drymalski; 
Drymalski, Wisniewski — 
Almăjan, Popovici.

Rezultate tehnice înre
gistrate sîmbătă : Sim
plu : Bîrcu — Almăjan 
6—3, 6—4 ; Drymalski — 
Nemeș 6-—2, 6—1 ; dublu ; 
Drymalski, Wiesniewski — 
Nemeș, Dumitrescu 6—3, 
6—7, 6—1; Almăjan, Po
povici — Nemeth, Russen 
6—7, 6—4, 7—5.

Ion VULPE

seriile I-II ; Republica: I țJ 
Brațele Afroditei ; Uni- * 
rea : Misiunea Capri
corn Unu — seriile I-II.

PETRILA : Chirurgii. 
LONEA : Hercule cu

cerește Atlantida.
ANINOASA: Onoarea 

pierdută a Caterinci . 
Blum. I

VULCAN : Hercule ’
cucerește Atlantida. I

LUPENI — Cultural: I
Omul cu masca de fier ; I 
Muncitoresc : Totul pen- I 
tru fotbal. •

URIC ANI: Din nou J 
liniște. I

Luni, 24 septembrie ■ 
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Iiembrie: Magnolia din 
nou înflorește; Repu
blica : Fetițo, vrei să 
joci în film? Unirea: 
Ultima frontieră a mor
țiu .

PETRILA: Chirurgii. 
I LONEA : Hercule cu

cerește Atlantida. 
I ANINOASA: Onoa

rea pierdută a Cateri
nci Blum.

VULCAN : Front în 
spatele frontului, seriile 
I-II. .

LUPENI — Cultural: |
Adio picola mia ; Mun- . 
citoresc : Totul pentru 1 
fotbal. "

URICANI: Din nou I 
liniște. •

i TV |
I Duminică, 23 septembrie J

8,45 Gimnastica la do- a 
Imiciliu. ■

9,00 Tot înainte ! ]
19,25 Șoimii patriei. ■

9,35 Film serial pen- I
tru copii: „Sâgea- 1 
ta neagră". I

10,00 Viața satului. I
11,45 Festivalul ’ interna- I 

țional „George E- I 
nescu“. a

12,30 De strajă patriei. | 
113,00 Telex. ®

13,05 Album duminical : | 
14,00 Woody. ■

' 14,25 Spectacolul lumii. I 
15,00 Fotbal : Universi- | 

tatea Craiova — a 
Dinamo București. | 

16,50 Toamnă de aur — .
Program muzical I 
folcloric. ’

17,05 Caleidoscop mu- I 
Izical-distractiv. I 

18,00 Film serial ■ „Cal
varul". Episodul

I 18,45 Cei patru M. 
119,00 Telejurnal.

19,15 Permanenta redes- Icoperire a Româ

niei (XIV) — Dolj. 
1 20,05 Film artistic : „Ju

decătorul si Jack 
Wyler".

I 21,35 Telejurnal. 
' Luni, 24 septembrie

116,00 Emisiune în lim
ba maghiară.

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19,35 Revista economică

TV.
19,55 Cadran mondial.
20,45 Roman-foileton i

„Cei din Mogador". I 
I 21,40 Telejurnal. I

Mica publicitate
PIERDUT umbrelă, în 11 

septembrie 1979, în holul 
Maternității. Adresați 
41138. Aducătorului recom
pensă. (802)

PIERDUT plasă cu acte, 
buletin, permis conducere 
auto, certificat înmatricu
lare motocicletă, certificat 
de naștere pe numele Ciu- 
botariu Constantin și 5 
bucăți fișe medicale. Adre
sați Radu Gheorghe, strada 
Aleea Muncii bloc 4 sc. III 
ap. 2, Vulcan, ori miliție. 
Aducătorului recompensă. 
(1799).
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