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Firescul cotidian

La mina Lonea, s-a pus în funcțiune 
un nou complex mecanizat

Solemnitatea decorării 
tovarășului Mihai Gere

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a' înminat, sîmbătă, 
într-un cadru festiv, tova
rășului Mihai Gere, mem
bru supleant al Co
mitetului _ Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
Ordinul „23 August1' clasa 
I, conferit prin Decret pre
zidențial, pentru contribu
ția adusă la înfăptuirea 
politicii partidului și sta

tului de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, 
cu prilejul împlinirii vîrs- 
tei de 60 de ani.

La solemnitate au luat 
parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, alți tovarăși ai 
conducerii partidului și 
statului.

Tovarășul Mihai Gere a 
exprimat conducerii de 
partid și de stat, personal 
tovarășului N i c o 1 a e

Ceaușescu sentimentele de 
profundă recunoștință pen
tru acordarea înaltei dis
tincții.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
care a felicitat călduros pe 
sărbătorit.

Tovarășii din conducerea 
de partid și de stat au a- 
dresat, de asemenea, calde 
felicitări tovarășului Mihai 
Gere, urîndu-i multă să
nătate și fericire, noi suc
cese in activitatea sa.

Intre aga muncă politică, educativa. 
subordonată obiectivului major al colectivelor
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Totul e simplu și firesc, cind oamenii iși fac datoria, 
cind au înțeles câ pentru a da țării cît mai mult cărbune 
este nevoie de mecanizare

Se fac ullimele contacte la combină. Foto : I. LICIU

De ieri. 1 septembrie, 
prima lună „oficială" de 
toamnă, la mina Lonea a 
început să producă uri 
nou complex mecanizat. 
Totul pare — și în mare 
măsură chiar este — nor
mal. firesc, cit se poate 
de firesc, de simplu.

Simplu și firesc, pen
tru că oamenii își fac 
datoria cu prisosință ; 
simplu și firesc, pentru 
că au înțeles că a da 
țării cît mai mult cărbu
ne și cît mai ieftin este 
o îndatorire patriotică ; 
simplu și firesc pentru 
că oamenii niinei știu că 
numai prin mecaniza
rea complexă a lucră
rilor din subteran poate 
spori productivitatea 
muncii, cel mai impor-

s-a părut și 
care l-au 

și montat, 
și răspunsu-

tant factor de creștere a 
producției dc cărbune.

Firesc li 
oamenilor 
transportat 
simple erau
rile lor ia întrebările re
porterului.

Gheorghe Vilan a 
montat partea hidraulică" 
a complexului și a lu
crat, nu o dată, două și 
trei schimburi consecu
tive.

— V-a îndemnat cine
va să lucrați două — 
trei schimburi ?

— Nu !
— Atunci ?
— Atunci... Știm

și bună : trebuie să dăm 
cărbune mal mult, , cît 
mai repede și pentru as-; 
ta trebuie să punem

La mina Lo
la sectorul 
nu mai stai 
ceasul de la

una

complexul mai repede 
în funcțiune. Și, după 
23 de ani de mină (luni 
împlinește 23 de ani dc 
cînd a făcut primul șut 
în subteran 
nea si tot 
III — n.n.) 
cu ochii pe
mină cînd știi că ai de 
lucru. Pui mina și faci 
treaba și nu stai să te 
uiți Ia ceas.

...Nimic mai simplu, 
mai firesc. Nu ?!

Cînd am intrat în a- 
bataj, lăcătuși și mineri 
se străduiau să , cupleze 
lanțul transportorului. 
Fețe îndîrjite, încofcla-

Dorin GHEȚA

(Cont. în pag. a 2-a)

î PUPA 31 DE ANI DE MUNCA

Brigadierul Augustin Demeter
a predat

; Un soare blind arunca 
: eu dărnicie asupra unui 
j grup de oameni valuri de 
i căldură dorind parcă să 
î mențină un climat adec- 
= vat evenimentului ce se 
i desfășura. Un grup de 
î pionieri îi prind lui Au- 
: gustin Demeter, vestitul 

șef de brigadă al Văii Ji- 
j ului, cravata de pionier.
1 Gestul pur al tinerelor 
; vlăstare smulge lui 

„Gusti-baci“ un șuvoi de 
: lacrimi care curg în ne- 
; știre pe obrajii învă- 
1 țați în 28 de ani de ri.un- 
5 că subterană mai mult 
î cu întunericul decît cu 
j lumina. Cu cravata trico- 
Ș loră, simbol al tinereții • 
: perene a țării, apare ca

ștafeta
un tînăr gata șă porneas
că în viitoarea vieții,

I s-a potrivit de minu
ne această cravată lui 
Guști baci, deoarece a fost 
un adevărat pionier al - 
lucrărilor miniere, le- 
gîndu-și numele de înce
putul și tinerețea mine
lor Uricani, Dîlja, Paro- 
șeni și Livezeni și chiar 
Leșul Ursului. Aduceri- - 
le aminte răscolesc ima
ginația acestui om ; la
crimile cad din nou a- 
mestecate. cu vorbe care i 
cîndva erau martorele . u- ’ 
nor adevărate recorduri. ;

Gfr. POPESCU î

(Continuare în pag. a 2-a) i

Realizarea integrală a sarcinilor 
de plan și angajamentelor
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O concluzie clară, știută . 
bine, de altfel, de nume
rosul activ care muncește 
în domeniul propagandei 

s-a desprins încă o dată 
din dezbaterile recentei 
plenare a Comitetului mu
nicipal de partid. Modul 
în care sînt realizați indi
catorii de plan la produc
ția fizică, valoarea pro
ducției nete reflectă nive
lul de conștiință, nivelul 
de cunoaștere și însușire 
a ideologiei, a tezelor și 
orientărilor politicii gene
rale a partidului, ilustrea
ză acțiunea concretă a co
muniștilor, a tuturor oa
menilor muncii pentru în
făptuirea neabătută a po
liticii de dezvoltare multi
laterală și accelerată a so
cietății noastre socialiste. 
Prin această prismă, or
ganizațiile de partid, co
lectivele din municipiul 
nostru au făcut, în ultimii 
ani, dovada afirmării unei 
conștiințe înaintate, con
tribuind efectiv la crește
rea potențialului economic 
al Văii Jiului, la depășirea 
indicatorilor cantitativi și 
calitativi ai producției. 
Manifestînd un pronunțat

spirit de inițiativă și gos
podăresc, animați de hotă- 
rîrea de a face totul pen
tru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor economice, tot 
mai mulți oameni ai mun
cii, tot mai multe colective 
— brigăzi, echipe, sectoa
re — au ridicat ștacheta 
realizărilor la cote înalte, 
iar rezultatele obținute

Pe marginea plenarei 
Comitetului municipal 

de partid

confirmă această concluzie, 
pe care o repetăm pentru 
adevărul ce-1 conține : 
modul în care se acțio
nează, în primul rînd de 
către comuniști, în proce
sul creației materiale, dă 
măsura întregii activități 
de educație politică și i- 
deologică, de formare și 
dezvoltare a conștiinței 
socialiste.

Alături de rezultatele e- 
conomice ale celor mai 
multe formații — din mi
nerit, preparare, construc
ții și alte domenii — sînt, 
desigur, și dovezi specifice

î" OAMENILOR MINEI 1
August. Hambarele sînt pline de rodul greu din lan.l 
Livezile sînt darnice in fructe, ]
Orașele-n muncitoresc elan
Bat pasul intru-mersul înainte
Aici, de unde pleacă spre furnale 
bulgării negri care nasc lumină 
Mineru-ntinde mina sărbătorii sale 
Comembrind trecutul, visînd la viitorul ce-o să vină 
Săpat în stînca ce ascunde anii
E astăzi infinitul mic al galeriei
Prin încleștarea muncii, prin strădanii. 
Cresc oameni cu virtutea vredniciei.
Lor, fie-|e osînda-mplinită,
Lor, care azi ne luminează viata
Clădind socialismul în vatra fericită ,
a României — Țara dimineață !

Mircea BUJORESCU |

ale unei activități educati
ve superioare față de anii 
prececlenți. Ele au fost su
bliniate cu pregnanță de 
recenta plenară și sînt în 
general cunoscute : atra
gerea și participarea unui 
număr tot mai mare de 
oameni ai muncii la actul 
de cultură, în dubla lor i- 
postază, de beneficiari și 
creatori, diversificarea și 

Jmbogățriea formelor și 
mijloacelor activităților 
cultural-artistice și .rapor-

• tarea lor continuă la spe-, 
cificul economic al muni
cipiului, perfecționarea în- 
vățămîntului politico-ideo
logic, a propagandei prin 
conferințe, a informării 
politice a oamenilor mun
cii, sporirea eficienței for

mative în învățămîntul gim
nazial, liceal și superior și 
ancorarea lui în activitatea 
de cercetare, producție, proiec
tare. Sînt edificatoare, în 
acest sens, îndeosebi succe
sele obținute în ediția a 
II-a a Festivalului Națio
nal „Cîntarea României", 
înfățișate pe larg, la tim
pul său, în coloanele ziaru
lui nostru. De asemenea, 
sînt edificatoare celelalte 
succese obținute în creația 
tehnico-științifică de masă, 
și în dezvoltarea activității 
de cercetare și proiectare, 
în amplificarea vieții cul
tural- artistice și sportive 
a municipiului. La toate a- 
cestea s-au referit, făcînd 
o elocventă treceie în re-

(Continuar* in pag n ?-a>

La Lupeni

Noi apartamente 
pentru mineri

O amplă 'acțiune de in
tensificare a construcției de 
locuințe are loc la Lu
peni, unde în vederea de
zafectării și trecerii la ex
ploatarea unor zăcăminte 
de cărbuni situate deocam
dată în pilieri sub supra
fețe construite în vechile 
cartiere, se cer create noi 
spații locuibile. Trusturi 
ale Ministerului Construc
țiilor Industriale, care își 
desfășoară ■ activitatea în 
Valea Jiului, în scopul ma
terializării programului su
plimentar de dezvoltare e- 
conomico-socială a munici
piului, au preluat execuția 
a patru blocuri de locuințe 
însumînd 320 apartamente. 
Lucrările la toate cele pa
tru blocuri au fost ataca
te, la trei din ele fiind e- 
fectuate deja turnările de 
betoane în fundații. Parti
cipă constructori de la 
trusturile dip Oradea, Pi
tești, Onești și Cluj. An
gajamentul lor este ca, de
și timpul rămas e scurt, 
noile locuințe pentru mi-
neri să fie terminate pînă 
la finele anului.
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Avem condiții pentru 
aprovizionarea abundentă a
populației cu legume și fructe!

In calitate de cumpără
tori am văzut că producă
torii particulari prezenți pe 
piață cu toate produsele de 
sezon ne-au cam speculat 
în ultima perioadă, pretin- 
zîndu-ne, îndeosebi pentru 
tomate și varză, prețuri pi
perate. Tovarășul Aurel 
Amza, șeful compartimen
tului comercial al Comple
xului de preluare, vălorifi- 
care-industrializare a legu
melor și fructelor din Pe
troșani, fiind de acord că 
aprovizionarea cu unele le
gume prin rețeaua unită
ților de stat nu a acoperit 
în întregime cerințele în 
unele zile, a adus cîteva 
argumente care demon
strează că, s-au depus efor
turi pentru o bună apro
vizionare a populației cu 
legume și fructe.

— In săptămîna 20—26 
august, ne-a precizat inter
locutorul, Valea Jiului a 
fost aprovizionată cu 48 to
ne de tomate, 40 tone de 
cartofi, 47 tone de ardei 
gras, 26 tone de vinete, 58 
tone de struguri, 32 tone de 
pepeni, 42 tone varză, 10 
tone de ceapă uscată, 11 to
ne de rădăcinoase, 14 tone 
de prune, 8 tone de mere 
și alte legume și fructe. Ma
gazinele complexului au lu
crat cu program normal, 
uneori chiar prelungit, 
pentru a asigura o bună a- 
provizionare și servire a 
populației. In ce privește 
varza, golul de aprovizio
nare — și prețurile specu
lative Ia care au recurs 
producătorii particulari, 
profitînd de aceasta —, a 
fost depășit. Situația apro
vizionării cu varză, ca de 
altfel și cu roșii și celelal
te legume, s-a mai îmbună
tățit și decurge bine în toa
te localitățile Văii Jiului.

— In ce constă, mai con
cret, îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu legu

me și fructe în ultimele 
zile ?

—- Cantitățile desfăcute 
în zilele acestei Săptămîni, 
respectiv în perioada 27— 
30 august este cel mai con
vingător argument. Astfel, 
în cele patru zile au fost 
puse la dispoziția popula
ției din municipiu și des
făcute 30 tone de varză, 
30 tone de roșii, 70 tone de 
cartofi, 25 tone, de ardei 
gras, 25 tone de gogoșari 
roși, 24 tone de vinete, 20 
tone ceapă, 48 tone de 
struguri, 20 tone de pepeni, 
20 tone de prune, 22 tone 
pere și alte legume și fruc
te. Făcînd o comparație, 
volumul vînzărilor de le
gume și fructe din luna 
august a.c. este, valoric, pe 
municipiu, mai mare decît 
cel din perioada corespun
zătoare anului trecut cu 
1 700 000 lei.

— Cum va fi aproviziona
rea cu legume și fructe în 
următoarele zile și în pers
pectivă ?

— In mod cert, bună. A- 
vem în prezent un număr 
mare — față de perioadele 
de pînă acum —, de mij
loace de transport la încăr
cat la furnizorii din dife
rite județe, ori pe drum. 
Pînă duminică, 2 septem
brie, în rețeaua magazine
lor de desfacere a legume
lor și fructelor din Valea 
Jiului vor intra 50 tone de 
ardei gras, 100 tone pepeni, 
20 tone roșii, 20 tone stru
guri, 15 tone vinele, 100 
tone de cartofi, 30 tone de 
varză, 20 tone gogoșari. A- 
ceste cantități, împreună 
cu cele de care dispun com
plexele ■ noastre de desfa
cere, vor asigura o abun
dentă aprovizionare a popu
lației cu legume și fructe.

Convorbire consemnată 
de Toma țAțARCA

La mina Lonea, s-a pus în funcțiune 
un nou complex mecanizat

(Urmara din pag 1)
te pe care curgea transpi
rația. La lumina lăjnpilor 
de la complex recunoaștem 
■cite u'n miner sau lăcătuș. 
.Fie din sectorul III, fie de 
la sectorul VIII. Aici erau 
ortaci la același Ioc de 
muncă, preocupați de ace
lași țel.

Aurel Nelepcu, maistru 
minier principal, acum șef 
de brigadă, (el a cerut să 
preia conducerea acestei 
formații de lucru, deși era 
adjunct șef de sector) stră
bate abatajul de la lin ca
păt Ia altul. Se mai oprește 
la combină unde, sub con
ducerea subinginerului loan 
Kulcsar lucrau oamenii lui 
Anghel Ștefănescu, de la 
sectorul VIII, sau cei din 
echipa lui Nicolae Ardelea- 
nu ori cu ai maistrului Pe
tru Bolog, Alături de ei, 
electricianul Vuk Rudolf.

— Combina e gata, răsu
flă ușurat Anghel Ștefănes
cu și se întoarce spre noi, 
zicînd : „N-a fost treabă u- 
șoară, mai ales în ultima 
vreme cînd au început ploi
le și abia am băgat cadrele 
pe puț și chiar combina. 
Dar acum totul e gata și 
fără ajutor din afară, doar 
noi, oamenii minei, am reu
șit să facem treaba pînă la 
capăt".

La capătul combinei elec
tricienii mai strîngeau ulti
mele șuruburi cînd lăcătu
șul Florentin Sima, îi luă 
la zor :

— Hai, tovarășe Ardelean. 
Dacă vrei și ai bună voin
ță, dă-i drumul. Noi am 
terminat. Lanțul e cuplat. 
Hai, măi, ziceți-le și voi, 
nu vedeți că de mine , nu 
ascultă — le strigă peste 
umăr ortacilor cu care cu
plase lanțul. Au început, 
care mai de care, să-i în
demne pe electricieni Ia 
treabă. Dar n-au avut par
te să le facă prea multe în
demnuri. Combina porneș
te. Tamburele se învîrt, iar 
masa metalică pe sub ca
re se strecoară lanțul ma
siv și paletele transporto
rului, combina propriu-zisă, 
alunecă ușor.

Fețele, pînă mai acum 
încordate și asudate de e- 
fortul făcut în întrecerea cu 
timpul, sînt luminoase și 
fericite. Ce era mai greu 
s-a făcut. Complexul a fost 
pus în funcțiune. Cit de 
repede uită oamenii greu
tățile pe.care le înving!

Ne facem o datorie prin 
a-i nominaliza pe Ion Bar- 
bălată care a condus bri
gada la montarea cadrelor 
în camera de montaj, Eu
gen Nagy, șeful formației 
service a .minei, șefii de 
schimb Grigore Biro, Iosif 
Bucur, Francisc Dobroi și 
Ștefan Radics, lăcătușul 
Stanciu Petru și Lazăr 
Boantă, maiștrii de la ser
vice Gherasim Sicoe, Ște
fan K ano vies și subineine- 
rui Iosif Gabos, Ștefan Bacs 
și loan Lăcătușu, ultimii 
de la sectorul III, Nicolae 
Goadă, de la același sector.

La plecarea din abataj,, 
maistrul principal Aurel 
Nelepcu, șeful brigăzii, ne 
spunea: „Vrem să fim o 
brigadă model care să ob
țină "constant productivi
tăți ridicate, nu azi 12 tone 
pe post .și rnîine 7. Vrem 
să dăm cărbune mult și 
ieftin așa cum ne-a cerut-o 
tovarășul Nicolae

Maistrul principal Aurel Nelepcu, șeful brigăzii 
mînuiește complexul făcînd prima pășire a cadrelor.

Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului în cuvîn- 
tarea rostită la Lupeni. A- 
vem și utilaj bun și oameni 
pricepuți".

Odată cu noi, porniseră 
spre ziuă, pe transportoare 
și fluxul de benzi, și primii 
bulgări de cărbune din a-

batajul mecanizat. Inginerul 
Viorel Boantă, șeful sectoru
lui, împreună cu minerii, e- 
lectricienii și lăcătușii din 
schimbul I au mai rămas 
în abataj pentru unele re- 
tușări inerente începutului. 
Era ora 13,45.
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! Brigadierul Bemeler a predat ștafeta
!
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(Urmare din pag I) „Mai cobor în mină, 
să țineți minte că 

ga- șef de brigadă dacă 
drumuri este sprijinit, nu

Zilele vacanței, in earlier. Foto : Gh, OI.TEANU

Secția de înrămat ta
blouri și tăiat geamuri 
din cartierul Aeroport — 
Petroșani a fost dotat cu 
un apaiat pentru execu
tarea de gravuri pe sti
clă. La solicitările clien- 
ților se execută orna
mente pentru vitrinele 
bibliotecilor, bufetelor și 
altele. (C.D.).

Astăzi, la ova 20, în 
sala Casei de cultură

din Petroșani, Teatrul 
maghiar de stat din Sf. 
Giieorghe prezintă un 
spectacol cu piesa „Lo
godnicul învolburat" de 
Tamasi Aron. (T.S.).
♦ ■-------------------------

Meseriași ai secției 
E.G.C.L. Petrila au „ata
cat" lucrările capitale și 
îmbunătățiri de confort 
la blocul nr. 2 din Lo
nea. Printre altele în ba
ia fiecărui apartament sg 
vor monta vane, cazane, 
focare, baterii și chiuve
te noi, vor fi revizuite 
toate instalațiile sanitare. 
(C.D.).

La Lupeni au fost date 
repartițiile în noul bloc 
în strada Viitorului A 3 
eu 48 de apartamente. 
Cele 48 de familii au pri
mit cheile pentru a se mu
ta în noile lor lo
cuințe. (Al. Tătar, cores
pondent).
♦------ ---------

Azi, Ia ora 10, la Ca
sa de cultură din Petro
șani, are loc un concurs 
de selecție a copiilor 
pentru un curs de ini
țiere in tainele șahului. 
Concursul este deschis 
tuturor copiilor amatori 
de șah. (Al. Cor.)

dar 
un 
nu 

poate 
face nimic,, Și vă mai 
spun că pita noastră 
colo-i, în abataj, și 
într-un alt loc".

Costache Porojniuc, co
pleșit și el de momentul 
emoționant al despărți
rii, muncit de gîndul că 
trebuie să mențină pres
tigiul brigăzii, are cuvin
te de laudă despre omul 
de la care a învățat mul
te, „A fost iubit Guști 
baci de toți. A luptat nu 
să-și realizeze planul, ci 
să-1 depășească. Și a fost 
bucuros cînd a văzut că 
omul își duce venitul în
treg acasă. Insă, era foar
te sever cînd era vorba 
de calitate".

Dovezile stimei apar 
...... ... __________ fes
tivității. Primește o fe- 

de licitare de la Dumitru Te-
• ■ - a-

Puțuri, suitoare, 
lerii, adevărate 
spre cărbune vor mai 
purta încă mulți ani pe
cetea mîinilor neostoite 
ale lui Demeter Augustin. 
O „operă" durabilă, dar 
și eficientă, închinată în 
decursul anilor valori
ficării aurului negru. 
Hărnicia acestui om a 

ț. depășit și granițele țării, 
participînd în Egipt la 
deschiderea unei mine de 
fosfați. Acolo unde, cu 
milenii în urmă, farao
nii ridicau spre cer una 
din minunile lumii, Au
gustin Demeter, miner din 
Valea Jiului, a „ridicat" 
spre cerul Pămîntului re
versul piramidelor, des- 
chizînd adevărate sanc
tuare în care cultul cel 
mai de preț nu s-a pu- chiar în momentul 
tut numi decît muncă.

Discută cu ortacii 
parca n-ar ieși la pensie, {lîndu.se în concediu n-a 
ci mîîne la ora 3 dimi- ))utut fi prezent la eve- 
neața s-ar trezi și ar lua niment. L-am întrebat pe 
din nou drumul minei. Guști baci dacă în timpul

I

I

!

I

mîstocle, ortac care

a- ■ 
nu

Guști baci dacă în timpul

celor 34 de ani lucrați a 
plîns vreodată. Neagă. 
Dar, acum de ce lăcri
mați ? Dă să-mi răspun- 

înea- 
broboane liniș

tit drumurile 
sub- 
din 

care
Va-
ne- 

c-are

dă dar lacrimile îl
■ că, curg

■ tite, mari 
străbătute de el în 
pămînturi, izvorîte 
căldura unui suflet 
a ars fără răgaz în 
lea Jiului, ținînd 
stinsă o flacără din 
s-au format în leagănul 
muncii și al ambiției ade
vărate caractere de mi
neri, oameni care au du
rat galerii, suitoare, 
puțuri, coloane fără de 
sfîrșit, puse cap la cap 
printr-un generos sacri
ficiu, confundabil cu via
ța.

O „viață de om“ a mun
cit Demeter Augustin în 
adîncuri, și împreună cu 
ortacii, munți ele piatră 
a excavat, iar acum se 
va bucura în pensie de 
liniștea dimineților din 
Sovata, de binemeritata 
odihnă după cei 28 de 
ani munciți în subteran.

I
4

<

Realizarea integrală a sarcinilor 
de plan și angajamentelor

(Urmare din pag. 1)

vistă, atît raportul prezen
tat în fața plenarei, cît și 
participanții la dezbateri 
care au întregit imaginea 
preocupărilor sporite ale 
organelor și organizațiilor 
de partid, de sindicat, ale 
U.T.C. și celorlalți factori 
educaționali pentru per-

Un nou și binevenit ș 
spațiu de parcare pen- i 
tru autoturisme va fi a- ; 
menajat în fața blocului : 
turn 103, de pe strada : 
Republicii din Petroșani. ■ 
Nou] spațiu de parcare i 
va avea suprafața asfal- : 
tată oferind condiții mai ; 
bune de staționare a au- i 
toturismelor din viitorul 
centru civic ai Petroșa- 
niului. (V.S.)

fecțibnarea acestui impor
tant domeniu-de activita
te, pentru formarea și dez
voltarea continuă a con
științei socialiste a maselor 
de oameni ai muncit:

Revenim, însă, cum s-a 
făcut și în concluziile ple
narei, la ceea ce dă în pri
mă și ultimă instanță mă
sura activității educative : 
atitudinea față de muncă, 
față de societate. Contextul 
actual ne îndreptățește să 
afirmăm necesitatea inten
sificării muncii educative, 
a acțiunilor de influențare 
a conștiinței, cerința sub
ordonării lor obiectivului 
prioritar al colectivelor dej- 
muncă din municipiu — 
realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și anga
jamentelor asumate în în
trecerea socialistă pe acest 
an, pe întregul cincinal. 
Neajunsurile din unele u- 
nități, rămînerile în urmă 
înregistrate mai ales în Iu-' 
na ' august dovedesc că nu 
în toate privințele acțiunea 
educativă a avut eficiență 
în procesul formării și mo

delării conștiinței socialis
te. Iri mod îndreptățit au 
fost reamintite, în vederea 

. înlăturări ' lor, unele, nea
junsuri mai vechi ale mun
cii educative (formalismul, 
festivismul), care pe a- 
locuri constituie o frînă în 
perfecționarea omului, ple
nara acceiitumd necesita
tea desfășurării unor ac
țiuni dinamice, cu caracter 
militant, bogate în conținu
tul de idei și expresie 
artistică, capabile c să 
contribuie la cultivarea u- 
nei înalte responsabilități 
sociale, pe măsura ritmu
lui și proporțiilor dezvoltă
rii întregii societăți.

Piiti concluziile desprin
se, plenara se nscrie ca 
un evident pas pe iinia 
înlăturării ' ne" juru urilor 
din munca politică, ideolo
gică, dr educsre a comu
niștilor, a tuturor oame
nilor muncii și ridicării ei 
pe o nouă treaptă, orientă
rii ei spre a dobînd; o no
uă calitate, așa cum este 
imperios necesar pentru 
actuala etapă.

l%25c3%25aendu.se
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Columna lui Decebal (XIII)

Ohabă, uric, sălaș românesc
Obștea românească, moș

tenitoare tradițională a 
instituției similare dace, 
era alcătuită din proprie
tățile unor țărani liberi și 
condusă de un sfat al 
„oamenilor buni și bă- 
trîni". Această esențială 
condiție a continuității u- 
nității

Ia fost 
dere, 
poalele

I fereau 
vremelnice

I năvălitorii 
sau asiați,

I certă este 
toponimului ohabă, 
ba și Ohabnicul sînt

Imeni cu accepțiuni diferi
te pentru unii cercetători,

I totuși, în general, deter
mină o „posesiune cu drept

I ereditar și beneficiară a 
unei imunități". In încer
carea de a i se stabili e-

Itimologia, substantivul a 
fost apropiat deM^- unele

i verbe slave: ohobiti se, ocha- 
I biți (ceh), ochabyty sja (ma- 

lorus). habati (neoslav), dar 
neexistînd nici un sub
stantiv în aceste idiomuri, 
slavistul Ion Bogdan pre
supunea, 
existența unui eSimon 
vechea bulgară, 
voarea acestei 
pledează însă

I instituțională și 
mantică a ohab<

I

cad treptat de la sat 
la categoria juridică 
„posesiune scutită’*, 
că de la sate cu autocon- 
ducere și independente la 
sate cu autoconducere, dar 
care trebuie să 
anumite obligații 
16, de regulă față

liber 
de 

adi-

fostului stat al lui Dece
bal, zonă care 
colonizarea romană 
mai intensă, teritoriu 
rit oarecum din calea 
vălitorilor. Aici sîrrt
testate (Diploma Ioaniți- 
lor, 1247) și primele duca
te românești, în lupta eu

suferă și
cea
fe- 

nă- 
a-

I

de neam și limbă 
viabilă, cu 
în zonele 
munților, care 
sigur' adăpost, 

încleștări cu 
germani, slavi 
dovada cea mai 
aria răspîndirii 

Oha- 
ter-

încă de la 4906, 
în 

In defa- 
ipoteze 

evoluția 
deci se

mantică a ohabei. încă în 
sec. XV, multe din satele 
libere (villae liberae) din 
Transilvania, se numesc 
Ohabă, drepturile lor de-

păstreze 
fcuda- 

de dom-

2050 de ani 
de la crearea 

primului stat dac 
centralizat 

și independent

nitor sau rege, 
sensul ohabei se 
și mai mult, în actele pri- 
vilegiale românești se con
sacră formula „să fie de 
seină și de ohabă" adică 
spre moștenire perpetuă. 
In Țara Românească acest 
drept poate fi obținut de 
sate, de slugi domnești și 
cnezești, dar și de persoa
ne înstărite, necuprinse în 
ierarhia nobiliară sau a 
demnităților domnului, ca
re stăpîneau sate sau părți 
de sate. Și în aceste ca
zuri, satele erau libere, 
dar obligațiile lor către 
domnie erau transferate al
tor persoane, obligațiile 
devin cu timpul drept de. 
aservire a satelor libere.

Cu precădere, toponimul 
Ohaba apare în centrul

Ulterior 
restrînge

regalitatea maghiară. Să 
exemplificăm : Ohaba Po
nor, Ohaba de sub Piatră, 
în Țara Hațegului, și O- 
haba — Stăncești, tot în 
județul nostru. Pîrîul care 
traversează a doua loca
litate are un nume purtat 
și de cele două cătune 
dinspre izvoarele sale : Să
lașul de Sus și Sălașul de 
Jos. Sălaș este un cuvînt 
de origine maghiară, care 
traduce aproximativ ter
menul de ohabă, printre 
sensurile lui se întîlnesc 
cele de casă, locuință, dar 
și așezare omenească, sat, 
cătun, totalitatea locuin- 
torilor unei așezări. Tot în 
Țara 
satul
peste veacuri, faptul 
la începutul dominației

maghiare, 
regalitatea 
drepturile 
bere românești, mai ales 
în zonele de munte 
de graniță. Uricul are ca 
origină substantivul 
mun maghiar Orok, 
înțelesul de posesiune de 
veci, recunoscută sau do- 
bîndită prin donație și 
cumpărare, transmisibilă 
prin moștenire. Actul de 
proprietate se va fi nu
mit uric, hristov, sapis... 
etc. Prin roirea satelor, pe 
teritoriile din Valea Jiu
lui aparținînd obștilor din 
Ohaba și Uric, în vremuri 
mult mai vechi decît se 
acceptă în general, s-au 
înfiripat localitățile Uri-
cani și Hobiceni, așa cum 
strămoșii celor din Bărbă- 
tenii de Sus și de Jos își 
au seminția la Rîul Bărbat, 
cei din Paros sînt ctitorii 
Paroșenilor, cei din Lu- 
peni de la Valea Lupului 
și exemplele pot continua 
cu Coroeștii, Diljele și Pe
troșanii.

Prof. Ion VULPE

în Transilvania, 
a recunoscut 

unor sate li-

Și

co-
cu

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I

tehnico-științific
Microhidrocentrale 

acționate de mici căderi
de apă

In zonele de exploatare 
forestieră Sălard, Fincel 
și Pîrîul Negru din ju
dețul Mureș au fost puse 
în funcțiune primele 3 
microhidrocentrale ; 
rrate de mici căderi 
apă. Energia produsă 
aceste agregate este 
lizată pentru iluminatul 
cabanelor forestiere, din 
zonele respective, pen
tru alte servicii curente 
ale oamenilor care lu-

acțio- 
de 
de 

uti-

Energie prin 
resturilor

Un colectiv de la Insti
tutul de cercetare științi
fică, inginerie tehnologi
că pentru echipament e- 
nergetic și mașini de ri
dicat din Capitală a rea
lizat o instalație-pilot cu 
ajutorul căreia pot fi va
lorificate resturile me
najere. Instalația asigu
ră arderea economică a 

I gunoiului, energia termi
că fiind utilizată în zona 

I de termoficare a Capi-

I

I

Aici 
popu- 

îm-

Hațegului întîlnim 
Uric, care relevă, 

că,

Descoperire arheologică
De curînd a intrat în 

ci'reuitul științific una din 
cele mai interesante des
coperiri arheologice din ța
ra noastră. Este vorba de 
picturile rupestre din peș
tera Cuciuciulat, situată pe 
malul drept al Someșului, 
între Jibou și Dej, semna
late de un, grup de speo- 
logi, membri ai cercului 
„Emil Racoviță“ din Bucu
rești.

Pictura se află într-o să- 
liță de circa 3/4 metri

dintr-o galerie superioară 
a peșterii și este reprezen
tată printr-un cal, o feli
nă și o serie de pete, toa
te de culoare roșie-carămi- 
zie. Calul, cel mai bine
păstrat, este primul ele
ment care atrage atenția 
în momentul cînd se pă
trunde in săliță, iar felina 
— care poate reda pantera 
de peșteră dispăfută 
mai bine de 10 000 de
din fauna țării noastre

are dimensiuni mult mai 
mari decît calul și este pic
tată în partea centrală a 

' încăperii.
Importanța descoperirii 

picturilor rupestre de la 
Cuciuciulat atribuite pa
leoliticului, eu o vechime 
de peste 10 000 de ani, de
pășește cu mult granițele 
țării noastre, avînd impli
cații asupra artei preisto
rice europene și, în gene- 

’ ral; a culturii 'materiale.

descoperirii

crează aici. Realizarea 
cestora se înscrie 
tr-un program mai 
de utilizare rațională 
unor surse naturale 
energie și de reducere 
consumurilor de combus
tibili și carburanți

Specialiștii de la i.F.E.T. 
Reghin au mai depistat 
a.a 20 asemenea mici 
căderi de apă de munte, 
apte a fi utilizate în ace
lași scop.

a-
în- ■ 

larg 
i a 

de 
a

valorificarea
menajere
talei. Nu mai puțin im
portant este și faptul că 
fierul este extras și recu
perat din resturile 
najere sub formă 
loturi, iar cenușa 
transformată în
mizi pentru construcții.

Primele prototipuri in
dustriale urmează a se 
construi la Iași, București, 
Constanța, Brașov și Plo
iești.

me- 
de ba-

este 
cără-

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I I
I 
I

I
Ia

a i se alcătui o 
Erliya Celebi, că- 

ți

Nastred din Khodja. 
el se întîlnește cu 
larul nostru Păcală, 
prumutîndu-și reciproc ghi- 
dușiile scornite de mile
nara înțelepciune popu
lară. Constantin Negruz- 
zi, în 1842, într-o scrisoare, 
iar mai apoi Vasile A- 
lecsandri, în comedii, vor 
introduce pe Păcală în li
teratura epocii.

Cel ce va prelua însă 
chiar snoavele orientale, a- 
vîndu-1 ca erou pe Nas
tradin, este Anton Pann. 
Lucrarea sa „Năzdrăvăni
ile lui Nastradin Hogea1*, 
publicată în 1853, asigură 
răspîndirea snoavelor popu
larului erou oriental în 
rîndul poporului nostru. 
Cartea s-a bucurat de o 
mare circulație, cunoscînd 
pînă astăzi un apreciabil 
șir de ediții.

Interesul stîrnit de snoa
vele lui Nastradin Hogea 
se evidențiază și în stră-

dania de 
biografie, 
lătoru) care a parcurs 
spațiul Dobrogei, nota amă
nuntul că Nastradin Ho
gea ar fi avut conversații 
cu Timur Lenk, căruia 
compania înțeleptului In
tru popular îi plăcea așa 
de mult îneît a scutit ora
șul Aksehir de plata dato
riilor de război și de dis
trugere. Amintirea lui 
Nastradin stăruie încă în 
micul Aksehir — de la poa
lele munților Sultan — un
de se sărbătorește în fie
care an, o zi a salvatoru
lui localității. Aici s-a îm- 
pămîntenit și datina ca, 
înainte de nuntă, mirele, să 
meargă la mormîntul lui 
Hogea să-l poftească, chi
purile, la ospăț. Se crede 
că, altminteri, căsătoria ti
nerilor n-ar avea parte de 
sănătate și fericire:

In toamna acestui an se 
va organiza la Ankara 
un congres de orientalis
tică la care una din temele 
supuse dezbaterii se referă 
la figura legendarului Nas- 
tradin Hogea, la prezența 
iui în folclorul popoarelor 
balcanice.

Povești, avîndu-1 ca erou 
pe inteligentul și hazliul 
Hogea, au circulat și con
tinuă să circule în 
spațiu, ajungînd pînă 
occident. Dovadă cele 
manuscrise nastradivicne 
care se găsesc la Bibliote
ca’ Națională din Paris.

învățatul român Dimi- 
trie Cantemir, în timpul 
șederii la Constantinopol, 
între anii 1688—1710 a cu
noscut un manuscris cu 
snoavele lui Nastradin 
Hogea. Ultimul sfert al 
veacului al XVlll-lea este 
perioada pătrunderii la 
noi a unor povești orienta- 

pe
••••••••••••••••

le avîndu-1 ca erou

acest 
în 

cinci

Ing. Ilie BREBEN

••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
alpină DN 7 A, pînă-la "ra
mificați spre Petroșani, de 
unde se continuă traseul 
pe ramificația către. Novaci, 
DN 67 C. avînd în stînga 
muntele Mieruțu (1945)'; Șo
seaua urcă în ’ serpentine

" cea

IEZERHE PARÎNGULUI (I)

Lacul Gîlcescu, podoabă a munților Paring.
«a*»

I>

, Se spune că Retezatul es
te împărăția lacurilor gla- 

'’ tiare,a „bchiUrilor de'ma
cre", mai albastre decît ce- către Pasul Urdelc. 
; rut Și'Se măi spune că .
tăurile" Făgărașului au o mi
rifică strălucire de ghea
ță, mîngîiate de vînturi. 
par cine n-a străbătut săl
băticia Parîngului, nu va 
ști niciodată că aici, ver
dele întunecat al iezerelor 
pare împietrit pe veșni
cie între stîriCild căldări
lor, ca o pedeapsă a timpu
lui și ca o amintire a gla- 
ciâțiilor, Iată de ce ne-am 
propus să le cuprindem în- 
tr-un circuit complet, în
tr-o drumeție montană 
care se abate de Ia linia 
crestei principale. Acest 
traseu se poate efectua în 
două zile, pornind de la 
cabana I.E.F.S. spre caba
na Obîrșia Lotrului, sau 
în sens invers realizînd un 
circuit cu mult mai atră
gător.

Plecasem de la Obîrșia 
Lotrului împreună cu un 
prieten sub dogoarea soa
relui de vară. Suportînd cu 
stoicism povara rucsacu
rilor, înaintam pe șoseaua

Turism, 
excursii, 
drumeții

mai înaltă trecătoare . din 
țară (2020), dar de la kilome
trul 54 prindem firul pote
cii care duce ia lacul Gîl
cescu, marcată cu bandă 
roșie, și care urcă, prin 
păduri, peste muntele Ște
fanii și muntele Cărbunele. 
Cam după 3 ore 
depășim stînele Cărbune
le, urmînd o deviație a po
tecii spre confluența pî- 
raielor Iezerul și Gîlcescu 
(1600), care formează Lo
trul. Confluența rămîne în 
stînga, poteca șerpuind spre 
sud-vest, pe valea Gîlces
cu, Dincolo de pă
duri, în golul alpin, se ză
resc, primele pilcuri de

jriepenî, ârbu.st caracteris
tic înălțimilor alpine. In 
preajma confluenței pîrî- 
iilui Gîlcescu cu pîrîul Ză
noaga Mare începe pragul 
treptei glaciare. Aici ad
mirăm cascadele pîrîului 
Gîlcescu, cum se aruncă 
peste stîncă, din înălțimea' 
la care e situat lacul (1924 
m), în terasa unui ghețar — 
podoabă a Parîngului, ca o 
oglindă uriașă.

Aici ridicăm cortul. Du
pă puține minute' de o- 
dihnă plecăm să hoinărim 
prin circul glaciar, cel mai 
mare din tot Parîngul. Că- 
țărați pe panta sudică ce 
se prăvale spre Gîlcescu, Ia 
o mică diferență de nivel, 
descoperim lacul Vidai, a- 
propiat de lacul Pencu, sub 
muntele Gîlcescu (2252).

Soarele sta în amiezi, iar 
liniștea era sfișiată rare
ori de chiotele ciobanilor, 

de mers Am urcat fascinați la Căl
darea Dracului, ca să con
templăm lacpl Păsări (2078), 
situat sub Creasta 
sări. Conturul său 
gulat este ' întrerupt 
loc în loc de 
deață. De 
impresie e s 
teatrul glaciar 
lacului cu pisc 
trui profilate îi

Pă- 
nere- 

din
fîșii de ver-

m are
t e amfi-
din 

suri
jurul 

albăs-
n zare. Sînt

vîrfurilc Plescoaia și Setea 
Mică (2278), care ’ 'lasă, loc 
abrupturilor prăpăstioase 
și canalelor de prăbușire. 
De acolo s-au prăvălit 
stînci și grohotișuri' imen
se. Imî întorc ochii și spre 
Setea Mare (2365). Pleșuv 
și niohofît, vîrfui 6 îna- 
pînzit de o turmă se aud 
vag lătrăturile clinilor. Pes
te tot sînt stînci și iar 
stînci, cu pilcuri de jne- 
peni în apropiere. Lingă un 
lac mie, descopăr în mîl 
urmele lăsate dc copitele 
caprelor negre' venite la 
adăpat.

Dincolo de Creasta Pă
sări, sub Piatra Tăiată 
(2299), la poalele muntelui 
Stăncior, lacul Zănoaga Ma
re varsă șiroaie cristaline 
către văi. Nu ne săturam 
de privit peisajul sălbatic, 
dar de o rară frumusețe.

Cobora înserarea. Ne-am 
hotărît cu greu să ne în
toarcem la tabără, pe po
teca ce venea de la Piatra 
Tăiată. Doar cînd a înnoptat, 
ne-am retras in cort să ne cul
căm. A doua zi ne aștepta 
continuarea traseului, prin 
circurile glaciare de sub 
Parîngul Mare.

Text și foto :
Doru CHICET



Steagul roșu DUMINICA, 2 SEPTEMBRIE 1979

zjcruziîn lu/me
--------- ------------- ------------ --------------------- .---------------------------------------- .--------- ------- --------------- .----------------------------------- -------- ------------------------------ ---  _---------------------- ;--------------------------------------------------------------------------------- - ■

Trimisul special al președintelui 
României a fost primit de M. Begin

TEL AVIV 1 (Agerpres). 
Ea 31 august a.c. primul 
ministru ai Israelului, Me- 
nahem Begin, a primit pe 
Vasile Plingan. trimis spe
cial al președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej au fost 
transmise din partea pre
ședintelui României cele 
mai bune urări primului 
ministru israelian și urări 
de prosperitate poporului 
israelian.

Mulțumind. Menahem

Reuniunea ministerială a țăriior nealiniate
HAVANA 1 (Agerpres). 

Reuniunea ministerială a 
țărilor nealiniate, ale că
rei lucrări au loc la Hava
na, a aprobat proiectul a- 
gendei de lucru a Confe
rinței la nivel înalt, care 
va începe la 3 septembrie. 
Pe de altă parte, comisiile 
politică și economică, pre
zidate de Irak, și, respec
tiv, Mozambic, și-au înce
put activitatea.

In comisia politică sînt 
dezbătute punctele înscrise 
pe agenda de lucru a reu
niunii. O atenție deosebită

Agendă energetică Internațională
BATERII SOLARE

Primele baterii solare 
fabricate în R.P. Ungară 
și-au dovedit deja eficien
ța în practică. Ele ser
vesc la transformarea lu
minii solare în energie e- 
lectrică și, dotate cu cap
tatori speciali, pot folosi 
și drept instalație de sigu
ranță, deoarece reacțio
nează la orice sursă de 
lumină.

Pe acoperișul Oficiului 
pentru economia apelor 
al Ungariei funcționează o 
baterie solară cu o supra
față de șase metri pătrați, 
acționată cu ajutorul unor 
semiconductor! din siliciu. 
Ea furnizează 200 de 
Wați, cu care este aprovi
zionată instalația radio a 
clădirii. întrucît bateria 
acumulează energie elec
trică timp de trei luni, 
instalația radio poate emi
te și pe timp noros.

■Begin a rtigat să se trans
mită președintelui Româ
niei urări de sănătate și 
un salut respectuos, mul
țumirile sale pentru contri
buția pe care o aduce per
manent la realizarea, păcii 
în Orientul Mijlociu.

A avut loc un schimb 
de păreri asupra proble
melor dezvoltării relațiilor 
bilaterale și au fost abor
date aspecte ale situației 
politice internaționale ac
tuale, inclusiv evoluția din 
Orientul Mijlociu.

se acordă întăririi rolului 
mișcării de nealiniere, e- 
voljiției situației politice 
internaționale, promovării 
tendințelor pozitive în re
lațiile interstatale, necesi
tății asigurării cursului 
spre destindere și spre a- 
plicarea în relațiile inter
naționale a principiului 
coexistenței pașnice, dezar
mării și implicațiilor aces
teia asupra securității in
ternaționale și dezvoltării 
eccnomico-șociale a state
lor.

DIN NOU, BICICLETA
Avînd în vedere situa

ția încordată de pe piața 
americană a energiei, tot 
mai mulți cetățeni recurg 
la bicicletă pentru a se 
deplasa la locul de mun
că. în primele șase luni 
ale acestui an, în S.U.A. 
au fost vîndute cu peste 
40 la sută mai multe bici
clete decît în aceeași pe
rioadă a anului 1978. Pro
ducătorii estimează că, 
pînă. la sfîrșitul anului, ar 
putea desface o cifră re
cord de biciclete : 
10 000 000 bucăți.

PRIMA CENTRALA 
NUCLEARA 

CEHOSLOVACA
Pînă la sfîrșitul lunii 

decembrie, prima centrală 
nuclearo-elec'trică din 
Cehoslovacia, care a in
trat în exploatare în pri
măvara acestui an, va

Declarație 
SWAPO

DAKAR 1 (Agerpres), 
Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest 
(SWAPO) a dat publicității 
la Dakar o declarație în 
care condamnă manevrele 
regimului rasist de la Pre
toria în vederea menținerii 
rînduielilor colonialiste în 
Namibia. Documentul pre
cizează că guvernul rasist 
sud-african și-a mărit con
siderabil corpul expedițio- 
nar militar în Namibia, a 
extins măsurile represive 
împotriva patrioților, în- 
cercînd să stăvilească lup
ta de eliberare condusă de 
SWAPO.

Regimul de la Pretoria 
încearcă să proclame „in
dependența" Namibiei du
pă modelul regimului de 
Ia Salisbury, se spune în 
declarație.

Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest, în 
pofida represiunilor regi
mului minoritar rasist ca
re a instituit opresiunea 
și teroarea în teritoriu — 
este hotărît să-și continue 
lupta pentru lichidarea de
finitivă a regimului colo
nialist. pentru eliberarea 
deplină a Namibiei, înche
ie declarația.

produce 1,5 miliarde kWh 
energie electrică.

In prezent, în Cehoslo-, 
vacia 60 la șută din ener
gia electrică se produce pe 
bază de cărbune, 37 la su
tă pe bază de hidrocarburi 
lichide și gaze naturale 
și 3 la sută pe bâză de 
centrale hidroelectrice.
REZERVELE DE LIGNIT 

ALE POLONIEI
Rezervele de lignit ale 

Poloniei sînt echivalate la 
12,5 miliarde tone, ceea 
ce permite exploatarea lui 
în vederea satisfacerii u- 
nei părți însemnate a ne
voilor energetice ale țării. 
Capacitatea centralelor e- 
lectrice care funcționea
ză în prezent pe bază de 
lignit este de aproximativ 
4 400 MW, ele asigurînd 
25 la sută din întreaga 
producție de energie c- 
lectrică a țării.

CUNOSCUTELE GALE- 
RIII DE ARTA „TRETIA- 
KOV“ din Moscova găz
duiesc în cinci săli expozi
ția „Portretul în pictura 
românească contemporană", 
manifestare reprezentativă 
a artei noastre plastice, or
ganizată în cadrul „Zilelor 
culturii românești în Uniu
nea Sovietică". încă din 
prima zi, expoziția cunoaște 
o mare afluență de public.

LA COPENHAGA s-au 
încheiat lucrările celei de-a 
opta sesiuni a Comisiei 
mixte româno-daneze de 
cooperare economică, in
dustrială, , tehnologică și 
științifică. Cele două părți 
au convenit asupra unor 
măsuri pentru dezvoltarea 
pe mai departe a cooperării 
industriale, au hotărît să 

sprijine contactele între în
treprinderile și organizați
ile din cele două țări în 
vederea extinderii și diver
sificării, într-o măsură , tot 
mai mare, a schimburilor 
comerciale bilaterale.

UN SEISM avînd magni
tudinea 5,3 grade pe seara 
Richter a fost înregistrat, 
vineri seara, în apropiere 
de localitatea Dutch Har
bor, din Alaska, precum și 
în insulele Aleutine — au 
anunțat serviciile de resort 
americane. Fenomenul te
luric a avut epicentrul si
tuat la o distanță de peste 
80 km de zonele populate 
și nu a provocat nici un 
fel de pagube.

POLIȚIA OLANDEZA a 
capturat o cantitate de 2 000 
kilograme de hașiș, în 'va
loare de 4 milioane florini 
pe piața' ilicită a droguri
lor, arestîndu-1, totodată, 
pe posesor. Este vorba de 
pilotul unui yaht olandez 
ce venea din Spania. Dro
gul se afla ascuns în rezer
vorul pentru carburanți al 
yahtului.

PREȘEDINTELE EGIP
TULUI, Anwar El Sadat, 
l-a primit, sîmbătă, pe vi
cecancelarul și ministrul 
vest-german al afacerilor 
externe, Hans Dietrich 
Genscher, care efectuează 
o vizită în Egipt, în cadrul 
unui turneu prin țările din 
zonă. ,

Liceul industrial nr. I Lupeni
RECRUTEAZĂ ABSOLVENȚI Al TREPTEI I 

DE LICEU PENTRU
<— școala profesionala, curs de zi — o- 

«■' perator in industria celulozei, hirtiei 
și fibrelor artificiale

— școala profesională, curs de zi — 
. industria textilă.
Școlarizarea pentru această secție se 

va face în cadrul Grupului școlar M.I.U. 
Cisnădie (se înscriu numai fete).

întreprinderea minieră Lupeni
ÎNCADREAZĂ PERSONAL pentru ocu

parea următoarelor posturi vacante :
— 1 șef depozit
— 1 șef stație de calcul (stații mici)
Condițiile-de încadrare și retribuire 

sînt conform Legii 12/1971 și Legii 4/1978.

A • ’

întreprinderea minieră Uricani
ÎNCADREAZĂ

— macaragii
Condițiile de încadrare conform Legii

12/1971 și Legii 57/1974.

Mica publicitate
VIND motor „Fiat 1100“ 

nou, parbriz față-spate, cu
tie de viteză și planetare. 
Adresați Uricanî, strada 
Valea de Brazi, Firizoni. 
(744).

VIND Trabant 601, stare 
perfectă, Aeroport, Aviato
rilor 34/36, Petroșani. (739)

VIND apartament două 
camere, cu gaz. Deva, Mi
cro 15, Bloc 46, sc. I, ap. 
18. etaj IV7. Informații De
va, telefon 956/14936 ; Pe
troșani — telefon 42145. 
(740).

PE ACEASTĂ CALE, 
mulțumesc dr. Kiss Lorinț 
și surorilor Ioriescu Came
lia, Iancu Anișoara și 
Crișan Adriana pentru dă
ruirea profesională și u- 
mană de care au dat do
vadă pentru îngrijirea so
ției și fiicei mele Roșu Vio
rica și Alina. (745)

STUDENȚ caut cameră 
mobilată, bloc. Informații 
Cțaiova —941/32593. (746).

SCHIMB locuință 3 ca
mere, confort I— Aeroport, 
eu 2 camere. Prefer Her
mes yu Carpați. Strada 
Independenței Bloc 13 sc. 
2, ap. 30, Petroșani. (747).

SCHIMB garsonieră, con
fort I sporit, strada 23 Au
gust Bloc 1 ap. 1, Lupeni, 
cu similar Petroșani. (733)

ANUNȚ DE FAMILIE
FAMILIILE Hodoș. Io

nică mulțumesc celor 
care au participat la 
înmormântarea celui ca
re a fost

HODOS GERGELY
Amintirea lui va ră- 

mîne veșnic vie în ini
mile noastre. (750).

Programul turului campionatului județean de fotbal (Ediția 1979 — 1980)
ETAPA I (26 august)

Avîntul Zdrapți — Metalul Hunedoara 
S.G.C.L, Călan — Aurul Certej
I.G.C.L. Petroșani — I.G.C.L. Hunedoara 
Metalul Simeria — Preparatorul Petrila 
Auto Hațeg — C.F.R. Petroșani
Minerul Aninoasa — I.M.C. Bîrcea 
Parîngul Lonea — Constr. Hunedoara 
Minerul Uricanî — Minerul Paroșeni

ETAPA A II-a (2 septembrie)
Metalul Hunedoara — Minerul Paroșeni 
Constructorul Hunedoara — Min. Uricani 
I.M.C. Bîrcea — Parîngul Lonea
C.F.R. Petroșani — Minerul Aninoasa 
Preparatorul Petrila — Auto Hațeg 
I.G.C.L. Hunedoara — Metalul Simeria 
Aurul Certej — I.G.C.L. Petroșani 
Avîntul Zdrapți — S.G.C.L. Călan

ETAPA A IH-a (9 septembrie)
S.G.C.L. Călan — Metalul Hunedoara 
I.G.C.L. Petroșani — Avîntul Zdrapți 
Metalul Simeria — Aurul Certej
Auto Hațeg — I.G.C.L. Hunedoara 
Minerul Aninoasa — Preparatorul Petrila 
Parîngul Lonea — C.F.R. Petroșani 
Minerul Uricani — r.M.C. Bîrcea
Minerul Paroșeni — Constr. Hunedoara

ETAPA A IV-a (16 septembrie)
Metalul Hunedoara — Constr. Hunedoara 
I.M.C. Bîrcea — Minerul Paroșeni
C.F.R. Petroșani — Minerul Uricani 
Preparatorul Petrila — Parîngul Lonea 
I.G.C.L. Hunedoara — Minerul Aninoasa 
Aurul Certej — Auto Hațeg

Avîntul Zdrapți — Metalul Simeria
S.G.C.L. Călan — I.G.C.L. Petroșani

ETAPA A V-a (23 septembrie)
I.G.C.L. Petroșani — Metalul Hunedoara
Metalul Simeria — S.G.C.L. Călan
Auto Hațeg — Avîntul Zdrapți
Minerul Aninoasa — Aurul Certej 
Parîngul Lonea — I.G.C.L. Hunedoara
Minerul Uricani — Preparatorul Petrila 
Minerul Paroșeni — C.F.R. Petroșani 
Constructorul Hunedoara — I.M.C. Bîrcea

. ETAPA A Vl-a <30 septembrie)
Metalul Hunedoara — I.M.C. Bîrcea 
C.F.R. Petroșani — Constr. Hunedoara 
Preparatorul Petrila — Minerul Paroșeni
I.G.C.L. Hunedoara — Minerul Uricani 
Aurul Certej — Parîngul Lonea
Avîntul Zdrapți — Minerul Aninoasa 
S.G.C.L. Călan — Auto Hațeg*
I.G.C.L. Petroșani — Metalul Simeria

ETAPA A Vil-a (7 octombrie)
Metalul Simeria — Metalul Hunedoara
Auto Hațeg — I.G.C.L. Petroșani
Minerul Aninoasa — S.G.C.L. Călan 
Parîngul Lonea — Avîntul Zdrapți
Minerul Uricani — Aurul Certej
Minerul Paroșeni — I.G.C.L. Hunedoara 
Construe. Hunedoara — Preparat. Petrila
I.M.C. Bîrcea — C.F.R. Petroșani

ETAPA A VIII-a (14 octombrie)
Metalul Hunedoara — C.F.R. Petroșani 
Preparatorul Petrila — I.M.C. Bîrcea 
I.G.C.L. Hunedoara — Constr. Hunedoara 
Aurul Certej — Minerul Paroșeni

Avîntul Zdrapți — Minerul Uricani
S.G.C.L. Călan — Parîngul Lonea
I.G.C.L. Petroșani — Minerul Aninoasa 
Metalul Simeria — Auto Hațeg

ETAPA A IX-a (21 octombrie)
Auto Hațeg ■— Metalul Hunedoara 
Minerul Aninoasa — Metalul Simeria 
Parîngul Lonea — I.G.C.L. Petroșani
Minerul Uricani — S.G.C.L. Călan
Minerul Paroșeni — Avîntul Zdrapți 
Constructorul Hunedoara — Aurul Certej 
I.M.C. Bîrcea — I.G.C.L. Hunedoara 
C.F.R. Petroșani — Preparatorul Petrila

ETAPA A X-a <28 octombrie)
Minerul Aninoasa — Metalul Hunedoara 
Parîngul Lonea — Auto Hațeg
Minerul Uricani — Metalul Simeria -
Minerul Paroșeni — I.G.C.L. Petroșani 
Construct. Hunedoara — S.G.C.L. Călan 
I.M.C. Bîrcea — Avîntul Zdrapți 
C.F.R. Petroșani — Aurul Certej 
Preparat. Petrila — I.G.C.L. Hunedoara

ETAPA A Xl-a (4 noiembrie)
Metalul Hunedoara — Preparat. Petrila 
I.G.C.L. Hunedoara — C.F.R. Petroșani 
Aurul Certej — I.M.C. Bîrcea
Avîntul Zdrapți — Constr. Hunedoara. 
S.G.C.L. Călan — Minerul Paroșeni 
I.G.C.L. Petroșani -— Minerul Uricani
Metalul Simeria — Parîngul Lonea
Auto Hațeg — Minerul Aninoasa

ETAPA A Xll-a (11 noiembrie) .
Metalul Hunedoara — I.G.C.L. Hunedoara 
Aurul Certej — Preparatorul Petrila 

Avîntul Zdrapți — C.F.R. Petroșani 
S.G.C.L. Călan — I.M.C. Bîrcea
I.G.C.L. Petroșani — Constr. Hunedoara 
Metalul Simeria — Minerul Paroșeni 
Minerul Aninoasa — Parîngul Lonea 
Auto Hațeg — Minerul Uricani

ETAPA A XlII-a (18 noiembrie)
Parîngul Lonea — Metalul Hunedoara 
Minerul Uricani — Minerul Aninoasa 
Minerul Paroșeni — Auto Hațeg 
Constructorul Hunedoara — Met. Simeria 
I.M.C. Bîrcea — I.G.C.L. Petroșani 
C.F.R. Petroșani — S.G.C.L. Călan 
Preparatorul Petrila — Avîntul Zdrapți 
I.G.C.L. Hunedoara — Aurul Certej

ETAPA A XIV-a (25 noiembrie)

Metalul Hunedoara — Aurul Certej 
Avîntul Zdrapți — I.G.C.L. Hunedoara 
S.G.C.L. Călan — Preparatorul Petrila 
I.G.C.L, Petroșani — C.F.R. Petroșani 
Metalul Simeria — I.M.C. Bîrcea 
Auto Hațeg — Constructorul Hunedoara 
Minerul Aninoasa — Minerul Paroșeni 
Parîngul Lonea — Minerul Uricani

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
Minerul Uricani — Metalul Hunedoara 
Minerul Paroșeni — Parîngul Lonea 
Constr. Hunedoara,— Minerul Aninoasa 
I.M.C. Bîrcea — Auto Hațeg 
C.F.R. Petroșani — Metalul Simeria 
Preparatorul Petrila — I.G.CJs. Petroșani 
I.G.C.L. Hunedoara — S.G.C.L. Călan 
Aurul Certej — Avîntul Zdrapți
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