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troșani a O.J.T. oferă în 
prima jumătate a anului 
bilete de odihnă la Sinaia, 
Predeal, Poiana Brașov, 
Semenic, Sovata, Tușnad, 
Stîna de Vale etc. 
eași perioadă, cei 
rinzi se pot trata 
mara, Călimănești, 
lata, Eforie Nord, 
galia, Techirghiol, 
lane, Borsec, Vîlci 
georz-Băi sau alte 
țiuni balneo-climaterice. 
(C.D.)

IN CADRUL Asociației 
sportive „Minerul" din Lu-

Aplicînd 
inițiativa

h,Brigada înaltei 
productivități"
Preluînd și aplicînd cu 

consecvență inițiativa 
„Brigada înaltei produc
tivități11, tot mai multe 
brigăzi de la I.M. Lupeni 
își realizează și depășesc 
sarcinile planificate la 
producția de cărbune ex
trasă. Astfel, în ziua de 
24 februarie, 4 sectoare 
de producție raportau în
deplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan - sec
torul II, plus 144 de to
ne; sectorul III, plus 130 
tone ; sectorul V, plus 96 
tone ; iar sectorul VI, plus 
18 tone.

Producția extrasă supli
mentar pe întreprindere 
- plus 237 de tone este o 
dovadă a eficienței aces
tei valoroase inițiative. 
Menționăm că brigăzile 
urmăresc îndeaproape

obiectivele inițiativei : 
funcționarea fără stag
nări, cu maximum de 
randament a utilajelor, 
folosirea integrală a
timpului de lucru, aplica
rea tehnologiilor noi, 
ridicarea calificării și 
policalificarea . cadrelor, 
întărirea ordinii și dis
ciplinei.

Avram MICA, Lupeni

Alcoolul, Inamicul public nr. 1 al climatului social
TREI OAMENI S-AU LEPĂDAT

DE CONDIȚIA DE OM
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Vestea a căzut ca un 
trăsnet, oamenii din 
Uricani fremătau de 

indignare.
- Cum s-a putut întîmpla 

o asemenea mîrșăvie ?
- Tocmai el, cel care tre

buia să asigure educația unor 
tineri ?
- Mai pot fi numiți oameni, 

asemenea brute ?
Dar, pentru a elucida mis

terul acestor întrebări, izbuc
nite vulcanic, în dimineața 
zilei de 15 februarie, să dăm 

■ cuvîntul faptelor.
| n seara zilei de marți,
I 14 februarie, oamenii
" serioși erau în mijlo

cul familiilor lor. Trebăluiau 
la cîte ceva prin casă, urmă
reau programul la televizor 
sau, poate, își ajutau copiii 
să recapituleze lecțiile pentru 
cea de a doua zi. Unii însă 
au uitat măsura popasului lor 
în restaurant, aburii alcoolu
lui le-au împăienjenit minți
le... Și Costică Ion Danciu, 
zis Puiu, trebuia să vină de-

(Vă informăm
DOUA ACȚIUNI UTILE 

au fost întreprinse, la A-i 
ninoasa în sprijinul întă
ririi disciplinei și îmbună
tățirii frecvenței elevilor 
din școlile comunei. La 
discuțiile inițiate de școli, 
au participat numeroși pă
rinți, interesați de rezul
tatele la învățătură și de 
comportarea copiilor lor, 
în școală și dincolo de por
țile ei. Au fost discutate, 
de asemenea, atribuțiile

La mina Vulcan
Angajare plenară in 

creșterea producției de cărbune, 
în desfășurarea unei activități 
de înaltă eficiență economică

Prin rezultatele economico- 
financiare obținute timp de 
mai mulți ani, mina Vulcan 
a obișnuit cititorii, opinia 
publică să asocieze numele 
harnicului, colectiv ideii de 
participare plenară la efor
tul de creștere a producției 
de cărbune. De date 
mai recente, rezultate
le anilor 1975 și 1976, în
cununate cu înaltele distinc
ții acordate consecutiv - 
Ordinul Muncii clasa I și 
Drapelul de unitate fruntașă 
pe ramură - vorbesc de la 
sine despre bogatele tradi
ții de muncă ale colectivu
lui.

Anul 1977 a adus, însă, o 
neașteptată întrerupere în 
șirul bunelor rezultate ale 
minei. Deși producția globa
lă a fost depășită cu 1,4 la 
sută, anul a fost încheiat cu 
o restanță de 26339 tone de 
cărbune, la producția netă, 
și de 122 metri liniari, la 
planul de investiții. Din cele 
șapte sectoare ale întreprin
derii doar trei au raportat 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan, obținînd depășiri cu
prinse între 1 400 - 16 500 

so- 
tre- 

ducă la slujbă.

vreme acasă. II așteptau 
ția și copilul. A doua zi 
buia să se <' 
mai avea și grija antrena
mentelor, fiindcă, de o vre
me, fusese numit instructorul 
echipei de fotbal „Minerul" 
Uricani. Din nefericire, i-au 
ieșit în cale alți doi fîrtați ai 
alcoolului, Nicolae Gheșiea, 
zis Nicu Lunganu', și Valentin 
Perneș. La cei 30 de ani ai 
săi, Danciu ar fi trebuit să-i 
pună la punct pe cei doi, fi
indcă aceștia erau mai ti
neri. Ar fi trebuit să-i sfătu
iască să plece la casele lor, 
mai ales că aflase despre u- 
nele necazuri suferite de ei 
nu demult. Nicu Lunganu', 
luase cunoștință cu rigorile 
legii, dar beneficiase de cle
mența Decretului nr. 
115/1977. Fusese încadrat în 
muncă, la intervenția organu
lui de miliție. Continua însă 
să se complacă întt-un cli
mat vicios. Se manifesta hu
liganic, de cîte ori alcoolul

părinților față de școa
lă. (I.M.).

SALĂ NOUĂ DE APEL. 
La întreprinderea minieră 
Bărbăteni s-au terminat lu
crările de amenajare a noii 
săli de apel. Noua sală, 
luminoasă și spațioasă, fa
ce parte dintr-un program 
de dotări cu care va fi 
înzestrată mina în actu
alul cincinal, peișțru asigu
rarea unor condiții optime 
celor ce muncesc în sub
teran. (V.S.).

BILETE LA ODIHNA Șl 
TRATAMENT. Filiala Pe-

ce 
în- 
în

a
pe 

dat 
co
s-a

tone de cărbune, în timp 
sectoarele celelalte au 
cheiat anul cu rămîneri . 
urmă ce puteau fi evitate. 
„Mina Vulcan avea toate 
condițiile să realizeze sarci
nile de plan" - an- reținut 
o competentă apreciere fă
cută recent. Dat fiind spri
jinul substanțial de care 
beneficiat întreprinderea, 
planul dotării tehnice, 
fiind potențialul uman al 
lectivului - același care 
evidențiat în anii 1975-1976 
- restanța nu mai poate fi 
acoperită, de vreo justificare 
pe seama cauzelor externe; 
obiective, Singura cauză se 
găsește în mecanismul intern 
al întreprinderii, care nu a 
funcționat în mod ritmic, pe 
baza unei temeinice organi
zări a producției și a mun
cii capabilă să asigure valori
ficarea tuturor resurselor e- 
xistente la principalele capa
cități de producție din sub
teran.

Dar, rezultatele unui singur 
an nu sînt de natură să 
schimbe imaginea cu care 
ne-a obișnuit colectivul.

Era

îi comanda resorturile lăun
trice ale cugetului său „anes
teziat". Anul trecut ultragia- 
se cu violență un lucrător de 
miliție și totuși, nu se știe 
cum, scăpase, ca prin ure
chile acului, de o nouă con
damnare. La nici 23 de ani... 
Perneș își făcuse trista faimă 
de hoț de mașini. Așadar, 
deși băuserp în locuri dife
rite, Costică Ion Danciu le 
acceptase compania, 
noaptea, tîrziu...

alentin Perneș a sunat 
la ușa unui aparta
ment din blocul turn. 

Știa că acolo locuiește sora 
unui coleg de-al său, de la 
mină. Ana N. își aștepta 
sora, dar, cînd a deschis ușa, 
a rămas surprinsă, n-a putut 
riposta, întrucît Lunganu' îl

Ion VULPE, 
cu sprijinul It. major 

Nicolae COROBAI

In ace- 
sufe- 

la A- 
Căciu-

Man-
„ . « . Hercu-
fane, Borsec, Vîlcele, Sîn- 
georz-Băi sau alte sta-

ept temei stau 
ile elaborate de

comitetului de

(Continuare în pag. a 4-a)

Mina Lupeni. Schimbul condus de minerul Francisc Szilagy din brigada de fron- 
taliști a lui Ion Sălăgean. Iscusința în utilizarea unui modern complex mecanizat îi 
recomandă pe deplin ca oameni înaintați și pasionați în însușirea noului, în străda
nia pentru creșterea prod uctivității muncii. Foto : I. LICIU

condu-
Drept 
surii- 
cerea întreprinderii, sub în
drumarea
partid la începutul acestui 
an, rezultatele obținute de 
cele mai multe brigăzi și sec
toare în perioada scursă de 
la începutul anului. Dacă la 
toate acestea adaugăm an
gajamentul asumat de co
lectiv pentru 1978 - depăși
rea producției nete cu 10 000 
tone de cărbune, realizarea 
tuturor celorlalți indicatori 
economico-financiari - avem 

• (Continuare în pag. a 2-a)

„Călușarul 
transilvan"

în pagina a 3-a

leri după-amiază la clubul 
sindicatelor din Lonea a a- 
vut loc faza finală a festi
valului „Călușarul transil
van", manifestare artistică 
organizată de Comitetul ju
dețean de cultură și educa
ție socialistă. Au participat 
13 formații de dansatori ca
re au prezentat programe 
artistice și la sălile de apel 
ale întreprinderilor miniere. 
Petrila și Lonea. Cunoscut 
pentru elementele de înal
tă virtuozitate, dansul „Că
lușarului" și sutele de ar
tiști amatori au fost în
delung aplaudați de mineri.

peni va lua ființă, încă din 
acest sezon, o secție de 
schi de performanță. Este 
rezultatul rinei îndelungi 
preocupări pentru popu
larizarea acestui sport în 
rîndul tineretului, al bunei 
pregătiri a schiorilor, spri
jinită, în ultimul timp, de 
noile condiții create pen
tru practicarea probelor al
pine în masivul Straja (I.M.).
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La 25 februarie, au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a 
Xl-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, ale 
cărei dezbateri s-au des
fășurat sub semnul impor
tantelor sarcini și orientări 
cuprinse în cuvîntarea se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, amplu și cu
prinzător program de lucru, 
vibrantă chemare adre
sată studenților pentru 
a deveni cadre de nădejde, 
militanți activi, în construc
ția noii orînduiri în Româ
nia, în ridicarea patriei 
noastre socialiste pe trepte 
tot mai înalte de progres 
și civilizație.

Timp de două zile, foru
mul democratic al tineretu
lui universitar a analizat, 
în plen și în comisii pe 
probleme, activitatea aso
ciațiilor studenților comu
niști, marile răspunderi ce 
revin acestora în direcția 
perfecționării întregii acti
vități de formare și educa
re comunistă, revoluționară 
a studenților.

Sîmbătă, lucrările Confe
rinței s-au desfășurat în 
plen.

La lucrări au participat 
tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al

Magazin duminical
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In prima zi a celei de a 
treia decade a lunii febru
arie, la puțul nr. 2 de pe 
Maleia al întreprinderii mi
niere Livezeni, am fost mar
torii unei discuții ce trăda 
o anumită atitudine a unui 
om, a revizorului L.D.M., 
Gheorghe Rad, de la sec
torul de investiții față de 
îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu ce-i reveneau.

In ziua respectivă revizo
rul trebu'a să schimbe cu
tia de viteze a unei loco
motive de mină. Pînă la o- 
ra 12, lucrarea nu fusese 
terminată și cu toate că mai 
avea cel mult două ore de 
lucru, nu a vrut nici în rup
tul capului să mai rămînă. 
„Am terminat șutul și îmi 
este foame" — motiva el. 
Pe măsură ce inginerul șef 
electromecanic, Nicolae Pă- 
truț, insista să-și re'a lucrul, 
expllcîndu-i necesitatea, im
portanța reparației, revizo
rul se îndîrjea și mai mult.

Consiliului de Stat, repre-d 
zentanți ai conducerii u«1 
nor ministere, instituții cen- 
trale, organizații de masă 
și obștești.

La deschiderea ședinței 
s-a anunțat că pe adresa 
Conferinței a sosit un mare 
număr de telegrame de la 
organizațiile din centre u-ț 
niversitare, institute și fa» 
cultăți, prin care studen
ții își manifestă deplinul a- 
cord cu recomandările și 
indicațiile cuprinse în cu- 

iVÎntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea Conferinței șr 
își exprimă sentimentele de 
profundă dragoste și atașa
ment față de conducătorul 
iubit ăl partidului și sta
tului nostru, angajîndu-se,' 
în același timp, să ridice 
întreaga activitate universi
tară la înălțimea cerințelor 
formulate de secretarul ge
neral al partidului, în do
cumentele Conferinței 
U.A.S.C.R.

Apoi, tovarășul Mihail 
Vîrtosu, secretar al Consi
liului U.A.S.C.R., a prezen
tat sinteza dezbaterilor des
fășurate, vineri după-amia- 
ză, în comisiile pe proble
me, în cadrul cărora au 
luat cuvîntul 109 delegați și 
invitați.

între EU și IÎ0I 
a fost preferat EU

ținînd-o într-una — „am ter
minat șutul și îmi este 
foame". Mai mult, a arun
cat și geanta cu scule pe 
mijlocul șoselei, proferind 
tot felul de injurii la adre
sa celor care îl rugau să-și 
reia lucrul. Toate încercări
le de a-l convinge au fost 
sortite eșecului. Omul a 
luat prima mașină spre o- 
raș. Că nu și-a dus la în
deplinire sarcina ce-i reve
nea, că alți ortaci de-ai 
lui, minerii brigăzilor de 
investiții, intimpinau greu
tăți pentru că el nu și-a 
făcut lucrarea in termenul 
prevăzut — erau lucruri de 
care nu-i păsa. Dacă nu 
pentru a-și ajuta ortacii, 
cel puțin pentru că, în fi
nal, de realizarea planului 
de către brigăzile de inves
tiții depindea și remunera
rea lui și tot ar fi trebuit 
să rămînă să ducă la bun 
sfîrșit lucrul început.

Tudor MUNTEANU
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Duminică, 26 ferbuarte 1978

Conferința organizației orășenești
Petrila a femeilor

de bu- 
încadrate 

ale

I Moment cu semnificație de
osebită în activitatea politi
că, economico-socială a o- 
rașului, conferința organi
zației din Petrila a femeilor 
o ilustrat grăitor prezența 
activă a acestora în cele mai 
diverse domenii ale vieții lo
calității. Un număr de peste 
600 de femei contribuie ne
mijlocit, zi de zi, lâ spori
rea producției 
nuri materiale 
în unitățile economice 
orașului — majoritatea fi
ind exemple de conștiinciozi
tate, competență și discipli
nă în muncă. Activitatea u- 
nitășilor preșcolare de pe 
raza orașului este asigurată 
în exclusivitate de temei, iar 
în domenii cum sînt sănăta
tea, comerțul, învățămîntul, 
activitatea cantinelor, nu
mărul femeilor este prepon
derent. Dacă la aceste do
menii adăugăm participarea 
de masă a femeilor la acți
unile gospodărești-edilitare 

loca- 
ob- 

atri- 

gosoodărești-edilitar 
și de înfrumusețare a 
lităîii, la alte activități 
ștești, multiplele lor 
butii în creșterea și educa
rea tinerei generații, aspecte 
subliniate plenar în conferin
ță, avem tabloul cuprinzător 
al rolului deosebit de im
portant pe care femeile din 
zilele noastre îl au în v'ața 
economico-socială și cultura
lă a localității. 
In cadrul adunărilor de 
de seamă și alegeri dm 
treorinderi, instituții și 
tier.e, care au.precedat 
ferința, femeile din Petrila au 
formulat 60 de propuneri vi- 
zîn ! îmbunătățirea activită
ții în diverse domenii.

Atît în darea de seamă

dâri 
în- 

car- 
con-

Avancronică 
duminicală

• La început, vom consemna 
o veste plăcută pentru iubi
torii sportului cu mânuți. 
Astăzi în cadrul etapei de 
debut a campionatului mu
nicipal de box, la cLubul 
muncitoresc din Petrila (ora 
ÎO) este programată prima 
gală din acest an. In ring își 
dau întîlnire pugiliștii de la 
Jiul Petrila si Minerul Vul
can. Gazdele, aureolate de 
unele succese obținute în a- 
fara municipiului, au pri
ma șansă.

La fotbal, competitoarele 
din eșaloanele inferioare 
continuă seria partidelor de 

. ^pregătire. Astfel, în Cupa 
de iarnă, competiție patro
nată de C.M.E.F.S., se în- 
Tîlnesc divizionarele C din 
(Vale : Minerul Vulcan - Ști
ința Petroșani (ora 12), pre
cum și Minerul Uricani - 
Utilajul Petroșani (ora 11). 
Gîndurife iubitorilor de fot
bal din municipiul nostru se 
îndreaptă însă spre Reșița, 
pe stadionul de la ' poalele 
(Domanului, Jiu! Petroșani în- 
Itîlnește F.C.M. Reșița, în- 
ltr-un meci al ambițiilor, care 
nasc în fiecare combatantă 
A la începutul turului. In ul
timele partide amicale : 
IF.C.M. Reșița - Dinamo Pan- 
cevo 6-2(1!) și Electronica - 
îiiul 0-1.
J( Revenind pe . meleagurile 
noastre, vom evidenția în
trecerile din cadrul campio
natelor municipale la ăife- 
Terite discipline sportive. La 
tenis de masă, etapa de as
tăzi ne propune următoarele 
dispute : Vîscoza Lupeni

>C.S. Școlar, E.G.L. Lupeni — 
|îMinerul Dîlja, C.F.R. Petro
șani - ConcoMia Petro
șani, Știința Petroșani - Mine- 

ț șui Aninoasa. Pe afișul între- 
■ cerilor de șah figurează în- 
tîlnirile : C.F.R. - Utilajul, 
Concepția - Preparatorul Pe
trila, Minerul Dîlja - E.G.L. 
Petrila, Știința - Preparatorul 
Lupeni.

avînd 
la 

fa
va 

re-

cît și în cursul dezbaterilor 
au fost sublimate, totodată, 
cu pregnanță, îndatoririle și 
direcțiile principale ale ac
tivității comisiilor și comi
tetului nou ales, în lumina 
perspectivei dezvoltării ne
contenite a orașului. Pon
derea activității viitoare ' a 
acestei organizații de ma
să va trebui s-o constituie 
respectarea hotărîrilor parti
dului și statului, precum și 
a legilor, promovarea for
melor concrete de educație, 
în rîndul femeilor, populari
zarea, însușirea, încTumarea 
femeilor spre completarea 
studiilor și calificare 
în vedere faptul că 80 
sută din efectivul noii 
brici de mobilă ce se 
construi în oraș, o vor 
prezenta femeile. O latură 
importantă a activității fe
meilor, este întărirea dis
ciplinei sub toate aspectele. 
Prin spiritul lor de ordine 
și meticulozitatea care le 
este proprie, femeile 
soții sau mame - pot și tre
buie să ofere modele de 
disciplină în muncă pentru 
soți și copii, de participare 
activă la consolidarea fami
liei, de receptivitate în ce 
privește onorarea sarcinilor 
privind gospodărirea și în
frumusețarea continuă a -lo
calității.

T. ȚÂȚÂRCĂ

Trei oameni s-au lepădat

• (Urmare din pag. 1)

și împinsese pe Perneș înă
untru. Ana N. are 19 ani, dar 
nu avea „trăscău" în casă, 
cum ar fi vrut ei. Lunganu' a 
cerut un pahar cu apă să-și 
ia „doctoriile", e băiat „sti
lat", a cerut și linguriță. Dra
ce vrea să facă, oare, cu 
acel cuțit și cu lanțul de le
gat cîinii ? I

S-a consumat, în acea 
noapte, un mîrșav spectacol, 
cei trei infractori, vinovați de 
violare de domiciliu și viol în 
grup, nu s-au dat în lături să 
se lepede de condiția de om, 
siluind o fată care credea în 
puritatea fără seamăn a dra
gostei. Alertați, lucrătorii de 
miliție i-au reținut pe Perneș 
și Danciu; Lunganu' și-ă dat 
scama de urmările faptelor 
lor și a fugit, Va răspunde 
însă în fata legii, alături de 
cei doi, fiindcă nu poale e-

Vineri, 24 februarie, 
am fost prezenți, cu apa
ratul de fotografiat, prin 
cîteva unități comerciale 
din orașul Lupeni. Imagi
nile surprinse pe peliculă 
sînt edificatoare în ceea 
ce privesc aspectele in
finite. Vă prezentăm, așa
dar :

Pe cînd un furnal?
tund să vă oferim... oche-

A

• (Ur mare

în față imaginea multiplelor 
preocupări ale colectivului, 
hotărît să desfășoare în cei 
de-al treilea an a! cincina
lului o muncă rodnică, să se 
afirme din nou, în întrece
re.

Pentru îndeplinirea acestui 
deziderat, colectivul dispune 
de un program cuprinzător. 
Dispune, de asemenea, de 
orientările clare jalonate, re
cent, în atenția consiliului 
oamenilor muncii - orientări 
ce se înscriu în contextul 
sprijinului permanent acordat 
întreprinderii, de organul ju
dețean de partid. Punctăm 
cîteva din principalele direc
ții în care va trebui să ac
ționeze colectivul, cu con
vingerea că orientările, prin 
rigoarea și utilitatea lor, vor 
depăși sfera de interes a 
unei singure întreprinderi 
miniere.

Pe prim plan se situează 
îndatorirea consiliului oame
nilor muncii, a întregului 
corp tehnico-ingineresc de a 
urmări cu maximă atenție 
mișcarea liniei de front. 
Șî în acest, an, sectoarele 
dispun de o linie de front 
activă la nivelul sarcinilor 
de plan. Activitatea anului 
trecut a fost străbătută însă 
în acest sens, de unele nea
junsuri. Nu puține 
cazurile cînd s-au 
luri de producție 
necorelării ritmului 

au fost 
creat go- .

datorită 
de avan-

de condiția de 9
xista în lumea aceasta loc 
în care să se ascundă un in
divid, care pîngărește cele 

mai umane și înălțătoare 
sentimente.

Vorbe grele, ca ropotul 
grindinii, înfierează 
comportarea celor 

trei huligani. Lumea se în
treabă cum de a fost posibila 
totuși o asemenea abomina
bilă faptă ? Și tocmai el, 
Costică Ion Danciu, om cu 
familie, îndrituit cu respon
sabilitatea socială de a fi 
instructor sportiv... Cum de a 
putut participa la o aseme
nea crimă morală ? El, care 
avea datoria să-i învețe pe 
tinerii fotbaliști cum să se 
comporte în viață, la locul de 
«mncă și pe teren ! El, care 
trebuia să curme din fașă 
sinistrul scenariu al tîrîrii în 
mocirlă a acelei nevinovate 
fete. El, care are soție și co
pil. Dimpotrivă, în acea

Dacă s-ar vinde bere și la cofetării iar la restaurante prăjituri, ar rămme stra
da pustie.

lari I
— ?i
— Buturugi încă nu ne-au 

sosit, dar avem cartofi, du- 
percuțe și coșu/ețe.

...Dialogul poate avea loc 
in oricare... cofetărie, pentru 
că produsele oferite „Potcoa
vă", „Sondă", „Rotițe", „O- 
chelari", „Buturugi" etc. etc. 
nu erau altceva decît prăji
turi. Așa că, dialogul... doar 
pare absurd. Pe cînd un fur
nal sau un submarin ?

iiniei 
! au 

rit- 
la 

for-

cu susținere individuală, 
al celor obținute în u- 
abataje cameră. Este 
că abatajele mecani- 
constituie o mare re-

sare a abatajelor cu cel 
a! lucrărilor de pregătire. 
Neurmărirea mișcării f ' 
de front, golurile create 
condus la întreruperea 
micității unor sectoare, 
folosirea ineficientă a 
tei de muncă.

Accentuarea preocupărilor 
pentru creșterea productivi
tății muncii pe seama extin
derii mecanizării - și la ni
velul acestei mecanizări - se 
înscrie, de asemenea, ca o 
îndptorire prioritară a orga
nului colectiv de conducere. 
Randamentele obținute în a- 
batajele care beneficiază de 
o dotare modernă sînt încă 
scăzute, situîndu-se uneori a- 
bia Ia nivelul rezultatelor 
înregistrate în abatajele do
tate 
sau 
nele 
ști ut 
zate 
zervă de creștere a . produc
tivității muncii. Valorificarea 
ei impune însă îmbunătăți
rea asistenței tehnice din 
partea corpului tehnico-ingi
neresc în vederea organiză
rii superioare a producției și 
a muncii. Stabilirea unor 
responsabilități concrete a 
inginerilor, maiștrilor, tehni
cienilor pe abataje - și chiar 
cointeresarea lor în rezulta
tele brigăzilor, măsură prac
ticată cu eficiență în alte u- 
nităfi - va conduce la găsi
rea acelor căi, la aplicarea 
acelor tehnologii care să

om
noapte, nici un moment de 
remușcare nu i-a brăzdat 
conștiința (sau mai bine zis 
lipsa de conștiință).

in nefericire, trei brute 
| 1 au zdrențuit visurile 

unei tinere fete, care 
va purta toată viața cicatri
cele morale ale tristei în- 

tîmplări. Dar, cele trei brute 
vor avea parte de pedeapsa 
meritată, oprobriul opiniei 
publice îî va țîntui la stîlpul 
infamiei, fiindcă nu pot fi

oprobriu! opiniei

fiindcă nu pot fi 
numiți oameni acei indivizi 
care murdăresc tocmai ceea 
ce e mai omenesc și pur. Vor 
avea destul timp să-și judece 
faptele, să fie chinuiți de re- 
mușcări, să sufere pentru că 
și-au luat tovarăș de mîrșâvie 
alcoolul, un vinovat care 
trebuie să stea alături de ei 
în boxa acuzaților, un acuzat, 
care, în fața probelor, le va 
oferi doar circumstanțe a- 
gravante.

Vlnzătoarea Georgeta 
Muscari (unitatea nr. 261) 
oferea o ținută „originală" : 
cu bigudiurile... 

determine creșterea timpilor 
realmente productivi, a ran
damentelor, astfel încît ro
dul muncii, al gîndirii colec
tive să se situeze la nivelul 
dotării tehnice modeme de 
care beneficiază întreprin
derea, De aceeași problemă, 
a creșterii producției și pro
ductivității muncii pe seama 
mecanizării, asociem o altă 
sarcină majoră ce stă în fa
ța colectivului : intensifica
rea preocupărilor pentru 
ridicarea gradului de califi
care și policalificarea cadre
lor. In acest context, o sar
cină se desprinde chiar în 
seama Combinatului minier 
care, prin compartimentul 
de resort, trebuie să regle
menteze operativ problemele 
legate de încadrarea munci
torilor care și-au însușit și 
practică mai multe calificări.

In general, consiliul Oame
nilor muncii este chemat să 
exercite o atentă conducere 
a acțiunilor destinate crește
rii productivității muncii. Un 
singur exemplu - nerealiza- 
rea acestui indicator, la unul 
din nivele, cu 1 kg/post - 
nu reflectă altceva decît 
neurmărirea cu consecvență 
a programului de creștere a 
productivității muncii, ela
borat de organul colectiv de 
conducere. De asemenea, 
consiliul oamenilor muncii, 
conducerea operativă a în
treprinderii, șefii de sectoa
re trebuie să acționeze cu 
mai multă eficiență pentru 
îmbunătățirea activității de 
întreținere a utilajelor, func
ționarea fără stagnări a 
transportului minier, asigura
rea unei aprovizionări teh- 
nico-materiaie corespunză
toare tuturor brigăzilor, uti
lizarea cu eficiență a forței 
de muncă, reducerea consu
murilor specifice și gospodă
rirea judicioasă a avuției în
treprinderii. Evidențiem fap
tul că, din acest an, Între
prinderea minieră Vulcan se 
numără printre unitățile eco
nomice care se autogospodă- 
resc, fiind o întreprindere cu 
gestiune proprie. De aici de
curg numeroase sarcini în. 
conducerea și organizarea 
activității economico-sociale 
astfel încît aceasta să fie 
cît mai rentabilă.

Mina Vulcan - ca și alte 
-colective miniere - dispune 
de reale posibilități ca în 
anul 1978 să desfășoare o 
activitate rodnică, eficientă. 
Pentru aceasta, consiliul oa
menilor muncii, sub îndruma
rea comitetului de partid, 
trebuie să acționeze perma
nent pentru valorificarea ple
nară a potențialului tehnic 
și uman al întreprinderii.

PARBRIZUL NU-I...
SORCOVA

Au unii șoferi plăcerea 
de a-și împopoțona par
brizele mașinii cu fel de 
fel de obiecte, lămpi și 
cîîni făcîndu-le.„ sorcovă. 
Numai că asemenea obi
ceiuri nu-s bune și cîteo- 
dată provoacă accidente. 
O poate demonstra șofe
rul lancu Mihai care, con
duced autocamionul 
21-HD-3416 al S.U.T. De
va (Petroșani) a provo
cat în ziua de 23 februa
rie un accident lovind și 
o fetiță de 7 ani. Păi, da
că nu vezi pe unde 
mergi...

Și încă ceva pentru 
toți șoferii : este interzisă 
împodobirea parbrizelor 
din față și spate cu o- 
biecte decorative. Aviz a- 
matorilor, că sînt destui.

GROZAVUL

Cînd omul „ia ceva la 
cap" se consideră gro
zav, nevoie mare. Așa 
s-a crezut și Soica Mircea 
din Petroșani în seara 
zilei de 19 februarie. Gă
sit la volan în stare de 
ebrietate, a refuzat să 
prezinte actele și, ca să 
fie grozav de tot, l-a lo
vit pe agentul de circu
lație. Acum duce în cîrcă 
una grozavă de tot : acu
zație de ultraj cu violen
ță și conducere sub in
fluența alcoolului. Zău că 
nu face să te...

CINE PLĂTEȘTE 
STAȚIONAREA ?

Nici conducerea 
U.M.T.C.F. Iscroni, nici 
șoferul, n-au avut 
treabă cu autocamionul 
21-HD-3048 care a lipsit 
o zi și o noapte din ga
raj și de la lucru. A fost 
lăsat pur și simplu în 
drum și neserrnalizat. 
Noaptea, lucrătorii de 
miliție i-au aprins lumi
nile de poziție. A doua 
zi la ora 14 nu se stinse
seră încă, semn că ni
meni n-a avut treabă cu 
mașina. Bine că n-au le
gat de ea un cîine s-o 
păzească. întrebarea e, 
cine plătește staționarea? 
Ori șoferul, ori șeful lui 
direct, ori șeful șefului 
direct. Poate n-ar fi rău 
s-o plătească toți.

UNDE DUCE
DEPĂȘIREA NEPERM1SA

Șoferii știu prea bine 
ce-i aceea depășire, cum 
și cînd se poate efectua. 
Unii însă ori au uitat, ori 
nu țin seama de regulile 
care-i feresc - pe ei și 
pe partenerii de trafic - 
de accidente. In seara zi
lei de 23 februarie, Boan- 
tă Mihai și-a angajat au
toturismul în depășirea 
unui autocamion fără să 
se asigure că din față nu 
vine un alt autovehicul 
și... Inevitabilul s-a pro
dus. S-a tamponat cu un 
alt autoturism care circu
la reglementar. Consecin
țele : două mașini avaria
te, un singur păgubaș ca
re, pe de-asupra s-a mai 
ales cu o amendă de 125 
de lei, cu permisul sus
pendat pe două luni și... 
ținerea de minte.

A sosit. „Dero" la... libră
ria din cartierul „Braia” 
Păcat, lipsește praful de 
copt.

Biroul circulației 
ai Miliției Petroșani

— Bună ziua I
— Bună ziua I
— Doriți o potcoavă ? E 

proaspătă !
— Poitim I?
— O sondă ? Numai cit 

le-am primit
_  ?ț
— Cîteva rotițe ?
Nedumeriți am ieșit afară 

și ne-am uitat la firmă. Nu 
greșisem unitatea. Ne reîn
toarcem și vlnzătoarea, ama
bilă, insistă :

— V-ați hotărît ? Nu I? A-



Duminică, 26 fcrbuari* 1971

Pe agenda de lucru a deputațilof 
consiliilor populare, a cetățenilor

Un amplu program de 
gospodărire și înfrumusețare 

a localităților
Pentru deputății tuturor 

circumscripțiilor electorale 
din municipiu actuala perioa
dă devine hotărîtoare în pri
vința rezolvării problemelor 
gospodărești din cartierele 
unde-și desfășoară activita
tea. Este știut faptul că la 
sfîrșitul sezonului rece, tre
burile gospodăririi localități- 
ilor implică participarea u- 
nui număr foarte mare de 
cetățeni. La mobilizarea a- 
cestora principala sarcină re
vine deputaților, cei aleși să 
se preocupe de interesele 
locuitorilor.

Din acest motiv, Consiliul 
popular al municipiului Pe
troșani, după cum ne infor
ma tovarășa Doina Popa, a 
luat măsuri de constituire a 
comitetelor de cetățeni pe 
circumscripțiile electorale, 
organisme împuternicite să 
sprijine activitatea deputați
lor pentru rezolvarea proble
melor gospodărești. Una din 
preocupările însemnate ale 
deputaților în prima jumăta
te a lunii ianuarie a fost 
prelucrarea planului de dez
voltare economico-socială în 
profil teritorial pe anul 1978, 
astfel încît cetățenii să-l cu
noască din timp.

Prin grija comitetului exe

cutiv s-a asigurat ca fiecare 
deputat, alături de princi
palii indicatori, să aibă și o 
evidență a tuturor propune
rilor făcute în campania e- 
lectorală și cu alte ocazii, 
precum și a priorităților re
zolvării acestora. Din cele 
960 de propuneri pînă în 
prezent s-a rezolvat deja un 
număr de 500. Cele mai 
multe s-au materializat și ca 
urmare a cuprinderii lor în 
planurile operative ale uni
tăților prestatoare de servi
cii (E.G.C., E.G.L., S.D.E.E.). 
De remarcat că majoritatea 
(<.i07) sînt lucrări edilitar-gos- 
podărești unde ponderea ac
tivității este munca patrioti
că depusă de cetățeni.

Un număr însemnat de 
propuneri se află în curs de 
rezolvare cu scandența în 
următoarele trimestre ale a- 
nului.

Atît aceste propuneri cît 
și cele care vor fi făcute de 
cetățeni, la întîlnirile cu de
putății, vor fi discutate în 
adunări ale „sfatului gospo
darului", prilejuri cu care 
se vor acorda și insigne 
pentru fruntașii în activita
tea gospodărească pe anul 
1977.
Constantin IOVĂNESCU

2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat șl Independent

Limba vorbită astăzi 
păstrează cuvinte ale 
strămoșilor daci

- Ce noi elemente a- j 
duc cercetările de uiți-’ 
mă oră în această direc
ție? . l

- Cercetările mai noi e- 
lucidează compoziția lexw 
cală a limbii române din 
care rezultă aportul subs
tanțial al fondului traco-’ 
dac. Identificarea elemen-

Semne 
de 
întrebare...

AL CUI O FI ? La circa 
100 de metri distanță de 
intrarea principală a I.M. 
Uricani se află un cablu ca
re se sprijină pe unul din 
stîlpii de beton ce susțin 
rețeaua electrică de pe 
marginea șoselei. Cei de 
la mină ar avea nevoie de 
cablu, dar nu le aparține. 
Stăpînii lui au uitat însă, 
precum se vede, de el. Știe 
cineva al cui o fi cablul cu 
pricina ? (D.C.)

NEDUMERIRE. Reprofila
rea restaurantului „Dacia" 
din cartierul Aeroport 
Petroșani în unitate cu au
toservire a avut o rațiune

bine întemeiată. Un lucru 
însă nedumerește pe cum
părători. De ce nu se elibe
rează bonuri nici la auto
servirea din cartierul Ae
roport și nici la cea din 
Piața Victoriei ? întrebate 
de ce nu eliberează bonuri, 
casierele au răspuns 
prompt :

— Mașinile de calculat 
sînt defecte:

Si nu se mai pot repara? 
(D.C.)

CIND ViN AUTOBUZE
LE ? La această întrebare 
ar dori răspuns și locuitorii 
de pe Maleia - Petroșani. 
„Dacă măcar am ști - spun 
ei - că autobuzele nu vin 
la timp, că nu respectă pro
gramul stabilit, ne-am scula 
mai devreme, așa cum am 
făcut-o de atîtea ori pînă 
s-au introdus cursele E.G.C. 
și am pornit la lucru pe 
jos". (D.G.)

- Cum explicați meca
nismul romanizării autoh
tonilor din spațiul traco- 
dacic ?

- In esență, romanizarea 
constă în înlocuirea limbii 
autohtone, traco-dace, cu 
limba oficială și populară a 
Romei, vorbită de coloniști, 
armată, administrație și de 
toți imigranții, fiind învă
țată de locuitorii de pe teri
toriul de azi al României, 
Bulgariei, Serbiei, Greciei 
de Nord, inclusiv Turcia e- 
uropeană. In limba adoptată, 
aceștia au păstrat și perpe
tuat o mulțime de cuvinte 
din propria limbă ancestrală. 
Lupta între limba autohtoni
lor și latină a durat vreo 
2-3 veacuri. Limba strămo
șească a fost înlocuită, ca 
în toate limbile romanice, 
de un amestec format din 
cuvinte autohtone și din 
latina populară, continuînd 
cîteva generații. Perioada 
s-a încheiat prin înlocuirea, 
ca sistem și organism viu, 
a vechii limbi traco-getice, 
de un tip indoeuropean de
osebit, de latină, greacă, 
germană, slavă etc. Ne-au

1

I 
I
I 
V
I 
,î

■ •

Aniversarea a 2 050 de ani de la crearea primului 
stat dac centralizat și independent prilejuiește aprofunda
rea cercetării unor probleme de bază ale etnogenezei 
noastre. In acest sens ne-am adresat prof. dr. doc. Ion 
I. Russu de la Academia R.S.R. - Filiala Cluj-Nappca, 
tracolog cu prestigiu mondial, autor al unor cunoscute 
lucrări de specialitate („Limba traco-dacifor", 1959, ed. II 
1967; „Elemente autohtone în limba română", 1970; „Re
ligia geto-dacilor", 1947).

rămas fragmente, crîmpeie 
lexicale care s-au integrat 
în limba română.

- Termenii proveniți 
din substratul geto-dacic 
pot să ne dea indicații 
sau chiar informații cu 
privire la populația a- 
utohtonă ?

- Da, ele sînt foarte ca
racteristice pentru structurile 
socio-economice și psihice. 
In limba noastră se păstrea
ză termenii aprig, gudura, 
răbda, beregată, grumaz, 
zestre, țarină, vatră, gard 
sau, în privința relațiilor de 
familie, moș, copil, băiat, 
prunc etc. Toate arată niș
te structuri social-economice 
avansate, ocupații diversifi
cate și un anumit fel de 
gîndire.

- Aș dori să precizați 
ce dovezi lingvistice exis
tă cu privire la continui
tatea daco-romană, apoi 
română în teritoriul nos
tru, etnic-național ?

- Principalul element al 
continuității este, în primul 
rînd, însăși limba vie de

astăzi în care s-a integrat 
elementul lexical autohton, 
foarte important, pe care 
multi nu pot încă să-l vadă 
din cauză că n-a fost stu
diat științific, comparativ-isto- 
ric.

telor lexicale și culturale din 
substratul traco-dac este
posibilă și necesară prin 
verificarea integrală și se- 
veră, exigentă a lexicului 
popular românesc 
în ansamblu. Semnificația 
social-istorică și et
nologică a cuvintelor autoh
tone în limba română este 
considerabilă. Lotul de mi
nimum 170 de cuvinte pre-' 
romane, traco-dace, intră în 
fondul lexical de bază, a- 
coperă activități, relații, u- 
nelte, meșteșuguri, faună 
și floră, plante.

Interviu realizat de 
Viorel MORARU V

Vă propunem un traseu :

o r LUI R s

ORIZONTAL: 1. Poartă
mărțișoare la gît (pl)... 2. Le 
adresăm de ziua lor. - 
Locuri tainice unde înmugu
resc idilele. 3. Mirela I 
Floarea celor mai iubiți 
ochi. 4. Jocuri, cîntece și 
alte bucurii ale primăverii. 
5. Pot fi și de calcul. - Mon
tate în diamante I... 6 ...Și 
în mărgăritare I - A răsuna 
în gol. 7. Primele vocale... I 
- E o poveste... - ...in tur
neu I 8. Un dar util, inutil 
fără pereche. - Vine de la

Nicolae. 9. Se fac dulci și... 
se aruncă. - Cuprins de e- 
moție (fig.) 10. Nota mărți- 
șoarelor I - Liliac în dreap
ta I - Exclude vorba multă. 
11. Oglindă pentru cerul 
senin de primăvară - Plin 
de soare - Subsemnatul. .

VERTICAL : 1. Mărțișor...
nocturn ! — Cu aripile în
cărcate de soare, se întorc 
din țările calde. 2. Parfumuri 
îmbătătoare. - Aici e aici l 
(pop) 3. Iși schimbă fața la 
venirea primăverii. - Leit

Unul dintre cele mai fru
moase trasee din Munții 
Parîngului, este legat de 
așa numita „Coasta lui 
Rus" de fapt un munte cu 
aspect de coamă prelungită 
ce culminează în vîrful cu 
același nume. Altitudinea 
de 2 306 m ne arată că 
este vorba de un munte 
înalt în care predomină 
zona alpină. Intr-adevăr, 
Coasta lui Rus se află în 
zona cea mai reprezentati
vă a Parîngului, unde vă
ile, căldările și crestele 
sînt de o frumusețe rară. 
Variația peisajului, de la 
acela plin de poezie al 
tăpșanelor cu iarbă și pî
nă la pereții cenușii sau 
albi strălucitori de calcar 
cristalin, provoacă con
traste puternice, ale căror 
imagini ne rămîn pentru 
mult timp în memorie.

Pentru a parcurge Coas
ta lui Rus, există mai mul
te posibilități de acces, 
dintre care în rîndurile ce 
urmează vă prezentăm u- 
na singură, cea care ni 
se pare că - fiind vorba 
de un circuit închis - aco
peră o zonă mai întinsă 
nelimițîndu-se strict numai 
la acest'obiectiv. In primul 
.rînd, este necesar să a- 
jungem la cabana Obîrșia , 
Lotrului.

A doua zi, dis-de-dimi- 
neață, pornim mai întîi spre 
Lacul Gîlcescu (1921 m)

motiv în cîntecele de inimă 
albastră. 4. Adevărate co
mori. 5. împodobite cu rîuri 
și flori. - Zburătoare - 
Prinde fire. 6. Pentru mine - 
Refractare în materie de lu
mină. 7. întrebare... păsă
rească. - Hașiș II -8. A rîn- 
dui. - Ciocîrlie mîngîiată. 9. 
Iși amenajează grădinile 
pentru primirea oaspeților. 
10. El și ea. - Nemuritorul 
autor al poeziei „Floare al
bastră".

Nelu OPRIȘ

spre care ne conduce o 
potecă marcată cu bandă 
roșie, distanța de mers 
fiind cca. 4 ore. După un 
popas în preajma lacului 
înconjurat _ de „pădurea" 
de jnepeni, continuăm să 
urcăm pe același marcaj 
spre șaua Piatra Tăiată, pe

drumeț

porțiune ce reclamă încă 
oră de mers. Din acest

o 
o 
punct, de fapt o intersec
ție de trasee turistice pă
răsim traseul principal de 
creastă, care conduce în 
continuare spre vîrfurile 
Parîngul Mare, Cîrja și Pa- 
rîngul Mic, îndreptîndu-ne 
tot pe un traseu de creastă, 
spre obiectivul principal 
al excursiei - Coasta lui 
Rus - aflat, spre nord și 
care unește munții Parîn- 
gului și cei ai Șureanului 
și Lotrului. Spre vest ză
rim căldarea Ghiareșului 
(în unele ghiduri sub de
nunțarea Dereșul) pe al eă- 

află 
nume.

spre 
. - I în

Vîrful Pietrele de unde se

rei flanc vestic se 
lacul cu același 
Continuînd drumul 
nord, ajungem curînd

descoperă splendida pa
noramă spre partea cen
trală a Parîngului. Spre 
est se deschide nu mai pu
țin spectaculoasa căldare 
Găuri, în care, la caz de 
vreme rea, ne putem a- 
dăposti în stîna cu același 
nume. Dar timpul nu ne 
permite să contemplăm 
prea mult ispititoarele pe
isaje ce ne înconjoară, o- 
bligîndu-ne să coborîni 
spre nord-est. Am părăsit 
împărăția stîncilor și in
trăm în cea a jnepenilor, 
care ne vor însoți o bună 
parte din drumul nostru 
spre închiderea circuitu
lui propus pentru o zi. Tre
cem pe la Iezerul Pietros, 
denumit și lacul Ciobanul 
(2 000 m) apoi la șaua 
Ciobanului și începem să 
urcăm pantele Ciobanului > 
Mare. înainte de a ajunge 
în vîrf, îl ocolim spre vest, 
iar apoi coborîm spre 
nord prin pădure în spec
taculoase serpentine, a- 
jungînd în cele din urmă 
în șaua Groapa Seacă. A- 
ici se încheie, practic, cir
cuitul propus; cu un mij
loc de transport auto, în 
30-40 de minute, putem a- 
junge la Petroșani.

Primăvara se apropie! 
Nu este prea devreme să 
planificăm 
excursiilor 
lui Rus.

I
| EPIGBA
? UNEI STUDENTE

„l-a ciripit" mieros, 
atentă, 

Crezînd că termină „la 
scor". 

Profesorul „s-a prins" la I fentă
Și i-a răspuns că... „n-are 

. spor".

în programul 
viitoare Coasta

Aurel DULA

I

ME
UNUI BURSIER

El singur a căzut în 
cursă...

Din tristă ambiguitate 
A înțeles că are bursă 
De stat... cu plată-n 

facultate.

Vulcan - ambianță ur
banistică modernă în- 
tr-unul din cele mai tinere 
cartiere dintr-un oraș în 
continuă înflorire.

Foto : Ion LICIU

Pastile 
de mărțișor

Tovarășe director, e un ce
tățean afară... Zice că a ve- 
nit cu damigeana cu actele.-

Deși la înălțime față de 
cea veche, șoseaua care tre
ce prin dreptul i.U.M.P. nu 
e deloc... la înălțime. Spre 
marea „fericire" a șoferilor, 
dar mai ales a... autobuzelor.

9

Tot pe acea șosea, la ca*  
pătul noului pod, pe un in
dicator cu săgeata spre Pe
troșani scria PETRILA 2 km; 
Și așa, turiștii neavizați intră 
în Petrila prin Petroșani de 
unde pot... lua autobuzul di
rect. Și-n loc de doi, faa 
„numai" patru kilometri. 
Drept mărțișor I

9

„Redamația e sufletul co
merțului".

(Se pare că astfel sună 
mai bine I)

L. ION

UNUI „OM DINTR-O
BUCATA"

„Eu sînt om dintr-o
bucată".

Spune candid dumnealui, 
Dar să știți că nici o dată 
Nu e din bucata lui.

Prof. Ion TRANCÂU
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Încheierea lucrărilor celei de-a Xl-a 
Conferințe a Uniunii Asociațiilor 

Studenților Comuniști din România 
au fost alese Comitetul Exe-• (Urmare din pag. I)

In continuarea discuțiilor 
generale pe marginea pro
blemelor înscrise pe ordinea 
de zi a Conferinței au mai 
luat cuvîntul Suzana Gâdea, 
ministrul educației și învăță- 
mîntului, Petru Andea, pre

ședintele Consiliului U.A.S.C.R. 
din centrul universitar Ti
mișoara, Ileana lacobescu, 
președintele Consiliului A.S.C. 
al Institutului național de 
chimie din București, Stelian 
Corneliu Moțiu, redactor-șef 
al revistelor „Viața studen
țească" și „Amfiteatru", A- 
dina Dinescu, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.C. din 
centrul universitar București, 
loan Puia, rectorul Institutu
lui agronomic „Petru Groza" 
din Cluj-Napoca, Gheorahe 
Copos, președintele Consiliu
lui A.S.C. al Institutului de 
învățămînt superior din Ora
dea, loan Merca, președin
tele Consiliului A.S.C. al In
stitutului de subingineri din 
Reșița, Ștefan Szitas, secretar 
al Consiliului U.A.S.C. al A- 
cademiei de studii economice 
din București, Carmen Co-. 
dreanu, președintele Consi
liului A.S.C. al Institutului 
de învățămînt superior din 
Bacău, Liviu lanc, președin
tele Consiliului A.S.C. al In
stitutului de subingineri din 
Hunedoara, Dumitru Nagîț, 
prim-secretar al Comitetului 
județean lași al U.T.C., As- 
pazia Aiorgulesei, președin
tele Consiliului A.S.C. al In
stitutului de învățămînt supe
rior Suceava, Dan Mihail 
B a r I i b a, reprezentantul 
U.A.S.C.R. la Uniunea Inter
națională a Studenților, Du
mitru Necșoiu, prim-secretar 
al Comitetului de partid al 
centrului universitar din Bucu
rești, Maria Szabo, membră 
ă Biroului Consiliului U.A.S.C. 
a! Universității din Brașov, 
Vasile Tărțan, președintele 
Consiliului A.S.C. al Conser
vatorului din Cluj-Napoca, 
Viorel Lumperdean, șef de 
comisie a Consiliului U.A.S.C. 
al centrului universitar din 
Tîrgu Mureș, Nicolae Zsifkov, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C. al Universității din 
Timișoara, Minodora Rîpă,

vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C. al Universității din 
Galați, și Mircea Ursache, 
președintele Consiliului 
U.A.S.C. al Institutului de 
construcții din București.

După încheierea dezbateri
lor generale, Conferința a a- 
probăt în unanimitate Rapor
tul și activitatea Consiliului 
U.A.S.C.R., precum și Rapor
tul și activitatea Comisiei de 
Cenzori.

In deplină unanimitate, a 
fost adoptată, apoi, Rezo
luția Conferinței a Xl-a a 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia, completată cu propu
nerile rezultate din dezba
terile care au avut loc în 
cadrul Conferinței. In spi
ritul hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, al 
orientărilor și indicațiilor cu
prinse în cuvîntarea secre
tarului general al partidu
lui, rostită la deschiderea 
lucrărilor, Rezoluția cu
prinde măsuri concrete de 
acțiune pentru creșterea a- 
portului asociațiilor la per
fecționarea continuă a în- 
vățămîntului superior, la for
marea temeinică, multilatera
lă, a studenților, la îm
bunătățirea procesului in- 
structiv-educativ în concor
danță cu cerințele mereu 
sporite pe care le implică 
dezvoltarea impetuoasă a 
societății noastre, perspecti
vele strălucite ale înaintării 
patriei spre comunism.

Trecîndu-se la ultimul 
punct al ordinii de zi, Con
ferința a ales, prin vot 
secret, Consiliul și Comi
sia de Cenzori ale U.A.S.C.R., 
pe baza propunerilor de can
didați .desemnați în confe
rințele de la nivelul centre
lor universitare, ținînd sea
ma de acordul adunărilor ge
nerale în care au fost dis
cutați/ de necesitatea re
prezentării corespunzătoare a 
centrelor universitare, a propr
ietor de învățămînt, a a- 
nilor de studiu, a compozi
ției pe sexe și pe naționali
tăți.

S-a desfășurat, apoi, prima 
plenară a Consiliului 
U.A.S.C.R., în cadrul căreia

cutiv și Biroul Comitetului 
Executiv.

Ca președinte al Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia a fost reales tovarășul 
ton Sasu, secretar al C.C. 
al U.T.C. Ca vicepreședinți 
ai Consiliului au fost aleși 
Ileana lacobescu, studentă 
la Facultatea de tehnologie 
chimică a Institutului poli
tehnic din București, Iulian 
Ovidiu Archip, student la
Facultatea de fizică a U-
niversității din lași, Maria 
Melinda Rab, studentă la
Facultatea de agricultură a
Institutului agronomic din 
Cluj-Napoca, și Rodica Ti- 
mircan, studentă la Facul
tatea de medicină a Institu
tului medico-farmaceutic din 
Timișoara, iar ca secretari — 
Tudor Mohora, Mihail Vîr- 
tosu, Marin Dinu și ton Ma- 
chedon.

Ca membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. au fost aleși 17 
studenți.

Președinte al Comisiei de 
Cenzori a U.A.S.C.R. a fost 
ales tovarășul Oscar Szoke.

In aplauzele vii și entuzias
te ale delegaților și invitați- 
lor, Conferința a adresat, în 
numele întregii studențimi, o 
telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român.

In sală răsună entuziaste 
aclamații și ovații, dom
nește o atmosferă a'e in
tensă bucurie, satisfacție și 
mîndrie patriotică. Sînt 
rostite din inimă numele 
partidului și al secretarului 
său general. Se scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu 
și poporul !", „Ceaușescu 
și studenții !“.

In această atmosferă en
tuziastă, președintele
U.A.S.C.R. a declarat în
chise lucrările Conferinței 
a Xl-a a Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști 
din România, moment de 
o deosebită însemnătate în 
viața organizației tineretu
lui universitar.

(Agerpres)

Centrul de cercetări pentru 
securitate minieră Petroșani

A' N U N Ț Ă:
SCOATEREA LA CONCURS A URMĂ

TOARELOR POSTURI:
• inginer exploatări miniere 8 posturi
• inginer electromecanic l post
• inginer electronist 1 post
• fizician 1 post
• tehnician exploatări miniere 2 posturi
• tehnician electromecanic minier

2 posturi
• timplar 1 post
•strungar 1 post
• lăcătuș 2 posturi

Candidații la concurs, vor depune cererile 
de înscriere la compartimentul personal al 
C.C.S.M. Petroșani, str. Dr. Petru Groza nr. 
32—34. Condițiile de încadrare conform Legii 
nr. 12/1971, Legii nr. 57/1974 și Decretului nr. 
158/1970.

Concursul are loc în data de 13 martie 1978.
Informații suplimentare se pot obține de 

la Compartimentul personal al unității, telefon 
41 622, interior 117.

A

întreprinderea minieră Petrila
încadrează prin concurs

CABANIER, pentru cabana „Lunca Florii".

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de legile nr. 12/1971 și 
57'1974.

înscrierile se fac la biroul personal- 
învățămîrd-retribuire al I.M, Petrila, pînă la 
data de 27 februarie a.c.

In scrisori trimise redacției, numeroși ci- ; 
titori au venit cu propunerea de a se publica în ; 
ziarul nostru programul de radio pe întreaga ■ 
săptămînă (cum procedăm cu programul TV.), i 
Dînd curs acestei legitime solicitări a cititorilor ; 
noștri, începînd de azi, PUBLICĂM în fiecare i 
duminică, SELECȚII NI DIN PROGRAMUL I | 
DE RADIO. j

MEMENTO
FILME

26 FEBRUARIE
No-PETROȘANI - 7 

iembrie : Iarba verde de 
acasă ; Republica : Mînie 
r.e.ce,; Unirea : Rîul care 
urcă ? muntele ; PETRILA : 
Locotenentul Mc Q în ac
țiune ; LONEA : Sfîrșitul 
legendei ; ANINOASA : 
Ah, Jonathan, Jonathan ; 
VULCAN : Fair play ; LU- 
PENI - Cultural : împuș
cături sub clar de lună ; 
Muncitoresc : Omul li
niștit, seriile l-ll; URI- 
CÂNI : Cinci detectivi la 
miezul nopții. :

27 FEBRUARIE

7 No-
, , . vieții ;
Hollywood,

Po-
PE-

PETROȘANI - 
iembrie : Prețul 
Republica: I
Hollywood ; Unirea 
runcă întunecată ; ,
TRILA : Locotenentul Mc 
Q în acțiune ; LONEA : 
Cînd vine septembrie ; 
VULCAN : Republica din 
Uzice, seriile l-ll ; LU- 
PENI - Cultural : Pledoa
rie pentru dragoste; Mun
citoresc : Omul liniștit, se
riile l-ll ; URICANI : Cinci 
detectivi la miezul nopții.

I j

I 
I

TV.
DUMINICĂ,

26 FEBRUARIE

Sportul pentru
8,15 Tot înainte 1 

Șoimii patriei. 9,15 
serial pentru 

„Comoara din Insu- 
Episodul 1.

DUMINICĂ, 26 FEBRUARIE

6,00 Buletin de știri. 6,05 Concer
tul dimineții. 7,00 Radiojurnal. Su
marul presei. Buletin meteo-rutier. 
Sport. 7,45 Vă recomandăm pentru 
azi. Expoziții, excursii, spectacole, 
manifestări sportive etc. 8,00 Ilus
trate muzicale. 8,30 Radioprogra- 
mul satelor. 10,00 Antologie lirică. 
Partidului, inima și versul. 10,10 Te 
apăr și te cînt, patria mea - emi
siune muzicală pentru ostași. 10,45 
Publicitate. 11,00 Radiomagazinul 
femeilor. 11,30 Noi înregistrări de 
muzică populară cu Florica Bradu, 
Tita Bărbulescu, Florea Netcu. 12,00 
De toate pentru toți. 13,00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutier. Sport. 
13,30 Unda veselă. 14,45 Sport și 
muzică. 17,00 Divertis-club. 18,00 
SonQrități în alterncfnță. 20,00 Ra
diojurnal. 20,15 Dans pe meridia
ne. 21,30 Consemnări. 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. 
22,10 Panoramic sportiv. 22,30 Es
trada duminicală. 24,00 Buletin de 
știri., 0,05-5,00 Non stop muzical 
nocturn.

LUNI, 27 FEBRUARIE
5,00 Buletin de știri. 6,00 Radio- 

programul dimineții. 7,00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier. Sport. 8,00 
Revista presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Răspundem ascultăto
rilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 
Rapsozi ai cîntecului popular din 
județul Arad. 10,30 Din țările 
socialiste. 11,00 Buletin de știri. 
11,05 Sub steagul roșu al muncii - 
cîntece. 11,35 Discoteca „U“ - I Pi 
Tombi. 12,00 Buletin de știri. 12,05 
Din comoara folclorului nostru. 
12,35 Compozitori în medalion :

George Grigoriu. 13,00 De la 1 la 
3. 15,00 Clubul adolescenților. 16,00 
Radiojurnal. 16,15 Piese corale de 
Ludovic Paceag. 16,25 Coordona
te economice. Ritm, calitate, efi
ciență. 16,40 Cîntec nou pe plai 
străbun - folclor contemporan. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Antena tine
retului. 18,00 Orele serii. 20,00 Tea-

MIERCURI, 1 MARTIE
5,00 Bulețin de^tiri. 6,00 Radio- 

programul dimineții. 9,00 Răspun
dem ascultătorilor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Disc muzical folcloric. 
10,30 Din țările socialiste. 11,00 Bu
letin de știri. 11,05 Microfonul pi
onierilor. 12,00 Buletin de știri. 12,05

PROGRAMUL RADIO
- SELECȚIUNI -

Buletin de știri. 17,05 Universul fa
miliei. 18,00 Orele serii. 20,00 Pri
veliști 
Iară.
22,00

L

tru radiofonic. Premieră : Izbînda 
lui Burebista, de Traian Duică. 21,00 
Cadențe sonore. 21,30 Consemnări. 
22,00 O zi într-o oră. 23,00 Bijute- 
r’ r i ■ -
muzical nocturn.

MARȚI, 28 FEBRUARIE
5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 

matinale. 5,40 Gimnastică. 6,00 Ra- 
dioprogramul dimineții. 9,00 Răs
pundem ascultătorilor. 10,00 Bule
tin de știri. 10,20 Soliști români pe 
meridianele cîntecului : Cornel 
Constantiniu. 10,40 Miorița. Re
vistă de etnografie și folclor. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 Atlas folclo
ric. 11,35 Discoteca „U" - Su Kra
mer. 12,00 Buletin de știri. 
Din comoara folclorului ____ _
13,00 De la 1 la 3. 15,00 Clubul 
curioșilor. 16,00 Radiojurnal. 
Partidului cîntare. 16,25 
nate economice. 16,40 Noi înreais-

Din comoara folclorului nostru. 
12,35 Șlagărul românesc prin de
cenii. 13,(X) De la 1 la 3. 15,00 Clu- 

, , bul invitărilor. 16,00 Radiojurnal,
rii muzicale. 23,35-5,00 Non stop 16,20 Coordonate economice. 17,00 
....-----1 ..—........... Buletin de știri. 17,05 Odă limbii

române. 17,40 Din cîntecele satelor 
noastre. 18,00 Orele serii. 
Priveliști românești - muzică 
Iară. 20,30 Litera și spiritul 
20,50 Cadențe sonore. 22,00 1 
într-o oră.

JOI, 2 MARTIE
5,00 Buletin de știri. 6,00 

dioprogramul dimineții. 9,00 
pundem ascultătorilor. 10,00 
letin de știri. 10,05 Opereta 
marii ei compozitori : Imre 
man. 10,45 Atlas folcloric. 
Buletin de știri. 11,05 Cîntece 
loan Chirescu. 1T,35 Discoteca „U' 

știri. 12,05 Din comoara folclorului 
nostru. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Tehnic-club. 16,00 Radiojurnal. 16,15 
Program de cîntece. 16,25 Coor
donate economice. 16,40 Instanta
nee solistice : Corina Chiriac, Thier
ry Matiossek și Miro Ungar. 17,00

12,05 
nostru.

16,15
Coordo

nate economice. 16,40 Noi înregis
trări de muzică ușoară. 17,00 Bu
letin de știri. 17,05 Memoria pă- 
mîntului românesc. 18,00 Orele 
serii. 21,00 Buletin de știri. 21,05 
România - peisaj industrial con
temporan. 22,00 O zi într-o oră.

20,00 
popu- 
legii. 

O zi

Ra- 
Răs- 
Bu- 

Și 
Kal

il,00 
de 

_____  „I" 
- Alain Barriere. 12,00 Buletin de

românești - muzică popu- 
20,30 Reflexele timpului.

O zi într-o oră. -î
VINERI, 3 MARTIE

5,00 Buletin de știri. 6,00 Radio- 
programul dimineții. 9,00 Răspun
dem ascultătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 10,05 Atlas folcloric. 10,30 
Sănătatea. 10,45 Interpreți ai șlagă
rului românesc : Angela Similea. 
11,00 Buletin de știri. 11,35 Disco
teca „U“ - Leo Sayer. 12,00 Bu
letin de știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 13,00 De la 1 
la 3. 15,00 Student-club. 16,00 Ra
diojurnal. 16,25 Coordonate econo
mice. 17,00 Buletin de știri, 17,20 
Pentru patrie. 17,50 Sub mîndrul 
tricolor - cîntece. 18,00 Orele se
rii. 20,00 Priveliști românești - mu
zică populară. 20,15 Semnale cu 
adresă. 20,45 Cadențe sonore. 22,00 
O zi într-o oră.

SIMBÂTA, 4 MARTIE
5,00 Buletin de știri. 6,00 Radio- 

programul dimineții. 10,00 Buletin 
de știri. 10,30 Legendă și dor - 
balade, doine și jocuri populare. 
11,00 Buletin de știri. 11,05 Atlas 
cultural. 12,00 Buletin de știri. 
12,05 Din comoara folclorului nos
tru. 13,00 De la 1 al 3. 15,00 Me- 
ridian-club. 16,00 Radiojurnal. 16,15 
Radiorecording. 18,00 Orele serii. 
20,00 ~ ■ ...............
20,30 
dente 
22,00 
logic. Sport. 22,30 Maratonul dan
sului. 24,00 Buletin de știri. 0,05- 
6,00 Non stop muzical nocturn.

Romanțe, cîntece și melodii. 
Azi, în România. 20,40 Ca- 
sonore. 21,00 Buletin de știri. 
Radiojurnal. Buletin meteoro-
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l.

8,00 
toți. 
9,05 
Film 
pii : 
lă". 
ducție frsmco-london- 
filrm. 9,45 Pentru cămi
nul dumneavoastră. 10,00 
Viața satului. 11,45 
Bucuriile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Te
lex. 13,05 Album dumini
cal. 16,00 Fotbal : Sport- 
Club Bacău — Dinamo 
București (Divizia A — 
repriza a ll-a). 
siune directă. 16,45 
tantanee.,. de 
Buhoiu.
bun 
Film 
ritimă 
sodul 
cran 
19,00 
Orașul
19.45 Antena vă aparți
ne — spectacol prezen
tat de județul Buzău.
20.45 Film artistic : „Dic
tatorul". Premieră TV. 
— Producție a studiou
rilor americane. 22,45 
lejurnal.

LUNI,
27 FEBRUARIE

co-

Pro-

Transmi- 
Ins- 

Aristide 
17,00 Cel mai 

continuă... 17,50 
serial : „Linia ma- 
Onedin" — epi- 
27. 18,40 Micul e- 
pentru cei mici.
Telejurnal. 19,20 

de la rădăcină.

Te-

E- 
ma-

16,00 Telex. 16,05 
misiune în limba 
ghiară. 19,00 Cîntarea 
României - Ediția a ll-a. 
19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 19,50 Pano
ramic. 20,25 Roman foi
leton : „Familia 
ser". Episodul 2. 
Mai aveți c ... 
21,45 
22,05 
22,25

Palli-
21,15 

o întrebare ? 
Armoniile iernii. 
Cadran mondial. 

Telejurnal.

VREMEA
Stația meteorologică 

troșani comunică :
Pe- 
leri 

temperatura maximă a ae
rului la Petroșani a fost 
de +12 grade, iar în Pa
ring de +13 grade. Mini
mele au fost de 0 și res
pectiv un grad.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea va 
fi instabilă, cu cer varia
bil. Vînt slab din sectorul 
sudic,

MEMENTO
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