
In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, 
în municipiul Pitești, 

a avut loc sărbătorirea 
„Zilei recoltei44

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRUE, UNIȚI VĂI

iteagul roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PtTHOȘANIAl PCI 
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL'

T o vară ș ui Nicolae 
Ceaușeseu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a participat duminică, 
29 octombrie, în județul 
Argeș, la sărbătorirea „Zi
lei recoltei" — manifesta
re tradițională, desfășu- 

, rată sub semnul prețuirii 
pe care partidul și sta
tul, întregul nostru po
por, o acordă muncii har
nice a țărănimii, a tutu
ror lucrătorilor de pe o- 
goare, strădaniilor lor de 
a spori neîncetat rodni
cia pămînt'.iiui.

împreună cu secretarul 
general al partidului au 
luat parte tovarășa Elena 
Ceaușeseu, al ți tovarăși din 
conducerea de partid și 
de stat, precum și primii 
secretari ai unor comitete 
județene de partid.

Tovarășul. Nicolae. 
Ceaușeseu s-a aflat în. a- 
ceasță zi- deosebită — ca 
în atîtea zile ale anulu-i — 
în mijlociii celor ce mun
cesc pe ogoare, s-a întâl
nit cu reprezentanți ai 
unor ministere economice, 
ai organelor locale de 
partid și de stat, cu ță
rani cooperatori și mun
citori din I.A.S.-uri, cu 
specialiști, analizând ex
periențele bune acumula
te; rezultatele obținute ■ și 
stabilind, p? baza lor, 
măsurj concrete pentru re
alizarea unor recolte tot 
mai bogate. ■ pentru valo
rificarea. cil mai deplină a 
marilor rezervi’ si posibi
lități de care dispune, a- 
grir’ultura noastră socia
listă, pentru creșterea ne
contenită a.' producției ve
getale și animale în ac

a economiei noastre na
ționale, a activității a- 
tît de complexe și variate 
pe care lucrătorii ogoa
relor o desfășoară astăzi 
animali dc dorința de a 
smulge părhîhtului roade tot 
mai bogate, de a contri
bui prin toate forțele la 
intensificarea producției 
agricole, la creșterea bu
năstării întregului nos-

■ tril popor.
Apreciind eforturile ca
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0 valoroasă experiență în devansarea
punerii în funcțiune a viitoarelor

capacități productive

re se depun m județul Ar
geș, tovarășul Nicolae 

Elena Ceaușeseu recomandă să
to va- ' se intensifice IUQrdrile.de 
parti- ameliorare a solului., să

căi-

tualul cincinal și în
perspectivă.

La sosirea în municipiul 
Pitești, mii de localinici au 
venit pentru a-i întîmpina 
din inimă pe iubiții oas
peți.

In numele lor, al tu
turor locuitorilor melea
gurilor argeșene, tova
rășul Ion Sîrbu, prim- se
cretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.Q.R., 
președintele consiliului 
popular județean, urează 
tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, tovarășei 
Ceaușeseu, celorlalți 
răși din conducerea 
țiului și statului, un 
duros bun venit.

In ovațiile și uralcle ne
sfârșite ale mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaiișesc-u, 
tovarășa Elena 
Ceaușeseu, ceilalți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat pătrund 
în expoziția agricolă, or
ganizată cu ocazia „Zilei 
recoltei".. Sînt înfățișate 
atei rezultatele deosebite 
obținute de lucrătorii o- 
goarelor argeșene in anul 
1978, rezultate care au de
terminat organizarea pen
tru a doua oară consecu
tiv a „Zilei recoltei" în 
județul Argeș. In aceiași 
timp, expoziția (jste o o- 
glindă expresivă a întregii 
noastre agriculturi, a pro
greselor sale de ansam

blu, ca și a marilor sale 
posibilități. Sinteză a 
belșugului ogoarelor noas
tre, expoziția reflectă, în 
același ‘ timp, prin succe
siunea Standurilor, con
cepția nouă, profund . ști
ințifică, ce ’ stă la baza 
organizării și dezvoltării 
acestei importante ramuri

se manifeste o grijă spo
rită pentru folosirea cît 
mai chibzuită a pămîntu- 
lui, principalul factor de 
producție în agricultură.

In cadml standului a- 
trag atenția produsele i- 
lustrînd integrarea cerce
tării cu producția. Ală
turi de problemele legate 
de sporirea potențialului 
productiv al pămîntului în 
programul de activitate al 
cercetătorilor argeșeni un 
loc tot mai important re
vine creării de noi so
iuri, stabilirii tehnologi
ilor avansate pentru a- 
ceastă zonă, înmulțirii se
mințelor din soiurile cele 
mai productive, amelioră
rii raselor de animate și 
altor cerințe de primă în
semnătate pentru dezvolta
rea agricoli urii moderne, 
intensive.

Secretarul general al 
partidului se interesează 
îndeaproape de noile' li
nii de grîu, create de 
specialiștii argeșeni, a- 
trăgînd atenția ca ințro-

• (Continuare în pag. a 4-a)

Sectorul de investiții al I.M. Vulcan 
și-a îndeplinit sarcinile 

pe primii trei ani ar cincinalului
brigăzile sectorului — „brigăzi ale 

înaltei productivități" • Avans în realizarea in
vestițiilor cincinalului : peste 2,5 luni • Anual, 
planul valoric de investiții al sectorului a fost 
depășit între 1,2 și 3,9 milioane lei • Plusurile 
fizice : 150 ml în '76, 147 ml în '77 și 65 ml în 9 
luni din acest an • Sarcinile de montaj ale aces
tui an - realizate în trei trimestre • Punerea în 
funcțiune a obiectivelor : cu un trimestru în a- 
vans:

• Toate

Colectivul sectorului VIII 
— investiții al I.M. Vul
can și-a făcut un titlu de 
mîndrie muncitorească din 
hotărîrea și perseverența 
eu care a acționat an.de 
an în vederea realizării î- 
nainte de termen a obiec
tivelor de investiții. Fie că 
vorbim de organizarea su
perioară a muncii, de utili
zarea rațională a timpului 
disponibil în. brigăzi, fie că 

; avenr în vedere extinderea 
tehnologiilor avansate la 
lucrările; de. deschideri sau 
în. lucrările miniere specia
le pentru punerea în va
loare a unor dpi și sporite 
capacități dă producție, ele

j Roadele toamnei în Valea Jiului

ILa In;
din PetrI

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

La Institutul d? mine 
roșani 'a ăvut loc 

duminică ... dezbaterea 
„Concluzii’ desprinse' in- 
urma' concursurilor de' 
admitere în licee și ins
titui" Au participat 
profesorii de matemâti- 
cg- șj Ezită din. licee și1 
.șdeljigeneraie din muni
cipiu. cadre didactice de 
la l.M.P. (T.S.)
♦-- ———
■In vederea -• în tocirii ri i 

din timp . a. formelor 
pentru excursia. in 
U.R,Ș.S, din luna mar
tie 1979 pe ruta Chiși- 
nău, Odesa, Volgograd, 
Rostov, Mdscoya. ama
torii sînt invitați la Fi
liala O.J.T. Petroșani 
(CD.)
♦-------------

42 de elevi ai Liceului 
industrial din Petroșani 
au primit carnetele 
U.T.C, Acest moment 
memorabil pentru tineri 
s-a desfășurat la Mu
zeul mineritului. (T.S.)
♦-------------

A început sezonul de 
vînătoare la mistreți. 
Principala preocupare a 
vînătbrilor o constituie 
realizarea planului, de 
carne de vlnât pentru 
export.. După prima ie
șire pe fondurile de vî- 
năloare din împrejuri
mile Petroșani ului a fost 
împușcat un mistreț de 
65 kg în sectorul Sașa, 
iar două vulpi și-au... 
pierdut, blana. (V.S.).

informăm)

Piața de produse agro- 
â.limentăre a municipiu
lui Petroșani a cunoscut 
duminică, zi dedicată a-' 
prpvizionârii în vederea 
iernii, o animație deose
bită. Deși extinse pe spa
ții largi, expozițiile de 
legume și fructe .cu v.în-' 
zare organizate de C.L.F.' 
au fost asaltate de cum-

tuile. Cu toate că produ
sele de.slăcute dej unită
țile C.L.F. au prețțtri 

i. mici — 0,85 lei kg văr.za, 
1,41) lei cartofii, 1,20;. Iei 
morcovii —, valoarea vîn- 
zărilor realizate dumini
că pîrtă la amiază de uni
tățile din cadrul halelor 
s-a ridicat la aproape 

au ioș>i mv vum- 50 000 lei, iar pe ntuni-,
părători încă din primele cipiu această sumă a fost 

de peste 100 000 Iei.
Ca și în al ți ani de săr

bătoarea recoltei au fost 
a- prezente în piața orașu

lui Petroșani, contribuind 
la aprovizionarea popu- 

din cadrul' halelor orâșu- lățieî, și unele cooperati- 
lui Petroșani însumînd a- 
proape 15 tone. Mult cău
tate de cumpărători 
fost și alte roade ale hăr
niciei oamenilor muncii 
din agricultură, între ca
re strugurii, cartofii, cea- părătorilor, 
pa. varza, perele și gu- comuna Rin

Un meseriaș pentru care 
piesele executate constituie 
o carte de vizită: strun
garul Tudor Dodenciu de 
la atelierul mecanic aI mi
nei Vulcan.

Foto : Gh. OLTEANU
au constituit căi de bază, 
în atingerea țelurilor pro
puse. Mobilizarea colecti
vului nostru -— peste 70 
dintre membrii săi fiind 
comuniști — s-a făcut prin 
multiple măsuri 
organizatorice și 
educative, toate urmărind 
crearea celor mai propice 
condiții în vederea. desfă
șurării nestingherite a 
muncii la fiecare front de 
lucru. Iată de ce inițiati
vele oamenilor, ale brigă
zilor de deschideri și e- 
cliipelor de montaj s au 
soldat permanent cu depă
șirea sarcinilor de investi
ții, cil avansuri substanția
le în înfăptuirea obiective
lor cincinalului. Să notăm, 
de exemplu, că în anul 
1976- ne-am depășit sarci
nile valorice, cu peste 1,2 
milioane lei, pentru ca în 
anul următor, funcție de 
necesitățile sporite si strin
gente ale întreprinderii, să

Irig. Iulian FILIP, 
șeful sectorului VIII — 

investiții al I.M. Vulcan
Petru ADAM,

șef de echipă, secretarul 
organizației de bază 

din sector

tehnico- 
politico-

pianul 
lunii octombrie
Din dorința de a în

cheia luna octombrie cu 
rezultate cît mai bune, 
harnicii mineri de la 
sectoarele IV și II din 
cadrul minei Petrila au 
extras peste prevederi 
3839- și, respectiv, 1772 
tone de cărbune. Astfel 
ei au reușit să încheie 
înainte de date calenda
ristică prima lună a ul
timului trimestru al 
anului. Aceste rezultate 
au fost obținute printr-o 
mai bună organizare a 
producției și a muncii, 
prin folosirea din plin 
a timpului de lucru, a 
capacității utilajelor din 
dotare. Pe această cale 
brigăzile conduse de Eu
gen Voicu, Franci.sc 
Bartha, Leon Deak, Ste-. 
lian Mafiei au obținut, 
o creștere a productivi
tății muncii cu cite 1508 
kg/post.

ferit cumpărătorilor car
tofi, morcovi, pătrunjel- 
rădăcină, cereale ; bea 
din Denșus — cereale,' 

. mere. .
Și unitățile alimentare 

și de alimentație publică 
din cadrul pieței orașului 
Petroșani au participat 
printr-o bună aProvizio-, 
nare și servire a consu
matorilor la sărbătoarea 
recoltei din acest an. 
Profitînd de ziua însorită, 
restaurantul „Cerna" a 
scos în incinta pieții 
două puncte de vînzare 
a micilor, pastramei de 
porc și de oaie, a cîrnă- 
cioriloi-.

O vie activitate de 
„transferare" a roadelor 
ogoarelor și livezilor în 
cămările oamenilor mun
cii s-a desfășurat dumini
că și în piețele din Vul
can și Lupeni. (T.Ț.)

partea
C.A.P.
Bărbat

s-au bucurat de o 
căutare din

(Continuare in pag. a 2-a)ote ale dimineții. De o 
mare căutare s-au bucu
rat fructele, ■ îndeosebi 
merele, cantitatea de 
ceste produse vîndută nu
mai de unitățile C.L.F.

ve agricole de producție 
din Țara Hațegului, ate 

au. căror produse, alături de 
cete ale unităților C.L.F., 

bună 
cum- 

din 
a o-

intr-o recentă discuție 
cu inginerul șef- al I.M. 
Dîljâ, Grigore Grăjdan, 
pe tema dialogului orga'- 
nului de conducere eu 
colectivul de muncă, a- 
cesta, intuind perfect a- 
vantajele consultării oa
menilor, remarca : „Dacă 
n-am asculta glasul celor 
eu care muncim și trăim, 
am ajunge să nu ne mai 
cunoaștem unii pe alții. 
Și rezultatele ar fi pe 
măsură". Admirabilă for
mulare a unui principiu.

Receptivitatea, adevă» i 
rată antenă a gîndirii, în
treține, 'purifică, îmbogă
țește judecata, capacita
tea de a înțelege lumea 
în care trăiești și a te de
fini în raport cu realita
tea. Un nereceptiv — in
diferent de motive — es
te un orb cu ochii des
chiși, unul care a tras o- 
bloanele în jurul său și 
bîjbîie în spațiul îngust 
al singurătății sale.

Schimburile permanente 
de. opinii cu tovarășii de

Antena gîndirii j 

muncă, înregistrarea o- 
nestă a observațiilor alto
ra, confruntarea puncte
lor de vedere, circulația 
prin toate ferestrele spi
ritului a ideilor emanate 
de semenii noștri, consti
tuie condiția „sine qua 
non" a progresului.

Fluxul de idei izvorît 
din efervescența spiritua
lă proprie climatului 
tronat în socialism, 
pune menținerea
reu trează a receptivită
ții. „Succesul unui colec
tiv se realizează tot prin 
glasul colectivului", pre
cizase inginerul Grigore 
Grăjdan. Deci captarea 
pe toate undele, la toate 
nivelele ierarhiei sociale, 
a inteligenței individuale 
și colective este o condi
ție fundamentală a eres- ; 
terii proprie; personali- î 
tăți și o garanție a spo- ?. 
ririi eficienței actului de : 
intervenție în viața socia- s 
lă. :

în- 
im- 
me-

3
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vizate

măsuri

Intense pregătiri
„Steagul roșu”

pentru sezonul rece
In cadrul Secției de 

preparare Petrila se lac in- 
pregătlri pentru bu- 

desiășurare a proc.esu- 
de producție pe tim- 

cît 
la 

, procesul de prepa- 
a cărbunelui se va 

desfășura în ritm optim.
S-a format un colectiv 

specialiști compus din 
inginerii Victor Chiaburii, 
Ktoo’ae Tătar, Marin 11- 
eeă, Rodica Marhan, . pre
cum și tehnicienii Ioan 
Horga, Alexandru Felea, 
Ștefan Cziraki, Nicolae Vîj- 
dea și Ermogen Magda, 
care a elaborat un 
de măsuri al 
de iarnă. Dar 
și cîteva din 
xecutate deja, 
dusă de Dumitru Coțofană 
a construit un zid de spri
jin din beton la conducta 
de alimentare eu apă, pre
cum și un nou baraj din 
beton la punctul de 
men tare cu apă di n 
a preparației pentru preîn
tâmpinarea eroziunilor pro
duse de valurile repezi ale 
viului. Brigada lui Fran- 
eisc Latkulik a executat lu
crările unui aparat care 
mărește extracția cărbune
lui special, iar brigada, lui 
Vaier Toma a înlocuit și
nele și roțile de rulare eu 
bucle pe rulmenți, precum 
și mecanismul de acționare 
al căruciorului care execu
tă încărcarea vagoanelor 
eu cărbune. La rîndul ei, 
brigada lui Gheorghe Is
tra te a executat montarea 
unei conducte cu un dia
metru de 700 mm la pom- 

apelor de circulație

tense
na 
iui 
pui iernii. Indiferent 
de aspru va fi gerul 
ternă, 
rare 1

plan 
pregătirilor 
să amintim 
lucrările e- 
Eehipa con-

ali-
Jiu

pentru spălarea car
ia r brigada lui 

făcut

pele
spre conul de captare a 
apei 
bunelul,
Henrich Lorentz a 
modificări la banda trans
portoare K-3.

• (Urmare din pag. I)

. executăm lucrări miniere 
?i de montaj peste preve
deri valorînd 3 milioane 
Iei. In acest an, avansul 
după trei trimestre se ri
dică la 1,2 milioane 
eeea ce, însumat an 
se traduce printr-un 
de peste două luni 
mătate în realizarea 
nilor cincinalului.

De fiecare dată realiză
rile valorice au 
respondență în 
planului fizic,

lei, 
de an, 
avans 
Și ju- 
sarci-

avut co- 
depășirea 
respectiv 

150, 147 și 65 metri liniari 
lucrări de deschideri în 
cele trei perioade, cel mai 
adesea, constînd din came
re de mină, lucrări eu pro
file mari și de înaltă com
plexitate. Pentru aceste a- 
devărate lucrări de artă 
subterane, pentru calitatea 
execuției lor, cu prilejul 
recepțiilor, colectivul nos
tru, brigăzile care au par
ticipat la execuția fiecăre
ia, au obținut calificative 
foarte bune.

Consemnăm o parte din 
asemenea obiective execu
tate în ultimii ani : puțul 
VII Vest între orizonturile 
480 și 360, împreună . eu 
circuitele aferente, direc
ționala din culcușul stra
tului 3, viitoarea cale de 
bază pentru extracția căr
bunelui din sectoarele de 
producție II, IV și VII, cir
cuitele puțurilor nr. 4 și 
nr. 10 la orizonturile 360 
și, respectiv, 420, galeria, 
spre stratul 13, sectorul III, 
transversala spre straiele 
3—7 etc. Practic, fiecare 
sector de producție a be
neficiat în răstimpul ac
tualului cir. cinai de noi și

Tot pentru pregătirile 
de iarna au lucrat și alte 
echipe, loan Marcu, îm
preună cu Martin Debre- 
vzen, în fi'untea unei echi
pe, au înlocuit cablul de 
manevrare a vagoanelor la 
liniile 1, 2, 4 și 5 și au 

■ lucrat la pregătirea loco
motivelor Diesel folosite la 
manevrarea vagoanelor 
C.Ffe. la preparația Petri- 
la, minele Livezeni și Dîlja. 

. Formația condusă de Ioan 
Stoica a înlocuit traversa
rea nr. 19 cu două schim
bătoare de cale tip 49, ca
re mărește siguranța cir
culației, au executat canale 
pentru scurgerea apelor 
dintre liniile 1 și 2 pe pista 
de manevră, precum și de
blocarea 
în linia 
Dîlja și 
ritele de

drumului de a>cces 
curentă la mina 

au asigurat gaba- 
liberă trecere din

tre liniile ferate nr. 4 și 5 
de la mina Livezeni. Un a- 
port deosebit la realizarea 
acestor lucrări au avut e- 
chipele conduse de Alexa 
Stoica, Iosif Liska și 
rel Suciți.

Merită amintită și 
truirea unei magazii 
materiale de către brigada 
lui loan Ciur, ca și i 
cui rea de către Zsiga 
xandru a geamurilor 
hala de însilozare a 
bunelui brut, iar Pavel 
tuza a modificat

Vio-

cons-
de

înlo- 
Ale- 

la 
căr- 

l Bu- 
rețeaua 

de alimentare cu aburi la 
atelierul de vulcanizare. 
Iată doar cîteva dintre 
măsurile aplicate din pro
gramul amintit, măsuri ca
re dau garanția că și în 
perioada 
realizările 
tot atît de 
poate veni 
pregătiți.

timpului geros 
noastre vor fi 
meritorii. Iarna 
— sînteni bine

Emilian DOBOȘ, 
corespondent

ample lucrări subterane ca
re asigură realizarea rit-i 
mică a sarcinilor de extrac
ție.

Brigăzile de mineri ale 
formațiile 
îndeplinit 
; planurile 

inginerii

sectorului, toate 
de lucru și-au 
lună de lună 
proprii,, minerii, ...„____
și tehnicienii realizind cîș- 
țiguri suplimentare față de 

. încadrările de bază. Este
cazul brigăzilor conduse de 
Ilie Chiron, Constantin, Ni- 
ță, Gheorghe Buță. Vasile 
Irimie, Gheorghe Cioiu și 
altele care și-au depășit 
lunar productivitatea mun
cii planificată în lucrările 
de săpare și betonare 
2 pînă la 15 la sută.
lucrările în care s-au uti
lizat combine de înaintare 
cea a lui Ilie Chiron a ob
ținut importante succese 
în aplicarea propriei ini
țiative : „Să realizăm a- 
vansări lunare de 150 ml 
la lucrările în cărbune și 
120 ml la cele în steril, la 
brigăzile dotate eu combi
ne11. Celelalte brigăzi sînt 
fiecare „brigăzi ale înaltei 
productivități". Fără îndo
ială că rezultatele lor n-ar 
fi fost posibile fără o co
ordonare de calitate, fără 
sprijinul operativ și com
petent al maiștrilor-diri- 
gințj Ilie Jbancă, Ștefan 
Munteanu, loan Lozneanu, 
Mircea Lupulescu și Carol 
Dubiczki sau a tehnicia
nului Dumitru Dinu.

O activitate remarcabilă 
au avut echipele de mon
taj ale sectorului, de efor
tul și priceperea cărora es
te direct legată introduce
rea pentru prima dată în 
abatajele minei Vulcan a 
complexelor mecanizate de 
susținere si tăiere din sec-

cu
In

Oră de curs în modernul laborator de biologie al Liceului industrial Vulcan. 
Foto : Șt. NEMECSEK

Pe teme cetâțen ești
Două, magazine C.L.F. în ipostaze opuse

Unitatea C.L.F. nr. 15 
din strada Pinului a o- 
rașului Vulcan era plină 
de cumpărători în după- 
a-miaza zilei de 16 octom
brie. Deși gestionarul Ni
colae Burtescu avea zi li
beră, era la dispoziția 
cumpărătorilor ca întot
deauna vesel, plin de so
licitudine. Magazinul, nu 
prea spațios, era aprovi
zionat din abundență cu 
cartofi, ardei, gogoșari, 
gogonele, fructe, ceapă, 
vinete — toate așteptînd 
să intre în cămările gos
podinelor.

Gospodinele Valeria 
Ciora și Maria lacob au 
avut cuvinte de laudă la 
adresa gestionarului, a 
modului cum știe să ser
vească clienții. In condi
ca de sugestii și reclama- 
ții, aceleași aprecieri. 
Ani întîlmit în această

condică aprecieri din par
tea unor cumpărători ve- 
niți din cartierul Micro 
3B. Nicolae Trifon, Gheor
ghe Dimir, care semnea
ză în numele unui grup 
de cumpărători, au deve
nit clienții permanenți ai 
magazinului nr. 15. De ce 
cînd în Micro 3B există 
unitatea C.L.F. nr. 11 ? 
întrebarea ne-a sugerat 
o vizită la această unita
te — unde dintr-o privire 
ne-am putut forma o i- 
magine convingătoare. In 
rafturi — nimic din pro
dusele solicitate de cum
părători pentru aprovi
zionarea de iarnă. Iată de 
ce locuitorii din cartierul 
Micro 3B sînt nevoiți să 
coboare la unitatea nr. 
15. Cetățeanul Ion Vra
bie. venit din acest 
cartier, ne-a mărturisit 
că n-are ce cumpăra

la magazinul nr. 11. Ca 
bun gospodar, Nicolae 
Burtescu se frământă pen
tru găsirea unei soluții 
ca să poată face un adă
post acoperit pentru am
balaje și pentru butoaiele 
pline. Poate îl ajută ci
neva ? Ca și pe vînzătoa- 
rele din unitatea nr. 11. 
Ar face-o pentru oameni, 
pentru timpul lor liber.

Gheorghe POPESCU

Necazuri 
garantate

de

nu
Nu

răspund
Sesizări urmate de

In articolul „Program da, 
apă caldă ba“ publicat în 
nr. 8 085 al ziarului „Stea
gul roșu" se criticau unele 
neajunsuri cu privire la 
furnizarea apei calde apar
tamentelor de 
trala termică 
orașul Uricani. 
redacției,

. E. G. C. L. Lupeni confir
mă autenticitatea celor 
semnalate, precum și mă
surile luate. Problema e- 
sențială rămîne însă înlo
cuirea boilerelor cu un â- 
parat de contracurent care 
este contractat de către 
I. G. C. L. Petroșani, a- 
vînd termen de livrare tri
mestrul IV a.c. și pentru 
care s-au făcut demersurile 
necesare. Deîndată ce va 
fi primit aparatul, proble
ma va fi soluționată. Con- 

. statîndu-se și unele abateri 
de la disciplină ale fochiș- . 
tilor, s-au luat măsuri 
în această direcție.

către cen- 
Bucura din 
Răspunzînd 
conducerea

Și

in

Solicitudinea este obligații: 
de serviciu a taxatoarei

Este unanim r< 
faptul că majoritatea lu
crătorilor Exploatării ele 
transport Petroșani sînt

si

torul VII, a combinelor cu_ 
atac frontal din celelalte 
sectoare, a instalațiilor de 
extracție din sistemul ge
neral al minei. Se cere a- 
mintită aici contribuția u- 
nor electrolăeătuși de înal
tă calificare ce 
tigat un 
tight pe 
colțea,' 
Dumitru 
nay, loan Ciobanu, Ștefan 
Ivan, Radulian Săpașu, 
Vaier Magda, Adolf Za- 
vețchi. Ludovic Vass. De 
evidențiat că sarcinile de 
montaj pe 1978, au fost în
deplinite în primele trei 
trimestre de către echipele 
care au muncit în acord.

Dacă facem în plus pre
cizarea că înregistrăm e- 
conomii de cea 300 000 lei 
la cheltuielile materiale și 
că ne încadrăm în costu
rile de producție planifica
te. rezultă că și din punc
tul de vedere al eficienței 
economice, al punerii în 
valoare a ideilor și exigen
țelor calitative noi, 
rioare stabilite de 
conducerea de partid pen7 
tru activitatea din econo
mie, in ' '«iV cea de inves
tiții. colectivul nostru ara 
temeinice motive de satis
facție. Toate aceste reu
șite constituie pentru în
tregul nostru colectiv un 
și mai puternic imbold de 
a ne spori continuu contri
buția la asigurarea dezvol
tării accelerate a produc
ției de cărbune la I.M. 
Vulcan. Ne-am angajat să 
terminăm sarcinile actua
lului an al cincinalului cu 
o jumătate de lună mai 
devreme. Ne vom onora 
cu cinste cuvîntul pe care 
ni l-am dat.

și-au cîș- 
bineeunoscut pres- 
mină : Iosif Ra- 
Nicol ae Bojincă, 
Mînea, Iosif Tol-

■cunoscut eor.șlienți de obligațiile 
indiitoririle re le revin, 
d.înd dovadă de multă în
țelegere și respect’ față de 
pasageri. Pînă aici toate 
bune și frumoase. numai 
că, din păcate, mai sînt 
unele taxatoare (ce e drept 
puține), care manifestă to
tală lipsă de respect față 
de pasageri, sfidînd cele 
măi elementare norme de 
conduită civilizată. Este 
cazul taxatoarei de pe au
tobuzul 31-IID-5825.

In dimineața zilei de 23 
octombrie a.c. la cursa de 
5,10 p> traseul Petroșani — 
Uricani neavînd să înapo
ieze rest de la castul bile
tului taxatoarea s-a angre
nat în discuții neavenite a- 
ducînd grave injurii călă
torilor, Li:psindu-i ecusonul 
nu știm despre cine e vor
ba, dar se poate verifica.

Se naște o întrebare. Pî
nă cînd pasagerii vor fi ne- 
voiți să asculte insultele 
unor persoane certate cu e- 
țica noastră socialistă ? 
Poate conducerea E.T.P. 
ne vă putea da un răspuns.

La blocul nr. 46 din stra
da Aviatorilor, în luna a- 
prilie a.c. s-a ivit o defec
țiune la instalația de ali
mentare cu „apă caldă a 
bucătăriilor. Știam că 
e ultima defecțiune,
credeam însă că o să trea
că vara, iată că trece și 
toamna și defecțiunea din 
cauza căreia un mare nrta 
măr de .familii nu avem 
apă caldă la bucătării din 
luna aprilie să nu fie încă 
înlăturată. Conducerea aso
ciației de locatari nr. 10 A, 
căreia 
tru a 
vizați,

Secția a fost dată 
folosință

Rubrica „Flash11 din 
8115 al ziarului 
roșu" insera 
cum că la parterul blocu
lui 46 de pe strada Aviato
rilor din cartierul Aeroport 
— Petroșani au fost des
chise noi unități destinate 
prestării unor servicii că
tre populație. I 
rubrcă se critica 
doar deschiderea 
croitorie pentru 
î n t î r z j e. 
punsul trimis

nr.
„Steagul 

evenimentul

La aceeași 
faptul că 
secției de 

bărbați 
1n răs- 

redacției,

supe- 
eătre

Eazăr JOSAN, 
maistru, preparația 

Coroesti

ne-am adresat pen- 
jntervenf la. factorii, 
nu a rezolvat ni

mic sub motivul că blo
cul, instalațiile lui’ sînt încă 
în jgaranți.a

' 1 r>
Petroșani al T.C.H. 
zurile noastre, lipsa 
calde sînt 
te" pînă la 
cînd blocul 
„garanția11 
si_ va 
E.G.C.L.

In toată perioada de... 
garanție a constructorului, 
noi, locatarii am continuat 
să plătim apă caldă nor
mal. Iată de ce credem 
că măcar în al 12-lea ceas 
ne va auzi cine trebuie 
și ne va ajuta să primim 
apă caldă în bucătării, 
pentru ca apartamentele 

. noi în care locuim să ne 
ofere tot confortul.

de conducerea cooperativei 
„Unirea", se arată că sec
ția a fost dată în folosin
ță și doritorii pot solicita 
serviciile acestei unități.

S-au luat măsurile
cpnstruetoru- 

Grupul de șantiere 
Neca- 

apd>i 
deci -„garanta- 

10 decembrie 
va ieși din 

constructorului 
trece în cea a

Vasile BULACU, 
Andrei PREDA, 

C. BALANESCU, - 
în numele locatarilor 
din blocul 44, strada 

Aviatorilor — Petroșani

cuvenite

Rdtour la arii, olul „O 
întrebare pentru Combina
tul minier Valea Jiului : 
Oprim timpul pînă la pri
mirea proiectelor de exe
cuție apărut în nr, 8 093, 
din 10 septembrie 1978, se 
critica faptul că pe Șantie
rul 3 Vulcan al I.C.M.M. 
unele obiective au fost în- 
tirziate din lipsa doeumen-'* 
tațiilor tehnice.

Răspunzînd criticii, ser
viciul. investiții din cadrul 

: Combinatului minier Va
lea Jiului ne-a trimis ur
mătorul răspuns : „Cele se
sizate sînt juste și C.M.V.J. 
prin institutele de proiec
tare a luat toate măsurile 
pentru ca în cursul trimes
trului IV a.c. întreg volu
mul de construcții și mon
taje pentru anul 1979 să 
fie asigurat cu doeumen-

r

este

indiciu 
că poate dez- 
,,mister", 
inventar 3212,

1 Printr-o scrise
; misă redacției, c< 

dentul nostru 
Strikberger din 
ne-a invitat să I

; vizită pe dramul
; tier de pe Valea Bulgari,
: din comuna Banița, unde 

stă părăsit un buldozer.
I Singurul
i s-ar părea
i lega acest
i numărul de 

scris cu vopsea albă și ca
re a rezistat intemperiilor.

11 ajută cineva să-și 
i găsească proprietarul ?



MARȚI, 31 QCȚOMBKIB 78 Steagul roșu 3

z

DIVIZIA
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Sînt echipe, care, indi
ferent de forma în care se 
află sau poziția în clasa
ment, provoacă întotdeau
na, la Petroșani, un trac 
„tradițional". Dinamoviștii 
bucureșteni au exploatat 
„istoria" și orice fisură în 
„monolitul" psihologic al 
echipei din Valea Jiului, 
mizând pe surpriză încă din 
startul confruntării. Cu- 
grija lui Dudu Georgescu 
(n-a „mișcat14 în fața lui 
Bădin), apărătorii noștri 
au uitat de Dinu și, la o 
lovitură de corner, acesta 
nemarcat de cineva, a în- 

< scris (min. 8) eu capul pri
mul gol al partidei. In 
goana după egalare, se ju
ca doar... contra cronome
tru, s-a sesizat bine eă 
Petre Nicolae nu va rezol
va toate „problemele" ou 
Vrînceanu, înlocuitorul lui 
Rusu, dimpotrivă, a uroat 
mereu în atac, a centrat 
cu folos în careul lui. Efti- 
mescu. Și totuși- egalarea 
n-a survenit decât în min. 
57, cînd. după a combina
ție Sălăjan — Dumitrache, 
Bncuresou a reluat în pla
să, balonul disputat Cu ul
timul apărător dina-movist.

Care a fost cauza atacu
rilor prelungite fără re
zultat? In primul rînd, 
'greșeala de a se juca ba- 

: Ioane „pe fugă" or, 
perările fundașilor 
moviști i-au găsit
oe nicior greșit pe apără
tori. Cu alte cuvinte, am 
i’vnt de-a face cu o postură 

l rTficUă a Jiului — ..hărtifi- 
' hărțuit11. At»î. sțereo- 
■:nul ofensiv al gazdelor 
n-a putut surprinde o ană- 
r-vre fermă. Sătmăreanu si 

. Ghiță au respins toate ba
loanele înalte sau a-u fost... 
faultați. Și totuși gazdele 
au persistat în această ma
nevră tactică, în pofida fa
limentului’ei; In al treilea 
rîncl, și poate decisiv, la 

■' mijlocul terenului s-a gre
șit enorm, acolo 
combinațiile aveau 
tie un dinamism
Stoica și Toma (apoi Stoi- 

: ehiță), dar și Mulțeseu —

Detașare clară, 
dar prestație inegală

Unirea Drăgășani - Minerul Vulcan 1-2 (0-1)

0 victorie de prestigiu

recu-
di na - 

adesea

a muncit foarte 
au păstrat eîteva 
plus balonul, în- 
pentru replierea 

Să adăugăm 
și faptul eă Sălăjan, Du
mitrache și Bucurescu 
n-au fost întotdeauna ins
pirați în șuturi, dar și in
tervențiile salvatoare ale 
lui Eftimescu, Clieran și 
Lucuță au făcut ca Jiul să 
nu se desprindă în învin
gătoare. Spre final chiar, 
Ion Marin, Dudu și Au
gustin (Oneață n-a fost 
marcat de „amintiri" din 
Petioșanț) au tras de timp, 
au apelat și la alte pro
cedee antifotbal, „poluînd" 
spectacolul sportiv. .

Seniieșecul de duminică 
va fi trecut în tolba de a- 
mintiri a suporterilor și 
uitat de cei mai mulți, fi- , 
indcă, „și uitarea e scrisă 
în legile omenești". Spe
răm însă să dea de gîndit 
antrenorilor și jucătorilor. 
Pregătirea, tactică a unei 
întâlniri trebuie să cuprin
dă date concrete, în func
ție de adversarul colectiv, 
dar și de fiecare jucător 
oaspete în parte. In ace
lași sens, minutul 1 al 
partidei trebuie să găseas
că în teren pe cei mai în 
formă jucători, modificări
le să aducă prosnețime, 
dar mai ales superioritate 
în acțiunile ofensive. Or, 
Sloichiță rm s-a prea în
vrednicit să fie la înălți
mea încrederii acordate.
In altă, ordine de idei, Gu- 

ran. un ..nume" care vine 
doar cu. o condiție fizică 
mai bună, manevrînd pe 
un spațiu larg, s-a ..perpe
lit" pe banca rezer
velor, deși precedentele 
voluții au demonstrat 
merită să mai fie încercat.

cel care 
mult — 
clipe în 
deajuns 
adversarilor.

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
LAMINORUL NADRAG 
4—0 (3—0). Debut bun pe 
terenul studenților. In min. 
3, Ghițan transformă, cu 
capul, lovitura de corner 
expediată de Dumitreasa; 
în 'min; 5 Novac nu se mai 
poate opune șutului lui Gu- 
lea, pentru ea trei minute 
mai tîrziu, aeelași , Gulea 
să ridice handicapul. Au 
fost opt minute de joc în 
care laminoriștii din Nă
drag au fost îngenunchiați 
de combinații simple, dar 
cu dese schimbări de di
recție, purtate în viteză, a- 
dieă exact atuurile unui . 
joc modern. Mulțumiți de 
proporțiile scorului, stu
denții n-au insistat însă, 
în fazele decisive s-au pri
pit, deși înfruntau un 
tandem defensiv. Bînia — 
Băcățan, care acționa cris
pat. Doar în min. 42, 
niorul Popescu, de la meci 
la meci mai bun și... în
drăzneț. a șutat la întâlni
rea _ barelor, în vreme ce 
Gulea, Seeeanschi și Cor
cea au ratat. După pauză, 
alături de Voicu, laborios 
și inspirat, la mijlocul te
renului, Seeeanschi „croșe
tează" mai puțin picioare
le adversarilor, renunță 
deci Ia driblinguri, în fa
voarea unor deschideri 
pentru Corcea și Dumi-

ju-

treasa. Șeptarul studenți
lor, deși Lucian -s-a „de
clarat" din start inferior, 
n-a centrat decât arareori 
spre buturile adverse, o 
singură dată balonul ex
pediat de el. a fost reluat 
în gol, de Corcea (75). Pî- 
nă la sfîi.șitul partidei nu 
s-au mai întâmplat decît 
alte ratări și un cartonaș 
galben pentru 
Victoria 
elară, a 
loare. și 
Dumitru 
tant în această formulă, cu 
intervenții precise, recu
perarea balonului fiind ur
mată de pase 
chiperi.

După victoria 
nică, Știința a 
preajma liderului, de fapt 
plutonul fruntașelor s-a 
regrupat. Programul viitoa
relor etape îi favorizează 
pe fotbaliștii antrenați de 
prof. Irimie, rămîne însă 
ea ei să lupte pentru a se 
relansa (pentru a cita oa
ră ?) cu mai mulți sorți de 
jzbîndă în luptă pentru 
promovarea în divizia B. 
Fiindcă valoarea tehnică 
este eu mult superioară 
alt o’- combatante din seria 
a VlII-a. La capitolul am
biție însă...

Hanganu. 
studenților, foarte 
pus însă în va- 
cuplul defensiv 
— Ghițan, debu-

către coe-

de dumi- 
ajuns în

Ion FlASTRU

unde 
nevoie 
sporit

Meciul începe în n-ota de 
dominare a gazdelor, dar 
primii care ratează (în mi
nutele 7, 10 și 13) deschi
derea scorului sînt jucăto
rii 'de la Minerul prin Ne
meș și Greu. In mănutul 
16 Nemeș recuperează o 

advers, 
Voinea 
spec ia- 
înscrie,

minge în careul 
centrează, iar 
pr intr-un plonjon 
culos de la 8 m 
făcînd inutilă intervenția 
portarului Preda. După a- 
cest duș rece gazdele ies 
hoțărîte la atac, dar în mi
nutele 20, 24 și 40 Cons
tantin, portarul minerilor 
(cel mai bun de pe teren), 
intervine seoțînd 
gata făcute.

In repriza a doua 
peții reechilibrează 
da și în minutul 55 
Greu trec pe lingă 
rarea scorului. In minutul 
60 lacov ia locul lui Greu 
(accidentat) și Minerul a-

goluri

oas- 
parti- 

prin 
ma jo

Rugbi, divizia A

și mai
Invingînd cu 56—0 (26—0) 

pe Politehnica Cluj-Napo- 
ca, Știința Petroșani își în
scrie în palmares cea de-a 
patra victorie consecutivă 
în actualul campionat. De 
această dată însă, rodul jo-

Foto :Gh. OLTEANU

I

Lovitura de cap a lui 
Sălăjan nu reușește să 

aducă egalarea in pri
ma repriză.

Ion VULPE
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DIVIZIA A DIVIZIA C 7 DIVIZIA C8
REZULTATE TEHNICE : 

U.J’.A. — „Poli" Timișoara I—0. 
F.C. Argeș — F.C. Corvinul 2—0, 
F.C. Bihor — F.C. Olimpia 1—0, 
Jiul — Dinamo 1—1, S C. Bacău
— Sp. Studențesc 4—], „Poli" 
lași — Gloria Buzău 1—3, Steaua
— Chimia Rm. Vîlcea 1—1, 
A.S.A. —• C.S. Tîrgoviște 0—0, 
F.C. Baia Mare -— „U" Craiova 
1—0.

REZULTATE TEHNICE : Chi
mistul Km. vîlcea — Minerul Lu
peni 3—0, Bistrița Băbeni -L 
Constructorul Craiova 1_ 0,
Unirea Drăgășani — Minerul 
Vulcan 1—2, C.F.R. Craiova — 
Metalurgistul Sadu 2—0, Cons
tructorul Tg. Jiu — Minerul Mo
tru 2—1, Dierna Orșova — Gloria 
Drobeta Tr. Sev. 1—0, Progresul 
Băilești — Metalul Rovinari 2—0, 
Lotrti Brezoi — Pandurii Tg Jiu 
1—0.

REZULTATE TEHNICE : Mi
nerul Oravița — Metalul Bocșa 
3 0> I.C.R.A.L. Ti.mișoara — 
C.I.L. Blaj 2—1, Unirea Alba Iu- 
lia ~ C.F.R. Simeria 2—0, Mine
rul Ghelar — Electromotor Ti
mișoara 2—1, Metalul Oțelu Roșu
- Unirea Tomnatic 2—0, 
Știința Petroșani — Laminorul 
Nădrag. 4—0, Vulturii tx. Lugoj
— Unirea Sinnicolau Mare 3—0, 
Gloria Reșița — Metalul Hune
doara 3—0.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE : Au

rul Certej — Minerul Aninoasa 
3—1, Minerul Uricani — 1.G.C.L, 
Hunedoara 4—1, Preparatorul 
Petrila — Parîngul Lonea 1—0, 
Preparatorul Teliuc — Auto Ha
țeg 3—2, Constructorul Hunedoa
ra — I.M.C. Bîreea 1—0, Dacia 
II Orăștie — Explorări Deva 1—2, 
Metalul Simeria — Minerul Pa
roșeni 1—2, Metalul Crișcior — 
C.F.R. Petroșani 1—0.CLASAMENTUL

F.C. Baia Mare 10 8 1 1 15- 4 17
Steaua 10 6 1. 3 21-13 13
F.C. Argeș 10 6 1 3 17-12 13
„U“ Craiova 10 4 3 3 16-10 11
Dinamo 10 4 3 3 14- 8 11
„Poli", lași. 10 4 3 3 8- 8 11
A.S.A. 10 4 3 3 13-14 ii
U.T.A. 10 .4: 2 4 15-12 10
Sp. sfid. 10 3 4 3 13-12 10
C.S. Tîrgoviște 10 4 2 4 11-12 10
S.C. Bacău 10 4 1 5 9- 8 9
F.C. Bihor 10 4 1 .5 13-16 . 9
F.C. Olimpia 10 4 1 5 10-13 9
Gloria Buzău 10 4 1 5 12-16 ‘:9-
Jiul 10 3 2 5 11-15 8
F.C. Corvinul 10 4 0 6 11-17 8
Chimia -10 2 3 5 10-20 7,
„Poli" Timiș. 10 Ț 2 7 5-14 Că;

ETAPA VIITOARE :
goviște —
pi-a — F.C. Baia Mare, „U" Cra-

C.S. Tîr- 
l’oli" Iași, F.C. Olirnș

„Uyz Cra
iova — Steaua, Gloria—-Chimia, 
S.C. Bacău — F.C. Bihor, Dina
mo — „Poli“ Timișoara. 

F.C. Corvinul — A.S.A., Sp. stu
dențesc — U.T.A. Jhil — F.C. 
Argeș.

CLASAMENTUL
I

Tg. Jiu
Craiova

Pa nd.
C.F.R. _
Dierna Orșova 
Chim.. Rm. V.
Constr. Craiova 
Met. Rovi nari
Min. Lupeni 
Min. Vulcan
Lotru Brezoi 
Unirea -Drag.
Met.. Sadu 
Gloria Dr. T. 
Prog. Băilești 
Constr. Tg. Jiu 
Bistrița Băbeni
Min. Motru

10
10
10
10
10
10

9
10
10
10
10

S. 9
10
10
10
10

8
7
6
5
4
5
5
4

1
1
0
1
3
1
0
2

4 1
4 1
3
4
3
3
3
o

2 
0
1
1
1 6
2 6

1 29- 7
2, 19- 7
4
4
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6

22-18
12-8
15-12
10- 14
17- 9
13- 12
8-12

12-18
14- 13
14- 20
12-17
11- 19
5-26

15- 15

17
15
12
11
11
11
W
10

9
9
8
8
7
7
7
6

ETAPA VIITOARE .
Băbeni — Progresul
Gloria Drobeta Tr. Sev. — Cons- 
tr ietorul Tg. Jiu, Metalul Rovi- 
ilari — Dierna Orșova, Paudurii 
Tg. Jiu —. Chimistul Rm. Vîlcea, 
Minerul Vulcan —■ Lotru Bre
zei, Minerul Motru— C.F.R. 
Craiova, Minerul Lupeni — Me
talurgistul Sadu, Constructorul 
Craiova — Unirea Drăgășani.

Bistrița 
Băilești,

CLASAMENTUL
CLASAMENTUL

Unirea Tomn. 
U. Alba lulia 
Unirea S.M.
Vuit. tx. Lugoj 
Lam. Nădrag.
LC.R.A.L. Tini. 
Știința Petr.
Electromotor T 
Ml h. Ora vița .
Min. Ghelar
Gloria Reșița 
Met. Oț. Roșu
Met. Bocșa 
C.I.L. Blaj
Met. Huned. 
C.F.R. Simeria

10
10
10
10
10
10
10

5
6
6
5
5
5
4

10 3
10
10
10
10
10
10
10
10

4
4
4
4
3
2
2
1

3
1
1
2
2
2
.3
4
3
2
1
1
1
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
6
5
5
6

20-11
14- 7
14- 9
21-12 12
22-14
11-14
17-16
16-13
15- 16
11- 14
16- 16
12- 15
10-16
7-13

13
13
13

12
12
11
10
10
10
9
9
7
7

8-19 7
7-15 5

ETAPA VIITOARE : 
ineria — I.C.R.A.L. 
Metalul Hunedoara - 
Oțelu Roșu, Unirea
Mare •—
Vulturii tx.
Ghelar, Știința Petroșani — Glo
ria Reșița, C.I.L. Blaj — Unirea 
Tomnatic, Electromotor Timișoa
ra — Unirea Alba lulia, Lamino
rul Nădrag — Metalul Bocșa.

C.F.R. Si- 
Timișoara, 
- Metalul 
Sinnicolau 

Minerul Ora vița,
Lugoj — Minerul

-Explorări Deva
Min. Paroșeni
Aurul Certej
Min. Uricani
Constr. Hd.
Dacia II Orăștie
I.M.C. Bîreea 
.Min. Aninoasa 
l.G.C.L. Hd.
C.F.R. Petroș. 11 
Parîngul Lonea 11 
Auto Hațeg 
Prep. Petrila
Met. Simeria 
Met. Crișcior 
Prep. Teliuc.

11
11
11
11
11
11
11
11
11

ii
11
11
11
11

2 
1 
0
2
1
3 
0
2
3 
0
1
1
1

1 29- 5 .19
2 27-11 16
3 22-17 14
2 22-20 14
4 23- 7 13
5 22-15 12
4 23-17 12
5 16-19 11
4 16-21 11
6 20-20 10
5 17-21 10
5 16-19 9
7 11-23 8 
7 16-22 7
7 12-20 7
9 10-45 3

ETAPA VIITOARE: Aurul 
Certej — Minerul Uricani, Pre
paratorul Petrila — Minerul A- 
ninoasa, Preparatorul Teliuc — 
l.G.C.L. Hunedoara, Constructo
rul Hunedoara — Parîngul Lo
nea, Dacia II Orăștie — Auto 
Hațeg, Metalul Simeria — I.M.C. 
Bîreea, Metalul Crișcior — Ex
plorări Deva, C.F.R. Petroșani 
— Minerul Paroșeni.

tacă mai mult poarta lui 
Preda- In minutul 80, la » 
fază în jumătatea de te
ren a oaspeților, mingea 
ajunge la Anghelini care 
trage de la 20 m, balonul 
este deviat de un jucător 
în colțul din dreapta al 
porții lui Constantin : 1—1.

Jucătorii de la Minerul 
simt că pot cîștiga partida 
și ies hotărîți la atac. Cînd 
toți erau cohvinși că par
tida se va încheia la ega
litate, Nemeș spulberă a- 
ceste speranțe în minutul 
88, înscriind de la 16 me
tri, după ce a primit o 
pasă bună de la Stoenescu. 
In acest meci s-a evidenția* 
întreaga echipă, dar în 
mod special Constanții» 
Haiduc, Aruneuteanu, Pol- 
gar, Căluți, Nemeș și Stoe" 
nescu.

Alexandru TRESTIAN» 
tehnician I.M. Vulcan

Scorul putea fi 
mare!

cului la mină, de o remarc 
ca bilă coeziune între com-> 
ponenții liniei de treișfer-» 
turi și eei ai pachetului deț 
înaintași s-a constituit in
tr-un plăcut spectacol rug-* 
bistic. Studenții din Cluj— 
Napoca, într-o formulă de 
echipă ce include foarte 
mulți jucători tineri, au 
reușit arareori să stânje
nească- acțiunile ofensive 
ale gazdelor. Timidele în
cercări ofensive ale rug- 
biștilor de pe malurile So
meșului, inițiate de veșnio 
„tîriărul" Balint, au fost 
dejucate fără un efort deo
sebit de disciplina tactică 
a cincisprezeeelui pregătit 
de Titl lonescii. Desigur, 
atunci cînd se înscriu nu 
mai puțin de unsprezece 
încercări, spectatorul de 
rugbi are motive suficiente 
de satisfacții, Ion Aurel 
(de 3 ori), Enciu Stoica, 
Dragu, Mereă (de cîte 2 
ori), Dinu și Dumitru fiind 
aceia care au finalizat 
spec-taculoe acțiuni ofensi
ve îndelung aplaudate. 
Zestrea de puncte a cinci- 
sprezecelui studenților mi* 
nerj a fost întregită de 
cele șa.se transformări reu
șite de Tudose (de 5 ori) șl 
Enciu Stoica.

Buna comportare mani
festată de echipa din Pe
troșani în această toamnă 
(minus usturătoiul eșec în
registrat în fața lui 
RACEMIN Baia Mare) se 
cere continuată în apropia
ta întâlnire cu R.C. Grivi^ 
ța roșie, la București, joc 
care, desigur, va solicita 
serios cincisprezecele nos
tru, supunîndu-1 la un a- 
devărat test de omogeni
tate în noua sa formulă.

Nicolae I,OBONȚ 
iiiiitiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiininA  

BREVIAR
• FOTBAL, 

tul național de 
Jiul — Dinamo 3—
Campionatul, republican dc 
juniori: Jiul — C.S.Ș. De
va 0—1; G.Ș. Mîrșa -w
C. S. Ș. Petroșani 0—3.
Campionatul municipal 1 
Minerul Bărbăteni — Pre* 
părătorul Lupeni 4—^| 
I. G. C. L, Petroșani 
Sănătatea Vulcan 3—0« 
Campionatul municipal 
juniori (licee); G.S.M. Pe
troșani — Liceul Vulcan 
4—4 (15—16 ani) și 3—ft 
(17—18 ani) ; Liceul 
mic Lupeni — Liceul 
trila 2—4 (15—16 ani) 1—fi 
(17—18 ani); G.S.M. Eu* 
peni — Liceul informati
că Petroșani 3—0 (15—16 

'ani) 3—0 (17—18 ani),

Campionat 
juniori 1

chȘ»
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Nicoiae Ceaușescu, 
în municipiul Pitești, a avut loc 

sărbătorirea „Zilei recoltei"

Sadat despre implantările 
israeliene în zonele ocupate

• (Urmare din pag. I)

ducerea lor în producția 
mare să fie temeinic ve
rificată.

Bogăția produselor Ar
geșului este prezentată pe 
larg în standurile care 

dezvoltarea 
viticulturii 

gumieul,tarii — ra
de producție care au

înfățișează 
ppmiculturii 
șt ie. 
inui-j 
cunoscut. în ultimii ani^ o 
puternică dezvoltare atît 
în acest județ, cîț și la ni- 

' ■ veiul întregii țări. . 'ț
Secretarul general al 

partidului . este inforniat 
despre metodele noi de 
producere a materialului 
saditor pomicol, de rezul
tatele eercețărilor obțiriu- 

' te în acest domeniu. ' To
varășul Nicoiae Ceaușescu, 
apreciind .eforturile . . .care 
au fost făcute și rezulta
tele bune înregistrate, ce
rc Organelor de resort să 
acționeze, mai stăruitor în 
direcția asigurării de ma
terial săditor pomicol în 
cantități cit mai mari ca
re să satisfacă nu numai

- necesitățile unităților 1 a- 
gricple, dar și ale asocia
țiilor ' . intercooperatiste.

Apreciind dezvoltarea 
arbuștilor fructiferi, to
varășul Nicoiae Ceaușescu 
precizează fcă această ra
mură trebuie dezvoltată in
tr-un ritm raoid, asigu- 
rhvbi-sc în acest lei. a- 
1îi fructe nroastx-te pen- 
b- .-'iT'is'invil 'v.rr.ilatici. 
cit și materii prime |3en- 
tru ini istria alimentară. 
Ei ;> ■.•cruț organelor de 
specialitate să sprijine ■)- 
n talii * agricole din zona 
d'- deal și S'.lbm >ntană să 
dezvolte cultura arbuști- 

frietileri.
In standul viticulturii 

sînt prezentate atît : reali 
zările județului, cit și 
direcțiile de dezvoltare a- 
le acestei importante ra
muri a agriculturii. Re
prezentanții centralei de 
specialitate arată rezul
tatele aplicării măsurilor 
întreprinse în ce privește 
producerea materialului 
săditor viticol, metodele 

■ noi folosite în acest do-
- meniu și este evidențiată 

preocuparea care există în 
vederea extinderii soiuri
lor de viță de vie care dau 
producții mari de struguri

- Ia hectar și din care rezul
tă vinuri ușoare la consum 
curent.

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, aPieciază ac
țiunile întreprinse de or
ganele locale din județul 

■Argeș .în direcția concen
trării producției legumi
cole — cele 2 000 hectare 
cultivate în cooperativele 
agricole a .1 fost comasate 
în 18 ferme specializate — 
și recomandă ca în toate 
județele să se acționeze în 
direcția organizării de , 
ferme specializate dotate 
ou utilajele necesare. De 
asemenea, sînt evidențiate 
rezultatele bun - obținute în 

•județul Argeș în- ce priveș
te sporirea producției de' 
cartofi.

T ovar ă ș u 1 Nicoiae 
’Ceaușescu critică: faptul
că în multe unități agri
cole si județe producția de 
fasole la hectar se men
ține la un nivel scăzut, a- 
Țătînd că nu se poate con
cepe ca diferitele sortimen
te legumicole să fie cal
culate în mod global. Toto
dată, cere conducerii A- 
cademiei de Științe A- 
gricole și Silvice, precum 

■și -Ministerului Agricultu-. 
rii și Industriei Alimen
tare să intensifice activita
tea "de cercetare pentru a

se crea soiuri mai intensi
ve de fasole, să se organi
zeze astfel producția în- 
cît’ să se obțină randamen
te superioare la hectar. 
Secretarul general al parti
dului a indicat, de aseme
nea, să se stabilească res
ponsabili de programe pen
tru fiecare cultură.

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu cere, de ase
menea, Departamentului 
industriei alimentare " să 
asigure, în continuare, di
versificarea produselor a - 
groalimentare folosindu-șe 
în această direcție 
experiența bună care 
xjstă în multe județe.

Secretarul general 
partidului se interesează 
îndeaproape cum se înde- 

, plinesc programele de dez
voltare a zootehniei, a-

■ trăgând atenția asupra ne
cesității de a se aețiopa 
mai intens în direcția 
meliorărij animalelor,

■ fel încit de la același 
fectiv să se obțină 
clucții sporite de 
și lapte.

Alături de roadele 
mîntului, în expoziție 
prezente numeroase 
șin.i și utilaje agricole, 
nele modernizate, 
noi, care, prin 
țele lor, vor 
soluționarea 1 
lăți imperioase legate 
mecanizarea 
îndeosebi a 
recoltare.

Secretarul 
conducerii ministerului 
resort, institutelor de

poporul !", diu-d glas

MEMENTO
I

I
I
I

FILMEI
I
Ice la Erițn

Vacantă la

I
I
I
I
I
I

'/ 'Teii '1 ■
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Mă voi întoar
ce la Erimo ; Republicai 

... la unchiul To- 
| ma ; Unirea : Corsarul 

din insulă.
PETRII,A : Melodii,:

melodii ;
LONEA : Danka.
ANINOASA : Mark

polițistul ia Genova.
VULCAN : Odișeu și 

stelele.
LUPENI — Cultural : 

New-York, New-York, 
seriile I—II ; 'Muncito
resc : Frumoși și nebuni.

dacă vom proceda conform 
acordurilor de la Camp 
David“. El a subliniat că 
nu intenționează să în
trerupă negocierile actua
le de la Washington.

'it -
TEL AVIV 30 (Ager

pres). — „Există desigur 
divergențe de vederj în
tre Egipt și Israel, dar și 

imări speranțe și mari șan
se de a le depăși rapid" 
a declarat presei primul 
ministru al Israelului, Me
nahem Begin, după con
vorbirea telefonică cu șeful 
ștatulu; egiptean..

CAIRO 30 (Agerpres). — 
Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a califi
cat drept „obstacol foarte 
serios" în calea negocieri
lor israeliano-egiptene „ho- 
tărîrea Israelului de a 
întări implantările în Ci
siordania și dezacordul a- 
supra problemei Ierusali
mului". .

Adresîndu-se unor pos
turi de televiziune străine 
după o convorbire telefo
nică cu primul ministru 
israelian, Menahem Be
gin, președintele Egiptu- 
lUa a apreciat însă că 
„totul poate fi reglementat

ne
țărmuritei lor încrederi în 
partid și secretarul său 
general, adeziunii nestră
mutate în politica clarvă
zătoare a partidului și sta
tului nostru, de propășire . 
continuă a patriei noas
tre socialiste, de ridicare a 
României pe noi trepte 
de progres și civilizație. 

Deschizând adunarea, 
tovarășul Ion Sîfbu, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., 
a exprimat cele mai 
lese sentimente de 

.mă și prețuire, de 
ginită bucurie și 
ție ale comuniștilor, 
tuturor oamenilor 
clin județul Argeș 
de tovarășul N i c o 
Ceaușescu, secretar 
neral al partiduiui, 
ședințele Republicii 
ciaiiste România, 
mai fierbinți urări de 
venit în, această veche va
tră de istorie a României: 

El a adresat, totodată, o 
caldă urare de bun ve
nit tovarășei Elena 
Ceaușescu, persdnaliilate 
politică dc seamă, revo
luționară și militantă pres
tigioasă pentru construirea 
socialismului în patria 
noastră, distins om de Ști
ință, cu O. contribuție re
marcabilă ' la dezvoltarea 
cercetării științifice ro
mânești,"' celorlalți, tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului, oaspeților din 
celelalte județe ale țării.

In continuare au luat 
rtivîntpl tovarășii Angelo 
Mieulescii, vieeprim-mi- 
riistru, ministrul agricul
turii ’’și in dus t r i ci 
alimenta 
slantin Nedelcu, 
tele C.A.P. „23 
Borcea, județul 
ing. Gheorghe Tu-dora — 
director l.A.^>. Băilești, ju
dețul Dolj, Barabaș A- 
goston — președintele 
C.Ă.P. Sînzieni, județul . 
Covasna, Maria Chiriță, 
președinta C.A.P. Costești 
— Argeș, și Marin Nedea, 
Erou al Muncii Socialis
to, președintele Consiliti- 
lui intercooperatist Pu- 
rani,. județul Teleorman.

Intr-o atmosfera însu
flețită, în aclamațiile ze
cilor de mii de partici
pant la marea adunare 

de populară, a luat cuvîntul 
hora tovarășul NICOLAE 

' CEAUȘESCU.
Cuvîntarea secretarului 

general al partidului, ur
mărită cu vi-u interes și 
deplină satisfacție de cei 
prezenți, transmisă: în di
rect de posturile noastre 
de radio și televiziune, a 
fost în repetate rînduri 
subliniată de vii și înde
lungi aplauze-, cu pater- . 
nice urale.

și
e-

al

■ a- 
aSt- 

e-
pro- 

carne

pă- 
sînt 

mâ
n

ai tele 
performan- 

conlribui la 
unor neeesi- 

de 
agriculturii, 

lucrărilor de

general cere 
de 

cer
cetare să revadă a«'ste u- 
tilaje în sensul reducerii 
greutăților lor, ;
*<it ele să devină 
bile oricărei unități 
cole, și să poată fi 
site pe orice teren, 
expuse, de asemenea, 
totipurile tractorului 
senile de 80 , de Ca>î 
fere pentru lucrările 

s-Teren urile m pan ta, 
combinei C, H>, agregat de 

i mare complexitate care 
poate fi utilizat la recol
tatul porumbului ca și al 
griului.

La ieșirea din incinta 
expoziției un grup de 
dansatori invită pe tova
rășul Nicoiae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți con
ducători de partid și :li
stat să se prindă in 1 
recoltei. Este, un moment 
emoționant care exprimă, 
ca întreaga desfășurare a' 
sărbătorii de astăzi, 
facția oamenilor 
argeșeni de 3 trăi

astfel in
i' acccsi- 

agri- 
folo
si nt 
prp- 

pe 
pl- 

pe 
și

satis- 
muncii 

__  .. aceste 
cii ne' de mare bucurie, îm
preună cu conducătorul i’i-
bit al partidului și al sta
tului nostru.

C; *//
Sărbătoarea belșugului o- 

goareior, a tuturor 
care, prin muncă 
sită: fac ca roadele 
mîntului să fie de 
an la altul, tot mai bo
gate, s-a încheiat printr-o 
mare și entuziastă adu-> 
nare populară organizată 
în centrul civic al 
cipiului Pitești.

Sosirea în piață 
cretărului general.

celor 
nedbo- 

pă- 
la un

mani

se
ce- 

co ti
de 
cu

a 
a 

lorlalți tovarăși din ’
■ ducerea de. partid și 
stat -este întîmpinată
însuflețire, cu Urale și a- 
plauze prelungite. Cei 
prezenți — locuitori ai 
■Piteștiului, ai . localităților . 
rurale din jur, muncitori, 
ingineri, tehnicieni, inte
lectuali, tineri și vîrst- 
nicî, scandează minute 
în șir „Ceaușescu . — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani

P.C.R..
a- 

sti- 
nemăr- 

satisfac- 
ale 

muncii 
față.

1 a e 
ge- 

pre- 
So- 

cele 
bun

r c. Con- 
președin- 

Februarie" 
Ialomița.

TV

Problema
NICOSIA 30 (Agerpres). 

-— Intr-o rezoluție adop
tată. plenara C.C. al AKEL 
consideră că impasul ce 

regle- 
eiprio- 
n.umaj 

rezolu-
acordu- 

: fostul 
președinte Makarios și li
derul ciprioților turci,

s-a creat în calea 
rtfentărij problemei 
te poate fi depășit 
prin înfăptuirea 
țiilor O.N.U. și a i 
rilor realizate între

cipriotă
Ral Denktaș. Plenara 
sublmiază, totodată, ma
rea importanță a unității 
tuturor forțelor patriotice, 
democratice și antiimperia- 

pro- 
pen- 
ale- ■ 

de

LA 30 OCTOMBRIE, 
Andrei Gromtko, ministrul 
afacerilor externe al 
U.RȘ.S., a avut o convor
bire cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei. si cu membrii dele
gației OEP. aflate în
tr-o vizită la Moscova. 
Au fost discutate proble- ■ 
jne privind situația din O- 
rientul Mijlociu.

PRIMUL MINISTRU AL 
ITALIEI, Giullio An
dreotti, a hotărât să ceară 
votul de încredere al par- . 
lamentului în legătură cu 
diferite probleme sociale 
cărora guvernul trebuie să 
le facă față.

P. K. VASUDEVAN 
NAIR, lider al organizației

9,00 Teleșcoală. 
Panoramic. 10,35 
man-foileton 
fără glorie.“

că
iți-

liste ale țării șî se 
nunță, între altele, 
tru organizarea de 
geri în organele locale 
autocon ducere, trecerea la 
sistemul electoral propor
țional, .precum și alte mă
suri.

din Statul Kerala a Parti
dului Comunist din India, 
a depus jurământul în ca
litate de ministru princi
pal ai guvernului local al 
acestui stat din sudul In
diei. ':'

ERNESTO CARDENAL, 
personalitate de frunte a< 
opoziției democratice ni- 

‘ caraguane, a declarat la 
Linia că zece mii de civili 
din Nicaragua au fost u- 
ciși în timpul ciocnirilor 
din septembrie ale. de că-, 
t're- Garda Națională, prin
cipala forță de sprijin a 
regimului somozist.

PREȘEDINTELE s.u.a. 
Jimmy Carter, a declarat 
districtul Los Angeles 
drept zonă siniștrată,. ca 
urmare a incendiilor care 
aii devastat, în zilele de 
22-25 octombrie, aproxi
mativ 1 500 hectare și au 
distrus 211 imobile în cen
tura suburbană a marelui 
oraș american.

10,00 
Ro- 

„Putere 
Reluarea 

episodului 10. 11,25 In.
alb și negru : Pe 
rările nețărmuritei 
biri. Episodul 2. 12,15
Telex. 12,20 închiderea 
programul ui. , ■ 16,00
Telex. 16,05 Teleșcoală. 
16,35 Curs de limbă 
engleză. 17,05 Moște
nire pentru viitor —■
George Călineseii 
17,55 Tragerea de 
mortizai’e ADAS. 
Consultații juridice. 
18,25 Tribuna TV. 18,50 
Irecții TV pentru lucră
torii ■ din
19,20 1001 de seri. 19,30 1 
Telejurnal. 19,50 An- | 
cheta TV. 20,20 Seacă | 
de -teatru : „Serenada I 
pentru două vîrste" de 
Paul Everac. Premieră '

22,10 „Muzică, u- 
. 22,25 Telejurnal.

Pro-

(I). 
a- 

18,05

agricultură;

TV. 
șoară 
22,35 : Închiderea 
gră mu lui.

RADIO

IN URMA CĂDERILOR DE ZĂPADA,
stare de urgența in grecia

sînt izolate și lipsite de cu
rent ’ electric.. Ninso
rile a b un dent e au 
acoperit culturile de bum
bac și pășunile- 20 000 de 
oi' sînt total lipsite de hra
nă. Traficul nutier și fe
roviar este grav perturbat. 
Potrivit datelor prelimi
nare, o persoană și-a pier
dut viața, iar 13 sînt date

AȚENA 30 (Agerpres), 
— Ca urmare ă înrăutăți
rii vremii în zonele mon
tane din nordul Greciei 
autoritățile au decretat, 
luni, starea de urgență în 
departamentele Kozani, 
Florina și Grevena. unde 
grosimea stratului de ză
padă depășește pe' alocuri 
2 m. Mai multe localități dispărute.

... .. .

întreprinderea minieră
ORGANIZEAZĂ CONCURS

’■ ?.■ ' ■■ ■ C- ' ..."

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

- ȘEF DEPOZITE

Concursul va avea loc în ziua de 4 no
iembrie 1978, ora 10 la sediul întreprinderii 
miniere Uricani, ;>o.

Condiții conform legilor nr. 12/1971 și 
nr. 57/1974; (5921)

VIND Fiat 850, stare 
perfectă, Strada Republicii 
bloc. M3, sc. 3, ap. 31, Pe
troșani. Telefon 43956. (656)

, PIERDUT legitimație > de 
serviciu pe numele Wass 
Alexandru, eliberată: de 
S.S.H. Vulcan. Șc declară 

. nula. (654) .
PIERDUT legitimație de' 

serviciu pe numele Burnbu 
laneu, eliberată de Baza 
de aprovizionare Petroșani. 
Se declară nulă. (655)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Arclup 
Panairite, eliberată de l.M. 
Lupeni. Se - declară nulă. 
(653)

} 5,00 Buletin de știri.
5,0o Ritmuri matahale.

■ 6,00 Radioprogramul di
mineții.. .7,00 Radio- i 
j urn al. 8,00 Revista pre- j 
șei. 8,10 Curierul me- < 
lodiilor. ■ 9,00 Buletin de 
știri. 9,0.5 Răspundem, 
ascultătorilor. 10,00 Bu
letin de știri. 10,05 O 
operetă de Suppe : „Fa 
tmilza“ (seiecțiuni).
10,20 Alternanțe 
si folk. 10,40
11,00
11,05 
ii-,-35 
12,00 
12,05 
ciorii

I
I
î 
I
I
I

■ rock 
Miorița. .

Buletin de știri. 
Atlas ' folcloric.- 
Discoteca „U".

Buletin de știri. 
Din comoara fof- 
ui nostru. 12,28 

Ziua mondia’ă a eco
nomiilor. 12,35 Meda
lion Florentin Delmar. 1 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 j 
Clubul curioșilor. 16,00 
Radiojurnal. 16,20 Co- | 

economice. . 
înregistrări I 

ușoară. 17,00 ] 
știri. 17,05 .
pământului 1 

‘" 50 Cin -
. 18,00 O- I 

Ui Qfi’SHii- ’ 

I 
I 
I 
I

I ordonate
16,40 Noi 
de muzică

I Buletin de
Memoria 
românesc.

I
I

1.7,50 Cin-: 
tece patriotice, 
rele; serii. 20,00 Străbu
nă vatră de cîntee ro
mânesc, 20,15 . România 
— .peisaj ’industrial 
contemporan. 
Cadențe sonore. 
Canțonete. 21,00

20,30 
20,45
Bu

letin de știri. 21,25 Opt
șlagăre în studio. 22,00 
O zi într-o oră. 23,00- 
5,00 Non stop muzical 
nocturn
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