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cele două 
popoarelor 
socialismu-

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, luni, 20 noiembrie a.c., 
a avut loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a discutat 
și soluționat o serie de probleme privind 
îndeplinirea planului de stat și dezvolta
rea economico-socială a țării, precum și 
probleme ale activității curente pe plan 
intern și internațional desfășurată de 
partidul și statul nostru.

De asemenea, în cadrul ședinței, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele republi
cii,a prezetitat o informare despre vizita • 
de prietenie pe care a întreprins-o în 
Republica Socialistă Federativă Iugosla
via, la invitația tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
întrutotul și și-a manifestat satisfacția 
deplină față de desfășurarea și rezultate
le rodnice ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — nou și remarcabil moment 
al tradiționalului dialog româno-iugoslav 
la nivel înalt — care marchează o con
tribuție de cea mai mare importanță la 
dezvoltarea relațiilor de strînsă colabora
te și bună vecinătate dintre 
partide și state, în interesul ] 
noastre, al cauzei generale a i 

-lui, progresului și păcii.
Trăinicia prieteniei frățești româno- 

iugoslave, precum și profunda considera
ție și prețuire manifestate de popoarele 
iugoslave față de secretarul general al 
partidului nostru și președintele României 
și-au găsit o strălucită și semnificativă 
expresie în decorarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu înaltul ordin iugoslav „E- 
rou al Muncii Socialiste", ca și în ma
nifestările pline de căldură cu care a fost 
întimpinat pe întreg parcursul vizitei.

Comitetul Politic Executiv sublinia
ză cu satisfacție că noua întîlnire — a 
18-a — dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, desfășurată intr-o am
bianță de caldă prietenie și cordialitate, 
a reliefat hotărîreg ambelor părți de a 
amplifica și aprofunda colaborarea din
tre țările, partidele și popoarele 
tre, în .deplină concordanță i 
lurile și orientările cuprinse 
clarația comună semnată în 
brie 1976 la Belgrad. Au fost 
nite noi și importante înțelegeri care vor 
impulsiona și mai mult dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor româno-iu- 
goslave în spiritul solidarității și stimei 
reciproce, pe baza principiilor egalității
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Pe marginea unui reușit schimb de experiență

Sindicatele din întreprinderile
miniere ale Văii Jiului

o puternică forță organizatorică în mobilizarea colectivelor 
la îndeplinirea sarcinilor de plan

Din inițiativa consiliului 
municipal al sindicatelor, 
sîmbătă și duminică a avut 
loc, la Petroșani, un schimb 
de experiență cu privire la 
rolul muncii organizatorice 
desfășurate de sindicatele 
din întreprinderile miniere, 
în colaborare cu Consiliile 
oamenilor muncii, pentru 
mobilizarea colectivelor la 
ridicarea nivelului calita
tiv al activității economice 
și îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de producție.

Participanții Ia schimbul 
de experiență au trecut în 
revistă principalele forme, 
metode, inițiative folosite 
în munca politico-organiza- 
torică a comitetelor sindi
catelor, precum și eficien
ța acestora. Au fost pre
zentate referate și infor
mări cu privire la: fun
damentarea, îmbunătățirea, 
cunoașterea și aplicarea de- . 
ciziilor organului colectiv 
de conducere al întreprin
derii, atragerea și folosirea

activului obștesc la pregă
tirea, organizarea Și desfă
șurarea adunărilor lunare 
ale grupelor sindicale, rolul 
și eficiența 
C.O.M. și ale 
sindicatului în 
de sprijinire a 
colective a întreprinderii 
miniere în îndeplinirea

V. STRAUȚ

comisiilor 
comitetului 
activitatea 
conducerii

STOP RISIPEI DE ENERGIE!
Cunoașteți valoarea 
unui kilowatt oră?

1,5 KG. LIGNIJ sînt necesare pentru a pro
duce un kWh care este consumat de un 
BEC DE 100 W ce arde timp DE 10 ORE.

DAR, CU UN kWh POT FI OBȚINUTE
♦ 25 kg fontă de furnal;
♦ 10 kg de ciment;
♦ 1,5 mp țesături finite din lină.

în drepturi, independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești.

Comitetul Politic Executiv apreciază 
în mod deosebit faptul că în cadrul con
vorbirilor s-a stabilit creșterea dinamică 
a colaborării economice în special prin 
intensificarea și diversificarea cooperă
rii și specializării în producție, constru
irea în comun a unor noi obiective in
dustriale și finalizarea unor acțiuni de 
cooperare pe terțe piețe, mai ales în ță
rile în curs de dezvoltare. S-a exprimat 
hotărirea de a se folosi tot mai intens 
avantajele ce decurg din apropierea geo
grafică, din experiența tehnică și ști
ințifică a celor două părți în vederea ac
celerării înfăptuirii programelor de dez
voltare elaborate de cele două partide, 
a progresului economico-social al țărilor 
noastre, a operei de edificare a societății 
socialiste. .

Comitetul Politic Executiv dă o înal
tă apreciere hotărîrii comune de a se în
tări conlucrarea dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia — factor esențial al prieteniei și 
colaborării celor două țări — schimbul 
deschis și larg de păreri între acestea cu 
privire la căile și experiența construcți
ei socialiste, la dezvoltarea mișcării co
muniste și muncitorești, progresiste și 
democratice, precum și asupra marilor 
probleme ale vieții internaționale, ale 
luptei pentru destindere, pace și progres 
în lume. De asemenea, s-a convenit ex
tinderea contactelor și colaborării dintre 
reprezentanții parlamentelor,, guvernelor, 
organizațiilor de masă și obștești, loca
lităților, întreprinderilor și dintre cetățe
nii României și Iugoslaviei.

Comitetul Politic Executiv relevă în
semnătatea deosebită a convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito privind evoluția vieții interna
ționale actuale și care au evidențiat înal
tul grad de identitate a punctelor de ve
dere ale celor două țări asupra proble
melor discutate. Comitetul Politic E- 
xecutiv apreciază cu satisfac
ție faptul că t o v a r ă ș i i Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito au reafir
mat voința statelor și partidelor noastre 
de a conlucra tot mai activ pe plan ex
tern, de a contribui, prin acțiuni și efor
turi comune, la democratizarea vieții in
ternaționale, la afirmarea unei politici 
noi, de destindere și colaborare egală in
tre națiuni, de respect al dreptului po
poarelor de a se dezVolta liber, fără nici 
Un amestec din afară.
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IM, PETRILA

Trei sectoare cu
depășiri

de 
no- 
ca-

a
La începutul celei 
treia decade a lunii 

iembrie, minerii din 
drul sectoarelor IV, III și 
V de la I.M. Petrila ra
portează însemnate de
pășiri de plan. Astfel, ce
le 3554 tone cărbune ex
trase la zi peste preve
deri de harnicii mineri
sînt rezultatul folosirii mai 
raționale atît a utilajelor 
din dotare, cit și a timpu
lui de lucru. în cadrul în
trecerii, locurile de frunte 
sint ocupate de brigăzile 
conduse de Florea Mionici, 
Francisc Kovacs, Gheor
ghe Toma, Francisc Bart
ha, și Eugen Voicu. E- 
xemplul minerilor de la 
cele trei sectoare poate fi 
urmat și de colectivele sec
toarelor I 
trează în 
minus de 
168 tone

și II, care înregis- 
această lună un 
3131, respectiv 

de cărbune.
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• Oaspeții au ieșit 

învingători în confrun
tarea tactică, dar... 
cronica meciului 
fotbal A.S.A. 
reș — Jiul

de 
Tg. Mu-

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare in pag., a 2-ai

a
cinci ore deîn aproape 

spectacol numărul forma
țiilor artistice nu a fost 
epuizat, evoluția celor pa
tru coruri fiind amînată 
pentru o altă zi. Acesta 

aspect, de Ordin 
sîmbă- 

la etapa 
Vulcan 

național 
edi-

este un 
cantitativ, reținut 
tă după-amiază 
orășenească de la 
a Festivalului 
„Cîntarea României", 
ția a doua. Sutele de ar
tiști amatori au realizat 
un spectacol de mare di
versitate și cu multe mo
mente frumoase. F.ste un 
al doilea aspect care a re
ținut, ore în șir, sutele de 
spectatori pentru care sala 
era neîncăpătoare.

Evoluează călușarii 
din Deaiu Babii.

(Continuare în pag. a 2-a)
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La I. M. Vulcan

BRIGADA LIH DUMITRU SABĂU 
are un avans de 7 luni pe primii

3 ani ai
PRODUCȚIA SUPLIMENTARĂ DEPĂȘEȘTE 

23 000 ȚONE DE CĂRBUNE
• Plusurile brigăzii : 7 198 tone în 1976, 

9 866 tone în 1977, 6 371 tone în cele 10 
luni ale acestui an • Productivitatea mun
cii a fost depășită lunar cu peste 1000 kg 
pe post.

— Pentru a obține un 
plus de peste 23 000 tone 
de cărbune dintr-Un a- 
bataj cameră trebuie să 
te cheme Sabău — este 
de părere inginerul 
Gheorghe Dinuță, adjunc
tul șefului de sector.

— Dar brigada nu în- _____
seamnă numai șeful de brigadierul, 
brigadă, zicem și avem ’■ 
un motiv foarte înteme
iat. „

— într-adevăr, toți or
tacii lui sînt buni, însă 
un organizator ca Sabău 
mai rar... Și dialogul con
tinuă pe același ton.

Cînd spuneam că bri
gada nu înseamnă numai 
șeful de brigadă ne gîn-

deam la discuțiile purtate 
cu Dumitru Sabău în di
ferite ocazii. Niciodată 
însă nu l-am auzit vor
bind despre el. Nici de 
această dată nu se dez
minte.

— Avem ceva plus anul 
acesta — ne mărturisește 

I, demarînd 
discuția. De fapt, „ceva 
plus" înseamnă aproape 
6 400 tone numai în 10 
luni, la care se mai a- 
daugă și plusul lunii în 
curs, pentru că nu-i stă 
bine unei brigăzi ca a lui 
Sabău. < să slăbească rit- , 

C. IOVANESCU

(

Spectacolul a fost atrac
tiv de la început pînă la 
sfîrșit, împletind formați
ile cu activitate veche cu 
alele mai noi. Și în acest 
domeniu, al noutăților — 
pregătite în actuala ediție 
a Festivalului național 
„Cîntarea României" — 
am notat multe realizări i

Festivalul național 
„Cîntarea României", 

ediția a ll-a

viața culturală șl artistică 
de la Dealul Babii unde, 
sub îndrumarea învățăto
rului Ion Hațegan, activea
ză o echipă de călușari 
(prima de acest gen în Va
lea Jiului), o formație de 
fluierași, care au adus pe 
scenă minunatele sonorități 
ale acestui vechi instru
ment, și o alta de dan
suri populare (mai multă 
grijă, însă, pentru costu
mul' popular specific zo
nei). Tot în direcția valo
rificării tradițiilor jși fol
clorului local am urmărit 
și entuziaștii artiști ama
tori de la Paroșeni (taraf, 
soliști, un grup- vocal) care 
au prezentat și un frag
ment din obiceiul „Măsura
tul oilor" (a cărui circula
ție nu este doar locală), în 
acest sens, ar trebui să le 
recomandăm celor care 1-au 
pregătit că este necesar să 
i se imprime mai mult 
ritm și mai atentă stili-

zare. Cel mai frumos mo» 
ment l-au adus jocurile bă- 
trînești, în special „Ciobă
nașul" și „Rața". Este un 
fapt, într-adevăr, deosebit 
că localnicii din Paroșeni 
și Dealul Babii au fost a- 
trași în mișcarea cultural- 
artistîcă la care participă 
cu sinceritate și pasiune.

O pregătire surprinzător 
de bună au avut-o taratul 
și, mai convingător, mon
tajul secuiesc „Culesul vi
ilor", în limba maghiară. 
Este un capitol nou în ac
tivitatea cultural-artistică 
de la clubul din Vulcan, 
exprimînd talentul și uni
tatea oamenilor muncii, ro
mâni și maghiari, stimulați 
de înțeleaptă politică na
țională a partidului.

La Vulcan posibilitățile 
culturale largi s-au concre
tizat și în alte formații! 
dansul tematic (pregătit 
de învățătorul Martin A- 
dam) „Din adînc scoatem 
lumină", plin de ritm și 
sugestie, perfectibil, însă, 
din punct de vedere regi
zoral pentru a-i evidenția 
cu mai multă forță virtu
țile coregrafice ; grupul 
vocal (instructor — prof. 
Vasile Repede), apt de o 
evoluție mai bună, prin 
pregătirea continuă a in- 
terpreților (cu voci frumoa
se, de altfel). Despre tara
ful clubului sindicatelor 
(dirijor — Constantin Pa- 
rasehiv, șef de echipă la

T. SPÂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Generalizarea 
experienței valoroase 
obiectiv important al muncii politice

de masă la I. M. Petriia
Tnțelegînd importanța 

sarcinii trasate .minerilor 
«lin Valea Jiului de către 
secretarul general al parti
dului tovarășul Nicolae 
Geaușeseu, de a -se '.face to
tul pentru sporirea produc
ției de cărbune, 
de partid al I.M. Petriia a 
desfășurat de la începutul 
acestui an o amplă activi
tate politică de masă în _ _ .
scopul generalizării expe- muncii’ în abataje, 
riențej valoroase, a, iniția
tivelor muncitorești. Toate 
cele 45 de brigăzi existente 
au îmbrățișat inițiative 
muncitorești ca „Brigada 
înaltei productivități", ;,Bri- . ____
gada de producție și edu- : cent deosebit pe latura e- 

ducativă a acestora. Se ur
mărește cu consecvență 
măsura în care aplicarea 
inițiativelor „Brigada de 
producție și educație" și 
„Dirigenția muncitorească" 
a șehimbat în bine com
portarea oamenilor, modul 
lor de conduită la locul de 
muncă, in familie și în so
cietate. . Printre cei. care 
s-au afirmat la locul de 
muncă ca educatori cu ma
re putere de înrîurire se 
numără maiștrii Dumitru 
Șsrbănoiu, Ștefan Padura
ru, Ioan Bodenlosz, Nico- 
lăe Focșăneanu, Hans 
Theîl, șefii de brigadă Eu
gen Voicu, Florea Mioneci, 
Viorel Corcbeș, Francisc 
Kovacs, Constantin Alexa, 
Gheorghe Zaharia, Gheor
ghe Rotaru și alții, care a« 
fost popularizați prin pro
paganda audio-vizuală din 
întreprindere.
" Nu putem spune, însă, 
că tot ce nc-âm propus în 
"domeniul generalizării ex
perienței valoroase a fost 
realizat. Nu toate sectoare
le își realizează sarcinile 
de producție lună de lună, 
în mod ritmic. Astfel, sec-, 
toarele 1 și V înregistrea
ză rămîneri. în urmă față 
de planul pe acest an. Din 
cele 45 de brigăzi existente, 
în sectoarele de producție

de-idei, au fost organizate și investiții, doar 24 sînt 
schimburi de f
,1a nivelul 
între diferite formații și neajunsuri, 
brigăzi, în cadrul zilelor 
brigadierului, 
ganda audio-vizuală se 

comitetul popularizează succesele ob
ținute' de "brigăzile de mi-

. neri. care au aplicat meto
de valoroase, eficiente, în 
organizarea producției și a

. ’ ’ . . întreaga"
muncă , politico-educativă, 
toate formele. și" mijloacele 
acesteia urmăresc îndea
proape creșterea eficienței' 
inițiativelor valoroase. In 
acest scop se . pune lin ac-

yzx 0 4. • J.1.JL y O Al LV

■ experiență, cit planul anual îndeplinit 
■întreprinderii, ■ sau depășit Ia zi.l ' Aceste 

pun în fața 
organizațiilor de partid 

Prin propa- probleme deosebite. Sîn- 
tem hotărîți să acționăm 
cumai multă liotărîre, 
printr-o intensă muncă po
litică de masă, prin inter
mediul propagandei audio
vizuale, pentru mobilizarea 
și stimularea efortului 

.creator al colectivului nos
tru, pentru creșterea pro
ducției fizice șj a valorii 
producției nete.

cație“, „Dirigenția munci
torească", .-.Contul colector 
de ■economic al sectorului". 
Majoritatea obțin succese 
notabile. Bunăoară, briga
da condusă, de .comunistul 
Eugen Voiau, aplicînd ini
țiativa „Brigada 
productivități" a 
19 000 tone de cărbune pes
te planul anual la zi. Nu
mai în trimestrul III al 
acestui an, prin aplicarea 
inițiativei „Contul colector 
de economii al sectorului", 
comuniștii din cadrul sec
torului III au realizat o- 
conomii de 3,50 lei pe to
na de cărbune extrasă. ~

Obiectivele inițiativelor 
muncitorești nu se pot în
făptui de la sine, fără o 
susținută activitate politi- 
CQ-organizatorică. De . ace
ea biroul comitetului . de 
ipartid pe întreprindere 
desfășoară o activitate sis
tematică de popularizare 
a experienței valoroase. 
Periodic, în adunările ge
nerale ale organizațiilor de 
partid, în ședințele grupe
lor sindicale se analizează 
preocuparea pentru aplica
rea inițiativelor valoroase, 
stabilindu-se măsuri con- 
erele, acolo unde e necesar 
pentru crearea condițiilor 
necesare aplicării cu suc
ces a inițiativelor munci
torești. In această ordine

înaltei 
extras

Participare 
entuziastă

• IUrniore din pag. I)

mina Vulcan), echilibrat și 
bine format, se poate spu
ne, ca îndreptățite teme
iuri, că este, poate, cel. 
mai bun din municipiu. 
Dintre soliști am remarca
t-o pe Elena Cornea (tînă- 
râ talentată care e pre
zentă în mai multe forma
ții), Gheorghe Ileana și 
Victor Alstanei, cu voci 
plăcute, dar fără un stil 
original prea convingător. 
Realizat bine Șl inter
pretat cu talent, montajul 
„Cu patria-n suflet și-n 
simțiri" prezentat de co
lectivul artistic al Spitalu
lui; unificat, Vulcan, este 
pn omagiu adus luptei și 
continuității poporului ro
mân pentru libertate, uni
cate, independență- Dintre 
recitatori, creatori literari, 
rapsozi ăm reținut pe Geor
ge Holobâeă, .Vasile Tănă- 
selea •— dar la cenaclul 
local „Orfeu" mai sini și 
ălțl poeți amatori — și fo
itei Dănescu (de la Paro* 
șcnil.

Etapa orășenească de la 
Vulcan a Festivalului na
țional „Cîntarea României" 
a fost o manifestare boga
tă și frumoasă, reprezenta
tivă pentru contribuția 
i&argă a oamenilor muncii 
la diversificarea vieții 
spirituale din întreprinderi 
și oraș. într-un viitor arti
col vom comenta o altă 
parte a spectacolului, bri
găzile artistice, existente 
acum în fiecare întreprin
dere.

Pentru
țăranii

crescători
de animale

••
4

in 
de

inclusiv,
care po- 

care dispun 
va fi val'o- 
altă formă.. A. Vîscoza Lupeni. Inginera Viorica Burza, 

șefa compartimentului C.T.C, și iriaistrul Florica Va- 
siliu controlează calitatea produselor din secția bo
bina j.

1 ■■fc.

Tiberiu SVOBODA, 
secretar adjunct cu 

propaganda al comitetului 
de partid de la I.M. Petriia

>
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v.......
» despre faptul că nu poate 

preciza cam ce depășiri 
are de la. începutul cin
cinalului ne spune : „Nici
odată nu m-a interesat 
cifra. Plus să avdm. Și 
cît mai mult". .

într-adevăr, cît

• (Ur more din pog I)

mul, șirul izbînzilor. Cît

Magăzinele alimen
tare specializate» dis
pun de porumb știu- 
leți pentru onorarea ' 
cantităților de care be
neficiază țăranii, 
baza contractelor
vi,", zare a animalelor
către C.C.A.I.C. Crescă
torii de animale inte
resați pot să ridice can

titățile de porumb cu
venite pînă în ziua de 
25 noiembrie inclusiv. I 
dată după 
rumbu.1 de 
magazinele 
rificat sub 
(T.V.).
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mâi 
mult cărbune peste plan. 
Și angajamentul brigăzii 
a fost depășit, suplimen
tat și iarăși depășit. Ast
fel, după 34 de luni din 
acest cincinal oamenii lui 
Sabău au un 
23 435 tone 
O cifră 
dacă ne 
țiile de 
batajele 
permit 
aceeași măsură cu abata
jele frontale. Cum era și

plus de 
de cărbune, 

impresionantă 
gîndim la condi- 
exploatare, la a- 
cameră, care nu 
mecanizarea in

Greiferista • Ana Crai
nic din cadrul atelie
rului combustibil al 
l.E. Paroșeni. ; j;

Brigada lui Dumitru Sabău 
firesc, l-am întrebat 
șăful de brigadă cine 
de fapt a 
performanțe.
zează : „îi spun în ordine

■ pe cei mai buni, dar șă 
nu uitați vreunul". No
tăm : șefii de schimb Ma- cut, lucrează din eonvin- 

Todoruț, Gheorghe gere, atunci 
brigadă are 
timp să-și organizeze lo- 

mineri Ștefan O- cui de muncă, aprovizio- 
Gheorghe Carp, narea. Și pentru că a 

Gheorghe venit vorba de aprovizio
nare să știți că ne-am 
zbătut mult pînă am a- 
juns să avem tot ce ne 
trebuie. Altfel nu se poa
le. Cîndva aveam multe 
necazuri cU utilajele. A- 
cum nu mai avem.

pe
„ - sînt
autorii acestei

Ne ayerti-

mele printre 
meri... ? — îl 
pe brigadier.

— Ei sînt cei__ . ___
tribuie în primul rînd la 
realizarea planului. Dacă 
ortacii știu ce au de fă-

care con-

șeful de 
mai mult

mare, 
rînd 
Dar 
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tei
Giosanu, Traian Borșa și 
Gheorghe Mihăilescu, a- 
jutorii 
laru și 
vagonetarii
Stoichiș, Gligor Costea, 
ea de altfel și noii ve- 
niți Ion Cismas și Tran
dafir Casariu. Despre 
Ultimul aflăm că șeful de 
brigadă s-a zbătut mult 
să-i creeze condiții de a 
urma liceul seral pentru 
că ,,e băiat bun și mun
citor și altfel ar fi fost 
păcat, să fie".

— Nu v-ați înscris nu-
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colectivelor la 
și depășirea 

economice ale

HotărîHlor., și obiectivelor 
propuse, metode și inițiati
ve care s-au dovedit efi
ciente în activitatea de mo
bilizare a 
îndeplinirea 
sarcinilor
întreprinderilor miniere 
din Valea Jiului și alte te
me de mare interes. Pe 
marginea acestora a fost 
desfășurat un dialog rod
nic, din care s-au desprins 
multe învățăminte, idei 
valoroase, cu aplicabilitate 
practică imediată în acti
vitatea politico-organizato- 
rică a comitetelor sindica-

Indicele de utilizare a utilajelor a crescut
în articolul ^Mașinile 

miniere trebuie să producă, 
nu doar să încarce costu
rile", publicat în ziarul 
„Steagul roșu" din 24 oc
tombrie 'ăm căutat la 
I. M. Livezeni un răspuns 
la întrebarea „Cum și mai 
ales cît timp sînt folosite 
mașinile și utilajele com
plexe din dotare La re
feririle critice privind mai 
ales timpul de funcționare 
al utilajelor în trimestrul 
III și prima parte a lunii 
octombrie am primit răs
punsul conducerii I. M. Li
vezeni : .

„Problemele semnalate 
în articol corespund reali
tății. Biroul executiv al 
C.O.M, a analizat, în tri
mestrul III, folosirea ma
șinilor miniere din dotare 
și s-au refăcut programele 
de lucru, întocmindu-se 
grafice pe locuri de muncă.

în urma articolului a- 
părut, s-a convocat în 26 
octombrie a c. consiliul oa
menilor muncii în care s-a

la 
la 
la 
la

analizat modul cum au fost 
utilizate mașinile miniere, 
stabilindu-se măsuri 
crete pentru viitor.

Toate aceste acțiuni 
condus la o folosire 
rațională a mașinilor 
niere astfel incit în
octombrie a.c. indicele de 
utilizare a acestor utilaje 
a crescut față de trimestrul 
III astfel : la mașini de 
încărcat de la 30,7 la sută 
la 68,4 la sută : la combine

au 
mai 
mi- 

luna

de înaintare de la 46,43 
sută la 57.53 la Sută ; 
combine de abataj de 
31,54 la sută la 73,33

■ sută-
Vă mulțumim pentru 

sprijinul acordat și asigu-, 
răm pe această cale că 
pe viitor conducerea între
prinderii va depune efor
turi susținute in vederea 
creării condițiilor de uti
lizare cît inai rațională a 
utilajelor miniere din do
tare prin care se asigură 
reducerea efortului fizic și 
creșterea productivității 
muncii".

Vom reveni Ia I. M. Li- 
vezeni pe această temă 
a folosirii utilajelor — și 
vom informa operativ 
realizările obținute de 
lectivul minei în acest 
meniu de activitate.

va 
cu

C.O- 
do-

Dorin GHEȚA

marc

perfor- voie, nu mai umblăm 
întrebăm noi după ei. Dar ne-a 

trebuit mult să ajungem 
aici. Așa se face eă noi 
am reușit să obținem o 
depășire... atît de 
E drept, în primul 
e meritul brigăzii, 
ajutorul primit nu 
neglijat.

Acesta este un
adevăr, pe care șeful de 
brigadă nu-1 uită. La în
deplinirea Și depășirea 
sarcinilor de plan contri
buie în primul rînd oa
menii brigăzii, însă dacă 
celelalte forțe din sector 
nu sînt sincronizate, 
fortul minerilor

Și dublu. Realizările brigă- 
asta de cînd a fost numit zii conduse, de ~ 
mecanic de sector.. ma is- Sabău deja sectorul; V 
trul Jon Filimon. Vin lă
cătușii la noi .și ne în
treabă de ce avem ne-

al minei Vulcan confir
mă o colaborare fructu
oasă în. tot sectorul. 4

telor. Dintre acestea se 
desprinde în primul rînd 
ideea de a se acționa cu 
mai multă perseverență și 
energie la nivelul grupelor 
sindicale pentru cunoaște
rea și aplicarea experien
ței înaintate, a inițiative
lor muncitorești, pentru 
întărirea disciplinei tehno
logice și a muncii, pentru 
urmărirea și ^impulsionarea 
întrecerii socialiste ,pentru 
mai buna organizare a pro
ducției și a muncii și eco
nomisirea materiilor pri
me, materialelor și ener
giei. A fost subliniată; pe 
bună dreptate, în cadrul 
schimbului de experiență, 
necesitatea de a se asi
gura o atenție sporită pro
blemei calificării și polica
lificării forței de muncă 
în pas cu cerințele impuse 
de aplicarea programului 
de mecanizare a lucrărilor 
miniere. în acest scop, 
C.O.M. și comitetele sindi
catelor trebuie să colabo
reze strîns pentru pregăti
rea Și asigurarea din timp 
a forței de muncă de cali
ficare superioară, astfel în- 
cît omul să stăpînească și 
să utilizeze utilajele 
plexe la nivelul randamen- dică producția. Pornmdu-Se 
telor și parametrilor proiec

tați. Tehnica de dotare a
minelor Văii Jiului nu 
poate da rezultate scontate 
decît atunci cînd omul • 
stăpînește pe deplin. Co
mitetele sindicatelor, orga- 

' nizațiile de . sindicat pe 
schimburi, trebuie șă fie 
mai aproape de oameni, 
să-i cunoască mai bine, să 
facă mai mult decît pînă 
acum în munca de formare 
și dezvoltare a atitudinii

înaintate față de muncă. 
Prin generalizarea expe
rienței înaintate tre
buie făcută o preocupa
re de maximă impor
tanță. Mijloacele de in
formare,- stațiile de radio
amplificare, gazetele de 
perete, întreaga propagan
dă audio-vizuală trebuie ăă 
militeze cu perseverez - 
pas cu pas, pentru pai.' , .

fiecărui om al mun-parea
cii la soluționarea proble
melor ___ 1." ‘ ..’
tivcle pentru formarea o- 
mului nou, cunoașterea și 
aplicarea deciziilor colec
tive, răspîndirea experien
ței valoroase și generali
zarea inițiativelor munci
torești.

Pentru perfecționarea 
activității comitetelor sin
dicatelor se impune să sc 
dea un nou conținut acțiu
nilor de tipul „ziua briga
dierului", care nu și-au a- 
tins pînă în prezent peste 
tot, obiectivele. Trebuie să 
Se acționeze cu mai multă 
liotărîre și în ceea ce pri
vește antrenarea maiștrilor, 
inginerilor și tehnicienilor 
la rezolvarea operativă a 

com- problemelor pe care le rl-

oare frămîntă cotec-

de la-considerentul că pres
tigiul, competența și auto
ritatea maiștrilor si șefi
lor de brigadă, a celor
lalte cadre de conducere, 
își trag seva din filonul 
cunoașterii și stăpînirii 
meseriei mineritului, a teh
nicii noi, schimbul de ex
periență a subliniat și ne
cesitatea asigurării unui 
conținut' concret, strîns 
legat de cerințele produc
ției, întregului învățămînt 
profesional și politico-ide
ologic de masă.
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în min. 58 
servește. însă 
util pe Gu- 

trece printre

Sport • Sport ® Sport * Sport ♦ Sport • Sport • Sport
Fotbal, divizia A:

Oaspeții au ieșit învingători
in

înlîlnirile cu mureșenii 
au pentru jucătorii Jiului 

. o istorie aparte, Cunoscîn- 
du-se bine, Cele două com
batante nu mai consideră 
terenul propriu un atuu e- 
sențial în lupta pentru do- 
bîndirea punctelor; cine 
nu-și aduce aminte de re- 

! / zultatele „încuietoare** la
pronosport, cînd A.S.A. a 
triumfat în gazonul din 
Petroșani sau Jiul s-a în
tors încunuată de lauri de 
pe malurile Mureșului? 
Partida de duminică n-a 
constituit o excepție în a- 
cest sens, oaspeții au ana
lizat „la tablă" structura 
tactică a formației milita
re, adoptînd un joc de apă
rare strictă. îi favoriza
„șablonul" gazdelor — toa
te baloanele trebuiau să
treacă pe la Fazekaș. aces
ta, iubind nespus driblin
gul, facilita replierea. în 
prima repriză, ne relata 
într-o transmisiune telefo
nică cronicarul de speciali
tate al ziarului „Steaua 
roșie", mureșenii n-au pu
tut trece decît rareori de 
apărarea supraaglomerată, 
dar și bine organizată a 
Jiului — „am remarcat o 
echipă, care se apără exce
lent, nu cîțiva jucători a- 
nume“ — concluziona co
legul nostru 
După pauză,

, fotbaliștilor 
Oăidă și Ene 
cut. i._ _ f'_.
atacurile în trombă ale ad
versarilor angajau 10 ju
cători, apăreau și inerente 
breșe, desincronizări . în 
dublaje. în consecință s-a 
mizat pe arma contraata
cului, armă simplă, dar tă
ioasă, lansarea lui Sălă- 
gean sau Bucurescu, vite- 
ziști redutabili, a produs 
derută în careul lui Vun- 
vulea. Ba chiar în min. 55 
și consternare în tribune 
— angajat în adîncime Să- 
lăgean a șutat cu sete, ba
lonul respins de ultimul

de breaslă, 
pretențiile 

antrenați de 
__  II au cres- 

în condițiile în care

apărător ă fost introdus în 
plasă de Bucurescu. Se 
profilase, deja o surpriză 
do proporții, mai ales că 
Pîslaru și Bdloriî n-au veu- 
șit să „limpezească “ fazele 
la mijlocul terenului. O 
neatetnție a lui Cavai a 
..îndulcit" însă cupă gaz
delor — în mip. 83, din 
afara careului mare, Faze- 
kăș a șutat spre butul 
sting, Cavai n-a intuit bine 
traiectoria balonului și a- 
cesta a ajuns în plasă : 
1—1.
' Regretînd cele întîmplate 

în acel minut, trebuie to
tuși să subliniem jocul bun 
de ansamblu al echipei 
noastre, puterea sa de mo
bilizare, la care n-au. fă
cut rabat nici jucătorii mai 
tehnici, în fond, un punct 
adus din deplasare prețu
iește adesea mai mult de
ci*. o victorie acasă. Iar în 
conjunctura actuală valoa
rea sa sporește considera
bil, constituind Un imbold 
moral pentru evadarea din 
zona „lanternei roșii". Iată 
de ce, de această dată, îi 
aplaudăm, la scenă des
chisă, pe toți fotbaliștii 
Jiului și le dorim să re
pete cît mai des astfel de 
frumoase „figu-ri".

Ion VULPE

De fiecare dată atacurile Minerului Vulcan au 
fost respinse. Foto : Gh. OLTEANU

Două puncte... cu emoții 
Minerul Lupeni
Duminică, echipa mine

rilor din Lupeni n-a mai 
reeditat jocul . și rezulta
tele bune din etapele pre
cedente. De această dată, 
gazdele au fost la un pas 
de a fi învinse pe propriul 
teren. Dar nu pentru că 
adversarul a fost foarte 
bun, ci datorită jocului, 
î.n special îii prima repriză, 
lipsit de orizont, cu multe 
pase greșite în atac, acolo 
unde combinațiile . aveau 
nevoie de Un dinamism 
sporit, Voicu, Leca și lan- 
cu au păstrat1 cîteva clipe 
în plus balonul, timp su
ficient pentru replierea ad
versarului. Cu toate că gaz-

Gazdele au cîștigat un punct (!)
Minerul Vulcan — Dierna Orșova 0-0

ta lor. Se înțelege deci că 
în general partida a fost 
dominată de gazde, dar cu 
o dominare sterilă,, fără o 
Clarviziune în fazele de 
poartă. Au abundat luftu- 
rile, șuturile pe lingă poar
tă, acțiunile construite cu 
migală destrămîndu-se u- 
șor în apropierea careului 
advers. Aceasta e cu atît 
mai mult cu cît apărarea 
oaspeților (mai ales porta
rul) s-a dovedit nesigură, 

___ ___o_. fragilă. Cu toate acestea 
avut înaintașii din Orșova. nimeni nu a fost în stare 
De fapt, arma de șoc a, să finalizeze, pentru 
oaspeților a fost contraata- așa cum mai arătam
cui, fiecare incursiune cu alte ocazii, întîrzie
constituind un-pericol pen
tru gazde. Șansa minerilor 
a constat în puține aseme
nea contraatacuri la poar-

După mult timp, în care' 
Minerul Vulcan a înregis
trat o suita de succese, 
duminică a pierdut pe pro
priul teren un punct din 
cele două puse în joc, în 
partida cu Dierna din Or
șova. Oaspeții au avut însă 
posibilitatea să plece de la 
Vulcan chiar cu două 
puncte. Numai . imprecizia 
șuturilor a făcut ca plasa 
lui Constantin să nu se 
clatine la cele două ocazii 
clare de gol pe care le-au

ga echipă gazdă se arată o- 
bosită (dacă 
considerare 
durități și 
unor jucători, 
nifestată chiar 
ceputul

® BASCHET, divizia B; T~1 Ti ț t t - a -r->
C..JFV R. București — Jiul- -O. ** V I A R
Știința 78—60 (34—27).

• FOTBAL, Campiona
tul național de juniori : 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 
7—3 (? !). Campionatul re
publican de juniori : C.S.Ș. 
Deva — C.S.Ș. Petroșani 
3—1, Jiul Petroșani — Șoi
mii Sibiu 2—1.•1.

• POPICE, divizia A: 
Jiul Petrila — UNIO Satu 
Mare 4 784—4 795 p.d. A 
doua înfrîngere suferită pe

teren propriu de către di
vizionarii petrileni trebuie 
să 0 a de gîndit conducerii 
secției și consiliului asoci
atei sportive Jiul Petrila. 
Campionatul municipal de 
popice, seniori: Jiul II Pe
trila — Constructorul Mi
nier Petroșani 4 647—4 705 
p.d., Minerul Vulcan — 
Vîscoza Lupeni (femei) 
2 336—1 904 p.d., Parîngul 
Lonea — Preparatorul Pe-

că, 
ȘÎ 

să
apără omul de gol.

Un glt aspect negativ 
care l-a scos în evidență 
jocul este acela că întrea-

Pe

trila, joc nedisputat. întru-. 
Cît arena nu a fost pusă 
la punct pentru asemenea 
competiții.
vor trebuj 
cătorii de 
terminarea 
cepute cu 
urmă ?

• RUGBI. Campionatul 
republican de juniori și 
școlari : C.S.Ș. Petroșani
— Grupul școlar Simeria 
38—0.
A. SLĂBII și S. BĂLOI

Oare cît timp 
. să aștepte ju- 
popice pînă la 
reparațiilor în- 
mult tim>p în

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE: Poli

tehnica Timișoara — F. C. Bihor 
2—1» »U" Craiova — U.T.A. 
1 P> F- C. Baia Mare — „Poli" 
Iași 0—1, F. C. Argeș — Sp. stu
dențesc 3—Q, Gloria — F. C. Cor
vinul 2—0, F. C. Olimpia — 
c. S. Tîrgoviște 1—0, Chimia —

— Jiul
2—1.

Dinamo 0—0, A.S.A. 
Steaua —- S. C. Bacău

CLAS A
F. C. Baia M.
Steaua
F. C. Argeș 
„U“ Craiova 
Dinamo 
F. C Olimpia 
„Poli*1 Iași
C. S. Tîrgoviște 
Gloria
A.S.A. ■ ■■■
S. C. Bacău 
U.T.A.
Jiul
Sp. studențesc
F. C. Corvinul 12
F. C. Bihor
Chimia
„Poli" Timiș.

M E N
3 15- 8
3 23-14

T U

3 4
2 5

1-1,

L

15- 9
14-13
9- 9

12-13
2 5 15-17 
4 4 14-20

1
2
1 4 20-14
4 3 17-10
5 3

12 6 1 5
12 5
12 5
12 5
12 4
12 5 1 6 13-11
12 4 3

4 3
5
0
1
5 5

2 3 7

12
12

12
12
12

3
5
4
2

5 16-14
5 14-16
4
7
7

14- 16
16-19
15- 21
11-21
8-16

17 
16 
15 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
10
9
9
7

ETAPA VIITOARE : F. C. Bi
hor — A.S.A., F. C. Corvinul — 
Steaua, Jiul — „Poli" Timișoara, . 
„Poli" Iași — Chimia, S. C. Ba
cău — Olimpia, Sp. studențesc 
— Gloria, U.T.A. — F. C. Baia 
Mare, Dinamo — ,,U** Craiova, 
C. S. Tîrgoviște — F. C; Argeș.

DIVIZIA C 7
REZULTATE TEHNICE :

structorul Tg. Jiu — Unirea 
Drăgășani 1—0, Lotru Brezoi — 
Progresul Băilești 4—1, Chimis- 
tul Rm. Vîlcea — C.F.R. Craiova 
0—0, Metalurgistul Sadu — Bis
triță Băbeni 1—1, Gloria Dro
beta Tr. Sev. — Metalul Rovi
nari 2—1, Minerul Vulcan — 
Dierna Orșova 0—p, Minerul Lu
peni — Minerul Motru 2—1, 
Cronstructorul Craiova — Pan
durii Tg. Jiu 1-

CLASA
Pand. Tg, Jiu 
C.F.R. Crâiova 
Min. Lupeni 
Dierna Orșova 
Constr. Cv.
Min. Vulcan 
Lotru. Brezoi 
Chim. Rm. V. 
Gl. Dr. T. S. • 13 
Met. Rovinari 13 
Unirea Drag. 13 
Met. Sadu 
Bistrița Băbeni 13 
Min. Motru 
Pr. Băilești 
Constr. Tg. Jiu 13

ETAPA VIITOARE : Bistrița 
Băbeni — Dierna Orșova, C.F.R.

" „1 Tg.
Minerul
Jiu —

Con-

M
13
13
13
13
13
13
13
13

■3.
E
11

8
8
7
5
5

13

13
13

1 39-10
1
5
4
4
5

N T U L
1
4
0
2
4
3

6 1 6
5
6
5
4
3
4
3
4
4

2
0
2
2
4
2
3
1
1

6
7
6
7
6
7
7
8
8

23
20
16
16
14

22- 8
25-12
27-20
19- 18
15- 15 13
13-15 13
13-12 12
18-28 12
18-21 12
16- 22 10
18-19 10 
.9-31 10

20- 18 9
17-24 9 /
13-24 9
Bistrița

Craiova — Constructorul 
Jiu, Minerul Vulcan —
Lupeni, Panduri; Tg.
Gloria Drobeta Tr. Sev., Minerul 
Motru — Chimistul Rm. Vîlcea. 
Lotru Brezoi — Metalurgistul 
Sadu, Metalul Rovinari — Con
structorul Craiova, Progresul 
Băilești — Unirea Drăgășani.

nu luăm în 
apetitul de 
nervozitatea 
la unii ma

de la în- 
campionatului). 

Declinul a început, de fapt, 
încă de săptămîna 
cînd a fost învinsă 
plasare la un scor 
de mare, pentru ca 
țimul meci, cel de dumi
nică, să sufere un semie- 
șcc ’ pe teren propriu. Se 
va termina oare 
„șarja1* eșecurilor ?

trecută 
în de- 
destul 
în ul-

aici

C. A. VOINESCU

Minerul Motru 2-1 (0-0)
dele au dominat încă dirt- 
primele,; minute, au trecut) 
prin cîteva situații critice^ 
dar intervențiile portarului1 
Homan au spulberat emo
țiile din tribune.

în repriza secundă, prin 
introducerea lui Sătmărea- 
nu și Iacob, jocul capătă 
cursivitate și în min. 50 
și 55 - Voicu și Btfrdangiui 

. (cel mai bun de pe teren), 
sini pe punctul de a des
chide scorul.
Herman îl 
cu un balon 
tuie, care 
doi apărători, face o cursă 
de 30-35 m și înscrie: 
0—1. Cu atuul prospețimii 
Iui Sătmăreanu și Iacob, 
Minerul Lupeni a lansat 
contraatacuri tăioase, în 
min. 82 Tudor a făcut o 
cursă pe aripa dreaptă, a 
centrat și Burdangiu, ve- 

■nif în atac, reia în plasă, 
făcînd inutil plonjonul lui 
Polifron, Patru minute mai 
tîrziu, la un nou contra
atac al gazdelor, Voicu 
este faultat la 20 m de 
poarta oaspeților, lovitura 
este executată excelent de 
Leca : 2—1.

Emil DEMIAN
P. S. S-a remarcat, în 

acest meci, prin efortul, 
dăruirea și ambiția cu 
care a luptat pentru cu
lorile clubului, căpitanul 
echipei Ghiță Burdangiu. 
Dar mai sînt unii jucători 
care la capitolul ambiție 
și dăruire... nu confirmă 
așteptările.

Abia în prelungiri...
Știința Petroșani — C. I. L. Blaj 2-1 (1-1) 

După obișnuitele incursi
uni ale gazdelor din pri
mele minute, în min. 5 Se
ceanschi a șutat în bară, 
puținii spectatori din tri
bune au fost martorii unui 
paradox nemaiîntîlniț. O 
formație modestă, precum

Blaj, se detașa 
fotbal curat, sur- 
adversari cotați

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE : Vul

turii textila Lugoj — Metalul 
Oțelu Roșu 3—0, Unirea Alba 
Julia,— 1. C. R. A; L, Timișoara 
2—1, Unirea Sînnicblau Mare — 
Laminorul Nădrag 2—0, , Minerul 
Oravița — Gloria Reșița 1—0, 
Electromotor Timișoara — C.F.R 
Simeria 1—0, Metalul Bocșa 
Unirea Tomnatic 1—1, ’ ’ ’ 
Ghelar ~~ ' ' ' .'_____
5—0, Știința Petroșani — C. I. 
Blaj 2—1.

CLASA MEN 
Vuit. tx. Lugoj 13 8 2 
Unirea S. M.
Lam. Nădrag 
Unirea Tomri, 
Unirea A. I, 
Electr. Tim. 
Știința Petr. 
Min. Oravița 
1CRAL Tim.
Gloria Reșița 
Min. Ghelar 
Met. Oț. Roșu 
Met. Bocșa 
C.F.R. Simeria 
C. I. L. Blaj 
Met. Huned.

Minerul
Metalul Hunedoara 

L.

derea marilor ratări din 
repriza secundă.

La reluare consemnăm 
patru ratări consecutive și 
incredibile din partea lui 
Gulea, care cheamă în 
prima linie și pe fundașii 
centrali Ghițan și TrUică. 
Totuși tabela de marcaj 
nu se modifică timp de 44 
de minute or, fiindcă oaspe
ții s-au . detașat prin inter
venții salutare, dar mai a- 
les pentru că studenții 
s-au împotmolit în prelun
gite conduceri ale balonu
lui,

C. I. L. 
printr-un 
clasînd 
superior la capitolul teh
nică. în trei rînduri, Bo- 
gheanu a reparat, îh ulti
mă instanță, gafele comise 
de coechipierii săi, din 
min. 8, 11, 12, 14, oprin- 
du-se inspirat la șuturile 
lui Tocaciu, Păcurar și A- 
vram, în min, 17, o nouă 
Combinație a ofensivilor 
forestieri prinde pe picior 
greșit întreaga linie de 
fundași a studenților. Ast
fel, balonul circulă rapid 
pe ruta Avratn — Păcu
rar și păsa ultimului este 
reluată în plasă de Luchi- 
an. Egalitatea a survenit 
relativ repede, la o fază 
ia care și-a adus contri
buția și juniorul Popescu, 
Seceanschi a pătruns in 
careu, talonat de Soporan, 
carc însă l-a faultat. Lovi
tura de pedeapsă a fost 
transformată de Secean
schi, Pînă la -pauză, Gu
lea. și-a „reglat" tirul în ve-

au aglomerat jocul 
‘ tocmai în fața careului. 

Abia îți; a doua serie de 
prelungiri, dictate de cra- 
ioveanul Rizescu, cînd Vel- 
cotă l-a pus în cursă pe 
Dumitrescu, s-a obținut o 
lovitură de corner. Balonul, 
centrat de Dumitrescu, ă 
tost reluat, cu capul. în 
plasă de Voicu (81)). S-a 
obținut astfel o victorie 
chinuită, care nu face 
cinste elevilor profesorului 
Irimie. N-a lipsit chiar ca 
zestrea celor două puncte 
să nu fie dejucată de 
Păcurar, dar șutul acestuia 
a trecut. în ultimele secun
de, pe deasupra transver- 

; salei. ’ Ț'18
171

2
4
1
4
4
4
2

18-11
27-16 16
22-13 16
16-10
18-14

Sever NOIAN

15
14
14
14
14
12
12 
10
10

9
9
9 

R. 
L.

Vulturii textila Lugoj, 
Unirea Alba Iulia — Știința Pe
troșani, Electromotor Timișoara
— Metalul Bocșa, Laminorul 
Nădrag — Metalul Oțelu Roșu, 
Minerul Ghelar — Unirea Sîn- 
noicolau Mare, Unirea Tomnatic
— I. C. R. A. L. Timișoara, Me
talul Hunedoara — Minerul 
Oravița. I

13
13

13
13
13
13
13
13

Campionatul județean

TUL
3 27-12
4
6
3
5
4
4 20-19
4 17-19
5 14-18 

2 6 19-18
2 6 
2 7
2 7
3 7 
3 7 
3 7

16-17
13-20
13-21
11-16
9-17
9-26

C. F.

13 .8
13 7
13 6
13 7

5
5

13 5
13 6
13 5

5
4
4
3
3
3

ETAPA VIITOARE :
Simeria — Gloria Reșița, C. I. 

. Blaj — ” ■

Derbiul s-a încheiat nedecis
MINERUL PAROȘENI — prin Goîa, gazdele iau diii 

EXPLORĂRI DEVA 2—2 nou conducerea în min. 60 
(1—0). Numerosul public prin Constantin. în gene- 
care a așteptat cu viu in- ’ ’ ’ ‘
teres acest derbi a rămas 
cu gustul amar al unui . 
neașteptat semieșec al 
gazdelor. Minerul Paroșeni 
nu a jucat rău. Dar jucă
torii echipei, gazdă au ui
tat probabil că o partidă 
durează 90 de minute, ra- 
tînd victoria în penultimul 
minut de joc. După ce au 
condus la pauză cu 1—0 
prin golul lui Benone Po
pescu, la o centrare a lui 
Ciontoîu, și după ce oas
peții egalează în min. 50 
(din -singura lor fază pe-

I riculoasă de pînă atunci)

ral gazdele i-au silit pe 
oaspeți să se apere cu 7-8 
oameni. Pe măsura trecerii 
timpului însă, ei slăbesc 
ritmul, cedînd oaspeților 
inițiativa, ba mâi mult le 
permit să și egaleze în 
minutul 89 prin Dubinciuc, 
care printr-un șut de la 18 
m îl, surprinde pe Lixandru 
visînd probabil la... bara
jul diviziei C. Astfel au 
pierdut gazdele un punct 
care Va cîntări greu în cla
samentul final. A arbitrat 
bine Adrian Mitu.

Alexandru TATAR
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• (Urmare din pag, I) ob-

Convorbirile au relevat 
atenția deosebită pe care 
România și Iugoslavia o 
acordă realizării securi
tății europene, transpu
nerii efective în viață, ca 
Un tot unitar, a prevede
rilor Actului final al Con
ferinței de la Helsinki, 
dezvoltării colaborării ne
îngrădite între statele 
continentului nostru. Cei 
doi președinți au arătat, 
totodată, că țările noas
tre, situate în regiunea 
Balcanilor, acționează pen
tru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă în ca
re să domnească încre
derea, relațij de bună ve
cinătate și colaborare, a- 
ceasta fiind și o contribu
ție importantă la înfăptui
rea securității europene.

Apreciind importanța 
deosebită a continuării și 
consolidării procesului de 
destindere, precum și a 
dezvoltării unei largi co
operări internaționale,
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Bfoz Ti to au ex
primat hotărîrea Români
ei și Iugoslaviei de a ac
ționa pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice mon
diale, pentru realizarea u- 
nor măsuri eficiente con
crete, de dezarmare și în 
primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru
politicii de forță și 
ționarea problemelor 
tigioase 
cale 
nică, 
rea la 
nală a 
fără deosebire de mărime 
sau orînduire socială, 
îndeosebi, a țărilor 
și mijlocii, a țărilor 
curs de dezvoltare, a ță
rilor nealiniate, care 
prezintă marea majoritate 
a omenirii.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Ti
to au reafirmat hotărîrea 
Partidului Comunist Ro
mân și Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia de a 
contribui la întărirea re
lațiilor de colaborare și so
lidaritate dintre partidele 
comuniste și muncitorești, 
dintre toate detașamentele 
clasei muncitoare, pe baza 
egalității in drepturi, ne
amestecului în treburile 
interne, răspunderii fie
cărui partid și mișcări în

to-

RADIO

MEMENT

Exe- 
gu- 

insti-

princi- 
drep- 
inde- 
nați-

satisfacție 
dialogului 

la nivel înalt 
la

re- 
con- 

româ- 
cu

necesitatea 
Balcanilor

de pretu- 
18,00 Orele

România <

Vre-

TV

elibe-
Co- 

declară nula,

dreescu Fluturaș, 
rată de Preparația 
roesti. Se 
(715).

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Onoarea pier
dută a Katcrinei Blum;
Republica : Mateaș G is
cării! ; Unirea : Fiul
Feței Palide.

PETRILA ; Avaria.
I.ONEA : Schmidt

tace și nu face.
ANINOASA : 

mea bărbaților
VULCAN : Gluma.
LUPENI — Cultural: 

Haiducul cu ochii ca 
stelele; Muncitoresc :

economic și social al între
gii omeniri.

Aprobând în întregime 
activitatea desfășurată de 
tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu eu acest prilej, 
Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat că întâlni
rile și convorbirile la ni
vel înalt au ridicat pe o 
treaptă superioară rapor
turile de prietenie și co
laborare multilaterală ro
mâno-austriece, spre binele 
și în interesul ambelor 
țări și popoare, contribu
ind, in același timp, 
cauza destinderii 
naționale. făuririi 
lumi mai bune și 
drepte pe planeta 
tră.

în legătură cu rezulta
tele vizitei președintelui 
federal al Republicii Aus
tria în țara noastră, Co
mitetul Politic Executiv a 
stabilit măsurile cores
punzătoare de îndeplinire 
în cele mai bune condiții a 
acordurilor și înțelegerilor 
convenite.

Comitetul Politic Exe
cutiv a ascultat, de ase
menea, o informare cu
privire la rezultatele vi
zitei efectuate în țara 
noastră, între 12 și 14 no
iembrie, Ia invitația pre
ședintelui Republicii Socia
liste România, Mic o la e 
Ceaușescu, și a primului 
ministru al guvernului ro
mân, Manea Mănescu, de 
către primul ministru al 
Republicii Turcia, 
Ecevit.

Comitetul Politic 
cutiv a apreciat că 
— moment marcant 
tinderea colaborării 
tenești dintre România și 
Turcia — a reconfirmat 
hotărîrea celor două părți 
de a conferi noi dimensi
uni relațiilor tradiționale 
de bună vecinătate și co
operare pe multiple pla
nuri dintre cel® două 
popoare care trăiesc în a- 
celași spațiu geografic,

■ nimate de sentimente 
prietenie și respect 
proc.

Comitetul Politic 
cutiv a apreciat că 
decisiv în evoluția 
vă a raporturilor româ
no-turce au întilnirile 
nivel înalt, tot mai 
vente în ultimii ani, 
țelegerile convenite 
prilejul vizitei de a 
intensifica, în anii ce 
colaborarea reciproc 
tajoasă, prin folosirea mai 
largă a multiplelor 
bilități oferite de 
miile celor două țări, 
municatul comun, dat 
blicității la încheierea 
zitei, hotărîrile la care

deosebit rezultatele 
ținute in sfera relațiilor e- 
conomice, precum și noile 
înțelegeri care deschid per
spectivele ample coope
rării româno-austriece în 

hotărîrea 
într-un 

pro- 
in- 

sta- 
sesiune 
guver-

-fața propriei clase mun
citoare, propriului popor.

. Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Iu
goslavia s-a bucurat de a- 
deziunea entuziastă a în
tregului nostru popor care 
dă o înaltă prețuire acti
vității neobosite a secreta
rului general 
Iui, pentru creșterea 
lui 
niei 
pentru cauza generală 
socialismului, 
și păcii.

Aprobînd în 
te înțelegerile 
ile la care s-a ajuns 
prilejul vizitei, 
Politic Executiv a 
lit măsuri pentru 
tuirea lor în viață, 
tru dezvoltarea și mai in
tensă, pe multiple planuri, 
a prieteniei, solidarității 
și colaborării româno-iu- 
goslave.

în timpul ședinței, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat, de asemenea 
o informare eu privire Ia 
vizita de stat efectuată în 
țara noastră, între 8 și 11 
noiembrie, de președintele 
federal al Republicii Aus
tria, dr. Rudolf Kirchschla- 
ger.

Comitetul Politic Exe
cutiv și-a exprimat depli
na satisfacție față de re
zultatele fructuoase ale 
convorbirilor la nivel î- 
nalt româno-austriece con
semnate în Comunicatul 
comun semnat de cei doi 
președinți, în care se sub
liniază cu pregnanță ho
tărîrea României și Aus
triei de a extinde și di
versifica cooperarea eco
nomică, tehnico-științifică 
și culturală, de a conlucra 
tot mai strîns, atît pe plan 
bilateral, cit și pe arena 
internațională, în folosul 
ambelor state și popoare, 
în interesul cauzei securi
tății, păcii, colaborării în 
Europa și în întreaga lu
me.

Comitetul Politic 
tiv a subliniat că 
gul dintre cei doi 
ședinți, desfășurat 
atmosferă de înțelegere și 
stimă reciprocă, pun în 
lumină bunele raporturi 
statornicite între statele 
noastre, sentimentele de 
prietenie și considerație 
pe care și Ie nutresc re- și să asigure dezvoltarea 
ci proc cele două popoare. mai rapidă a țărilor ră-

S-au apreciat în mod mase în urmă, progresul

al partidu- 
rolu- 

și prestigiului Româ- 
socialiste în lume, 

a 
progresului

unanimita- 
și conclpzi- 

cu 
Comitetul 

stabi- 
înfăp- 

pen-

acest domeniu, 
de a se finaliza 
timp cit mai scurt 
iectele de cooperare 
dustrială și tehnică 
bilite la recenta 
a Comisiei mixte 
namentale, în vederea du
blării volumului schimbu
rilor comerciale în 1980, 
față de 1975, extinderii co
operării firmelor și orga
nizațiilor din România și 
Austria pe terțe piețe.

Comitetul Politic 
cutiv a relevat, de 
menea, însemnătatea 
sebită a schimbului 
pinii între cei doi 
ședinți în probleme 
ale ale vieții internaționa
le, care a scos în evi
dență concordanța punc
telor de vedere asupra u- 
nuj mare număr Re pro
bleme cu care este con
fruntată în prezent ome
nirea.

O deosebită importan
ță au aprecierile celor 
doi șefi de stat cu privi
re la necesitatea 
ficării eforturilor 

securității 
pe continentul 

impulsionării 
prevederilor 

final de la 
un tot u- 

în ceea

Exe- 
ase- 
d co

de o-
pre- 
actu-

la 
inter- 

unei 
mai 

noas-

ampli- 
pentru 

și

Exe- 
inten- 
rornâ- 

con- 
a- 
de

9,00 Teleșeoală. 10,00 
Panoramic. 10,25 Ro
man foileton: Putere
fără glorie. Reluarea 

l episodului 13. 11,15 în 
I alb și negru r Stăpînul 
{pădurii,. 11.55 Telex.

17,30 Telex. 17,35 Te- 
lleșcoală. 18,05 Maeștri 
tai artei coregrafice — 
balerina Magdalena Po
pa. 18,30 întrebări și 
răspunsuri. Umanis
mul socialist și dezvol
tarea personalității. 18,50 
Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură.
19,20 1001 de

119,30 Telejurnal.
La ordinea zilei ‘

Iconomie. 20,10 
nia „socialistă — 
luri împlinite.
1978. 20,30 
teatru i 
Ibsen.
țară, 
viziunii engleze.
Publicitate. 21,50 
cada muzicii

J gheze. 22,20 Telejurnal.

I

I t.-,~ 
I știri,

moara

ajuns prevăd noi acțiuni 
de cooperare româno-tur- 
ce într-o serie de domenii 
importante, creșterea și 
diversificarea schimburilor 
comerciale, precum și în 
alte sfere de activitate.

Comitetul Politic 
cutiv apreciază că 
sificarea relațiilor 
no-turce constituie .o
tribuție importantă la 
firmarea raporturilor 
bună vecinătate șt colabo
rare în Balcani —expre
sie a intereselor și aspira
țiilor profunde ale po
poarelor din această regi
une, factor important pen
tru edificarea securității, 
colaborării și păcii în Eu
ropa și în lume. Comite
tul, Politic Executiv 
levă Cu 
cluzii le 
no-turc 
privire
transformării 
intr-o zonă a păcii și co
operării, a rezolvării pro
blemei Ciprului, prin re
luarea, în cel mai scurt 
timp posibil, a negocieri
lor între reprezentanții co
munității turco-cipriote și 
greco-cipriote, pentru a se 
putea ajunge Ia o regle
mentare reciproc accepta
bilă. pașnică și durabilă, 
potrivit intereselor celor 
două comunități.

Ampla trecere în revis
tă a problemelor interna
ționale a evidențiat, toto
dată, hoiărirea celor do
uă țări de a acționa pen
tru soluționarea justă a 
problemelor complexe ca
re confruntă omenirea, 
pentru generalizarea pe a- 
rer>a mondială a 
piilor egalității in 
turi și respectării 
pendenței fiecărei 
uni, pentru lichidarea sub
dezvoltării și făurirea noii 
ordini economice interna
ționale, pentru dezarmare, 
în primul rîud ~ pentru 
dezarmare nueleară, pen
tru promovarea fermă a 
tratativelor pașnice în so
luționarea problemelor li
tigioase dintre state. S-au 
evidențiat multiplele po
sibilități existente pentru O 
și mai strtnsă colaborare 
intre România și Turcia 
pe acest tărim.

Comitetul Politic 
cutiv a stabilit ca 
vernul, ministerele, 
tuțiile centrale care con
cură la buna dezvoltare a 
relațiilor pe multiple pla
nuri româno-turce să ia 
măsuri corespunzătoare 
pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor stabi
lite cu ocazia vizitei 
România a primului 
nistru al Republicii 
cia, Bulent Ecevit.

seri.
20,00 

în e- 
Româ- 

idea- 
1918—

Seară de 
„Strigoii" de II. 
Premieră pe 

Producție a tele-
21,45 
De- 

portu-

înfăptuirea 
colaborării 
european, 
realizării 
Actului 
Helsinki ca 
nitar, inclusiv 
ce privește dezangajarea 
militară și dezarmarea în 
Europa, fără de care nu 
poate fi concepută pacea 
pe continent.

Comitetul Politic Exe
cutiv apreciază hotărîrea 
celor două țări de a ac
ționa pentru soluționarea 
diferendelor dintre state 
prin mijloace pașnice, pe 
calea tratativelor între păr
țile direct interesate, fără 
amestec din afară, 
înlăturarea folosirii 
ței sau amenințării 
forța din viața interna
țională, pentru realizarea 
dezarmării generale, și 
în primul rind a dezarmă
rii nucleare, pentru 
rirea unei noi ordini eco
nomice internaționale 
re să creeze condițiile pen
tru o colaborare pe baze 
egale a tuturor statelor

abolirea 
soltt- 

li- 
P« 

paș- 
participa- 

internațio- 
statelor,

exclusiv 
politică, 
pentru 
viața 

tuturor

. Și 
mici 

în

re-

Execu- 
dialo- 

pre- 
într-o

pentru 
for- 

cu

fau-

ca-

IMTUM.ITMEJ10LVME
Președintele Guineei 

a primit pe 
reprezentantul P.C.R. 
CONAKRY 20 (Agerpres).

— Ahmed Seko-u Toure, 
secretarul general al Parti
dului Democrat din Gui
neea, președintele Repu
blicii Guineea, a primit pe . 
tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., reprezentantul ' 
Partidului Comunist Ro
mân la lucrările celui de-al 
XT-lea Congres al P.D.G.

în cadrul întrevederii 
s-a exprimat satisfacția 
față de stadiul relațiilor 
existente între cele două 
•partide, evidențiindu-se e- 
voluția lor ascendentă. A 
fost reafirmată dorința 
comună de întărire și dez
voltare pe multiple pla
nuri a bunelor raporturi,

Orientul Mijlociu
Noi evoluții în tratativele de pace 

egipteano-israeliene
CAIRO 20. (Agerpres). — 

într-un interviu acordat 
agenției M.E.N., minis
trul interimar de externe 
egiptean, Butros Ghali, 
reafirmat că Egiptul 
sista asupra găsirii 
reglementări 
re de pace 
Mijlociu și refuză orice a- 
cord parțial sau separat 
cu Israelul.

a 
in- 
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cuprinzătoa- 
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TEL AVIV 20 (Ager
pres). —•• în cadrul unei 
reuniuni a Comitetului 
Central al Partidului He- 
rut, al cărui lider este pre
mierul Menahem Begin a 
declarat duminică seara,

că Israelul nu poate 
cepta noile propuneri 
giptene privind 
de pace. El a afirmat că 
va cere ca această pozi
ție să prevaleze și la șe
dința cabinetului, progra
mată pentru 21 noiembrie. 
Israelul — a arătat Begin 
— este dispus să negocie
ze instituirea autonomiei 
locale în Cisiordania și 
Gaza dacă armata israeli- 
ană va rămîne în zona ma
lului occidental (Cisiorda
nia) și dacă implantarea de 
așezări evreiești va con
tinua — relevă agențiile da 
presă.
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Mica publicitate

VÎND autoturism „Sko- 
da 1000 MB", culoare al
bă, Manolescu Panteli- 
mon, Cîmpu lui Ncag. 
(710).

VÎND brutărie, strada 
Luminii Nr.” 7, Petrila. A- 
dresați Pană Mircea. (718).

tricotaje Petroșani. Se de
clară nulă. (711).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Constantin, eliberată 
I.P.C.V.J. — Secția 
roesti. Se declară 
(712).

Boșe 
de

Cb- 
nulâ.

PIERDUT portmoneu 
maro cu acte și o verighe
tă. Ofer recompensă ma
re. Telefon 41745. (698).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Schwemhammer Claudia, 
eliberată de Fabrica de

PIERDUT legitimație de 
serviciu șt ecuson nr. 6528 
Pe numele Florea Gheor- 
ghe, eliberate de Prepa
rația Petrila. Se declară 
nule. (713).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele An-

12,00 Buletin
. 12,05 Din

. .. folclorului 
tru. 12,35 Repere in
terpretative. 13,00 De la 
1 la 3. 15,00 Clubul

Radio-
Coordo- 

16,40 
de

15,00 
curioșilor. 16,00 
jurnal. 16,20 
nate economico. 
Noi înregistrări 
muzică ușoară, 17,00 Bu
letin de știri. 17,05 Te 
apăr și .te cînt, patria 
mea. 17,30 Microfonul 
succeselor 
tindeni.
serii. 20,15 
peisaj industrial con
temporan. 20,30 Memo
ria pămîntului românesc. 
21,00 Buletin de știri. 
21,05 Partidul și țara 
un singur gînd, o sin
gură voință. 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00-5,00 
Non stop muzical noc
turn.

PIERDUT 
serviciu pe 
Marian, eliberată de Pre- 
parația Coroești. Se de
clară nulă. (716).

legitimație de 
numele Coman

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iile 
Ion, eliberată de Prepara - 
ția Coroești. Se 
nulă (717),. .

declară

student 
pe nu- 

e-

PIERDUT carnet
nr. matricol 3337 
mele Popescu Marian, 

. liberat de I.M. Petroșani.
Se declara nul. (714).
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