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SECTORUL I AL MINEI ANINOASA

ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

• Deschiderea noului an de învățământ în 
Universitățile cultural-științifice : Permanența 
actului educativ.

• Din amfiteatre, pe marea scenă a mun
cii și creației.

• Mărturii ale continuității : Roșii, păroșii, 
Paroșeni.

• Cronică de film: Furtună în Pacific.

In spiritul orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

MOBILIZARE 
EXEMPLARĂ
pentru realizareaîncrederea, perseverență, în virtuțile mecanizării, a început arate roadele la mina ninoasa. Utilajele înalt randament își simțite „prezența" doar în fișele tehnice întreprinderii, ca riu demult, cît .mai în evidențele de produc

ție. Un exemplu mai mult decît grăitor ; în septembrie, brigada condusă de Vasile Florea, 
care exploatează, în sectorul I, un complex mecanizat SMA2, a obținut 16 700 de tone de cărbune, adică 27 la sută din producția minei pe luna respectivă. Pornind de la semnificația acestei proporții, investigația noastră își propune să releve eforturile depuse de întreg colectivul de muncă al sectorului, pentru creșterea cantităților de cărbune extras, pentru mărirea aportului la realizarea sarcinilor de plan ale întregii mine.Brigadierul Vasile Horea apreciază că recor-

A MINERILOR 
sarcinilor de plan

să-și
A- de facnuale pînă ales

dul de producție în cursul lunii brie se datorează experienței acumulate de ortaci în mînuirea , complexului, cît mai ales funcționării sale ireproșabile, fără nici o defecțiune — aceasta ca urmare a bunei întrețineri a utilajului, a exploatării lui „ca la carte", ciplina tehnologică a dublată de o strictă ciplină a muncii, de minarea „nemotivatelor", ceea ce a avut drept rezultat înregistrarea u- nor randamente sporite — cu peste 7 tone pe post mai mari decît cele planificate. Sînt, acestea, „bunuri cîștigate", pe care minerii din brigadă sînt hotărîți să le valorifice și în acest ultim trimestru al anului, perioadă hotărîtoare pentru realizarea planului pe întreaga mină.
C.T.

4000 de tone

obținut septem- atît

IN DOUA ZILE

zile, pes- mai mult prelimi-
jumătate 
fost con- 

la extras, planifica-

DIACONU

Trei întreprinderi minie-— cele de la Paroșeni, Lonea și Cîmpu lui Neag — au demarat în luna octombrie cu importante sporuri de producție, obținînd, în primele două te 4000 de tone decît prevederile narului.
Mai mult de 

din acest plus a 
semnat de minerii de 
PAROȘENI. Ei au peste sarcinile te, 2 801 tone de cărbune. Brigăzile acestei mine fruntașe depun eforturi încununate de succes, pentru a încheia, așa cum ‘ și-au propus, acest trimestru ho- tărîtor al anului, Cu o producție suplimentară de 70 000 de tone de cărbune.

Si minerii de la 
LUI NEAG au tone mai mult prevăzut.

Colectivul de 
la MINA LONEA 
nuă seria succeselor semnate de-a lungul lui : producția tară realizată în două zile ale lunii brie este de 199 de cărbune. (CiT.D.)

CIMPUlivrat 1 212 decît era
muncă de 

conti- con- anu- suplimcn- primelc octom- tone de
REVENIM LA I.M. PETRILA

Numai prin efortul colectiv
Arătam, în primul material din seria articolelor 

de analiză consacrate multiplelor probleme care au 
generat, la I.M. Pctrila, o considerabilă rămînerc 
sub sarcinile planificate, că una din cauze — așa 
cum a fost ea relevată de inginerul șef Iosif Dru- 
muș — a constituit-o nestăpînirea transportului din 
subteran spre suprafață. Insuficienta stăpinire 
acestui 
sitatea 
pentru

Ce
punsul
lui șef— Cărbunele care vine pe bandă are suspensii de apă, suspensii ce au terminat aglomerări material sub covoarele de cauciuc. Cantitatea mare de material și numărul insuficient de personal afectat activității de curățire a benzilor au creat, numai greutăți în desfășurarea normală a acestei activități.

— Aceasta explică, to
tuși, doar în parte numă
rul mare de defecțiuni...— La fluxul principal de transport, avem 5—6 echi-

a 
proces s-a soldat cu defecte, avarii și nece- 
plasării unui număr suplimentar de posturi 
remedierea neajunsurilor intervenite, 

anume a condus la o astfel de situație ? Răs- 
la această întrebare 
electromecanic

de- 
■ de

îl solicităm ingineru- 
al minei. Aurel Mareș.pe, asta însemnînd în jur de 25—30 de oameni pentru 3500 m covor cauciuc. Număr destul de paie raportat la cel al defecțiunilor care se cer remediate. Faptul explică și de ce am rămas, uneori, cu lucrări neacoperite. La acest lucru se mai adaugă lipsa unor piese de schimb, materiale. Nici în momentul de nu avem : covoare cauciuc, tambure de onare pentru benzi 800—1000 mm, motoare lectrice de 22—45 kW, u-

față, de aeți- 
de

e-

ECONOMII DE ENERGIE ELECTRICAUnitățile Combinatului minier Valea Jiului, au încheiat luna septembrie cu o economie de e- nergie electrică cifrată la peste 1 160 000 de kilowați/ oră. Acest bilanț fructuos se datorează reducerii consumurilor energetice pe tona de cărbune, ca urmare a perfecționării, din acest punct de vedere, a fluxurilor de transport, a optimizării puterii motoarelor electrice, dimensionate la necesitățile activității de producție. In felul acesta, cantitatea de energie electrică economisită în trimestrul III al t acestui an a ajuns la 4 329 000 de kW/oră.In prezent, în-unitățile Combinatului minier se finalizează programe de pregătiri pentru activitatea pe timpul iernii. (S.B.)

Răspundere, competență, spirit creator 
în actul autoconducerii muncitorești

De la dezbateri la obiect, la măsuri eficiente 
pentru perfecționarea producției

• In ce constă participarea dv. la activitatea c.o.m. ? • Ce pro
puneri aveți pentru îmbunătățirea dezbaterilor, a participării membri
lor c.o.m. la conducerea producției ? • Cum acționați pentru dinami
zarea organului de conducere colectivă, pentru perfecționarea stilului 
și metodelor sale de lucru ?

PROBLEMELE MAJO 
RE ALE UZINEI, o per
manență pe agenda de lu
cru a c.o.m. Reprezint oamenii . muncii în organul de conducere colectivă din- tr-unul din cele mai moderne secții ale uzinei, ne spunea maistrul Marin 
Florescu, secretarul organizației de bază din secția echipament hidraulic a IUMP. Reprezint o organizație de partid puternică, trei grupe sindicale și trei organizații UTC. Toate problemele pe care le ridic în ședințele c.o.m. exprimă așadar, cerințe ale acestui colectiv, ale producției. I’rin consultarea în permanență a comuniștilor, a celorlalți oameni ai mun- retisesc să particip

cunoștință de cauză la dezbateri, să propun masuri care își dovedesc eficiența practică.La propunerile făcute în c.o.m., s-au adus modificări la fluxul de montaj al instalațiilor de automatizare, s-au realizat perfecționări în fluxul tehnologic, s-au confecționat prin autoutilăre standuri de încercare a furtunurilor de înaltă presiune și a armăturilor. Tot la propunerea din secție a fost amenajată o cameră intimă pentru femei cu toate, dotările necesare și sînt în curs de soluționare asigurareachipamentului de protecție antiulei și se montează două boilere pentru a asi- caldâ strict

a a-

e-

ccsară munci lorilor de la linia de strunguri automate. Efectul propunerilor, al soluționării lor este creșterea productivității muncii, realizarea ritmică planului, a sarcinilornuale la instalații de automatizare pentru export.
PROPUNERI JUDICIOA

SE, măsuri eficiente pen
tru perfecționarea pro
ducției. Este o relație care se realizează efectiv prin participarea în cunoștință de cauză a tuturor reprezentanților oamenilor muncii la actul conducerii, subliniază maistrul Vilhelm 
l.o jad i, secretarul de ^partid

Ioan Dl BEKgura

N SC R I P T I I

(Continuare in pag. a 2-a)
ijuiiug inunuitore.se despre buna întreținere a ma- 

șinilor-unelte la I.U.M. Petroșani.

turbine pentru a- funcționării cu-leiuri de sigurarea plajelor hidraulice, cuplaje hidraulice CH 420. De fapt, materialele și cantitățile de care avem nevoie se cunosc.
— Dinlr-o discuție ante

rioară am reținut că, în 
septembrie, s-a rezolvat 
problema captării, dirijării

Gheorghe OLTEANU

Pe șantierul apartamentelor din Lupeni

Cu promisiuni

pentru reali- cadrul

In urmă cu două luni, sub titlul „Rămîneri in urmă care trebuie recuperate pe șantierul apartamentelor din Lupeni", ziarul nostru a pus în evidență cauzele ritmului scăzut de lucru, măsurile care se impuneau creșterea nivelului zărilor zilnice înbrigăzii nr. 40 a Antreprizei de construcții și montaje Petroșani. Cum s-a acționat pentru recuperarea restanțelor 7 In măsură s-a îmbunătățit tivitatea de construcții montaje pe șantierul cuințelor din Lupeni lunile brie ? Iată două întrebări care au constituit obiectul unei noi analize a activității brigăzii nr. 40 Lupeni.Analiza a pus în evidență că, din. cele 244 prevă-

ce ac-lo- în august și septem-

(Continuâre în pag. a 2-a)

Pașii rn-au purtat mai zilele trecute prin sălile Muzeului mineritului. Documente străvechi, mărturii incontestabile ala unui trecut de lupte glorioase și. victorii' încrustate în bulgărele . de lumină. Așezămînt de cultură, lăcaș al demnității minerești a unor oameni <Sire au .știut să-și frîngă lanțurile pentru a izbîn- di și a făuri aici, o lume
a co

in

nu pot fi recuperate restanțeleîn planul anual. au predate bcncficiaru-zute fost lui doar 64 de apartamente. Ritmul de lucru nu este în concordanță cu cerințele sarcinilor de plan ; continuă să se mențină la-<•» .
INVESTIȚIILE 

ANULUI 1986
h- . -*• ;• ••un nivel . scăzut. „Ne frunțăm cu aceleași bleme, ne-a informat Constantin Had a, brigăzii nr. 40.. Pe șantier sînt prezenți, zilnic, cu 10—15 oameni mai puțin decît se prevede în planul scriptic. Nu dispunem de macarale pentru finalizarea lucrărilor de la pat le- rele noilor blocuri de locuințe. De trei săptămîni

, con- pro- ing. șeful

întîrzie începerea săpăturilor la fundația unui bloc din noul cartier Tudor Vla- dimirescu, deoarece excavatorul este defect. Au fost și zile în care comenzile pentru beton și tar n-au fost onorate întregime. Jn astfel condiții este greu să cupefăm restanțele".Din discuțiile cu maiștrii și șefii formațiilor de lucru au reieșit și alte cauze ale ritmului scăzut al activității la nivelul brigăzii. „De . luni de zile solicit simplă stanță pentru profilele 16 mm, -zent am misiuni,

mor- în de re-
o tăiat de pre- pro-măi groasedar pînă în primit doar ne-a spus fierarul-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

nouă, unde lumina borît în inimile și gîridurile lor.Cu mai bine de decenii în urmă, alt muzeu, primeam din mîinile unui comunist cu vechi stagiu de în ilegalitate, roșie cu tricolor, al vîrstei de aur nieriei. Cuvintele atunci, calde, ne-au vorbit de comuniștilor pentru dreptate socială, de omenie, de curaj. In acel cadru al muzeului devenirii revoluționare a muncitorilor — Muzeul de istorie al partidului ■ — înțeles mai bine ce seamnă a fi pionier.Și poate n-ar fi dacă in Valea Jiului, Muzeul mineritului, muzeul tradițiilor de a minerilor, am fi tați mai des la momente de aur ale copilăriei, ca acela de odinioară — primirea în fîndurile pionierilor a micilor școlari, momente ce pot deveni aici o permanență.

■ două intr-unpartid cravata simbol a pio- lui de bărbătești jertfa
am în-

lupta invi-

II. DOBROGEANA

inunuitore.se
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Despre situația căminelor de nefamjlișfi (Iți)

efortul colectiv
(Urmare din pag. I)

Mai multe acțiuni educative și
inapreocupare pentru disciplAstăzi, căminul de neîa- milișți .al I.M. Livezeni. Al I.M. Livezeni este doar un fel de a spune, pentru că, de fapt... Dar să lăsăm faptele Să vorbească. Primul nostru interlocutor, ing. Petru Her, directorul minei Livezeni, ne spune :— Avem multe și delicate probleme la căminul de nefamiliști. Fluctuația este mare, detașații ne creează uneori necazuri. Necazul cel mai mare rezidă însă din faptul că în căminul nostru locuiesc oameni de la.... 8 întreprinderi. Este o situație „moștenită". pe care sperăm să o soluționăm în cel mai scurt timp.La fața locului, adică la căminul: de nefamiliști patronat de I.M. Livezeni, sfntem însoțiți de tovarășii Petre Fulger, șeful brigăzii de servire suprafață. Cyîsti MihăilescU, secretar adjunct al comitetului U.T.C. din întreprindere și Gheorghe Greu, administrator. Din punct de vedere gospodăresc, căminul nu arată deloc rău. Camerele, coridoarele, grupurile sociale, cu mici excepții, sînt bine întreținute.— Numai în acest an. la căminul de nefamiliștiîn ne șis-au executat lucrări valoare de 180 000 lei, spune Petre Fulger. Se vede.O constatare bizară plan pe plan oultural-educativ. > La biblioteca volantă . a căminului I.M- Livezeni, bine amenajată și dotată corespunzător, cu un fond de carte de peste 500 volume, cu 40 fișe de cititor, este bibliotecar Ludovic Manea, un miner de . la... Dîlja. Comitetul de cămin s-a descompletat acum o Tună și între’ timp nu s-a mai constituit altul. O gazetă de perete, fostă „Tînă- rul miner" a rămas „Tî-

: nărui minei", are geamul spart și mult praf în locul articolelor. La club, bine amenajat, și destul de curat, televizorul funcționează și se pot desfășura activități recreative. Din păcate, o acțiune educativă nu s-a mai organizat de astă vară.?Detașați sosesc mereu la mina Livezeni. La ora'a- . ceasta căminul este locuit de 160 de nefamiliști. In curînd, pe măsură ce vor mai veni tineri la mină (se știe, toamna, numărul noilor încadrați crește) nu vor mai fi jocuri de cazare. De ce ? Pentru că în cămin locuiesc oameni ai muncii de la Livezeni, Dîl- ja, IPSRUEEM (11 tinerii), SUCT, IACMM (deși au căminul lor), IPCVJ, I.M. Aninoasa. Au mai fost și de. Ia alte întreprinderi. Păi al cui e căminul, dacă are o compoziție atît de eterogenă ? Poate mina Livezeni să urmărească activitatea oamenilor de la IPSRUEEM ? . Sau de la IPCVJ ? Nu este de mirare că, în aceste condiții, starea disciplinară din cămin este precară. Dacă ar locui doar tineri de la Livezeni, altfel s-ar putea lucra, altfel ar fi suprave- gheați.Tot la fața locului, am stabilit cîteva termene. Ni s-a promis că, pînă. la 15 octombrie, comitetul UTC se va ocupa de propaganda vizuală în cămin, și de constituirea unui nou comitet. Vom urmări acest termen. In ceea ce privește „omogenizarea" locatarilor acestui cămin de . nefamiliști, aceasta ține de conducerea minei Livezeni și. este posibiliă cu sprijin concret din partea consiliului municipal al sindicatelor. Și se poate !
Mircea BUJORESCU

(Urmare din pag. I)din secția mecano-energe- tic. Particip aproape la toate dezbaterile din c.o.m., întrucît prin natura atribuțiilor sale, activitatea secției noastre este strîns legată de ppducția întregii uzine. Problemele ridicate în adunările de partid ..celelalte propuneri ale oa- . menilor muncii susținute în organul ele conducere, au avut un efect nemijlocit asupra îmbunătățirii producției. Așa a fost predarea de la schimb Ia schimb a principalelor u- tilaje ; alte măsuri, ca montarea limitatoarelor de mers în gol a mașinilor la secția mecanicii I, finalizate prin noastră energetică, rut propuneri care nalizat în ceea îmbunătățirea acțiunii 3R.Participarea lor la c.o.m. pentru că se timp ordinea de zi, și toții sîntem implicați soluționarea problemelor complexe ale producției. Dacă am cunoaște întot-

au fost comisia Am fă- s-au fi- privește organizăriiCCconiuniști- clezbaterile din este activă. Aceasta cunoaște din cu în

Cu promisiuni nu pot fi 
recuperate
(Urmare din pag. I)betonist TudorTăiem profilele groase aparatul de sudură, randament scăzut...“. blocul 8F din Lupeni, mai bună formație de

și evacuării apelor de in
filtrație și tehnologice. Ca
re sînt acțiunile întreprin
se de către compartimentul 
electromecanic pe fluxul 
de transport ?. — Am efectuat o amplă revizie la benzile de transport. ; S-au -montat role, tamb.uri, grupuri de. rezervă pentru acționarea benzilor, s-a încheiat modularea benzii nr. 24, iar Ia banda trei lucrările de modulare sînt aproape terminate. Plus descongestionarea galeriilor și curățirea lor.Privită prin prisma a ce s-a rezolvat, situația transportului pare să fi revenit pe traiectoria normală. Cu un amendament: 
frecvența defecțiunilor se 
va reduce în momentul în 
care lucrările sînt efectu
ate în mod corespunzător. Iar aceasta ține de conștiința fiecărui meseriaș din echipele care asigură întreținerea fluxului de transport. ' ; ;

Solicitări de cazare, Ia 
recepția noului hotel 
„Petroșani" din reședin
ța de municipiu.

restantelestructori, specializați în pavaje și lucrări de sistematizare. Se impune însă un sprijin mai substanțial din partea conducerii Antreprizei de construcții și montaje Petroșani și a secției de utilaje și transport Livezeni pentru asigurarea efectivelor și utilajelor la nivelul cerințelor înscrise în graficele de lucru, în concordanță cu necesitatea de a se recupera restanțele față de plan. Perioada optimă de activitate, care, potrivit previziunilor, pare că se va menține în prima lună a ultimului trimestru, se cere să fie folosită din plin pe șantierul apartamentelor din Lupeni pentru . intensificarea ritmului de lucru la fiecare o- biectiv din plan, pentru recuperarea restanțelor. A- ceasta cu atît măi’ mult cu cît, din analiza activității din ultimele două luni se constată că la originea ritmului scăzut de lucru de pe șantierul din Lupeni,

Păcurar.cu cu La cea zidari la nivelul Trustului de Antrepriză din județ, cea condusă de Sandu Tudor, a avut zile la rînd livrări de doar 50 la sută din cantitățile de mortar solicitate. .O situație deosebită, re generează rămîneri urmă este în domeniul stalațiilor. Blocul 20, două luni gata finisat, fost predat beneficiarului „din lipsa instalațiilor sanitare". „Nu am oameni să acopăr toate lucrările la nivelul brigăzii nr. 40", susține maistrul instalator. Benea Roman.Pentru rezolvarea problemelor cu care se .confruntă colectivul brigăzii, comitetul orășenesc de partid și consiliul popular al orașului Lupeni au intervenit rcpartizînd bri- continuă să sc mențină a-găzii o echipă de con- celeași cauze...

Foto: Gh. OLTEANU

Mobilizare exemplara 
a minerilor pentru 

realizarea sarcinilor de planca-în înde n-a
(Urmare din pag. I)

POTENȚIAL CREATOR 
mereu mai înalt. Plenara lărgită a comitetului nostru de partid, ce a avut loc după marele forum al democrației .muncitorești revoluționare și la care au fost invitați și membri c.o.m. a fost consacrată tocmai sarcinilor ce ne

deauna înaintea ședințelor și materialele ce urmează să fie dezbătute, participarea noastră la actul conducerii ar fi și mai susținută.
MAI BINE IMPLICAȚI 

în finalizarea măsurilor, este o problemă, se poate adică face mai mult, este
Pentru perfecționarea 

producției 
niiirniwmiiHliniiiirilllllHlUlIIIUlHUIIIHnitHUniUIItlIi de părere șeful de brigadă 
Nicolae Tudor, din secția susțineri miniere. Propuneri facem, la dezbateri participăm eu regularitate în c.o.m., iar propunerile au efectul scontat. Am a- plicat soluții tehnologice noi care au condus Ia reducerea pierderilor de metal la debitare. Pentru a. activiza toți membrii c.o.m. în finalizarea măsurilor adoptate în comun, fiecare trebuie să aibă sarcini concrete, iar asupra modului cum și le duc la îndeplinire să informeze cu regularitate în ședințele c.o.m.

revin în lumina exigențelor formulate de secretarul general al partidului, pentru a perfecționa actul autoconducerii muncitorești, implicarea comuniștilor în activitatea organului de conducere colectivă, ne spune tovarășul 
Ion Predoi, secretarul comitetului de partid, președintele c.o.m. al IUMP. Ca delegat la Congresul oamenilor muncii am reținut mai ales cerința că afirmarea rolului conducător al organizațiilor de partid: să se realizeze prin, integrarea organică a comuniș-

tilor în activitatea organismelor democratice.Transpunerea în viață a impune critic cadrulacestei cerințe : creșterea spirituluiși autocritic îndezbaterilor, dar și a fermității în aplicarea deciziilor adoptate în comun, a propunerilor oamenilor muncii. In spiritul acestor cerințe am stabilit sarcini precise comuniștilor, cadrelor pentru finalizarea măsurilor din programele elaborate pentru realizarea integrală a planului pe acest an, mai ales la export, pentru modernizarea producției și pentru finalizarea pregătirilor de iarnă. Acestea sînt probleme la ordinea zilei. In aceeași măsură ne preocupă perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale c.o.m., activizarea tuturor membrilor lui, a tuturor comuniștilor și prin ei a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea obiectivelor privind modernlza- . rea producției, perfecționarea pregătirii cadrelor, dezvoltarea spiritului creator al colectivului uzinei la nivelul exigențelor mari aFe actualei etape.menține confortul și un grad de civilizație cît lilai elevat mediului ci.taciin, spațiului locativ.
I ÎNDEMN la buna podărire. Prin EGCL : sociațiile de locatari fost.;, difuzate peste de afișe în cartierele troșaniului. Expuse Ia curi vizibile, . în/ casa rilor din blocuri, : ‘I cheamă locatarii la îngriji- | rea și buna gospodărire a
I apartamentelor și părților 
j comune, la înfrumuseța-
I rea incintelor, pentru a

A: FOST SĂRBĂTORIT unul din cadrele de bază ale IUMP — maistrul principal specialist loan Gălă- țan din secția mecanic șef, cu ocazia ieșirii Ia pensie. . In . cadrul unei festivitățiafișele organizate de biroul grupei sindicale, oamenii secției i-au adresat calde felicitări, evocind oasa-i activitate rată timp de 46 de ani in

și a- au 1000 Pe- lo- scă-
prodigi- desfășu-

această uzină cu vechi tradiții. muncitorești și adu- cîndu-și din plin contribuția ja dezvoltarea ei. , ? I s-au înm înat buchete de flori, i s-au urat „Ani mulți, eu sănătateEXCURSIE. Mineri șefi de brigadă și de schimb din cel mai mare sector al Lupeniului —r sectorul IV, au beneficiat împreună cu familiile, la sfîrșitul săptămînii trecute de o reușită excursie cu carul în stațiunea giU-Băi. Pe traseu ău fostauto-Gepa-

vizitate diferite monumente istorice și obiective de interes Economic și Social.INAINTEAZA în ritm susținut lucrările din etapa I la betonarea bulevardului Tudor Vladimirescu LUpeni. Primul fir al bulevardului a fost turnat din piața 6 August pînă în cartierul Braia.PENTRU IARNA. Bunii gospodari știu să folosească așa cum trebuie vre-
•/'

i-Dar știm, tot atît de bine, că automulțumirea poate fi periculoasă. Cu atîț maț mult cu .cît planul pe octombrie a ajuns la 1000 de tone pe zi, urmînd să crească în noiembrie, cu 100 tone pe zi, iar -în decembrie cu alte 250 de tone pe zi. De aceea, ne-am luat toate măsurile, de ordin tehnic și organizatoric, pentru a face față acestor niveluri : sporite". Așa cum arăta șeful sectorului, ponderea în producție o vor avea cele două complexe mecanizate. Dar nici brigăzile de la frontalele cu ...................... ă nu se iasă mai prejos. Mai ales că ele sînt conduse de brigadieri cu experiență — Iosif Prisecan și Constantin Broască. Ultima formație de mineri, deși se confruntă cu dificultăți . create de starea abatajului— aflat într-o fostă zonă de foc — își realizează randamentele pe post, dar face toate eforturile pentru a depăși indicatorii de . productivitate prevăzuți.Desigur, atu-urilor de ordin tehnic și organizatoric, pe care le are sectorul I, în realizarea și depășirea sarcinilor de plan, li se adaugă și hărnicia și competența oamenilor. In primul rînd a ortacilor din brigăzile lui Vasile Florea, Iosif Prisecan, Mihai Grh- jue și Constantin Broască. Dar și a minerilor de sub conducerea maiștrilor Stan Liviu, Clement Crăciun, GheOrghe Bobîrnac, a specialiștilor coordonați de maiștrii mecanici, Gheor- ghe Vișan, loan BorCa, Gheorghe Timofticiuc. Toate acestea, așa cum sublinia șeful șectorului, sing. Hodor Zian, dau garanția realizării sarcinilor de plan prevăzute pentru trimestrul al patrulea și pentru întregul an. „

Așa cum „pofta de recorduri" obținute cu complexele mecanizate vine chiar realizîndu-le, rezultatele consemnate de bri- gada—lui Vasile Florea au devenit încă un imbold pentru grăbirea punerii în funcțiune a unui nou complex mecanizat în cadrul sectorului I. La începutul săptămînii viitoare se vor încheia lucrările rești de pregătire, tuate de brigăzile Steț și - Mircea Manea, așa încît va putea începe, din plin, montarea . utilajului susținere individuală la nr. 14, în stratul 3, blocul 3. Ca de obicei SMA2-U1 va fi „pus la front" de brigada lui Mihai Gri jue, care, acum, participă, și ea, la executarea lucrărilor de pregătiri-. Este lesne de înțeles că acest ritm înre-pen- să la la 1 cum pînă

mirie- efec- Ilie

înțeles că acest ritm gistrează valori înalte, tru ca noul complex fie pus în funcțiune termenul fixat, adică noiembrie. Dar, așa arată experiența de acum, nu este suficient a- cest lucru: mai trebuie o brigadă bună, care folosească utilajul la rametr'i de eficiență, acest sens, după cum spunea sing. Hodor ” șeful sectorului I, este în curs de alcătuire o brigadă, avînd drept nucleu minerii conduși de Mihai Gri- juc, căreia îi va fi încredințată exploatarea complexului.De altfel, interlocutorul nostru arăta că eforturile sectoru- către ,de am de-ăl

Și să pain ne Zian,

tuturor' minterilor lui sînt îndreptate creșterea producției cărbune. „Faptul că pășit în acest celIV-lea trimestru al anului cu un plus de 12 864 de tone ne dă un îndreptățit sentiment de satisfacție.mea favorabilă a zilelor însorite. La cantina IACCVJ din Petrila s-au terminat lucrările de împrejmuire a incintei. Au fost, de asemenea, revizuite toate-spațiile de însilo- zare a alimentelor pentru iarnă. In prezent se lucrează intens la sortarea și însilozarea legumelor. Așadar, iarna poate să vină. (Al. H.) :PROGRAM. Un excelent program pentru în- tîlnirea de fotbal AS Pa- roșeni-Vulcan și Mine- vo

rul Cavnic a fost editat de asociația sportivă gazdă. Programul ne oferă amănunte interesante din viața celor două echipe, alte știri din lumea balonului rotund. Programul va putea fi achiziționat duminică, de la casele de bilete ale stadionului. (Al. H.)
Rubrică realizată de 

Dan STEJARU
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Permanența actului educativ
marea scenaCMVJ,

« »

a muncii și creației
ce se urmărește ridicarea nivelului de cultură și ci-Ridicarea. nivelului cultural ăl maselor de oameni ai muncii, dezvoltarea conștiinței socialiste, creșterea răspunderii sociale a fiecăruia dintre noi, iată obiectivele majore ale activității Universi- ■ taților cultural-științifice, forme de învățămînt popular, organizate pe ~~ toate așezătnințele de cultură, care și-au reluat activitatea la 1 octombrie.„Și în acest an de învățămînt — ne spunea tovarășa Rodica Oancea, secretar al Consiliului științific al Universității

zeni, ___ ....IPSRUEEMP, Centrul calcul, ele fiind ca și anii școlari trecuti, pîrghji importante de acțiune, pen- . tru ridicarea pregătirii profesionale a maselor".Cursuri similare aii loc în toate . marile întreprin- . defi miniere din lîngă Jiului, Lupeni,Uricani, Valeâ Vulcan, Paroșeni, Uricani, Valea de Brazi, Cîmpu lui Neag, Bărbăteni, Aninoasa, Pe- trila, Lonea, ele fiind completate cu dezbateri, mese.

IU MP, de în vilizație al maselor.In paralel, fiecare universitate oferă posibilitatea oamenilor muncii de. a participa la cercurile teh- nico-aplicative cu tematică din cele mai diverse: dac- tilografie, stenografie, ba- let pentru copii; învățarea : unor instrumente muzicale, ■ a limbilor străine, precum și la cercuri de croitorie» la'li

Din amfiteatre, pe

al Universității cultural- științifice de ia Petroșani, o atenție atît ' și— am acordat deosebită organizării, : la Casa de cultură, cît în marile colective muncitorești de pe raza orașelor, a unor cursuri ce abordează tematici majore, privind dezvoltarea conștiinței politice patriotice, revoluționare, moral-cetățc- nești’, îmbogățirea cunoștințelor . cultural-științifi- ee și tehnice, formarea o- mului nou, cu o solidă concepție mâterialist-ști- ințifică despre lume și viață, constructor con- știșnt'țșl devotat al socie- tățîj socialiste și comuniste în patria noastră.La loc central, prin planul ' nostru de învățămînt pentru cei peste 1700 de cUrsanți înscriși.se organizează cursuri în sprijinul conducerii și organizării producției și muncii, cu deosebire în minerit, cursuri cu caracter teh- nido-științific și al informaticii și care militează pentru introducerea pe scară largă a noului, a electronicii. cibernetiză- rii și' robotizării activității industriale. Astfel"- de cursuri, în sprijinul‘ ' producției, se vor organiza în acest an la întreprinderile miniere Dîlja și Li ve

Deschiderea noului an 
de învățămînt 

în Universitățile 
cultural-științificerotunde, simpozioane. Ac- - țiUnile sînt organizate de așezămintele de cultură și comitetele de sindicat din întreprinderi, în conducerea lor fiind implicați ingineri, tehnicieni de prestigiu, personalități ale mineritului și construcțiilor de mașini, alți specialiști — cadre care asigură nivelul calitativ și eficiența fiecărei ore de curs.O altă direcție de acțiune a consiliilor științifice o constituie organizarea de cursuri cu caracter larg educativ, privind cunoașterea politicii partidului și statului nostru, a activității neobosite a secretarului general al partidului pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, a istoriei țării și ilor ei zație.Prin civică, nul familiei. în implicați medici, sanitare, juriști, ' economiști, cadre didacti

matematică și fizică nivel de liceu. Acestora se adaugă fotoclubllrile, ci- necluburile, cercurile de artă plastică.In anul de învățămînt recent deschis, în atenția consiliilor științifice se a- flă, în primul rînd, ridicarea calității fiecărui curs, ; fiecărei activități, planurile de învățămînt aprobate, precum și prezența celor mai buni specialiști din toate domeniile de activitate în fruntea cursurilor constituind o garanție atît pentru conținutul științific cît și pentru ritmicitatea cursurilor și a accesibilității lor.
H. ALEXANDRESCU

de cultură tradiți- și civili- '
Ansamblul folcloric 

„Parîngul" al Casei de 
cultură a sindicatelor 
intr-un recent spectacol 
susținut pe scena clu
bului muncitoresc din 
Uricani.

Cu fiecare nouă ediție Festivalului Artei și Creației Studențești, ma- 
i nifesțare integrată măre- 
1 ' ței columne a .••••.:• ii 
l . românești, Festivalul na- < țîpnal „Cîntarea Romă-■> niei", Institutul ..de mine 
ț s-a afirmat ca țțna din- 
1 tre școlile superWtre ca-> re pun la loc di?’, frunte, 
1 alături de pregătirea teo- 
I retică și practică ele spe-
Î’ cialitate, formarea în rîndul tinerei generații" a unui vast orizont cultu-. ral, expresie a conștiin- . 
1 -ței revoluționare înain- 
i tate a tinerei generații., Viitorul inginer minier !sau constructor de mașini este chemat a avea alături de o înaltă pregă- Itire profesională, un grad deosebit de ridicat cultură pentru că, la viitorul loc de muncă, activitatea de zi cu zi în mijlocul oamenilor, în-.drumînd la rîndul săuoameni, formînd conștiințe muncitorești, el va realiza un amplu proces de educație, stimulînd creativitatea, inițiativa, simțul esteticului, între- gindu-și astfel propria personalitate, dar și per- sonalitatea celor, din jur.. An de an, pe scena Festivalului Artei și Creației Studențești, colectivele artistice ale studenților de la I.M.P. s-au. prezentat la cote superioare, cucerind aprecierile publicului larg și al specialiștilor, dovedind că sînt exponenți ai unei bogate tradiții culturale.
i muncitorești, m.ineri-

*

de .in

lor Văii Jiului. Stau mărturie diplomele, medaliile, emisiunile radiotelevizate rămase în car- dex-uri, spectacolele realizate în aula institui ului sau pe scenele așezămintelor de culturii din' Valea Jiului și din țară, în sălile' de apel, în unitățile economice.,,In această noul ție a festivalului,'va debuta în noiembrie, cu etapa zonală, la Timi-
miwmtuHwm/mfmmt

edi-car e
Formații artistice de 
prestigiu pe scena 

Festivalului național 
„Cîntarea României’' 

illllllllllllllmnlllluuHii

care activează clubului. Spe- printr-o judi- pre- zența noastră în festival să fie deosebită, la un înalt nivel calitativ și să promovăm în etapa re- ; publicană cu cît mai multe formații".„Este extrem de dificil, rem arca d irec torul clubului cultural studențesc, Tiberiu Cocpneț, să evidențiez! dintre ei —- ■ sînt aproape 300 de artiști amatori în institut pe cei mai valoroși, pe cei mai îndrăgostiți de frumos. Totuși, cîteva nume pot fi amintite; este vorba-, în primul rînd de conducătorii cercurilor de creație din cadrul clubului; studențesc : Carolina Popescu, plașticiană; .Oleg Velker, artist fotograf, Rinu Truș- că, cineast amator. Forța mișcării artistice Jn institut o dau în primul rînd formațiile cu caracter de masă, corurile, formația de dansuri populare, cele de teatru, brigadă, montaj. Caracterul larg, de masă, al actului" cultural Ia I.M.P. este principala trăsătură a munci i noastre educative".Ideile enunțate se vor îm plin i, sîntem siguri, și la Timișoara, în etapa zonală, dar împlinirea lor este, în primul. rînd,. aici, în mijlocul colegilor, cu fiecare nouă seară culturală, cu fiecare nou speo tacol sau expoziție.

cercurilor în cadrul răni ca, cioasă pregătire,

șoara — ne spunea tova- . fășul Login Berende, președinte al Consiliului UASC din institut — ne vom prezenta cu formații de teatru, dansuri populare, muzică ușoa-'ră, la care se adaugă corul bărbătesc și corulmixt de cameră, brigada artistică, montajul lite- rar-muzicăl, grupul , satiric, interpreți de muzică tînără, recitatori. Avem îir proiect, ca o noutate față de edițiile anterioare, prezentarea în curs a unei formații dans modern.Interpreților li se daugă creatori. de plastică, artă că -și cinematografică, literatură ~ membri . ai

1

con-dea- artă fotografi-• educație în spriji- care sînt cadre sociologi,
acțiuni de sanitară, i Foto: Al. TĂTAR

Cronică de film

FURTUNĂ ÎN PACIFIC

Dan Condura-
.recidi- film. po- pe o bună a regulilor

II. DOBROGEANU

IJ
M e da

*

Un profesionist al imaginii, Nicu Stan, „: vează" în regia de O face tot printr-o veste despre oamenii mărilor și cei dragi care-i așteaptă, neliniștiți, acasă. FURTUNA IN PACIFIC, înscris în același „registru" cu „Un echipaj pentru Singapore", este un film dinamic, spectaculos, de acțiune; tensionat interior, o combinație romantică de dramă, dragoste și umor. Intensitatea emoțională crește cu fiecare secvență, totul este categoric tranșat, nuanțările și misterul a- bia se simt.Vaga creionare a psihologiei personajelor — vuietul furtunii adevărate acoperă dramatismul „furtunii" sufletești — deplasează centrul de interes către fapte. ..... , /Acțiunea, pasionantă abnegația, umană se
interesantă,— curajul, solidaritatea confruntă cuforțele oarbe ale naturii și omeneștile slăbiciuni dezvăluite de situația limită — primește ritm și consistență pe măsură ce incidentele se acumulează. Gradarea tensiunii epice atinge momente '' greu credibile, dar totul se sfîrșește printr-un „final fericit".

FURTUNĂ IN PACIFIC — întreprindere regizorală săvîrșită cu pasiune și exaltare — se întemeiază cunoaștere genului.Actorii che, Șcrban lonescu, Do- rel Vișan, George Mo- toi, Valeria Seciu, Petre Nicolae, Gheorghe Cozo- rici, Remus Mărgineanu, prin jocul lor modern, bazat pe firesc, mimică și gesturi expresive, compensează scăpările „de construcție." și dau filmului alura de viață trăită.întreaga povestire se realizează din mișcările aparatului (imagine: Mihai Truică), eînd clasice, articulînd cursiv scene- *. ..le, cîhd alerte, căutînd i- ne.ditul și varietatea ghiurilor, încercînd lege întîmplările ecoul lor în oameni.Montajul (Elena l’an tazică), prin siguranța tăieturii, muzica (Vasile Sirii), valorifică, din plin imaginea, dînd ritm și forță unui film de succes, căruia-i lipsește, . totuși, o mai atentă zăbavă a aparatului pe „mecanismul sufletesc".

ure să de

Dacă-i întrebi pe sătenii din Paroșeni, localitate cu vechi și încă vii tra- ' diții folclorice, dar și cu proaspătă echipă de fotbal în divizia B (AS Paroșeni), de unde vine ntimele așezării lor, cei mai mulți vor aduce în discuție roirea satelor din nordul Retezatului în Valea Jiului, în vremea Evului Mediu. I- poteză *plauzibilă, susținu-, tă de perechea de toponime : Paros — Paroșeni, Rîu 
Bărbat — Bărbăteni, Uric 
— Uricani, Valea Lupului 
— Lupeni (dar alături xistă- sinonimul care înseamnă în veche al (a) lupului, 
roești — Coroești, Livadia 
— Livezeni etc. Dar care-ia | Părosului ? De /acum pă- SUS-

tă în cu totul altă pistă de cercetare. Păros, nu păros sau păros, este un adjectiv cu o bogată istorie, de vreme ce este mtîlnit în des- cîntecele bătrînești, culese și publicate de Artur Go- rovei, sub egida Academiei. Române, în 19.31, colecția „Din viața poporului român". Să vedem cum sună lin descîntec din Huși de
. ............................................. ..................................................................  ui

Gheorghe POGAN 
!

e-
Vîlcan, slavă 

Co-încărcătura semanticărerile se divid. Unii țin că la origine’ trebuie să fie un Ioc cu peri, .adică . 
păros, deși adjectivul nise. pare artificial, alții in-

..5..^., /, .„O ..jla- nuru ue v-iinpu iui Neag, în sensul de păr, blană de 
animale. Dar cum să pele- grineze toponimul, de la mijlocul Retezatului, :‘spre nord și apoi să revină în sud ?Nici unul dintre ei nu are însă dreptate. ; etimologia științifică ne indreap-

vocă vîrful (1438 m) și 
Peștera Păroasa, de nord de Cîmpu lui'

Deosebit de. interesantă și atractivă inițiativa cinematografului „7 Noiembrie" de a programa în această săptămînă un medalion cinematografic „Florin Piersic".Din bogata creație îndrăgitului . actor, putut urmări și. a am filmele „Pintea" și. „Trandafirul galben". Astăzi, îneepînd cu orele 10 . și 14 în cadrul aceluiași ciclu, poa-

lionte fi vizionat filmul „Masca de argint", Programarea ,1a ore . accesibile elevilor precum și. caracterul istoric al scenariilor constituie o invitație â- dreșată școlarilor de a viziona pelicule ce îm- . pletesc artisticul cu documentarul, transfor- mîndu-se în autentice acte de educație patriotică. (Al. H.)
,i «... .. ............. . . Agetătufă,/De gălbează,/De deochi, /?Să rămin curat" etc., etc.Brînca. produce, prin scărpinare, roșeața pielii, dar refrenul „Roșii, păroșii" se referă nu la ea, ci la zorile dimineții de marți, care sîntl.. roșii. In favoarea acestei interpretări pledează exemplele furnizate de- Dicționarul limbii

Marturii ale continuității

Roșii, păroșii, Paroșeni
brîncă, oribalț. foc viu, or- 
baț, răceală,,-— roșea- 
ță, vivor, oribăcină, bri- 
bălțătură, adică, în limbaj medical, erizipel : „M-am sculat marți dimineața,/ Roșii, păroșii/M-am spălat,/ Roșii, păroșii (formulă de incantație magică, repetabilă după fiecare vers n.n.) /M-am îmbrăcat,/ M-am spălat de .negreață/ Și m-am spălat și de ' or- bălțătură,/De roșeață./Și bine; m-arn spălat,/Și bine m-am curățat,/Din stîrvUl capuJui/Din rădăcina pă- ruluiT./Să fiu spălat și tiu- roșie, rățat/De orbăfțătură,/De să-

române, tomul 8, partea I, litera p (p-păzui), pag. 135_: 
paroșu, cu forma feminină 
paroșie, care funcționează încă în Oltenia cu sensul de foarte roșu. Cîteva e- xemplificări : „Și voi veni cu plugul roș paroș/cu po- găniciu roș paroș/cu boți roși paroși/și te voi ara" sau „Buba bubelor,/sora clinilor,/bubă vînătă,/bubă albastră./bubă roșie, bubă paroșie". sau „O năpîrcă roșie, roșie paroșie, a ..fătat nouă pui păroși "> toate citatele provenind din cule- legeri de folclor. Paroșu, pa-

, j, cu pluralele păroși, 
păroșii au variantele păros,

paroșă. Istoria cuvîntului este simplă ; avem de-a face cu un cuvînt compus 
pa(ra) + roșu. Para provine din neogrecescul cu a- celași corp fonetic, cu șen- sul de foarte, tare, puter
nic, dincolo de, peste, prea 
numeros, formînd în românește nu numai ca superlativ, alte cuvinte compuse: 
paraleu, dar și neologismele paramilitar, paralâ- 
murit etc.Ce era și este deci foarte roșu la .Paros ? Nu zorile, nu oamenii, ci anumite.roci ale Retezatului, masiv în care, ca și în Șurean, la o- bîrșiile Jiurilor, are numeroase văi, rîuri și înălțimi numite Roșia. Petrila se află la poalele Roșiei, dincolo de cătunul Girbeoni se află rîul Roșia etc. A- ceste roci, un calcar jurasic alterat și devenit bauxită. sint exploatate în ca- ■ rierele de la Bănița, Peștera Bolii și altele, fiind întrebuințate în construcții și avînd culoarea foarte ro
șie. Iată de ce inspirăm fotbaliștilor de la AS Paroșeni să-și completeze stindardul de luptă sportivă cu această culoare, prezentă în numele echipei șicare poartă metafora vi-iițorului lor renume sportiv., rof. Ion VULPE
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Tragerea la sorti a meciurilor din turul

ln semn de înaltă recunoaștere și prețuire pentru știința românească, pentru cel mai
prestigios reprezentant și neobosit îndrumător al cercetării științifice naționale în folosul

progresului cunoașterii, bunăstării și păcii,

Opera tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu
prezentată în Republica Populară Democrată CoreeanăPJHENIAN 3 (Agerpres). — Răspunzînd interesului deosebit manifestat în lumea științifică din R.P.D. Coreeană față de opera tovarășei academician doctor inginer Ele n a Ceaușescu, larg cunoscută și apreciată, în prezent, pe toate meridianele lumii ca o contribuție de mare valoare la progresul chimici moderne, la mobilizarea marilor resurse ale acestei științe în folosul dezvoltării economico-soci- ale a națiunilor. Editura 

„Cartea în limbi străine", din Phenian, a lansat, recent, traducerea în limba coreeană a două dintre volumele de referință în acest domeniu — „Polime- 
rizarea stereospecifică a 
izoprenului" și „Noi cer
cetări în domeniul com
pușilor macromoleculari".Editate în condiții grafice deosebite, cărțile sînt prefațate de profesor doctor Kim long Ho și, respectiv, profesor doctor Ok Ci Hun, personalități științifice de frunte din țara prietenă.In prefața primului volum se arată: „Savant de largă recunoaștere și prețuire internațională, spe- ' cialist renumit în domeniul chimiei macromolecu- larc, academician doctor inginer Elena Ceaușescu este o personalitate marcantă, de înalt prestigiu, a științei și tehnicii din România. La inițiativa și sub directa sa îndrumare, industria românească a soluționat, pe bază de tehnologii proprii, complexele probleme ale producerii pe scară industrială a numeroase șt importante varietăți de polimeri și elasto- meri, între care cauciucul poliizoprenic.Realizările . prezentate în volumul de'față se impun ca o contribuție de mare valoare la dezvoltarea chimiei și tehnologiei chi- mice, reținînd atenția oamenilor de știință prin soluționarea inedită, originală, a unor probleme nerezolvate în trecut.Lucrarea academicianului Elena Ceaușescu, „Poli merizarea stereospecifică a izoprenului" va constitui un sprijin mult prețuit pentru oamenii de știință și tehnologii din domeniul chimiei macromoleculare și industriei chimice.Chimiștii coreeni vesc cu profundă ție remarcabilele ale oamenilor de știință din România frățească, îndrumați cu înaltă competență de academician E 1 e n a Ceaușescu. Adresăm distinsului savant și colectivului de cercetare pe care îl conduce urarea caldă de a obține noi succese în

pri- satisfac- succese

prodigioasa activitate care o desfășoară și exprimăm convingerea relațiile de conlucrare tărîmul științei și tehnicii între cele două țări, colaborarea între oamenii de știință coreeni și români se vor dezvolta continuu, în folosul reciproc".La rîndul său, prof. dr. Ok Ci Hun, care prefațează ediția coreeană a volumului „Noi cercetări în domeniul compușilor macromoleculari", arată: „Sub eminentă îndrumare și conducere a academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu, oamenii de știință români au obținut, în ultimii ani, succese remarcabile în clarificarea aspectelor teoretice și tehnologice ale producerii pe scară industrială a cauciucului poliizoprenic, succese ce se înscriu la loc de frunte în impetuoasa dezvoltare pe care o cunoaște chimia macromoleculară în țara prietenă.Academician Elena Ceaușescu, personalitate științifică bine cunoscută și apreciată pe plan mondial, s-a impus ca savant de prestigiu pe tărîmul chimiei macromoleculare, îmbogățind sfera de cunoștințe în acest domeniu.Volumul „Noi cercetări în domeniul compușilor macromoleculari", tradus și editat în numeroase țări și limbi ale lumii, ce vede acum lumina tiparului în țara noastră, reprezintă o valoroasă sinteză a studiilor și cercetărilor întreprinse în decursul a cinci ani, începînd cu anul 1976, de academician Elena Ceaușescu, împreună cu colectivul de cercetare pe care l-a format și îl conduce. Această monografie ne prilejuiește cunoașterea a noi probleme cu caracter fundamental și aplicativ, . rezultate din dezvoltarea industriei mâcromolecu- lelor. Soluțiile originale prezentate în lucrare constituie succcsc deosebite ale unui program de cercetare științifică de mare cuprindere și profunzime.Valorosul fond de concluzii desprinse din procesul cercetării, semnificația lor deosebită pentru dezvoltarea tehnologică, pentru aplicațiile industriale, oferă oamenilor de știință, tuturor specialiștilor, orientări teoretice și practice de cea mai mare importanță.Lucrarea academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu, „Noi, cercetări în domeniul compușilor macromoleculari", este edificatoare pentru, nivelul . înalt al cercetării științifice din România — activi-

pe ne căPe
tate condusă nemijlocit de eminentul savant. Cartea constituie un sprijin substanțial pentru activitatea de cercetare științifică din țara noastră".Cu prilejul apariției în limba coreeană a celor două valoroase lucrări științifice, sub auspiciile E- diturii „Cartea în limbi străine", la Palatul Culturii „Cionlima", din capitala R.P.D. Coreene, a avut loc festivitatea lansării ediției în limba coreeană a lucrărilor „Polime- rizarea stereospecifică a izoprenului" și „Noi cercetări în domeniul compușilor macromolecular!".La ceremonie au participat Ri Ho Ceăl, directorul general al Editurii „Cartea în limbi străine", prof, univ. dr. Kim long Ho, de* canul Facultății de chimie a Universității „Kim Ir Sen", laureat al celui mai înalt premiu științifio național, Ok Ci Hun, doctor în chimie, coordonator al Institutului de cercetări chimice din cadrul filialei de chimie de la Hamhing a Academiei de științe a R.P.D. Coreene, cadre de conducere ale unor institute de cercetări ale Academici de științe coreene, academicieni, alți, oameni de știință, cadre de frunte din cercetarea științifică și tehnologică, din învăță- mîntul superior și industrie, un numeros public.Participanții la festivitate au subliniat înalta ținută științifică, deosebita val ne teore i și imp -r- tanț aplicativă a lucrărilor apă i'.i, pt iig ui internațional al operei științifice a tovarășei acade- ' mician d < tor inginer Elena Ceaușescu, confirmat prin numeroasele titluri științi- ice și listinc ții < >nfe îte 1 înalte foruri de e îa- litateLa liniat limba două științifice constituie act de aprofundare a cunoașterii succeselor României pe tărîm tehnico-ști- ințific, un factor de apropiere între reprezentanții științei din cele două țări.Prilejuită de importantul eveniment manifestarea de la nian s-a constituit odată, într-o puternică cuprinzătoare expresie stimei și prețuirii nutrite de lumea științifică din țara prietenă față de ști - ința românească în general, față de contribuția de excepțională însemnătate adusă de tovarășa mician doctor Elena Ceaușescu în voltarea capacității nale de: cercetare științifică, dezvoltare teimologi-

că și introducere a progresului tehnic, la orientarea ei, împreună cu învă- țămîntul, spre cele mai actuale si eficiente domenii ale revoluției tehnico- șțiințifice contemporane, în strlnsă legătură cu nevoile producției, ale vieții, cu mărețele programe de dezvoltare economico-socială ale României în cei 21 de ani parcurși de la cel de-al IX-lca Congres al Partidului Comunist Român.Cu deosebită admirație și căldură, vorbitorii au evidențiat înfăptuirile fără precedent, pe plan economic și social, ale poporului nostru, sub conducerea centrului vital al națiunii, partidul, în anii celei mai rodnice epoci din istoria multimilenară a patriei, Epoca Nicolae Ceaușescu. Cu profund respect au fost evocate puternica personalitate și opera, teoretică și practică, ale conducătorului Partidului Comunist și statului nostru, ctitor al României moderne, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești, om politic de cel mai înalt prestigiudial, ale cărui merite făurirea conceptului promovarea neabătutămon- în Și 
a principiilor unei noi ordini economice internaționale, în apărarea intereselor legitime ale țărilor în curs de dezvoltare, în edificarea unui sistem viabi'l de securitate egală toate națiunile,

ale lumii, festivitate s-a sub- c; publi ar ia în coreeană a acestor importante lucrări un

editorial, Phe- tot- Și 
a

acade- inginer dez- națio-

pentru a unei păci trainice în lume, întrunesc istăzi elogiul tuturor forțelor politice pro- gre iste, nilor de pe toate namizate conținut convorbirilenalt ivel llnti '• ' at ișii Nic >la« Ce?: sc Kirt: Ir Sen, relațiile de prîe tenie și *a îplă coo erare dintre cele două țări și popoare — inclusiv pe tărîmul științei — se dezvolți': în : mod exemplar, în folosul reciproc, confir- mînd în practică,, cu putere, loarea :onl 'v. ăr 1 dintre țări suverane, egale în drepturi, libere să-și, a- leagă singure. căile , dezvoltării, fără amestec din afară.Oamenii de știință din R.P.D. Coreeană au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător al României socialiste, tovarășei Elena Ceaușescu, eminent savant și militant de frunte al partidului și statului. cele mai calde urăriȘi pe po-

al tutui .bună credință de meridianele. Di- și îmbogățite în de întîlnirile și la cel mai

de succes în nobila multilaterala activitate care o desfășoară, iar porului român prieten progres, prosperitate și ce. pa-
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al doilea al cupelor europene la fotbalZURICH 3 (Agerpres). — Vineri s-a efectuat la Zurich tragerea la sorți a meciurilor din turul al doilea al cupelor europene de fotbal. In „Cupa 
campionilor europeni", e- chipa Steaua București, campioana României și deținătoarea trofeului, va întîlni (primul joc în deplasare) formația belgiană Andcrlecht Bruxelles, semifinalistă la ediția precedentă.In „Cupa UEFA", Sportul studențesc București va juca (p r i m a partidă pe .teren propriu) în compania e- chipei belgiene La Gan- toise din Gând, iar Universitatea Craiova va da replica formației scoțiene Dundee United, fotbaliștii români urmînd a susține meciul-tur în deplasare.Iată și alte meciuri mai importante din cele

CONSECINȚE

cupe continentale: „Cupa campionilor europeni": Real Madrid — Juventus Torino; Celtic Glasgow — Dinamo Kiev; Bayern Mun- chen — Austria Viena ; „Cupa cupelor"; Lokomotive Leipzig — Rapid Viena; „17 Nentori" Tirana — Malmoe (Suedia); Ajax Amsterdam - • Olym- piakos Pireu; Benfica Lisabona — Girondins Bordeaux; Torpedo Moscova — VFB Stuttgart; „Cupa UEFA": Legia Varșovia — Internazionale Milano; Fe- yenoord Rotterdam — Borussia Moenchengladbach; Hajduk Split — Tra- kia Plovdiv; Spartak Moscova — F.C. Toulouse; Ra- ba Eto Gyor — A.S. Torino; C.F. Barcelona — Sporting Lisabona.Meciurile tur se vor disputa la 22 octombrie, iar returul — la 5 noiembrie.

Această săptămînă furnizează alte acte de acuzare la „dosarul alcoolului". Astfel, sub influența băuturilor alcoolice au fost opriți din cursă trei conducători auto profesioniști — loan Ștefă- nescu (21 DJ 1947), Gheorghe Suciu (31 HD 8961), și Vaier Ghemeș (41 HD 3562). Așadar, nu niște amatori (ai paharului ?) încalcă legea, ci conducători auto profesioniști care-și cî.știgă plinea zilnică la volan. Pentru o bună perioadă de timp ei vor avea interdicție de exercitare a meseriei, mai mult faptele lor constituie obiectul cercetării organelor de miliție.
PRIORITATEIn topul celor mai frecvente încălcări ale regulamentului de circulație, ncacordarea de prioritate figurează pe primul

loc între evenimentele de circulație înregistrate în săptămîna aceasta, în municipiul nostru. Intre conducători auto sau moto care s-au dovedit „corigenți" la acest capitol îi amintim pe Dumitru Burlacu (31 HD 1087), Victor Gavrilă (31 HD 8645), Aurel jf’ (2 HD 4068) și Honing (HD - 8 -
DEPĂȘIRICu sancțiunile de rigoare pentru efectuarea unor depășiri periculoase s-au ales recent Ștefan Kertesz (3 HD 8020), Eugen Scînteie (21 HD 748) și Gheorghe Laslo (41 HD 1010), sancțiuni care demonstrează că respectivii conducător^ auto sînt... depășiți la capitolul pregătire teoretică.

Duminică, 5 octombrie 
a.c., au dreptul de circu
lație autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sub număr CU 
SOȚ.
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