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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în unele țări ale Africii

Cantități de cărbune 
superioare sarcinilor

Preocupați de asigurarea con
dițiilor tehnico-organizatorice op
time pentru valorificarea ple
nară a potențialului de care 
dispune, colectivul E.M. Uricani 
înscrie după două decade ale lunii 
februarie noi reușite în realizarea 
sarcinilor de plan și angajamente
lor. Minerii de aici obțin, la zi, 
o producție de cărbune suplimen
tară față de prevederi de aproape 

. 1 000 tone cărbune cocsificabll. Do
uă dintre sectoarele minei, I șl 
III, au extras peste plan de la înce
putul lunii producții de cărbune e- 
chivalente cu sarcinile pe 1,5 zile 
și, respectiv, o zi.

Pe calea modernizării 
tehnologiilor

■Un alt colectiv de frunte al 
Văii Jiului, cel al minei Vul
can, și-a depășit planul pri
melor doua decade din februa
rie cu peste 2 la sută., Sînp re
marcabile îri contextul succeselor 
pe întreaga mină realizările, mi
nerilor din sectoarele IV și VÎ. șec- 
toaro în care preocuparea pentru 

.. îritroducerea de noi tehnologii mo- 
,derne de exploatare se află ,pe 
prim plan. Figeațe dintre aceste, 
sectoare”proău®Ș' pbste '2p'WiV~’ cite 
1 000 tone cărbune.

Alte’ preocupări ale colectivelor 
miniere pentru asigurarea crește
rii producției de cărbune cocsifi- 

- cabil le fafcem cunoscuterîn pagi
na IlI-a.

Răspunsul minerilor de la E. M. Bărbăteni 
la scrisoarea deschisă a cocsarilor hunedoreni 

adresată minerilor și preparatorilor din Valea Jiului
Am analizat cu mult spirit de răspundere conținutul scrisorii și 

sîntem conștienți de marea noastră sarcină de a asigura materia pri
mă necesară cocsarilor care la rîndul lor trebuie să asigure furnaliș- 
tilor cocs cît mai mult și mai bun pentru a da patriei cantități tot 
mai mari de metal.

In acest sens, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al 
minei Bărbăteni a pornit în anul 1977 hotărît să înfăptuiască sarci
nile și angajamentele asumate în întrecerea socialistă, să traducă în 
viață indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea con- 
tinuă a producției de cărbune și, îndeosebi, a celui cocsificabll.

Pentru aceasta, colectivul nostru, în frunte cu comuniștii, a stabi
lit în adunarea reprezentanților oamenilor muncii, măsuri politice și 
tehnico-organizatorice menite să ducă la realizarea exemplară, ritmi
că a sarcinilor de plan, la asigurarea cantitativă și calitativă a pro
ducției de cărbune cocsificabll.

Sîntem hotăriți să învingem greutățile pe care le-am întîmpi- 
nat în anul 1976, iar în 1977 să folosim mai chibzuit potențialul nos
tru de muncă și gîndire, să mobilizăm Ia întreaga capacitate resur
sele umane și materiale de care dispunem, astfel incit să contribuim 
tot mai mult la îndeplinirea sarcinilor economice trasate de Con
gresul al XI-lea al partidului. „

Dorim — în baza sarcinilor comune — ca relațiile noastre să 
fie tot mai fructuoase, iar rezultatele pe care le vom obține să con
tribuie la întărirea continuă a voinței noastre muncitorești de a ne 
aduce contribuția la înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal și 
totodată să răspundem cu cinste la chemarea'pe care ne-ați adresat-o.

. x .. •. .. a, ...^

secretarul comitetului de partid președintele consiliului oamenilor 
muncii

loan CAșUNEANU, loan CERNAIANU,
președintele comitetului sindicatului secretarul comitetului U.T.C.

Experiența pozitivă confirmă:

CHEZĂȘIA ÎNDEPLINIRII SARCINILOR 
sprijinul tehnico-material oferit la timp
înseși datele de fond pe care le-am 

cules pe parcursul analizei între
prinse la E.M. Petrila, confirmă ro
lul primordial pe care îl au brigă
zile în realizarea sarcinilor de ex
tracție, legătura directă dintre ni
velul randamentelor obținute în ,a- 
bataje și nivelul productivității 
muncii atins pe sectoare și, implicit, 
pe mină. v '

Spre exemplu, relația e vizibilă 
la nivelul sectorului V al minei, un
de în luna ianuarie toate cele 12 bri
găzi raportează îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan. Cea mai 
mică depășire, de 1,5 la sută, apar
ține brigăzii conduse de Titu Vlad, 
tntr-un abataj cu trepte răsturnate, 
In care prezența unei falii și a altor

deranjamente tectonice a creat con
diții de lucru deosebit de grele. Cu 
toate acestea, din discuția cu mi
nerii brigăzii, am putut desprinde 
concluzia că datorită interesului 
maiștrilor și conducerii sectorului, 
prin măsurile tehnico-organizatori
ce întreprinse pentru contracararea 
efectelor presiunii zăcămîntului, 
prin deservirea exemplară a mine
rilor din brigadă, greutățile au fost 
învinse. Celelalte brigăzi au depă
șit cu pînă la 30 la sută productivi
tatea muncii planificată. O mențiu- , 
ne se cere făcută aici : în abatajele * 
cameră din stratul 5, prin îmbună-

A.ANTONIU

(Continuare în pag. a 3-a)

Un nou itinerar al prieteniei și co
laborării, a. debutat marți, 22 febru
arie 1977, sub cele mai bune auspicii, 
prin vizita’oficială pe care președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început-o în mai multe 
state din zona Africii de Vest — Re
publica Islamică Mauritania, Repu
blica Senegal, Republica Ghana, 
Republica Coasta de. Fildeș și Repu
blica Federală Nigeria. ■■

■ Vizita tovarășului: Nicolae 
«Ceaușescu. purtător, al unui fierbin
te mesaj de solidaritate militantă; 
are 10c într-un timp al istoriei mar
cat de adînclle transformări înnoi
toare pe care le trăiesc popoarele 
africane prietene. In acest context, 
evenimentul dobîndește dimensiu
nile unei acțiuni politice de anver
gură pe plan internațional, consti
tuind o nouă și valoroasa contribu
ție la afirmarea idealurilor de pace 
și progres în întreaga lume,' la edi
ficarea unei noi ordini economice și 
politice mondiale, a unei lumi mai 
bune și mai drepte, o lume în care 
toate națiunile să se dezvolte nestin
gherit. libere și independente. Un 
plus de semnificații pe care îl do
bîndește vizita reiese din faptul că 
ea se desfășoară în anul cînd Româ
nia aniversează centenarul indepen
denței sale de stat, exprimînd ast
fel, prin solia de pace și prietenie 
purtată de președintele Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele de profun
dă simpatie pe care poporul român 
le are față de eforturile popoarelor

CONTROLUL 
OAMENILOR 

MUNCII 
mijloc larg 
democratic 

de perfecționare a 
activității economice 

și sociale
(In pag. a 6-a)

africane prietene pentru consolida-» 
rea independenței naționale, fa:4 
de lupta tuturor popoarelor Africii 
pentru cauza dreptății și libertății. 
Cu aceste gînduri, în dimineața unei 
zile istorice, mii de oameni ai mun
cii bucureșteni au ținut șă fie pre- 
zenți pe aeroportul, Otopeni pentru 
a da glas dragostei și stimei pe care 
întreaga națiune le nutrește față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru neobosită sa activitate pusă 
în slujba păcii și prieteniei interna
ționale, în slujba creșterii, prestigiu
lui României în întreaga lume.

Prima ștapă a soliei de pace s-a 
desfășurat; într-o atmosferă de caldă 
prietenie, pe părui nt ui mailritan. 
Inalții oaspeți români ău fost întîm- 
pinați, pe aeroportul din Npuad- 
hibou. unul din principalele orașe 
ale țării, de către președintele Re
publicii Islamice Mauritania, Mok- 
tar Ould Daddah, și doamna Mărie» 
me Daddah. După un scurt popas la 
reședința președintelui mauritan 
din Nouadhibou, prilej cu care mii 
de cetățeni, muncitori și specialiști 
de la întreprinderile industriale ale 
orașului și-au manifestat sentimente
le de caldă simpatie față de inalții 
oaspeți români, avionul prezidențial, 
avînd La bord pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu-, precum și pe președinte
le Moktar Ould Daddah și doamna 
Mărie:. :e Daddah, s-a îndreptat spre 
capitala țării gazdă — Nouakchott.

Pe aeroportul împodobit festiv,

(Continuare în pag. a 2-a)

ECONOMISIREA 

ENERGIEI 

ELECTRICE 

o datorie a fiecărai 

colectiv, a fiecărui 

cetățean

(In pag. a 3-a)

Eu produc, eu controlez, eu răspund
O inițiativă la înălțimea unei mari răspunderi sociale

1 
I 
V 
I 
I 
I
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*

A

controlez, eu răspund", ca
re avea menirea Să întă
rească răspunderea fiecă
rui om la locul de muncă. 
Și rezultatele s-au văzut. 
La noi in brigadă, la Ni
colae Nicoară și ța alții.

îmbrățișarea acestei idei 
n-a avut o evoluție recti
linie. Cei de la C.T.C. s-au 
simțit lezați. Cum adică

r 
v

i Evoluția unor stări de 
■ fapt nu comportă întotdea

una spectaculosul, mal a- 
ies in atelierul de construc
ție al I.U.M.P. acumulările 
tehnice și creșterea gradu
lui de responsabilitate sînt 
fenomene continui, ascen
dente, rezultatele dintre e- 
tape sesizează mai preg- 

, nant eforturile oamenilor 
l de a munci mai bine, mai cei'ce produc Să-și stabi- 
1 eficient, — " '

— Prin iarna lui ’74, iși.

I
*

la compartimentul C.T.C. primul rind revelatoare a 
și conducerea atelierului fost confruntarea cii.-bene- 
au elaborat măsuri prin ficiarii. Să luăm, de pildă, 
care s-au stabilit atribuți
ile concrete ale celor care 
aplicau inițiativa. In acest 
fel oamenii lui Giț și cei
lalți au dat dovadă de mai 
multă exigență, de roade
le ideii lor au beneficiat 
in primul rind ei. Din ini-

. ... . .. ------ țiativa comitetului de pâr
lească singuri calitatea pie- tid, s-au purtat discuții in 
selor ? Drumul sinuos a ' ” 1V. ... .

i aduce aminte Ion Giț, șef [?st Parcurs totuși repede. 
! , , . ,. . , . Secretarul comitetului de
ț de brigada, noi am lansat partid — Dumitru Boța 
ț inițiativa. „Eu produc, eu ne mărturisește că cei de ficiențele

partid — Dumitru Bofa —

adunările generale, s-1 
organizat o consfătuire cu 
șefii de brigadă din atelier, 
i-aiț dezbătut pe larg de- 
.............. ! semnalate, in

grinzile ar.icîllăte, asupra 
cărora nu / existau întot
deauna aprecierile aștep
tate. S-au efectuat diferite 
analize cu privire la repe
re, în laborator, asupra ca
lității sudurilor, tratamen
telor termice. S-au luat li
nele măsuri disciplinare și 
s-a introdus poansonarea 
pentru fiecare sudor.

Ion FIASTBU

(Coc*. în pag, a 3-a)

„HERMES" - ABUNDENȚA Șl OSPITALITATE
. Iritîmpinați. cu .ospitalitate, mii de cumpărători 
au trecut, sîmbătă, pragul magazinului Hermes din 
Petroșani, aparțînînd de I.C.S.M.I. Aprovizionat din 
abundență, organizat după forme moderne ale co
merțului magazinul a realizat în prima sa zi de lu
cru, vînzări de peste 100 mii lei. (I. M.).

: Zefirul iși zornăie zglobiu zurgălăii de argint, ves- : ■
; tind reîntoarcerea ierbii și verdele iși înfige pintenii, ;
: crud, în crupa musțitului'pămînt. Redobindim, ca-n 
: fiecare an: dreptul la primăvară, cuvântătoarele și ne- ț] 
: cuvintătoarele au între pleoape clopoțeii sfielnicilor ; 

■ș ghiocei, glia se scutură de șubele Dochiei și chiar in ;
: soare savanții găsesc tot mai puține pete. ■
: Reîntinerim cu fiecare anotimp al germinației uni- i
: versate, cind martie, ne conturează mătcile iubirii și i1 
: c/iipul Jnamei, sau al celei care ne-a infiorat i 
: prima oară inima, al soției, al fiicei sau colegei noastre i 
: de muncă devine portativ al recunoștinței și speranței. ; 
: Minusculul mărțișor sublimează in Simboluri trainice ■ 
j saw neașteptate bucuria de a trăi, de a purta demni L 
• ștafeta generațiilor spre mai bine, spre fericire. j 
î Mărțișorul, liant sufletesc de perenitate și tinerețe, j 
j înmănunchează și încununează aspirațiile noastre, 

,j rămâne, peste milenii, ambasadorul zîmbetelor și f 
mult doritelor noastre sărutări, preludiu de întrupare î 

i a visurilor fără de vîrstă, fiindcă, in preajma Măr- î 
J țișorului, pruncul abia gingurind și octogenarul cu • 
î fruntea aureolată de împliniri, dar troienită de ani, j 
Ș iși potrivesc ritmul inimii după meridianul fericirii., j 
j Si fiindcă fi-va Mărțișor/ să ne bucurăm, aninindtl- j 
j ne dragostea in dreptul inimii celei care dă viață și j 
| sens ființei umane. (Ion VULPE) |
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CONFERINȚE PENTRU DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI
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I Figuri de comuniști

Problema de fond 
a activității 

politice
Continua autodepășire, iată hotărârea, spi

ritul care a dominat lucrările conferinței or
ganizației de partid de Ia mina Uricani, hotă- 
rire ce animă de mulți ani comuniștii, între
gul colectiv minier; găsindu-și expresia în în- 
iăptuiri cu care organizația de partid se afir
mă cu prisosință. Bunăoară, bilanțul anului 
trecut, pe ansamblu rodnic — constînd din 
depășirea planului anual de extracție cu 15 000 
tone cărbune, a planului de pregătiri cu 339 
ml, reducerea cheltuielilor de producție cu 
2,31 lei pe tona de cărbune ețc. — exprimă cu 
o deosebită forță de convingere eficiența 
muncii politice, puterea de înrîurlre a orga
nizației de partid, starea de mobilizare a co
lectivului. minei Ia îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului revoluției tehnico-științifice. Pe 
temeiul unui asemenea bilanț, e firesc să nu 
lipsească nici optimismul, încrederea în for
țele colectivului — dar un optimism lucid, 
responsabil, implicînd exigențele multiple ce 
le ridică în anii următori cincinalul în fața 
minei. Aceste exigențe înseamnă creșterea în 
medie eu. 13 Ia sută a producției fiecărui an 
pînă la finele cincinalului, obținerea unor in
dicatori de eficiență mereu îmbunătățiți. Or, 
pentru a fi la nivelul acestor exigențe, colec
tivul are de învins și unele deficiențe proprii 
— recuperarea rămînerilor în urmă la lucră
rile de deschideri, realizarea indicatorilor de 
poductivitate și de calitate a producției (la 
care pe anul trecut mina a avut, de asemenea, 
restanțe), ridicarea nivelului tehnic, a efici
enței producției. Referindu-se la sarcinile or
ganizației de partid ce derivă din aceste exi
gențe, comuniștii Ion Busicescu, loan Todea, 
Ion Costea, Dan Mihăilă, Carol Sehreter și 
alți participanți la dezbaterile pe marginea 
dării de seamă, au subliniat necesitatea inten
sificării lucrărilor de investiții, a strădaniilor 
pentru mecanizarea operațiilor din subteran, 
îmbunătățirea organizării producției și a 
muncii, a ordinii șl disciplinei,-a preocupării 
pentru calificarea și ridicarea Calificării for
ței de muncă, măi ales a personalului electro
mecanic, la nivelul tehnicii noi, întărirea răs
punderii formațiilor de lucru față de calita
tea cărbunelui extras. Sînt cerințe la a căror 
înfăptuire arătau comuniștii Ion Geană, Con
stantin Modîlcă, Ion Moldovan și alți vorbi
tori — toate pîrghiile muncii politice trebuie 
să-șj aducă din plin contribuția, munca edu
cativă ce o desfășoară organizațiile de partid, 
comuniștii avînd menirea să dinamiteze for
mațiile de lucru,' militînd cu mai multă exi
gență, răspundere șl perseverență pentru re
medierea neajunsurilor, pentru ridicarea la 
cote calitativ superioare a activității între
gului colectiv. (I. D.).

Instruirea studenților — 
împletită 

cu creația tehnică
Un spațiu larg în dezbaterile conferinței 

pentru dare de seamă și alegeri a organiza
ției de partid de la Institutul de mine Petro
șani, a fost acordat analizării activității- de 
instruire, cercetare și proiectare. Pentru co- 
muniștii-studenți și cadrele didactice perioada 
la care s-a referit darea de seamă a însemnat 
totodată un răstimp bogat în realizări pe pla
nul creației tehnicii miniere. Intre realizările 
din acest domeniu au fost evidențiate per
fecționarea metodelor și tehnologiilor de per
forare și încărcare la săparea galeriilor, con
ducerea automată a unor procese miniere, 
perfecționarea procesului decizional în pro
gramarea, lansarea ți urmărirea producției 
și altele.

Dezbaterile conferinței au apreciat că la 
obținerea tuturor realizărilor, munca politică 
desfășurată de organizația de partid a adus 
o contribuție deosebită. Indeplinindu-și cu 
înaltă răspundere rolul de conducător politic, 
comitetul de partid pe institut, organizațiile 
de bază și grupele de partid au fost în per
manență purtătoare ale spiritului revoluțio
nar în munca de cercetare, au dinamizat e- 
nergiile studenților și cadrelor didactice, au 
militat pentru scurtarea intervalelor ciclului 
„cercetare-proiectare-producție“, pentru cu
prinderea unui număr cît mai mare de stu- 
denți din anii I, II, III în colectivele mixte de 
cercetare, pentru o îmbunătățire a conținu
tului'practicii de proiectare a studenților. Co
muniștii au promovat prin exemplul lor cin
stea, corectitudinea, neîmpăcarea cu metode
le de muncă rutiniere, birocratice. Drept efi
ciență a muncii politice și educative desfășu
rate de organizația de partid, de comuniști 
s-a relevat printre altele realizarea și depă
șirea indicatorilor din planul de integrare pe 
i976 cu 33 la sută la valoarea producției rea
lizate și cu 34 la sută la valoarea manoperei.

In spirit critic și autocritic, conferința a 
arătat că a existat și o arie de deficiențe în 
modul de organizare, de îndrumare compe
tentă a practicii studențești. De asemenea, au 
fost subliniate posibilitățile mult mai mari ce 
le au grupele de partid în educarea în spiritul 
responsabilității sociale a fiecărui student în 
practica de producție.

Conferința a cerut organizației de partid 
din institut, cadrelor didactice să manifeste 
o înaltă exigență față de pregătirea studenți
lor, față de folosirea fondului de timp al â- 
cestora, pentru realizarea unui echilibru per
manent între instruirea teoretică și cea prac
tică în structura anului universitar. Imbună- 
tățindu-și continuu stilul și metodele de mun
că, comitetul de partid să găsească noi moda
lități de participare activă și sistematică a 
cadrelor didactice la munca politico-educati- 
vă în rîndul studenților, astfel ca. rezultatele 
muncii de instruire, cele ale activității de 
producție și de creație tehnică să înregistreze 
noi cote calitative, la nivelul cerut de partid. 
(Ștefan COSTEA).

Lemnul — valorificat 
cu eficiență economică 

sporită
Ca rezultat concret al muncii politico-edu

cative desfășurata de organizația de partid în 
rîndurile. colectivului de forestieri, a îndepli
nirii cu fermitate revoluționară a rolului său 
de conducător politic, darea de seamă prezen
tată de tov. loan Buliga, secretarul comitetu
lui de partid de la U.F.E.T. Petroșani, a evi
dențiat între succesele pe plan economic ale 
colectivului, din anul 1976, creșterea indice
lui de utilizare a masei lemnoase cu 2,7 la su
tă față de anii trecuți, depășirea sarcinilor la 
producția globală cu 2,1 milioane lei, iar la 
produeția marfă cu 1,2 milioane lei, realizarea 
și depășirea sarcinii de export cu 499 mii lei 
valută.

In spirit critic și autocritic dezbaterile con
ferinței au relevat că realizările economice 
nu reflectă posibilitățile, mult mai mari, ale 
colectivului. Capacitatea reală a organizației 
de partid — rîndurile sale s-au întărit 'cu 39 
membri de partid.„nou primiți — nu și-a spus 
intrutotul cuvîntul în influențarea și mobi
lizarea lucrătorilor forestieri. S-a arătat în 
acest sens nerealizarea planului pe anul tre
cut la 4 sortimente, neîndeplinirea indicato
rului productivității fizice a muncii, in
disciplina în muncă (s-au înregistrat 1489 
zile absențe nemotivate), nefolosirea integra
lă a timpului de lucru și utilizarea sub capa
citate a utilajelor din parchete, fluctuația 
mare a forței de muncă etc. Nerealizările, 
deficiențele în organizarea și conducerea pro
ducției au pornit — așa cum s-a subliniat cri
tic în cadrul dezbaterii — de la unele neajun
suri ce au existat în munca unor organizații 
de bază din sectoarele forestiere. La organi
zații de bază ca cele din sectoarele Lonea, 
Lupeni, Cîmpu lui Neag și altele nu s-au pre
gătit corespunzător adunările generale, pre
zența comuniștilor a fost slabă — de multe 
ori fiind necesară amînarea adunărilor — nu 
s-au pus în dezbaterea comuniștilor cele mai 
arzătoare probleme ale colectivului, nu s-au 
adoptat măsuri ferme pentru eliminarea lip
surilor.

Trăgînd concluziile necesare pentru activi
tatea de viitor, comuniștii care au luat cu
vîntul la conferință, cum sînt Ion Stăncău, 
Mihai Gorboi, Hie Manolescu, Mircea Nițu- 
lescu, Ladislau Lenasi, Nicolae Bădica, direc
torul unității forestiere și alții, au vizat în 
propunerile lor maț buna planificare a mun
cii de către birourile organizațiilor de bază, 
creșterea exigenței acestora în conducerea 
și controlul activității economice, mobiliza
rea lucrătorilor forestieri, în frunte eu comu
niștii, într-o largă acțiune de valorificare a 
rezervelor de creștere a productivității mun
cii, de reducere a consumurilor specifice de 
carburanți, _pentru mai buna gospodărire și 
valorificare superioară a întregii mase lem
noase, pentru reducerea cheltuielilor de pro
ducție. (I. B-ALAN).

Statornicie
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Dacă vrei să-l cunoști cu ade
vărat pe omul din. uzină pe că- 
re-1 caracterizează în muncă, 
în tot ce face o statornicie de 
tăria oțelului, atunci îl afli la 
turnătoria l.U.M.P. La acest Ioc 
de muncă, strunind cuptoarele 
electrice incandescente, dirijînd 
cu abilitate profesională meta
lul clocotitor spre formele ce 
dau contur . viitoarelor piese 
componente ale mașinilor și u- 
tilajelor miniere, lucrează de 
peste 30 de ani comunistul 
Gheorghe Scurtu. De tot atîta 
vreme acest veteran al uzinei 
plămădește nu numai oțelul, ci 
modelează și oamenii cu care 
lucrează în meseria de oțelar.

La fel de bine și de stator
nic, comunistul Gh. Scurtu se 
ocupă de modelarea politică a 
oamenilor, de creșterea nivelu
lui lor de conștiință. In cadrul 
turnătoriei își desfășoară acti- 1 
vitatea una dintre ceie mai pu
ternice organizații de partid 
din întreprindere. Ca membru 
al biroului organizației de ba
ză, comunistul cu experiență 
Gheorghe Scurtu nu precupe
țește timpul și energiile pen
tru ca adunările generale să 
fie bine pregătite șj să pună în 
dezbatere cele mai stringente 
probleme ale secției, ca acti
vitatea grupelor sindicale și a 
organizației U.T.C. să satisfacă 
pe deplin exigențele, ca fieca
re membru de partid din orga
nizații să-și îndeplinească cu 
înalt simț de răspundere sarci. 
nile.

I ■> PITIC, 
secretar adjunct al comitetului 

de partid de la I. U. M. P.
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Pildă de 
conștiință
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Din acțiunile patriotice 
1 ale uteciștilor

Un grup de 16 tineri din 
sectorul VI al E.M. Vulcan în
tre care 'iteciștu Petrea Ola- 
ru, Gheorghe Selejanu, Ștefan 
Bică, Toma Colceriu și alții a- 
vîndu-1 în frunte pe comunis
tul Marin Băltâțescu, secreta- 
r.ul organizației de partid, au 
desfășurat la 20 februarie, o 

l acțiune de muncă patriotică pen- 
!- tru descongestionarea galeriilor 
i de lemn și fier vechi. In ace- 
j eași zi, uteciștii din sectorul
■ XII, între care Gheorghe An- 
i drei, Gyula Vegijt- Ioan Fortin 
I au adunat fierul vechi, lemnul 
< vechi și alte materiale neuti- 
I lizabile de pe traseul circuitu

lui de transport al puțului nou. 
(Alexandru Trestian, secretarul 
comitetului U.T.C. de la E.M. 
Vulcan)

Q Continuînd seria acțiuni
lor patriotice de sprijinire a 
producției, uteciștii din secto- 

I rul III al. minei Petrila, în a- 
■i fara orelor de program, au

■ strîns de pe galeriile orizontu
lui XIV 170 armături metalice 
TH degradate, în vederea scoa
terii lor la suprafață și valori
ficării ca fier vechi. Și tinerii 
din sectorul I și-au adus prompt 
contribuția la rezolvarea unor 
probleme de transport pe gale
ria de acces spre abatajul me
canizat din stratul 6 în care 
s-a introdus de curînd combi
na. Ei au adunat materialele 
vechi, curățind și punînd în or
dine întregul traseu $1 lucră
rii miniere.' Augustin Gruber, 
Gheorghe Sima, Virgil Cîrța, 
Victor Deleanu, Ionel Burdea 
și Pavel Vladislav sînt cîțiva 
dintre uteciștii care au fost în

t fruntea acțiunii patriotice. (Eu
gen Cozrnan, secretarul comi
tetului U.T.C. de la E.M. Pe
trila).

Amenajat într-o încăpere spa
țioasă din care se intră direct în. 
sediile comitetului de partid și 
al comitetului sindicatului, punc
tul de informare și documentare 
de la preparația Petrila este in
tens folosit în procesul de pregă- 
tire politică și ideologică a co
muniștilor, a tuturor preparatori
lor. In ambianța de aici — sînt 
afișate panouri, grafice, diagra
me care înfățișează dinamica dez
voltării economico-social a pa
triei în cincinalul 1976—1980, ex
trase din hotărîrile Congresului 
al XI-lea al P.C.R. — se face ins
truirea propagandiștilor, a agi
tatorilor, a birourilor grupelor 
sindicale. Tot aici sînt dezbătute 
hotărîri de partid, se organizează 
schimburi de experiență, discuții 
pe tema muncii politico-educati
ve.

0 nouă solie de prietenie, solidaritate 
și colaborare cu popoarele lumii

(Urmare din pag. 1)

oaspeții români, însoțiți de distin
sele gazde, sînt. întîmpinați cu mul
tă cordialitate. Atît aeroportul cît 
și întregul traseu- străbătut de coloa
na de mașini sînt împodobite festiv 
cu drapele ale României și Maurita- 
niei, cu portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președinte
lui Moktar Ouid Daddah, cu arcade 
pe care sînt înscrise cuvinte de sa
lut: „Orașul Nouakchott urează bun 
venit ilustrului oaspete român !“.
„Trăiască prietenia mauritano-româ- 
nă !“. „Trăiască prietenia dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Moktar Ouid Daddah!“. 
Primirea deosebit de călduroasă re

zervată înalților oaspeți români, en
tuziasmul și căldura cu care au fost 
înconjurați din primele clipe ale vi
zitei lor în Mauritania ilustrează sti
ma și pr&stigiul de care se bucură 
și în această țară, ca de altfel în în
treaga lume, președintele Nicolae 
Ceaușescu.

La scurt timp după sosire, preșe
dintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o întrevedere cu președintele 
Republicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ouid Daddah. Cei doi șefi 
de stat au relevat cu satisfacție, con
tinuînd dialogul început, cu aproape 
trei ani în urmă la București, că în 
această perioadă relațiile româno- 
mauritane au cunoscut o evoluție as

cendentă și rodnică, exprimîndu-și 
hotărîrea comună de a extinde și 
adînci conlucrarea dintre partidele 
și țările noastre pe plan politic, e- 
conomic, tehnic, cultural și pe tărî- 
mul vieții internaționale..

Marți după-amiază, la reședința 
pusă la dispoziția oaspeților români, 
tovarășa Elena Ceaușescu a avut o 
întrevedere cu doamna Marieme 
Daddah, care a prilejuit, într-o at
mosferă amicală, de caldă cordiali
tate, un viu schimb de păreri în le
gătură cu preocupările celor două 
popoare dedicate ridicării nivelului 
de. trai material și spiritual, pentru 
continua lor bunăstare și prosperi
tate.

Marți seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au participat la di
neul oferit în onoarea lor.de preșe
dintele Moktar Ouid Daddah și 
doamna Marieme Daddah. Au luat 
parte, de asemenea, celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc pe

I
I
I
I
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La recenta conferință de par
tid de la I.F.A. „Vîscoza" Lu
peni, printre jeei peste o sută 
de delegați care au participat 
la această exigentă analiză se 
afla și o pensionară. Era comu
nista- Ana Bilahorca cea care 
după pensionare a rămas în e- 
vidența uneia din organizațiile 
de bază de la fabrică. De ce i 
s-a acordat mandatul de delegat 
la conferință acestei comunis
te care de mai mulți ani nu 
face parte din colectivul fabri
cii ? Pentru că, de ani de zile, 
de cînd a. fost pensionată, co
munista Ana Bilahorca a fost 
prezentă la toate adunările ge
nerale ale organizației de bază 
nr. 3 finisaj textil. Nu de mult, 
cînd întreprinderea se confrun
ta cu mari greutăți în îndepli
nirea planului,, comunista 
Bilahorca și-a lăsat îndelcinici- 

în fabri-rile diurne și a venit 
că ajutjnd tinerele.

De cînd o cunosc 
horea stă în aceeași 
situată într-unul din ___
vechi cartiere ale Lupeniului. 
Niciodată nu am auzit-o ce- 
rînd să-i fie acordată o altă 
locuință. In schimb, am întîl- 
nit-o la comitetul orășenesc de 
partid, la E.G.L., la consiliul 
popular pledînd pentru rezol
varea unor probleme gospodă
rește pentru organizarea de ac
țiuni cu cetățenii în vederea 
înfrumusețării cartierului.

A. Bila- 
locuință, 

cele mai

I

Artur PASCU, 
secretar adjunct al Comitetului 
de partid de la I.F.A. „Vîscoza" 

Lupeni. .1

președintele României precum și 
înalte personalități ale vieții politi
ce, economice și culturale din Mau
ritania. In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, cei doi președinți au rostit 
toasturi.

Presa mauritană a consacrat largi 
spații vizitei înalților soli ai popo
rului român subliniind că importan
tul eveniment, convorbirile ce au 
loc între , cei doi președinți vor da 
un nou 'impuls relațiilor bilaterale 
dintre România și Mauritania, rela
ții bazate pe convingerea că ele co
respund avantajului reciproc al ce
lor două țări, interesului general 
al păcii și cooperării internaționale.

După încheierea vizitei oficiale 
în Mauritania, tovarășul Nicolae 

' Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au. început sub aceleași 
bune auspicii vizita în Republica Se
negal, înalții oaspeți români fiind 
întîmpinați pretutindeni cu deosebi
tă căldură și cordialitate (I.M.)

lor.de
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Economisirea energiei electrice 
o datorie a fiecărui colectiv, 

a fiecărui cetățean
Convorbire cu ing. ANDREI SAMUEL, 

șeful Secției de distribuție a energiei electrice Petroșani

COCS MAI MULT SI MAI BUN DIN CĂRBUNE DE VALEA JIU LUI
Continua extindere a activităților tehnico-productive și darea în 

. folosință a unor noi dotări social-culturale a făcut să crească în mod 
corespunzător necesarul de energie electrică la nivelul Văii Jiului. Acest- 
fapt, corelat cu ritmurile înalte de dezvoltare economico-socială a 
întregii țâri, face ea acțiunea de economisire a energiei electrice să 
capete o semnificație deosebită. Utilizarea rațională a energiei electrice 
constituind în tot măi mare măsură un criteriu al eficienței muncii fie
cărui colectiv,, a fiecărui'angajat, o. dovadă a responsabilității cu care 
flecare consumator casnic privește economisirea acestei resurse de o 
importanță deosebită îh progresul întregii țării, in legătură cu acest 
deziderat de o deosebită însemnătate economică, am avut următoarea 
convorbire cu ing. Andrei Samuel, șeful S.D.E.E. Petroșani.

— Care sînt principalele as
pecte care se desprind din ana
liza consumului de energie elec
trică la nivelul municipiului ?

— In ansamblu, în anul trecut ma
joritatea consumatorilor s-au înca
drat în repartițiile inițiale. O acti
vitate necoreșpunzătoare s-a consta
tat în comerț, unde s-a înregis
trat o depășire de peste 3 milioane 
kWh, îndeosebi datorită unor negli
jențe de natură organizatorică, cum 
ar fi utilizarea iluminatului de si
guranță și în zilele de sărbători, ori 
nelucrătoare.

In acest an principalele unități 
productive obțin rezultate inegale 
în economisirea energiei. Merită 
consemnat faptul' că preocupările 
pentru raționalizarea consumului au 
condus Ia încadrarea în repartițiile 
inițiale la minele Lupeni, Vulcan, 
Lonea, Uricani, Bărbăteni, prepara- 
ția Pctrila, chiar în condițiile în 
care uncie din aceste unități au un 
grad ridicat de mecanizare și au 
înregistrat depășiri ale sarcinilor 
de plan. Nu același lucru se poate 
spune în cazul minelor Paroșeni, 
Dîljă, Petrila, Livezeni și a I.U.M.P.

— Care este atitudinea cetățe
nilor Văii Jiului față de cerințe
le utilizării raționale a energiei 
electrice ?

— Bună, în general. Dar, din pă
cate controalele noastre mai con
semnează și utilizarea frauduloasă 
a energiei. Dorina Drăgan din Pe
troșani, strada Buștenilor, nr. 10, a 
rupt plomba de Ia contorul instala
ției și a sustras peste 2 000 kWh. A- 
baterj de la contractul de utilizare 
a energici electrice s-au constatat și 
în cazul cetățenilor Pop Vasile, stra
da T'udor Vladimirescu, din Lupeni, 
Ilie Radu, strada Saturn, 7, Petro
șani, Anica Furdui, Aleea Plopilor, 
Lupeni etc. Numeroase amenzi au

fost aplicate și în unitățile comer
ciale pentru utilizarea i unor radia
toare electrice în afara orelor ad
mise (Viorica Aștelean, șef de uni
cate I.C.S.M.I., Cornel Floroiu și 
Maria Tivorak, șefi de unități •- 
I.C.S.A.P., Lupeni, Ana Petric, ma
nipulatoare, Fabrica de pîine Pe
troșani) sau pentru menținerea cor
purilor de iluminat aprinse în tim
pul zilei (Ecaterina Kerteși, cofetă
ria din Lupeni).

— Ce măsuri tehnice și orga
nizatorice se întreprind în ve
derea reducerii consumului de 
energie electrică ?

— In cadrul secției noastre va fi 
terminată în primul semestru acțiu
nea de contorizare a tuturor ăbona- 
ților casnici. Pentru reducerea pier
derilor se vor pune în funcțiune 3 
importante noi stații de transfor
mare la Lupeni, Vulcan și Uricani 
și se va mări tensiunea în rețelele 
de distribuție de.la 15 la 20 kV.

In același timp, însă, este la în- 
demîna fiecărui consumator să a- 
dopte măsuri adecvate de economi
sire. Menționez, de exemplu, că ne- 
asigurarea funcționării termostate- 
lor la agregatele frigorifice este una 
din principalele cauze ale depășirii 
în anul trecut a consumului de e- 
nergie la micii consumatori de forță 
cu 7 milioane, kWh, precum și lipsa 
în continuare a întrerupătoarelor 
automate la casa scărilor de la blo
curile de locuințe.

Rezultă, așadar, că acțiunea de u- 
tilizare rațională a consumului de 
energie' impune o participare res
ponsabilă a tuturor oamenilor mun
cii, a tuturor cetățenilor, chemați 
să-și aducă o contribuție tot mai 
mare la economisirea resurselor e- 
nergetice ale tării.

B. BOGDAN

Dezvoltarea producției de cărbune cocsificabil constituie principala 
sarcină care stă în fața colectivelor miniere din Valea Jiului, Acest* în
ceput de an consemnează o serie de succese în sporirea capacităților de 
producție și modernizarea tehnologiilor.

E.M. LUPENI : DESCHIDEREA
UNOR NOI PERIMETRE MINIERE

Brigăzile de mineri de la sectorul 
de deschideri înregistrează ritmuri 
ridicate de lucru la deschiderea noi
lor orizonturi și a viitorului cimp 
minier Lupeni-est. La lucrările de 
deschidere a pilierului Lupeni-est, 
brigăzile de mineri conduse de Dio- 
nisie Zoia și Simion Țic, și-au depă
șit dt; la începutul anului sarcinile 
de plan cu 80 și, respectiv, 72 mc. 
Brigada condusă de Petru Madarasz 
iși propune să termine în cinstea zi
lei de 1 Mai, adîncirea puțului 10, in
tre orizonturile 400 și 300, lucrare de
osebit de importantă pentru crește
rea capacităților sectoarelor III, V și 
VI. Tot în preajma zilei de 1 Mai, 
își propun să realizeze străpungerea 
la orizontul 300 și brigăzile conduse 
de Nicolae Ungureanu și Petru Ma

darasz. Ritmurile bune de la fron
turile de lucru, oglindite de depăși
rea cu 10 la sută a sarcinilor de plan 
de la începutul anului, prefigurează' 
punerea in funcțiune, înainte de ter
men. a viitoarelor capacități do pro-' 
ducție. (Avram MICA, Lupeni).

E.M. URICANI : AVANSURI LA 
LUCRĂRILE DE PREGĂTIRI

nui nou abataj frontal in stratul 
. blocul II. Un ritm bun de lucru 
înregistrează și la-pregătirea blocu
lui I, care va prelua în viitor sporu
rile de producție ale minei. Reali
zările remarcabile din ultimul timp 
de la lucrările de pregătiri au făcut 
să creaseă la 60 la sută ponderea pro
ducției extrase din abataje frontale.
E. M. BĂRBĂTEN1 : MECANIZAREA 

LUCRĂRILOR DE DESCHIDERI

it;
sa

La mina Uricani, se înregistrează 
stadii avansate la pregătirea viitoa
relor abataje. în blocul VI, din. sec
torul III, brigăzile de mineri condu
se de Ștefan Nagy și Ioan Baciu au 
un avans de 10 zile în pregătirea vi
itorului abataj echipat cu susținere 
mecanizată și combină din stratul 13. 
La sectorul II, ortacii lui Procopte 
Moater își devansează cu o săptămi- 
nă sarcinile dc plan la pregătirea u-

Ritmul rapid de creștere a produc
ției acestei tinere mine impune me- ' 
canizarea corespunzătoare a execu
tării lucrărilor de deschideri. Notăm 
în acest sens că săparea mecanizată 7 
a suitorilor tinde să se extindă, pinii 
in prezent fiind săpați cu foreza 3 
suitori, de cite 100 ml. De asemenea, 
la toate lucrările de săpare încărca
rea sterilului se face mecanizat eu 
mașini de încărcat. în curind, tînăra 
mină Bărbăteni, ya înregistra o nouă 
premieră tehnologică : săparea me
canizată cu combina a lucrărilor de 
deschideri.

Reducerea ponderii structurilor 
de conștrucții-montaj, 

pîrghie principală a creșterii eficienței investițiilor
Consfătuirea de lucru de la C.C. 

al P.C.R. din 21 septembrie 1976, 
consacrată activității în domeniul

Ședințele Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din-. 
3 si 24 decembrie 1576 au elaborat 
noi sarcini privind modul în care 
trebuie să se acționeze în conti
nuare pentru. reducerea consumu
rilor de materiale și a costului lu
crărilor de conștrucții-montaj la 
noile obiective de investiții, prin 
adoptarea de soluții constructive 
eficiente și accelerarea procesului 
de industrializare a lucrărilor. S-s 
indicat, de asemenea, să se adîn- 
cească analizele la obiectivele de 
investiții în execuție la care redu
cerile efectuate nu sînt la nivel 
corespunzător. In acest sens, Cen
trala cărbunelui Petroșani a luat 
in analiză încă 34 de obiective p-c- 
punînd simplificarea soluțiilor 
constructive.

Cu toate rezultatele bune obți
nute, dintre care doar unele au 
fost menționate mai sus, în cadrul 
municipiului mai .există încă multe 
rezerve pentru reducerea costului
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proiectării și construcțiilor indus- noi sarcini privind modul m care 
triale, se înscrie ca un moment 
de importanță cardinală pentru ac
tivitatea din acest sector. Prețioa
sele și minuțioasele indicații ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
constituie pentru organele și orga
nizațiile de partid din economie, 
ca și pentru cadrele tehnice din 
proiectare și de pe șantiere, un 
bogat program de lucru, menit să 
ridice realizările la cote superioare, 
să le situeze la nivelul exigențelor

. actualului cincinal, cincinalul re
voluției telmico-științificc.

Conform sarcinilor trasate la a- 
ceastă consfătuire, ponderea struc
turii de conștrucții-montaj în to
talul investițiilor urmează să se 
reducă 'cu 30 la sută, un accent 
deosebit punîndu-se pe economisi
rea de ciment și metal, economiile 
realizate în acest fel canalizîndu- 
se spre construcții social-culturale 
și, în special, pentru construcția, 
de locuințe, evidențiindu-se prin 
aceasta grija partidului, pentru 
creșterea nivelului de trai al în
tregului popor.

Iii lumina exigențelor de mai sus, 
proiectanții, beneficiarii și cons
tructorii din municipiul Petroșani 
au trecut, la reexaminarea docu
mentațiilor telinico-economice ale 
lucrărilor de investiții, obțiriîndu- 
se unele rezultate bune în acest 
domeniu.

Astfel, la obiectivul „Consolida
rea haldei Valea Arsului — Vul
can" s-a redus valoarea de cons
trucții cu 38,4 la sută, iar a haldei 
de steril de la E.M. Paroșeni cu 
32,3 lai sută. La E.M. Dîlja lucrările 
de suprafață rămase de executat 
s-au redus cu 45 milioane lei, in 
timp ce la depozitul de laminate 
Paroșeni reducerea este cu 31,6 la 
sută. La canalizarea apelor mena
jere a localităților din Valea Jiu
lui s-a oBținut o economie de 18,7 
milioane lei, iar la fabrica de tri
cotaje din Petroșani o reducere 
față de costurile inițiale de 6,6 
milioane lei.

investițiilor, proiectanții urmînd n 
aplica cu consecvență și spirit db 
răspundere noile normative elabo
rate ' ' • - ■ ’ - • ■
stat 
și de _____ ___________ ...._
iare, proiectare și directivare 
construcții.

In acțiunea de reduc are a coșu
lui investițiilor, atenție deosebită 
trebuie să acorde și constructorii 
'reducerii pierderilor și a normelor 
de consum, extinderii mecanizării 
lucrărilor de construcții, folosirii 
în două schimburi prelungite sau 
în trei schimburi a utilajelor grele, 
eliminării transporturilor neecc- 
nomicoase, precum și inițierii altor . 
măsuri tehnico-organizatorice care • 
să ducă, totodată, la scurtarea ter
menelor de execuție a- lucfăriio'n 
de investiții. ..

Ing. Victor STOZKI 
inspector tehnic principal la 
Filiala Petroșani a Băncii de 

investiții

de Inspectoratul general de 
pentru investiții-eonslrucpi 
Institutul central de cer ce

ia

Eu produc, eu controler, eu răspund

(Urmare din pag. 1)

tățirile organizatorice aduse, prin 
perfecționări și raționalizări ale sis
temului de pregătire, productivita
tea a crescut în decurs de un cinci
nal, respectiv, între etajul anterior 
exploatat și cel care se exploatează 
acum, cu 2,5 tone pe post. Aceasta 
fără a lua în considerație faptul că 
în februarie, de pildă, brigăzile de
pășesc norma cu 26 procente. Aces
tea toate explică plusurile substan
țiale de cărbune obținute pe sector 
în luna ianuarie și în primele două 
decade ale lunii februarie.

Fără a fi de excepție, asemenea 
realizări nu sînt prezente, așa cum 
s-ar dori, în fiecare brigadă și, deci, 
în fiecare sector al minei Petrilă. 
Astfel, la sectorul II, nu-și realizea
ză sarcinile 60 la sută din brigăzi, 
iar minusul acumulat în mai puțin 
de 2 luni în sector este deosebit de 
mare. La sectorul III al minei, în 
timp ce peste jumătate din brigăzi 
nu-și îndeplinesc sarcinile de plan, 
se înregistrează în două decade din 
februarie un minus de 1 000 tone. 
Sectorul I, cu 40 la sută din brigăzi 
sub plan,_ întîmpinâ, de asemenea, 
greutăți în îndeplinirea ritmică a 
planului.

Chezășia îndeplinirii sarcinilor
Cauzele acestor insuccese parțiale 

6e regăsesc, așa cum am putut con
stata, în lipsa' unui șir de condiții 
tehnico-organizatorice și, totodată, 
în indisciplina care se manifestă în- 
tr-o bună parte din cazuri; La sec
torul I se poate vorbi de obiectivi
tatea cauzelor doar la nivelul sec
torului deoarece în planul întregii 
mine ele țin de nejudicioăsa eșalo
nare a punerii în funcțiune a noi
lor capacități de extracție, practic 
de întîrzierea deschiderii orizontu
lui 13, din blocul O. După cum am 
aflat de la tehnicianul Gheorghe 
Șerban, cele două brigăzi de abataj . - _____ _ _________
care lucrează în zona aferentă aces- din sectorul III, poate fi redus sau 
tui_ orizont, ca și cele de pregătiri, 
întîmpinâ mari greutăți în trans
portul cărbunelui. In felul acesta 
productivitatea muncii ce se reali
zează în abataje este scăzută, bri
găzile nu-și îndeplinesc, sau ating 
cu greu, cotele de plan stabilite.

Luni, la sfîrșitul schimbului I, la 
sectorul III, brigadierul loan Apos
tol, ne relata i „Cinci oameni n-am 
reușit să scoatem un cîmp“. De ce’ 
— I-am întrebat, firește. „Nu ne-â 
mers transportorul. E vechi, iar re
vizuirea și întreținerea nu se fac 
corespunzător. Așa se întîmplâ me
reu". De la Alexandru Barabas și

Marin Zuică, doi dintre minerii u- 
neia din brigăzile care și-a îndepli
nit lună de lună sarcinile de plan 
— cea condusă de Florea Mionici — 
am reținut că aceeași cauză îi opreș
te deseori din lucru. „Și la noi, azi, 
transportorul a stat. Sîmbătă, cînd 
mecanicii au lungit transportorul 
nu i-au făcut și proba. Altfel s-ar fi 
observat că lanțul a rămas prea lung 
și că la prima încărcare a transpor
torului va sări. Am observat noi, 
cînd era prea tîrziu...".

Acestea sînt deci unele dintre 
cauze. Efectul lor, așa cum aprecia 
șl maistrul principal Zoltan Zap.

amplificat în funcție de mobilizarea 
brigăzii, avînd în vedere că, in ca
zul pozitiv, prin efortul lor propriu 
schimburile pot asigura închiderea 
ciclului zilnic, recuperînd pierderi
le accidentale. Cu alte cuvinte re
alizarea sarcinilor de plan de către 
fiecare brigadă este condiția indis
pensabilă a îndeplinirii planului pe 
sectoare și mină. Este fără îndoială 
necesar ca la aceasta să contribuie 
deopotrivă brigăzile, maiștrii, con
ducerile sectoarelor si minei, să fie 
larg și cu eficiență valorificată în
treaga experiență de care dispun 
colectivele de brigăzi si sectoare 
fruntașe.

(Urmare din pagina I)

— Acum recunoaștem după 
„autograf" calitatea lucrărilor e- 
fectuate de către sudori, ne lă
murește ing. Aurel Aron, șeful a- 
telierului.

Inițiativa muncitorilor de la 
construcții metalice a stimulat 
insă și gindireă cadrelor tehnice. 
Inginerul șef Dumitru Crăciun, 
ne oferă amănunte.

— Din nevoia de a fi „la zi“, de 
a răspunde cerințelor moderniză
rii exploatării cărbunelui, pentru 
producția de serie mijlocie și de 
masă, am introdus o fișă de au
tocontrol. Toate sesizările, obser
vațiile pe categorii de cauze pri
vind calitatea produselor sint e- 
vidențiate printr-un punctaj de 
penalizare și gratificație. Și ast
fel, prin prelucrarea statistică, ne 
dăm seama de modul cum iși 
face datoria fiecare brigadă. Am 
îmbinat astfel inițiativa lansată 
de Gîț cu metoda statistică, me
toda științifică consacrată, bine
înțeles adaptată la condițiile spe
cifice ale uzinei noastre.

In aceste zile, la I.U.M.P., oa
menii se frămintă să generalize
ze experiența căpătată pe lima 
îmbunătățirii calității produselor. 
S-a introdus, așadar, experimen
tal fișa operativă de control pe 
categorii de cauze (majore, mi
nore ele.), înlătur induse relati
vitatea in apreciere. Mai mult 
chiar, deficiențele semnalate la 
exploatările miniere sint reme
diate de oamenii din brigada ca
re a produs utilajele respective, 
în acest fel greșelile n.e;n.zlf::-.d

feti rwciciiiii: nex «

tBrir dsx js -i.. -
•iăcra prsczsohn
i K-jtacși -zicr-us csnarescri.; zi.- 
nzc, cere ere. ce perfec-
ticmsree teh^oăagscs fi de eo»- 
strucție a utilajului, cu succese 
imediate.

— In prezent, concluziona ingi
nerul Crăciun, ne preocupă me
toda analizei tehnice a valorii 
produselor și tehnologiilor, prin 
care urmărim echilibrarea func
țiilor produselor. Și reușita „jur-

naiului calității" pentru grinzile 
ie susținere articulate ne demon 
strează că sintem pe drumul bun.

Rezultate concrete : sensi bili- 
zarea oamenilor pentru asigura
rea unui nivel calitativ superior, 
depășirea sarcinilor de plan prin 
eliminarea timpilor morți in pau
zele interfazice pentru control ; 
reducerea efectivului la compar
timentul C.T.C., scurtarea ciclu
lui de fabricație cu 8 zile la scu
tul mecanizat Petroșani.

Ce brigăzi aplică această me
todă ? Deocamdată brigăzile lui 
Ion Giț, Nicolae Nicoară, și ale 
altor colegi de la construcții me
talice. Se va extinde, pentru în
ceput, la brigăzile de- la turnăto
rie și prelucrări la rece.

Cine sînt autorii acestor iniția
tive ? Și Ion Giț și Nicolae Nicoa
ră, lucrează la I.U.M.P. de prin 
'54, din vremea uceniciei. Amin- 
doi sînt membri de partid. Din 
cei 10 oameni ai lui Ion Giț, 4 sint 
comuniști, ceilalți uteciști. Un 
student la seral, trei, dintre care 
o fată, urmează liceul. Vtrsta me
die — 23 de ani. _

Nu ne mai miră faptul că ci
tind „Scînteia" de simbătă, ma
joritatea lucrătorilor de la atelie
rul de construcții metalice de la 
I.U.M.P. au subliniat cu roșu, în 
conștiință, un anume aliniat din 
comunicatul Ședinței Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. : „Comitetul Politic Exe
cutiv își exprimă convingerea că 
TOȚI OAMENII MUNCIL IN 
FRUNTE CU COMTNIȘSTL Vs2&. 
FT î-1 V ACTSm
HAST KÂSPUNTEML.
as becârire pentru ca. RID'CÎND 
CONTINUU CALITATEA ȘI NI
VELUL TEHNIC AL ÎNTREGII 
PRODUCȚII MATERI A! F să 
coaîribtâs- Msc sal sness la 
rirea multilaterală a țârii, ta edi
ficarea în ritm rapid â societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul României-1.

Pentru că oamenii lui Giț și Ni
coară răspund prin fapte la a- 
ceastă mobilizatoare chemare a 
conducerii partidului.
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numai
Aplecată asupra mesei de lu

cru, minuind aparatele de măsu
ră, MIHAELA CUCU, verifică 
cu atenție piesele executate de 
colegii de muncă din cadrul, sec
ției de stilpi hidraulici de la. Vul
can.

— Răspunderea pe care o are 
Mihaela Cucii,, nu poate fi înțe
leasă, la adevărata ei valoare, de
ci! dacă vă spun că piesele exe
cutate de muncitorii noștri, pe 
care trebuie să le verifice, au o 
toleranță admisă de ordinul mii- 
milor de milimetru — ne spunea 

. șeful secției, ing. loan Crețu. „E- 
xigența de care dă dovadă în ac
tivitatea de zi cu zi o pune uneori 
in situații nu tocmai plăcute pen
tru că trebuie să refuze piese e- 
xecutate de strungari cu înaltă 
calificare, oameni cu vechime in 
întreprindere dar care, din gra
bă, greșesc unele repere. Aceste 
momente dificile sînt depășite cu 
calm, cu răbdare, fără a da naș
tere la discuții neprincipiale". 
(Maistru principal Mihai Gudas), 
„Am avut multe și mai am în
că mult de învățat de la colega 
mea, mai ales in ceea ce privește 
relațiile cu oamenii. Este mereu 
preocupată de îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale. Deseori o 
vedem studiind cărți tehnice de 
specialitate. Dar, Mihaela Cucu, 
nu este numai un exemplu in 
muncă ci și în activitatea ob
ștească, în viața de familie". (Va
leria Dîaconescu, colegă de ser
viciu la C.T.C.). „Ca membră a 
comitetului de partid, ca preșe
dintă a comisiei de femei din sec
ția noastră — o treime din tota
lul angajaților sînt femei — to
varășa Mihaela Cucu s-a dove
dit a fi tot atît de exigentă ca în 
producție, dar și apropiată de oa
menii cu care lucrează. A între
prins acțiuni cu femeile din sec
ție fi<? în sprijinul producției, fie . 
acțiuni de educare a tinerelor an
gajate". (Marin Lazăr, locțiitorul 
secretarului comitetului de partid 
pe secție).

Oamenii o cunosc, o stimea
ză și-i apreciază munca. Des
pre Mihaela Cucu se pot spu
ne multe, și ca deputată în 
circumscripția nr. 21, și ca mem
bră a comisiei de sprijin tutelar, 
de pe lingă consiliul popular.

— Vă e greu tovarășă Mihaela 
Cucu să îndepliniți atitea sarcini?

— Ușor nu este, dar nici foarte 
greu. Atunci cînd muncești cu 
plăcere, cînd sarcinile încredin
țate nu ți se par o corvoadă, ci o 
cinste și, mai ales, cind vezi re
zultatele muncii tale, cînd con- 
stați că ești de folos producției, 
oamenilor, munca nu te obosește, 
îti dă numai satisfacții. (G. DO
RIN).

I
I

r a a e m i ne ri o familie unită
Perspectiva dezvoltării rapide șl a modernizării mineritului Văii 

Jiului face să capete o importanță deosebită pregătirea viitoarei, ge
nerații de mineri, la nivelul exigențelor progresului tehhico-științific 
rapid. Acțiune complexă, formarea cadrelor începe, desigur, cu re
crutarea șl stabilizarea acestora. In-cele ce urmează ’abordăm cîteva 
aspecte legate da felul cum se realizează la minele Lonea și Uricani 
recrutarea cadrelor, precum și inițierea în tainele și specificul pro
fesiunii de miner.

stabilizarea noii generații de mi
neri;

Trebuie să știi sâ le spui 
oamenilor adevărul despre 

minerit

Primii pași — hotărîtori 
viitoarea profesiune

Discuția cu tovarășii Miluță 
gină, secretarul comitetului 
partid pe mină și ing. Emerik 
vacs, C—-------

in

Ru
de 

____ _  , Ko
vacs, director tehnic, evidențiază 
opinia comitetului de partid și a 
conducerii minei Uricani în pro
blema tinerilor nou angajați : cele 
mai bune rezultate în stabilizarea 
acestora s-a a obținut atunci cînd 
venirea la mină nu s-a produs în- 
tîmplător, ci este urmarea reco
mandărilor făcute de cadrele de 
bază din subteran. Chiar azi au 
fost angajați doi frați ai brigadie
rului Gheorghe Drănău, ne spune 
tovarășul Emerik Kovacs, și 
mă îndoiesc că peste cîțiva 
vor fi mineri despre care se 
vorbi la superlativ.

La ieșirea din șut, Gheorghe 
Drănău ne spunea surzind : Da, 
am și frați la mină, dar și pînă a- 

.cum o bună parte a ortacilor din 
brigadă au venit la mină după ce 
le-am explicat ce pot obține 
crînd aici. îmi place să discut 
oamenii asupra sarcinilor ce 
avem, și bineînțeles, că ortacii 
care ara stabilit de la început 
trebuie dat și ce se poate obține 
de la mină, mă înțeleg cel mai 
bine.

Exemplul brigăzii conduse de 
Gheorghe Drănâu nu este izolat la 
mina Uricani. Stau mărturie noii 
mineri aduși în ultimul timp de 
brigadierii minei, 5 Ia Traian Pop, 
3 la Aurel Șoșoi, 3 la Andrei T6- 
kes și exemplele ar. putea continua.

Lucrăm la săparea cu combina 
a unei galerii de deschidere a 
timpului minier Hobiceni, ne spu-

„De mai bine de 10 ani au cele 
mai bune realizări la lucrările de 
deschideri și pregătire. Este o bri
gadă omogenă, oameni disciplinați, 
harnici. La ei nu se știe ce sînt 
nemotivătele. Marea majoritate sînt 
consăteni de-ai lui. El i-a adus la 
mină, la el în brigadă au învățat 
să deslușească tainele mineritului. 
Astfel ne prezenta secretarul co
mitetului de partid al minei Lo

O acțiune de mare răspundere, 
stabilizarea și creșterea cadrelor

nu 
ani 
va

lu- 
cu 
le 

cu 
ce

ne brigadierul Andrei Tiikeș. Deci 
e vorba de un utilaj complex, 
clar că cei trei mecanici pe 
i-am adus recent din satul 
natal s-au acomodat imediat 
lucrare. Vreau însă să adaug 
atunci cînd un brigadier aduce noi 
angajați la mină are o răspundere 
morală față de aceștia și de aceea 
trebuie asigurate toate condițiile 
pentru ca brigăzile să poată lucra 
cu spor și cîștigurile să fie pe mă
sura așteptărilor.

Opinii succinte, dar credem, su
ficient de revelatoare asupra con
tribuției importante pe care și-o 
pot aduce brigadierii, cadrele de 
bază din subteran la recrutarea și

e 
care 
meu 

da 
că

nea Andrei Colda, brigada condu
să de comunistul Gherasim Fiito.

— Da, din 10 oameni cîți am în 
brigadă, 6 sînt de la mine, din 
comuna Dioșod, județul Sălaj, ne 
spunea Gherasim Fiito. In cei 6 ani 
am adus din comună mai mulți 
oameni decît numără brigada mea. 

'Unii, după ce s-au calificat 
fost dați la. alte grupe, dar am 
dus alții.
numai pe 
acasă că 
meni de 
re vor 
că vor 

viață. Anul trecut cînd am fost în 
comună, 'am venit cu Ioan Toth.

Oamenii lui Gherasim sa cu-

au
i a- 
. ci 

da 
oa- 
ca- 

pentru 
rost în

Sigur, nu pe oricine, 
cei pe care-i știam 

sînt oameni serioși, i 
nădejde, harnici, 
să lucreze 

să-și facă un

nosc între ei,- își cunosc șeful, de 
brigadă. El i-a adus. El i-a convins 
să vină la mină, așa, cum și pe 
el îl convinsese acum 19 ani un 
unchi. .Și omul care i-a adus la 
mină nu i-a dezamăgit. Au găsit 
mina așa eiirri Ie-a descris-o, iar 
munca, munca aspră, bărbătească 

din subteran, tot așa era cum le 
spusese el.

— Fiito gherasim nu numai câ-șl 
convinge, consătenii să vină la mi
nă dar se preocupă îndeaproape de 
viața lor pînă îi vede, aranjați în 
apartamente, cu familii ci tot, și 
cu carnetele de calificare în bu
zunar.

...In cabinetul, directorului minei, 
inginerul Aurel Brînduș, strînși 
în jurul mesei, contabilul șef Gri
gore Mischiu, șeful biroului per- 
sonal-învățămînt Ion Tarnoyschi și 
inspectorul principal cu probleme 
de personal Petru Vasiu discutau 
cu șefii de sectoare, stabileau co
lective care se vor ocupa de a- 
ceastă problemă deosebit de im
portantă — creșterea și stabiliza
rea cadrelor.

— Am hotărît să folosim pentru 
recrutarea de noi cadre pe lîngă 
recrutorii permanenți, oameni cu 
prestigiu, cu experiență în mine
rit, comuniști cu mult discernă- 
mînt în selecționarea viitorilor -an
gajați ne spunea Andrei Colda, în 
încheierea vizitei noastre la mina 
Lonea. Depinde mult de omul ca
re le vorbește, omul care să știe, 
ce trebuie să le spună oamenilor, 
adică adevărul despre minerit și 
tainele Iui.

Bujor BOGDAN
Dorin GHEȚA

Mărturii din instanță Cu miinile vizite
LANȚUL SLĂBICIUNILOR... 

GESTIONARE
sînt de necontestat deși, 
vedere sînt aproape in- 
Lucrător gestionar la u-

Faptele
’ la prima 

credibile.
nitatea Gostat nr. 7 din Petroșani, 
Gheorghița Grigore îi dă o parte 
din produsele care le avea în ges
tiune, fără nici un fel de forme le
gale, pensionarului Ion P. Acesta, 
la rîndul său trece marfa unei cu
noștințe întîmplătoare, fără ocupa
ție, Dumitru Cojocaru. In prima zi; 
D.C. vinde în valoare de 4 700 de 
lei și depune banii. A doua zi, cu 
alți 4 000, rezultați din vînzarea 
produselor ce-i fuseseră încredin
țate, bineînțeles tot fără nici un 
temei legal, intră Ia „Mignon" să 
bea „un șpriț". Aici o cunoaște pe 
Mariana, posesoarea unui autotu
rism. „Dragostea" fulgerătoare se 
consumă în patru zile prin Tg. Jiu, 
odată cu cei 4 000 de lei 
mia), după care a urmat 
mîntul firesc. Trimis în 
tanței, Dumitru Cojocaru 
damnat la un an, iar gestionara es- 

. te schftnbată din f uncție.
PROMPTI IN LUAREA HOTĂRIRILOR 

DAR...
La cabana „Pasul Vîlcari", ges

tionarul Alexandru Morton face un 
minus în gestiune de 3 000 de lei. 
Promptă, conducerea I.C.S.A.P. se
sizează organele de urmărire și ho- 
tărește schimbarea din funcție a 
lacomului gestionar. Dar, de la lu
area hotărîrii și pînă la aplicarea 
ei... mai trec două săptămîni, timp 
in care A.M. mărește minusul cu 
încă 1 500 lei. Gestionarul șî-a pri
mit răsplata cuvenită — 1 an și 6 
luni.

(ziua șl 
deznodă- 
fața ins- 
este con-

Regretabilă este, însă, ușurința 
cu care I.C.S.A.P. a trecut peste 
propriile hotărîri deși, Legea nr. 
1,1970 specifică negru pc alb că i- 
mediat ce sint sesizate organele 
de urmărire pentru săvîrșirea unei 
infracțimi în dauna avutului obș
tesc de către gestionari, 
trebuie suspendați 
tunci?!

NOROCUL A
Fosta lucrătoare

to-pronosport, 20—30, .Maria Onea 
și-a încercat norocul deSchizînd cî
teva pungi cu lozuri în plic. Va
loarea lozurilor rupte în cîteva zi
le s-a ridicat la 1 800 lei. Cu toa
te că organele din conducere ar fi 
treb rit să sesizeze- că nu era lucru 

. curat din moment ce lucrătoarea 
solicita pungi dar nu depunea con
travaloarea lor, a lăsat lucrurile în 
voia lor și a Măriei Onea. Rezul
tatul — în 10 zile un minus de 
1 800 lei.

Dar controlul operativ curent ca
re trebuie să se exercite conform 
Legii 5/1970 de ce nu s-a făcut ?

AZI 30 DE BANI, MIINE 2 LEI...
Constantin Dominițan era gesti

onar la unitatea nr. 31 a I.'C.S.M.A. 
din Petrila, iar Ileana Bucur și A- 
na Hăbăgă i vînzătoare. Au fost, 
pentru că acum nu mai sînt. Hă
mesiți după cîștig nemuncit, înșe
lau cumpărătorii, furîndu-le banii 
cîștigați cu sudoarea frunții. Un 
prim aspect. Orezul obișnuit cu 8 
lei kilogramul l-au vîndut (300 de 
kilograme) drept orez glasat, cu 10 
lei. Diferența, 600 de lei, a intrat 
în buzunarul lor. Un al doilea as
pect. Unitatea a primit 3 600 de ouă 
cu prețul de 0,80 lei. Venind mo-

aceștia
din funcție. A-

OCOLIT-O
la agenția Lo-

pînă la coate In buzunarele statului 
dificări de prețuri la ouă, gestio
narul, dosește peste 1 400 de ouă 
pe care le scoate in vânzare la pre
țul de 1,10 lei. Diferența de la ve
chiul la noul preț 30 de bani, iar
contravaloarea de 333 lei 
sușeșc. Toate acestea nu 
petrecut dacă revizorul de 
ar
i-e
de

și-o în- 
s-ar fi 
gestiune 
cum ce- 
sarcihile

fi făcut un control așa 
legea, cum îi Cereau 
serviciu și nu s-ar fi mulțumit 
cel puțin în cazul duălor — cu 

declarația gestionarului. Dar... co
moditatea— ca să nu-i spunem le
nea — este mare și atunci... cei 

. trei au fost judecați si condamnați.
OAMENII MUNCEAU IN MINĂ, 

IAR BANII II INCASA... CASIERA
Se mai’ îhtîmplă, cînd necesită- 

țile o cer, ca Oamenii din subteran 
. să fit tfecuți temporar de la o 

formă de activitate la alta'. Bine
înțeles, în asemenea cazuri, remu
nerarea s 
de lucrări
munerare 
tîmplat și 
na Lonea. 
tă cînd,
Ana Heinț, prezenta la semnat și 
dădea banii doar pentru fișa de la

e stabilește pe . categorii 
prin fișe și state de re- 
separate; Așa s-a in

ia sectorul VI de la mi- 
Toate bune pînă la pla- 

casiera sectorului, Maria

activitatea de bază, cealaltă fișă o 
păstra setnnînd în locul minerului 
și însușindu-și banii. Prinsă asu
pra faptului, a fost condamnată i 
un an pentru fals în acte oficiale, 
8 luni, pentru prezentarea actelor 
false și 1 an și 6 luni pentru pa
gubă în dauna avutului obștesc. 
Nefericită a. fost intervenția unui 
muncitor,' Silyestru A. care „milos" 
declară că a primit banii. Miloste
nia a ținut pină cînd a aflat că 
dacă a primit banii, normal 
în urma procesului nu mai are 
dreptul la alți bani. Atunci a re
tractat tot. Deci, '„milostenie" (rău 
înțeleasă) dar... pînă la bani.

Legea îi pedepsește pe cei cu 
„mina prea lungă", oamenii i-au 
judecat aspru cu conștiința celor 
care-și cîștigă banii muncind cins
ti* pentru că într-o- societate un
de munca este la mare preț ast
fel de lipitori, cum le-am mai nu
mit, nu au ce căuta. Societatea se 
descotorosește de ei, și nu dă drep
tul nimănui să profite de munca 
altuia.

Tudor MUNTEANU, cu sprijinul 
procurorului Cornel CIUCEAN '

Tatăl a vrut să

Atitudini

POATE LA A CINCEA condam
nare pe care a primit-o de curînd, 
Jon Szabo se învață, minte, mai a- 
les că timp are suficient să medi
teze— un an și jumătate. In stare 
de ebrietate fiind, în bufetul din 
Banița și văzîndu-1 pe D. Vodislâv 
îutr-o stare și mai avansată de e- 
brietate dormind la o masă, I. Sza
bo, i-a sustrat banii din buzunar. 
Nu erau prea multi — ceva mai 
puțin de 200 de lei — dar sufici- 
ti.ți ca unui recidivist, cum era el, 
să-i aducă cea de-a 5-a condam
nare.

C. V. MIHAI — EROU POSIBIL 
AL UNUI WESTERN. Al unui 
western pentru că numai în astfel 
de filme o uitătură piezișă — chiar 
dacă nu este, dar i se pare „erou
lui" că ar putea fi — dezlănțuie o 
adevărată sarabandă drăcească cu 
palme, pumni și urmăriri ^specta
culoase". Scenariul pe scurt :■ Vil
helm Mihai intră într-un magazin, 
soția (posibila soție, pentru că de

fapt nu era), rămîne afară. La ie
șirea din magazin, indignată, a- 
ceasta, îi aduce la cunoștință că 
Elena M. s-a uitat ehiorîș la ea. 
Intriga a apărut. Urmează dezlăn
țuirea lui C. V. M., care se năpus
tește spre cea care îi insultase din 
priviri (?1.) „soția"; Soțul acesteia,

— tot un posibil soț, pentru 
că nici el nu era de fapt soț — în
cearcă să-i tempereze zelul. Pînă 
aici confruntarea este verbală. De 
acum se trece la fapte. C. V. M., 
darnic din fire, începe să împartă 
pumni și picioare. Cei doi, E. M. 
și I. C., bat în retragere (a se citi 
o iau la fugă). Urmărirea continuă 
prin parc și pe străzi. „Darnicul" 
împarte în continuare pumni în 
stingă și în dreapta în cine apucă,

croindu-și drum spre „agresori". 
In sfîrșit, totul se termină în sala 
de judecată și lui C. V. M. i s-au 
acordat... 6 luni pentru „reface
rea f<>-tolor".

PORTUL, FĂRĂ DREPT, AL 
CUȚITULUI... așa începealinia
tul e, al art. 2, din Decretul 153 din 
1970. Dacă îi veți întreba peste 3 
și respectiv 2 luni pe Adalbert Tin- 
diriș și loan Bocricj din Vulcan, 
vi-1 vor spune pe dp rost. Nu în
cercați să-i întrebați mal devre
me pentru că acum îl învață și 
timp au suficient pentru „îmbo
gățirea cunoștințelor"... acolo un
de sînt. Dacă ar fi avut curiozita
tea să-1 citească mai devreme, a- 
dică înainte de a se folosi de cu
țite, la braseria „Intim" și maga-, 
zinul alimentar nr, 44... Dar n-au 
avut-o I

Rubrică realizată cu sprijinul 
organelor de miliție și al 
Procuraturii municipiului 

Petroșani

De cînd îi și cît va fi lumea, co
piii au fost și vor rămîne veșnici 
ștrengari, gata întotdeauna să fa
că o poznă, gata să se ia la harță 
unul cu altul din te miri ce. Așa 
s-au întâmplat lucrurile și cu cîtva 
timp în urmă 
cînd, doi copii, din 
ciae știe ce motiv, 
au început să se
păruiască în fața blocului unda lo
cuiau. Situație penibilă, să zicem, 
Poate ! Dar, copil cuminte...

In sfîrșit, mai aproape de cei doi 
mici „beligeranți", mama unuia 
dintre ei intervine și îi desparte. 
Ii desparte și atît. Numai că in
tervenția mamei, I.S. nu a fost pe 
placul tatălui celuilalt combatant 
care coboară din apartament și fă
ră multă vorbă începe el scanda
lul. Și ce scandal ! Bătaie în toa
tă regula. Și cum raportul de for- 

. țe nu era egal — ce poate face o 
femeie în fața unui bărbat furios ? 
— e lesne de imaginat în „favoa
rea" cui a înclinat balanța. Ajuns 
în fața organelor de judecată, Tra
ian M., a fost amendat pentru ac
tul necugetat, cu 5 000 de lei. Deci 
dreptate s-a făcut. Legea și-a spus 
c'jvîntul. Ompl a primit pedeapsa 
cuvenită. Dar, dincolo de -ceasta

fie „convingător"
dreptate făcută de lege, ne frămîn- 
tă cîteva întrebări. Ce. exemplu 
i-a oferit tatăl copilului ? Se poate 
spune că o astfel de atitudine poa
te sluji copil Jlui drept îndreptar în 
viață ? Dacă acest copil va urma

— sperăm că nu 
se va întîmpla 
așa — dar dacă 
totuși va urma ca.

tatăl lui, unde valea. arătată de 
ajunge?

Sînt întrebări pe care trebuia să 
și le pună în primul rînd tatăl ca
re in una 1 s-a ales cu ceva in urma 
actului său de „bravură". A de
monstrat că este puternic — față 
de o femeie — că este curajos — 

■ în fața fiului ? De fapt n-a demon
strat decît lipsa de responsabilita
te, de o elementară educație, a de
monstrat că cei 7 ani de acasă nu 
copilului ci lui îi lipseau în primul 
rînd.

S-ar putea sâ se simtă mîndru 
auzindu-și copilul spunînd altuia : 
„Acum vine tata și te bate și pe 
tine și pe maică-ta, așa cum a bătu
t-o și pe mama'lui.

O „mîndriș" stupidă care nu du
ce la nimic bun !

T. T. PANAIT
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UN IMN DE SLAVA TRECUTULUI DE GLORII, 
VIITORULUI LUMINOS AL PATRIEI

A devenit obișnuință ca dumini
că de duminică sute de artiști ama
tori să se întreacă în ample mani- - 
festări de masă ale Festivalului na
țional „Cîntarea României". Ziua 
de 20 februarie a fost dedicată de 
această dată fazei municipale în 
care s-au întrecut formațiile corale, 
fanfarele șl recitatorii, din cluburi 
muncitorești și case de cultură.

Ce a adus nou această fază de 
masă ? Iată o întrebare la care, din 
păcate, s-au dat răspunsuri diferi
te. Concurențll, în 
număr de peste 
400, au răspuns 
printr-o participa
re plină interes 
și dăruire, iar or
ganizatorii prin
tr-o lipsă de „or
ganizare" care s-a repercutat și asu
pra calității unor momente ale în
trecerii. Clubul Petrila care a găz
duit această întrecere putea fi o 
gazdă mai bună. La ce ne referim ? 
In primul rînd la faptul că publicul 
n-a fost cel sperat de artiștii ama
tori prezenți pe scenă. Au fost apoi 
momente de „plimbări" prin sală, 
discuții care au influențat negativ 
psihologia concurenților.

Un cor de peste 100 coriști, ca cel 
al sindicatelor din Lupeni sau „Rap
sodia", ăl cadrelor didactice de la 
Școala generală nr. 5 Petrila, co
ruri închegate, muncite, meritau, 
un public mai numeros în Petrila, 
acest oraș cu tradiție în ceea ce pri
vește formațiile corale. Cînd spu
nem oraș cu tradiție ne gîndim nu 
numai la trecut, ci și la cele trei co
ruri cu „ambiții" îndreptățite, pre
gătite în cadrul acestui festival al 
muncii și creației de către pasiona
tul dirijor Vladimir Ureche.

Tot la capitolul lipsă de organi
zare a figurat absența unei pianine, 
absență care a constituit principala 
cauză a surprinzătoarei „căderi" a 
corului cadrelor didactice din Pe
troșani. Cu toate aceste scăderi, fa
za municipală a relevat încă o 
dată responsabilitatea cu care 

/

cluburile s-au impus în .Viața spiri
tuală a orașelor Lupeni, Vulcan și 
Petrila. Remarcăm aceste orașe cu 
gîndul la evoluțiile de ținută ale co
rurilor din Lupeni, dirijat de Ilarie 
Nucă, „Lira", corul feminin al ca
drelor didactice din Vulcan, la for
mațiile „Rapsodia", „Freamătul a- 
dîncului" și „Armonia" din Petrila,

Repertoriul corurilor a fost ales 
în general cu grijă. Au predominat 
pe lîngă cîntecul și marșul patrio
tic și piesele corale cu motive fol-

Cînd se muncește cu interes
și pasiune

clorice, compoziții apreciate' de 
spectatori. De același succes s-au 
bucurat piese ca, -„Sara pe deal", 
potpuriurile din creația muzicieni
lor români, „Pul de lei" și alte cîn- 
tece dedicate acestor plaiuri mio
ritice pe care s-au jertfit acum 100 
de ani eroii Războiului de indepen
dență.

Această fază de masă a Festivalu
lui muncii și creației, a .reunit 
poate mai mult ca oricare alta prin 
amploarea ei pe toți cei care prih- 
tr-o muncă entuziastă înfăptuiesc 
programul partidului, cu aceeași 
dăruire cu care participă la actul 
culturii.

Fanfarele, aceste formații de tra
diție în Valea Jiului, s-au remarcat 
printr-o evoluție în general bună. 
Repertoriul a cuprins pe lîngă mar
șuri patriotice, prelucrări din mu
zica românească și piese de inspi
rație folclorică. S-au impus prin cla
ritatea interpretării, prin omogeni
tate și ținută, formațiile de fanfară 
ale cluburilor sindicatelor din Lupeni 
și Vulcan. Strădanii meritorii au de
pus și instrumentiștii fanfarelor 
minerești din Aninoasa, Lonea, Pe
trila, Petroșani și Uricani.

Cît privește recitatorii, aceștia au 
fost puțini, simțindu-se lipsa de

citii- 
Au

preocupare din partea tuturor 
burilor pentru instruirea lor. 
concurat și de astă dată, contrar 
regulamentului, și elevi.

Avînd în vedere comportarea for
mațiilor la această fază de masă 
s-ar cuveni cîteva sugestii pe care 
Ie adresăm deopotrivă organizatori
lor și interpreților.

Se cere o pregătire mai riguroa
să a acestui gen de manifestări mer- 
gîndu-șe de la pregătirea sălii, a 
publicului pînă la cea a prezentato

rilor. Cît despre e- 
tica artistului fie 
el și amator, cre
dem că exemplul 
pozitiv ni l-au dat 
harnicii mineri, 
preparatori și das
căli din. Petrila, 

Lupeni și Vulcan. O replică nedorită 
ne-au oferit-o cele 45 de coriste ca
re au absentat din formația corală 
a sindicatului învățămînt Petroșani. 
(M. I’REDOȘANU).

PREMIILE FAZEI MUNICIPALE 
A FESTIVALULUI „ClNTARF.A 
ROMÂNIEI".

COR MIXT : 1. „Rapsodia" Petri
la ; 2. Corul sindicatelor Lupeni.
COR IîARBATESC : 1. „Freamătul 
adine ului" Petrila. COR FEMEI : 1. 
„Lira" Vulcan ; 2. „Armonia" Pe
trila. FANFARE : 1. Lupeni ; 2. Vul
can și Petrila ; 3. Petroșani. RECI
TATORI : 1. Mircea Bujorâscu, Pe
troșani ; 2. Violeta Vasile, Vulcan
și Maricica Zaharia, Petroșani; ,3. 
Greti Moraru, Vulcan.

FESTIVAL — CONCURS 
DE POEZIE PATRIOTICĂ

In cadrul festivalului cultural- 
artistic inter județean „Hercu- 
laițe ’77“ din luna iunie a.c., se 
desfășoară și un concurs de poe
zie patriotică la care sînt invi
tați să participe tineri condeieri 
sub 30 de ani, care nu sînt mem
bri ai Uniunii scriitorilor și nu 
au publicat volume. Pentru con
curs vor fi trimise 5 poezii, în 
7 exemplare, care vor purta în 

• loc de semnătură un motto. Ace
lași colet, în plic închis, va cu
prinde același motto și datele 
personale ale participantului. 
Lucrările vor fi trimise pînă la 
15 mai a.c., data poștei, pe adre
sa : Casa de cultură orășenească 
Băile Herculane, cu mențiunea 
„Pentru concursul de poezie 
„Partidului și țării închinăm 
cîntare". Laureații concursului 
vor participa la spectacolul de 
muzică și poezie din ziua de 6 iu
nie a.c.

M a n if
• „Ridicarea pe trepte supe

rioare a luptei pentru apărarea 
independenței și suveranității 
naționale de către P.C.R." este 
tema simpozionului ce va avea 
loc luni, 28 februarie, a.c., ora 16 
în sala mică a Casei de cultură 
din Petroșani. Sînt invitați să 
participe activiști de partid și de 
stat, cadre de conducere din în
treprinderi și instituții, lectori și 
propagandiști, oameni ai muncii. 
Cu acest prilej în holul Casei de 
cultură va avea loc vernisajul 
expoziției ..Independența de stat 
a României".

Filatelice. In cadrul acțiunilor prilejuite da Centenarul In
dependenței de stat a României și aniversarea u 70 de ani de la 
Răscoala din 1907, membrii cercului filatelic „Minerul" din Petroșani 
participă la numeroase expoziții tematice. La expoziția interjudețea
nă de la Sibiu — participă județele H tnedoara, Brașov, Sibiu și Vîl- 
cea — cei 5 membri ai cercului din Petroșani și unul din Deva au 
fost răsplătiți cu tot atîtea medalii i 2 argint, 2 bronz argintat și 1 
(-}-l) bronz.

. La 20 februarie, data cînd s-au decernat aceste premii în sala 
teatrului din Brașov a avut loc concursul cu teme istorice al pionie
rilor filateliști, denumit „Pagini din istoria României oglindite în 
filatelie", cu care prilej pionierul Cristian Epure, de la Școala ge
nerală nr. 1 din Petroșani, împreună cu coechipierul său din Deva, 
Dan Blendea, au cucerit primul loc, urmînd să ia parte la concursul 
național.

Membrii cercului sînt prezenți, de asemenea, la confruntarea na
țională organizată la Botoșani, dedicată Răscoalei din 1907, unde ex
pun doi filateliști din Petroșani.

• Simpozion. Sîmbătă, 20 
februarie, la Liceul real-uman, 
din Petroșani, a avut loc un sim
pozion închinat aniversării răs
coalelor țărănești din 1907, orga
nizat de comitetul U.T.C. -și cer
cul de istorie al elevilor. Comu
nicările au fost susținute de prof. 
Nicolae Cerchez, elevii Lucia 
Găman și Vladimir Petrescu. 
Simpozionul a fost încheiat cu 
un program de recitări din poe
zii ale clasicilor noștri, inspirate 
de tulburătoarele evenimente ale 
anului 1907. (Roxana TATOMIR, 
elevă).
£ Expoziții. La clubul muncitoresc Vulcan poate fi vizionată 

zilnic expoziția de artă fotografică intitulată. „Minerii de ieri'și de 
azi ai Vulcanului". Expune tehnicianul Francisc Nemeth.

Sîmbătă, 26 februarie, la același club va avea loc vernisaj ii ex
poziției de pictură și gravură aparținînd pictorilor amatori Dafinel 
Duinea și Angela Vișan, Tematica expoziției este axată pe sărbăto- _ 
rirea aniversării Independenței și u Răscoalei din 1907.

In cadrul expoziției de pictură „Ex libris" organizată în sala 
bibliotecii clubului muncitoresc Lipeni au fost expuse colecții a- 
parținînd pictorilor Iosif Tallmann și Dafinel Duinea. Cercul de 
artă plastică din cadrul acestui club* pregătește asiduu o expoziție 
ce va prezenta portrete ale*fruntașilor în producție.

e s t ă r i ••• *•
£ Spectacol. „Ateneul tine

retului", binecunoscutul ce
naclu al tineretului Văii Jiu
lui își continuă de cîteva zile 
turneul în orașele Cugir, Deva, 
Hunedoara și Lupeni. De astă 
dată în cenaclu vor evolua și 
cîțiva invitați. Este vorba da 
Evăndro Roselli, Vali Sterian 
și Mihai Diaconescu, Tot ca 
oaspeți vor participa și studen
ții de la l.M.P. Manuel Donoso 
(Chile) și Alvaro Diaz (Pana
ma).

Faza de masă a Festivalu
lui național „Cîntarea Româ
niei" pentru formațiile de 
teatru se desfășoară duminică, 
27 februarie, de la ora 10 la 
Casa de cultură din Petroșani.

Concursul „Cine știe, cîș- 
tigă" cu tema „1907“ organizat 
la Școala generală nr. 6 Lupeni 
a fost cîștigat de echipajul cla
sei a VIII-a A. Printre membrii 
echipajului cil cele mai bune 
răspunsuri se numără elevii 
Sanda Coțari, Elisabeta Costan, 
Gașpar Șimo și MilfSi Csarvași.
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Un moment din evoluția corului sindicatelor din Lupeni, 
î Foto ! Ion LEONARD

'^CONSTRUCȚII DIN LEMN
De cite ori am umblat pe drumu

rile țării, ori am răsfoit studii de 
etnografie românească, de fiecare 
dată am trăit sentimentul firesc de 
admirație și mândrie pentru como
rile de artă create pe acest pămînt. 
E adevărat, strămoșii noștri n-au 
știut să șlefuiască marmura ; trăind 
mereu sub năvăliri, nevoiți să-și 
folosească dese- -_____________
ori coasa, toporul 
sau furca nu nu
mai ca unelte de 
muncă ci și ca ar
me, ei au durat o 
civilizație de piatră și lemn. Ne-au mat în adevărate obiecte de artă. Să 
lăsat cetăți, ne-au lăsat Voronețul nu uităm că aceste construcții din 
și celelalte mănăstiri din Moldova 7 -• • ■
și din Oltenia și, alături de ele, o 
extraordinară varietate de con
strucții din lemn. Da, lemnul n-a 
rezistat vremii și focului, dar poatei 
că tocmai în această perisabilitate 
a lui se află secretul marii varie
tăți in care a fost lucrat. Deschi
deți harța tipurilor tradiționale de 
case țărănești și veți vedea ilustra
te acolo nu mai puțin de cincizeci 
și nouă de feluri în care țăranii de 
pe aceste meleaguri și-au ridicai

I casele. Timpul și focul le-au mis- ___ oll
. ei le-au ridicat iarăși, im- plîns ori au iubit cîndva. Ele vor-
bogățînd tiparele străvechi cu noi . besc despre viața unui popor supus 
J/UIILUSCll, — i. 7 r —j... . — -

In anul J . _ ___
muntele Vilcanului, jefuiesc satele 
din vale și le ard, dar oamenii fu
giți prin păduri se întorc și le ri
dică din nou. In 1788, turcii ard ia-

TRADIȚII INTR-O STRĂVECHE 

VATRĂ DE ȚARĂ

mereu năvălirilor, obligat mereu 
1782,^turcii trec peste să se apere, sînt dovezi ale unei 

istorii zbuciumate. Trăim pe o 
străveche vatră de țară.

Corneliu RADULESCU

răși satele Vulcan, Lupeni, Uricani 
și Bărbăteni, omoară bărbați și duc 
femei și copii in robie. Dar cei ră
mași vii refac din nou vechile ve
tre. Așa s-a păstrat tipul ăe gospo
dărie cu ocol întărit, cunoscut In 
etnografie sub numele de tip Cim- 
pu lui Neag, așa s-au păstrat tipul 
de vatră cu coș deschis cu căloni, 
_______________  caucele și botele 

j și celelalte obiec
te necesare vieții 
păstorești, pe ca
re mîini iscusite 
le-au transfor- 

lemn din Valea Jiului, păstrează 
foarte fidel elementul geto-dacic ; 
unesc sub împrejmuirea dreptun
ghiulară casa și sălașurile pentru 
animale, forinind o mică fortărea
ță. Pășești înăuntrul lor: și, deo
dată, sunete și voci de peste timp 
te împresoară, strigăte de muncă și- 
de bătălie, tălăngi pașnice de tur
me, trosnetul sec al focului ce le-a 
mistuit cindva pe cele care au fost 
înaintea lor, fumul subțire din va
tră și, ca un fum dens și greu, tră
irile celor care s-au bucurat, au

Apogeu al luptelor seculare

I
I

împlinirea a șapte decenii de 
ridicarea la luptă a truditorilor 
goarelor este un prilej pentru evi
dențierea, încă o dată, a potenția
lului revoluționar al țărănimii. Așa 
cum arată tovarășul NICOLAE 
CEAU.ȘESCU : „Pe parcursul fră- 
mîntatei istorii a poporului român, 
țărănimea a constituit, timp de sute 
și sute de ani, principala forță so
cială, patriotică, progresistă, revo
luționară a societății ; ea a jucat 
rolul hotărîtor atît în dezvoltarea 
economico-socială, în creș
terea forțelor de produc- e
ție din țara noastră, cît și rftjr //
în lupta pentru dezvol- 
tarea și păstrarea ființei < (
naționale, pentru scutu- 
rarea jugului domina
ției străine și cucerirea in
dependenței și neatîrnării. pentru 
eliberare națională și dreptate so
cială, pentru afirmarea națiunii 
noastre în rîndul popoarelor lumii".

Dacă în întreaga istorie a poporu
lui român, țărănimea a fost cea 
care a dus greul luptei pentru li
bertate și independență, setea ei 
de dreptate, dragostea de pămînt au 
fost trăsături care au potențat lupta 
națională și socială a țărănimii. 
Clasele exploatatoare au supus ță
rănimea la o cruntă exploatare, au 
dus o politică sistematică de depo
sedare de pămînt a acesteia. Jafu
rilor pricinuite de - oștile străine li 
se adăugau acelea ale. exploatatori
lor interni. In Transilvania, intrată 
In stăpînirea regatului ungar, pro
cesul de iobăgire în masă a țărăni
mii a fost mai accentuat decît în 
celelalte provincii românești ; ast
fel se explică ridicările la luptă 
de aici din secolele XIV—XVI. Răs
coala de la Bobîlna din 1437 a dove
dit încă o dată capacitatea de luptă 
a țărănimii, spiritul ei de sacrificiu 
în luptă. Victoriile împotriva nobi
limii au fost răsunătoare dar, ac- 
ceptînd să trateze cu proprii săi ex-

ploatatori, țăranii le-au dat posibi
litatea acestora să ia măsuri pentru 
Infringer ca răscoalei. Focul lupte
lor nu a fost stins. Exploatarea șl 
nemulțumirile maselor țărănești au 
reizbucnit la începutul secolului al 
XVI-lea. Sub conducerea lui Doja, 
țăranii, primind arme, le-au întors 
împotriva spoliatorilor interni, . au 
stîrnit panica în rîndul claselor ex
ploatatoare. Engels, aprecia Răscoa
la lui Doja, ca una dintre cele mai 
de seamă ridicări ale maselor țără

nești împotriva exploatării din cen
ți ul Europei în acea perioadă.

Odată cu întărirea iobăgiei în Ța
ra Românească ș-au agravat con
tradicțiile sociale. Astfel la 1655 iz
bucnește o mare răscoală țărăneas
că care- a pus în primejdie existen
ța regimului boieresc în Țara Româ
nească.

In perioada destrămării feudalis
mului, a afirmării relațiilor capita
liste, a închegării popoarelor în na
țiuni, lupta țărănimii se ridică pe 
o nouă treaptă. Răscoala de la 1784, 
de sub conducerea lui Horia, Cloșca 
și Crișan, avea să răzbune secole de 
asupriri și umilințe sociale si na
ționale, să impună în fața ' lumii 
forța revoluționară a națiunii ro
mâne. împreună cu cei din Munții 
Apuseni, adeseori paralel, țăranii 
iobagi s-au grănicerii din Țara Ha
țegului și din satele Văii Jiului s-au 
ridicat la luptă cerînd ca „Nobili să 
nu mai fie..." și. „...să-și părăsească 
odată pentru totdeauna moșiile.,.", 
Iar „pămînturile lor să se împartă 
între poporul de rînd...".

Răscoala de la 1784 era încă vie 
fn amintirea țăranilor cînd, la 1821. 
izbucnește revoluția lui Tudor Vla- 
dimirescu. Tudor a ridicat țăranii 
împotriva „averilor rău agonisite", 
dar s-a ridicat în egală măsură la

ale țărănimii
luptă pentru eliberarea țării da 
stăpînire străină și pentru aceasta 
era conștient că moldovenii și mun
tenii au aceeași soartă. In județul 
Hunedoara țăranii îl așteptau pe 
„Todoruț" „să facă șl aicia direp- 
tate".

In 1848, la 1859 sau: la 1877, țără
nimea a constituit baza forțelor ca
re au impus unirea celor două prin
cipate, care cu jertfa supremă au 
cucerit independența de stat a 
României.

Reforma agrară de la 
1864, nu a rezolvat proble
ma țărănimii. Ea a conso
lidat proprietatea de tip 
capitalist, dar a lăsat po
sibilitatea păstrării unor 
resturi de relații feuda

le. Țăranul era declarat liber, dar 
el nu avea cele necesare pentru a-și 
păstra libertatea și de aceea era ne
voit să accepte condițiile impuse de 
moșier. Arendășia s-a extins deter- 
minînd în final o înăsprire a exploa
tării țărănimii. Abuzurile nesfîrșite 
au făcut ca „cuțitul să ajungă la os" 
după cum afirmau țăranii din Flă- 
mînzi și seînteia de aici a dat naș
tere la focul care a cuprins întrea
ga țară.

Ca și celelalte ridicări țărănești, 
și răscoala de la 1907 a fost înfrîn- 
tă. A fost necesar să apară pe scena 
istoriei proletariatul, în frunte 
cu partidul său marxist, pentru a 
asigura țărănimii un aliat și un con
ducător ferm, capabil să se situeze 
în fruntea luptei revoluționare a 
întregului popor, să-i dea claritate 
de scop, să-i imprime spiritul său 
revoluționar și o conștiință tot mai 
înaltă. Tocmai această alianță s-a 
dovedit a fi un factor hotărîtor în 
cucerirea puterii politice din mîna 
exploatatorilor, și trecerea hotărîtă 
la construirea unei societăți noi îi» 
România, societatea socialistă. .

Prof. Mihai CERGHEDEAN, 
Filiala Arhivelor statului r 
Jud. Hunedoara — Deva
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CONTROLUL OAMENILOR MUNCII DIN POȘTA SĂPTĂMÎNII
mijloc larg democratic de perfecționare 

a activității economice și sociale
‘ Convocată din inițiativa secretarului general al 

. partidului, președintele Frontului Unității Socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prima Consfă
tuire pe țară, a unităților de control al oamenilor 
muncii a constituit un- moment important, cu larg 
eeoa. in viața social-politică a țării, a întregului 
popor. Așa cum rezultă din lucrările consfătuirii, 
din cuvîritarea. tovarășului Nicolae Ceaușeșcu ros
tită in deschiderea lor, activitatea de control își 
extinde tot mai mult sfera de cuprindere fiind 
consacrată antrenării maselor de oameni ai muncii 
la îndeplinirea hotărîrilor de partid și j legilor 
țării, lă perfecționarea activității din toate dome
niile vieții economice și sociale. înțeles

— Vă rugăm să vă referiți 
pentru început la lucrările con
sfătuirii.

— Fără îndoială, acestea au fost 
puternic marcate de cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceausescu, docu
ment de excepțională însemnătate 
teoretică și practică prin care, în 
spiritul militant revoluționar, pro
movat c r consecvență de secreta
rul general al partidului, sînt ja
lonate direcțiile fundamentale în 
care sîntem chemați să activăm. 
Consfătuirea a însemnat, pentru 
toți cei prezenți, un prilej de a-și 
exprima Pe viu adeziunea la mă-. 
șurile întreprinse din inițiativa se
cretarului general pentr: continua 
perfecționare a activității econo
mice și sociale din țara noastră, 
pentru aplicarea neabătută a prin
cipiilor după care se conduce so- 

. cietatca noastră socialistă.
- Creșterea rolului controlu

lui oamenilor muncii, aduce, 
implicit, noi exigențe în fața e- 
c; ipelor, a membrilor acesto-

ca jn im-
ra. Despre ce .
ba și cum vedeți îndeplinirea 
lor ?’

■— Exigențele ce sînt puse în fa
ța noastră se referă la sporirea 
competenței fiecărei echipe de con
trol, la desfășurarea unor acțiuni 
preventive, consecvente care să 
sprijine conducerile colective ale 
unităților în activitatea lor, să a- 
jute la crearea unor puternice o- 
pinii întpoțriva manifestărilor ana
cronice, de risipă sau proastă gos
podărire, de lipsă de respect și so
licitudine față de cetățeni. Sîntem 

. chemați să contribuim la întărirea 
' acestei opinii însăși în sînul colec

tivelor de muncă, să cultivăm răs- 
punderea fiecărui angajat față de 
calitatea muncii, a serviciilor pe 
care le prestează. Să combatem cu 
mai multă fermitate tendințele ma
nifestate pe alocuri de a obține o 
răsplată suplimentară. în afara ce
lei, legal cuvenite, de a trăi din ex
pediente sau chiar din munca al
tora, Să-1 facem pe cetățeni să în
țeleagă că nimănui nu i se cuvine

In ziua de 1 iulie, anul trecut, 
familia lui Ștefan Gh. Duda, 
muta într-un apartament nou

Concursul sanitarilor
Desfășurată în sala Școlii ge

nerale nr. 4, faza pe localitate a 
concursului pentru acordarea 
primului ajutor „Sanitarii price- 
puți“ a înregistrat participarea 
reprezentanților tuturor școli
lor generale și ai liceelor din Pe
troșani. A fost o întrecere pasio
nantă, sțrînșâ, departajarea in
tre formația cîștigătoare a con- - 
cursului și ocupanta locului III 
în cazul liceelor fiind doar de 
0,25 puncte. Așadar, satisfacție 
deplină pentru reprezentanții Li
ceului mecanic nr. 2 care au ocu
pat locul I. Pe locurile doi și trei

0C

Stop ! Dacă 111 spatele Școlii 
de muzică și arte plastice din Pe
troșani, nu e drum, ci zonă verde 
și curte, de ce numeroase autotu
risme și chiar autocamioane tra
versează din strada N. Bălcescu, 
în strada G. Coșbuc pe aici. ? Și 
dacă diriguitorii circulației din o- 
rașul nostru își fac datoria, de ce 
acest lucru nu este observat, iar 
cei c.e degradează în mod laș ame
najările gospodărești nu .sînt de
pistați, și puși să plătească ceea ce 
au stricat? (T. T.).

Scenă surprinzătoare, 
dar nu inedită, sîmb^tă> ia 

de 
N. 
ce

ora 16, la bodega „Zori 
zi" din Petroșani. Cetățeanul 
Teodor, dă corect cei 20 de lei 
se cuveneau pentru comanda fă
cută. Barmana Salvina Popescu îi 
acceptă dar... apoi este de părere, 
că plata nu s-a făcut corect. Ur
mează o „explicație" în... separeul 
localului, care se termină cu 
•mai multe palme aplicate de ener-

portant factor al perfecționării planificării și con
ducerii, controlul oamenilor muncii are menirea de , 
a acționa neîntrerupt în vederea eliminării lipsu
rilor, de a combate manifestările negative, de a’ 
contribui cu o eficiență mereu crescîndă la întă
rirea răspunderii față de calitatea produselor și 
serviciilor, la stimularea relațiilor de muncă și 
viață bazate pe principiile eticii și echității socia
liste.

L.a sc irt timp după înapoierea de Ia consfătuire 
a participanților din Valea Jiului, ne-am adresat 
tovarășului Emil Gherman, medic veterinar, unul 
dintre activii membri ai echipelor de control al 
oamenilor muncii din municipiul nostru.

exigențe este vor-

pricepuți din școli
s-au situat reprezentanții Liceu
lui economic și respectiv, aj Li
ceului mecanic nr. 1. Rezultate
le obținute în urma susținerii 
probelor scrise șl practice de 
către echipajele școlilor generale 
au dat cîștig de cauză reprezen
tanților Școlii generale, nr. 5. 
Pe locul II s-au situat concuren- 
ții de la școlile generale nr. 4, 6 
și ’7, iar pe locul III cei de la șco. 
Iile generale rir. l și nr. 2, Forma
țiilor cîștigătoare ale locurilor 
I-III le-au fost acordate de către 
Comisia municipală de Cruce ro
șie diplome și insigne.

gica barmană clientului N. T. și 
lui G. I., martor de ocazie, care a 
pledat pentru nevinovăția primu
lui. Cînd vor privi oare cu mai 
multă atenție cei în drept cele ce 
se întîmplă în acest local care riu 
prea își justifică prezența în chiar 
centrul municipiului ? (B. B.).

Cu plăcintă. Vasil° Enache> 
muncitor la preparația Petrila s-a 
dus să bea o bere la .plăcintăria 
„Timiș" din localitate. Șefa unită
ții, Elisabeta Dobrican, l-a lămurit 
că berea se servește numai cu plă
cintă. Omul ș-a conformat. Nu mi- 
.că i-a fost însă mirarea cînd niște 
clienți, probabil „de-ai casei", au 
cumpărat nici mai mult, nici mai 
puțin de 6 lăzi cu bere fără să 
cumpere nici măcar o plăcintă. 
Oare cu asemenea procedee nu me- . 
rită și responsabila o... „plăcintă" 
din partea conducerii I.C.S.A.P. ? 
(D. C.j. .

Parcarea nepermisă. Nu i 
amenajat ca spațiu de parcare. E 
un simplu colț viran ca multe al
tele. Totuși, a fost și este folosit 
pentru parcări și s-a transformat 
într-o oază a noroiului care se răș- 
pîndește, pentru că parcările con
tinuă, pe străzile învecinate. Ne-am

de control

membrii e- 
pot contri-

vreo răsplată suplimentară, că fie. 
care este retribuit corespunzător 
muncii pe care o depune.

— Consfătuirea a accentuat 
ca o necesitate stringentă întă
rirea conlucrării dintre contro
lul oamenilor muncii cu con
trolul muncitoresc.

— Pe de o parte este vorba da 
desfășurarea unor acțiuni comune, 
iar pe de altă parte de finalizarea 
constatărilor echipelor 
al oamenilor muncii.

— In ce măsură 
cbipclor de control 
bui Ia creșterea eficienței ac
tivității ce o desfășoară ?

— Așa cum s-a subliniat de ne
numărate ori, prin consecvența cu 
care urmăresc înlăturarea neajun
surilor din domeniul unde exer
cită controlul, prin exigența față 
de abateri, prin capacitatea de a 
propune soluții pentru remedierea 
deficiențelor, pentru perfecționarea 
activității economico-social^ Ca 
alte cuvinte controlul să constitu
ie cu adevărat, așa cum a indicat 
secretarul general al partidului, un 
sprijin- prețios în înfăptuirea exem. 
piară a sarcinilor etapei ce o stră
batem.

Convorbire consemnată de
Ion MUSTAȚA

Insemnare Fără ,.pase“ inutile
se 

------- _— —. -------------------- și 
confortabil din blocul nr. 32, de 
pe strada Aviatorilor. Bucuroși de 
casă nouă ? Nici nu mai încape 
vorbă. Cîteva luni, mai precis pînă 
în 10 ianuarie 1977, au trăit fără 
surprize. In dimineața zilei res
pective au avut însă parte de pri
ma surpriză tare • neplăcută. S-au 
trezit netam-nesam cu apartamen
tul inundat. Și nu cu orice apă, ci 
din acea rău mirositoare. Vinovați 
n-au fost, după cum s-ar crede, 
vecinii de la etajul I, ci canalul de 
pe stradă, construit defectuos. A- 
lertați, locatarii au apelat la ser
viciul instalatorilor de la E.G.L. 
ce-și desfășoară activitatea în car
tierul Aeroport. Instalatorii au 
venit, au văzut și au constatat că 
inundația are drept cauză înfun- 
darea canalului din stradă. In con
secință au dat și verdictul: „Nu a- 
parține de E.G.L., deci, nu e trea-

mai referit la această sursă de 
murdărire a orașului situată pe 
strada, ne permitem s-o denumim 
în lipsa unui nume afișat, a .Sifo- 
năr.iei, din centrul municipiului, 
dar nu am fost auziți. Toată pro
blema s-ar rezolva prin plantarea 
unui indicator parcarea interzisă. 
Dar nu se plantează. Și murdări
rea străzilor cu noroi continuă. De 
ce ? (T. V,),

Chioșcurile nimănui. Nu 
s-ar putea spune că orașul Uricani 
duce lipsă de chioșcuri stradale. 
Două in centrul orașului, nu sînt 
folosite încă din toamna anului 
trecut. Un, altul, în strada Stermi- 
nos, e adus de anul trecut, dar e 
abandonat și el. Cine sînt oare și 
ce ginduri au proprietarii acestor 
dotări al căror rost ar fi fost .să 
eontribui^-la mai buna aprovizio
nare a locuitorilor orașului, dar 
care nu au făcut altceva decît să 
stea expuse inutil intemperiilor, 
iernii ? (Ilie COANDRAȘ, Uri
cani),

Patru plus trei, rcsPectiv 
șapte autobuze așteptau sîmbătă, 
19 februarie a.c., ora 13,45, la ca
pătul liniei 1 și 2 din Aeroport Pe-

l-AM URAT VIAȚĂ LUNGĂ
Toate femeile, muncitoare și func

ționare, de la preparația Lupeni, au 
trăit cu emoție și regret momentul 
ieșirii la pensie a tovarășei noastre 
de muncă, Terezia Sînei. La capătul 
unei perioade de activitate de peste 
25 de ani în care a dobîndit și a îm
părtășit colegelor de muncă o valo
roasă experiență, comisia de femei 
i-a urat Tereziei Sînei, viață' înde
lungată, multă sănătate, adresîndu-i 
totodată invitația de a mai vizita 
din cînd în cînd uzina și pe cele cu 
care a muncit împreună mulți ani. 
(Ana VASILE, președinta Comisiei 
de femei a preparației Lupeni).

ALEGEREA COMITETELOR DE BLOC

La Uricani a început alegerea co
mitetelor de bloc. In adunări cetă
țenești se analizează rezultate și 
neajunsuri, se fac propuneri pentru 
îmbunătățirea activității. gospodă
rești, iar cei mai destoinici locatari 
sînt aleși în comitetele de bloc. Cu 
această ocazie se reamintesc loca
tarilor prevederile unor articole din 
Decizia nr. 8/1976 a Consiliului 
popular județean- Hunedoara, pre-

CU BENZINA NU-I DE-A TE JUCA
obiecte în valoare de circa 8 000 de 
lei. Așa că nunta a fost cam scum
pă pentru familia Man, chiar dacă 
au fost nănași. In plus cîteva arsuri 
de gradul IIL (Plut. maj. Ion JITEA, 
compania de pompieri, Petroșani).

Ioan Man din Petrila,' cartierul 7 
■ Noiembrie, bloc 2, ap. 5, a petrecut 
bine împreună cu soția și prietenii 
la nunta din vecini. Cei patru copii 
ai lor au dormit cuminți acasă. După 
nuntă, dimineața, mama grijulie s-a 
dus în camera copiilor să le facă fo
cul. Inspirată, după cum veți vedea 
mai departe, a trimis mai întîi co
piii în camera în care dormea tatăl, 
unde era mai cald. Apoi a așezat 
lemne în sobă, le-a dat foc cu chi
britul, dar focul nu o asculta. Ardea 
prea încet, Ce s-a gîndit atunci fe
meia ? „Stai că mi se pare am eu 
ceva prin baie sau cămară". Și, cum 
era după nuntă, a luat borcanul cu 
amestecătură de petrol și benzină, 
a deschis, ușa sobei unde lemnele 
ardeau mocnit și a aruncat conținu
tul peste lemne. In acel moment fla
căra s-a întins pînă la borcanul pe 
care femcia-1 ținea în mînă obligîn- 
d-o să-1 arunce jos. Focul s-a. întins 
pe dușumea, în toată camera. Nu
mai printr-o luptă aprigă a gazde
lor și a vecinilor, care au venit nu
mai după ce au văzut fum ieșind pe 
geam, focul a fost stins. Nu însă 
înainte de a transforma în scrum 

ba noastră". Și au plecat cum au 
venit.

A doua zi, „inundații" au apelat 
la E.G.C, Aici, , au găsit mai multă 
înțelegere. Au venit cei de la 
E.G.C., au desfundat canalul, dar, 
cu acest prilej, s-a constatat că 
vinovat este constructorul care a. 
executat greșit canalizarea, Ce-i 
drept, după desfundarea canalu
lui inundația din apartamentul nr. 
4 și cel vecin a mai scăzut. In 
schimb apa rău mirositoare a i- 
nundat subsolul clădirii. Peregri
nările la E.G.C., Asociația de lo
catari, ba chiar și la Grupul de 
șantiere nr. 2 construcții, au con
tinuat și continuă. De ce și la con
structori ? Pentru că blocul și in
stalațiile aferente sînt în termen 
de garanție. Așa că cei care au 
greșit, să remedieze defecțiunea. 
Și asta cît mai repede și fără a se 
pasa răspunderile de la unii la al
ții. Ori dacă nu, să facă... schimb, 
de locuință cu familiile în cauză, 
să vedem dacă le convine ? (D. C.).

unul 
facă.

lăzi

troșani. De ce 4 plus 3 ? Pentru că 
erau 4 autobuze de mare capacitate 
ROMAN DIESEL și 3 T.V. Și dacă 
s-au adunaț 7 autobuze la cap de 
linie mai putem vorbi de organi
zare, de dispecerlzarca transportu
lui, de optimizarea lui ? Ce aștep
tau ? Sinceri , să fim, nu știmă Poa
te știu dispecerii ce așteptau, că 
de dat drumul autobuzelor 
după altul știm că știu s-o 
(D.G.)

Lăzi de nisip sau...
cu turtii, mucuri de țigări și coji 
de portocale ? întrebarea și-o pu
ne orice trecător oprit lingă bine
cunoscutele lăzi cu nisip, așezate 
iarna în anumite puncte de pe 
trotuare. Cum deocamdată zăpe
zile acestei ierni n-au fost prea 
mari în Vale, lăzile de nisip au 
fost transformate de pietoni în 
ceea ce remarcam mai sus. De ce ? 
Oare să fie chiar atît de străini de 
ceea ce se cheamă... civilizația 
străzii ? (M. P.).

I 
I

le—- -T :
DC 

cum și din legi Și statutul tip al aso
ciației de. locatari. Printre propune
rile făcute am notat două pe care le 
consider mai importante și anume : 
organele locale să oblige proprieta
rii de aqimale' și păsări să le țină 
închise,, iar șantierele să ridice sur
plusul de pămînt rezultat din exe
cutarea diferitelor lucrări, pentru 
ca locatarii să poală reamenaja zo
nele verzi deteriorate. (Eftimie 
MARDARE, pensionar, Uricani).

POD NOU PESTE JIUL DE VEST

Pentru a scurta' drumurile locui
torilor din cătunul Stănconi, in 
dreptul gării Bărbăteni, s-a montat 
un pod suspendat peste Jiul de vest. , 
Lucrările de construcție a noului 
pod au fost efectuate de cetățenii 
din Stănconi stib îndrumarea depu
tatului lor în Consiliul popular al 
orașului Lupeni, ing. Victor Stoi, și 
cu sprijinul minei Bărbăteni. In 
fruntea participanților lă acțiunile 
de muncă patriotică pentru realiza
rea podului, au fost cetățenii Ion 
Iancu, Nicolae Sohodol, Ion Floră- 
nesc și alții. (Iuliu POPA, corespon
dent).

• COSTICA LUCA, 'Vulcan : Po
trivit prevederilor art. 1, pct. 2 și 4 
al Legii nr. 26 din 27 decembrie 1967, 
privind concediul de odihnă al an- 
gajaților, în cazul tinerilor ce se în- 
cadrează în categoria de vîrstă de 
la 17 la 18 ani, durata primului con
cediu de odihnă este de 18 zile lu
crătoare.

• E. R., Lupeni : Fiind pensionat 
pentru invaliditate de gradul III, 
veți fi trecut din oficiu în catego
ria pensionarilor pentru limită de 
vîrstă la împlinirea a 60 de ani.

a ȘIMION VATAȘESCU, Iscroni: 
Reclamația la adresa Oficiului mu
nicipal de -.poștă și telecomunicații 
în legătură cu care ați solicitat spri
jinul redacției, a fost rezolvată în 
favoarea dumneavoastră, cu rezer
vele pe care le cunoașteți.

• ALEXANDRU SZĂBO, Vulcan :
Noua ■ conducere a Cooperativei 
meșteșugărești „Deservirea" Lupeni 
căreia ne-am adresat, n#-a informat 
că v-a invitat la sediul cooperativei 
pentru întocmirea formelor legale 
in vederea schimbării aspiratorului 
„Ajax". ' ■ ' .'-ir ■ ' • ' ’

RĂSPUNDEM
• NICU OPRIȘ, Petrila : Pîinea 

este bună cînd e crescută și coaptă, ; 
a spus înțelepciunea populară. Me
dicul, la fel, recomandă, și nu în- 
tîmplător, consumarea plinii răcite, 
ceva mai uscate, înaintea celei fier
binți. Vînzătoarea a greșit, deci, nu 
prin faptul că a oferit spre vînzare 
franzele mai vechi, ci că nu a vîndut 
simultan atît pîinea caldă cît și rece, 
incereînd astfel să repare, pe sea
ma consuzhatorilor, o comandă de
sigur, eronată.

• ARTENE BRUMA, Petroșani : 
Sursa de poluare la care vă referiți 
— grătarul de la restaurantul „Car- 
pați" —, să recunoaștem, este foar
te mică în comparație cu cantitatea 
de fum degajată în atmosfera' ora
șului de centralele termice. Dar, 
pentru că trebuie să ne bucurăm de 
un mediu ambiant optim, lucru pe 
deplin înțeles de forurile ce ne con
duc, sînt în curs de înfăptuire pro- . 
grame de măsuri și modernizare, 
care vor elimina mulțe din sursele 
de poluare existente în prezent, in
clusiv pe cea sesizată de dv.

• VASILE PREDA, Vulcan: Ne 
pare bine să aflăm că la noul- loc de 
muncă activitatea dv. este bine a- 
preciată. Cît privește liftul blocu
lui în care locuiți, în urmă cu cîteva 
zile, cînd v-am căutat acasă, era în 
funcțiune.

• PETRU MESAROȘ, Lupeni: 
Da, magnetofoanele tip 'zK-147, se . 
vînd numai cu cablu de înregistrare 
și o rolă goală, fără microfon și 
benzi. Acestea se cumpără separat. 
In aceste condițiuni s-au vîndut și 
se vînd încă nu numai Ia Lupeni, ci 
și la Petroșani.

• ILIE FAINIȘ, Uricani : Proble
ma asupra Căreia doriți să vă edifi
cați este reglementată în capitolul 
intitulat „Paza obștească în comu
ne și sate" al Decretului Consiliului 
de Stat al R.S.R., nr. 231/1974, pu
blicat în Buletinul oficial, nr. 9, din 
15 ianuarie 1975.

• AUREL FIȘTER, Petroșani : Nu 
vă puțem satisface pretenția, adre- 
sați-vă oficiului de pensii. ■

• GLIGOR HADA, Petroșani : Ați 
fost vizitat la domiciliu, ați dat di
rect detalii celor care au 'anchetat,/.'■ 
cazul. Rezultatul: contraziceri între 
datele scrise și cele verbale furni
zate de dv. Chioșcărița (de la gară)
a ieșit basma curată. De data asta. 
Ț^ltădată vom vedea.



VINERI, 25 FEBRUARIE 1977 Steagul roșu

Limba română, arhivă inestimabilă (III)
Nu demult, inginerul Aurel Dula, 

liderul îndrăgostiților de munte de 
la I.U.M.P., ne propunea, prin inter
mediul ziarului „Steagul roșu", un 
traseu turistic în Retezat, deosebit 
prin mirificul și ineditul priveliști
lor montane. Am cochetat o vreme 
cu tentanta idee de a inspira ozonul 
Retezatului (ehei, 100 de kilograme, 
fără ambalaj, pe cărările caprelor 
negre !), dar pricini mărunte n-au 
făcut posibilă debit călătoria... cu 
privirea pe hartă. Ne-a atras aten
ția; prin inedit lingvistic, o anume 
zonă depresionață din sudul masi
vului, delimitată de toponimele 
Scorota. Intîlnim astfel vîrful Sco
rota (incomparabil însă cu înălțimi
le înconjurătoare), șaua Scorotei, 
tăurile Scorotei, stîna Scorotei, căl
darea Scorotei, gura Scorotei și, 
ceea ce e mai interesant, văile Scoro
ta Seacă, Scorota cu Apă și Scorota 
Verde, care pot fi comparate cu to
ponimele Scutura (muncel în ace
lași masiv) și Curota (vîrf în Șu- 
reân). Oare ce sens primar o fi avut 
acest substantiv la origine comun, 
de vreme ce ipoteza onomastică 
(proveniența dintr-un nume pro
priu) ni se pare erxclusă?

Unii cercetători grăbindu-se în 
„ascensiuni" lingvistice, l-au apro
piat formal de un cuvînt slav (skoro 
= iute), dar explicația ni se pare 
de-a dreptul puerilă. Alții, între care 
lingvistul bulgar Ilcev, înclină să-l

Tîlcuiri de 
...mărțișor

Panou:
(cu mărțișoare)
Magazin universal, 
Veșnic plin dar... anual.
Superstiție :
Azi un coșar am dat în dar 
Și va purta noroc, firește, 
Căci este singurul coșar,
Ce haina nu ți-o murdărește...
Urare :
Cînd, în prima zi de marte, 
Doar urări la fete-mparte, 
Este, cum vedem ușor, 
Cel mai ieftin .mărțișor.
Inimi :
Printre alte semne, 
Două inimioare
Vor să te îndemne 
La însurătoare.
Dorință :
La „Zi întîi" de Mărțișor 
Iubita mea, așa mi-a spus i
— Nu-mi zice vorbe de amor 
Ci... ,,zi întîi“ ce mi-ai adus
Avar :
Fâră-aș camufla cusurul.
Un zgîrcit șopti ușor :
— Dacă nu e gratis șnurul, 
Nu dau bani pe mărțișor.
Mărțișor :
Ce păcat că el procură, 
Astăzi, pentru fiecare 
Orișice realizare,
Insă în... miniatură. ...
Birocrat :
Cînd, în ziua de-ntîj. Marte, 
Mărțișoare tu împărți,
Nu le-mparți cum se împarte 
Ci le spui să vie... marți!
Ghiocelul î
Simbol,- care scoți'nainte
Dragi speranțe-nmlresniate 
Și-altora le-aduci aminte 
Că au tîmplele-argintatr.

Victor IIILMU

DUMINICA, 27 FEBRUARIE
8,30 Tot înainte ! ; 9,20 Film serial 

pentru copii : Blîndul Ben ; 9,45
Pentru căminul dv. ; 10,00 Viața sa
tului ; 11,45 Bucuriile muzicii ; 12,30 
De strajă patriei ; 13,00 Telex ; 13,05 
Album duminical. Ora veselă : schi
țe umoristice, cuplete, momente ve
sele, scenete, monologuri, muzică 
ușoară. La ora 14,00 — „Noi aven
turi în epoca de piatră". După un 
scurt program ■ de muzică ușoară, 
vă invităm să urmăriți la ora 14,30 
Fotbal : Universitatea Craiova — 
Jiul Petroșani, în Cupa României. 
In continuarea emisiunii, la ora 
16,30, din ciclul „Drumuri europe
ne" realizat de Aristide Buhoiu, as
tăzi, episodul „Un om pentru eter
nitate" ; Povestea filmului muzical; 
Desene animate. Rubrica Vedete pe 
micul ecran va incheia această edi
ție a Albumului ; 17,20 Film serial. 
Din tainele mărilor. Episodul 31. 
18,10 Cel mai bun continuă ; 19,00
Micul ecran pentru cei mici. Ce bi- 
ne-i să fii mărțișor ; 19,20 1001 de 
seri ; 19,30 Telejurnal.; 19,50 File
din istorie. Pe urmele răscoalei din 
1907. „Răbdarea" — virtutea agri
cultorului ; 20,10 Film artistic. Sa
muraiul. Producție a studiourilor 
franceze ; 21,50 Varietăți de dumi
nică;. 22,20 Telejurnal. « Sport. 

derive, alături de Scordea, Scorei, 
Scorila, Scora, Scordanov, Scorde- 
lov (deci hipocoristice și toponime) 
dintr-un substantiv comun din ve- 
chea greacă, care ar fi tradus prin.,, 
usturoi și Soluția pare atrăgătoare, 
mai ales că în Valea Jiului este în- 
tîlnit oronimul Purul (lat. porrum 
= usturoi sălbatic). In perimetrul 
științei, ajungem, cu adevărat, a-

JVrtlWVWWVWVWWUWWVW 
La Scorote, 

vămile timpului... 
.V.-.' IWWAVAW.WW.WW.
bia prin ilustrul tracolog 1.1. Russu, 
care evidențiază o rădăcină jndo- 
europeană (deci neatestată) sker, cu 
sensul de a tăia, care va evolua, a- 
poi în (s)kereb. Aceasta presupune 
și existența unui cuvînt în traco- 
dacă, înrudit cu latinescul scrobis 
(groapă). Și ipoteza este confirmată 
de atestarea în străvechea Bithynie 
a Vîrfului Scoroba. Judecind seman
tic, cuvîntul Scorota ne vin în minte 
și altele cu etimologii necunoscute t 
scorbură, scormoni, scoroji, scoborî,

GRUPUL DE ȘANTIERE AL I.C.C.M.O. 
VALEA JIULUI - PETROȘANI 

strada Mihai Viteazul nr. 11 

a n g a j e a z â
PENTRU ȘANTIERELE PETROȘANI, VULCAN Șl 
URICANI:

— muncitori necalificați, bărbați între 16—55 
ani

— pensionari cu limită de vîrstă
— zidari
— dulgheri
Pentru muncitorii necalificați se asigură trans

portul gratuit de la sediul șantierelor la locul de 
muncă.

Retribuția muncii — în acord și acord global.
Grupul de șantiere organizează cursuri de 

calificare de scurtă durată, fără scoatere din 
producție.

Pentru muncitorii nefamiliști cazarea se asigură 
în cămine confortabile.

Pentru muncitorii calificați și necalificați fa
miliști, noi angajați, localnici se asigură gratuit 
de către unitate, chiria și încălzirea pentru locu
ință, precum și reduceri de preț la consumul de 
energie electrică.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Roșcovanul (25—27); Ce se întîniplă 
cu tine (28—2); Oameni respectabili 
(3). Republica : Doi oameni în oraș 
(25—27); Ancheta poștașilor (28—2) ; 
Ultimele zile ale verii (3).

LONEA : Contele de Monte Cristo 
(25—-27); Un loc sub soare (28—1); 
Toate dovezile împotrivă (2—3).

PETRILA : Texas dincolo de rîu 
(25); Capriciile Măriei (27— 1); Linia 
de înaltă tensiune (2—3).

ANINOASA : Misiune primejdioa

P R O G R AM U L TV
LUNI, 28 FEBRUARIE

16,30 Telex ; 16,35 Emisiune în
limba maghiară ; 19,05 Consultații
juridice ; 19,20 1001 de seri ; 19,30
Telejurnal; 19,5£ 1907—1977 — tra-, 
diții și împliniri ; 20,00 Panoramic;
20,30 Roman foileton. Dombey și 
fiul. Episodul 5 ; 21,20 Antologie li
rică. 1907 — în cronica ta, țară ; 
21,40 Publicitate ; 21,45 Telecomuni
cațiile într-o nouă eră ; 22,20 Tele
jurnal.

MARȚI, 1 MARTIE
9,00 Teleșcoală ; 10,00 Roman foi

leton. Dombey și fiul. Episodul 2 
(reluare) ; 10,50 File de istorie ; 11,10 
Publicitate ; 11,15 Amfiteatrul ar
telor ; 11,55 Telex ; 12,00 închiderea 
programului ; 16,30 Telex ; 16,3(5
Curs de limbă engleză ; 17,00 Tele
școală ; 17,30 Tragerea de amorti
zare ADAS ; 17,40 Lecții TV. pentru 
lucrătorii din agricultură ; 18,05
Vîrstele peliculei ; 18,50 Forum ce
tățenesc ; 19,20 1001 de seri ; 19,30
Telejurnal ; 19,50; La ordinea zilei ; 
20,00 Reportaj de scriitor; 20,15 Sea
ră de teatru. Și eu arh fost în Arca
dia, de Horia Lovinescu ; 22,05 Mu
zică ușoară ; 22.20 Telejurnal. 

în înțelesul, cărora se întrevede o 
cavitate, groapă, vale ețc.

Revenind la toponimele amintite, 
trei dintre ele ne ajută să deslușim 
noțiunea de vale : Scorota Seacă, 
Scorota cu Apă, Scorota Verde și 
celelalte, de fapt, denumind forme 
de relief depresjonare. In teritoriul 
momîrlanilor din Retezat se întîl- 
nesc diferite denumiri ca Valea cu 
Apă, Valea Seacă (și moștenit din 
slavă Sohodol), Valea Verde etc. 
ceea ce indică suprapunerea seman
tică (deci traducerea) termenului 
dac în perioade istorice diferite, 
prin latină și slavă, argument care 
dovedește permanența locuirii Văii 
Jiului de urmașii lui Decebal și Tra
ian. Și astfel dovedim că ' scorotă 
este un entopic dac, trecut prin toa
te vămile timpului și rămas, dar cu 
sensul astăzi pierdut, în conștiința 
momîrlanilor din Retezat.

Prof. Ion VULPE

P.S. Profesorul Viorel Străuț, un 
bun cunoscător al topografiei și to
ponimiei Văii Jiului, referindu-se 
la toponimul bord, amintit în artico
lul precedent; găzduit în această'ru
brică, remarcă prezența acestui cu
vînt pe o arie mai largă decît ne-am 
fi așteptat. Astfel, dînsul ni-1 semna
lează lingă motelul Gambrinus (Bor
dul Cracului Lung și Bordul Ciracu
lui Scurt), precum și în nordul Gor- 
juiui. Ii mulțumim pentru informa
ție.

să (25) ; Doi oameni în oraș (26—27); 
De nicăieri spre nicăieri (1—2) ; 
Călina roșie (3).

VULCAN : Nebună de legat 
(25—27); Noi aventuri cu Tom și 
Jerry (28—2); Premiera (3).

LUPENI — Cultural : Expresul 
bulgărilor de zăpadă (25—27); Orient 
expres, seriile I-II (28—2); Roșcova
nul (3). Muncitoresc : Filip cel mic 
(25—26); Comoara rechinilor (27—28); 
Lupta după victorie, seriile I-1I 
(1-2).

URICANI : Melodiile cartierului 
(25 — 26); Papillon, seriile I-II 
(27—28); Culise (2—3).

MIERCURI 2 MARTIE
16,30 Telex. 16,35 Curs de limbă 

germanăț 17,05 Teleșcoală; 17,35 Din 
țările socialiste; 17,45 Urmași ai bra
vilor eroi; 18,05 O clipă cît o viată'; 
18,40 Tragerea pronoexpres ; 18',50 
Întrebări și răspunsuri; 19.20 1001
de seri; 19,30 Telejurnal ; 19,50 La 
ordinea zilei; 20,00 Reflector; 20,20 
Telecinemateca : Dosarele ecranu
lui. Pianeta maimuțelor ; 22,00 Cîn- 
tarea României. Festivalul creației 
și hărniciei; 22,20, Telejurnal.

JOI 3 MARTIE
16,30 Telex; 16,35 Curs de limbă 

rusă; 17,05 Teleșcoală; 17,35 Pentru 
timpul dv. liber... vă recomandăm; 
17,55 Secvențe marocane; 18,15 Mult 
e dulce... 18,35 Cîntece oltenești; 
19,05 „Dacă iubești pămîntul pe care 
te-ai născut". Reportaj , filmat; 19,20 
1001 de seri ; 19,30 Telejurnal ; 19,50 
Ora tineretului ; 20,20 Seară de tea
tru : Năpasta de I.L. Caraglale ; 22,00 
Atelier de creație literar-artistică ; 
22,20 Telejurnal.

VINERI 4 MARTIE
9,00 Teleșcoală; 10,00 Publicitate; 

10,10 Telecinemateca (reluare) ; 11,50

MĂRJIȘOARE

Și pentru cei mici, și 

pentru cei mari, și 

pentru toți cei dragi, un 

simbol al primăverii, al 

dragostei, al prieteniei:

întreprinderea pentru livrarea 
produselor petroliere

aduce la cunoștința consumatorilor de aragaz 
că execută verificări anuale obligatorii la 

instalațiile de aragaz la domiciliul consuma
torilor pentru care încasează suma de 5 lei, con
tra chitanță

De asemenea, execută următoarele o-j 
parați»:

_ — desfundat și calibrat diuze 2 l®i z^u
— reparat port furtun 2 lei/buc.
— șlefuit robinet 4 lei/buc.
— curățat arzătoare la cuptor 10 lei
— desfundat și calibrat arzător

la grătar 5 lei
Lucrătorii noștri vor fi recunoscuți după 

ecuson și legitimație

MICA PUBLICITATE
VIND convenabil casă, strada Vi

lelor nr. 24 Petroșani. (97)
VINDEM ieftin locuință ocupabi- 

lă. Strada 23 August, nr. 30. Infor
mații la nr. 28. (96).

SCHIMB garsonieră Petrila cu 
apartameht sau garsonieră Rîmnicu 
Vîlcea. Adresați cartier 8 Martie 
bloc 10, ap. 39. (91)

FAMI-LIA Văduva mulțumește me
dicului Suciu Elena și surorii medi
cale Tănăsescu Ioana pentru deose
bita grijă _ acordată fiicei noastre 
Gabriela, internată la' secția pedia
trie a spitalului din Petroșani. (93)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Horvath Iuliu eliberată 
de preparația Coroești. Se declară 
nulă. (94)

PIERDUT legitimație, de serviciu 
pe numele Muntean Victoria, elibe-

Telex ; 11,55 închiderea programu
lui ; 16,30 Curs de limbă franceză ; 
17,00 Telex ; 17,05 Emisiune în lim
ba germană ; 18,50 Tragerea loto; 
19,00 Telecronica pentru pionieri ; 
19,20 1001 de seri ; 19,30 Telejurnal;
19.50 La ordinea zilei ; 20.00 Ancheta 
socială .Meditații despre... meditații;
20.35 Film artistic: Dulce si amar; 
22,00 Cadran mondial; 22,20 Tele
jurnal.

' SIMBATA 5 MARTIE
12,00 Telex ; 12,05 Teleșcoală ; 12,35 

Noul timp al orașului ; 12,45 Muzică 
populară ; 13,15 Ancheta socială (re
luare); 13,55 Telex ; 14,00 Magazin 
sportiv ; 14,35 O viață pentru o idee' 
Vasile Conta (1845—1882) ; 15,05 Iu
bim această țară ; 15,25 România
pitorească ; 15,55 Reportaj pe glob. 
De la Verona la Bologna ; 16,20 Re
cital de operetă ; 16,40 Era-n o mie 
noua sute șapte... 17,10 Antologia 
filmului pentru tineret si copii • 
Tarzan — omul junglei,; 18,30 Mi-e 
inima un cînțec. Program muzical;
18.50 Săptămîna politică internă si 
internațională^ 19,05 Eroi îndrăgiți 
de copii: Heidi; 19,30 Telejurnal ; 
20,00 Teleencielopedia ; 20,40 Film 
serial : Un șerif la New York ; 21,30 
Intîlnire cu satira și umorul; 22,15 
Telejurnal • Săptămîna sportivă ;
22.35 Seară de romanțe.

CAD O URI 
pe care vi le oferă în- 

tr-un sortiment foarte 

variat I.C.S.M.I. Petro

șani prin unitățile sale 

de desfacere.

rată ;de Spitalul unificat Petroșani. 
Se declară nulă. (84)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Litianu Viorica, eliberată 
de F.M.I.L. Petroșani. Se declară 
nulă. (86)

PIERDUT legitimație de serviciu 
eliberată de E.M. Dîlja, livret: mili
tar și certificat de naștere pe nume
le Horeanu C. Dumitru. Se declară 
nule. (85)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Vodislav Ion, eliberată 
de E.M. Lupeni. Se declară nulă. (88)

PIERDUT ecuson nr. 3819 eliberat 
de U.E. Paroșeni. Se declară nul. 
(90)

PIERDUT carnet de student pe 
numele Magdalina Nistor,..eliberat
de I.M.P. Se declară nul. (92)

PIERDUT permis conducere auto, 
eliberat de I.J.M. Iași, pe numele 
Gogoman Constantin. Se declară 
nul. (87).

PIERDUT legitimație de serviciu, 
pe numele Ni^Jau loan, eliberată 
de E.M. Dîlja.MSe deolară nulă. (80).

ANUNȚURI DE FAMILIE

SE ÎMPLINESC, la 1 martie 
a.c., 7 ani de cînd o inimă a în
cetat să mai bată și un zîmbet 
duios a înghețat pe buze. Aminti
rea celui care a fost al nostru 
soț, tată și fiu

IOAN BARTOȘ (NELU) 
o vom păstra veșnic. Nimic nu 
va șterge din inimile noastre 
chipul lui drag.

In veci nemîngîiați, soția, fiica 
și părinții. (95).

FAMILIA anunță cu adîncă 
durere împlinirea unui an de la 
încetarea din viață a celui ce 
a fost soț, tată, bunic și socru 

LATKULIK LORINCZ 
căruia îi vom păstra amintirea 
neștearsă. (89).
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Succesul schiorilor de la S.S.P.

Pe pîrtiile dimprejurul 
Băilor Harghita s-au desfășu
rat finalele campionatului re
publicau al copiilor, cj care 
prilej formajia S.S.P., repre- 
zentînd județul Hunedoara și-a

„CUPA PARrNQULu
Duminică, pîrtia „Telescaun" din 

Paring a găzduit concursul de schi 
dotat cu „Cupa Paring", organizat 
de către Asociația sportivă „Parîn
gul" Petroșani. La startul tradițio
nalului concurs au fost prezenți 
sportivi de la asociațiile sportive 
din Petroșani : Voința, Construc
torii minier, E.G.C., Liceul meca
nic nr. 2, Școala sportivă și Parîn. 
gul.

întrecerea la proba slalom spe
cial — care a marcat 38 de porți 
pe o lungime de 300 metri — ’ a 
dat cîștig de cauză sportivului 
Victor Mihuț, care cu o aluneca
re pe schiuri și o tehnică de ata
care a porților — superioare, a1 
reușit să se distanțeze la 3,9 se
cunde de al doilea clasat Nicolae 
Darie, precum și de al treilea — 
Dimitru Bîrlida, toți de la .Parîn-

BREVIAR SPORTIV
BASCHET, divizia B: 'Știința Petroșani — Inter Sibiu 

94—98 (? I) -fa FOTBAL, intîlniri amicale : Minerul Vulcan — Cimen
tul Tg. Jiu 1—1, în partida retur de la Tg. Jiu 0—0, Minerul Motru 
Minerul Lupeni 1—0; Cupa de iarnă: S.S.P. — Minerul Aninoasa 
3—3, Minerul Vulcan — Minerul Uricani 0—3, Minerul Aninoasa — 
Minerul Paroșeni 3—2, Minerul Uricani — Preparatorul Petrila 4—2.

POPICE, divizia A : Metalul Hunedoara — Jiul Petrila 5381—5111, 
învinșii în derbiul hunedorean evoluînd modest. Sub așteptări Vale- 
riu Pișcoi ; campionatul municipal: C.F.R. Petroșani — Jiul II Pe
trila 3555—4645, Constructorul minier — Minerul Aninoasa 4433—4516, 
Preparatorul Petrila — Minerul Lupeni 4542—4432, Parîngul Lonea — 
Minerul Vulcan 4552—4648, în meci restanță : Minerul Aninoasa — 
Minerul Vulcan 4645—4727. După 10 etape, conduce Minerul Vulcan 
(16 puncte, popicaveraj 32655) urmată de Constructorul minier (14 
puncte, 23296). Plenara Consiliului orășenesc de educație fizică și 
sport Vulcan și-a propus ca obiective promovarea echipei de popice 
Minerul în divizia A, a voleibalistelor în divizia B și a fotbaliștilor 
de la Mineral în C. -fa La reciclările, organizate de federațiile de 
specialitate, au participat șl antrenorii Ștefan Pintilie (haltere, Mi
nerul Lupeni) și Eronim Ceacu (handbal, Știința Petroșani). Oare 
ce-or mai fi învățat ? TENIS DE MASA, campionatul municipali 
C.F.R. Petroșani/— Vîscoza Lupeni 5—9, S.S.P. — Minerul Aninoasa 
0—0, Minerul Lupeni — Știința Petroșani 0—9 (n). (A. Slăbii)

trc rezultatele individuale, me
rită a fi amintite performan
țele Ilenei Vladislav (în'foto
grafie), clasată pe locul II ia 
slalom uriaș și II, III la sla
lom special, Nicoleia Armaș (III 
slalom special), Călin Țipțer și 
Florin Filip (|V, slalom spe
cial).

In finala pe țară a Cupei 
U.T.C., la schi fond, disp itată 
la Păltiniș, Amalia Ristea, e- 
levă a Liceului reâl-uman 
din Vulcan, a ocupat un meri
tuos ioc III.

■fc întrecerile finale ale „Cu
pei Independenței" la săniuțe 
(10—14 ani), desfășurate tot la1 
Păltiniș, au prilejuit elevilor din 
Vilcan, Cornelia Măneață 
Teodor Dorofei clasarea pe 
curile 20 și respectiv 21.

asigurat un binemeritat loc doi, i 
după gazde și înaintea consa- > 
craților schiori brașoveni. Din- ț 

i*ii
j
*
*și 

lo.

gul Petroșani. La categoria fete, 
primul loc a fost ocupat de Gabrie
la Leib (Parîngul) urmată de Ele
na Szuhanek (Constructorul mi
nier). Categoria celor mai mici 
schiori a fost domina’ă de Răzvan 
Marica, urmat de speranța schiu
lui din Valea Jiului talentatul Zi- 
gfried Bota, pe locul III după 
timpul realizat fiind cronometrată 
Corina Vladislav — toți de Ia Școa
la sportivă Petroșani.

Echipa Parîngul, totalizînd punc
tajul cel mai bun, reușește să cu
cerească capa pusă în joc, fiind 
urmată de Constructorul minier și 
Voința Petroșani. La buna organi
zare a concursului au contribuit 
arbitrii Francisc Edelin, Mircea 
Banciu, Alexandru Acs, Ioan Inel, 
Andrei Gestembrein, Ludovic Pop 
și Victor Mihuț. (Dorel MICU)

Și, în sfîrșit, șutul „cu cap" al lui Dumitrache a adus egalarea 
care, de fapt, reflectă fidel echilibrul de... forțe, Foto : Ion LICIU

Jiul, în fața 
primului examen dificil

7^ Duminică, ne-au fost oas
peți fotbaliștii maghiari de _la E- 
lore Spartakus Bekescsaba, antre. 
nati de celebrul Meszelyl, cel ca
re a fost coechipierul lui Dumi
trache într-o selecționată inter
națională. Evoluînd sub orice cri
tică, Jiul n-a știut să-și detașeze 
înaintașii de marcajul strict al ad
versarilor, ba chiar, pe contraatac, 
Homan a trăit emoții deosebite, 
fiindcă toți colegii săi din com
partimentul defensiv s-au repliat 
greoi. După pauză (min. 54), E- 
lore a preluat chiar . conducerea, 
după o combinație Pogacs — Ma- 
jan, Mart.ai a șutat din unghi și 
l-a învins pe Cavai, A egalat, 
după ratări incredibile, dar cu o 
frumoasă lovitură de cap, Dumi
trache (min. 74), din pasa lui Mul- 
țescu. Gazdele au obținut o victo
rie chinuită, în prelungirile... pre
lungite, MulțeScu înscriind din lo
vitură liberă (min. 98). Evoluția 
elevilor lui Ene II i-a dezamăgit 
pe spectatori. In final, n-am înțe
les de ce Covaci a refuzat să in
tre în teren și de ce antrenorii 
n-au rulat întregul lot al Jiului. 
Poate ni se oferă explicații...

Marți seara, a avut Ioc ple
nara clubului sportiv Jiul Petro

* Intr-o organizare excelentă, în 
sala de sport a Liceului industri
al nr, 2 din Petroșani, s-au dis
putat, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, finalele pe Ministerul Mi
nelor, Petrolului și Geologiei, la 
lupte, care au adus la saltea pes
te’ 160 de concurenți. La libere, 
gazdele s-au imp ts, cucerind pri
mul loc pe echipe (49,75 puncte), 
fiind urmate de G.S.P. Pitești și 
Liceul mecanic Deva. Din forma
ția campionilor, cea mai bună im
presie au lăsat-o : Nicolae Risi- 
pitu (48 kg), Valentin îmbie (52 kg), 
Iosif Antal (65 kg), Al, Căpățînă 
(70 kg), Vasile Plugar (75 kg) și 
Ștefan Stanciu (81 kg), clasați pe 

șani. Printre alte lucruri Intere
sante și demne de luat în seamă, 
mai ales în ceea ce privește obiec
tivele planului de perspectivă, 
am aflat că „în ciuda lipsei de ex
periență, echipa noastră de juni
ori se află pe ultimii loc". Sigur 
că dă în ciuda faptului, de vreme 
ce Jiul nu mai are formații de co
pii și așteaptă juniori din alte 
părți prin... colaborare. S-a vorbit 
chiar și despre, culmea, „pepinie
ra proprie". Basme, cu care nu maî 
adorm nici copiii. Nu s-a înscris Ia 
civînt nici un fotbalist, nici chiar 
Stoichiță, fin tactician al fili- 
busterianismului (vorbăriei) în te
ren. De unde și vorba : faptele 
contează, tovarăși fotbaliști ! Jos 
pălăria în fața succeselor realiza
te, în condiții destul de vitrege, 
de havomodeliștii, jucătorii de te
nis de cîmp și atleții Jiului.

Duminică, primul examen di
ficil al acestui sezon fotbalistic 
pentru Jiul. In optimile de finală 

vale Cupei României, elevii lui Ene 
II înfruntă compania lui Titi Teaș- 
că. Oare cine va învinge din con
fruntarea maturității Jiului cu ti
nerețea oltenilor din Bănie?

Ion VULPE

primul loc la categoriile respective 
de greutate.

Sîmbătă și duminică, sala de 
sport l.C.H. din Constanța a găzdu.

Lupte libere
it .întrecerile unei grupe a campio
natului diviziei A de lupte libere 
(etapa inaugurală a ediției 1977) I-j 
care au participat echipele Stea
ua și Progresul București, Meta
lul Tîrgoviște, Hidrotehnica Con
stanța, I.O.B. Balș și Jiul Petrila. 
Participînd în compania unor ad
versari foarte valoroși, tinerii lup-

„Ceea ce dorim 
cu toții**

La cei aproape 29 de ani ai săi, 
Grigore Mihai Ciupitu continuă 
să rămînă un nume de rezonan
ță în fotbalul românesc. A debu
tat ca junior la AbațorUl Bucu
rești, apoi a jucat la Dinamo 
București, prima întîlnire cu fot
balul „matur" fiind în rîndul di
vizionarei B, numită pe atunci 
Progresul Brăila. După o peri
oadă la Petrolul Ploiești, a ajuns 
titularul Universității Craiova, 
echipă în care a cunoscut și sa- 

: tisfacții, dar și decepții. Ca fun
daș central, etalează un joc so
bru, fără înflorituri, intervenți
ile sale fiind adesea salutare. A- 
re la activ 167 de jocuri în pri
ma divizie, de trei ori a fost se
lecționat în lotul național de ju
niori. Este student în anul II la 
A.S.E. Craiova.

— Cum ați ajuns la Jiul ?
— împreună cu Bădin, la soli

citarea clubului, mai ales că aici 
juca deja colegul și prietenul 
nostru Victor Niculescu.

— Ce așteptați Ia capitolul sa
tisfacții ?

— Ceea ce ne dorim cu toții, 
în campionat un loc în primii 
cinci, adică posibilitatea de a 
participa la o competiție euro
peană. și, duminică, un rezultat 
bun în cupă.

— Apropo, cum apreciați întîl— 
nirea cu fosta dv. echipă „U“ 
Craiova ?

— Va fi un joc deschis oricărui 
rezultat. Mai ales că oltenii vor 
sa-și ia o revanșă, iar noi să 
confirmăm rezultatul din tur. 
Vom face tot ce e posibil pentru 
a ne apropia victoria. (I. V.).

tători din Petrila, cu cele 22 da 
puncte acumulate, ș-âu clasat p® 
ultimii loc, la numai 4 puncte fa- 
ță de penultima clasată, I.O.B, 
Balș și la 8 puncte de Progresul 
București. Cele mai multe puncta 
ale echipei antrenate de Dumitru 
Pîrvulescu le-al adus Marcel Rad, 
Mircea Rislpitu și Ion Marmaliuc.

Acum cînd se cunosc valorile tu
turor echipelor participante din a- 
ceastă grupă, iar antrenorii au tra» 

concluziile necesare, se impune ca 
pînă la etapa următoare, care va 
avea loc Ia București (12 și 13 mar
tie), să intensifice la maximum 
pregătirile pentru obținerea unor 
rezultate superioare celor din eta
pa inaugurală. (S. BALOI)

ETAPA A 18-A, « martie
JIUL — F.CM. Galați 
Dinamo — Poli. Timișoara 
F.C. Constanța — Steaua
U. Craiova
S.C. Bacău

— Progresul
— U.TA. ....

F.C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul stud. — Corvinul 
F.C.M. Reșița — Poli. Iași
F.C. Bihor — Rapid 

ETAPA A 19-A»Ș martie
Steaua — U. Craiova’
A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău 
Poli. Iași — Sportul stud.
Progresul — F.C. Constanța 
Corvinul — JIUL
U.T.A. — Dinamo
Rapid — F.C. Argeș
Poli. Timisoara — F.C. Bihor 
F.C.M. Galați — F.C.M. Reșița

ETAPA A 20-a, 13 martie 
U. Craiova — Poli. Timișoara 
F.C.M. Reșița — Corvinul 
Progresul — Sportul stud. 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Bihor 
Steaua — Dinamo
F.C.M. Galați — S.C. Bacău 
JIUL — Rapid
U.T.A. — F.C. Constanța 
F.C. Argeș — Poli. Iași

ETAPA A 21-A, 19 martie 
Poli. Iași — U. Craiova 
Rapid — U.T.A.
Corvinul — Steaua
Poli. Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Bihor — JIUL

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI
Dinamo — F.C.M. Galați
F.C. Constanța — F.C. Argeș 
Sportul stud. — F.C.M. Reșița 
S.C. Bacău — Progresul

ETAPA A 22-A, 27 martie
U. Craiova — Sportul stud.
F.C. Argeș — Poli. Timișoara 
Corvinul — S.C. Bacău
F.C.M. Galați — Rapid
F.C.M. Reșița — JIUL
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 
Progresul — Poli. Iași
F.C. Bihor — U.T.A.
F.C. Constanța — Dinamo

ETAPA A 23-A, 2 aprilie
U. Craiova — F.C.M. Reșița 
Sportul stud. F.C. Bihor
Rapid — Dinamo
Poli. Iași — Poli. Timișoara 
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul 
Progresul — Steaua
S.C. Bacău — F.C. Constanța
JIUL — F.C. Argeș
U.T.A. — F.C.M. Galați

ETAPA A 24-A, 10 aprilie
Rapid — U. Craiova
F.C.M. Galați — F.C. Argeș 
JIUL — U.T.A.
A.S.A. Tg. Mureș — Progresul 
Poli. Timișoara — Sportul stud. 
Dinamo — Corvinul
S.C. Bacău — Poli Iași

F.C.M. Reșița — Steaua
F.C. Constanța — F.C. Bihor 

ETAPA A 25-A, 23 aprilie
Corvinul — U. Craiova 
Progresul — JIUL 
Poli. Iași — Rapid
F.C. Bihor — F.C.M. Galați 
Sportul stud. — F.C. Constanța 
F.C.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Argeș — Dlnamo
U.T.A. — Poli, Timișoara 
Steaua — S.C. Bacău

ETAPA A 26-A, 1 mai
U. Craiova — F.C. Constanța
Dinamo — Sportul stud.’
S.C. Bacău — F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș — JIUL

, U.T.A. — Progresul
Poli. Iași — F.C.M. Galați 
Corvinul.— F.C. Bihor
Steaua — Rapid
Poli. Timișoara — F.C.M. Reșița

ETAPA A 27-A, 15 mai
U. Craiova — S.C. Bacău 
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Bihor — Steaua
Rapid — Poli. Timișoara
F.C. Constanța — Poli. Iași 
JIUL — Sportul stud.
F.C.M. Reșița —U.T.A. 
Progresul — F.C. Argeș
F.C.M. Galați — Corvinul

A DE FOTBAL
ETAPA A 28-A, 22 mai

F.C. Bihor — U. Craiova
JIUL — Poli. Iași
Steaua — F.C.M. Galați
Poli. Timișoara — Progresul 
A.S.A. Tg. Mureș — Rapid
F.C. Argeș — Corvinul
F.C. Constanța — F.C.M. Reșița
S.C. Bacău — Dinamo -■
Sportul stud. — U.T.A.

ETAPA A 29-A, 29 mai 
U.T.A. — U. Craiova 
Sportul stud. — Steaua 
F.C.M. Reșița — F.C. Argeș 
Rapid — Progresul
F.C.M. Galați — Poli. Timișoara 
S.C. Bacău — JIUL
Dinamo — F.C; Bihor
Corvinul — F.C. Constanța
Poli. Iași — A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A 30-A, 5 iunie
U. Craiova — Dinamo
Poli. Iași — F.C. Bihor 
Progresul — F.C.M. Reșița 
Poli. Timisoara — Corvinul
A.S.A. Tg.' Mureș — U.T.A. 
Rapid — S.C. Bacău
F.C. Argeș — Steaua
JIUL — F.C. Constanța
F.C.M-. Galați — Sportul stud.

ETAPA A 31-A. 8 iunie
U. Craiova — F.C.M. Galați 
F.C.M. Reșița — Rapid

F.C. Constanța — Poli. Timișoara 
Sportul stud. — A.S.A. Tg. Mureș 
F.C Bihor — S.C. Bacău
Dinamo — Poli. Iași
F.C. Argeș — U.T.Â. 
Corvinul — Progresul 
Steaua — JIUL

ETAPA A 32-A, 12 iunie 
A.S.A. Tg. Mureș — U. Craiova 
Dinamo — Progresul
S.C. Bacău — F.C.M. Reșița 
Sportul stud. — Rapid
F.C. Bihor — F.C. Argeș 
Poli. Iași — Steaua
U.T.A. — Corvinul
Poli. Timișoara — JIUL 
F.C.M. Galați — F.C. Constanța 

ETAPA A 33-A, 19 iunie
F.C. Argeș — U. Craiova 
Progresul — F.C.M. Galați
Poli. Iași — U.T.A.
Rapid — Corvinul 
JIUL — Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Constanța 
Steaua — Poli. Timișoara
S.C. Bacău — Sportul stud.
F.C.M. Reșița — F.C. Bihor 

ETAPA A 34-A, 26 iunie
U. Craiova — JIUL 
Corvinul — Poli. Iași
F.C.M. Galați — A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Bihor — Progresul
Poli. Timișoara — S.C. Bacău 
Sportul stud. — F.C. Argeș
F.C. Constanța — Rapid
Dinamo — F.C.M. Reșița
U.T.A. — Steaua
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