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Fereastră spre orașul Petroșani.

în întîmpinarea marilor evenimente politice din anul jubiliar
--- >

Acțiunea „PRODUCȚII RECORD, 
CALITATE, 3 R“

Fatru unități, plus 
4051 tone de cărbune

ÎNTREPRINDEREA de CONFECȚII VULCAN

jn circuitul valorilor productive 
ale economiei naționale

Brigada condusă de 
Constantin lacob din sec
torul I al I.M. Aninoasa, 
care exploatează un com- 
plex mecanizat SMA-2, a 
obținut și in această lu
nă* la zi, un spor de 1200 
tone, de cărbune peste 
sarcinile de plan. In ima
gine o parte din com
ponența acestei harnice 
brigăzi.

de
Cu trei zile înainte de încheierea lunii iulie, pa

tru întreprinderi miniere — Lonea, Livezeni, Paro- 
șeni și Uricani raportează în cadrul acțiunii „Pro
ducții record, calitate, 3 Ii", organizată în cinstea săr
bătorii Eliberării patriei și Congresului al XIII-lea al 
partidului —, însemnate depășiri ale sarcinilor
plan. Astfel, I.M. Paroșeni a obținut cel mai mare 
plus în această lună, 1043 tone.

Pe locurile doi și trei, cu realizări deosebite în 
depășirea sarcinilor planificate de la începutul lunii 
— pluș 1364 și, respectiv, 1063 tone — s-au situat co
lectivele de mineri de la Lonea și Livezeni. Cu sarci
nile de plan la zi depășite se află și colectivul minei 
Uricani. (Gh. SPÎNU)

Peste puțin timp — că pe parcursul lunii gust — colectivul prinderii de confecții Vulcan va sărbători, cu îndreptățită bucurie, un mi- cro-jubileu. Această unitate împlinește cinci ani de cînd a intrat în circuitul valorilor productive republicane. Cinci ani de existență, adică foarte puțin pe scara timpului, prin prisma comparațiilor ce pot fi făcute tr-una din industriile cu cele mai vechi „state serviciu". Pe de altă te, după cum vom vedea, cinci ani sînt suficienți pentru un colectiv care a pornit la drum cu entuziasm. sub semnele de bun augur ale înnoirilor economice și sociale petrecute în Valea Jiului, în această perioadă. ■ „Fabrica" — cum i se spune din trainice sentimente muncitorești

adi- luat ființă dintr-o au_Intre- rațiune superioară. In urma unei rodnice vizite de lucru a- tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, în Valea Jiului, s-a hotărît înființarea obiecti- ușoare folosită feminină
îndepăr-

unor importante ve ale industriei prin care să fie forța de muncă a municipiului.soții și fiice de mineri" — aceasta a fost cerința căreia i s-a răspuns, atunci, dintr-o umană și profundă grijă părintească față de toți cei ce muncesc și trăiesc în municipiul minerilor.Din luna august 1979, noua unitate a industriei ușoare a început să producă, înregistrînd realizări

lunare de circa un milion lei la producția marfă. Intre timp, atenția colectivului a fost îndreptată spre două obiective esențiale: pregătirea atentă a forței de muncă, și pregătirea la fel de minuțioasă și a- tentă a producției anului următor, an cînd sarcina .•■'’enh'u de plan la confecții textile a fost stabilită pentru 79 milioane lei, »An de ah, planul producției marfă a crescut. 'Cti o singură excepție, planurile anuale au fost depășite
Ion MUSTAȚĂ

(Continuare in pac a 2-a)

„Drumul succesului unui viitor 
bun inginer minier 

trece prin sălile de curs, 
laborator și bibliotecă, dar nu
trebuie să ocolească abatajul!*4

instruc- zat la una din formațiile 
practicii fruntașe ale minei —- ■, Lu_ 

t"-' secto- 
__ rul V. Astfel mi s-ao- 
în ferit posibilitatea de a

Dincolo de satisfacția realizărilor - 
certitudinea viitoarelor succeseDeși colectivul minei șefii de sectoare loan Dă- / . ț " ț \ Remus Rad și alții au exprimat satisfacția unanimă pen- ............ : coleetivu-Uricani a încheiat la sfir- nilă, Iosif Biro, șitul primului semestru un - bilanț semnificativ atît în privința rodniciei ei- tru realizările tracției, cit și a eficienței economice, dezbaterile în cadrul adunării generale a oamenilor muncii, desfășurată zilele trecute, s-au, oprit cu exigență a- - supra rezervelor de creș-. tere a realizărilor. In a- bordarea exigențelor de viitor ale activității productive s_a pornit de la faptul că față de primele 3 trimestre, producția din trimestrul IV al anului înregistrează un spor de 100 000 tone de cărbune. Vorbitorii, minerii șefi de brigadă Traian Pop, Gheor- ghe Nistor, Laurențiu Kelemen, maiștrii Spira- cho Angheloiu; Ștefan Ilie,

tonă Ia cheltuielile de producție. Iată un bilanț ' "i o sărbătoare

adunările generale 
. ALE A 

OAMENILOR MUNCIIlui, subliniind că ele constituie o bază bună pentru obținerea unor noi succese. în cea de-a doua parte a anului. Cu deosebită satisfacție s-au referit vorbitorii mai ales la cele 24(100 tone cărbune extrase suplimentar, la realizarea planului de pregătiri în proporție de 102,6 la sută, depășirea productivității planificate cu 5,5 la sută, la obținerea de e_ conomii de peste 50,53 lei/

un complex care denotă activitate pe măsură rodnică, eficientă. S-au vidențiat și colectivele cu contribuția hotărî toare. la bilanțul pozitiv, respectiv, ■ sectoarele I, II A, III, IV, microcarierele, precum și brigăzile conduse de Traian Pop, Ștefan Baciu, Petru Mân driș, llie Amoră- rlței, Ioan Nicolae, Victor Mezambrovschi, Alexandru Pato, Aurel Soșoi din cărbune, și cele conduse de Gheorghe Nistor, Doboș Ianos, Andrei Tokes, de la investiții,

e-

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

h upeniul se pregăteșteI de sărbătoare. Au- 
gustul jubiliar,_ cînd 

întreaga țară va celebra 
40 de ani de la Eliberare, 
are pentru Lupenl semni
ficații în plus. In prima 
parte a lunii se vor sărbă
tori 100 -'de ani de ființare 
a minei Lupeni și tot cu 
ocazia Zilei minerului, se 
vor . comemora 55 de ani 
de la eroicele lupte gre
viste ale minerilor din 6 
august ’39. . ;

Manifestările jubiliare 
vor începe chiar de săp
tămâna viitoare. Am 
invitați zilele trecute

fost
pe

Dan STEJARU

(Continuare in pag. a Z-a)
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Vizînd efectul 
tiv-educativ al . . .
productive a studenților brigada condusă de 
în condițiile exigențelor dovic llepaș, din 
și responsabilităților in- i
tegrării nemijlocite .... . _ . .
procesul de producție, participa la lucrările de
din discuțiile purtate cu’ deschidere și pregătire
cițiva dintre studenții ce ale unui abataj frontal 

.. . ■ rezistență,
am Sini satisfăcut că am vă

zut pe viu în ce constă, 
cum se aplică și ce a- 
vantaje prezintă această, 
nouă și eficientă teh
nologie minieră. Dar țtnai f 
am o satisfacție: stimu- * Zarea materială consiș- ț 
tentă; pentru 1 muncă î 

trt lunii )
iunie am fost retribuit’ cu »r 
4329 lei. Cîștigul cel mai , 

aooraiuareie de preț pentru mine îl £ 
deprinderile constituie însă experien- ț se ța practică însușită prin i prin implicarea , di^ecță. hi sar- ’ 

cinile de producție ale co- |
Ion GLUGĂ, student

t IL* b ■ țJK. I. It-C-1 bb.IMț b e .• ! . 1 • . ..... . ă.- '■ L •

Am fost repartî- (Continuare în pag. a 2-a) 1

s~au evidențiat prin re- cu tavan. de rezistență, 
zultatele muncii lor, . 
consemnat următoarele:

„Consider deosebit de 
avantajos sistemul de 
desfășurare a activității 
de practică direct în pro
cesul de producție — ne 
relatează studentul Ion 
Petruși, încadrat tem
porar la I.M. Lonea. Da- prestată în cursul 
că pregătirea profesio
nală ne-o însușim în am
fiteatrele și laboratoarele 
institutului, < 
meseriei de miner 
pot realiza numai 
munca efectivă în sub
teran, în abataje, alături 
de cei mai experimentați 
mineri. .

de preț pentru mine

i

l

i

Comitetul executiv al 
Consiliului popular 

al municipiului Petroșani
In temeiul dispozițiilor Legii nr. 57/1968 

de organizare și funcționare a consiliilor popu- 
lare ; • ■■■, ■

CONVOACA
Consiliul popular al municipiului Petroșani în 
a VIII-a sesiune a celei de a XIII-a legislaturi 
pentru data de 31 iulie, ora 15,00, la sala Tea
trului de stat Valea Jiului.
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din pag. I)(Urmare

Efectul numeroaselor acțiuni educative întreprinse la mina Lonea, de comitetele sindicale de secție și comitetul pe întreprindere sub conducerea organizațiilor de partid este reflectat de îmbunătățirea substanțială a co- T      •eficientului de prezență la de disciplină bun.activitățile din subteran. potrivă, se acționează In semestrul I al acestui an au fost înregistrate cu 900 absențe nemotivate mai puțin decît în perioada similară a anului trecut. Desfășurate cu perseverență și în multiple forme — discuții individuale, dezbateri îngrupele sindicale, popularizarea fruntașilor șicrearea opiniei de combatere a absenteismului, prin gazetele de perete — aceste acțiuni au pornit decele mai multe ori dincadrul colectivelor, fiind rodul unor insistente preocupări pentru valorificarea tuturor căilor de îmbunătățire a realizărilor economice.— In mod frecvent, organizatorii de grupe sindicale întreprind asemenea acțiuni educative, pe schimburi ,din dorința de , a obține diminuarea la

maximum a nemotivatelor, ne_a declarat tovarășul Nicolae Golea, președintele comitetului de sindicat pe întreprindere. Preocupările pentru îmbunătățirea prezenței nu unde organizatori climat lor sindicale Dim- Eficiența în ducative se .__ deplin în realizările ținute la principalii indicatori. Nivelul actual al producției fizice — al treilea ca mărime după minele Lupeni și Vulcan — dovedește răspunderea care se acționează în colectivele pentru ca abataje să fie extras mai mult cărbune, ducția suplimentară 10 mii tone de cărbune extrasă în semestrul I deno_ , , tă că în subteran se mun-—■ în care luni în șir nu se ceste cu multă dăruire și vorbește despre „nemotivate". Chiar șl brigăzile cu multi tineri, ca de pildă cea condusă de Cornel Pilea, se afirmă printr.o atitudine înaintată față de muncă, prin disciplină. La aceste rezultate nu cît printr-o •că educativă pornită inițiativa unor

slăbesc nici acolo este înregistrat un

cum sînt Ion Dumitrescu, Gheorghe Scheff, Dumitru Lateș, Gheorghe Ro- bică, Carol Repaș și alții, care știu să îmbine în mod eficient atribuțiile profesionale cu ai de acțiunilor regăsește
cele de comitete- secție.

e- pe ob-
ÎN PREOCUPĂRILE 

SINDICATELORcontinuare pentru consolidarea acestui climat.In cadrul colectivului minei Lonea există multe brigăzi — cum sînt cele conduse de loan Botea- nu, Grigore Mîndruț, Anton Florea, Cornel Țîr, Antal Andrei, Iosif Clam- i ba. Ludovic Repaș și alții

cu toate din cit Prade

s-a acestea j u n s de- atentă mun_ dln maiștri,

abnegație. Depășirile obținute Ia productivitatea muncii întăresc această constatare, confirmînd că există numeroase preocupări pentru ca întreaga activitate a colectivului să se situeze, în acest an, la înălțimea unor exigențe sporite.
Ion MUSTAȚĂ

Certitudinea viitoarelor succese
(Urmare din pag. I)

e_Există deci succese, xiștă și fruntași, există certitudinea că și realizările viitoare vor fi la nivelul exigențelor, al tradițiilor de vrednicie ale cer.titu- partea au- ac-coîectivului. Dar dinile impun din întregului colectiv o toexigență sporită, o tivitate stăruitoare pentru punerea în valoare a rezervelor menite să ridice pe noi cote, superioare, realizările minei. S-a liniat, bunăoară, că catorul producție nu a fost îndeplinit primul semestru din za depășirii cu 5,5 puncte a normei admise de cenușă, ceea ce a determinat o pierdere mare de producție. S-au înregistrat rămîneri în urmă față de plan și la productivitatea muncii, în cărbune și subteran, ceea ce denotă că, în afara unor deranjamente tectonice în fronturile de lucru mecanizate, s~au înregistrat frecvente defecțiuni mecanice în panoul 9, în fluxul de benzi, neajunsuri în aprovizionarea locurilor muncă, în folosirea tivelor, menținerea număr ridicat de țe nemotivate etc. De asemenea, deși asigurarea viitoarelor capacități de producție a preocupat în cel mai înalt grad cadrele minei, la sectoarele II A șl II B s-au înregistrat restanțe de 250 ml lucrări de pregătiri. Sînt probleme de organizare atît în privința aprovizionării, de transport, cît și în asigu-

sub- indi- marfă pe cau-

de efec- unui absen-

In circuitul valorilor productive 
ale economiei naționale

în mod substanțial, dovedind că soțiile și fiicele de mineri au o mare capacitate de mobilizare și reale aptitudini pentru exer_ citatea unei meserii tradiționale, în condițiile nivelului tehnic actual, și la cerințele acestui nivel tehnic. In acest an, . realizările lunare pe întreprindere au ajuns la peste 10 milioane lei. In perioada celor cinci ani de existență, colectivul întreprinderii a obținut o producție suplimentară totală de 18 milioane lei, echivalentul a două luni bune de ac-

tivitate. Au continuat preocupările pentru pregătirea forței de muncă, care a crescut de la un efectiv de 130 muncitori la peste 700 în prezent, ponderea fiind deținută de femei cu 98 la sută. Calificarea, e- fortul pentru ridicarea calificării profesionale și specializarea pe operații au fost impuse și după a- nul 1982, an care a deschis o nouă etapă în viața întreprinderii: participareacu produse pentru export, fapt ce a impus un plus de răspundere muncitorească pentru calitatea producției și încadrarea în celelalte obligații contractuale.

• După o-perioadă de numai cinci ani de activitate, colectivul întreprinderii des confecții din Vulcan se prezintă cu un grad sporit de maturitate profesională. O măsură cu profunde semnificații e- conomice și sociale confirmată de viață, tru justețea ei.Un colectiv fruntașteste astfel, cu dăruire muncitorească și cu sentimente de recunoștință, însăși măsura întreprinsa pentru înființarea întreprinderii, astăzi o unitate înscrisă pregnant în circuitul valorilor productive ale economiei naționale.

este pen-
cins-

rarea presiunii aerului comprimat, mai ales la brigăzile de pregătire, a- rată în cuvîntul său brigadierul Laurențiu Ke_ lemen. Așa se întîmplă că minerii trebuie să perforeze și două schimburi pentru a pușca o dată, și după pro_ sec- Re- Spi_ re- îmbu- aprovizionării minei cu covoare de cauciuc necesare desfășurării optime a transportului inclusiv pe magistralele noilor capacități, cît și pentru funcționarea trommel- concasorului.In cadrul dezbaterilor a reieșit că se acționează cu stăruință pentru înfăptuirea tuturor măsurilor cuprinse în programele de introducere a unui nou complex de jnare capacî- ■ • * ’ *“ pentru

Electricienii Dumitru I 
Băzăvan ți Grigore Rus, I 
doi meseriași fruntași de ' 
la secția din 
Autobazei de 
a C.M.V.J., 
controlul unui 
tor la bancul

Foto: Șt. NEMECSEK

1să umble pe galerii 
materiale în Ioc să ducă în front. Șeful torului de transport mus. Rad și maistrul rache Angheloaie s-a ferit la necesitatea nătățirii

(Urmare din pag. I)

lectivului in care 
fost plasat".

Argumentind eu depli
nă satisfacție șt mulțumi
re sprijinul acordat de 

I conducerea minei Paro- 
’ șeni tuturor studenților 
| încadrați în procesul de 
1 producție prin modul de 
’ organizare și repartizare 
ț la fronturile de lucru cu 
4 cele mai moderne și com- 
î plexe tehnologii de Iu-

Vulcan a 
transport 

efectuează 
electromo

de probă.

am

(Urmare din pag. 0m-au 
conti- 

pro-

rind
s-a

:i electrice din 
, loc

4875 lei obținut în luna 
iunie, acomodarea cu 
problematica abatajului, 
și nu in ultimul 
posibilitatea' ce mi 
oferit de a descifra cit 
mai multe din tainele me
seriei de miner, 
determinat să-mi 
nui activitatea în

tate în panoul 10, .deschiderea noilor capacități de producție, pentru folosirea intensivă a utilajelor din dotare, a efectivelor în vederea obține- rii unor noi sporuri de productivitate a muncii, pentru îmbunătățirea calitativă a întregii activități productive. In acest sens vorbitorii, dezbaterile din adunare au dat glas hotărîrii întregului colectiv de a se mobiliza plenar, cu dăruire și responsabilitate, pentru a încheia anul cu rezultate de excepție și a pregăti temeinic producția anului 
viitor.

> piexe lennuwf,
| cru, studentul Dumitru 
i Grigoraș ne mărturisește: 

„Mă bucur sincer că am 
avut ocazia de a lucra la 
această unitate minieră 
in cadrul unei brigăzi cu 
cele mai bune rezultate 
din Valea Jiului, respec
tiv brigada condusă 
minerul Gavrilă 
DesfășUrindu-mi 
ca ia un abataj 
echipat cu un 
mecanizat, am avut po
sibilitatea de a urniări 
direct tehnologia de lucru, 
de a-mi verifica și con
solida o parte din cunoș
tințele teoretice asimi
late în cei 4 ani de stu
diu. Acum îmi dau mai 
bine seama că activitatea 
în subteran impune mul
tă maturitate, responsa
bilitate și voință.

In ce mă privește, mi
na exercită o atracție a- 
supra mea. Cîștigul de

I
i

1 
I 
I 
{ »

I 
I 
I 
I

■ „GOSTAT NR. firmă care se afirmă printr-o contribuție substanțială și constantă la aprovizionarea populației cu legume și fructe. In șase luni și jumătate din acest an, magazinul a a- provizionat populația din Petroșani cu 40 tone tomate, 30 tone castraveți, peste 50 tone de cartofi și alte legume. In ultima

de
Mesaroș. 

practt- 
frontal 

complex

urmări

care s-ar încadra direct 
în procesul de producție, 
lucrînd alături de mineri 
în brigăzi în această pe
rioadă, ar fi mult mai 
mare. Totodată cadrele 
didactice coordonatoare, 
reprezentanții unităților 
miniere ce fac parte ‘ din 
comisia de examinare, 
în cadrul colocviului de 
practică, pot impulsiona 
activitatea practică pro
ductivă printr-o mai ma
re pondere a aprecierilor 
în stabilirea notei finale 
față de munca depusă de 
studenți în „amfiteatrele" î 
producției. Personal . am 
constatat că meseria de 

ducție pină la 1 august, miner nu se poate învă-
chiar dacă perioada de ța decît prin muncă și nu
practică s-a încheiat".

La l.M. Petrila rezul
tatele cele mai bune le-au 
obținut studenții: Ioan
Rață, Mihai Banfi, Ion 
Rascotă, Victor Coval- 
cic. Adrian Rusu — cu 
toții repartizați la briga
da condusă de Ion 
banu. Din dialogul 
tat cu studentul 
Rață, comunist și ■■ 
bru al C.U.A.S.C.
Facultatea de mine, 
reținut: „Sînt 
că, dacă asociația 
tră ar stimula și popula
riza mai mult studenții 
cu rezultate deosebite în 
activitatea practică pro
ductivă, numărul ' celor

„Drumul 
succesului"

Cio- 
pur- 
loan 

mem- 
pe 

; am 
convins 

noas-

prin simple vizite ți de
plasări pe galerii sau la 
fronturile de lucru. 
vingerea mea este 
drumul succesului 
viitor bun inginer 
nier trece prin amfitea
tru, laborator și biblio
tecă, dar nu trebuie să 
ocolească abatajul

Pornind de la aceas
tă opinie, sînt de prisos 
orice alte comentarii des
pre importantul rol pe 
care îl are practica pro
ductivă a studenților pen
tru pregătirea lor ca vi
itoare cadre de condu
cere, specialiști și purtă
tori ai ștafetei tradiției 
mineritului românesc.

Con- 
că 

unui 
ml-

Prolog la 
sărbătoare

platoul uzinei electrice 
incinta mtnei Lupeni, 
cu adinei rezonanțe in is
toria luptelor muncitorești. 
Am găsit un veritabil șan
tier,-„punct fierbinte" al 
unor transformări multi
ple, menite să confere 
locului înfățișarea pe care 
o merită- ■

însoțitorul nostru, sing: 
Carol Ridzi, șeful brigăzii 
complexe a I.A.C.tyLM., ne 
prezintă principalele 
biective ale lucrărilor 
execuție. Este vorba,

parte a perioadei, maga- și depăși sarcinile de 1984, moment de semni- zinul a desfăcut 40 tone plan. ficatie majoră pentrupescarii sportivi. In total au fost depuși — numai în ape din Vestul Văii Jiului —, 350 000 pu- ieți de păstrăv indigen și curcubeu.■ EXCURSII. Filiala Petroșani a O.J.T. primește înscrieri pentru trei excursii ce vor avea loc în ultimul trimestru al anului, în U.R.S.S. Excursiile sînt programate pentru 1—10 octombrie

piersici și peste 50 tone de caise. Valoric, vînză- rile realizate depășesc 6 milioane lei.■ ASTAZI, toate unitățile prestatoare de servicii din Petrila și Petroșani ale Cooperativei meșteșugărești „Unirea" lucrează normal. Acțiunea emană din dorința cooperatorilor de a spori volumul prestărilor pentru populație, de a satisface operativ unele comenzi și de a-și realiza

■ MOMENT PESCĂRESC. In cursul acestei săptămîni, populația piscicolă a lacului de baraj de la Valea de Pești și a Jiului de Vest a sporit cu 150 000 puieți de păstrăv curcubeu, procurați de Filiala Petroșani a AJ.VP.S. de la crescătoria Bulzești. Odată cu această depunere de puieți a fost încheiată acțiunea de repopulare a unor ape din Valea Jiu
lui prevăzută -pe anul

pe ruta Moscova — Leningrad — Kiev; 21—28 octombrie pe ruta Moscova — Leningrad — Moscova și pentru perioada 6—19 decembrie pe traseul Leningrad — Moscova. (I.D.)
Rubrică realizată de 

Toma ȚAȚARCA

o- 
în 

mai 
ales, de uzina electrică, 
de fațada ei. întreaga clă
dire a fost renovată. Se 
află în atenție acum fron
tispiciul clădirii; se refac 
scările, iar coloanele 
pe care sînt prinse plăcile 
comemorative ale eroilor 
din ’29 sînt placate cu tra
vertin. Odată cu amplele 
lucrări de amenajare a 
căilor de acces spre 
incintă, se lu
crează intens la finisarea 
clădirii trommel-concaso- 
rului, a laboratorului uzinal 
pentru probele de calita
te, la repararea clădirilor 
preparației ce încadrează 
platoul. Se impun 
stilul arhitectonic 
noile construcții, 
din sticlă și fier a 
meiului", 
mai veche, de 
a artistului I. Tellmann, - 
care acoperă peretele din 
fundalul incintei. „Iar în 
față vor fi flori", ne pre
cizează însoțitorul.

Da, peste tot vor fi flori, 
peste tot își pune pecetea 
noul. Iar pentru aceasta 
lucrează intens echipele de 
dulgheri, zidari și mentori, 
oameni ai brigăzii IACMM. 
Prin munca lor locurile 
dragi fiilor acestei Văi, vor. 
crește în valoare, în Ini- 
musețe.

prin 
modern 

tațacla 
„trorn- 

ca și lucrarea, 
zgrafttos ,
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Daco-romanii în Valea

se
Ciudățeniile naturii. Foto: loan CUZMAN

un

înlcă h

de ici, de

dinPe

din au fost

•••

Cei meiul mălai,

Creșterea vitelor a fost Dacii și romanii prac_ una din preocupările de ticau ultimele două tipuri, bază ale strămoșilor noș- Ei nu au făcut niciodată tri daco-romani și pen_ păstorit nomad, tru importanța ei social- Crescătorii de vite economică, de prim rang, a fost cercetată de mulți entografi, sociologi, lingviști, istorici, etc. atît români cît și străini. A- ~ cest interes, mai ‘ ales pentru tipurile de oierit, a crescut, cînd în secolele trecute, unii publiciști străini au încercat să confunde urmărind alte scopuri decît cele științifice — transhumanța cu nomadismul.E stabilit că, în general sînt trei tipuri de păstorit care s-au practicat din timpuri imemoriale.1. Păstoritul nomad specific popoarelor nomade vechi, în special asiatice, care nu aveau așezări stabile. Ei rătăceau mereu cu turmele lor în căutarea de pășune mai bogată. Toată gospodăria lor: cort, vase, unelte, proviziipentru oameni, erau cai. Ei nu aveau țară.2. Păstoritul transhumant, adică pendulatoriU,de la munte la șes toamna și de Ia șes la munte primăvara practicat de păstori cu așezare stabilă în satele lor, cu care, cu gospodărie, cu familie pe care le revăd mereu și le întrețin cu produsul muncii lor. Acesta este tipul de păstorit al turme

Valea Jiului fie că fost daci, fie că au daco-romani, fie că au fost români, au rămas, pe cit a fost cu putință, la păs- toritul în .sat și împrejurimile lui, păstrînd cu sfințenie tradițiile, soroacele și rasele animalelor din moși strămoși.
IHIII/Illll/Illilllllll/Ullllh

cadrul iarna întreți-
gospodarilor cu mai mari.3. Păstoritul în hotarului satului: animalele sîntnute în gospodărie și la „coliba" eu fin și otavă, iar vara la pășune la stî- nă. .In secolul al XVIII-lea electricitatea devenise articolul la modă. Multi oameni își comandau sau își construiau mașini de produs electricitate, pentru a face experiențe sau pentru a cîștiga bani dînct reprezentații publice. Pasiunea electricității cuprinse și regii. Regele Ludovic al XVI-lea al Franței se delecta cu electrizarea companiei de gardă: toți soldații, ținîndu-se de mîini, săreau în sus cînd oamenii din capetele șirului atingeau polii unei puternice butelii de Leyda.

★
Sauveur nu-și scria ni

ciodată cursurile sale de 
fizică. El dicta dintr-o 
V ' ~ -----

VHIHHH/IIHHI/HIIH/llliniPrimăvara, ieșitul . la munte se făcea după 15—20 mai — depindea de timp — întîi în „muncel", la care se urca pe „plaiul muncelului". Pe muncel era iarbă mai timpurie. Aici, dacă erau asoci- ați la stînă, se făcea „mă. suratul". După-ce se păștea iarba de pe, mUncel se urcau la „munte" la Pe stînă, unde pășunau toată vara: la strungă „miîn- zările" și în altă parte „sterpele".'La stînă, laptele muls de ciobani era luat în primire de baci, care-1 închega cu chiag de rînză de miel, la o anumită temperatură. Laptele se închega transfor- mîndu-se în „străghiață" pe care o strecura în strecurătoare de pînză din fir de lînă, țesută în casă, „sedila". Astfel se obținea cașul care se punea la dospit pentru a_l transforma în brînză de ciubăr (felii sau frămîn- tată), în brînză de bur_ duș (burduf) sau caș întreg uscat la soare și a- poi puțin afumat să nu facă „strepezi". Zarul stre-

curat din străghiață era apoi pus la fiert în căldarea de aramă „de bă- cie“ și se obținea urda și așa mai departe pînă toate produsele din lapte erau extrase de industria casnică a jianului.Acestea erau treburile principale la stînă. de acasă semănau în ogor pentrupîine, mămăligă și mai semănau și diferite zarzavaturi. Coseau, uscau, făceau „clăditurile" de fin și de otavă pentru ier_
VATRA DE ISTORIE natul animalelor. După ce terminau cu seceratul meiului și cu cositul finului din poienile de la pădure, „tunau" cu oile la colibe unde pășteau iarba rămasă după coasă și numai cînd toate aceste resurse de pășunat se terminau se coborau în livezile și fînețele sat și nu le „puneaufîn“ pînă cădea iarna care în Valea Jiului nu lăsa mult așteptată. Cînd se întîmpla un an prea ploios sau prea secetos și nu se putea recolta finul și otava necesară pentru toată iarna, gospodarii completau lipsa cu frunzare, la vremea oportună, în jurul colibelor. Dacă se socotea că nu e deajuns nici cu completările de furaje pregătite, atunci nu aveau altă cale decît transhumanța de toamnă și de primăvară sau vînzarea turmă.jienilor so-primăvară sau unei părți din Transhumanța își avea formele și roăcele ei tradiționale specifice și despre ele vom scrie în articolul ce urmează. O'a u •••"■ ’>

Prof. M. JIANU

Semnul de carteLa o discuție aparte. Semnul de carte,Susținea — nici mai puțin, nici mai mult — Că e... cult 1Că-i pus în cărți j In diverse părțiȘi citește, citește, citește, Orice se nimerește...MORALA, pretinde, In modalități diferite, Că exemplul semnului de carte. De-a citi „pe sărite". Se mai poate extinde Și în altă parte...
D.C. MAZILII

MistereleIn Provence, nu departe de Avignon, veche cetate a papilor, se află legendara fîntînă din satul Vancluse. încă din anul 1943 legenda fîntînii din Vancluse l_a atras pe vestitul explorator acvatic Jacques Ives Cousteau și toți ceilalți membri ai G.E.R.S— ului. Istoria primei tentative de scufundare ne poartă înapoi la anul 1878. In acel an, celebrul izvor, considerat cel mai enigmatic din lume, este abordat pentru prima data într-o tentativă de scufundare. Debitul izvorului este de la 29 mc pînă la 200 mc pe secundă. Apa ce se revarsă dintr-un imens puț tr-o succesiune de cade .formează un ce udă' binefăcător
în- 

cas- 
rîu 
un

Umor

...Învățătorul întrebă elev.— Știi care sînt cele două cuvinte pe care Ie folosesc cu precădere elevii?— Nu știu!— Exact ! Nota 10.
— Pentru că sîntem parați și nu vorbim.

dată cursul întreg unor 
secretari, apoi aștepta ti
părirea ca să-și cumpere 
și el un exemplar de la 
librărie.

„îmi pare rău că Hein
rich, care avea atîta ta
lent, nu s-a gîndit să de
vină strungar! Putea a- 
junge cel mai bun din 
oraș".

copice pentru eă își pierde vremea degeaba și a- junge de rîsul chimiștilor... serioși. ■ ' ■ :

Un recrut primește de a- casă un plic în care se a- 
fla o hîrtie albă.

— Ce-i asta? O farsă? îl întrebă sergentul.
— Nu, e o scrisoare de 

la nevastă-mea.
— Și de ce nu-ți scrie nimic? '

Un băiețel se întoarce de la școală cu căciula cea nouă ruptă și murdară de noroi.— Ce s-a întîmplat căciula ta ?!! îl întrebă 
ma.

— Băieții au jucat 
bal cu ea.

— Și tu unde erai ?
— In poartă I

cuma-
foU

D.R. GALĂȚAN 
Fetrila

Anecdotele științei (V)
Cînd era elev, Heinrich Herz învățase să lucreze la strung de la un meșter strungar care stătea alături de casa părinților lui.Aflînd că s-a înscris la facultate ca să studieze fizica, bătrînul meșter a regretat mult plecarea a_ cestuia !

La un banchet, Einstein 
îi spuse unei doamne care 
insista să-i explice teoria 
relativității: „Cum aș pu
tea să vă explic prepara
rea tăiețeilor, dacă nu știți 
ce-i aia făină ?".

. ★ re...Chimistul Dumas (1800- 1884) il sfătuia mereu pe Pasteur să nu mai umble după lighioanele micros-

♦
Unicul caz cunoscut în 

care un produs a cucerit 
piața întregului continent 
american in mod definitiv, 
printr-o reclamă care a 
durat doar o clipă, a foit 
pulverizarea unui vapor 
încărcat cu dinamită, care 
făcea escală în Panama ?

Probele de matematici de la examenele de admitere nu sînt de dată chiar recentă; pe frontispiciul Academiei lui Platon era scris: „Cel care nu cunoaște geometria să nu intre aici !“.
Culese de I. BREBEN

r
I 
I 
I
I 
I

I

fîntînii din Vanduse (I)mirific teritoriu. Locul de proveniență a apelor se află la 46 ta. Astfel, acest curs totodată și din lume. __priceput scafandru, Otto- nelii, este adus de la Marsilia pentru a dezlega enigma acestei fîn- tîni, dar el atinge cota de 23 m fără a da de fund. Tentativa este reluată în 1938 de scafandrul Negri pretinzând că a coborît pînă la ramura ascendentă ,dar mai tîr- ziu realizarea lui este infirmată. In 27 august 1946,, dată memorabilă în istoria speologiei — nașterea acvatice de vas ună cusează în fînttnacluse pe o pantă de 45

subteran cel mai in 1878 este mare un

speologiei sub- — locotenentul Cousteau împre- Dumas se lan-

de grade,iar în final panta devenind la peste 70 grade. Tavanul peșterii dispare; ei se afla intr-o peșteră imensă ce nu poate fi determinată. Ajung la 46 m, dar- o defecțiune tehnică îi o_ bligă să renunțe. Acest succes parțial îi determină ca în 1955 echipa să revină cu echipament perfecționat. In cele 80 de scufundăride diferiți membri pediției s-a atins de 80 m, dar puțul nua. Semnele de bare persistă.

Cronică 
nerimată (128)■ Voi încercă să uit. ,. Aduceți-mi numai a- minte.■ Tot cefost cîndva e perimat a modern.

I
I
1
I
I

efectuate ai ex- cota conti- între-
Va urma

După „Speo-telex" nr. 4, 
revista Comisiei centra- 

Van- Ie de sR001°8ie sportivă 
Romulus VENȚEL

I

! 
î ț

de la mâinea-■ Plecînd muță am ajuns să maimuțărim in mod tomic. .
■ O fi existând dul ? Dracu mai■ Aidoma rîurilor mergem pe linia rezistenței min ine si viața noastră e un sir de meandre.

ia- Știe.

■

I
I
I
I 
I
I
I

Valeriu BUTULESCT

VEDERE DIN URICANI
(CRONICĂ RIMATA)Zi de vară, pînă-n seară, umbra e cît o părere, răzbătînd de sub castani.Amintire peste ani, vă trimitem o vedere, chiar de-aici, din URICANI.In imagine aveți un oraș înnoitor. Pe-un panou chiar e trecut un enunț ce mi-a plăcut: „Să facem din Urieani un oraș al florilor!".Insă numai cîteva ?Am vrea floare lingă floare, cu petalele spre soare.(E_o părere subiectivă: flori există dar mai mult se „ghicesc" în... perspectivă).Și fiindcă vorbim de flori e și-aici o FLORĂRIE ce, mai bine n-o-întîlneam, închisă de.atîtea ori.Nu știm, nu are program sau, mai știi, nu are... flori.Afișul de cinemane anunță: Azi „Pirații secolului douăzeci".Iar, alături, trei cu plete, geacă și chiar ginși reiați, . . ’ne conving pe îndelete c-ar putea fi ei... pirați.In rest magazine-s multe, eu denumiri cunoscute sînt confecții, țesături, după cum ni se confirmă, și-avem chiar FERO-METAI (după cum scrie pe firmă).Vederea-f scrisă de-acumcu un zîmbet o timbrămși dacă nu va ajungepe poșta ne supărăm. 7 - ;ț • , .
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Mircea ANDRAȘ
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Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la crearea Lumea copiilor.
FILME

flă.

iN L.U/ME

de-a 40-a aniversări a revoluției 
și națională, .antifascistă și anti-

10,00 Viața satului (parțial color).
Asociației „Amicii U.R.S.S.“Manifestări dedicate sărbătorii 

naționale a poporului român
Cu ocazia celeil de eliberare socială . . , , . .' I : imperialistă din România, în diferite țari ale lumii ț se desfășoară manifestări dedicate sărbătorii _ națio- g male a poporului român, prilej cu care sînt prezenta

ți te realizările obținute de F meniile. ■,HANOI 28 (Agerpres). —I,a Hanoi a avut loc o sea-
I ră culturală românească. 
A fost prezentată cu a- cest prilej conferința „Ani de mari victorii, de puter- i nică afirmare a Români- 

} ei în conștiința lumii. Di- L mensiuni semnificative ale dezvoltării României, ale prestigiului său internațional".Participănții au vizionat Expoziția documentară de fotografii „București, capitala unei mîndre țări. 40 de ani de mari izbînzl sub stindardul Partidului Comunist Român", în cadrul căreia la loc de frunte se află imagini de la momentele istorice ale inaugurării de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu a construcției monumentale a Casei Republicii și Bulevardului Victoria Socialismului.

intîlnire prieteneasca la 
ambasada țârii noastre 
l ± din Moscova

patria noastră in toate do„COPENHAGA 28 (A-gerpres). — La sediul Bibliotecii de artă din orașul Lyngby, Asociația Danemarca — România a organizat o expoziție de grafică românească. Manifestarea oferă un prjlej pentru publicul danez de a cunoaște și aprecia dezvoltarea culturii și artei românești în anii construcției socialiste. : .BERNA 28 (Agerpres). — In localitatea Arrano, din Elveția, Ansamblul de muzică1 și dansuri „Doina", din București, a prezentat un spectacol artistic sub auspiciile Societății culturale „Ars et musica". Numerosul public prezent a_ răsplătit cu îndelungi aplauze măiestria artiștilor români.
ROMA 28 (Agerpres).— La Palatul primăriei din orașul italian Pescara se desfășoară „Zilele culturii ■ românești"! In cadrul manifestărilor care au loc cu acest prilej a fost inaugurată o expoziție de carte românească ce prezintă la ; loc de frunte volumele a- părute în Italia din gîndi- rea socîal-politică și economică a președintelui Nicolae Ceaușescu, precum preș), și lucrările științifice ale i tovarășei academician doe- • tor inginer Elena ' Ceaușescu.Au fost, de asemenea, inaugurate expoziții de i pictură și grafică româ- . nească și de turism.

HAGA 28 (Agerpres). — La a 30-a ediție a Festivalului internațional al dansului și cîntecului popular, desfășurat în localitatea o- landeză Heijen, una din zilele festivalului a fost rezervată manifestărilor speciale dedicate țării noastre. Contribuția ansamblului folcloric „Reșițeana" Ia spectacolul de gală organizat cu acest prilej a fost aplauâată cu deosebită căldură de cei prezenți.VARȘOVIA 28 (Ager- '. — Ansamblul folcloric de amatori „Poiana", din j ud ețul Argeș, a prezentat spectacole în voievodatele Bydgoszcz și Țarii now. Publicul polonez a .subliniat cu aplauze arta interpretativă a artiștilor 
argeșeni. /a

MOSCOVA (Agerpres). '2- Modelul Ia scară re_ dusă al unui dirijabil în formă de „farfurie zburătoare", CU un diametru de 300 metri șl capabil să ; transporte încărcături de pînă la 1 500 tone, a fost pus la punct de doi ștu- denți ai Institutului de astronautică — informează ziarul „Soțialisticeskaia Industria". Pentru depla
sare și menținere la altitudine, aparatul va folosi motoare de avion „TU-114" Și aerul cald produs de turbinele lor. El va avea o autonomie de zbor de '5 000 km și va dezvolta o viteză de pint la 200 km pe oră. :

MOSCOVAAgerpres, S. transmite: Cu versării a 50 de ani de la crearea Asociației „Amicii U.R.S.S.", ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Traian Du.daș, a organizat o întîlnire prietenească ld ambasada țării noastre din Moscova.Au participat V.I. Ko_ notop, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele Conducerii centrale a

— Trimisul Morcovescu, prilejul ani- A.P.S.R., M,S, Kapița, locțiitor al ministrului a_ /facerilor externe' al ,;Uniu- ț. nii Sovietice, I. V. Bernov, vicepreședinte al Prezidiului Uniunii Asociațiilor Sovietice de Prietenie și , Relații Culturale cu Străinătatea, reprezentanți ai Secției internaționale a C.C. ăl P.C.U.S., ai Unor instituții centrale sovietice, ziariști.Intîlnirea s_a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă priete-. nie. I

29 IULIEPETROȘANI - 
iembrie: Mexicul în cări, I—II; Unirea: Stejar, extremă urgență; Parîn- 
gul: Lanțul amintirilor, I-I.I. ...LONEA: Capcană neobișnuită. '‘I.'' 'AN IMOASA: Omul
păianjen. .VULCAN—■ Luceafărul: Artista, dolarii și ardelenii.LUPENI — Cultural Imposibila iubire, I—IIURICANI: Ringul.30 IULIE PETROȘANI —
iembrie: Păcală, 
Unirea: Căluțul Ryn; Parîngul: Să rănit din dragoste viață.

l

11,15 Muzica pentru toți.
11,45 * . , '.12,25 ,Telefilmoteca -- de ghiozdan: . .

„Pistruiatul".13,00 Telex.13,0a Album duminical Telesport. A 23-a e- diție a Olimpiadei de vară. Plantavorel portaj.Micul ecran pentru cei mici (color). 1001. de seri.Telejurnal (parțial color).Cîntarea României Film artistic: 
„Asediul". Producție a dioului „București".Estrada duminicală (color). -Telejurnal.30 IULIE . ’A 23-a ediție a O- lijnpiadei de vară

18,1518,30.18,5019,0019,2020,00
21,15

re.

Stu-

ex_ în fost unei
Astfel, noul cartier buda- pestan Kapostasmegyer,. situat pe malul sting al

Știri din țările socialisteBELGRAD (Agerpres) — In cadrul programului de extindere a industriei tractive iugoslave, Munții Kopaonik a inițiată construireanoi mine de plumb și zinc. Noua exploatare minieră, care urmează să intre în funcțiune la întreaga capacitate în anul 1985, va furniza o cantitate de minereu din care se vor putea produce anual circa 8 000 tone de zinc și 4 800 tone de plumb. Totodată, , vor fi produse patru tone i de argint și 10 000 tone de i pirită. După cum mențio- jnează agenția1 Taniug, cir- |ca 40 la sută din aceste leantități vor putea fi obținute încă din cursul cestui an.Budapesta (Agerpres) — Intre prevederile pianului cincinal actual al R.P. Ungare se înscriu și cele referitoare la accelerarea ritmurilor în domeniul construcțiilor de locuințe. Se are în vedere ca — pînă în anul 1990 — în R.P. Ungară să fie date în folosință aproximativ1 200 000 de noi apartamente; Numai în capitala țării se vor construi. circa 300 000 de apartamente.

a-

Dunării, în partea de nord a orașului, va oferi locuințe pentru 100 000 de persoane. Este cel mai important ansamblu urba-, nistic din cadrul construcțiilor de locuințe din Ungaria.BEIJING (Agerpres). — In anii care au urmat proclamării republicii, în China s-au construit peste o sută de linii ferate, din care circa trei pătrimi se află în regiunile vestice ale țării.Ele fac legătura cu noile centre industriale din vest și contribuie, într.o măsură decisivă, la punerea în valoare a importantelor resurse ale solului șl subsolului din acest întins teritoriu al - Chinei,' în trecut neexpiorat. : ■ ■•' O atenție deosebită se a- ebrdă : realizării ■ de : linii"" duble și electrificării magistralelor ..feroviare. ’ In 1985, în China vor exista peste 4 400 km de linii e- lectrificate, față de mai puțin de 2 000 km în prezent.
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SPORTSPORT & TELEX |nirea s-a' încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) în favoarea fotbaliștilor români. Cele doua goluri au fost înscrise eoni.
BEIJING 28 (Agerpres) — In continuarea turneului pe care-1 întreprinde în R.P. Chineză, echipa de fotbal Jiul Petroșani a jucat la Beijing cil 6 selecționată militară. Intîi- de Vizitiu și Las-

INCADREAZA

Retribuția conform Legii nr, 57/1974.

1 economist (pr.) pentru compartimentul

cu sediul în orașul Uricani, 
strada Trandafirilor, nr. 6

Din lumea științei și tehniciidurii: în porțiunea supe- îmbunătățiri vor stabili șl lor de cap nu numai rioară â sistemului respi- un record de viteză la âu_ nu ajută, ci duc la agra-- rator se introduce. aer u- tdmobile ’ solare: peste 50 vărea - suferinței. ,med cald. După un trata- km pe oră. 'ment termic efectuat în clinicile franceze, 75 la sută din pacienți s-au vindecat.Se pare că folosirea locală a căldurii contribuie la mobilizarea sistemului 1- munologic al organismului împotriva acestei maladii.

I ' PARIS (Agerpres). —Maladiile alergice au de- j venit în ultimii ani cele mai „încăpățînate" beli aie acestui sfîrșit de secol. Se ! cunoaște faptul că ele au la origine un dezechilibru imunologie. Se pare că metoda medicilor francezi este cea mai eficientă. Este vorba de tratarea acestora cu ajutorul căi-
i

■ BONN (Agerpres). — Specialiștii vest-germani au pus la punct un model de automobil solar de o construcție relativ sitn- plă: pe o ramă dreptunghiulară din țevi de oțel, se montează în cele patru colțuri roți de bicicletă, iar pe ramă se mentează 24 de baterii solare aflate în legătură cu un electromotor. In zilele însorite, automobilul solar dezvoltă o viteză de peste 42 km pe oră. Totuși, constructorii susțin că după ce îi vor aduce anumite

‘ ■ ' - TOKIO (Agerpres). —WASHINGTON (Ager- Cercetările oamenilor depreș). — Durerile de cap . știință japonezi relevă căpersistente trebuie luate observarea densității . ra_în considerare și tratate, donului în apele freaticeîn cele mai multe cazuri, ar putea contribui la antica o maladie de sine stă- ciparea cutremurelor depămînt —• relatează agenția KYODO. Datele obținute prin observarea permanentă, în perioada ianuarie 1983 — martie 1984, a unui număr de 17 puțuri forate în zona capitalei nipone relevă că, puțin timp ' ' ‘ i cutremur,densitatea radonului creș- uneori, cu 20 lâ sută, majoritatea migrenelor revenind la normal după cronice indică o dereglare _ seism. Acest fenomen a în mecanismul de declan- ‘ fost prezent chiar în cazul seismelor al căror epicentru a fost localizat la

tătoare și nu ca un simptom al altor maladii — este concluzia unui grup de cercetători americani de la Institutul neurologic din Michigan. Studiile e- fectuate relevă că durerile de cap cronice pot a- vea cauze diferite de cele înainte de un atribuite în mod curent.Intre altele, se pare că te,majoritateasare a durerii. In alte cazuri, sînt ereditare, avînd la bază un factor genetic. . -Totodată, există o legătu- mare distanța de Tokio, sau ră directă între de cap și insomnii somn agitat, avertizează că în
durerile în profunzimea scoarțeisau terestre. De menționat, în- Cercetătoriiaseme- să, că seismele respective, nea cazuri medicamentele au f°st simțite și la Tokio, utilizate în mod curent raăsurînd peste 3 grade peutilizate în mod pentru combaterea dureri- scara japoneză, .
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' ANUNȚURI DE. FAMILIE- r.FAMILIA anunță împlinirea unui aii de la dispariția celui care a fost un bun sot, tată, frate,' bunic HA ID U ERNEST . ' ' .
SOȚIA amintește că se împlinesc 6 ani de, la moartea celui care a fostHROȘTEA NICOLAEVeșnică amintire, lacrimi și flori pe mormîntui său. (2355) ■
SOȚUL Facere Vasile amintește împlinirea a 6 luni de ădîncă tristețe de la moartea fulgerătoare a soției FACERE VULCAN MARIAO vot păstra mereu în suflet și gînd. (2371)
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