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Rezerve însemnate pentru

X superioară
a mecanizării Ain

abataj, 48 combine de a- 
bataj, 49 combine de înain
tări în steril, de numeroase 
alte utilaje și instalații 
complexe. Această dotare 
a permis îmbunătățirea in
dicatorilor tehnici, înregis- 

... __ ____ ,______ trîndu-se un grad de meca-
ție și a modernizării teh< nizare de 69,9,1a sută la 
nologiilor. Prin înfăptuirea " ’------ -■
prevederilor programului 
special elaborat în acest 
scop la indicația conduce» 
rii de partid și de stat, în 
ultimii ani s-au înregis
trat mutații semnificative

, în activitatea din subte
ran. Astfel, minele bazinu
lui dispun în prezent de
38 complexe mecanizate de fapt ce a permis obține-

Mineritul Văii Jiului, ac» 
tivitate industrială de o 
importanță majoră în an- 

' samblul economiei națio
nale, înregistrează un 
ritm rapid de transfor
mări în vederea dezvoltă
rii capacităților de produc-

încărcarea sterilului și căr
bunelui la săparea gale
riilor, 66,5 la sută la sus
ținerea metalică a abata
jelor, din care 25,4 la su
tă din producție se reali
zează cu complexe meca
nizate de abataj, La o se
rie de unități s-a acumulat 
o experiență bună în utili- 
zarda dotării - complexe,

rea în abataje a unor pro
ductivități și producții 
sporite.

înfăptuirea prevederilor 
programului de mecanizare 
a generat activități com
plexe care au influențat 
favorabil numeroase alte 
domenii, cum stat nivelul 
general de pregătire a ca
drelor, organizarea produc
ției și a muncii, dezvolta
rea capacităților de uzina re 
la I.U.M.P. și I.R.I.U.M.P., 
extinderea și diversifica
rea activităților de cerce
tare — proiectare desfășu
rate In institutele de pro
fil sau în unitățile pro
ductive.

Apreciind însă stadiul de 
înfăptuire a programului 
de mecanizare, eficiența de 
ansamblu a noilor tehnolo
gii, în raport cu însem-

B. MIHAI

Preocuparea colectivu- zilnice la 200 tone căr- 
lui sectorului II al minei bune. In 27 februarie, 
Llvezeni pentru crește- plusul de cărbune reali- 
rea zilnică a producției Zat de la începutul lunii 
de cărbune se vădește cu 
fiecare măsură luată.

Cînd, cu o săptămînă 
în urmă, am discutat cu

putui lunii i 
februarie s-a ridicat la J 
2000 tone.. Nici nu putea ț 
fi altfel dacă avem în 1 

ia uuua, aiu uisvuvav uu vedere hotărîrea mineri-J 
șeful sectorului și briga- lor sectorului de a con- 1

Marin 
cadrul a- 
prelucrări 
la S.U.T.

Strungarul 
Ciocăzan 
telierului 
mecanice 
Iscroni.
Foto: Șt. NEMECSEK
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Bogat raport muncitoresc
4 I.M. LUPENI. Angajați plenar în nat este" că. asemenea succese au fost 

realizarea sarcinilor la cărbune, minerii 
de la Lupeni au obținut în perioada ca
re a trecut din acest an însemnate spo
ruri de producție. Cele peste 22 550 tone 
cărbune cocsificabil realizate peste pre
vederi în primele două luni ale trimes
trului I, dovedesc hotărîrea vrednicului 
colectiv de aici, de a da patriei tot mai 
mult cărbune. Semnificativ de consem-

posibile pe seama creșterii productivită
ții muncii în abatajele mecanizate. în 
fruntea întrecerii socialiste ce s-a, de
clanșat la nivel de întreprindere se si
tuează sectorul IV cu plus 15 442 tonb 
cărbune. însemnate sporuri de produc
ție au obținut și sectoarele III, II, I 
și VII. c.

4 I.U-M. PETROȘANI. 
Constructorii de utilaj mi
nier în acest prim an al 
cincinalului calității și e- 
ficienței obțin noi succe
se în procesul de moder
nizare și îmbunătățire a 
complexelor mecanizate. 
Astfel numai în luna fe
bruarie au fost livrate mi
nerilor de la Lupeni peste 
90 de secții de complexe 
mecanizate tip SMA-2. De 
asemenea au mai fost li
vrate înainte de termen u- 
nitățîlor miniere din Vale 
schipuri, 
grinzi și 
de piese 
remarcat 
cii de aici 
angrenați în 
mică a producției fizice și 
Pete.

o 
de 
că

transportoare, 
gamă variată 
schimb. De 

oamenii mun- 
sînt puternic 
realizarea rit-

4 C.F.R._ Cuvinte de
laudă și pentru ceferiștii 
care s-au remarcat' în a- 
cest an în realizarea rit
mică a sarcinilor planifi
cate. în luna februarie 
harnicul colectiv. de aici a 
depășit majoritatea indi
catorilor de pian. De pil
dă, indicatorul tone expe
diate a fost îndeplinit în 
proporție de 101 la sută, 
parcursul mediu zilnic la 
trenurile de marfă a fost 
realizat în proporție de 
101 la sută, iar tonajul pe 
tren de marfă a fost de
pășit cu 2 procente. în 
obținerea acestor notabile 
succese s-au remarcat Vio
rel Zvichiu, NicOlae Co- 
man, Ionică Costea, Va
sile Tire, Serafin Bologan,

î1

Mărțișor
J J

De sub hlamida ima
culată a iernii, țărina 
se trezește alene din vi
sul cu tulpini pentru 
elixirul sevei, toate or
chestrele vieții ritmea
ză tobele mineralului, 
intr-un maiestuos imn 
închinat soarelui. Cli
pa, redeșteptării naturii. 
— primul act al conști
inței de sine, se răsfrîn- 
ge în inimile oamenilor, 
fiecare primăvară e o 
cărămidă de speranță

la templul tinereței veș
nice, cină cohortele de 
visuri fără vîrstă nun
tesc spre solstițiu, cu 
nimbul iubirii stindard. 
Ca simbol al armoniei 
și germinației Universa
le, ne recunoaștem șira
gul sentimentelor ani
mate In minusculele 
mărțișoare, pe care le 
dăruim mamei, soției, 
fiicei, colegei de mun
că. De Mărțișor, vestala 
primăvară, cu cununi 
multicolore și voaluri 
de mireasă, răsfoiește 
fericită abecedarul iu
birii. Din literele lui 
încropim slove și ver
suri pentru izvoarele 
vieții, de unde purced 
și ființa și dragostea 
noastră.

(Continuare in pag. a 2-a)

Ion VULPE

Brigada condusă de minerul Simion Țic de la sectorul XI al T.M. Lupeni 
realizînd peste sarcinile de plan ale lunii ianuarie peste 30 mc se situează 
printre formațiile de lu cru fruntașe ale minei. Iii imagine șeful de. bri

gadă alături de ortacii Vasiie Tetea, Nicolae Ungur și Vasile Bejenaru.

......................... . cura la un loc fruntaș in i 
veau extrase suplimentar întrecerea socialistă a ? 

sectoarelor de producție. ' 
Despre această hotărire i 
ne vorbea șeful sectoru-i 
lui II producție: ’

— Am avut unele gre
utăți în luna 
dar ne-am mc 
bine. Discuțiile cu șefii 
de brigadă ne-au fost de j 
un reah folos. Am creaț i 
un climat responsabil de • 
muncă. Prin creșterea vi-

Teodor ARVINTE

i dierii acestui sector, 
, veau extrase suplimentar 
* 800 tone de cărbune. Șe-i ful sectorului —ing.Vasile

«.ț — susținea că 
măsurile ce Vor fi luate 
pe linia întăririi discipli
nei de producție, a utili- 

, zării din plin a timpului I de lucru, a utilajelor din 
’ dotare, cît și realizarea u- 
j nei aprovizionări mai bu- 
, ne va face ca producția 
’ de cărbune să crească 
I continuu. In ultimele șa- 
| se zile, destoinicul co

lectiv al sectorului II a----------- ---------------------------- --
I ridicat media depășirilor (Continuare în pag. a 2-a) 1

i Popescu
. J măsurile 
1
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Astăzi, în masivul Parîng,

Ediția a VIl-a a Cupei ziarului „Steagul roșu" la schi
Astăzi, pe pirtia de schi din fața cabanei I.E.F.S. are loc 

populara și tradiționala întîlnire a sportivilor, a tuturor celor ce 
îndrăgesc sporturile de iarnă, la startul celei de-a Vll-a ediții a 
CUPEI ZIARULUI „STEAGUL ROȘU" LA SCHI.

Adresam tuturor cititorilor noștri 
invitația de a fi prezenți la popu
lara competiție de masă pentru a 
trăi o zi de neuitat în aerul ozonat 
din pădurea de brazi de lîngă ca
bana I.E.F.S.

Incepînd cu ora 7, din piața Vic
toriei Petroșani, la dispoziția celor

ce se vor îndrepta spre Parîng vor 
fi puse autobuze care vor circula 
pînă la instalația telescaunului. Fa
cem apel tuturor să respecte ordi
nea la urcarea la telescaun, dar mai 
ales tinerilor și adevăraților sportivi 
de a urca pe jos, pe cărarea bătă
torită pînă la I.E.F.S.

Participanților la con
curs le adresăm invitația 
de a se prezenta imediat, „ 
după ce au urcat, la secre
tariatul concursului care va 
fi instalat în holul cabanei 
I.E.F.S. Aici li se vor înmî- 
na numerele de concurs și 
vor primi toate lămuririle 
necesare.

Festivitatea de premiere 
a câștigătorilor trofeelor 
concursului va avea loc, în 
fața cabanei I.E.F.S. Se vor 
acorda, pe categorii de 
vîrstă un număr de medalii,

pentru cel mai vîrstnic 
participant, cel mai activ 
susținătorr familia cu cei 
mai mulți participanți, cea 
mai spectaculoasă evoluție, 
fair-play și ghiocelul. Tu
turor concurenților, indi
ferent de vîrstă și de re
zultatele obținute, li se vor 
înmîna diplome.

După festivitatea de pre
miere, coborîrea se va face 
după preferințe pe schiuri, 
săniuțe, pe jos sau cu tele- 
s< auriul. :



2 Steagul roșu DUMINICA, 1 MARTIE 1981

Rezerve însemnate de economisire a materialelor și energiei Agendă
Pentru a răspunde în

demnului adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii 
de a acționa cu toate for
țele pentru rentabilizarea 
întregii activități economi
ce, organizația de partid, 
de sindicat, conducerea . 
I.P.C.V.J. au organizat - o 
masă rotundă pe tema 
„Reducerea cheltuielilor 
materiale — cale sigură de 
sporire a eficienței eco
nomice". Au participat ca
dre cu munci de răspun
dere în domeniul politic și 
economic de la cele trei 
secții de preparare a căr
bunelui. Consemnăm din 
opiniile participanților :

AURELIA PISCUREA- 
NU, secretar adjunct în 
organizația de bază nr. 5 
Coroești : „Măsurile politî- 
co-organizatorice adoptate 
de organizația noastră 
partid converg către 
ducerea substanțială 
cheltuielilor materiale, 
acest sens acționăm 
multiple planuri. în pri
mul rînd desfășurăm o 
activitate intensă în sen
sul generalizării experien
ței celor mai bune forma
ții de lucru sau ateliere, 
adică a celor care nu nu
mai că reușesc să se înca
dreze în normele de con
sum ci obțin și economii. 
De asemenea, merită rele
vată inițiativa comuniștilor 
de teci de a urmări consu
murile cu ajutorul unei

de
•re- 

a
In 
pe

metode proprii — diagra
ma, — care permite cunoaș
terea precisă a consumu
rilor și luarea de măsuri 
pentru obținerea de eco
nomii". : ' .

IOAN MOLDOVAN, se
cretar adjunct la organiza
ția de bază transport: „Ne 
preocupăm de întreținerea 
mașinilor și instalațiilor 
din dotare, de recondițio-

profesională, de - patrio
tism",

OLIVIU FLOREA, pre
ședintele comitetului sindi
catului preparația Lupeni: 
„Pentru o cît mai bună 
cunoaștere a consumurilor 
și pentru obținerea dec. 
conomii, oamenii muncii 
de la preparația Lupeni au 
trecut la contorizarea e- 
nergiei pneumatice. Pen

Masa rotundă la I.P.C.V.J

narea unui mare număr 
de piese și subansamble 
cît și de confecționarea u- 
nor dispozitive. De aseme
nea, trebuie să amintesc 
că în anul 1980 nu am plă
tit locații pentru nedes- 
cărcarea Ia timp a vagoa
nelor".

MARIN ILCEA, secretar 
adjunct la organizația de 
bază nr. 5 Petrila: „Orga
nele și organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C. 
de la preparația Petrila au 
pus și pun un accent deo
sebit pe extinderea acelor 
inițiative care au contri
buit practic la reducerea 
consumurilor de materii 
prime, metal, combustibil 
și energie. Am adoptat mă
suri pentru extinderea i- 
nițiativei „prelungirea du
ratei de funcționare a 
jgheaburilor". Calitatea 
muncii noastre a devenit 
o chestiune de demnitate

tru viitor ne-am propus 
realizarea unui dispozitiv 
cu ajutorul căruia să pu
tem înregistra consumuri
le de energie pe schimburi 
de lucru".

FRANCISC APELL, șef 
secție Coroești: „Noul me
canism economico-financi- 
ar implică aplicarea co
rectă a principiilor auto- 
conducerii și autogestiunii 
muncitorești. Totodată tre
buie să spun că a crescut 
interesul cadrelor de con
ducere pentru a găsi solu
ții de rezolvare cu posi
bilități proprii a unor pro
bleme care pînă acum pă- 

- reau de nerezolvat. Spre 
exemplu, a luat amploare 
activitatea de autodotare, 
de eliminare a oricăror 
fprme de risipă și de îm
bunătățire continuă a în-

- tregii noastre activități1'.
NICOLAE VlLCEA, di

rectorul I.P.C.V.J. : „Lu
crul cel mai important pe

care-1 facem, este faptul că 
sprijinim organizațiile de 
partid, de sindicat și U.T.C. 
să-și planifice munca în 
așa manieră îneît aceasta 
să fie întotdeauna subor
donată realizării sarcinilor 
de producție. Urmarea a- 
cestei acțiuni ? Depășirea 
în luna ianuarie a.c. a pro
ducției nete cu 4020 tone 
cărbune net, iar pe fe
bruarie am depășit produc
ția de brichete . cu peste 
3300 tone, precum și chel
tuielile materiale cu 17 lei 
la 1000 lei producție mar
fă. Preparatorii sînt hotă- 
rîți să dea noi dimensiuni 
muncii lor, să facă din a- 
cest an un an al calității 
și rentabilizării".

Dezbaterile din cadrul 
mesei rotunde la care au 
mai participat Stelian Co- 
robea. Petru Virtan, Adri
an Pangalos, Ioan David, 
Gheorghe Enciu, Vasile Ca- 
ramete, Gheorghe Biro, 
Viorel Popa, Mircea Hros- 
tea, Timotei Pană, Stela 
Chisu, au . scos în eviden
ță preocupările și rezer
vele de care dispun pre
paratorii Văii Jiului în ce
ea ce privește reducerea 
cheltuielilor materiale. Mă
surile politico-organizato- 
rice, soluțiile tehnice pro
puse sînt menite să condu
că la sporirea eficienței 
întregii activități de pre
parare a cărbunelui.

Constantin GRAURE

• Orientarea școlară și 
profesională. Peste 100 de 
pionieri și școlari ditvpla- 
sele a VIII-a ale școlilor 
generale din Lupeni au vi
zitat ieri Liceul industrial 
nr. 1 din oraș. In cadrul 
acestei acțiuni de orientare 
școlară și profesională 

pionierii și elevii, au vi
zitat cabinetele, laboratoa
rele, atelierele și au avut 
o interesantă întîlnire cu 
muncitori, maiștri și pro
fesori din cadrul liceului, 
punîndu-se în 
tema „Munca, 
demnitatea — 
definitorii în
viitorilor specialiști", 
ceastă întîlnire face parte 
dintr-un ciclu de manifes
tări educative prin care 
elevii cunosc direct acti
vitatea din liceele și în
treprinderile Văii Jiului în 
vederea orientării lor șco
lare și profesionale. (Sub. 
redacția „Cutezătorii" de 
la Casa pionierilor și șoi
milor patrie; din Lupeni).

dezbatere 
cinstea . și 

elemente 
formarea 

A-

școlară
me de educație materia- 
list-științifică, faza pe școa
lă. Cuprinzînd preocupările 
de cercetare științifică, a- 

: ceste sesiuni sintetizează 
procesul de educație din, 
școli, cunoașterea elevilor 
și contribuția tuturor ca
drelor didactice, la toate 
disciplinele de învățământ, 
pentru valorificarea conți
nutului științific al lecții
lor și formarea moral-po- 
litică, revoluționară a ele
vilor.

• Perioada tezelor. In 
săptămîna următoare în
cepe perioada tezelor (marți 
— matematică; vineri — 
limba română), momente 
importante în viața școli
lor, concentrînd însuși mo
dul cum se realizează ca
litatea și eficiența lecțiilor, 
diversitatea metodologiei 
didactice întrebuințată de 
profesori. In acest trimes
tru tezele vor avea subiec
te unice pe țară, fiind un 
prilej de verificare com
plexă a cunoștințelor tu
turor elevilor prin criterii

• Sesiuni de Comunicări. 
In toate instituțiile de în- 
vățămînt din Valea Jiului, 
se desfășoară în această
perioadă (pînă în 10 mar- nediferențiate, 
tie) sesiuni de referate și 
comunicări științifice ale 
cadrelor didactice pe te--

Realizările de prestigiu
(Urmare din pag. I)

| înconjurați cu dragos
te, copiii pășesc pe 
drumul cunoașterii. Ins
tantaneu realizat la Gră- 

j dinița nr. 1, Vulcan

i

»

! 

I
■

1 
I 
I
I

tezei de avansare la bri
gada lui Secrieru de la 

" 6 la 8 metri vom scurta 
cu 20 de zile termenul de 
punere în funcțiune a pa
noului II din blocul 6 A. 
Ne preocupă in continua
re asigurarea liniei de 
front la nivelul prelimina
rului. De aceea, acționăm 
pentru a crește viteM de 
avansare a lucrărilor de 
pregătiri la toate forma
țiile de lucru, 
ceasta implică 
rea numărului 
citori pentru 
narea acestor
Am găsit multă înțelege
re la conducerea minei 
care a și dispus dirijarea 
cu prioritate a noilor în
cadrați la sectorul II. Ac
ționăm în continuare pen
tru creșterea producției 
de cărbune, pentru an
grenarea oamenilor mun
cii la actul conducerii. 
Zilnic discutam cu șefii de 
brigadă. Am hotărît să 
realizăm în această lună 
peste plan 2500 tone de 
cărbune și 100 ml la lu
crările de pregătiri. Aces
ta este angajamentul luat 
de colectivul 
nostru pentru 
arie. -

Optimismul 
sector este susținut 
rezultatele obținute 
formațiile conduse 
Altonic Costea, 
Secrieru, Adam Ciornei, 
Gheorghe Munteanu și 
alții. ’

Dar a- 
și crește- 
de mun- 

aprovizio- 
formații.

sectorului 
luna febru-

șefului ele 
de 
de 
de

Jehică

Amintiți de o anu- 
legățură sufletească 
cadrele de condu-

cere din sector și mineri. i 
Cum reușiți s-o realizați ! 
și care este eficiența ? ț 

— Orice modificare ca- i 
re se face în formația de .■ 
lucru, începînd de la ț 
componența membrilor și i 
stabilirea sarcinilor de i 
plan, ca și problemele > 
legate de întărirea disci- ț 
plinei se face cu consul- l 
tarea brigadierului. In fe- ’ 
Iul acesta am întărit rolul ț 
și prestigiul șefului de l 
brigadă. Organizăm și u- , 
nele ieșiri cu familiile la 1 
diferite spectacole, ne ț 
preocupăm să organizăm ț 
trimestrial și ziua secto-1 
rului, acțiune mult apre- î 
ciată de membrii secto- 1 
rului. Eficiența acestei ț 
suduri sufletești începe1 
să dea roade. Oamenii neț 
urmează cu mai .
încredere. Rezultatele 
muncii, sau, dacă vreți să 
spuneți eficiența consul
tării colective, se concre
tizează în creșterea ran
damentului muncii fie
cărui încadrat. Cele men
ționate pînă acum nu în
seamnă că am uniformi
zat caracterele oamenilor, 
ci vrem să canalizăm mai 
bine forța umană spre 
țelul comun, de a da căr
bune mai mult, de a creș
te cîștigul și implicit ni
velul de trai al oameni
lor muncii. :

Rezultatele obținute de > 
colectivul sectorului II ț 
de la mina Livezeni sînt l 
garanție sigură a propui- < 
sării colectivului în rîn- / 
dul sectoarelor fruntașe .’ 
din bazinul carbonifer al ! 
Văii Jiului. |

• Cercetarea științifică 
a elevilor. La Liceul eco
nomic din Petroșani se a- 
fiă în curs de desfășurare 
o sesiune de referate ale 
elevilor care scot în evi
dență potențialul de cer
cetare științifică din li
cee. Cu etape pe școală și 
la nivelul județului, aceste 
sesiuni de comunicări ale 
elevilor ilustrează preocu
pările lor de a studia, con
tinuu și sistematic, diferite 
aspecte ale realității in 

trăiesc și învață. ,

(Urmare din pag. I)

multă t 
Itatele *

niită 
între

natul efort financiar făcut 
pentru achiziționarea echi
pamentelor moderne, cu ro
lul pe care mecanizarea 
trebuie să-l aibă în dez
voltarea extracției carbo
nifere, trebuie arătat că la 
o serie de unități miniere, 
sectoare sau locuri de 
muncă eficiența procesului 
tehnico-productiv hu se 
ridică încă la un- nivel co
respunzător. Astfel, la ni
velul bazinului,. producți
ile medii zilnice obținute 
din abatajele dotate cu 
complexe mecanizate se 
situează la un nivel de 309 
tone, iar la săparea meca
nizată a galeriilor s-au în
registrat viteze medii zil
nice de avansare de 3,15 
metri. Din totalul utilaje
lor din dotare funcționea
ză 68,4 la sută din com
plexele mecanizate de aba
taj. 43,7 la sută din com
binele de abataj, 46,9 la 
sută* din combinele de să
pat galerii, fapt ce indică 
însemnate resurse și în di
recția îmbunătățirii indica
torilor de utilizare intensi-

vă. a utilajelor șt instalați
ilor.

Există o serie de cauze 
de natură obiectivă (varia
ția geometriei stratelor, 
unele neconfirmări de re
zerve etc.) care au condus 
la scăderea indicatorilor 
realizați la unele locuri de

co-materială și în utiliza
rea forței de muncă, fun
damentarea insuficientă. a 
lucrărilor miniere de ex
ploatare în subterân; o 
serie de dificultăți s-au în
registrat și datorită calită
ții necorespunzătoare a 
unor utilaje, a restanțelor

Valorificarea superioara 
a mecanizării complexe
muncă dotate: cu utilaje 
complexe, însă se înregis
trează și diferențe consi
derabile în ceea ce priveș
te asigurarea cadrului or
ganizatoric adecvat introdu
cerii noilor tehnologii, con
secvența și preocupările 
manifestate în această pri
vință de colectivele de 
muncă. La o serie de uni
tăți, cum sînt I.M. Aninoa- 
sa. I.M. Livezeni, I.M. Pe
trila s-a.u înregistrat în
treruperi în activitatea lo
curilor de muncă, diferen
țe în aprovizionarea tehni-

înregistrate în aprovizio
narea tehnico-materială, 
îndeosebi cablurile electri
ce și de tracțiune, furtune 
pentru acționări hidrauli
ce.

Activitatea de întreține
re, revizii și reparații are 
o importanță sporită în 
condițiile creșterii gradu
lui de mecanizare, de a- 
ceea, unele realizări bune 
obținute pînă în prezent — 
constituirea a 20 de echipe 
de tip „service", funda
mentarea mai bună a pro
gramelor de revizii și re-

» 
parați! — vor trebui dez
voltate în continuare prin 
creșterea gradului de recu
perare. recondiționarea și 
refolosirea unor materiale 
și piese de schimb, prin 
îmbunătățirea calității a- 
cestor lucrări.

Deși mecanizarea oferă 
premise favorabile crește
rii securității muncii în 
subteran și pentru îmbu
nătățirea condițiilor de lu
cru, este necesar să se e- 
fectueze studii și analize 
aprofundate privind pro
blemele pe care le ridică 
utilizarea noilor echipa
mente în condițiile geolo- 
gico-miniere specifice ale 
bazinului. îmbunătățirea 
activității de calificare și 
perfecționare a pregătirii 
profesionale, a organizării 
și normării muncii, culti
varea unei atitudini res
ponsabile în activitatea de 
producție sînt elemente ce 
pot contribui direct la va
lorificarea deplină a avan
tajelor pe care le prezintă, 
din punct de vedere tehnic 
și social, mecanizarea com
plexă a lucrărilor minie
re. ' ji' ■

■ ( 
y

O CONCURS. Azi, 350 
studenți ai I.M. Petroșani, 
constituiți în formații ar
tistice și cercuri tehnico- 
aplicative sînt prezenți la 
Craiova, în vederea partici
pării la Festivalul artei stu
dențești, faza zonală. Sucf 
ces în calificarea pentru 
faza finală !

• MASA ROTUNDĂ. La 
Casa pionierilor din ora
șul Vulcan a avut. loc, 
o masă rotundă 
tema „Calitate, productivi
tate, eficiență". Au parti
cipat membri ai cercuri
lor de dezbater; politice 
din școlile orașului, cadre 
tehnice de Ia I.M. Vulcan 
și profesori de științe so
ciale. (I. Feloiu, subredac- 
ția pionierilor, Vulcan).

pe

• CRESCĂTORIE. Lăr- 
gindu-și sfera gospodări- 

• ilor anexe, I.A.C.C.V.J. a 
preluat zilele trecute cres
cătoria de porcine de pe 
lingă Grupul școlar minier 
Lupeni. După amenajările 
și modernizările de rigoa
re, această nouă unitate a 
I.A.C.C.V.J., care va func
ționa pe lingă cantina de 
abonați Lupeni (șef canti-

nă Gh. Rădoi), va adăposti 
peste 100 de capete por
cine.
• „SE CAUTA O COPER

TĂ LA... REVISTĂ" este 
titlul programului susți
nut de microrevista 
muzicală a clubului sindi
catelor Vulcan. Spectacolul 
este dedicat muncitoare
lor de la I.C. Vulcan. A- 
flat la al cincilea specta
col, după alte patru spec- participarea 
tacole susținute, progra- prestigioasă

mul se bucură de aprecie
rea generoasă a tinerilor 
spectatori din oraș.

• IN NUMELE comitetu
lui organizator al celei de a 
IlI-a Expoziții internațio
nale de caricatură din 
Berlin, Walter Rimpler a 
trimis pe adresa fraților 
Ion și Mihai Barbu din 
Petroșani o scrisoare în 
care le mulțumea pentru 

la această 
manifestare.

Cu acest prilej i-a anunțat 
că respectiva expoziție a 
mai fost vernisată și la 
Giitersloh, Wiesbaden și 
Freiburg, iar la editura 
Prisma a fost editat un al
bum cuprinzînd desenele 
expuse.

Rubrică redactată de 
Teodor ARVINTE

I
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Comorile lui
După zile întregi de 

căutare, nimeni nu găsește 
urma tezaurului. Serviciul 
vorbei din om în om func
ționează în orice armată 
din lume și iată, zvonul 
prinde contur; un dac pe 
nume Bicilis, căzut prizo
nier, mărturisește (cu gîn- 
dul mizerabil al unei în
durări romane) că a fost 
unul din apropiații lui De- 
cebal. El știe unde sînt în
gropate comorile. Nu în 
cetate, acolo căutările-s 
deșarte, ci în 
jos pe firul 
apei, sub al
bia ei. Acum 
nisipul a aco_ 
perit totul, 
daT există pe 
malul drept 
o stîncă as
cuțită și la o

Decebal (II)
Cit de mari erau 

comorile ?
Cînd este vorba de eve

nimente îndepărtate, tim
pul le atenuează în memo
ria colectivă pînă la dis
pariție ori le amplifică 
dîndu-le proporții legenda
re. Ce s-a intîmplat la 
Roma imediat după cuceri
rea Daciei; scutiri de une
le impozite, extinderea ți
nui program de ajutoare 
alimentare, creșterea nu-

Sîntem dintotdeauna

pe aceste locuri

merarului aflat 
în circulație, 
organizarea u- 
nor lungi și 
costisitoare 

jocuri, iniție
rea unor pro
grame de

— construcții ș.a.

Covorul

sută cincizeci de pași un 
fag rămuros — puncte de 
reper — între ele, comoa
ra. Este dus cu mîinile 
dezlegate (ce mai onoare...) 
să arate locul. In curînd 
săpătura scoate la ÎVeală 
bolovani, lespezi de stîncă, 
apoi...

Săpătorii sînt tot mai ui
miți ; bare grele de aur 
își fac apariția, calupuri 
din argint, vase din aur, 
din nou lingouri de meta
le prețioase, brățări, plăci 
ornamentale, inele, spirale 
și alte obiecte de podoabă 
care nu se mai sfîrșesc... 
Pe mal crește muntele de 
aur...

Unii autori văd în scena 
138 a Columnei episodul 
transportării comorii abia 
descoperite. Ascunderea 
bogățiilor sub albia unui 
rîu la apropierea pericu
loasă a dușmanului, este 
un motiv bine știut din 
nordul Africii pînă în te
ritoriile noastre și nu sînt 
motive serioase de îndoia
lă că Decebal nu ar fi pro
cedat la fel camuflînd co
morile sub albia Sargeției 
sau poate în alt loc la gîn- 
dul unor vremuri mai bune.

toate ară-
tîndu-ne indirect valoarea 
excepțională a prăzii de 
război. Numai și acestea 
dau măsura dimensiunilor 
comorii căzută în mîinile 
romanilor. Desigur, sfera 
noțională a prăzii cuprin
dea turmele de animale, 
armele, mașinile de război, 
obiecte și valori personale, 
sumele rezultate din vîn- 
zarea prinșilor ca sclavi și 
cum lesne se înțelege sto
curile de metale prețioase 
capturate. Interpretarea 
modernă a informațiilor 
transmise de Lydus care 
la rîndul său a cules știrile 
din opera lui Criton, per
sonaj important și apro
piat lui Traian (era medi
cul personal al împăratu
lui) ne dă cifre cu adevă
rat extraordinare.

J. Carcopîno, utilizînd 
cifrele furnizate de Lydus 
— Criton și operînd trans
formările necesare, ajunge 
la rezultate care fac să se 
oprească în loc respirația: 
164 000 kg aur și circa 
331 000 kg argint !

(Va urma) .
Viorel MORARU

așcinația munților 
■b înzăpeziți își găseș- 
’ te cu greu termene 

de comparație. Imagina
ția nu trebuie să poarte 
gîndul în Alpi, pe Hima
laia, în Munții Stîncoși ■ 
sau Anzii Cordilieri, pen
tru a căuta superlativul 
peisajului montan hiber
nal. E suficient să te de
plasezi la Cîmpu lui 
Neag, această autentică 
și străveche vatră româ
nească, sat de munte cu 
oameni harnici și inimoși, 
ea să vezi frumosul mun
ților sub mantia herme- 
linei albe; acolo este în
că iarnă. Contrafortul de 
granit și bazalt ce în
cepe în Custura Mare și 
se termină tocmai în 
calcarele Dealului F ar
caș din Crividia Vulca
nului, oferă privitorului 
o culme alpină majestu- 
oasă, așezîndu-i în prim-

zenitul cerului. Te șo
chează albul violent al 
colților ce înțeapă cerul. 
Te liniștește zarea din 
depărtări, pe care au apă
rut deja razele roșiatice. 
Timpul se comprimă, se 
apropie amurgul. In zig
zagul custurilor dinspre 
apus, soarele își caută 
culcușul prelungind um
brele serii montane în 
fantastice alcătuiri de for
me bizare. Te întrebi, de 
unde atâta frumusețe ? 
Uiți de. tine, uiți unde te 
afli. Iți prelungești ex
tazul acestor clipe unice, 
transformate în veșnicie.

Și, iată, după pintenul 
acela, la început sfioasă 
dar imensă, apare luna 
străjuită de luceferi 
scînteietori. Reflexele ei 
albăstrii picură liniște în 
adâncul sufletului. Stelele 
— este posibil? — au 
coborît una cîte una pe 
întinderile albe ale mun
ților adormiți, transfor
mând imensitatea într-un 
covor de stele. Sute, mii, 
milioane, miliarde. Gîn- 
durile nu mai zboară, se 
opresc aici și adorm și 
ele, liniștite, sub plapuma 
puzderiei de minuni ale 
nopții alpine.

Aurel DULA

mele petece de iarbă încă 
atît de mici. In zdrență- 
ria pereților verticali pri
vești uimit perdelele de 
gheață, alcătuiri de zefir 
din plăpînde firicele de 
apă.- Picătură cu picătu
ră, nasc gingașe stalacti
te transparente, surorile 
celor din peșteri.

Dacă te avînfi pe vîr- 
furile mari, uimirea creș
te, încremenirea albă îți 
taie răsuflarea. Peisajul

planuri elemente specifi
ce decorului jicnesc : ca
se pitorești, curți dacice 
cu oi frumoase 
voinici, clăi de 
lemne așezate 
cojoace, 
puse la soare în tîrnaț, 
oameni 
clipă, avînd întotdeauna 
ceva de ‘făcut.

Dacă pretențiile cresc, 
urci în Paring sau Rete
zat, iei drumul Lotrului 
sau pornești pe cărările grandios, inundat peste. 
Șurianului, cauți miraco
lele zăpezii pe creasta 
munților Vîlcan, la Stra
ja, pe Șiglău, pe Oslea. 
Pătrunzi pe fire de ape, 
care încleștate în chei și 
săritori încremenite în 
gheață, care line, străbă
tând sub pojghița albăs
truie largile poieni. Re
găsești tăpșanele liniștite 
cunoscute din vară, azi 
decorate festiv cu brîn- 
dușe și ghiocei, pe pri-

străiți,

și dini 
fin și 

in stivă, 
cămeși

care nu stau o

111
aveți marțișoare fru

moase ?
— Evident...
— Atunci de ce le vin- 

deți pe astea ?

— Vă rog, buburuza a- 
ceea nostimă, din raftul al 
doilea...

— Pe aceasta, numai dacă 
o prindeți dumneavoastră...

BASM ALTFEL

tot și peste toate de su
lițele argintii aruncate 
din înaltul cerului de 
soarele amiezii nu cu
noaște asemănare. De pe 
acoperișul munților în
cerci inutil să reconsti
tui traseele verii Ghi
cești cu greu potecile ce 
urmează cuminți firul vă
ilor repezi. Ochii urcă 
pe potecile marcate atent 
pe culmile zimțate. Reîn
tâlnești locurile de popas, 
unde certul ți-a fost gaz
dă ospitalieră. Încerci să 
compari imaginile vii cu 
cele din amintire. Re
nunți imediat, prea te co
pleșește prezentul. Prea 
sînt dense și aievea cli
șeele momentului care îți 
smulg aplauzele firii. Te 
exaltează albastrul

...printre primele calen
dare din țara noastră se 
află și cel apărut în 1832 
la Sibiu ? Numit „Kalen- 
darul românesc vechi a 
lui Iulian pe anul 1802, a- 
cesta se compune din 365 
de zile pă Ardeal și pă 
alte învecinate locuri în
tocmit lîngă care s-au mai 
adăugat calendarul nou a 
lui Gregorian". Vechiul ca
lendar se remarcă prin re
comandări care alcătuiesc 
ceea ce numim azi un re
gim de viață echilibrat și 
o alimentație rațională. Ci
tim, spre exemplu, pentru 
luna ianuarie că: „Cel ce

CA...
nădăjduiește în prînzuri 
prisositoare și nu face tim
pului mișcare acela trăieș
te prea cu grabă și pe
deapsă îmbuibării lui, va 
fi aici boala, aici grabnica 
moarte".

Să ne cunoaștem 
patria

...primul campionat ofi
cial de fotbal din țara 
noastră a avut loc în anul 
1909 ? La acest prim cam
pionat au participat doar 
trei echipe: „Olimpia",

— Nene, animalul acela 
bej, cu coamă mare, cu 
bot fioros și cu ochii sașii, 
e un leu ?
— Nu băiețaș, e patru lei 

și douăzeci și cinci de 
bani... .

— Nu vă supărați, măr
țișorul acesta mic, mic de 
tot, ce reprezintă ?

— Un... elefant !

Draga mea, ți-am a- 
duș ca mărțișor, o floare 
de „nu mă uita", ca să mai 
uiți și tu unele lucruri...

— Aveți și trifoi cu pa
tru foi ?

— Cu patru da... nu a- 
vem cu trei... ' ’

— Fănele, poți să-mi 
spui de ce eu, nevasta ta, 
sînt atît de veselă acum de 
1 martie ?

— Normal, draga mea, 
astăzi iau chenzina...

— Ai auzit, de mărțișor 
Tanța a primit o Dacie 
1300 ? ' .

— Serios ? Și cum* i-au 
prins-o iii piept ?

Mircea ANDRAȘ

Făt- tirit și Zmeurică
Se zice că Ileana Cosîn- 

zeana n-ar fi fost răpită, 
ci a fugit de bună voie cu 
un zmeu foarte de treabă 
pe care-1 iubea, Ionică 
Zmeu. Avea insă zmeul a- 
ceșta bun o meserie și 
purtări alese și doar defec
tul de a nu fi pe placul 
socrilor săi, care își împăr- 
țiră, în stînga și în dreap
ta, promisiunile cu împă
răția celui ce va reuși să-i 
despartă. Momit de pro
misiuni, Ionică Făt-Frumos 
îi fură mințile și zestrea 
Ilenii, după divorțul de

„AC. Colentina", ambele 
din București și „Unirea" 
din Ploiești. Campionatul a 
fost cîștigat de „Olimpia" 
din București.

...printre lutierii celebri 
se numără și românul Re
mus Macarie (1878—1925)? 
A construit 76 de viori, cu 
o amplă sonoritate și de o 
excelentă execuție; cu una 
dintre ele a concertat și 
George Enescu.

...localitatea Horezu își 
are obîrșia numelui în de
numirea bufnițelor cu ure
chile moțate? Huhurezii 
trăiau în număr mare în 
pădurile din nordul jude
țului Vîlcea.

Culese de 
ing. Ilie BREBEN

rigoare, se alese și cu o 
pensie alimentară pe care 
tizul său zmeu o plătea 
pentru Zmeurică, „urmaș 
rezultat din prima căsăto
rie". Făt-Frumos se dovedi 
însă foarte urît la caracter, 
după ce „sorbi" împărăția 
socrilor săi, fiindcă ajunse 
un alcoolic înveterat. Ilea
na Cosînzeana se căia a- 
marnic, așișderea părinții 
săi auguști, care-1 aveau 
in grijă, de voie, de nevo
ie, pe Zmeurică, fata lor 
se trezise doar la viață, 
vroia să trăiască cu adevă
rat; se încurcase cu un 
Strîmbă-Lemne, cam bă
trân și cocoșat, dar care a- 
veă 45 de armăsari putere 
în garăjul personal. Zmeu
rică, mai avea vreo cîțiva 
frați, pe Ionică F.F. II, pe 
Strîmbuță și alții din flori, 
dar îi venea să-și ia lu
mea în cap pentru că, nu 
știa cui să-i zică tată vre
melnic. Se apucase chiar 
de prostii, mai fura, mai 
dormea pe apucate, îl găsi 
însă tatăl veritabil, care, 
după o urecheală zdravă
nă, îl făcu ucenic demn în 
breasla sa. Amîndoj erau 
fericiți că toate s-au sfîr- 
șit bine, ca în basme, doar 
gîndul la Ileana Cosînzea
na îi amăra uneori. Ajun
sese, spunea lumea. Muma 
Pădurii.

Ion VULPE

M Ă R T I Ș O R
CRONICĂ RIMATĂ

Azi e Mărțișor — prilejul... fiecăruia din noi
De-a ne dovedi prezența cu... „atenții" cit mai noi! 
N-are importanță faptul că obiectele-s... banale (!) 
Luăm ce nișe oferă, căci așa găsim cu cale; 
inimioare, panseluțe, și trifoi în patru foi, 
dini, pisici, coșari, păianjeni, fragi, căpșuni și pițigoi, 
ghiocei și lăcrimioare, măgăruși și viorele 
Case din povești și zîne, ursuleți, vulpi și zorele 
Cîte și mai cite, care.., de-o să le înșir acum
Nu mi-ar mai ajunge spațiul, iar intenția-mi, oricum, 
Nu mi-e de-a-nșira... șiragul unui număr însemnat 
De articole produse de-al nostru... artizanat!
Nu, în cazul nostru-acuma, doar „atenția" contează 
Ce, pentru ființa dragă, „gestul", cum ar fi, primează’ 
Nu se știe din ce vremuri ancestrale-a apărut, 
Cert e, ebiceiul-acesta totdeauna a părut 
Ca simbol de-ntîmpinare a naturii-n primenire 
Exprimând intenții clare de stimă și de iubire 
Pentru cele adorate. ELE, primăvara noastră 
Ghioceii vieții noastre, creaturi ce nasc iar viață 
Ce transformă-amurgul rece într-o caldă dimineață... 
incit azi, cînd Mărțișorul a ieșit la... defilare 
In buchete colorate prinse-n piepți sau pe fulare 
Iți imaginezi că strada, atmosfera citadină, 
S-a-ntrupat deodată într-o... iluzorie grădină! 
Neluind în seamă, însă, că artera principală 
Nu arată, deocamdat, ca a unei flori petală, 
A eținînd cont, bunăoară, că pe stradă sînt... poteci 
Unde, pe-ici cola numai, ai un loc ca să mai treci, 
Ba putem, această stare, s-o luăm drept „mărțișor" 
Pentru-a străzii transformare (ce nu e deloc ușor 
să se facă intr-a noapte), dar sperăm, în viitor, 
să arate și orașul, ca o floare, primitor... 
Neluind deci, astea-n seamă, Mărțișorul e aici! 
Bucurie pretutindeni, pentru cei mari și cei mici 
Incepînd de azi, speranța pentru zile călduroase 
Ce-o să ne mai scoată frigul și reuma de prin oase 
Ea. devine., axiomă și ca mâine, teoremă : 
Mîngîierea primăverii de necontestat, supremă. 
Asta este mărțișorul! Azi e țA-ărțișor subiect 
De metafore, imagini, de idei și de... respect ’

Ion LICIU
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Sesiunea a V-a a 
Comisiei mixte 

guvernamentale 
româno-austriece

j

f
3

2

VIENA 28 (Agerpres). 
Intre 25—28 februarie a 
avut loc Ia Viena <ea 
de-a V-a sesiune a Co
misiei mixte guverna
mentale . româno-aus- 
triece de colaborare e- 
conomică și cooperare 
industrială și tehnică. 
Delegațiile celor două 
țări la lucrări au fost 
conduse de Ion Avram, 
ministrul industriei
construcțiilor de mașini, 
președintele 
mâne, și de 
Starlbacher, 
meseriilor, 
și industriei,
tele părți; austriece.

La încheierea sesiu
nii a fost semnat proto
colul'în care «rit con
semnate rezultatele po
zitive obținute în dez
voltarea schimburilor 
comerciale și cooperării 
economice și tehnice în
tre România și Austria 
în spiritul înțelegerilor 
stabilite cu ocazia întîl- 
nirilor ce au avut Ioc 
între președinții celor 
două țări.

părții ro- 
dr. Josef 
ministrul 

comerțului 
președin-

!

I

s 
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J
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Lucrările celui de-al 
XXVI-lea Congres 

al P.C.U.S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

In cea de-a 6-a zi a lucră
rilor celui de-al XXVI-lea 
Congres ăl Partidului Co
munist al Uniunii Sovieti
ce,. au continuat dezbateri
le pe marginea raportului 
„Principalele direcții ale 
dezvoltării economice și

Consecințe ale 
manevrelor militare

confirme din nou 
mai este necesar 
nefast al marilor 
militare, atît ca

BONN 28 (Agerpres). O 
simplă statistică dată pu
blicității, vineri, în Repu
blica Federală Germania 
vine să
— dacă
— rolul 
manevre
un factor de încordare în 
viața politică a continen
tului european și a lumii 
întregi, cit și în privința 
pagubelor materiale pe ca
re deplasările de trupe în 
cadrul „jocului de-a răz
boiul" le provoacă cetățe
nilor pașnici din țările pe 
al căror teritoriu se des
fășoară.

Astfel, Ministerul de Fi
nanțe al landului Saxo- 
nia Inferioară a anunțat 
că manevrele desfășurate 
în septembrie 1980 în 
R.F.G., la care au luat par
te 100 000 de militari, s-au 
soldat cu daune materiale 
de circa 25,1 milioane 
mărci vest-germane (11,9 
milioane dolari).

sociale a U.R.S.S., în
1981

anii 
1985 și în perioada 

pînă în 1990“, prezentat de 
N, A. Tihonov, președinte
le Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Lucrările Congresului 
continuă.

CREȘTEREA consumu
lui de droguri în S.U.A. 
— unul din flagelurile 
grave care afectează socie
tatea americană — este î- 
lustrată de statisticile pu
blicate la Washington de 
autoritățile federale, care 
arată că, în fiecare an, în 
această țară narcomanii u- 
tilizează o cantitate de 
15 000 de tone de marijua
na. Un fapt care preocupă 
autoritățile în ultima vre
me este acela că 
tă din cantitatea 
vă provine din 
obținute în mod 
însuși teritoriul 
Unite.

PRIMUL MINISTRU al 
Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, și-a prelungit vi
zită la Washington pentru 
a avea o nouă rundă de 
convorbiri cu președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, in
formează agenția Reuter. 
După această întrevedere, 
Margaret Thatcher va ple
ca la New York, unde se 
va întîlni cu secretarul

10 la su- 
respecti- 
recoltele 

ilegal pe 
Statelor

Impozite antipopulare practicate de regimul 
■■ de' la .Seul

SEUL 28 (Agerpres). Un 
mijloc curent de spoliere 
a populației sud-coreene 
este sistemul de irnpozite 
practicat de regimul anti
popular de la Seul. In ca
drul acestui sistem, între
prinderile aparținînd com
paniilor favorizate de re
gim, care au de regulă le
gături cu capitalul străin, 
plătesc' impozite cu mult 
mai mici decît s-ar cuveni.

în vreme ce povara fiscală- 
este suportată în princi
pal de populația munci
toare și de întreprinderile 
mici, confruntate cu mari 
dificultăți. După cum rela
tează agenția ACTC, în. 
cursul anului 1979 „redu
cerile" de impozite de ca
re au beneficiat. firmele : 
protejate de regim au în
sumat circa 589 miliarde 
de woni.

general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

DEFICITUL Austriei în 
comerțul cu produse agrico
le se agravează. Potrivit da
telor statistice ■),. publicate 
la Viena, în anul 1980 a- 
cest deficit a atins consi-. 
derabila sumă de 13 mili
arde șilingi, ceea ce repre
zintă o creștere de 6 la 
sută față de anul 1979.

DIN DATELE publicate 
de Institutul național pen
tru statistică și studii eco
nomice al Franței rezultă 
că, în prezent, numărul 
șomerilor reprezintă a- 
proape 6,8 la sută din 
populația activă a țării. 
In ultimul an, armata „Oa
menilor de prisos" a cres
cut în Franța cu 11 la su
tă, ajungînd la 1,7 milioa
ne. Studiul menționat su
bliniază că, în viitoarele 
șase luni în această țară 
vor continua să crească 
șomajul și inflația.

^RECESIUNEA economi
că cu care este confrunta
tă R.F. Gerrnania face ca 
o serie de firme, în special 
mici și mijlocii, să nu poa
tă supraviețui în lupta de 
concurență cu marile mo
nopoluri. Astfel, în 1980, 
un număr de 9140 firme 
au fost declarate falimen
tare, ceea ce reprezintă cu 
9,9 la sută mai mult decît 
în 1979. ..

SUTE DE STUDENȚI, 
elevi și cadre didactice din 
Honduras au participat la 
o amplă manifestație, or
ganizată în capitala țării 
de sindicatul de ramură, 
în sprijinul cererii de eta
tizare generală a învăță- 
mîntului, idee sprijinită de 
cercurile progresiste hon- 
duriene.

UN GRUP DE SAVANȚI 
britanici, printre care trei 
laureați ai Premiului No
bel, a lansat la Londra o 
campanie pentru încetarea 
producției armelor chimi
ce, în special a gazelor ne- 
uro toxice.
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Fotbal, divizia A : Jiul Dinamo București 2-1 <1-Q

Victorie cu emoții, dar meritată
Minutul 90 al partidei 

dintre Jiul și Dinamo.
Abia după fluierul final 

al clujeanului Mircea Sa- 
lomir, tribunele au răsu
flat ușurate. Emoțiile au 
stăruit atita vreme, fiind
că, linii jucător^ ai gazde
lor s_au arătat depășiți de

ales tocmai rezol- 
cea mai nefericită 
întreaga echipă.

care a 
varea 
pentru 
Cavai n-a putut reține lo
vitura de pedeapsă execu
tată de Dudu Georgescu.

După pauză formația lui
Libardi și Tonca a fost 
marcată de un inexplica- 

miza partidei, ne referim biT complex psihic, cîtă 
în speță la Schmidt și Va
siliu, apoi replica dinamo- 
vistă a fost promptă, în 
special înaintași; oaspeți 
au combinat cu dezitivoltu- . 
ră, deși uneori au foSt sto
pați și prin mijloace mai 
puțin sportive de Micules
cu și Vasiliu. In primele 
minute, ofensiva gazdelor 
a pus în valoare breșe mai 
ales în zona fundașilor 
centrali I. Marin și Ghiță, 
astfel, în min. 12 Stoichi
ță a sesizat nesincroniza- 
rea lor, l-a găsit liber pe 
Șumulanschi. Cursa șesa- 
rulu; nostru s_a încheiat 
cu un șut lobat peste Spe
riatu ieșit neinspirat ' în 
întîmpinare. Presiunea 
învingătorilor s-ar fi pu
tut solda cu mărirea han
dicapului, dacă Giuchici 
care a demarat ma; greu, 
ar fi fost decis la finaliza
re (17 și 21). Contrar mer
sului jocului, bucureștenii 
au egalat în min. 35, da
torită travaliului conștiin
cios depus de Țălnar. In 
disputa cu Miculescu nu 
s-a speriat de intrările sa
le dure, dimpotrivă, fun
dașul nostru a fost pus la 
respect, ba chiar timorat 
de arbitrul central, chiar 
și pentru faulturi imagi
nare. După o astfel de 
„discuție", Țălnar și-a pier
dut adversarul pe drum 
intrînd în careul mare a 
fost „retezat" de Vasiiiu,

vreme jucătorii săi n-au 
pus balonul ia firul ierbii, 
centrările lor au fost in
terceptate cu ușurință de 
apărători cu o detentă re
cunoscută. . Emoțiile au 
sporit în min. 57, cînd 
Dfagnea a trimis balonul 
cu capul, în plasă, dar go
lul 'său a fost anulat ca și 
cel înscris în prima repri
ză de Sălăgean (26), fiindcă 
au fost precedate de faul
turi in atac.

Fiecare punct risipit de 
Jiul în teren propriu îi 
pune pe jar pe suporteri, 
teama de un epilog neplă
cut a mobilizat mai ales 
trioul Stoichiță — Șumu
lanschi — Giuchici, pasele 
lor au găsit coechipieri de- 
marcați, Stoica și Sălăgean 
au pătruns cu mai mult 
curaj spre buturile lui 
Speriatu. In plus înlocui
rea lui Schmidt cu Mușat 
a adus un plus de aplomb, 
contribuind la întărirea 
compartimentului ofensiv.

Regruparea tehnică a 
unsprezecelui din Vale a 
duș la modificarea tabelei 
de marcaj în min. 72, la un 
fault comis pe aripa 
gă Giuchici a plasat 
centrare cu efect, 
buchetul de jucători 
înălțat Stoichiță, care, cu 
fruntea a pecetluit soarta 
partidei, Dinamoviștii au 
încercat prin Iordache și

Dudu Georgescu să ajungă 
cu un punct în Capitală, 
n-au reușit insă, e drept, 
și Jiul mai putea înscrie, 
dar ce păcat că atacanții 
noștri nu șutează în orice 
poziție.

Victoria de ieri asigură 
o nouă rezervă de oxigen 
Jiului, dar a fost obținută 
pe merit, din cununa ei mai 
mulți lauri s-ar cuveni lui 
Cavai (robinsonada la 
șutul lui Dragnea din min.

50 și-â demonstrat clasa), 
Stoichiță, Giuchici, Stoica 
și Șumulanschi. L-am fi 
remarcat și pe Rusu, dar 
ne-a rămas în minte in
tenția lui dură, de a intra 
cu orice preț în posesia u- 
nor „ghete de aur".

JIUL : Cavai, P. Grigore, 
Vasiliu, Rusu, Miculescu — 
Șumulanschi, Schmidt (Mu- 
șat), Stoica, Stoichiță — 
Sălăgean, Giuchici.

- Ion VULPE

PREȘEDINTELE Partidu
lui Muncii din Olanda, 
Max van den Berg, a de
clarat, în cadrul lucrărilor 
congresului partidului, ca
re se desfășoară -la Ams
terdam, că este necesar și 
urgent ca Olanda să se 
desolidarizeze de hotărîrea 
adoptată de NATO pri
vind amplasarea de noi 
rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe teri
toriul unor țări din Euro
pa occidentală. El a men
ționat că guvernul olandez 
trebuie să se pronunțe în 
favoarea declarării Olan
dei drept zonă denucleari- 
zată.

■

FILME
1 martie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Burebista I-II; 
Republica : Hoțul din 
Bagdad; Unirea: I se
spunea Buldozerul.

PETRILA : Rețeaua S.
LONEA: Proba de 

microfon.
ANINOASA : Șaua de 

argint.
VULCAN — Luceafă

rul : Colombo la Lon
dra ; Muncitoresc : Rug 
si flacără.

LUPENI — Culturali 
Vagabondul, I—II.

URICANI : Pilotul.
TV

1 MARTIE ' ■
8.30 Tot înainte 1 9,05 

'Șoimii patriei. 9,15 Film
serial pentru copii. Con
tele de Monte Cristo. 
Episodul 12. 9,35 Omul 
și sănătatea. 10,00 Viața 
satului. 11,45 Bucuriile 
muzicii. Enescu și iri- 
terpreți; săi. Amintiri 
despre George Enescu. 5 
12,30 De strajă patriei. 3 
13,00 Telex. 13,05 Album 
duminical. 16,00 Șah. 
16,15 Telesport. 18,00 E- 
cranizări după opere li
terare românești. Tita
nic Vals. Ultima parte. 
18,40 Micul ecran pen
tru cei mici. 19,00 Tele
jurnal. 19,25 Fapte de 
eroi ai muncii și vieții 
socialiste. 20,00 Un cîn_ 
tec, un zîmbet, o floa
re.., 21,00 Film artistic. 
Sfîrșitul nopții. Pre
mieră pe țară. Produc
ție a studiourilor ameri
cane. 22,25 Telejurnal.

2 MARTIE
15.30 Repere maroca

ne. 16,00 Emisiune în 
limba maghiară. 18,50 
1001 de seri. 19,00 Tele-, 
jurnal. 19,30 Actualita
tea economică. înfăp
tuim obiectivele noii 
revoluții agrare. 19,55 
Călătorie prin țara mea. 
20,25 Roman foileton. 
Trecea un călăreț. Epi
sodul 12. 21,20 Cadran 
mondial. 21,45 Cîntecele 
popoarelor. Moment 
muzical susținut de for
mația „Cantores amici» 
tiae“ a Conservatorului 
„George Enescu" din 
Iași. 22,05 Telejurnal.
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din 
s-a sul Vulcan — Jiul; „Poli“ 

Iași — F.C. Argeș ; Dina
mo — F.C.M. Galați ; 
Corvinul
F.C. Olt.

REZULTATE TEHNI Craiova 0--1 ; U. Cluj-
CE.1 F.C. Olt — Progre Napoca —• Chimia Rm.
sul 1—1; Jiul — Dinamo Vîlcea 4—2 ; A.S.A. Tg.
2—1 ; F.C. Baia Mare — Mureș — Corvinul Hune-
Poli. Iași 2—0 ; F.C.M. doara

■țese
, 0—0 ; Sp. studen-

— Poli Timișoara
Galați — F.C.M. Brașov 1—0 ; Steaua — S.C Ba-
1—1 ; F.C, Argeș — »U“ cău 1 —1.

C L A S A M E N T
1. U. Craiova 18 13 1 4 31 —12 27
2. Dinamo 18 10 2 6 29 — 15 22
3. F.C.M. Brașov 18 10 2 6 23 — 18 . 22
4. U. Cluj Napoca 18 9 2 7 34 — 22 20
5. F. C. Argeș 18 9 1 8 30 — 21 19
6. S. C Bacău 18 7 5 6 24 — 25 19
7. Corvinul Hd. 18 8 2 8 31 — 25 18
8. Steaua 18 7 4 7 26 — 22 18
9. Chim. Rm. Vil. 18 8 2 8 23 — 35 18

10 — 11 Jiul 18 8 1 9 28 — 25 17
Poli Iași 18 7 3 8 28 — 25 17 <

12. A.S.A. Tg. Mureș 18 7 3 8 29 — 32 17 "
13. F. C. Olt 18 6 5 7 18 — 24 17
14. Progresul Vulcan 18 7 3 8 26 — 32 17
15. Poli Timișoara 18 7 2 9 15 — 20 16
16. Sp. studențesc 18 6 2 10 18 — 25 14
17. F. C. B. Mare 18 6 2 10 21 — 30 , 14
18. F. C. M. Galați 18 5 2 11 23 — 39 12

ETAPA VIITOARE ua ; F. C. M. Brașov —
(sîmbătă, 7 martie): Poli. F.C. Baia Mare ; Progre-
Timișoara — U. Cluj-Na_ 
poca ; S.C. Bacău — Sp. 
studențesc ; Chimia Rm. 
Vîlcea — A.S.A. Tg Mu
reș ; „U“ Craiova — Stea-

F.C.M.
Hunedoara

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii nr. 1 telefon 42820—42821 I

încadrează

— traducător (absolvent cu studii supe
rioare) din limbile germană și engleză

încadrarea se face in conformitate cu 
Legea nr. 4/1974. Informații suplimentare 
se pot obține la biroul personal din între
prindere.

Mica publicitate
•

V1ND cărucioi- Landou și 
sport. Informații Petroșani 
strada Saturn 11/71. (190).

VIND Ford Taunus 17 M. 
Informații Lupeni strada 
Aleea Plopilor bloc 4 ap. 
5. (191).

DOI băieți căutăm gaz-
ANUNȚ DE

dă. Adresați telefon 42282. 
(189).

SCHIMB apartament do
uă camere încălzire cu 
2—3 camere cu sobe. Adre
sați strada Independenței 
bloc 16 sc. II ap. 35 sau 
brutăria Carpați.
FAMILIE

PRESARĂM flori și Ia crinii pe mormintele celor 
care au fost scumpii noștri Dumitru, Ana și Mirela 
Stancu, frate, cumnată și nepoată acum la împlini
rea a doi ani de la tragica lor dispariție dintre noi. 
Amintirea voastră va rărnîne veșnic vie în inimile 
noastre. Familia Stancu Ioan, Getă și Mihai. (186).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii ni. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24&J (secții).. TIPARUL i Tipografia Petroșani, sti. Republicii or. 67,


