
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VĂ I Sub semnul prieteniei, 
solidarității șl colaborării 

a continuat

AL P.C.R.ȘI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Plenara extraordinară 
a CdInitetului

ANGAJAMENTUL
organizației municipale de partid pe anul 1977

municipal de partid Comuniștii toți oamenii muncii din Valea Jiului au depus eforturi susținute pentru a 
încheia cu rezultate cit mai bune anul 1976, etapă de debut în cincinalul revoluției tehni- 
cO-științifice, perioadă de o deosebită importanță în înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Komân.

Concluziile analizelor aprofundate care au avut loc in unități economice, la nivelul ora
șelor și al municipiului se materializează în angajamentul organizației municipale de 
partid, prin care se susține angajamentul organizației județene de partid ca răspuns la 
chemările la întrecere adresate de Comitetele județene de partid Cluj și Olt.

Prin mobilizarea tuturor colectivelor de muncă, prin creșterea competenței .și respon
sabilității fiecărui om al muncii, Comitetul municipal de partid se angajează :

Ieri a avut loc plenara extra
ordinară a Comitetului municl- 
cipal de partid. Au participat 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului municipal de partid 
și membrii comisiei de revizie.

In cadrul plenarei tovarășul 
secretar Iulian Costescu a pre
zentat spre aprobare „Anga
jamentul economic al organiza
ției municipale de partid pe 
anul 1977". Plenara și-a însu-X 
șit prevederile angajamentului,: 
obiectivele lui, urmînd să fie. 
luate măsuri pentru traducerea 
exemplară în viață.

Tovarășul secretar Lazăr Filip 
a prezentat apoi informarea pri
vind „Preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid pentru 
pregătirea și desfășurarea adu
nărilor și conferințelor pentru 
dări de seamă și alegeri". iar 
tovarășul Divid Gavrilă, preșe
dintele Consiliului municipal al 
sindicatelor a prezentat infor
marea care vizează „Concluzi
ile ce se desprind desfășu
rarea adunărilor generale ale 
oamenilor muncii în care s-a 
analizat activitatea Consiliilor 
oamenilor muncii pe anul 1976".

Tovarășul Clement Negruț, 
prim-secretar, al Comitetului 
muniției,, s<te< 
Șpr,■ aprobare ..Darea de seamă 
asuora activității
municipal de partid de la con
ferința din octombrie 1974" ce 
va fi prezentată conferinței mu
nicipale de partid. . j

IN ACTIVITATEA INDUSTRIALA
—r Obținerea peste prevederile planului a 

unei producții globale industriale în valoare 
de 85,2 milioane Iei prin valorificarea supe
rioară a materiilor primo și materialelor pre
cum și realizarea suplimentară de produse ne
cesare economiei naționale printre care :

— Cărbune net 39 000 tone
— energie electrică 6 COD 000 kWh.
— utilaje miniere și tehnologice 283 tone
— piese de schimb 7,1 milioane lei
— armături metalice 300 tone
•— piese turnate 50 tone
— fire mătase artificială „VîscOza“ 12 to.
— bușteni de rășinoase 500 m. c.
— Lenin de fag pt. construcții rurale 500 m.c.
— mangal de bocșă 30 țo.
— produse zaharoase 20 to
— produse lactate 35 to.
— Depășirea sarcinilor de plan la producția 

marfă și prestări Servicii în unitățile coopera
tiste cu 350 inii lei.

— Depășirea nivelului planificat al produc
tivității muncii cu minimum 2 770 lei pe anga- 
jat și an. _ *

— Realizarea de economii prin reducerea 
cheltuielilor totale și materiale de producție 
în valoare de 6,0 milioane lei și respectiv 2,8 
milioane lei.

— Reducerea consumurilor normate și obți
nerea pe această cale a următoarelor economii: 

; — 1.14 mil. kWh energie electrică
— 860 tone combustibili convenționali
— 465 m.c. material lemnos ; 5 to. metal

Comitetul inunicijai de partid își exprimă cu acest prilej convingerea că toți comuniștii 
toți oamenii muncii din Valea Jiului vor acționa neabătut în vederea îndeplinirii și depă
șirii angajamentelor asumate contribuind astfel la înfăptuirea exemplară a' llotăririlor 
ț-’eng.osului al XI-lea al Partidului Comunist Român, a mărețului program de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvollatc în patria noastră.

IN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII —
CONSTRUCȚII '

— Devansarea termenelor de punere in 
funcție la 10 obiective productive cu 15 zile.

— Depășirea planului fizic al lucrărilor mi
niere de investiții cu 1 000 ml

— Lucrările miniere de pregătiri 700 m.l.
— Darea în folosință cu 10 zile înainte de 

termen a 44 apartamente
— Realizarea in anul 1977 a 85% din produc

ția planificată prin acord global.
— Depășirea nivelului planificat al produc

tivității muncii în unitățile de construcții- 
montaj cu 345 lei pe angajat și an

— Realizarea de economii : 47 tone ciment, 
16 m.c. lemn și 7 tone metal

Comitetul municipal de partid se angajea
ză. de asemenea la :

— Obținerea peste plan a 6,7 inii, lei beneficii;
— In cercetare și proiectare se vor realiza 

peste plan 31 de studii și proiecte cchivalînd 
cu o valoare de peste 2 milioane.

—■ Depășirea volumului de desfacere cu a- 
măn untul cu 2,25 milioane.

— In aprovizionarea .tehnico-materia.’ă des
facerile vor fi depășite cu 71 milioane lei.

— Unitățile de transport auto își vor depăși 
planul de mărfuri transportate cu 7 000 de 
tone, iar în transportul feroviar volumul de 
mărfuri transportate peste plan va fi de 
24 500 tone, in condiții de siguranță a circulației

— Depășirea producției și a prestărilor dc 
servicii în gospodărirea comunală și locativă 
eu 620 mii lei" ■

Sub semnul manifestărilor de aleasă prețuire față 
de activitatea rodnică depusă dc președintele țării 
noastre, în această săptămînă a continuat, sub ace
leași bune auspicii, vizita oficială de prieteni^; pe 
care tovarășul Nicolae Ceausescu, împreună cli. to
varășa Elena Ceaușescu, o întreprinde în mai multe 
țări africane. După Republica Islamică Mauritania, 
prima etapă a actualului turneu african, eveniment 
la care ne-am referit în cronica săptămînii trecute, 
itir.erariul soliei de pace și colaborare a cuprins vi
zitele efectuate în Republica Senegal, Republica 
Ghana și Republica Coasta de Fildeș. Ultima etapă 
a turneului cuprinde vizita în Republica Nigeria, 
țară în care distinșii soli români se află începînd din 
cursul zilei de 2 martie. Pretutindeni, în frumoasele 
capitale ale tinerelor state prietene, în generoasele 
lăcașuri ale unor civilizații străvechi .și culturi în
floritoare, în mijlocul colectivelor unor unități in
dustriale, oaspeții români au fost înconjurați de înal
tele sentimente de stimă manifestate din prima zi a 
turneului. In aceste sentimente vedem prețuirea de 
care se bucură România, președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru statornicele eforturi închinate în
tăririi păcii, adîncirii prieteniei și colaborării dintre 
toate statele lumii, pentru consecvența cu care pro
movează principiile unei politici noi, bazate pe res
pectul reciproc al tuturor' statelor și popoarelor.

Nouakchott, Dakar, Accra, Abidjan și, în prezent, 
Lagos — capitalele celor cinci țări — și-au înscris în 
istoria lor nouă, paginile calde ale întîlnirilor pre
ședintelui României cu conducătorii statelor vizitate 
Din aceste pagini se desprinde dorința vie a celor 
care s-au așezat la masa convorbirilor de a da o nouă 
strălucire colaborării de pînă acum, de a lărgi schim
burile comerciale reciproc avantajoase, de a extinde 
și adinei cooperarea în domeniul științei, tehnicii și 
culturii. Comunicatele comune, declarațiile solemne 
care au fost semnate în capitalele țârilor prietene 
rămîn să vorbească viitorului despre importanta con- , 
tribuție adusă de România la dezvoltarea unor relații 
bazate pe principiile fundamentale ale dreptului și 
justiției internaționale, la unirea eforturilor tuturor 
forțelor progresiste, democratice și antiimpcrialis.e 
pentru înfăptuirea procesului de transformări înnoi
toare ce caracterizează acest sfîrșit de mileniu, pen
tru instaurarea unei noi ordini economice și politice 
internaționale care să asigure dezvoltarea neslin- 
glierită a fiecărei națiuni. în conformitate cu aspira
țiile și interesele sale legitime, să contribuie 4a re
ducerea decalajelor dintre țări, la progresul mai ra
pid al țărilor in curs de dezvoltare. Documentele a-

(Continuare in pag. a 2-a)

FEMEIA
TOVARĂȘ DE MUNCĂ, ACTIVIST OBȘTESC, 

SOȚIE Șl MAMĂ
(In pagina a IV-a)

Din bilanțul lunii februarie Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din C.C.P.
In luna februarie, spiritul crea

tor șl vrednicia colectivelor de oa
meni ai muncii din Valea Jiului 
angajate în întrecere s-au materia
lizat în substanțiale depășiri ' ale in
dicatorilor economici de bază. Pro
ducția globală realizată suplimentar 
este de 14 milioane lei, iar producția 
marfă livrată peste prevederi este 
de peste 28 milioane lei. Au fost pro
duse în plus față de sarcini 2 000 tone 
cărbune net, 30 tone utilaj minier, 
1380 grinzi metalice necesare mine
rilor fti abataje, alte numeroase bu
nuri materiale.

Un rodnic bilanț în extracția de 
cărbune au obținut în luna februa-

. Cu o lună in urmă, cînd am inițiat 
de fapt această rubrică dedicată 
hărniciei și dăruirii recunoscute 
a minerilor, prima exploatare 

’ minieră despre ale cărei brigăzi 
am scris a fost cea de la Dîlja. 
Am revenit în cursul săptă- 
mînii tot aici, încercînd să 
constatăm la fața locului, la frontul 
de lucru al brigăzilor, condițiile de 
muncă de care aceștia dispun pen
tru ca productivitatea muncii în a- 
bataje să se ridice la nivelul sarci
nilor stabilite. Am limitat cîmpul 
investigației noastre la un singur 
aspect, esențial pentru valorificarea 
potențialului brigăzilor i aprovi
zionarea cu materiale.

De la început se cere precizat că 
luna februarie, față de cea prece
dentă, cunoaște la mina Dilja o 
oarecare ameliorare a ritmului de 
extracție. Că, spre deosebire de ia
nuarie, colectivul sectorului III și-a 
depășit sarcinile lunare de plan rea
lizing productivitatea muncii pla
nificată, că la sectoarele I și II mi
nusurile sînt mai mici. Dar, pentru 
că minusurile .există, am încercat să 

rie majoritatea colectivelor miniere 
din Valea Jiului. Depășiri substan
țiale ale sarcinilor de plan, de peste 
4 000 de tone cărbune, raportează 
minerii din Uricani, fruntașii între
cerii pe bazin în luna februarie. Rea
lizări superioare prevederilor de 
plan obțin și exploatările miniere 
Vulcan, Ăninoasa, Lupeni, Paroșeni, 
Petrila și Lonea, acest din urmă co
lectiv remareîndu-se și prin depă
șirea nivelului planificat al produc
tivității muncii. Demn de subliniat 
este succesul minerilor din Aninoa- 
sa, Vulcan, Lonea și Paroșeni care 
au reușit să încheie cu piusuri de 
cărbune fiecare din cele două luni 
trecute din an.

„traseul

le aflăm cauzele, restrîngîndu-ne 
constatările nemijlocite doar la date 
legate de aprovizionarea mate
rială a brigăzilor. „Firul** proble
mei am început să-l urmărim în a- 
batajele din stratul V al brigăzii 
conduse de Emil Aibnesei, dinsec
torul I. ■ ■

— Noi, cei din schimbul X (28 fe
bruarie — n.n.), am dispus la front 
de tot ceea ce ne trebuie, in primul 
rînd de lemn pentru susținere, ne 
declara in abataj șeful de brigadă. 
Ca urmare, am extras cite un cîmp 
In fiecare aripă cîștigînd chiar un 
oarecare avans față de ciclul obiș
nuit și obținînd o productivitate su
perioară celei planificate. Ca șef 
de brigadă, Insă, trebuie să cunosc 
și să asigur condiții de lucru schim
burilor următoare. Legat de aceas
ta, deocamdată, știu doer că schim
bul II, ca și în alte cazuri, nu va a- 
vea lemn pentru susținere, și, deci 
nu va putea produce.

A. ANTONIU

(Continuare in pag. a 3-a)

Adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii din ca
drul Centralei cărbunelui Petroșani 
a constituit cadrul de dez
batere responsabilă a rezul
tatelor cu care colectivele in
dustriei carbonifere a țării au în
cheiat primul an al cincinalului 
revoluției tehnico-șțiințifice, de 
identificare a noi resurse în ve
derea preluării și îndeplinirii în 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
deosebite care. derivă din obiecti
vul de creștere pînă în 1980 cu 
peste -50 la sută a producției de 
cărbune a țării.

La bilanțul anului trecut al in
dustriei carbonifere, unitățile mi
niere, de preparare și constructoa
re de mașini din Valea Jiului și-au 
“dus o contribuție de ansamblu 

Pavel Dediu de la Ăninoasa realizează viteze sporite de avansare 
Ia lucrările de pregătire. Foto : I. LICIU

bună, oglindită ; de depășirea pro
ducției nete de cărbune, a produc- • 
ției globale și marfă, O serie de 
unități, cum ar fi minele Uricani, . 
Paroșeni, Vulcan, Petrilă, E.P.C.V.J., 
I.U.M.P., au înregistrat importante 
sporuri de producție și îmbunătă
țirea indicatorilor tehnico-econo- 
mici. Aceste rezultate favorabile 
constituie, așa cum sublinia ing. 
Carol Schreter, directorul minei U- 
ricani materializarea preocupă
rilor de modernizare a tehnologi
lor și creșterea gradului de meca
nizare, precum și a adoptării și a- 
piicării consecvente a unui an
samblu de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care au vizat sprijinirea 
sectoarelor și formațiilor de lucru 
care au întîmpinat unele dificul
tăți în îndeplinirea sarcinilor, îm

bunătățirea calității producției, 
asigurarea unui grad ridicat da 
securitate a muncii.

Nerealizările anului trecut, între 
care o serie de importanți indi
catori cum ar fi producția brută da 
cărbune, planul lucrărilor de des
chideri șl pregătiri, productivitatea 
muncii au constituit" punctul de 
plecare al unor dezbateri apro
fundate, orientate spre îmbunătăți
rea nivelului de eficiență a între
gii -activități. După cum arăta mg. 
Emil Mura, directorul minei Lu
peni, redresarea rapidă a întregii 
activități constituie un : obiectiv 
prioritar în activitatea colectivu
lui celei mai mari unități producă
toare de cărbune cocsificabil din 
țară. Soluționarea ei impune co
relarea dotării foarte bune de ca
re dispune mina cu asigurarea for
ței dc muncă, cu pregătirea te-

Bajor BOGDAN .

Efkfeaft wltâ 
întregi actfrttâțl 

ectnoalce
• Reducerea consumu

rilor specifice de me
tal

• Economisirea ener
giei — examen al 
responsabilității

(In pagina a lll-a)
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CONFERINȚE ORĂȘENEȘTI DE PARTID
Centrul 

de greutate 
al muncii 
politice 

la locurile 
unde se 

hotărăște 
soarta 

producției

Eficiența muncii politice desfășu
rate de.organele de partid, de comu
niștii din întreprinderile și institu
țiile orașului Vulcan a fost materia
lizată prin depășirea cu 3 Ia sută a 
producției globale industriale și cu 
2,7 la sută a producției marfă, cu 
o depășire a productivității valorice 
a muncii de peste 4 la sută ; cărbu
nele extras peste plan în decursul 
anilor. 1975 și 1976 se ridică la peste 
86 000 tone ; au fost, date în folosin
ță peste 600 de noi apartamente și 
alte obiective social-cult ar;.le. iar 
numai în 1976 valoarea desfacerilor 
de bunuri prin, unitățile comerciale 
a depășit cifra de 193 de milioane ; 
volumul prestațiilor de servicii că
tre populație a crescut cu 5,4 la sută.

Apropierea muncii de partid de 
viață, de frămîntările formațiilor 
de lucru, deplasarea întregii activi
tăți politice în organizațiile de bază, 
spre locurile unde se făuresc bunu
rile materiale, acolo unde se hotă

răște soarta producției, a fost prin
cipiul călăuzitor în munca biroului’ 
și a comitetului orășenesc de partid.

Așa cum opinau și b bună parte 
dîri participanții la dezbaterile con
ferinței organizației orășenești de 

In prima ședință de constituire, comitetul orășenesc de partid Vul
can a ales biroul si secretariatul comitetului, din care fac parte tovarășii: 
PETRU BARBU, prim—secretar, GHEORGHE SACALUS, AUREL BIR- 
LEA și MAGDALENA'POPA, secretari.

partid Vulcan dintre care amintim 
pe Vasile Rusu, Alexandru Aruncu- 
teanu, loan Crețu, Mihai Bokoș, Dan 
Surulescu, Iosif Kelemen și Ilie 
Chiron, la dinamizarea întregii acti-' 
vități de partid a contribuit și re
partizarea membrilor biroului și ai 
comitetului orășenesc de partid, ai 
consiliului 'orășenesc de control 
muncitoresc, pe unități economice, 
obiective de investiții, comitete de 
partid și organizații de bază.

Toate aceste preocupări meritorii 
au fost îmbinate cu o susținută mun
că politică de la om la om cu urmă
rirea riguroasă a mbdului în care se 
înfăptuiesc hotărîrile și măsurile a- 
doptate de organele superioare, pro

priile hotărîri.
Participanții la dezbateri au re

flectat fci același tțpip cu, răspundere 
și asupra neajunsurilor care s-au 
manifestat în activitatea comitetului, 
a biroului orășenesc de partid.

In încheierea lucrărilor conferin
ței, tovarășul Clement Negruț, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid, a apreciat activitatea des
fășurată de organizația orășenească 
de partid Vulcan, hotărîrea comu

niștilor de a înfăptui neabătut po
litica partidului, spunînd: „Rezul
tatele bune reflectă calitatea mun
cii desfășurată de comitetul orășe
nesc de partid, de organizațiile de 

. bază din întreprinderile , și institu
țiile orașului". Vorbitorul a insistat 
asupra căilor spre care trebuie să 
se orienteze întreaga muncă politică 
pentru reducerea . cheltuielilor de 
producție, a consumurilor de mate
riale, de energie electrică și pneu
matică, îmbunătățirea calității căr
bunelui extras, ă lucrărilor execu
tate de S.S.H., asupra necesității în
tăririi ordinei și disciplinei.

In încheiere, primul secretar al Co-t 
miletului municipal de partid și-a 
exprimat convingerea că sarcinile 
se . vor înfăptui în ftiod exemplar, că. 
toți comuniștii se vor uni. într-un 
front larg și vor acționa consecvent 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de viață ale 
locuitorilor orașului. (Dorin GHEȚA)

Conducere 
competentă, 

control 
perseverent, 

. cerințe 
esențiale 

ale muncii 
de partid

Comuniștii 
prefigurează 

viitoarele 
dimensiuni 
ale, unei 
așezări 

în plină 
dezvoltare

Analizînd cu competență și răs
pundere comunistă activitatea or
ganului orășenesc de partid de Ia 
alegerile precedente și pînă în pre
zent, delegații la conferința- orășe
nească de partid Petrila au apreciat 
în unanimitate drept un merit deo
sebit aî comitetului orășenesc, al 
biroului său, perseverența cu care 
au promovat un stil de muncă dina
mic, cu o largă deschidere spre pro
blemele cardinale ale activității în
treprinderilor și instituțiilor din 
oraș, străduința cu care au urmărit 
întărirea rolului conducător ăl or
ganizațiilor de partid în soluționa
rea complexelor probleme ale'vieții 
economice și sociale, în înfăptuirea 
sarcinilor ce revin comuniștilor, oa
menilor muncii din Petrila din gran
diosul program de înflorire multila
terală a țârii.

Roadele acestor strădanii s-au ma
terializat în creșterea competenței 
organelor și organizațiilor de partid 
în conducerea, coordonarea și con
trolul activității colectivelor de 
muncă, în succesele obținute de a- 
cestea în înfăptuirea sarcinilor ce 
le-au revenit, succese înfățișate atît 
de darea de seamă cît și de partici
panții la dezbateri. S-au subliniat, 
•bunăoară, roadele deosebite ale

La Uricani, conferința pentru dare 
de seamă și alegeri a organizației 
orășenești de partid a fost înțîmpi- 
nată pe măsura evenimentelor de 
mare însemnătate ce se petrec în 
viața unui oraș. Numeroase brigăzi 
și sectoare de la exploatarea minie
ră — principala unitate economică a 
localității — au raportat in preajma 
conferinței îndeplinirea sarcinilor' 
de plan pe luna februarie; extrage
rea unor însemnate cantități de 
cărbune cocsificabil peste prevede
rile primelor două luni ale anului.

Acest „raport muncitoresc" a dat 
un plus de autoritate mandatului 
celor care duminică dimineața au 
pășit în frumoasa sală a Casei de 
cultură din nu mai puțin frumosul 
oraș străjuit de culmile Retezatului. 
Firește, nu toți purtătorii mandate
lor încredințate de organizațiile de 
partid ale minei au urcat la tribuna 
conferinței — așa cum au făcut bri
gadierul Gheorghe Scorpie, șefii de 
sectoare Vasile Matei, loan Todea 
și Cristian Dinescu, Miluță Rugină, 
secretarul comitetului de partid și 
Carol Schreter, directorul minei — 
dar cuvîntul greu al faptelor de 
muncă cu care minerii au întîmpinat 
evenimentul a constituit, de la sine, 
prima înscriere la discuții, cea care 
a dat tonul răspunderii și angajării 

muncii minerilor celor două exploa
tări miniere — Petrila și Lonea — 
care și-au depășit sarcinile de plan 
în ultimii doi ani cu 62 000 tone căr
bune, succesul deosebit al minerilor 
din Lonea care în 1976 au atins o

In prima sa ședință, de constituire, noul comitet orășenesc de partid 
a ales biroul și secretariatul comitetului orășenesc de partid, din care 
fac parte tovarășii IOAN RADULESCU, prini-secretar, PETRU SOSOI, 
IOAN ORZA, VICTORIA SICOE, secretari.

productivitate cu 6,7 la sută mai ma
re decît cea planificată, un adevărat 
record pe bazin la acest important 
indicator. Succese însemnate au ob
ținut și preparatorii, celelalte unități 
economice, precum și colectivele de 
muncă din alte domenii de activitate, 
mai ales în urbanizarea localităților, 
în satisfacerea cerințelor de viață, 
materiale și spirituale, ale cetățeni
lor orașului etc. Succesele obținute 
se explică prin urmărirea, concretă și 
intervențiile operative ale organu
lui orășenesc de partid pentru solu
ționarea, împreună cu comuniștii, 
cu colectivele de muncă, a proble
melor complexe pe care Ie-a ridicat 
îndeplinirea sarcinilor în diferite 
sectoare de activitate.

defegaților întregului oraș, a în
semnat acea participare colectivă 
la dezbateri începută încă din aba
taje, de acolo de unde sînt prefi
gurate viitoarele dimensiuni ale 
vieții unei așezări în plină dezvol
tare economică și socială.

Comitetul orășenesc de partid nou ales a desemnat. în prima sa 
plenară, biroul și secretariatul, din care fac parte tovarășii : MIRCEA 
JAMPA, secretar al comitetului orășenesc, PETRU FAGAȘ, MILUȚA 
RUGINA, IOAN GEANA, ELENA VLAD, secretari adjuncți.

6 imagine fidelă asupra succese
lor) înregistrate de la alegerile an
terioare de către organizația de 
partid a orașului Uricani ne-am 
făcut-o cu sprijinul dării de seamă. 
Fidelă, întrucât darea de seamă a 
reușit să sugereze spiritul angajant 
în care s-a muncit în cei doi ani, pe
rioadă asupra căreia și-au pus am
prenta șfîrșitul unui cincinal , și în
ceputul altuia, două etape însoțite 
fiecare de exigențe proprii. Și tot 
fidelă, pentru că darea de seamă nu 
a ocolit neajunsurile din munca co
mitetului, evidențiind că succesele 
au fost posibile datorită capacității 
membrilor comitetului, ai biroului 
și secretariatului său de a se raporta 
permanent la exigențele celor doi

Evidențiind rezultatele obținute, 
tovarășii Andrei Colda, Constantin 
Stan, Grigore Grăjdan, Ghiță Po
pescu, Iosif Tomescu. Lucia Daniel, 
Gheorghe Drăghici, Petru Satmari 
și ceilalți delegați participant la 

dezbateri au supus unei analize e- 
xigente și neajunsurile, reflecttnd 
cu răspundere comunistă asupra mo
dalității cum trebuie să acționeze în 
viitor noul comitet orășenesc, orga
nele și organizațiile de partid pen
tru a ridica activitatea tuturor co
lectivelor de muncă la nivelul ma
rilor exigențe ale cincinalului re
voluției tehnico-științifice. Tova
rășii Vaier Stanciu, directorul E.M. 
Petrila, Gheorghe Giuclea, director 
in C.C.P., precum și ceilalți vorbi
tori s-au referit cu deosebire la ma
rile rezerve ale unității miniere 
pentru a-și ridica activitatea la cote 
superioare de eficiență.' Vorbitorii 
au stăruit asupra sarcinilor ce revin 
comuniștilor pe linia mobilizării co
lectivelor miniere la realizarea rît- 

anl, de a-și sancționa munca doar 
după ce rezultatele el au fost trecu
te prin filtrul analizei critice și au
tocritice.

Imaginea sugerată de darea de 
seamă fi'fost bogat completată de 
delegați. Ne repetăm arătînd că ma

joritatea acestora au reprezentat or
ganizațiile de partid ale exploatării 
miniere. Referirile lor s-au înscris 
insă pe o arie, 'mult mai largă de 
preocupări tratînd problemele poli
tice și economice ale minei în strîn- 
să dependență cu cele sociale ale 
orașului. Intr-un timp relativ scurt, 
mina Uricani își va dubla, producția 
de cărbune pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Va spori pro
ducția extrasă mecanizat fapt care 
impune rezolvarea multiplelor pro
bleme. ale .asigurării forței de mun
că necesare, ale calificării și poli
calificării acesteia. De aici decurg 
numeroase sarcini ce stau în fața 
organizațiilor de partid ale minei, 
dar și în fața celorlalte organizații 

mică ă planului,, a programului de 
perfecționare a tehnologiilor de ex
tracție, combaterea abaterilor de la 
ordine și disciplina de producție, a 
fluctuației, a risipei de forță de 
muncă, de materiale și energie, la 
stabilizarea cadrelor etc.

S-au făcut referiri ample și Ia 
cerințele îmbunătățirii activității în 
domeniul vieții social-culturale, a 
muncii politico-educative, pentru a 
determina fiecare om ăl muncii să-și 
facă datoria eu răspundere și ini
țiativă, Sfat comandamente pentru a 
căror realizare organele și organi
zațiile de partid, toți comuniștii sînt 
datori să acționeze cu consecvență, 
să perfecționeze activitatea politică, 
în strînsă legătură cu cerințele con
crete din fiecare colectiv, din fie
care formație de lucru. Referindu-se 
la, .sarcinile de dezvoltare economi- 
co-socială a orașului, la necesitatea 
întăririi continue a rolului condu
cător al organizațiilor de partid, a 
forței de înrâurire a muncii pollti- 

: co-educative desfășurată de comu- 
’niști, tovarășul Lazăr David, mem
bru al Biroului Comitetului județean 
de partid, a făcut noului organ ales 
prețioase recomandări pentru pe-, 
fecționarea stilului de muncă. (I. 
DUBEK, I. BALAN) 

de pe raza orașului. In spiritul cri
tic promovat de darea de seamă, 
participanții la dezbateri, atît cei de 
la exploatarea minieră, amintiți mai 
sus, cît și cei care au reprezentat 
alte organizații de partid ale orașu
lui — Fevronia Dodenciu. Gheor
ghe Vitejan, Marla Pataliță, Elena 
Co.stca, Dan Marcu și alții — âu 
făcut referiri la sarcinile .sporite 
cărora vor trebui să le răspundă, 
angajîndu-se să desfășoare o activi
tate plină de conținut, o muncă po
litica vie, eficientă pentru a contri
bui astfel la înfăptuirea neabătută 
a obiectivelor ce revin organizației 
orășenești de partid, colectivelor’de 
muncă ale Uricaniului, din actualul 
program de dezvoltare economică și 
socială a societății noastre.

Luând cuvîntul în încheierea dez
baterilor, tovarășul Lazăr Filip, se
cretar al comitetului municipal de 
partid a făcut recomandări utile ce
lor prezenți, pe linia, intensificării 
preocupărilor pentru asigurarea 
creșterii rolului conducător al orga
nizațiilor de partid, pentru întărirea 
răspunderii, a disciplinei și. demo
crației de partid, subliniind princi
palele direcții în care noul comitet 
va trebui să acționeze în vederea per
fecționării întregii sale activități. 
(Ion MUSTAȚA, Toma ȚĂȚARCÂ)

Sub semnul prieteniei, 
solidarității și colaborării

Temele de dezbatere la iniiilămintu! palitice-ideaîogic de partid
(pe luna martie) £

(Urmare din pag. 1)

doptate, lespezi trainice ale istoriei 
scrise sub ochii noștri, confirmă a- 
tașamentul țărilor semnatare față 
de scopurile și principiile Cartei 
Națiunilor Unite, ilustrează hotărî
rea de a contribui neabătut la demo
cratizarea relațiilor dintre toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte. Pe aceste 
documente, pe care le-am asemănat 
lespezilor de piatră pentru a 'sugera 
trăinicia lor în fața oricăror furtuni

ale Timpului, se află semnăturile de 
prestigiu ale înalților demnitari ca
re conduc destinele unor țări în 
curs de dezvoltare, pe calea afirmă
rii lor plenare pe plan internațional 
— Nicolae Ceaușescu. președintele - 
României, Mok tar Ould Daddah, pre-. 
ședințele Republicii Islamice Mau
ritania, Leopold Sedar Sengh.tr, 
președintele Senegalului, Ignatius 
Kutu Acheampong, președintele 
Republicii Ghana, Felix Houphouet- 
Boigny, președintele Republicii 
Coasta de Fildeș, Olusegun Obasan
jo, șeful guvernului militar federal 
al Republicii Federale Nigeria. (I.M.)

Programai pentru luna martie 
al Universității politice și de conducere

UNIVERSITATEA POLITICA Șl DE CONDUCERE — anul I, lum 
7 martie, ora 17,00 la sediul comitetului municipal de partid — sala de 
ședințe.

ECONOMIE POLITICA — anii II și III, luni, 7 martie, ora 17,00 la 
Școala generală nr. 1 Petroșani.

PRINCIPII ALE MUNCII LE PARTID — anii II și III, marți 8 mar
tie, ora 17,00 , la Școala generală nr. 1 .

POLITICA EXTERNA — anii ÎI și IV, marți 8 martie, ora 17,0.0, la 
sediul comitetului municipal de partid — sala de ședințe.

MATERIALISM DIALECTIC ȘI ISTORIC — anul II, joi 10 martie, 
ora 17,00, la sediul comitetului municipal de partid — sala: de ședințe.

I. PROBLEME FUNDAMENTALE ALE ACTIVITĂȚII 
DE PARTID Șl DE STAT

Fruduvtis italea muncii în industrie și căile creșterii ei
1) Conceptul de productivitate a>munciț.
2) Sarcinile trasate de Congresul al XI-lea întreprin

derilor și organizațiilor de partid pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplinirea prevederilor cincina
lului 1976-1930 privind creșterea productivității muncii.

3) Căile de creștere a productivității muncii în indus
trie. ■

4) îmbunătățirea activității de cercetare și inginerie 
tehnologică in veciei ea creșterii productivității muțicii.

5) Realizarea, decadală. lunară și trimestrială a pro
ducției fizice ți pe sortimente — sarcini de maximă răs
pundere ale organelor.si Organizațiilor de partid.

II. PROBI EME ALE SOCIALISMULUI ȘTIINȚIFIC 
Momente ale evoluției poporului român și aîe luptei

sale sociale și naționale pentru-uni late și independență 
• l); Închegarea primelor nuclee statale ale poporului 
român și concentrarea formațiunilor statale mici în 
state feudale puternice • Transilvania, Țara Românească 
ș. Moldova. . ,Ț.:țțÎ

2) Întărirea și centralizarea statelor românești în 
timpul lui Mircea cei Bătrîn, lăncii de Hunedoara, Vlad 
Țcpe.ș, Ștefan cel Mare.

3) Lupta poporului român împotriva cotropitorilor 
străini în perioada feudalismului.

4) Țărănimea principala forță a dezvoltării sociale,
în lupta .împotriva exploatării feudale, , a dominației 
Străine, pentru eliberare socială și independență în 
țărne române. - ->■■■■ -

5) Răscoala țăranilor de la Bobîlna, războiul țărănesc 
cond.US, de'’Gheorghe Loja, răscoala iobagilor condusă

de Horea, Cloșca și Crișan. Participarea populației 
asuprite aparținînd naționalităților conlocuitoare la 
mișcarea antifeudală. ’ ț-țȚ- ’Ț'Ț

6) Mișcarea țăranilor români sub’ conducerea lui 
Mlhai Viteazul. Caracterul necesar, obiectiv al actului

. istoric săvîrșil de Mihai Viteazul.
7) Revoluția de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu.

Revoluția de la 1848, expresie a voinței țărilor române 
de eliberare socială si națională. , . '

III. PROBLEME ALE MATERIALISMULUI DIALEC
TIC ȘI ISTORIC

Teoria marxistă a adevărului. Practica — criteriul 
obiectiv ue verificare a adevărului

1) Adevărul-— corespondența între cunoștință și rea
litate, "'j- : ’’ ' .

2) Caracterul social și procesual al obținerii adevăru
lui ; adevăr relativ și adevăr absolut..

3) Criteriile verificării adevărului, practica — crite
riul fundamental de validare a adevărului.

4) Critica relativismului, convenționalismului, dogma
tismului și praginatismului în problema adevărului.

Bibliografia este cea indicată în voi. Programe și bi
bliografii orientative editate în sprijinul învâțămîn- 
tuliii politico-ideologic: de partid. In afara acestora mai 
pot fi studiate consultațiile publicate în „Șcînteia" din 
<,< i»77.’și <je partid*’ nr. 1/1977 (pentru
tema I), „Momente din istoria patriei, a partidului co- 
munist. a mișcării revoluționare și democratice din 
România". Ed. Academiei R.S.R., 1976 (pentru 'tema a 
11-at manualul „Filozofie. Materialism’ ’dialectic și 
istorie". Ed. didactică și pedagogică, 1975 p. 340-345, 
366-<>32 și „Era socialistă" nr. 13/1975, 4/1976 si 1/1977 
(pentru tema a 11!-..). ’ ’ 1 r ț / ț ț

Sengh.tr
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Valea
unul

cu? Se "pare că subloco- dind capului acea înfați- 
tcnentul Canul Petrescj

; în primul răz
boi mondial la Vulcan,

ȘTIAȚI CA...
...printre cei care, 

tr-un fel sau altul, 
avut „în inimă** 
Jiului, se afla și 
dintre adevărații ctitori 
ai romanului psihologic 
românesc, Camil Petres-

*

V
i . luptase
; boi -monuiai ia v uxvan, 
) de vreme ce nuvela ini

țială din care s-a dezvol
tat romanul „Ultima 
noapte de dragoste, în- 
tîia noapte de război" 
s-a numit „Fata cu obraz

țegului". citim despre îm
podobirea capului la fe
mei ; ..De la Iscroni pî- 
nă la Cîmpu lui Neag se 
poartă „pleteri", 
cozi mari aduse 
stînga și de-a dreapta și

ț 
ț 
I 
ț 
i
ț
)( 
î 
î
*

șare ca și „dălozi", la Li- 
vezeni, în loc de doi ple
teri se poartă numai unul 
la stînga ; la Petrila nu se 
obișnuiește decît broboa
dă, fără pleteri, ori dă
lozi ; pe Jii fetele și ne. 
vestele pun în păr ori în 

.........    broboadă niște ace cu 
vebe* ă Vulcan". Acest gămălie numite „trămu- 
amănunt, semnificativ rici" (gămălia e_ prinsă 
pentru noi, este furnizat 
de ilustrul academician 
Al. Rosetti, în volumul 
„Note din Grecia. Diver
se. Cartea albă".

...despre obiceiurile 
limba locuitorilor 
Jiului a scris, în 1915, 
filologul de talie euro
peană Ovid Denșuseanu, 
ai cărui strămoși au 
trăit în satul Densuș ? 
In „Graiul din Țara Ha-

O imagine de acum 70 de ani surprinde fericit 
frumoasele costume momîrlănești.

te) și la sărbători salbă
(baler)"

...din volumul „O sea
mă de cuvinte românești" 
(autori G.I. Tohăneanti și 

două cozi, urA e lăsată Teodor Bulza) aflăm că 
poetul din Lancrăm, Lu
cian Blaga, și-a petrecut 
copilăria la umbra Șu- 
reanului și a Vîrfului lu’ 
Patru, acolo unde cu 1871 
de ani în urmă romanii 
înălțaseră un castru de 
pămînt ?

de ac cu o sîrmă în spi
rală ce o face să tremu
re). Fetele toartă coadă 
itî^a) îndără* prin sate
le dinspre ffîi împletesc

pe spate, țar cealaltă e 
dusă pe tîmpla dreaptă 
si împreunată cu cea din
dărăt (...); de obicei ele 
umblă cu capul descope
rit sau pun chischiheu f 
la gît poartă lătițar (co
lan de mărgele măruo-

...unii dintre aprecia- 
ții colaboratori ai lui Lu
cian Blaga, pe cînd pro
fesa la universitatea ( 
clujeană, a fost I.D. Sir- J 
bu, cunoscut apoi ca dra- ț 
maturg șl prozator ai vie- ' 
ții minerilor din Valea 
Jiului ? Nu-1 de mirare 
de vreme ce fostul asis
tent al lui Blaga s-a năs
cut și a învățat la Petrila.

*
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Datele existente demonstrează 
că în Anglia s-au exploatat stra
turi de cărbuni sub fundul 
mării încă din secolul al XIII-lea.

Exploatarea zăcămintelor de 
cărbuni, situate sub fundul mării 
a impus stabilirea unor criterii 
științifice. Primele reguli în a- 
cest domeniu au fost elaborate 
în Anglia, considerîndu-se că, 
dacă stratul acoperitor nu are o 
grosime de cel puțin 80 m, ex
ploatările sub fundul mării sînt 
periculoase. Totuși și în aceste 
cazuri se pot extrage straturi de 
cărbuni cu grosimi de. numai 0,75

Mlne de cărbuni 
sub fundul mării

m, Insă cu astuparea (rambleie- 
rea) ulterioară a golurilor create 
în vederea evitării prăbușirii. Da
că roca acoperitoare are peste 105 
m, se pot extrage straturi de căr
buni cu o grosime de 1,7 m, ajun- 
gîndu-se, progresiv, ca la o a- 
dîncime de 240 m sub fundul mă
rii să se poată extrage straturi de 
cărbuni cu grosimi de 4 m. La a- 
dîncimi maț mari de 250 m sub 
fundul mării nu există practic 
restricții cu privire la grosimea 
stratului de cărbune care poate 
fi exploatat.

■ In Japonia prescripțiile 
sînt mai nuanțate, admi- 
țîndu-se . exploatarea unor 
straturi de cărbuni situate la a- 
dîncimi de numai 40 m sub fun
dul mării, cu condiția ca stratul 
acoperitor să fie format din roci 
bine consolidate și impermeabile.

Pe 
nicii 
mea 
cut 
cantitatea de cărbuni 
anual din minele situate sub fun
dul mării.

Fabulă cu
Prin preajma unui urs mai

impozant. 
Clndva, un post a devenit vacant 
Și s-a făcut publicitate, 
Firește, din necesitate, ’
Urmînd al dispozițiilor curs : 
Să se ocupe postul prin concurs. 
S-au prezentat vreo zece .candidați 
De prima-mînă, experimentați. 
(Adică niște urși, mai mijlocii, 
Precum-cereau cinstitele hîrtii) 
Pentru acel locșor aflat în joc. 
Dar tocmai cînd concursul avea loc, 
La ursul respectiv sosi un plic 
Adus de un ursache slab și mic, 
Care șopti discret cum că a fost 
Recomandat pentru frumosul post 
De însuși unchiul său, cel care 
E urs cu greutate mare ! 
Și uite-așa, drăguțul nepoțel 
Cu două vorbe și-a atins un țel. 
Nu pentru mult însă, căci, sesizat, 
Un for superior a controlat, 
Dînd adevărul la iveală 
Fără rezerve și sfială,

nepotism
(Cîți n-au rămas cu gura arsă !?) : 
Concursul nu fusese decît farsă !
Cu vinovății, vă spun pe cuvînt :
S-a dat virtos — nu glumă — de

■ pămint !
Nicolae POP

ANECDOTE
Cățelul acesta este fidel? — în

treabă o cucoană pe vînzătoare.
— Da, desigur, l-am vîndut deja 

de trei orj și întotdeauna s-a întors 
la mine.

★
— Trebuia să-mi reparați soneria. 

De ce n-ați venit ?
— Am fost. Am sunat de trei ori 

și nimeni nu mi-a deschis.
★

— Pudelul ăsta nenorocit al dv. 
^n-a mușcat de gleznă !

— Nimic deosebit. înseamnă că 
n-a ajuns mai sus.

Vitaminele, acești compuși orga
nici atît de utili pentru întreținerea 
echilibrului nutritiv și al altor func
ții biologice, sînt substanțe indispen
sabile menținerii sănătății. Ele se 
găsesc în stare naturală în alimente. 
Alcătuirea unei hrane raționale, din 
care nu lipsesc fructe și legume 
proaspete, verdețuri, carne, grăsi
mi, ouă, dulciuri, produse cerealiere, 
laptele și derivatele lui, oferă orga
nismului întreagă cantitate de care 
are nevoie. Există însă situații în 
Care aportul vitaminic din alimente 
devine deficitar și atunci apare ne
cesitatea adausului de vitamine sin
tetice, sub forma produselor farma
ceutice.

Vitamina C, atît de apreciată în 
prevenirea și terapia complexă a 
asteniilor, în stimularea rezistenței 
generale a organismului față de in
fecții și intoxicații, în combaterea 
tendinței la hemoragii și a altor su
ferințe, poate provoca, dacă se ia în 
exces, un ansamblu de tulburări-ca- 
racteristice prin hiperexcitabilitate

nervoasă, palpitații, insomnie, une
ori sterilitate. Gravidele care abu
zează de vitamina C nasc uneori mai 
greu.

Vitaminele din grupa B, care co,n-: 
tribuie la menținerea integrității țe
sutul ilor nervoase și a compoziției 
normale a sîngelui și care dau bune 
rezultate în tratamentul nevritelor, 
în anemii etc., pot de asemenea, prin 
supiadozare, să provoace, printre 
altele, tulburări în funcționalitatea 
sistemului nervos și să altereze echi
librul elementelor din sînge. '

Vitaminele E. K, PP și altele sînt 
lâ fel de importante pentru .menți
nerea sănătății și, totodată,'factori 
utili de .tratament : în sterilitate, 
adenom de prostată-, , tulburări de 
climacteriu (vit. E) ; în eczeme, ac
nee, psoriazis (vit. F) ; în pelagră, 
hipei tensiune arterială, arterite (vit. 
PP). De menționat că utilizarea exa
gerată și a acestor vitamine dau 
hipervitaminoze. cu tulburări uneori 
destul de dificil de vindecat.

GRUPUL DE ȘANTIERE AL I.C.C.M.O. 
VALEA JIULUI - PETROȘANI 
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măsura dezvoltării teh- 
de extracție, adînci- 

de exploatare a cres- 
continuu, precum și 

extrasă

DUMINICA, 6 MARTIE
8,30 Tot înainte 1 ; 9,20 Film serial 

pentru copii. Blîndul Ben ; 10,00 Via
ța satului ; 11.45 Bucuriile muzicii ; 
12,30 pe strajă patriei ; 13,00 Telex ;

, 13,05 Ora veselă cu momente satiri
ce, scenete umoristice, monoloage, 
cuplete muzicale, pantomimă ; 14,00 
,.Noi aventuri în epoca de piatră** ; 
14,25 Fotbal. F.C. Argeș — A.S. Ar
mata Tg. Mureș. (Campionatul na
țional — divizia A) ; 16,20 Album
duminical. Ediție specială dedicată 
Zilei internaționale a femeii ; 18,00 
Film serial: Din tainele mărilor ; 
18,50 File de istorie. Un martie de 
foc ; 19,10 Micul ecran pentru cei 
mici. „Anotimpul răscoalelor** ; 19,30 
Telejurnal ; 20,00 VIZITA PRE
ȘEDINTELUI REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA, NICOLAE 
CEAUȘESCU IN ȚĂRILE AFRICA
NE; 20,45 Film artistic. Cat Ballou;” 
22,15 Telejurnal • Sport.

LUNI, 7 MARTIE
16,00 Teleșcoală ; 16.30 Telex ;

16,35 Emisiune în. limba maghiară ; 
19,05 Consultații medicale ; 19,20 1001 
de seri ; 19,30 Telejurnal ; 20,00 VI
ZITA PREȘEDINTELUI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA 
NICOLAE CEAUȘESCU, IN ȚARI 
AFRICANE; 20,45 Roman foileton.

PROG R A MUL TV
Dombey și fiul ; 21,55 La ordinea

. zilei ; 22.05 Antologie lirică. „De
dragoste, cînt“ ; 22,20 Telejurnal.

MARȚI, 8 MARTIE
9,00 Teleșcoală ; 10,00 Roman foi

leton. Dombey și fiul. Reluarea e- 
pisodului III ; 16,50 File de istorie.. 
Un martie de foc ; 11,10 Amfiteatrul 
artelor ; 11,55 Telex ; 12,00 închide
rea programului ; 16.00 Teleșcoală ; 
16,30 Curs de limbă engleză’; 17,00 
Telex ; 17,05 Intermezzo liric ; 17,15 
Secvențe, siriene ; 17,30 Vîrstele pe
liculei ; 18,15 Oamenii pămîntului ;
18.50 Noi, femeile I Ediție consacra
tă Zilei internaționale a femeii ;
19.20 1001 de seri ; 19.30 Telejurnal ;
19.50 La ordinea zilei ; 20,00 Oma
giu ; 20,20 Avanpremieră ; 20,40
Teatru I V. Procesul Iloria, de Al. 
Voitin. Partea I : „Urșii în capcană1*;
22.20 Telejurnal.
« 5 MIERCURI 9 MARTIE

16,00 Fotbal i Steaua — Universi
tatea Craiova (campionatul național 
divizia A) ; 17,50 Din țările socialiste. 
18,00 Cabinet de perfecționare pro
fesională; 18,20 Luminile rampei ; 
18;4.0 Tragerea pronoexpres; . 18,50

Oamenii pămîntlilui. Film docu
mentar; 19,20 1001 de seri ; 19,30 Te
lejurnal ; 19.50 La ordinea zilei ; 
20,uO Reflector ; 20,20 Telecinema- 
tcca. Ciclul „Ecranizări după mari 
opere literare* : Colonelul Chabert; 
22,00 Cîntarea României ; 22.20 Te
lejurnal.

JOI 10 MARTIE
16.00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de 

limbă rusă ; 17,00 Telex; 17,05 Pentru 
timpul dv. liber vă recomandăm... 
17,25 Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură ; 17,55 Interpreți vir
tuozi. Petru Soler și chitara sa ; 18,20 
întrebări și răspunsuri; 18,50 Oame
nii pămîntului ; 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal ; 19,50 La ordinea 
zilei; 20.00 Ora tineretului; 20,40
Teatru TV : Procesul Horia. Partea 
a Il-a ! „Drumuri către uitare" ; 
21,50 Revista literar-artistică TV. 
22,20 Telejurnal.

VINERI 11 MARTIE
9,00 Teleșcoală ; 10,00 Telecinema- 

teca (reluare) ; 11,40 Cîntece si dan
suri populare ; 11,55 Telex ; 12,00 în
chiderea programului ; 16,00 Tele-

angajeaza 

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 dsigură 
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.

MICA PUBLICITATE
nic. Se declară nulă. (109)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Bejenaru Vasile, eliberată 
de E.M. Dîlja. Se declară nulă (102)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Sandu Cornel, eliberată 
de Preparația Lupeni. Se declar# 
nul. (105)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numel Dascălu Veronica, elibe
rată de Preparația Lupeni. Se de
clară nulă. (106)

PIERDUT ecuson nr. 1332, elibe
rat de F.M.I.L. Petroșani. Se decla
ră nul. (103)

PIERDUT legitimație de serviciu 
pe numele Iascu Grigore, eliberată 
de E.M. Aninoasa. Se .declară nulă. 
(107)

VIND Fiat 1 300. Oltului 2. Telefon 
41 164, orele 7—15.30. (99)

VIND motocicletă CZ 175. Infor
mații Petroșani, magazinul Artiza
nat (vizavi de Policlinică. (108)

VINDEM ieftin locuință ocupabi- 
lă. Petroșani. 23 August nr. 30. In
formații la nr. 28. (110)

CAUT femeie îngrijire copil. Pe
troșani, stația C.F.R. Duileasa. Te
lefon 41 730 (204). (104)

PIERDUT permis conducere cate
goria B și C seria A 223107, eliberat 
de miliția județului Timiș în 13 mai 
1975 pe numele Faur Vasile. Se de
clară nul. (100)

PIERDUT permis de conducere 
categoria C-E nr. 0963005, eliberat 
de miliția județului Vaslui la data 
12 decembrie 1972 pe numele Beli- 
gan N. Vasile. Se declară nul. (101)

PIERDUT diplomă de absolvire, 
eliberată de Grupul școlar minier 
Lupeni în specialitatea electrician 
mină, in anul 1966 cu seria A 124398, 
nr. 555, pe numele Văgăun Andro-

școală ; 16,30 Curs de limbă france
ză ; 17,00 Telex ; 17,05 Emisiune în 
limba germană ; 18,50 Oamenii pă
mîntului ; 19,20 1001 de seri ; 19,30
Telejurnal ; 19,50 La ordinea zilei ; 
20,00 Ancheta socială. Ce nu pot face 
banii; 20,35 Publicitate; 20,40.Film 
artistic i Drumul către adevăr ; 22,20 
Telejurnal.

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

Bucureștiul necunoscut ; 12,50 Tine
rețe ani de aur. Emisiune muzical- 
literară; 13,10 Ancheta socială. Ce 
nu ppt face banii; .13,45 Telex ; 13,50' 
Magazin sportiv ; 14,25 O viață pen
tru o idee : George Vălsan (1885— 
1935) ; 14,55 România pitorească ;
15.25 Floarea din grădină; 16,15
Ecouri ale luptei pentru Indepen
dență în presa românească ; 16,45
Reportaj pe glob : Repere brazilie
ne ; 17,10 Tarzan — omul jun
glei ; 18.20 Oamenii pămîntului ;
18.50 Săptămîna politică internă și 
internațională ; 19,05 Eroi îndrăgiți 
de copii i Heidi; 19,30 Telejurnal;
19.50 Teleenciclopedia ; 20,30 Publi
citate ; 20,35 Film serial ; Kojak ;
21.25 Intîlnire cu satira și umorul ; 
22,15 Telejurnal. • Săptămîna spor
tivă ; 22,40 Seafă de romanțe. • -

Anunț de familie
FAMILIA Ambruș Ioan soț, ma

ma, fiica, fiul, surorile, nepoții si 
rudele mulțumesc pe această’ cale 
tuturor celor care au fost alături d* 
noi la marea durere suferită prin 
pierderea celei care a fost Ambruș 
Elisabeta. Amintirea ei va rămine 
veșnic vie în inimile noastre. (98)

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie i 

Oameni respectabili (4—6) ; Mereu 
alături de tine (7—9) ; Povestea dra
gostei (10). Republica : Ultimele zile 
ale verii (4—6) ; Doi -bărbați ies la 
raport (7—9) ; Filiera II (10Ț

LONEA : Filiera II (5—6) ; Eu s» 
dragele mele mătuși (7—8) ; Cele pe 
care nu le-am uitat (9—10).

PETRILA : Linia de înaltă tensiu
ne (4) ; Călina roșie (6—8) ; Răscum
părarea (9—10).

ANINOASA : Călina roșie (4) ; 
Prima pagină (5—6) ; Arborele fără 
rădăcini (8—9) ; Cîntecul colonade
lor (10).

VULCAN : Premiera (4—6) : Co
rupție la palatul de justiție (7—8) ; 
Poveste neterminată (9—16).

LUPENI — Cultural : Roșcovanul 
(4—6) ; Oameni respectabili' (7—9) ; 
Instanța amină pronunțarea (10). 
Muncitoresc : Dictatorul (4—5) ; Noi 
aventuri cu Tom și Jerry (p—7) j 
Celălalt Francisco (8 —9).-

URICANI : Cei 13 de la Barletta 
(4—5) ; Mere roșii (6—7) ; Intîlnirfi 
la aeroport (9—10).
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SUCCES

1

Steagul roș

Baschet, divizia B

C.S.U. Pitești 98-97

W7. A
Cupa Independenței

30—40 de ani i 1 — Carol 
Comerțul Petroșani, 2 
Bîrlida, I.R.T.A., 3 — A- 
Bota, învățămînt Petro-

Duminica trecută, pe pirtia din 
•Pa mg a avut loc concursul de 
st hi dotat cu „Cupa Independen
ței". Au fost prezenți numeroși ti
neri Și vîrstnici din întreprinderi
le și instituțiile Văii Jiului, cărora 
li s-au alăturat și cîțiva sportivi 
din municipiul Deva.

Rezervat schiorilor amatori mem
bri de sindicat acest concurs, s-a 
bucurat de o frumoasa prezentă 
demonstrînd preocuparea comite
telor sindicale de la Preparația Lu
peni, E.M. Aninoasa, E.M. Petfila, 
I.P.C.M.C., C.C.S.M., E.G.C.,
I.U.M.P., comerț'și E.M, Dîlja. Ia
tă primii trei clasați ai probei de 
slalom uriaș : Fete : 1 — Elena ■ 
Szuhanek, Banca de stat Petro
șani ; 2 — Rodica Stanciu, B.A.T.

' Petroșani ; 3 — Olga Bîrlida,
I.R.U.C. I’etroșani, Băieți : catego
ria pînă la 30 de ani : 1 — Fran-

: cisc Boda, E.G.C, Petroșani ; 2 — 
j Ion Sin, I.R.T.A. Petroșani; 3 — 
I Leon Stoica, Educatorul Lupeni ;

categoria 
Laurean, 
— Dorn 
lexandru
șani. Categoria .peste. 48 ani : 1 — 
Arpad Hegedus ; 2 — Gheorghe Io. 
nică, ambii de la I.U.M.P. ; 3 ’ — 
Silviu Vladislav, . C.C.S.M. Petro
șani. -

Competiția a fost organizată de 
Consiliul județean al sindica
telor Hunedoara. La reușita între
cerilor și-au adus contribuția mem
brii comisiei municipale de schi.

Un început bun
Elevii aninosenl au fost angre

nați în activități sportive variate, 
în care și-au desemnat campioni 
la șah, tenis de masă și cros, în 
persoana elevilor Vlasin N„ Gli- 
gorc C., Gavrilescu M., Circoș 

. I., Vlașin D„ Vîlceanu C., Sandu 
M., Codrea I., Chetreanu I„ Brîn- 
zău I. (Prof. Teodor TRIP A)

Știința Petroșani
Tn sfîrșit, prima victorie a com- 

ponenților echipei Știința. O vic
torie grea, muncită, in care gazde
le nu depus un efort deosebit, in
sistent, îndeosebi în cea de a 
doua parte a întîlniril.

După primele minute ale jocu- I 
lui se părea că studenții, antre
nați de prof. Teodor Silagni, vor 
avea o misiune: ușoară, infirmată 
însă de atacurile oaspeților care re
fac repede handicapul de 6 punc
te, pentru a termina prima repri
ză cu un avantaj de 15 puncte. In
dicațiile primite la pauză s-au do. 
vedit inspirate pentru Șipanu, 
Olteanu, Ghiță, Minișca et comp, 
aceștia lansîndu-se intr-o puter
nică tentativă de urmărire pentru 
echilibrarea balanței de forțe pe 
teren. Experiența tactică a jucăto
rilor Minișca și Buzdugan cumu
lată cu precizia în aruncări a lui

Olteanu (21 puncte) Șipanu, Va- 
jai, Ghiță au adus o victorie pre
țioasă studenților din Petroșani 
nu atît de importantă în privința 
configurației clasamentului cit mai 
ales prin refacerea moralului în 
abordarea viitoarelor meciuri.

Știința are nevoie de victorii, de 
proprii ei spectatori îndeosebi, ră
mași pasivi la situația deloc îm
bucurătoare a echipei lor. Dar a. 
ceasta înseamnă altceva...

Foarte bun arbitrajul brigăzii I- 
lie George (București) și Tiberiu 
Blidariu (Timișoara).

Ștefan COSTEA

Piscurile semețe ale Parîn- 
gului nu și-au lepădat încă u- 
riașele căciuli de omăt. Și to 
tuși întreaga fire respiră aro 
rpă de primăvară. O confirmă 
ghioceii albi și gingași, ciripi
tul păsărerelor, iar pentru cei

îndrăgostiți de fotbal marele e- 
veniment, mare, startul în pri
ma etapă a rcturuiui diviziei A 
de fotbal. Pentru nu, cei - din 
Vale, care i-arn spus cu regret 
„adio" an’.ualei ed’tii a cupei 
ne-a rămas marea speranță în 
campionat. Și tiebr.e pocr.it 
„tare" încă Jin start, cînd vcm 
avea ca oaspell pe fotbaliștii 
de Ia F.C.M. Galați. în
noua stagiune. (D. CRIȘAN)

SCHI $1 AGREMENT LA STRAJA-LUPENI
Sezonul sportiv și turistic de 

iarnă, aflat in plină desfășurare, . 
face ca duminică de duminică, 
zeci și zeci de schiori și turiști 
sa-și orienteze preferințele spre 
alegerea acelor Cabane care pot 
oferi Condiții ideale pentru prac
ticarea schiului și a turismului 
montan hibernal. Plăcută surpri
ză pentru cei ce o revăd sau nu o 
cunosc încă, Straja-Lupeni, pare 
să fie o alegere fericită pentru 
toți acești pasionați ai muntelui. 
De curind renovată, cabana și-a 
mărit capacitatea prin amenaja
rea etajului doi, oferind condiții

de cazare dintre cele mai bune. 
Pirtia de schi, veche și totuși 

mereu nouă, prin inedit, prin per
manenta zăpezii datorită expu
nerii nordice a pantei, prin am
plasarea ei in imediata vecinăta
te a cabanei, prin popularitatea 
de care se bucură acest „slalom", 
cum o denumesc schiorii mai 
vechi, , constituie în mod firesc 
atracția celor ce urcă, la Straja.

In duminicile însorite, schiori 
de toate virstele sau pur și sim
plu turiști, se reintîlnesc intr-un 
adevărat furnicar de oameni ve
seli. care gravitează în jurul aces-

tei insule de soare, aer proaspăt 
și zăpadă. '

Ceea ce frapează pe cei mai 
puțin familiarizați cu Straja-Lu
peni este o anumita tradiție po
zitivă in cultivarea schiului de a- 
grement pe care o intilnesc aici, 
a agrementului in general, mani
festat in forme specifice de mun
te, din care nu lipsesc la fel de 
tradiționalele seri de cabană, in 
acompaniament muzical de iodle- 
re și acordeon !

Aceste rinduri care se vor, de
sigur, o recomandare, vor fi — 
sîntem siguri — prea puțin con- 
vingătoare pentru cei care vor 
accepta invitația de a urca cit 
mai curind la Straja. (Aurel 
DULA).
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Neîncrederea a fost cel mai 
adversar
o evidentă schimbare în bine pentru 
craioveni, urmarea concretizîndu- 
se firesc și pe tabela de marcaj, Ni 
s-a părut după desfășurarea acestei 
a doua reprize, că Jiul a cedat — to
tuși prea ușor la un scor sever de 
3—0 — datorită lipsei de încredere 
în forțele proprii, mai ales după 
înscrierea primului gol, primit cu 

■ destulă ușurință de Homan, gol care 
a tăiat și ultimele resurse de încre
dere ale echipei. Numai lipsa lui 
Dumitrache nu putea să justifice a- 
ceastă stare de spirit, chiar dacă era 
vorba de golgeterul formației. Dar 
Sălăjean, Stoichițâ. Bucurescu, au 
evoluat șters, fără convingere, su
bliniind nota de lipsă de suport mo- 

,ral, manifestată încă la cabină înain
te de începerea partidei și necompen. 
sat;. în teren decît de eforturile lui 
Ciupitu.— foarte bun în această par
tidă, Bădin și Rii'su, care l-a anihi
lat complet pe impetuosul Marcu.

Victorie deci logică și meritată a 
echipei craiovene, facilitată de lipsa 
de voință și concentrare în joc a 
majorității componențffor formației 
Jiul. Sperăm că debutul „acasă" în 
retur și voința echipei vor infringe 
acest adversar — neîncrederea — 
care ne-a scos din competiția „Cu
pei".

puternic
Meciul din optimile cupei R.S.R., 

disputat duminică la București între 
Jiul și Universitatea Craiova, a dat 
cîștig de cauză — după cum se știe 
din transmisiunea directă a televi
ziunii — '
popularul 
ciul fiind 
cronicarului 
cilitată pentru că — sîntem 
-vinși — mii de telespectatori din 
Valea Jiului au trăit în fața micului 
ecran minute frumoase, pline de 
speranță intr-un eventual succes al 
Jiului, cel puțin după acel început 
furtunos și plin-de promisiuni, care 
nu a însemnat, din nefericire alt
ceva decît un simplu foc de paie.

După ratarea deci, a ocaziei rari
sime semnată în min. 2 de către Să- 
lajean, și a șutului bombă expediat 

'în bară de tunarul Stoica. .Jitii a 
continuat pe parcursul primei repri
ze să mențină totuși un echilibru al 
jocului, ba poate chiar cu notă de 
inițiativă în joc care îi îndreptățea 
pe suporterii alb-negrilor să spere 
in continuare.

Dar a venit pauza, cea care de 
multe ori poate să însemne o modi
ficare radicală în jocul combatante
lor. Din păcate ea a însemnat o 
schimbare în... rău, pentru Jiul și

elevilor antrenați de
Titi Teașcâ. Me- 

televizat, misiunea 
i este, desigur, fa-

con-

Aurel DULA

B re v I a r s p o r t i v
FOTBAL : Cupa de iarnă, rezultatele ultimelor două etape : Minerul 

Aninoasa — Știința 1—2; E.G.L. Petrila — Minerul Vulcan 1—2 ; Școală 
sportivă - Mine-ui Uricani 0—3; Minerul Aninoasa — Minerul Vulcan 
0—2; Minerul Uricani — Minerul Petroșani 5—1; Prepar&ția Petrila — 
Școala sportivă 1—1. • POPICE, divizia A : Jiul Petrila — Olimpia Re
șița 5198—5262 p. d. • ȘAH, campionatul municipal: Educatorul 1 Vul
can — C.F.R. 4—0; Constructorul minier — Educatorul II 3—1 ; Minerul 
Uricani — Minerul Dîlja 4—0. • TENIS DE MASA : Vîscoza Lupeni — 
Minerul Uricani 9—6; Știința Petroșani — Școala sportivă 4—9 ; Minerul 
Aninoasa — Minerul Dîlja 2—9 ; C.F.R. — Minerul Lupeni 9—0. • SCHI 
Incepînd de azi (vineri, 4 martie a.c.) și pînă duminică, pîrtiile din Pa
ring Păzduiesc campionatele universitare, probe alpine și nordice. La 
această importantă competiție participă cei mai buni schiori din centrele 
universitare Biașov, Cluj-Napoca, Oradea, București, Timișoara etc.

Campionatele municipale programează : POPICE, Jiul II Petrila — 
Minerul Lupeni, Minerul Aninoasa — C.F.R., Constructorul minier — 
Minerul Vulcan, Preparatorul Petrila — Parîngul Lonea. TENIS DE 
MASA: Minerul Lupeni — Vîscoza, Școala sportivă — C.F.R., Minerul 
Dîlja — Știința, Minerul Uricani — Minerul Aninoasa. ȘAH : Minerul 
Dîlja — Educatorul I Vulcan, Educatorul II Vulcan — Minerul Uricani, 
C.F.R — Constructorul minier Petroșani, RUGBI : Cupa F.R.R. „U“ 

; Timișoara — Știința. ' :

ETAPA A 18-A. 13 martie 
Mureșul Deva — MIN. LUPENI 
Dacia Orăștie — Ind. sîrmei C.T. 
Olimpia S. Mare — „U“ Cj.-Napoca 
Gloria Bistrița — C.F.R. Timișoara 
C.I.L. Sighet — Minerul Cavnic 
U.M. Timișoara — F.C. Baia Mare 
C.F.R. Cj.-Napoca — Victoria Călan 
Sticla Turda — Armătura Zalău 
Rapid Arad — Aurul Brad

ETAPA A 19-A, 20 martie 
MIN. LUPENI — C.F.R. Cj.-Napoca 
„U“ Cj.-Napoca — Sticla Turda 
Miiîfcrul Cavnic — U.". ~‘ 
Ind. sîrmei C.T. — Rapid Arad 
Armătura Zalău — Mureșul Deva 
Victoria Călan — Dacia Orăștie 
C.F.R. Timișoara — C.I.L. Sighet 
Aurul Brad — Olimpia S. Mare 
F.C. Baia Mare — Gloria Bistrița

ETAPA A 20-A, 27 martie 
Sticla Turda — MIN. LUPENI 
F.C. Baia Mare — C.F.R; Timiș. 
Rapid Arad — C.I.L. Sighet 
Minerul Cavnic — Dacia Orăștie 
Mureșul Deva — Aurul Brad 
•Armătura Zalău —„,V“ Cj.-Napoca 
Gloria Bistrița — Olimpia S. Mare 
U.M. Timișoara — Victoria Călan 
C.F.R. Cj.-Napoca — Ind. sîrmei C.T.

ETAPA A 21-A, 3 aprilie 
MIN. LUPENI — Ind. sîrmei C. T. 
Victoria Călan — Minerul Cavnic 
Dacia Orăștie — Aurul Brad 
Sticla Turda — C.F.R. Cj.-Napoca 
C.F.R. Timișoara — Armătura Zalău 
Gloria Bistrița — Rapid Arad

Olinipia Satu Mare Mureșul Deva 
„U“ Cj.-Napoca — F.C. Baia Mare 
C.I.L. Sighet — U.M. Timișoara 

ETAPA A 22-A, 10 aprilie 
Dacia Orăștie — MIN. LUPENI 
Ind. sîrmei C.T. — Olimpia S. Mare 
F.C. Baia Mare — C.I.L. Sighet 
Victoria Călan — Armătura Zalău 
C.F.R. Cj:-Napoea — C.F.R. Timiș. 

U.M. Timișoara U.M. Timișoara - Sticla Turda
Rapid Arad — Mureșul Deva 
Aurul Brad — „U“ Cj.-Napoca 
Minerul Cavnic — Gloria Bistrița

ETAPA A 23-A, 17 aprilie 
Rapid Arad — MIN. LUPENI 
Gloria Bistrița — Dacia Orăștie 
C.F.R. Cj.-Napoca — ,.U“ Cj.-N. 
Olimpia Satu Mare — Min. Cavnic 
U.M. Timișoara — C.F.R. Timiș. 
Armătura Zalău —■ F.C. Baia Mare 
Sticla Turda — Ind. sîrmei C. T. 
Mureșul Deva — Victoria Călan 
Aurul Brad — C.I.L. Sighet

ETAPA A 24-A, 24 aprilie 
MIN. LUPENI — Gloria Bistrița 
C.I.L. Sighet — C.F.R. Cj.-Napoca 
Olimpia S. Mare — Armătura Zalău 
„U“ Cj.-Napoca — U.M. Timișoara 
victoria Călan — Aurul Brad _

F.C. Baia Mare — Rapid Arad 
Dacia Orăștie — Mureșul Deva 
Sticla Turda — Minerul Cavnic 'MIN. LUPENI

C.F.R. Timișoara — Ind. sîrmei C. T.

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI B seria a lll-a
ETAPA A 25-A, 1 mai

Aurul Brad — MIN. LUPENI 
Rapid Arad — Sticla Turda
C.F.R. Cj.-Napoca — Olimpia S. M. 
Minerul Cavnic — F.C. Baia Mare 
Armătura Zalău — Dacia Orăștie 
C.I.L. Sighet — Victoria Călan 
U.M. Timișoara — Gloria Bistrița 
Ind. sîrmei C. T. — .,U“ Cj.-Napoca 
Mureșul Deva — C.F.R. Timișoara 

ETAPA A 26-A, 8 mai
MIN. LUPENI — Victoria Călan 
Armătura Zalău — U.M. Timișoara 
Ind. sirmei C.T. — Mureșul Deva 
Olimpia Satu Mare — Rapid Arad 
„U“ Cluj-Napoca — Minerul Cavnic 
F.C. Baia Mare — C.F.R. Cj.-N. 
C.F.R. Timișoara — Aurul Brad 
Gloria Bistrița — Sticla Turda 
Dacia Orăștie — C.LL. Sighet

ETAPA A 27-A, 15 mai
„U“ Cj.-Napoca — MIN. LUPENI 
F.C. Baia Marc — Olimpia S. Mare 
Sticla Turda — Aurul Brad 
Gloria Bistrița — Mureșul Deva 
Minerul Cavnic — Ind. sîrmei C. T. 
Victoria Călan — C.F.R. Timișoara 
C.I.L. Sighet — Armătura Zalău 
U.M. Timișoara — C.F.R. Cj.-N. 
Rapid Arad — Dacia Orăștie

ETAPA A 28-A, 22 mai
■ U.M. Timișoara
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Olimpia Satu Mare — C.I.L. Sighet 
Rapid Arad — Minerul Cavnic 
Armătura Zalău — Ind. sirmei C. T. 
Dacia Orăștie — U.M. Timișoara 

, C.F.R. Cj.-Napoca — Aurul Brad 
Mureșul Deva — „U“ Cj.-Napoca

ETAPA A 32-A, 19 iunie 
MIN. LUPENI — Olimpia S. Mare 
„U“ Cj.-Napoca — C.I.L. Sighet 
C.F.R. Timișoara — Dacia Orăștie 
Victoria Călan — Sticla Turda ’ 
F.C. Baia Mare — Mureșul Deva 
Minerul Cavnic — C.F.R^ Cj.-Napoca 
Armătura Zalău — Rapid Arad 
Ind. sîrmei C. T. — Gloria Bistrița 
Auriii Brad — U.M. Timisoara

. ETAPA A 33-A, 26 iunie 
Minerul Cavnic — MIN. LUPENI 
Aurul 
C.I.L. 
Dacia 
Sticla 
Rapid 
U.M. Timișoara — Mureșul Deva 
F.C. Baia Mare — Victoria Călan 
C.F.R. Cj.-N. — Armătura Zalău

ETAPA A 34-A. 3 iulie 
MIN. LUPENI — F.C. Baia Mare 
C.F.R. Timișoara — Minerul Cavnid 
Mureșul Deva — C.I.L. Sighet j 
„U“ Cj.-Napoca — Dacia Orăștie 
Olimpia Satu Mare — Sticla Turda 
Armătura Zalău — Aurul Brad . 
Gloria Bistrița — C.F.R. Cj.-N. 
Ind. sîrmei C. T. — U.M. Timișoara 
Victoria Călan —: Rapid Arad ,
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(redactor șef).
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Aurul Brad — Gloria Bistrița 
C.F.R. Timișoara — „U“ Cj.-Napoca 
C.F.R. Cj.-Napoca — Rapid Arad 
Ind. sirmei C. T. — C.I.L. Sighet 
Dacia Orăștie — F.C. Baia Mare 
Mureșul Deva — Sticla Turda 
Armătura Zalău — Minerul Cavnic 
Olimpia Satu Mare — Victoria Călan 

ETAPA A 29-A. 29 mai 
C.I.L. Sighet — MIN. LUPENI 
F.C. Baia Mare — Ind. sirmei C. T. 
Victoria Călan — ,,U“ Cj.-Napoca 
C.F.R. Cj.-Napoca — Mureșul Deva 
U.M. Timișoara — Olimpia S. Mare 
Minerul Cavnic — Aurul Brad 
Gloria Bistrița — Armătura Zalău 
Sticla Turda — Dacia Orăștie 
Rapid Arad — C.F.R. Timișoara 

ETAPA A 30-A, 5 iunie 
MIN. LUPENI — Armătura Zalău 
U.M. Timișoara — Rapid Arad 
Olimpia Satu Mare — C.F.R. Timiș. 
Aurul Brad — F.C. Baia Marc 
Ind. sîrmei C. T. — Victoria Călan 
„U" Cj.-Napoca — Gloria Bistrița 
Mureșul Deva — Minerul Cavnic 
Dacia Orăștie — C.F.R. Cj.-Napo< a 
C.I.L. Sighet — Sticla Turda

ETAPA A 31-A, 12 iunie
C.F.R. Timișoara — MIN. LUPENI 
Sticla Turda — F.C. Baia Mare 
Gloria Bistrița — Victoria Călan

Brad — Ind. sirmei C. T. 
Sighet — Gloria Bistrița 
Orăștie — Olimpia S. Mare 
Turda — C.F.R. Timișoara 
Arad — ,,U“ Cj.-Napoca
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