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Ziarele de ieri au in
formai asupra desfășură, 
rii lucrărilor Plenarei 
CC. P.C.R. din 7—8 

• OiAv-iaiJfie a.c., plenară 
care a dezbătut și a ela
borat documente de im
portanță covîrșitoare pen
tru dezvoltarea economi, 
co-sccială a patriei noas. 
tre socialiste, pentru ridi
carea continuă a nivelu. 
lui de trai al oamenilor 
muncii.

Plenara C.C. al P.C.R. 
a dezbătut si aprobat, in 
conformitate cu hotărîri. 
le Congresului al Xll-lea 
al partidului, cu orienta 
rile și indicațiile secreta, 
rului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu 
cerințele ridicării pe o 
treaptă calitativ superica. 
ră .1 întregii activități e_ 
conom i co -sociale, pr o i e c- 
tul Pianului național u- 
nic de dezvoltare econo. 
mico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 
1983. Prin prevederile sa
le, relevă hotărîrea ple
narei. proiectul de .plan 
orientează eforturile cre
atoare ale întregului nos. 
tru popor in cel de-al

treilea ân al cincinalu
lui, a-sigură progresul1 
neîntrerupt al economiei 
naționale, creșterea nive
lului de trai și a gradu
lui de civilizație al na
țiunii pe calea socialis
mului si comunismului.

Potrivit indicațiilor se
cretarului general a! 
partidului. a cărui con
tribuție a fost hotărîtoare 
la elaborarea planului pe 
1983, la fundamentarea 
realistă, științifică, a o- 
biectivelor sale, proiectul 
de plan pune un accent 
deosebit pe lărgirea ba
zei proprii de materii pri. 
me și energetice — ast
fel incit cea mai mare 
parte a necesarului pe 
1983 să fie asigurată din 
resurse proprii — pre
cum și pe dezvoltarea in. 
tensivă a agriculturii. O 
deosebită atenție este a- 
cordată valorificării su. 
perloare a materiilor pri
me și energiei, ridicării 
nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, îm
bunătățirii activității de 
export, sporirii accentua, 
te a eficienței economi -

. ce, creșterii bunăstării 
materiale și spirituale a 
întregului nostru popor.

Așa cum relevă hotărî, 
rea plenarei, există toate 
condițiile în vederea rea
lizării planului pe 1983 la 
toate nivelele și sectoare
le de activitate. In acest 
sens plenara adresează 
tuturor muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor, 
oamenilor muncii din in
dustrie chemarea de a 
acționa pentru înfăptui
rea ritmică a prevederilor 
planului pe acest an, pen
tru ridicarea întregii ac
tivități la un nivel supe, 
rior de calitate 
ență, în vederea 
rii și începerii 
mai bune eon 
a îndeplinirii 
velor plan
pe 1983. In acest scop se 
cer măsuri pentru folo
sirea la întreaga capaci
tate a utilajelor din dota
re, folosirea deplină a 
timpului de lucru, întări.

și eficl- 
pregăti- 
în ceie 

d i ț i i 
obiecti.,

u 1 11 1

| La solicitarea redacției, conducători ai întreprinderilor miniere _
directori, ingineri șefi, președinți ai c.o.ni. sau ai comitetelor de sindicat 
— răspund la întrebările :

1. Care sînt cauzele care au 
determinat nerealizarea sarci
nilor de plan pe acest an ?

2. Cu ce rezultate veți înche- primele zile ale lui 1983 ?

ia ultimul trimestru ?
3. Ce măsuri întreprindeți 

pentru realizarea planului din

Ăzi răspunde ZAIIARIA PARASCA, președintele comitetului sindicatu-' 
lui, vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii de la I.M. Bărbăteni

sa„Sperăm 
realizăm

Una dintre:, cauze a cons, 
tituit-o efectivele, absență 
efectivelor și în mod deo
sebit a celor electromeca
nice. Pe de altă parte 
ne-am confruntat eu unele 
neconfirm'ări de strate; Din 
condiții obiective am în- 
tirzîat punerea în funcțiu. 
ne a unui abataj de mare 
copacitate toate aces-

A

Vi-avem probleme, s
lanul trimestrului II

ne
Mi

tea s-au adăugat și slabă 
calitate a pierălbr 
schimb-"primite, și indisci
plina. Am avut numeroase 
absențe nemotivate, aba
teri de la disciplina de 
producție, prin nefo!osirea 
la fronturi a timpului de 
lucru afectat procesulu. de 
producție. Iu ceea ce pri
vește intârireu disciplinei 
am 1 uat măsuri (•are . an 
conduși în cele din. urmă 
Ta . îrnb u năfâți rea:’sta ri i di st 
ciplihare; dar nu în măsu
ra în f-are âjp dbrit-o.

2) Din discuțiile purtate 
toate nivelele s-a des- 

•;us eon luzia că mina 
astră :și va realiza pre. 

vederile de plan pe

de .
.treg^trimestrul IV.'

■-Cu toate că în acsste 
zile încă nu v-ați ridicat 
la nivelul sarcinilor slăbi. 
Iile. ,IȚI .

Chiar și in aceste con
diții. Pînă ’la sfîrșitul lunii 
octombrie vom recupera și 
minusul acestei luni.

3) Linia de front necosa. 
”ră realizării prevederilor 
de plan stabilite pentru 
prima parte <i anului vi
itor (> avem Asigurată. Sin. 
bem in avans față de plan 
en lucrările de pregătire si 
deschidere.

j

'Continuatt (n naQ a l-a

Interviu realizat de 
Dorin. CHETA

(Continuare în pag. a 2-a)

Toamna esțe un ana
li mp al soarelui, dar și 
al ploii al recoltei, al 
brazdelor goale, și-,al po_ 
milăr cu bulgări aurii, 
al frunzelor ce ning 
șiet/ie. al bucuriei 
și al nostalgiei... r

Elevii au uitat 
: mult • de ■ prima 
scoală.

Două formații de lucru puternice, avind la „cir- 
pe cimoșcuții mineri șefi de brigadă Constantin 

Sorescu și Mihai l-arcaș, două colective de muncă de 
la sectorul III al minei Uricani evidențiate în mun
că prin eforturile susținute de a da țârii mai mult 
cărbune și de calitate superioară. In imagine cîțiva 
componenți ai acestor brigăzi.

f oto : Ștefai^ NEMECSEK:

I
t

' Gospodinele iși 
duiesc cămările.

Ziua scade mereu.
.Pe Mîndra a cazul 

prima zăpadă, iar trecă
torii își iuțesc pașii, bi- 
eiuiii de vînttil aspru, 
siliți să-și pună veștmin
te de sezon.‘

Chiar și vitrinele- ma
gazinelor vestesc 
anotimp.

Și sîntem abia la 
locul toamnei.

Cîți oameni își 
adaugă anilor încă unul 
in această toamnă?)

In jond. nu-i toamna 
o sinteză a celorlalte a- 
notimpuri ? Soare, ploa
ie, zăpadă. :.

noul

ni ti

nt ai

s

• e

Renunțîndu-se la mecanizare nu se pot 
realiza randamente superioare

In mineritul Văii Jiului perioada ultimelor cinci an: * 
caracterizează printr-o puternică pătrundere in sub 

teran a tehnologiilor noi, moderne, de măre productivi-, 
încadrează organic în direcțiile 
le conducerea superioară de 

partid și . de stat, în indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite de lucru în 

cină secretarul general al partidului su- 
*Am alocat din bugetul sta-

din veniturile întregii noastre națiuni,
miniera. Numai in

I
• tate. Acest proces se

• I v de ' acțiune, promovate de

i
I Valea Jiului,
, blinia 
I tutui,

, sume însemnate pentru activitateo
| Valea Jiului, am realizat in ultimii 10 ani o creștere de 

10 ori a fondurilor fixe. Am creat deci o puternică ba
ză materială. Acum trebuit să acționăm pentru a obți
ne, cu această bază materială, cu dotarea și cu mij
loacele moderne pe care Ie avem, creșterea mai ra
pidă a producției. Aceasta înseamnă să folosim mai 
bine combinele,- utilajele de înaltă, tehnicitate, să a- 
sigurăm ca ele să funcționeze complet și să dea ma
ximum de producție".

întreprinderea minieră Lo. 
nea participă cy o pondere 
însemnată la producția fi
zică de cărbune extrasă în 
Valea Jiului, In perioada de 
pionierat a mecanizării,: co- . 
Jectivul de aici a avut Un 
rol de seamă in promova- . 
rea noului, în asigurarea 
exploatării la .parametri ti. ■/ 
dicați a complexelor me
canizate de susținere și, 
odată cu acestea, a com
binelor de abataj; io extin-. 
derea mecanizării transpor
tului. Ca urmare, în anii 
78-'79, mina toned o func- - z 
ționat cu cite 2 și chiar 3 ■■ 

''abataje de mare capacita
te, în stratul. 3/dotate cu (Continuare in pag. a 2-a)
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complexe mecanizate 
susținere și combine 
tăiere, care produceau 
care, lunar, pîhă la 11000 
tone de cărbune și cu pro
ductivități ale muncii de 
10 Și 11 tone/post. Cons
tantin Solomon, loan Cojo- 
cariu sau Dragoș Teleagă 
erau nume de brigăzi care 
își ciștigaseră un adevărat ', 
renume in folosirea la in- | 
dici de vîrf a zestrei de u- . 
tilaje de care dispuneau. •

De ce aceste rememorări? i 
Din simplul motiv că la ,

Anton HOFFMAN •

Productivități 
sporite în abataje

Două dintre brigăzile de 
mineri de -la l.M. ..J.onea, 
continuă să obiină rezul
tate bune și în această lu
nă. • Astfel, brigadă' condu
să de Vasile Rusa, de lă 
sectorul 111, adaugă retor 
450 tone de Cărbune, ex-I

j trase suplimentar în luna

.#■

septembrie, încă 100 tone 
pe această lună, în condi
țiile depășirii productivi. - 
țății muncii cu 10’00—1200 
kg/post.

Productivități superioare ■ 
sarcinilor cu 1300 kg/post 
realizează și brigada con
dusă de Nicolae Golea: de 
la sectorul IV (șefi de 
schimb Ion Gogeăn, Iosif 
Koicso. Dumitru Igiptes și 
Anton f lowa).
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Angajare fermă, responsabilă, 
pentru realizarea sarcinilor de plan

•*>

începutul 
în orga-

și SMA 2. In prezent, 
ne ocupăm de asimilarea 
complexului SMA-P.l. Cu 
toate acestea rezultatele 
noastre puteau fi • mult 
mai bune dacă b.o.b se 
ocupa mai bine de edu
cația comunistă a tineri
lor. Avem, din păcate, ți
neri care fac nemptiva- 
te, întîrzie de la serviciu, 
tineri care nu fac cinste
iimHiiitiiiitHiiiiiinHiiin

încă de Ia 
lunii octombrie 
nizațiile de tineret au Ioc 
adunările generale pen
tru dări de seamă și ale. 
geri, eveniment politic 
însemnat care se desfă
șoară în lumina orientă
rilor date de secretarul 
general al partidului, to. 

varășul Nicolae Ceaușescu, 
la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie 
a.c. și la Congresul Edu
cației politice și culturii Adunări pentru dare 
socialiste. Totodată, a- . . . .
dunările și conferințele 
organizațiilor U. T. C., 
ale A.S.C. și ale pionieri, 
lor constituie un prilej de 
temeinică analiză a mo
dului în care se înfăp
tuiesc sarcinile ce revin 
tinerei generații din do
cumentele Congresului al 
XII-lea al partidului.

La I.U.M. Petroșani ti
neri din organizația nr. 
2 construcții metalice au 
analizat în mod critic și 
autocritic activitatea des. 
fășurată de b.o.b de la 
alegeri și pînă în prezent. 
Atît darea, de seamă, cît 
și participanții la dezba
teri s-au referit pe larg 
la stilul și metodele de 
lucru ale b.o.b, la faptul 
că în perioada analiza
tă— cu toate că s-au 
obținut bune rezultate în 
producție .— s-au înregis
trat și unele neajunsuri.

In cuvîntul său, Cons
tantin Vilceanu, spunea : 
„Avem bune rezultate in 
producție în ceea ce pri
vește asimilarea și con
fecționarea complexelor 
mecanizate tip SMA 1

de seamă și alegeri 
în organizațiile U.T.C.
H/uHHmmtHmwmuum. 

organizației noastre". 
„Pentru că tot este vor
ba de disciplină — spu
nea la rîndul său , Solo
mon Mâți — este nece
sar să amintesc că mai 
avem tineri care nu își 
realizează sarcinile de 
plan. In acest sens reco
mand noului birou care 

' va fi ales să mobilizeze 
toți tinerii la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce 
ne revin". Carmen Ko- 
nieska și Titină Țigănuș 
s-au referit la slaba apro
vizionare cu electrozi, 
scule, la faptul că iarna 

sînt 
la

Ioan 
Biro 

că 
de

se apropie și mai 
încă multe de făcut 
vestiarul femeilor. 
Vasniuc, Margareta 
au subliniat faptul 
b.o.b s-a preocupat 
primirea în partid a ce
lor mai buni și conștiin
cioși tineri, a organizat 
•acțiuni de recuperare a 
unor materii prime, de 
colectare a fierului vechi.

S-au - organizat ex
cursii, drumeții, concur, 
suri pe meserii etc. A- 
lexandru Clipici, Ileana 
Paraschiv s-au referit la 
calitatea lucrărilor, la re
zervele de care dispun ti
nerii din organizația nr. 
2 pentru a îmbunătăți 
continuu organizarea pro
ducției și a muncii, an. 
gajîndu-se că vor depu
ne toate eforturile pen
tru ca organizația din 

: care fac parte să devină 
' o organizație fruntașă 

pe uzină. La rîndul său 
; Izidor Căpeț, secretarul 

comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, a făcut re. 
feriri concrete la acti
vitatea depusă de tinerii 
din organizația nr. 2. 
Totodată a recomandat 
noului birou ales să se 
implice mai mult în ac
tivitatea de .zi cu zi, să 
intensifice munca poli
tică de la 
se ocupe 
educarea prin muncă 
pentru muncă a tinere
tului. '

Adunarea generală pen. 
tru dare de seamă și a- 

. legeri a scos în eviden
ță hotărîrea unanimă a 
tinerilor de aici de a 
acționa cu responsabili. 

' tăte și elan tineresc pen.
tru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le 
revin. De asemenea, s-a 
subliniat, necesitatea ca 
respectarea ordinii și dis
ciplinei să constituie o 
problemă de esență pe 
agenda de lucru a noului 
birou ales.

Constantin GRAURE

„Sperăm să n-avem 
probleme, 
realizăm planul 
trimestrului IV"

să ne

(Urmare din pag. I)

,.w _ y Ut
munca poli- 

pm la om, să 
mai mult de

Și

— Sperăm să rezolvăm' 
și problema efectivelor. A. 
vein deschise și cursuri de 
calificare pentru pregăti
rea forței de muncă.

De asemenea s-au luat 
măsuri de urgentare, a lu
crărilor necesare concen
trării producției pe fluxuri 
de benzi. In felul acesta 
nu vom . mai avea proble
me cu evacuarea cărbune, 
lui. Prin executarea gale
riei de Ia orizontul 650 ca
reVa face legătură cu pu_ 
țul Mierleasa vom evița și 
transportul pe calea fera
tă și cu mijloace auto.

Sperăm ca din acest tri
mestru să ne ridicăm la 
nivelul sarcinilor planifi
cate pentru prima parte a 
anului viitor.

Hotărîri de maximi însemnătate 
pentru progresul multilateral 
al patriei noastre socialiste

(Urmare din pag. J)

uiiiim

Confccționera Angela 
- Chișcă, una din tinere

le muncitoare de la în
treprinderea de confec
ții Vulcan.

' .. .... I. ...
Servire promptă, 

vilizată, la magazinul 
de confecții pentru fe
mei din cadrul comple
xului „Hernies".

(Urmare din pag. I)

< UN MAGAZIN... „U- 
NIC". Cu mai mult de un 
an în urmă la Vulcan se 
dasehidea unul dintre cele j
mai mari, frumoase și bi_ i
ne aprovizionate .magazine ,
alimentare din municipiu : |
unitatea nr. 10 „Unic". Es_ >
te un magazin care și-a : . | 
clădit un remarcabil, preș. •
tigiu comercial. Modalități. 1
lor atractive de expunere *
a produselor în cei peste I
1600 mp, aprovizionarea .*
ritmică și corectitudinea *
profesională a celor 25 de t
vînzătoare, coordonate de ,
gestionara Delia Ivan, con. |
tribuie la practicarea unui <
comerț civilizat și eficient. |
In fiecare lună planul de »
vinzări este depășit.

ora actuală, ponderea pro
ducției de cărbune extrasă 
în abataje dotate cu teh
nici de vrrf s-a redus sim
țitor, S-a redus și numărul 
acestora,' ‘dar au scăzut ți 
randamentele la care a- 
cestea lucrează. In trimes
trul Iii al acestui an; re
cent încheiat, în abataje 
înzestrate cu susțineri me
canizate s-au extras doar 
cu ceva peste 10 000 de 
tone. Un sigur complex se 
mai află die în funcțiune, 
la sectorul III, și acesta ur- 
iiiînd să-și încheie ciclul 
ipîriă le finele anului, fără 
ca în perspectiva imediată 
să se întrevadă posibilitatea 
introducerii a noi complexe 
de abataj.

Care sînt cauzele acestei 
stări de lucruri total neco
respunzătoare ? Dacă ar fi 
să acordăm 
spuselor unor cadre 
conducerea din comparti
mente funcționale ale în
treprinderii, cauza unică or 
fi înrăutățirea condițiilor de 
zăcămînt în zona blocului 
VI al minei, unde, prin a- 
pariția unor inflexiuni în 
dezvoltarea stratului 3, a 
deselor schimbări ale di-

credit total
de

• SEDIU NOU. In ve
derea demolării clădirilor 
din vechiul centru al re
ședinței de municipiu, co
operativa meșteșugărească 
„Unirea** și-a mutat sediul 
administrativ în strada 30 
Decembrie, nr, 1 a, în fos
tul local al Inspectoratului 
sanitar de stat
• REABILITARE. In 

urma notei critice apărută

îa ziarul nostru, propagan
da vizuală de la mina Lo_ 
nea și-a împrospătat toa
te gazetele, inclusiv ediți
ile „Tineretul și produc
ția" și „Colțul, calității". 
Ceea ce înseamnă că exis
tă spirit receptiv.

• centenar pâr- 
VAN. Ieri, la Casa de 
Cultură a sindicatelor din 
Petroșani, sub genericul 
„Zile de istorie , a avut 
loc un colocviu v-i’inat 
savantului V§sjțe psrvan, 
al cărui centenar să.r* 
bătorește.

rora le revine înalta în
datorire de a acționa cu 
fermitate pentru recupe
rarea rămînerilor in ur
mă la extracția de căr
bune, și realizarea ir.te _ 
grală a planului ultimu
lui trimestru.

Primind cu deplină a- 
deziune și aprobare im
portantele' documente a- 
doptate la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., comu
niștii, minerii, prepara
torii, constructorii de 
mașini, toți oamenii mim.

.rea ordinii și disciplinei, 
ridicarea pregătirii profe
sionale a cadrelor. Se im. 
pun, de asemenea, efor
turi susținute pentru asi. 
gurarea capacităților de 
producție,. a bazei tehni. 
co-materîa’e, 
integrală a 
prevăzute în plan. Conco
mitent cu eforturile de
puse pentru realizarea e. 
xemplară a producției fi
zice, ppntru reducerea , , , . . . __
consumurilor de materia, cil din Valea Jiului yor 

acționa cu abnegație și 
dăruire, cu înaltă respon
sabilitate pentru înfăp
tuirea hotărârilor elabora
te, pentru întîmpinarea 
Conferinței Naționale a 
partidului, din decem
brie a.c. cu însemnate

realizarea 
investițiilor

le și energie, o deosebită 
atenție se cere acordată 
sporirii eficienței econo
mice, întăririi autocondu. 
cerii și autogestiunii mun
citorești, aplicării prin, 
cipiilor noului mecanism 
economico-financiar. . ___ _____

Sînt orientări de o ma. realizări, în înfăptuirea 
re însemnătate- pentru ac. exemplară a obiectivelor 
tivitatea organizațiilor de stabilite de Co.t?-“resul al .

XII-lea, mai ales în ceeapartid, a colectivelor din
unitățile- economice din — ’ ----
Valea Jiului, îndeosebi ce privește dezvoltarea 
din industria minieră, că_ bazei energetice a țării.

Răspundem 
cititorilor

• UN GRUP DE TA
XATOARE. Conform deci
ziei nr. 5039 din 1 octom
brie a.c., dată de conduce
rea A.U.T.L. Petroșani, în. 
cepînd cui ziua de 2 octom
brie a.c„ tovarășa Greeu 
Victorița va presta servi
ciu în calitate de taxa
toare conform pregătirii și 
încadrării pe ca
re o are. • ION NA- 
NU, Petroșani: Careul dv. 
se află în pregătire de a- 
pariție la rubrica noastră 
„Rebus" din pagină dumi
nicală de divertisment. Vă 
așteptăm colaborarea cu 
noi creații, rebusistice.

recției, acestuia, cîmpul de 
lucru al complexelor s-a 
redus la circa 100 ml (de 
la 240 ml) fiind necesare, 
de asemenea, dase „repli
eri" ale secțiilor, ceea ce a 
diminuat foarte mult avan, 
sările lunare și randamente
le - între 2,8 și 5,2 to- 
ne/post în ultimele trei 
luni la acest din urmă in
dicator. in realitate ' însă

înrăutățirii condițiilor de 
zăcămi'nt în blocul VI n-au 
fost contracarate prin gră
birea pregătirii, în vederea 
extinderii mecanizării, a noi
lor zone de exploatare.' In 
consecință, în pofida fap
tului că cel puțin unul din 
complexele din dotare, 
chiar dacă are termenul de 
amortizare depășit, ar pu
tea fi recondiționat și re-

dițiile restanțelor substan
țiale pe care le înregistrea
ză colectivul i.M. Lonea in 
acest an, producția fizică 
de cărbune să poată spori 
pe alte căi decit prin creș. 
terea productivității mun
cii, indicator determinat, tot 
în măsură hotărîtoare, de 
mecanizarea operațiilor din 
abataj. De aceea este im
perios necesar să se acțio-

Rcniințîndu-se la mecanizare
nu se

randamente superioare
la anomaliile tectonice din 
acest bloc s-au adăugat și 
deficiențe în asigurarea e. 
vacuării ritmice a cărbune, 
lui, nerespectarea întocmai 
a programelor de lucru în
tocmite, cauze care au de- 

• terminat importante denive
lări în „feliile" de exploata, 
re, respectiv stagnări în 
avansarea secțiilor, depre
cierea lor prin solicitare 
timp prea îndelungat

folosit pentru încă un ci
clu, iar un număr de 5 
combine de abataj din zes. 
trea proprie a minei ar 
putea fi puse în funcțiune. 

Este o situație inadmisi
bilă care nu concordă cu 
exigențele actuale puse în 

. fața tuturor colectivelor mi
niere din Valea Jiului, deci 
și a cadrelor tehnico-ingi-■ 
cerești, organizatorilor și 

.___   la conducătorilor procesului
acțiunea presiunii miniere. extractiv de la I.M. Lonea.
Pe de altă parte, efectele E de neconceput ca în con-

abataje la profile mari. Ex
tindem, de asemenea, ta
vanul, de rezistență la mai 
multe abataje din st‘—"£ 
3, în sectoarele UI, țț. și, 
îndeosebi, IV, cu intenția 
ele a Introduce aici combi
ne de abataj pentru» meca
nizarea tăierii. Concomitent, 
a început pregătirea unui 
prim panou din stratul 5 
în vederea introducerii u. 
r.ui complex de susținere 
pentru grosimi mari și, res
pectiv, combină pentru tă
iere..."

Trebuie precizat însă, că 
cele mai multe din posibi. 
litățile de sporire a gradu. 
lui de mecanizare în aba
taje vizează perioade de 
perspectivă nu tocmai a- 
propiată. Tocmai de aceea 
subliniem, din nou, că es
te de datoria celor care 
conduc ți organizează acti. 
vitatea productivă Io sec
toarele minei Lonea, cu 

..sprijinul direct a! conduce. 
-> rii colective, a întreprinderii, 

____  ... ____ șă urgenteze punerea in a- 
„Deocamdată ne plicare a-respectivelor pro

grame, ..astfel îneît să se a. 
sigure cit mai din timp 
premisele creșterii product!, 
vității muncii și producției 
de ^grbune la I.M. Lonea.

neze grabnic pentru îmbu
nătățirea situației în aceas
tă latură a ^activității teh- 
nico-productive.

Discuția finală purtată 
cu inginerul șef al minei, 
Viorel Boantă, ne-a dat 
prilejui să consemnăm u- 
nele preocupări în această 
direcție: „Z_____ 1
pregătim pentru introduce
rea mecanizării în blocul 
III al minei, în care scop 
executămm lucrările minie
re de acces spre viitoarele
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• BRIGADA , ȘTIINȚI- climaterice și în județele limbi străine, dans modern, 
, > brigada limitrofe. O astfel de ex-

-■'cursie va avea loc în ziua
de 14 octombrie a.c.

FICA. Tot ieri, 
științifică a casei de cul
tură din Petroșani s-a de
plasat la Depoul C.F.R., 
unde, în cadrul unei în- 
tîlniri cu oamenii muncii 
din această unitate s-a 
vorbit despre „Știința ro. 
mânească-și prestigiul ei 
în lume“.

la
Drobeta-Turnu Severin, 

unde vor fi viz:,. .<> cele 
mai reprezentative obiec
tive turistice din județ: 
hidrocentrala Porțile de 
Fier și muzeul municipal.

Toto, iar pentru copii, 
gimnastică și balet.

de

• LA VULCAN, se lu
crează intens la un nou 
tronson al Bulevardului 
Victoriei. Este vorba de 
tronsonul cuprins intre ci
nematograful „Luceafărul1' 
șl unitatea C.E.C.

kely de Ta unitatea nr. 130 
„Cofetărie" din Vulcan, 

operația de încasare' este 
incorectă (cînd se face pla
ta .de către cumpărători) • 
și purtarea civilizată nu I
constituie punctul... forței 
A dovedit-o joi, 7 octom
brie a.c., la ora 11,.50,

-__ _ __ • ÎNSCRIERI. La casa
Petroșani de Cultură a sindicatelor

fac 
de tru vînzăt^area Iulia Sze-

• EXCURSII. Casa pen
sionarilor din “ 
organizează săptăminal ex_ din Petroșani se mai 
cursii fa stațiuni balneo- înscrieri la cercurile

• NICI CHIAR AȘA, 
tovarăși din conducerea 
I.C.S. Mixtă Vulcan I Pen.

Rubrică realizată de 
C. BUZESCU
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O mare conștiință românească A

„A fost pentru noi 
sonificarea magistrului, a 
învățatului care era în 
același timp și educator 
și patriot;.."

C.C. GIURESCU

Savantul istoric Vasi. 
le Pârvan a văzut lumi
na zilei acum 100 de, ani 
pe meleagurile moldove, 
ne (comuna Huruiești, 
jud. Bacău), în familia 
u n u i învățător cu 
modeste posibilități în, a 
asigura existența celor 
patru copii.

O chemare lăuntrică 
i-a strunit tînărului V. 
Pârvan pașii spre disci
plina istorică, „oficiată" 
c'u strălucire de precur
sori iluștri (A. D. Xeno- 
pol, D. Oncîul, 1. Bogdan, 
N, Iorga etc.)

țn chip deosebit lui N. 
Iorga, marele istoric al 
neamului, Vasile Pârvan 
ți datorează foarte' mult 
în privința desăvîrșirii 
studiilor în străinătate.șl 
realizării apostolatului di
dactic. După ce în 1904 
își ia licența în istorie (eu 
mențiunea „Mâgna cum 
laudae"), pleacă în Ger
mania, unde obține doc
toratul în 1909 cu o teză 
referitoare la naționalita
tea, negustorilor din Im
periul roman, (cu aceeași 
sunerlativă mențiune din 
1904).

Revenit în țară, Vasile 
Pârvan îmbrățișează ca- , . 
rierâ didactică universi
tară fiind unul dintre 
cei mai tineri profesorii 
universitari din vremea sa 
(27 de ani). Da scurt timp, 
primește funcția de .di
rector al Muzeului națio, 
nai de antichități (Bucu
rești), în care calitate i- 
nițiază și conduce eam- 

^panij de săpături arheo-

i

LE PARVAN
(1882—1927)

logice (mai ales în Dobro, 
gea), valorificate științi
fic în lucrări și comuni
cări, cum ar fi „Contri
buții epigrafiee la isto
ria creștinismului daco.

. roman" (1911), Ulmetum" .
(I, II, III — 1911—1915), 
„Histria" (IV, 1916) etc.

In toamna anului 1919 
participă, alături de o 
pleiadă de învățați 

, mâni (S. Pușeariu, 
Ghibu ș.a.) la organiza
rea universității clujene 
la care, o vreme, va strâ. 
luci ca profesor și „men.
IIH/Hiiiiiliiimiiiiiiiiiiiiii

A

ro- 
On.

Oameni 
de seamă

logicii' istorice, „măreția 
poporului geto-dac".

Ultima sa lucrare: „Da. 
cia, Civilizațiile antice 
din țările carpato-danu- 
biene" a apărut postum 
(1937), ea un compendiu 
(concluziv) referitor la 
cercetările sale în legătu. 
ră cu problemele legate 
de originea poporului ro. 
mân. Dintru început, Va. 
sile Pârvan înțelege pro. 
blema formării 
nostru nu în 
unilaterală a 
ci în marea ei 
late.

Chiar din 1906, 
vit aprecierii unui

poporului 
afirmarea 
latinității, 
complex!-

*
potri- - 

exe
get al operelor sale. Va- 
sile Pârvan schița un 
program de. cercetare vi. 
zînd explorarea sistema, 
tică. a „resturilor roma
ne" de la noi, alături de 
investigarea culturii au
tohtone a geto-dacilor. 
ambele direcții alcătuind 
o organică simbioză.

Arheolog, istoric, filo
sof al istoriei, orator, pe
dagog Vasile Pârvan a 
dat dovada de un exem
plar talent în întreaga sa 
activitate, pusă in slujba 

a 
al

unuiuufMrmuuutruuft»

tor spiritual" al studen
ților de după primul răz
boi mondial. „

Devenit membru activ 
' al Academiei române (în 

1913), Vasile Pârvan re
prezintă cu cinste și pres_ 

: t:glu științific țara noas
tră peste hotare. Inter
vențiile sale la congrese, 
prelegerile la universită
țile străine .etc.

: ; ec nt e m por a n i 1 o r 
de neuitat.

Creează si conduce Școa
la ‘ ■" " ” ...____ t _________ _
(1921), instituție prysti-_ vântul, trebuie să arzi tot 

' sufletul tău pentru a ră. 
mine acolo: nu pentru 
tine, că tu ește un om, 
trecător, dar pentru oa
meni, pentru idealul lor, 
pe care tu nu trebuie să-1 
lași să decadă, pentru 
sublimul pe care trebuie 

. să-1 faci să înflorească în 
inima contemporanilor 
tăi, chiar de-ar fi să-1 
crești cu tot sîngele vie
ții-tale, pe care numai o 
dată o ai".

română din Roma

. neamului românesc,
Imo^ii ■ Pasului, cultural 

‘ patriei.
.„Cînd 

urcă in 
sociale.

semenii tăi 
vîrful p::i: 
mărturisea

Fiul Ariadnei în labirintul caricaturii

gîoasă care avea menirea 
să formeze specialiști în 
arheologie, filologie, arte, 
isterie. y2

In anul următor, Vasile 
I’ârvan publică lucrarea 
„începuturile vieții româ
ne la gurile Dunării", i- 
nițiind publicul larg în 
cunoașterea și aprofunda, 
rea istoriei vechi, iar în 
1926 (după o muncă de 
patru ani) dă la iveală 
monumentala lucrare „Ge
tica", ce reliefează, cu 
forța documentației . și a

Umo.rul nu atentează . la seriozitatea 
noastră, dimpotrivă, hohotul de ris este 
o rampă de lansare spre constelațiile re 
flecției.

Ca și poezia, umorul se poate face din 
orice materie, fie ea oricît de diafană. 
Așa că nu surprinde pe nimeni că și e- 
terna enigmă — femeia — se prinde în 
acest „dans al săbiilor".

Astăzi, la ora 11, în.foaierul Casei de 
cultură din Petroșani un juriu, care in
clude printre altele (sau alții?!) pe scri
itoarea Ileana VulpescU, publicista Ma
riana Brăescu, arhitecta Rodica Niculae . 
-Claudiu, regizorul Mirel (nu Mirela !) 
llieșiu, va „căuta femeia" ce va fi decre
tată „Miss Salon 82"., Printre cei 44 de 
„Pygmalioni" ai umorului care își vor 
însuflețite „Galateele" prin consacrarea 
CU un premiu se numără : Aurel Șt. A- 
lexandrescu, Octavian Andronic, Ștefan 
Barath, Ion Barbu, Ștefan Boroș, Octa
vian Covaci, Constantin Ciosu, Traian 
Furnea, Iulian Pena, Albert Pocii. Mihai 
Stflnescu. . i- ii-i. j‘ i . i

Sub penița caricaturiștilor femeia își"; 
schimbă înfățișarea, asemenea anticului 
Proteus, prefăeîndu-se după dorința lor 
în cal troian (soția tiranică), în Cerber 
(secretara), în stihie care dirijează „mi- 
grațiile" bărbatului (simplă jucărie me
canică).. în Xantipă, în Julietă, în chiar 
firele sorții masculine. Deasupra tutu
ror ipostazelor — autoproclamarea secretă 
în .chip de Mona Bisa. (Vezi distanța în
tre; Francoise (Sagan?), Mary lin (Mon
roe?), Shirley (Black Temple?) și Mărie!) 

între hotarele umorului, am mai spus-o, 
totul e <)U putință. De pildă, izgonirea din 
paradis s-ar fi produs pentru un banal 

.furt .de _mere, pentru că tentația' păcatu
lui originar ar fi fost chiar pămîntul, a- 
devărat fruct al cunoașterii. Și zeițele pu
teau suferi de mania fardurilor, firul A- 
riadnei este o simplă papiotă, iar Eros 
poate fi prins în capcana artei culinare.

E ușor de înțeles că se poate întîrri- 
pla astfel, atîta vreme cit și periplul 
Don Quijoțte a avut la Cap

i

-J

xaiice?

Oricum atenție:

Dulcinee, Femeia

4imee >

încă o tei;ra ignota 
în' virtutea unei prejudecăți sau a narci
sismului ei nedeclarăț ? 
Hie stint leones !

Toan LASOU

D. PELIGRAD

NOUTĂȚI MICRO-TEKNICE IN MINERIT

Placa turnanta pentru vagonețî

Ionel BURDEA

ra
pe

ORIZONTAL : 1) Caracteristică autumnală 
(inv.) 2) De toamnă 3) Toamna numără bobocii - Du
pă cinci 4) Tester I - Licoare autumnală 5) Merge 
înapoi — Corturari 6) Lucrare agricolă de toamnă - 
Ana Ursu 7) Măsură pentru timp (pl.) - Nimic, la fran
cezi 8) R'iu în U.R.S.S. - Merg învîrtindu-se 9) Etcetera
- Graniță 10) Fiice ale oceanului.

VERTICAL: 1) fine companie.., mustului 2) Activități
- Rece, în mijloc ! 3) Prefix pentru ureche - E o ca
pacitate pentru... must (dim, pl.) 4) Amfiteatru - Bău
tură de sezon 5) Nimic, la mijloc ! - Traseu 6) Pene!
- Fructe de pădure — Horia lancu 7) A transpira — 
Belșug 8) Bună pentru piață - Răsplata elevilor (pl.) 9) 
Sacoșă rustică 10) Botează vinul (pl.) - Dragoste.

DICȚIONAR : PIA, NIB, HA

Un turist străbate Peru 
cu o mașină închiriată. El 
ii cere șoferului să-l con
ducă în locuri unde ar 
putea vedea incași. 15 zile 
mai tîrziu. reîntors la l i
ma, el se plînge ;

— Nu am putut vedea 
nici un incaș, domnule.

— Tot ce se poate, dar...

Ridendo castigat mores
cînd ați Vizitat Franța a- ' 
nul trecut, ați văzut gali?

★

Cele trei minciuni u- 
niversal valabile sînt „Nu 
te-ai schimbat defel" ; „Nu 
mi s-a transmis mesajul 
dv.“ și „V-am sunat ieri 
toată ziua, dar telefonul 

• a sunat numai ocupat".:
umrrwrMrfmwwrwitmHWfiiiwtftMUwuMwuumHU
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RECORD .
. David Santamarfa 

speaker la un post de 
radio din Santo Do
mingo, a animat emisi
unile stației timp de 
340 de ore fără întreru
pere, geea ce înseamnă 
că a vorbit... mai bine 
de 14 zile. El a bătut 
recordul a:T.erior în ma
terie, care a aparținut 
americanului Bill Tins
ley (fix 14 zile)

Plăcile turnante sînt u_ -roată de fricțiune, reduc. 
tiiizaie în circuitele va. tor si cuplaj elastic. Ul- 
goileților, mai ales acolo lima variantă este foar- 
unde condițiile locale nu 
permit dispunerea unei 

curbe de cale ferată, ca 
de exemplu in rampe 
înguste de puțuri, depo
zite de materiale, punc
tele de încărcare și in 
galeriile de cap ale aba.
tajelor. Repunerea 
goneților decuplați 
altă linie se realizează 
discontinuu — cu plăci 
de inversare în cruce, și 
continuu — cu plăci tur. 
nante. Diametrul plăcii 
turnante este in funcție 
de tipul vagoneților.

Acționarea plăcii tur
nante se poate face prin 
intermediul unui elec
tromotor, în trei varian
te: 1. cu cremalieră cir
culară fixată sub placa 
turnantă; 2. direct pe axul 
suport al plăcii turnante, 
cu ajutorul unui pinion, 
al unui reductor și al u_ 
nui cuplaj elastic; 3. cu

te avantajoasă din cauza 
construcției și întreține
rii simple, precum și a 
bunei protecții la supra
solicitare.

CARACTERISTICI : so_

licitarea maxima: 10000 
kg ; diametrul plăcii: pî. 
nă Ia 6 000 mm; unghiul 
de întoarcere: pînă la 
180°; puterea de acționa
re: 5,5 kW, la 1450 tu
rații pe minut.
Cules de Aldo DANEȚIU, 

LC.P.M.C. Petroșani

1 Star‘EtL '

Știați că...
j ...petrolul pare a fl fost 
) descoperit pentru prima 

oară și folosit la iluminat 
de chinezii străvechi, cu 
5—6 milenii în urmă ?

...Bucureștiul este ■ pri
mul’oraș din lume ilumi
nat cu petrol (1856) ?

' ■ ...prima rafinărie din 
lume, de tip industiîal, ia 
ființă în mahalaua Rîfo- 
vului (1856), la Ploiești ?

...în statistica mondială, 
din 1857, țara’ noastră e a_ 
nunțată cu o producție în
registrată de 275 tone, fi
ind, sigura țară din lume 
care figurează cu o astfel 
de cantitate (față de ame
ricani care'humai în 1859 

o pro- 
tone !)?. 
Babilo.. 
grădini

ncani care humai 
reușesc să obțină 
ducție de abia 254

...zidurile cetății 
nului, splenidele 
suspendate ale Semirami„ 
del erau legate, piatră de 
piatră, prin liantul bitum?

...în prezent România se 
situează pe locul doi în 
lume în ceea ce privește 
exportul de utilaj petrolier 
și locul al treilea în lume 
In ceea ce privește volu
mul producției de petrol ?

Ton GI.UGA
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Prezențe 
românești

MOSCOVA 9 (Agerpres).
— O delegație de activiști 
a Partidului Comunist 
fiomân, condusă de tovară
șul Dumitru Necșoiu, se
cretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
j efectuat o vizită pentru 
Schimb de experiență . în 
.Uniunea Sovietică. Delega
ția a avut convorbiri la 
Secția propagandă a C.C, 
al P.C.U.Ș., la Comitetul 
Regional Volgograd „și Co
mitetul orășenesc Moscova 
ale P.C.U.Ș., la Academia 
de științe sociale de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S., a 
vizitat o gerie de întreprin
deri industriale și institu
ții ■ social-culturale din 
Moscovă și Volgograd. , '

. ,'4r - ■ <
ANKARA 9 (Agerpres)'.

— In saloanele consulatu. 
lui român din Istambul a 
fost organizată o seară muj 
zicală, în cadrul căreia 
Maria Roșea, etnomuzico. 
log la Radioteleviziunea 
română, a conferențiat des. 
?pre „Convergența în mu
zica românească și turceas
că", expunere ilustrată scL 
nor cu exemple din pairi, 
monitil muzical al celor 
două popoare. Ea manifes. 
tare, care s.a bucurat de 
un succes deosebit, au 
participat reprezentanții âi 
autorităților locale, oameni 
de artă și Cultură, ziariști,

KAMPALA 9 (Agerpres:. 
— Poporul ugatidez a săr
bătorit ieri împlinirea a 
două decenii de la p.rocla. 
marea independenței țării 
de sub dominația colonia, 
listă. Cei 20 de ani care au 
trecut de la 9 octombrie 
1962 au constituit un drum 
greu de luptă pentru dez
voltarea țării pe plan po
litic și economic, Partidul 
Congresul Poporului U- 
gandez. sub conducerea 
președintelui Milton Obote,
promovează o politică de bumbac.

emancipare a țării pe plan 
economic, de unitate și in. 
dependență națională.

In ultimii ani, au fost 
înregistrate progrese reale 
pe calea stabilizării situa
ției economice, de crește
re a. producției agricole și 
industriale. In ultimul an 
producția de cafea — prin
cipalul produs de export 
al țării — a crescut ? ?:cp??’ 
45 la sută, față de anul 
precedent, ajungînd lă ■ 
170 000 de tone. A sporit 
cu 15 la sută producția de

9

Recomandarea 
Comitetului General 
al Adunării Generale 

a 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE

(Agerpres). — După cum 
relatează agenția TASS, 
Comitetul General al A- 
dunării Generale a O.N.U, 
a recomandat includerea 
pe ordinea de zi a sesiu
nii Adunării Generale a' 
punctelor „Cu privire la 
încetarea neîntîrziată și 
interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară" și „Să. 
se intensifice eforturile în 
vederea înlăturării perico
lului războiului nuclear și 
asigurării dezvoltării în 
deplină securitate a ener-. 
geticii nucleare", propuse 
de U.R.S-S.

Pe plan extern, Uganda 
promovează o politică ac
tivă de nealiniere, pronun. ■ 
țîndu-se pentru lărgirea 
relațiilor pe diverse pla
nuri cu toate statele 'lu-' 
mii. Guvernul de la Kam
pala sprijină în mod con
secvent lupta de eliberare 
a popoarelor din Africa 
australă, pentru lichidarea 
ultimelor vestigii ale ra
sismului și apartheidului 
de pe continentul africin.

S. U. A.

în creștere — rata șomajului
WASHINGTON 9 (Ager. că, pe lingă cifrele men. 

pres). — Numărul șomeri. . țienate, numărul muncite.
lor în Statele Unite a ur
cat luna trecută la 11,3 
milioane, cel mai ridicat 
nivel din ultimii 40 de 
ani, □ anunțat Ministerul 
Muncii al S.U.A.. In ter
meni procentuali, rata șo. 
majului. a crescut în sep
tembrie cu 0,3 la sută, a- 
ju-ngînd la un. total de 
10,1 la sută din forța de 
muncă. In același comu
nicat se face precizarea

iilor „descurajați", care au 
abandonat căutarea unui 
loc de muncă, și deci nu 
s-au mai înregistrat pe 
listele de șomaj, a ajuns 
la 1,6 milioane. De asetne.

• nea, cifra șomerilor par
țiali era în septembrie de 
6,6 milioane. Rezultă deci 
că în Statele Unite numă.

sau 
mi-

rul șomerilor totali 
parțiali este de 19,5 
lioan*.

îh centrul întrevederilor se 
află ultimele evoluții ale 
situației din Orientul Mij. 
Kciu și problema? palesti
niană

REGELE HUSSEIN al 
Iordaniei a avut, sîmbătă, 
o primă rundă de convor
biri cu Yasser Arafat, pre. 
ședințele Comitetului E. 
xecutiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, sosit în vizită oficială 
la Amman în cadrul unui 
turneu întreprins prin mai 
multe state arabe. Postul 
de radio iordanian, citat de 
agenția United Press Inter, 
national, menționează că ,

LA BUDAPESTA s-au.,, 
desfășurat lucrările, sesiu
nii de toamnă a Adunării 
de Stat a R.P. Ungare, la ■ 
care au participat Janos 
Kadar, prim secretai’ al 
C.C. al P.M.S.U. și alți 
conducători de partid și de 
stat. După euirp relatează a.. 
gețiția M.T.I., sesiunea, a 
dezbătut și aprobat ra
poartele care i-au fost pre. 
zentate in problemele or
dinii publice, securității și 
gospodăriei apelor.
i ................ ........ ........

Declarația miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor membre ale „Grupului celor 77"

NAȚIUNILE .UNITE 9 cate neîncetat în fața 
(Agerpres). — „Declarația- 
miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor membre a 
le „Grupului iytor 77”, a- 
doptată la încheierea teu. 
niunii ministeriale a gru
pului, face o amplă evalu
are a situației economice 
mondiale, a unor fenoine. 
ne și practici negative, e- 
vidențiind, in acest sens, 
deteriorarea condițiilor co. 
merțului internațional, ba. 

?riereJ.e protecți-oniste ridl.

ex. 
curs 
gra

?:■ cate neîncetat iii fața 
porturilor țărilor în 
de dezvoltare, efectele . 
ve pentru aceste țări ale 
continuării politicilor do- 
bînzilor înalte, intensifica, 
ren exodului de cadre ca
lificate din țările în curs 
de dezvoltare către țările 
dezvoltate. condițiile ine
chitabile in care se face 
transferul de tehnologie, 
reducerea alarmantă a a- 
sistenței financiare și teii.,.

... nice pentru dezvoltare. ■ ?

Atentat terorist la Roma
ROMA 9 (Agerpreș). — 

In fața, sinagogii: din Humă 
a fost comis sîmbătă 
grav atentat, soldat cu 
mort, și aproximativ 30 
răniți, în majoritatea

•copii, 'teroriștii, în număr 
de patru, au lansat grena, 
de asupra grupurilor dc

oameni ce ieșeau din 
gogă, după care’ ău 
eu ajutorul a două 
mobile,? -?'<'?' 

Reprezentantul in
. . al Organizației pentru Eli_ ; 

berarea Palestine: (O.E.P.), 
Neflier Hammad, ateondăm.

? .? flat " cu toată fermitatea a- 
: tentatul: terorist.

.................................................................................. ................. .

tin 
tin 
■,ris 
lor

Italia

SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT * SPORT 6 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Fotbal, divizia A: Jiul — Dinamo 1-ț (1-1)
Incursiunile solitare sînt sortite eșecului.

Calendar săptămî nai
<11-17 X 1982)

11 OCTOMBRIE
— A intrat în vigoare Tratatul cu privire la „Prin

cipiile care conduc activitatea statelor în explo
rarea și folosirea spațiului cosmic, al Lunii șî 
altor corpuri cerești" (semnat la 27 I 1967 de 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia)

— A 4-a conferință specială a UNESCO (Paris ; 
11—20 X)

— „Ziua de solidaritate cu deținuții poli.ticî su.d-a- 
fricani" (proclamată de Adunarea Generală a 
O.N.U. în 1976)'

— Reuniune^ miniștrilor educației din America La
tină (11—18 X; Montevideo) * "

— Vizita oficială a președintelui R.F.G., Karl Cars
tens, în ILP. Chineză (11—17 X) ' e . ’

— Președintele egiptean, Hosni Mubara®, face d- 
vizită oficială în Sudan pentru a semna Cartă

țări -VȚA:
britanic, Francis

de integrare dintre cele două
—- Vizita ministrului de externe 

Pym în Egipt
12 OCTOMBRIE
— „Ziua Hispanității". Sărbătoare 

niei
— Descoperirea, în 1492, a Americii de către na

vigatorul Cristofor Columb (490 de ani)
13 OCTOMBRIE
— Reuniunea la nivel înalt a țărilor membre ale ’ 

grupului - latino-american și caraibian exporta
toare de zahăr (13—16 X ; Ciudad de Panama) 
Vizita secretarului general al P.C, Francez, 
Georges Mărchais, în R.P, Chineză (13—26 X) : 
OCTOMBRIE
Ziua revoluției — sărbătoare națională a R D.P. 
Yemen ' ■
„Ziua internațională a standardizării" (la 14 X 
1946 a fost creata Organizația internațională de 
standardizare)
OCTOMBRIE
„Zi a bastonului alb", instituită de Organizația 
mondială pentru bunăstarea nevăzătorilor 
Se deschide, în Ecuador, primul Tîrg internațio. 
nai al țărilor membre ale Crapului ANDIN (Bo
livia, Columbia, Ecuador. Peru, Venezuela;
OCTOMBRIE
Congresul extraordinar al Partidului Liber-Demo. 
e.rat din R.P. Germania (Dusseldorf)
Noul președinte al Libanului, Amin Gemayel, își 
începe primul său turneu in străinătate; S.U.A? 
Franța, Italia, Siria și Arabia Saudită)

— La Copenhaga are loc o reuniune, neoficială, 
miniștrilor de externe ai țârilor membre 
Pieței comune

— Reuniunea Comitetului pentru supravegherea pre 
'.urilor al O.P.E.C. (Viena.

17 OCTOMBRIE
— Vizita oficială a președintelui Pakistanului, Zia. 

ul-Haq, în R.P. Chineză.
(Agerpres)

naționali u Spa.

14

15

10

Siria și Arabia Saudită)

sina_' 
; fugit 
auto-

18,40
î

FILME

ț

* a 
ale

In. confruntarea cu -• se
condanta liderului, fotba
liștii Jiului au acționat 
crispat, fără?, să ia in sea 
mă principala lor armă — 
jocul colectiv. De remarcat 
că, în atac, s-au preferat 
incursiunile solitare, ne- 
șprijiniți de coechipieri, 
Băluță, Varga și Stoinescu : 
au pierdut adesea balonul 
sau. au șutat alături de bu
turi. Astfel, după ocazia je
lui Varga din min, 9, cîrid 
Eftimescu a respins inspi
rat, dinamoviștii au cuce-? 
rit mijlocul terenului, prin 
mlădioasa și tehnica 'lor 
linie mediană Augustin. — 
Mulțescu — Custov. Ba 
eliiar, in mir. 27, căpitanul 
de echipă al bucureșten’- 
ler. ajuns față în față cu 
fostul. săți coechipier Ca
val, doar reflexul ultimu
lui nostru apărător a fă
cut ca labei, de marcaj să 
rărnînă imaculată. Trei

minute mai ’ țîrziu o fază 
clasică prin simplitate da- 
și eficientă, inițiată de 
Custov — centrare la Stre. 
die. pe dreapta, recentrare 

a 
cu cal

de Țălnar. Oaspeții

in mijlocul careului 
fost fructificată, 
cîîul 
si-uu concretizat avantajul 
pentru că adversarii ’ lor 
n-au respectat „perechile", 
adică Varga l-a scăpat a- 
desea din vedere pe Au
gustin, in fazele defensi 
ve, Șumulanschi nu l-a. in
comodat pe Mulțcscu etc..

Primirea golului i-a anta 
biționat pe fotbaliștii noștri, 
mai insistent; ni s-au pă.. 
rut M. Marian și Stoinescu, 
chiar Muia, însă cursa a- 
cestuia pe aripa dreaptă 
(37) i-a daț doar prilej lui 
EfUmest u «ă 'se remarce, 
Egalarea a survenit spre 
finalul primei reprize, 
,min. 41). cind centrarea lui 
Băluță a fost reluată in

plasă, din cădere, de M. 
Martan. După pauză, din 
păcate, gazdele au comis 
aceleași greșeli tactice, doar 
cursele lui Stoinescu au- 
surprins apărarea dinamo. 
vistă, șuturile, sale fiind 
deviate- cu greu de Efti
mescu (59, 72). Schimbări.

: le operate n-au avut da
rul să limpezească jocul,' 
întrucit s-au preferat a- 
tacurile stereotipe pe 
dreapta și driblingurile pre
lungite care au pus pe 
picior greșit propria apă-, 
rare, Din tribune 6-a au
zit chiar îndemnul să se 
joace «ea in deplasare" t 
iată deci că miza jocului, 
de fapt te* ma da adversar 
și de.., propriii suporteri, i-a 
copleșit pe jucătorii noș
tri, In mod normal, o echi. 
pă tehnică poate fi depă
șită tocmai apelînd la ar
senalul el» adică imagina
ția în țesătura paselor, de.

marcările? subtile, atacul 
dezvoltat pe . aripi largi și 
mai ales șuturile din orice 
poziție. Este tocmai ce hr-a 
reușit. Jiul în „dlatogul" 
său cu Dinamo, Ta chiar 
lipsa de vlagă a jucătorilor 
din cîmp .-l-a făcut pe Ca- 
vai să trăiască destule e- 

■ moții (70, 81). Așadar, meci 
egal, care a tnulțumiț pe 
elevii Iui Nicușor, fiindcă 
și-au apărat șansele cu lu_ 
ciditate și ambiție. In cea. 
laltă tabără, tocmai frica 
de adversar, mcilpita traiec. 
torle a paselor și prea friă. 
rea speranță îii acțiunile 
solitare ne-au dijmuit 
irea cu un punct.

JIUL: CAVAL — V. 
pa, VIZITIU, Neagu, w. 
Petre (Stana) — Varga, Șu_ 
mulanschi (Dina), Muia — 
STOINESCV, M. MARIAN, 
BĂLUȚĂ,

zes~

Po_
Gr.
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Duminică, 10 octombrie
PETROȘANI — 7 No-- 

lembrie : Nea Marin mi
liardar ; Unirea : Toată 
lumea este a mea, I-II.

LONEA : Incident la 
graniță

ANINOASA : Liniștea 
din adîncuri.

VULCAN — Luceafă
rul : Calculatorul' măr. 
tursește.

f.UFENI — Cultural: 
Destinația Mahmudia»

URICANI i Cei 7 ton.
• tastici. ?' l 7 -

Bucuriile muzicii. 
Viața satului. 
Lumea copiilor. 
Album duminical, 
^fia — are : pits- :? 
te timp — repor-i 
tâj. ?;-???
Micul ecran pe;U- 
tru cei. miii.
Telejurnal, 
Călătorie prin ța. 
ra mea. Pe magis
trala E 15 (IV). 
Kilometrul 0 —-
București.
Cîntarea Româ
niei. • Județul Sâ- 
tu-Mare.
Film artistic: „In- 
tre noi părinții". 
Premieră TV.

22,20 Telejurnal.?
22,30 Studioul muzical, "

.20,40

!
i
i

i -j? ;

Luni. 11 octombrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Buhul meu 
vecin Sam, I—l I; Uni
rea : Amintiri.

LONEA : Soiul ideal. ■
VULCAN — Luceafă

rul i Prietenii.
LUPENl — Cultural: 

Amintiri.
URICANI; De la 9 la 

5.

15,00
15,05

17,50
20,00
20,20

21,00

Duminică, 10 octombrie

Luni, 11 octombrie
• Telex. :
Emisiune în lim
ba: magliiară. 
lOb^de seri.
Telejurnal.
Orizont tehn.ieb- 
științiflc.
A patriei cinstire 
—- moment poetic. 
Teatru în serial: 
Anton Pann (1), 
Ecranizare. în trei 
părți după Lucian 
Bl aga.
Telejurnal
Tez.at.ir folcloric.

21,50
22,00

8,00 Teleșc-oala.
8,36 Almanahul fami 

liei. /*?.?; '■
9,00 De strajă patriei,
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