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ficate pe anii 1979—1980, a 
prevederilor planului cin
cinal și a Programului su
plimentar de dezvoltare e- 
conomieo-socială a Româ
niei.

In prima zi, Consfătui- 
. rea s-a desfășurat separat 

pe cele două mari domenii 
. ale economiei naționale’: 

industrie, construcții și 
transporturi — l.. ///_ E- 
fatului Sporturilor și Cul
turii — și agricultură — 
la Sala Palatului Republi- 

. cii.
Tovarășul Nicol 

Ceaușeșeu af participat

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, luni di
mineața au început în Ca
pitală lucrările Consfătu
irii cu cadrele de 
conducere din industrie, 
construcții, transporturi și 
agricultură.

■ Organizată âin inițiati
va tovarășului Nicolae 
Ceausescu, Consfătuirea 
reprezintă o nouă și e- _________ a
locventă expresie a practi- lucrărll7“Conrfătuirh 
cii profund democratice a ... 
partidului nostru de a se 
consulta permanent cu ac
tivul de- bază de partid și 
de stat, eu toți oamenii 

• muncii, în scopul stabilirii 
celor mai eficiente căi și 
modalități pentru transpu
nerea neabătută în viață a 
Programului de edificare 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în pa- 

. triă noastră: Eveniment 
de o mare importanță în 
viața politică a țării. Cons
fătuirea este chemată să a- 
nalizeze realizările ob
ținute, precum și deficien
țele manifestate în acti
vitatea desfășurata în pe
rioada 1976—1978 de or
ganele de conducere co
lectivă ale ministerelor, 
centralelor, întreprinderi
lor și unităților 
de organele și organizați
ile de partid, să jaloneze,
Pe

cadrele de conducere 
industrie, construcții 
transporturi.

La, sosirea în sala

agricole,

această bază, direcți
ile de acțiune pentru . re
cuperarea tuturor restan
țelor și îndeplinirea inte
grală a sarcinilor plani-

Popescu,Pățan, Dumitru
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Teodor Coman, Ludovic 
Fazekas, Ion Iliescu, Ște
fan Mocuța, Vasile Pati- 
lineț, Ion Ursu, Richard 
Winter. In prezidiu au luat 
loc, de asemenea, repre
zentanți ai conducerilor
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unor ministere, organe ju
dețene de partid,. centrale 

la Sala Pa- și întreprinderi.
La Consfătuirea cu 

drele din agricultură, 
prezidiu au luat loc tova
rășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Paul Niculeseu, 
Gheorghe Radulescu, Iosif 
Uglar, Mihai Gere, Nicolae 

. Giosan, Mihai Telescu, Ma
rin Vasile, Angelo Micu- 
lescu, viceprim-rninistru, 
rilinistrul , agriculturii și 
industriei alimentare. In 

... prezidiu au. luat loc, de a- 
semenea, reprezentanți ai 
conducerilor unor minis
tere, organe județene de. 
partid, direcții agricole ju
dețene. I.A.S., S.M.A. și 
cooperative agricole de 
producție, oameni ai mun
cii din agricultură.

La lucrările Consfătui
rii iau parte membri ai 
CC. al P.C.R. și ai gu
vernului, primii secretari, 
secretarii cu problemele 
economice și de agricultu
ră ai comitetelor județe
ne de partid, directori ge-

a e 
la 

cu 
din 

și

care 
a găzduit aceste lucrări, 

-. secretarul general al parti
dului a fost întîmpinat cu 
multă căldură și însufleți
re, cu îndelungi aplauze, 
ovații și urale de cei pre- 
zenți.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiul Consfătuirii cu 
drele din 
trllcții și 
luat loc 
Burtică. 
Gheorghe 
banii, Constantin 
lcscu. Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, 
Ion Ioniță, Gheorghe 
prea, Gheorghe Pană,.

ca- 
industrie, eons- 
transporturi au 
tovarășii Cornel 
Virgil Cazacii, 

Cioară, Lina Cio- 
Dăscă-

Astăzi, în jurul

o-
lon

ca- 
în

(Continuare in pag. a 4-a)

orei 11,30, posturile de radio și 
televiziune vOr transmite direct ședința de închidere 
a Consfătuirii cu cadrele de conducere din industrie, 
construcții, transporturi și agricultură.

Tînăra Ana Zaliaria 
de la Fabrica de trico
taje din 
remarcă
seriașele fruntașe 
secției.

Petroșani se 
printre me- 

ale

Foto : Ion LICIU

Depășiri la producția 
cărbune

J

de
I.M. PETRILA

pri-După ce a încheiat 
mele două luni ale anului 
cu un plus la producția fi
zică de peste 13 000 tone 
cărbune, întreprinderea 
minieră Petrila a dema
rat cu succese notabile și 
în luna martie. Planul la 
producția de cărbune a fost 
realizat în primele 3 zi
le în proporție de 106,2 la 
sută. Dintre colectivele, 
care au obținut cele mai 
însemnate plusuri, amin
tim pe cele ale sectoare
lor III —• filus 351 tone 
cărbune, V ' — plus 197, 
I — plus 76 și IV — plus 
58. Planul productivității 
muncii pe mină a fost de
pășit în aceeași perioadă 
cu 103 kg/post. La. nivelul 
sectoarelor, cea mai înaltă 
productivitate a fost . în
registrată la sectorul III, 
cu 168 kg/post peste cea 
planificată.

Succesele au la bază fo
losirea rațională a utilaje
lor, aprovizionarea ritmi
că a tuturor locurilor de

muncă cu materiale, pre
cum șt folosirea integrală 
a timpului de lucru în a- 
bataj. Semnificativ este și: 
faptul că majoritatea bri
găzilor productive din în
treprindere și-au realizat 
și depășit planul. S-au 
remarcat brigăzile con
duse de Florea Mioneci, 
Eugen Voieu, Gheorghe 
Duca și Constantin Nico- 
Jae.
SECTORUL II AL
I.M. VULCAN

Dintre colectivele sec
toarelor LM. Vulcan, cele 
mai bune rezultate în a- 
cest început de lună l.e-a 
obținut colectivul sectoru- 

, lui/II, care a extras în 
trei zile, peste prevederi, 
589 tone -cărbune. An ă- 
Ceeași perioadă, productir 
Vitatea muncii planificată 
în abataj- a fost . depășită 
cu 300 kg/post, iar la ni
velul sectorului eu 787 
kg/post. Situat în fruntea 
întrecerii, colectivul a. ex
tras peste plan, de la în
ceputul anului, m"ai 
de 1800 tone cărbune,
aport deosebit la depășirea; 
sarcinilor de plan au bri
găzile1 conduse de Florea 
Petrișpr, Tosif Costea, Pe
tru Ailincăi și Dumitru 
Cojocarii.

bine
Un

In primele zile din luna martie, ortacii din bri-' 
gada condusă de Alexandru Lazov de la .sectorul II 
al minei Petrila, au extras, peste prevederi, 89 tone 
de cărbune. Productivitatea muncii în abataj este su
perioară celei planificate cu 2,4 tone/post.

Discuțiile purtate cu (inerii nou încadrați la mina 
Dîlja au dezvăluit anumite cerințe ale stabilizării ca
drelor tinere, cerințe pe care le prezentăm în rindu- 
rile de față. în speranța că, avute în vedere, vor fi 
de folos strădaniilor de îmbunătățire a acestei impor- 

colectiv minier.tante activități pentru fiecare 
Iată opiniile tinerilor :

Titilcanu Cornel, venit 
din /județul Covasna : 

„Cînd am venit la mină, 
în .22 noiembrie 1978, pri
mul contact l-am avut cu 
tovarășul director, cînd 
mi-a semnat cererea de în
cadrare. apoi cu o io-, ara- /cu noi, dai’ ___ --
șă de la serviciul personal /' chemat nimeni la o 
și eu șeful sectorului II 
care ni-a repartizat direct 
la un abataj frontal în bri
gada lui Matei Gheorghe.

.Pot
una
tinerilor. Ar trebui ca oa
menii să fie mai priete
noși cu noi De 3 luni de 
cînd lucrez nu mimai că 
nu a stat nimeni de vorbă 

nici nu m-a
Șe

dință a U.Ț.C., sindicat, 
iar instructajul l-am sem- 

l nat o singură dată, cînd 
m-am încadrat. Inii place 
să lucrez la mină. Mun

spune că nu întptdea- 
mițierii sînt apropiați

cesc, este adevărat, iar 
cî.știgul este după mun
că. Ceea ce ne lipsește 
este prietenia, cu ortacii 
de la mină".

Stăm de vorbă cu un 
alt tînăr, pe nume 
Patnki Dionisie. Tot din 
județul C.ovasna,’ încadrat 
la 5 februarie 1979, re
partizat la unul din aba
tajele cameră ale : secto
rului I. Pe lingă că a în
tărit cele, spuse de ortacul 
Iui. tînărul 
turist că : 
cftî nu-mi 
plictiseala.

ne-a mai măr- 
„Un singur lu- 
place aici — 
In timpul liber
C. GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)

Cupa ziarului „Steagul roșu" la schi

*Ș’“'

Cea de a V-a ediție a 
tradiționalului nostru con
curs de schi a înregistrat 
două recorduri : 205 parti
cipant, aliniați la startul 
probei de. slalom special, 
care au evoluat în fața ți
nui număr . de peste 2 000 
de spectatori, pin capul 
locului îi socotim cîștigători 
pe toți acești pasionați . ai 
schiului și ai muntelui ca
re,' intr-o splendidă dumi
nică de martie, au. petre
cut clipe, de recreere . în ______
decorul tonifiant al naturii. (Continuare în pag. a 3-a)

Competiția a cișligat în 
prestigiu prin prezența kt 
start a unor reeunoscuți 
virtuoși ăi schiului, tineri 
și tinere — elevi ai Școlii 
sportive din Petroșani și 
ai Casei pionierilor din Lu
pani, care s-au afirmat în 
întrecerile de schi organi
zate în acest an, pe plan 
județean și chiar național 
— precum și a numeroși
lor veterani ai pîrtiilor din 
Paring. Proba a constat 
dintr-o singură manșă de 
slalom special (40 de porii, - 
lungimea pîrtief 300 m, di
ferență de nivel circa 1.00 
na) pentru toți concurentii 
(legitimați, nelegitimați, 
băieți, fete) înscriși la ca
tegoriile de peste 10 ani.

In pagina a treia publi
căm clasamentul final, tro
feele si premiile obținut» 
de concurent! •

Ion MUSTAȚA

Vă informăm^
Un grup de 44 da 

le vi de ia 
Vulcan s-a 
tr-o. frumoasă

e- 
Liceul din 
întors din- 

excursie 
organizată în județ. Ti
nerii au vizitat castelul 
huncazilor, Cetatea de 
la Deva și cetățile da
cice de la Costești. A- 
semenea excursii vor fi- 
organizate și la sfiiși - 
tul acestei săptămîni.

I
I
I
I 
i
I 
I
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i
I 
I
I
I
I 
I
I

v.i-i avc-și, pinej cme: nor s 
care au împlinit vîrsta •*/ 
de 18 ani li s-au iii- I 
mînat diplome și feli- j 
citări după care a fost . 
organizată o reușită 
seară de dans în cins- J 
tea sărbătoriților. |

Clubul columbofili
lor din Petroșani a săr
bătorit împlinirea a 25 
de ani de existență. 
Momentul a fost marcat 
de .o adunare festivă la 
care au luat parte re
prezentanți ai columbo
fililor din Valea Jiului 
și invitați din județul 
Hunedoara și din țară. :

de pavaturi a 
a efectuat în 
zile plombarea 
pe porțiunea. 
națională ce 

traversează municipi ui
•ecum și pe traseele 
■ circulație a auto

buzelor din cartierul A- 
eroport. Ieri s-a con
tinuat plombarea deni
velărilor -pe strada Cu
za Vodă. (T.T.).
O--------------------- .

Peste 150 de ' tineri 
din Petrila au partici
pat la sărbătorirea ma- I 

or- I 
din | 
co-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
! Echipa

E.G.C.L.
ultimele

* gropilor

Ide șosea
tra

1pr<
de.

I
I
I
I
I
I
I
I
I L

joralului, acțiune 
ganizată la clubul 
localitate, de către 
miletul orășenesc U.T.C. 
Cu acest prilej tinerilor
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Alături de oamenii mun
cii din întreaga țară ma
sele populare din Valea. 
Jiului, răspunzînd chemă-- 
rii partidului comunist, in 
cadrul a numeroase mitin
guri și adunări și-au ma- 
nîtestat adeziunea lor la 
platforma Frontului Na
țional Democratic și liotă- 
l'îrea de a lupta pentru în- 

- făptuirea prevederilor ei.
In această- luptă un rol 

deosebit l-au avut sindica
tele unice a căror organi
zare a început imediat du- . 
pa 23 August 1944. lnee- 
pînd eu luna septembrie 
1944, acțiunea de organiza
re se desfășura într-un 
ritm rapid, astfel că în > 
scurt timp s-au format sin
dicate in toate centrele 
muncitorești din județ.' 
In Valea. Jiului organiza
rea muncitorilor în sin
dicate a început de la 21) 
septembrie 1944, prin cons
tituirea unei Comisii de 
organizare, pînă la 3 oc
tombrie cînd erau create 
comitetele de fabrică în 
toate centrele miniere. 
Muncitorii din Valea 
lui au fost chemați să 
te pentru înlăturarea 
vernului reacționar și 
tăurarea unui guvern 
moerat. Valea Jiului, 
tru muncitoresc1 cu 1 
tradiții revoluționare, 
noaște în acea perioadă 
acțiuni de mare amploare 
conduse de organizațiile lo
cale ale P.C.R. La 15 oc
tombrie 1944 peste 10 900 
de muncitori participau în 
Lupeni. la o uriașă de- 

Manifestanții

Petroșani și Lupeni, aveau 
loc alte manifestații im
presionante la care partici
pau peste 2ț) 000 de oa- . 
meni. Masele muncitoare 
din Valea Jiului, la che
marea și sub conducerea 
partidului comunist, s-a.u 
angajat într-o luptă ascu
țită împotriva reacțiunii, 
pentru alungarea prefecți
lor și primarilor reacționari 
și alegerea în locul lor a. 
unor elemente democratice 
provenite din rîndul popo-

teroriza pc muncitori". I.a 
fel, minerii din Vulcan au 
determinat înlăturarea din 
conducerea întreprinderii 
„a celor care au fost con
siderați drept elemente 
contrare intereselor munci
torești sau au avut purtări 
nedemne de serviciu". La 
20 noiembrie, minerii de la 
Alinele. din Lupeni au 
manifestat în fața 
ției minelor cerînd 
rarea imediată din 
cerea întreprinderii

Direc- 
înlătu- 
condu- 
a unor

au -
Și 
la 
de 
uri

20 000 
cerut 
Muncitorii 

hotârîrea 
manifesta-

Jiu- 
lup- 
gU- 
ins- 
de- 

cen- 
vechi 
, cti-

monstrație.
au protestat împotriva te
rorii menținute de elemen
tele fasciste și, demascînd 
incapacitatea guvernului de 
a îmbunătăți situația oa
menilor muncii, au cerut 
instaurarea unui „guvern 
larg democratic care să 
se preocupe de interesele 
muncitorimii". La 22 oc
tombrie și 24 octombrie, în

Lupta maselor populare din 
Valea Jiului pentru instaurarea 
guvernului democrat-popular 

la 6 martie 1945

>■

FILE DE ISTORIE

rului. La Petroșani, în ca
drul unui miting organizat 
de partidul comunist, în 
ziua de 4 noiembrie 1944, 
au fost înlăturați primarul 
și ajutorul de primar, iar 
în locul lor au fost aleși 
doi reprezentanți ai F.N.D. 
Peste două zile, la Lupeni, 
în cadrul unei adunări, a 

de 
primar un reprezentant al 
partidului comunist, iar ca 
ajutor de primar — un 
membru al grupărilor po
litice din F.N.D. Tot la Lu
peni, cu ocazia adunării de 
alegere a comitetului sin
dical minier al Văii Jiului, 
s-a cerut „pedepsirea ele
mentelor legionare din ins
tituțiile locale (...) înlătura
rea subdirectorului de la 
Lonea, care și-a făcut o 
gardă personală pentru a

fost ales în funcția

ingineri reacționari, 
asemenea, la cererea sindi
catelor, din posturile de 
conducere ale societății 
„Petroșani", precum și Ia 
Atelierele centrale din Pe
troșani, au fost înlăturate 
elemente fasciste sabotoa
re. Invingînd greutăți de 
tot felul, oamenii muncii 
din orașele și satele ju
dețului nostru, alături de 
întregul popor, au răspuns 
cu elan la chemarea pa
triotică a Partidului Co
munist Român. „Totul pen
tru front, totul pentru vic
torie". In cadrul a nume
roase manifestări și adu
nări muncitorii de aici au 
încredințat partidul că 
vor munci din toate puteri
le pentru a mări „produc
ția de cărbune 
ra noastră are 
voie".

La începutul
dezaprobarea și ura mase
lor populare împotriva po
liticii reacțiunii .din gu
vern, în frunte cu genera
lul Rădescu, creștea neîn
cetat. Sub conducerea 
P.C.R., organizațiile

de care ța- 
atîta ne-

an u lui 1945

Cronica filmului

„Oamenii rămin oameni"
.Oamenii ră- 
.1"

modalitate de elabo- 
de 
de
In 

ge- 
„de catastrofă", 

se
11- 

■ pentru
a-

Filmul 
mîn oameni" face parte, 
ca 
rare, dintr-o categorie 
creații în vogă, dar 
o reputație discutabilă, 
aparență, proliferarea 
nu lui 
cum i șe spune — 
menține între limitele 
nui apetit bizar 
senzaționalul frizîrtd 
deseori macabrul. La o pri
vire mai atentă, cînd e- 
xaminăm fenomenul prin 
lentila psihologiei sociale, 
aceste filme apar ca 
proiecție specială a

o 
unui 

sentiment existențial, foar
te prezent în conștiința 
dițîrnă a societății de con
sum. Nesiguranța zilei de 
mîine, echilibrul social 
fragil, generează stări de 
angoasă și alienare. Privi
te în acest context, ’ al 
judecăți sociologice luci
de, filmele ca „Oamenii 
rămin oameni" se prezintă 
ea niște defilări ale u- 
nor acumulări negative 
împinse pînă la paroxism. 
Vehiculînd accente 
caliptice, filmele — 
tâstrofă încearcă să. 
glas unor neliniști 
la suprafață nelămurite, 
foarte descifrabile, în 
schimb, în solul problem 
melor sociale reale.

Factologia filmului 
menii rămin oameni" 
prezenta un intere^ • 
sebit, dacă (și titlul 
mânesc foarte inspirat 
spune multe în acest sens) 
n-ar conține o notă parti
culară care delimitează 
oarecum pelicula de 
milia sa", 
tîmplă în 
tibil la o 
conștientă 
vorba de 
mană, inalterabilă, 
ferent de încercările 
care este supusă, 
regizorul Earl Bellamy, nu 
ne propune o parabolă,

apo- 
ca- 
dea 

doar

,,Oa- 
n-ar 
deo- 

ro-

„fa- 
Tot ce se . în- 
film este reduc- 
idee generoasă 
de titlu. Este 
solidaritatea u- 

indi- 
la

Firește

care, 
țiile 
profunzimi filozofice, ar 
incita la meditații asu
pra condiției' omului con
temporan. Nu este vorba, 
deci, de vreo aluzie direc
tă la pericolele virtuale 
care pasc omenirea, ve
nind tot din surse uma
ne, ei de transcrierea în
deajuns de fidelă a unor 
comportamente omenești 
într-o situație limită, 
care inconștiența este 
f run tată cu simțul de 
ponsabilitate.

In Brownsville, 
crocosm închis, ci 
tre protagoniști, pilotul 
Brannigan, și consilierul 
comunal Blake înfruntă 
obtuzitatea adversarilor 
care, din mercantilism ș 
lipsă de răspunedere, îș 
asumă un risc apreciabil. 
In plan moral, atitudinea 
primarului și a acoli.ților 
săi echivalează cu geno
cidul, deoarece este evi
dent că digul suprasolici
tat de furiile apelor dez
lănțuite nu va fi în mă
sură să apere viața și bu
nurile locuitorilor din pi
toreasca așezare. Conflic
tul filmului, așa cum de
monstrează faptele, este 
unul de principii ; terme
nii poziției, reduși la abs
tracțiune, sînt Binele și 
Răul, două categorii mo
rale ce au un rol decisiv 
în existența umană.

„Oamenii rămîn oameni" 
merită atenție" și din punct. 
de vedere al imaginii. O- 
peratorul realizează a- 
devărate performanțe, fo
losind cu dexteritatea pro
fesionistului virtuțile pe^ 
liculei color. Deși practică 
senzaționalul (inevitabil în 
cazul acestor subiecte) o- 
perătorul rămîne la cota 
decenței.

centrele muncitorești din 
Valea Jiului au . organizat 
mari demonstrații de stra
dă. In ziua de 15 februa
rie 1945, la Petroșani, Lu
peni, Vulcan, Petrila 
avut loc mari adunări 
demonstrații, de stradă 
care cei peste 
participant air 

„guvern F.N.D. 
și-au exprimat 
de a continua
țiile în fiecare zi pînă ce 
guvernul va abdica. In 
a doua jumătate a lunii 
februarie 1945, urmînd in
dicațiile Iui Rădescu, în 
întreaga țară reaețiunea 
și-a intensificat acțiunile 
teroriste împotriva oame
nilor muncii. Astfel de 
acțiuni aveau loc și în 
Valea Jiului, unde sediile 
P.C.R. și U.T.C. erau ata
cate de huligani ocrotiți de 
polițiști, se trăgea în mun
citorii care manifestau 
pentru un guvern demo
cratic. Dar masele n-au fost 
intimidate și, la 24 februa
rie 1945, cu prilejul unei 
noi manifestații la Petro
șani, cer în moțiunea no
tată pedepsirea elementelor 
reacționare din guvern în 
frunte cu Rădescu și ins
taurarea unui guvern de- 

. mocratic.
In fața torentului revo

luționar condus de P.C.R. 
planurile reacțiunii din ju
rul lui Rădescu au suferit 
un eșec total, acesta fiind 
silit să demisioneze la 28 
februarie 1945. Marile bă
tălii sociale, de o amploa
re fără precedent în isto
ria țării, duse de masele 
cele mai largi ale poporu
lui înaotrlva reacțiunii in
terne, au adus, la conduce
rea țării, la 6 martie 1945, 
guvernul de largă concen
trare democratică condus 
de dr. Petru Groza. Aceas
tă cucerire a deschis drum 
liber unor profunde trans
formări. revoluționare în 
viața economică și social- 
pofitică ă României, permi- 
țînd folosirea puterii de 
stat în interesul transfor
mărilor revoluționare-de- 
mocratice.

Prof. Dumitru BARNA, 
Arhivele statului 
Hunedoara—Deva

I

I 
I
1

• Teatrul de stat
lea Jiului" a participat 
duminică la Festivalul de 
teatru contemporan or
ganizat la Brașov în ca
drul Festivalului națio
nal „Cîntarea Români
ei", ediția a 11-a. La a- 
ceastă manifestare artis
tică competitivă a fost 
prezentată o reprezenta
ție cu piesa „Alegeți-1 
singuri" de Ivan Bucov- 
can, spectacol realizat de 
regizorul Florin Fătu- 
lescu.

• In întimpinarea Zi
lei internaționale a fe
meii cenaclul literar „Pa- 
nait Istrati" organizează 

■astăzi (ora 14) ■ un reci
tal de poezie la Fabrica 
de tricotaje. din Petro
șani.

• La Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din 
Petroșani a avut loc vi
neri instruirea politică 
și metodică a cadrelor 
care lucrează în dome
niu și a activelor . . 
nierești. In încheiere a 
fost prezentată o expu
nere pe tema „Valea Jiu
lui pe coordonatele cin
cinalului revoluției teh- 
nico-științifice".

• Corul, orchestra 
soliștii 
de la. 
că din 
tieipat 
recital 
va, în 
lui
României", ediția a 11-a, 
alături de formațiile sco

Iilor de același profil din 
județ.

• Duminică, Ia Hu
nedoara, a. avut loc faza 
județeană — pionieri și 
elevi — a Festivalului 
naț'onal „Cîntarea Româ
niei", ediția a Ii-a, a 
formațiilor corale, gru
purilor vocale, camerale 
și folk. Din Valea Jiu
lui au participat forma
ții corale de la școlile 
generale nr. 6 Petroșani, 
nr. 5 Vulcan, nr. 5 Pe
troșani, Casa pionierilor 
Vulcan și grupurile folk 
de la școlile generale nr. 
1 Petroșani, nr. 1 Lupeni 
și Casa pionierilor Pe- 
trila. Dintre formațiile 
Văii Jiului doar corul 

generală 
(clasele 

clasificat

II
II
I

și 
instrumentiști 

Școala de muzi- 
Petroșani au par- 
sîmbătă la un 
organizat la De- 

eadrul Festivalu- 
național „Cîntarea

de la Școala 
nr. 5 Petroșani 
II—IV) a fost 
pe primul loc.

• La Vulcan s-a des
fășurat sîmbătă faza o- 
rășenească a concursu
lui „Prietenii pompieri- 

pio- lor", organizat de Con
siliul orășenesc al pio
nierilor și Casa pionieri
lor și șoimilor patriei. 
Din cele 6 echipaje par
ticipante, premiul îatîi a 
fost acordat pionierilor 
de la Școala generală nr. 
6. Competiții educative 
de aceeași factură au a- 
vut loc duminieă și în 
orașul Petrila, cîștigâtoa- 
re fiind școala generală 
nr. 5 („Prietenii pom
pierilor") și nr. 2 („Cea 
mai bună patrulă șco
lară de circulație").

Noii încadrați au nevoie 
colectivuluide căldura

• (Urmare din pag. 1)

readusă Ia. propor- 
realului ar sugera 

filozofice,

C. ALEXANDRU

nu am ce face. De băut 
beau, iar la cămin nu 
vena o micro biblioteca 
unde să iei o carte, 
lingă asta, 
cămin lasă

Un alt 
Pîrvulescu, 
vîlcean de 
drat la data de 10 Ianua
rie 1979 șl repartizat 
o grupă 
rutiii I. 
reținere.:

— _Am

nu 
si
de’ 
Pe

și curățenia în 
de dorit".

tînăr, Nieolae 
ele 21 de ani, 
origine, înea-

la 
din cadrul secto
ne spunea fără

,făcut nembti vale. 
Vroiam, să plec pentru că 
la căminul de ,'la Aeroport 

se poate' locui" orna-
' Sînt multe ■ beții, j 

furi,
spusele..'.

. .convins 
din 

am a/' 
de vorbă, 

era plec 
mai 
cîi 
Ba

Iosif, I’îkor
Ion Duca și eu multi 
tineri. Ne-au vorbit

căminul 
Aicî,,; nu 
cine s.ta 
nistratorul 

am'
■ T
3.11 ăilij

. ■ tmărulul 
vi’zitind

Aeroport, 
.it însă cu 

Âdmî-- 
,t. La 

de
Andronic 

lak Bella, 
Alexan-

Gheorghe Stoica, secretarul 
comitetului. U.T.C. pe mi
nă,; și nici Vasjle Negru, 
președintele
de sindicat, nu au avut ce 
să ne spună, pentru 
practic nu se aplică, 
dovadă,
a
vreun 
să se 
multă 
putut 
maistru sau șef de u

■ tor, contabil șef' sau 
de birou administrativ 
re sa fi trecut pe ia 
min sau să fi urmărit 
deaproape modul cum 
cești ; tineri s-au 
în producție. Aceasta 
ind situația de fapt, 
mai poate pune întrebarea 
de ce de

j plecat, anul trecut, ..■■ 
270 de tineri, iar în" 
mele luni ale acestui 
aproape 50? Credem 
orice comentariu este 
prisos. Ne oprim aici 
relatarea faptelor de 
tinerii nou încadrați, 
neri care au mul le de spus 
și din spusele lor ..se pot 
trage multe învățăminte 
utile. Up adevăr trebuie 
totuși reținut : creșterea 
și stabilitatea cadrelor la 
Dîlja, nu trebuie lăsate să 
se desfășoare la întîmpla- 
ro *

comitetului

teniei un tînăr 
putut vorbi > 

om al minei
fi apropiat de 
prietenie. Nu 
vorbi despre ,

că 
Ca 
nu 

despre 
care 

‘ ei cu
au 
un 

sec-
șef 
ca- 
că- 
în- 
a-

integrat 
fi
se

Ia I.M. DHja au 
peste 
pri- 

an 
că

Byio: 
dru, 
al ți 
despre abataj sau despre 
muncă, în general.. I-am 
întrebat de inițiativa „Prie
tenul noului încadrat". Ti
nerii n-au spun nimic des- 

această inițiativă, cum 
altfel nici tovarășii

Mecanicii auto Petru Zukcr și Francisc Lazăr, doi 
meseriași competenți <lc la „Dacia Service" Petroșani.

l oto: O. GHEORGHE

I a remedia operativ dera-
Moaflill a rrifipat firnanplp lililtp râSnilBil jamentele telefonice de

orice natura.

I

»
S-AU LUAT MASURI

./ Prin răspunsul referitor 
la nota „Cu Tatra" pe tro
tuar" publicată în „Steagul 
roșu" nr. 8181 - Miliția mu
nicipiului Petroșani ne fa
ce cunoscut că au fost, i- 
dentificați conducătorii au
to care au parcat autove
hiculele pe trotuar și s-au 
luat măsurile legale împo
triva lor. Totodată Ii s-a 
pus în vedere să nu mai 
parcheze autovehiculele în 
locuri nepermise.

Intr-adevăr, măsurile 
luate de miliție își dove
desc eficiența, trotuarul din 
fața viitorului sediu al

teatrului de stat na mai es
te ocupat ziua și noaptea 
de autovehicule de diferite 
tonaje.

PENTRU APELURI 
TELEFONICE CORECTE

Erorile de selecție —■ 
despre care a fost vorba în 
nota „Alo telefoanele 
publicată în „Steagul roșu" 
nr. 8204, se datoresc unor 
defecțiuni ale discurilor de 
apel cu care sînt echi
pate aparatele telefonice, 
ne-a precizat conducerea 
Oficiului de- poștă și tele
comunicații. în măsura în 
care aceste defecțiuni sînt

reclamate ia serviciul pen
tru înregistrarea deranja
mentelor — 02 — din ca
drul oficiului se trimit e- 
lectrdmocanici Ia domiciliul 
abonaților în vederea efec
tuării reparațiilor necesare, 
mergînd, după caz, pînă la 
înlocuirea discurilor și 
chiar a aparatului telefo
nic care nu poate fi repa
rat. Conducerea oficiului 
municipal de poștă adre
sează posesorilor de posturi 
telefonice rugămintea să 
anunțe la .serviciul 02 pri
mele manifestări de ape
luri telefonice greșite, ser
viciu care are obligația de

t INOl AȚI A
. s-a' confirmat

La ■ articolul . eu. titlul 
„Practici străine comerțu
lui", publicat în numărul 
8209 al ziarului nostru a 
răspuns conducerea I.C.S.A 
și A.P. Petroșani. „Vinovă
ția vînzătoărOi Etelka’ Lau- 
ran — șe spune în răspuns 
—- s-a confirmat parțial (!?) 
fapt pentru care ea a fos' 
pusă în discuția colectivu
lui (magazinului alimentar 
nr- 12 din cartierul Aero 
port Petroșani), atenționat; 
și mutată de la raionul ee 
reale ca îndrumătoare îi 
sala de autoservire".
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Două puncte prețioase și un altul... nevralgic
Jiul—S. C. Bacău 2-1 (0-1)

Prejudecata că, în parti
dele cu S.C. Bacău, apără
torii Jiului — în special 
Ciupită — gafează copilă
rește, s-a adeverit și în 
prima etapă a returului. 
Ca și în alte ediții, for
mația din Vale s-a văzut 
condusă, pe teren propriu. 
Acest lucru se datorește 
și faptului că adversarii au 
la cîrmă un priceput an
trenor, Traian Ioneșcu, ca
re are și atuul cunoașterii 
amănunțite a coechipieri
lor lui Mulțescu. Debutul 
de sezon a dovedit fragili
tatea morală a gazdelor, 
care au atacat mereu, dar 
n-au știut să se descoto
rosească de adversari, dim
potrivă (datorită nereplie- 
rii la timp), tactica defen
sivă „om la om", impusă 
de moldoveni, le-a creat, 
culmea, tot lor avantajul 
omului în plus, în condi
țiile în care „reduta" lor 
era în pericol doar pe ari
pa stingă.

Jiul a atacat pripit, au 
lipsit pasele la mijloc, s-au 
preferat incursiunile so
litare, iată de ce mai pe
riculoase s-au dovedit toc
mai fazele fixe. Astfel, în 
min. 3, lovitura liberă ex
pediată de Cassai a ajuns 
la Sălăjean și apoi la Bu
cureștii, dar șutul ultimu
lui a fost deviat în corner 
de excelentul Mîndrilă. Al
te șuturi (min. 10, 12, 16, 
20 etc.) nu și-au atins țin
ta. Prematura uzură mo
rală a gazdelor a produs 
apoi și incredibila, surpri
ză.

In min, 32, Solomon cel 
mare, adică Ion, a plasat 
o lungă lovitură în careul 
lui Moise. Balonul a fost 
privit de apărătorii Jiului 
ca un. obiect neidentifica
bil, prilejul de mută con
sternare a fost exploatat de 
Chitaru, care a înscris cu 
latul, ca la antrenament, 
adică în colțul lung și i-

deal. Băcăuanii au mai 
aplicat, în două rînduri (39 
și 41), aceeași corecție dis
trați lor noștri apărători, 
dar noroc cu Antohi, ca
re nu și-a realizat intenți
ile.

După pauză intră însă în 
joc, cu adevărat, doi fot
baliști care se vor dovedi 
cei mai buni de pe teren 
— ambițiosul și inspiratul 
Sălăjean și laboriosul Stoi- 
chiță. Băcăuanii răspund 
nesportiv, prin repetate tra
geri de timp, nu-i mai a- 
jută însă nici „rezerva de 
oxigen". Egalarea survine 
astfel în min. 55 — Du- 
mitrache „întoarce" în ca
reu centrarea lui Bucures- 
cu și Sălăjean înscrie, cu 
capul, din apropierea butu
rilor. Pentru punctul deta
șării se aruncă în luptă și 
fundașii centrali Ciupitu și 
Bădin, adversarii lor re
zistă, ba chiar contraatacă 
periculos prin Botez (62). 
Incursiunea sa este stopată 
doar de... capriciosul arbi
traj prestat de Constantin 
Dinuleseu prin ofsaid ; ba
lonul fusese însă atins de... 
Stoichiță, faza trebuia in
terpretată ca pas de la ad
versar. Jiul atacă cu și 
mai multă îndîrjire, încu
rajat de galerie, care în 
sfîrșit s-a trezit. Sălăjean, 
în aceeași percutantă dis
poziție, șutează violent spre 
butul stîng, Mîndrilă cule
ge însă aplauze pentru sa
lutara sa robinsonadă (68). 
Antrenorii Oaidă și Ene II 
joacă pe ultima carte, îl 
trimit în atac pe Iancu. 
Pentru prima dată sub cu
lorile Jiului, cu o altă 
mentalitate! de fapt cea 
bună) despre viața sporti
vă, Iancu a creat breșe a- 
dînci în compartimentul 
defensiv advers, dispune 
într-adevăr de o forță, deo
sebită, dublată de o teh
nică bună și de un. spirit 
colegial ireproșabil. Dacă

Pe fază, Sălăjean șutează puternic în colțul lung 
și face inutilă intervenția spectaculoasă a portarului 
băcăuan, scorul a devenit egal, 1-1.

Foto : Ștefan NEMECSEK

și coechipierii îl vor înțe
lege, despre atacul nos
tru — în care îi aliniem 
pe Dumitrache și Sălăjean, 
susținuți cu inteligență de 
Mulțescu — se vor auzi 
multe cuvinte de laudă. 
Revenind la partidă, du
pă cîteva cornere, în min. 
83 centrarea lui Mulțescu 
este preluată, din întoarce
re de Sălăjean și ultimul 
apărător advers nu se mai 
poate opune golului. Un 
gol care poate figura în 
oricare antologie a „drep
tunghiului verde". încercă
rile lui Cărpuci și Șoșu de 
a mai modifica tabela de 
marcaj s-au dovedit tar
dive, merită însă prețuită 
rîvna coechipierilor lor de 
a se lupta, cu dăruire, 90 
de minute, de a crede în 
șansa lor pînă la fluierul 
final.

In consecință, prima vic
torie din acest retur a fost 
obținută pe drept, după o 
încleștare memorabilă, în
vingătorii au rămas totuși 
deficitari la capitolul mo- 
ral-volițional, „frica" de a 
greși timorează, incredibil, 
jucători cu o tehnică re
cunoscută. Frica de a lua 
o decizie, în speță de a 
șuta, merită o radiografie 
amănunțită, fiindcă, aici 
este punctul nevralgic al 
formației noastre.

La juniori, Jiul — S.C. 
Bacău 1—1 (1—0) ; pentru 
gazde a înscris Pocșan.

Ion VULPE

Clasamentul
REZULTATE TEHNICE; A.S.A. Tg. Mureș — 

Sportul studențesc 1—2 ; Jiul Petroșani — S.C. Ba
cău 2—1; Universitatea Craiova — Politehnica Timi
șoara 2—0 ; F.C..Corvinul — Politehnica Iași 2—0 ; 
Dinamo — F.C. Baia Mare 1—0 ; F.C. Argeș — Chi
mia Rîmnicu Vîlcea 2—0 ; F.C. Bihor — U.T.A. 0—0 ; 
C.S. Tîrgoviște — Gloria Buzău 3—1 ; F.C. Olimpia — 
Steaua 0—1.

CLASAMENTUL

F.C. Olimpia ; Sportul studențesc — F.C. Corvinul;

1. F.C. Argeș 18 11 1 6 27—17 23
2. Steaua 18 9 4 5 31—20 22
3. C.S. Tîrgoviște 18 9 3 6 22—16 21
4. F.C. Baia Mare 18 10 1 7 18—17 21
5. Dinamo 18 7 6 5 21—13 20
6. Univ. Craiova 18 6 7 5 21—14 19
7. Sportul stud. 18 7 5 6 26—22 19
8. Poli. Iași 18 8 3 7 21—18 19
9. Jiul M 8 3 7 23—24 19

10. S.C. Bacău 18 8 2 8 23—18 18
11. Olimpia 18 8 2 8 17—23 18
12. U.T. Arad 18 6 5 7 26-—22 17
13. Corvinul 18 7 3 8 24—25 17
14. A.S.A. Tg. Mureș 18 6 5 7 22—29 17
15. Gloria Buzău 18 7 2 9 20—29 16
16. Poli Timișoara 18 5 3 10 16—24 13
17. Chim. Rm. Vîlcea 18 4 5 9 16—33 13
18. F.C. Bihor 18 • • 4 4 10 1 17—27 12

ETAPA -VIITOARE : Chimia Rîțnnicu Vîlcea —

F.C. Baia Mare — Jiul; Steaua — F.C. Bihor; Glo
ria Buzău — A.S.A. Tg. Mureș ; U.T.A. — Dinamo ; 
S.C. Bacău — F.C. Argeș ; Politehnica Iași — Univer
sitatea Craiova ; Politehnica Timișoara — C.S. Tîr
goviște.

••••••••••••••••••••••••••••••(•••••••••••••••••••*••••••••

POPICE, divizia A
O PREȚIOASA VICTORIE 

IN DEPLASARE 
TEIINOUTILAJUL

ODORHEI — JIUL 
PETRILA 5490—5502

In cadrul etapei a doua 
a returului campionatului 
diviziei A de popice mas
culin, echipa Jiul din Pe- 
trila a obținut o preți
oasă victorie la Odorhei.

Redăm în continua-* 
re fișa tehnică a re
zultatelor obținute : Victor 
Miclea 978 p.d., Valeriu 
Pișcoi 938 p.d., loan Scor- 
țea 934 p.d., Ioan Popa 
904 p.d., Ilie Nicolae 882 
p.d. și Nicolae Păsărică 
864 p.d. După cum se vede, 
majoritatea jucătorilor de 
la/jiul au depășit gra
nița de 900 p.d. ,★

In cadrul campionatului 
municipal pe echipe se
niori, pe arena Construc
torul minier Petroșani s-a 
desfășurat întîlnirea din
tre chipa locală Cons
tructorul și Jiul II Pe» 
trila. Gazdele au obținut 
victoria cu 4491 p.d. îa 
4421 p.d. Cei mai eficace 
popicari au fost Adalbert' 
Tokar cu 806 p.d. și Iulip 
Venczel 802 p.d., de la
gazde, și Constantin Stru
nă cu 786 p.d., de la oas
peți. (Staicu Băloi). s

TENIS
DOUA LOCURI 3

Participanți la două 
competiții jubiliare dotate 
cu cupele „16 Februarie* și 
„Steaua", jucătorii de te
nis de la Jiul Petroșani 
s-au reîntors din București 
cu două locuri trei, cuce
rite de Bebe Almăjan. Ast
fel, la prima competiție a 
fost medaliat cu’ bronz la 
proba de simplu, iar în în
trecerea celor mai bune 
rachete din țară și de pes
te hotare, desfășurată sub’ 
patronajul clubului bucu- 
reștean, în tandem cu Co- 
din Dumitrescu a obținut 
același trofeu la perechi.••••••••••••••••••••••••••••a»

Cupa ziarului „Steagul roșu“ la schi mai

• (Urmare din pag. 1)

SPORTIVI LEGITIMAȚI, 
băieți, cat. peste 25 ani : 
locul I și Cupa ziarului 
„Steagul roșu", DUMITRU 
B1RLIDA ; locul II (meda
lie) Dionisie Maior, locul 
III : Ștefan Fara ; cat. 20— 
25 ani : locul I (medalie) 
Gotz Laszlo ; cat. 15—16 
ani : locul 1 (medalie) Ho- 
rațiu Tipțer ; cat. 11—14 
ani : locul 1 (medalie) Dan 
Nogruț, locul II Răzvan 
Marica ; locul III Robert 
Slovenschi : cat. 7—10 ani: 
locul 1 Siegfried Bota. 
SPORTIVI LEGITIMAȚI, 
fete, cat. 20—25 ani : locul 
I (medalie) Angela Mano
lo : locul U Gabriela I.eib ;

cat. 17—19 ani: locul 1 
(medalie) Kacso ludith ; 
cat. 15—16 ani : locul I 
(medalie) Kardo ludith ; 
cat. 11—14 ani ; locul I 
(medalie) Liana Grosu. Nu 
s-au acordat medalii (pen
tru abandon, descalificare 
sau neprezeritare la start) 
la categoriile 20—25 ani, 
băieți (locurile II, III), 17— 
19 ani, băieți (I—III), 15— 
16 ani, băieți (II—III), 7— 
10 ani, băieți (II—-III), pes
te 25 ani, fete (locurile 
I—III), 20—25 ani, fete 
(III), 17—19 ani, fete 
(I—III), 15—16 ani, fete 
(II—III), 11—14 ani, fete 
(II—III), 7—10 ani, fete 
(I—III). în urma deliberă
rilor, juriul a hotărît ca, 
avînd în vedere comporta
rea deosebită în concurs a 
sportivei ANGELA MANO-z 
LE (Lupeni) să-i fie acor
dată și Cupa ziarului 
„Steagul roșu“ pentru lo
cul I, sportivi legitimați, 
care inițial a fost destinată 
unei categorii superioare.
SPORTIVI NELEGITI
MAȚI, băieți, cat. peste 
25 ani : locul I și Cupa zia
rului „Steagul roșu", IOAN 
SIN, locul II (medalie) Io
sif Zlegneanu, locul III Dio
nisie Maior ; cat. 20—25 
ani : locul I (medalie) Iosif 
Huda ; cat. 17—19 ani : 
locul I (medalie) Ovidiu 
Ghidei, locul II Zoltan Slo
venschi, locul III Dumitru 
Găvan; cat. 15—1G ani : 
locul I (medalie) Nicolae 
Pătrașcu ; cat. 11—14 ani : 
locul I (medalie) Edmund 
loja, locul II Edelstein Ro
land ; cat. 7—10 ani : locul 
I Cristian Popescu, locul

II Daniel Dani, locul III 
Paul Ionică ; cat. sub 7 
ani : locul I Acs Alexandru 
II, locul II Dan Peterfy; 
SPORTIVI NELEGITI
MAȚI, fete, cat. peste 25 
ani, locul I și Cupa ziaru
lui „Steagul rosu“ ELENA 
SZUHANEK, locul II (me
dalie) Mariana Mihuț, lo
cul III Virginia Marica ; 
cat. 20—25 ani : locul I 
(medalie) Gertrude Anger ; 
cat. 17—19 ani : locul I 
(medalie) Mariana Ghidei; 
cat. 11—14 , ani : locul I 
(medalie). Daniela Ciortan, 
locul II Cristina Ciortan, 
locul III Tiberica Rad ; cat. 
7—10 ani: locul I Mihaela 
Hiciu, locul II Corina Ai- 
rinei, locul III Angelica 
Vraja ; cat. sub 7 ani : lo
cul I Gerlinde Mihuț. Nu 
s-au acordat medalii (aban
don, descalificare sau ' ne- 
prezentare la start) la ca
tegoriile 20—25 ani băieți 
(lpcufile II—III), 15—16 
ani băieți (II, III), 11—14 
ani băieți (III), sub 7 ani 
băieți (III), 20—25 ani fete 
(II—III), 17—19 ani fete 
(II—III), 15—16 ani fete 
(I—■IU), sub 7 arii fete'(II— 
III).

Au mai fost acordate 
medaliile „Familia cu cei 
mai mulți participanți" 
(Andrei Anger), „Medalia 
Ghiocelului" (Gerlinde Mi
huț), „Medalia Speranței" 
(Dan Peterfy), „Premiul 
pentru sportivitate" (loan 
On și Gabriela Leib), „Ti
nerețe fără bătrînețe" (Va- 
sile Pop), „Cea mai spec
taculoasă evoluție" (Carol 
Lauran și Angela Manote).

Medaliile pentru cei
activi susținători ai Cupei 
ziarului „;
la schi au 
catedrei de 
București 
Alexandru 
mandantul 
de schi de 
tică Paring) ; prof. Virginia 
Peterfi, (de la Școala spor
tivă Petroșani) și Mircea 
Guia, (maistru la I.U.M.P.). 
De asemenea, au fost acor
date premii In obiecte 
concurenților Mihaela Hi
ciu și Cristian Popescu din 
partea Consiliului munici
pal al organizației pionie
rilor și loja Edmund, Da
niela Ciortan, Mariana Ghi
dei și Ovidiu Ghidei din 
partea Consiliului munici
pal al sindicatelor.

Un sprijin deosebit

roșu".Steagul
fost acordate : 
schi a l.E.F.S.

(conf. univ. 
Forțu, co- 
taberei 

la Baza didac-

PREMIERA ALPINA

a 
fost primit, pentru desfășu
rarea concursului, din par
tea catedrei de schi a Ins
titutului de educație fizică 
și sport București și a Șco
lii sportive din Petroșani. 
Cadrele didactice și stu
denții aflați la Baza di
dactică Paring, șub condu
cerea conf. univ. Alexan
dru Forțu, comandantul ta
berei, și a- lector univ. Va- 
sile Cîrstocea și asistent 
univ. Ștefan Sava au acor
dat asistența tehnică nece
sară, asigurînd întreaga- or
ganizare și desfășurarea 
probei, de slalom special 
(amenajarea pîrtiei, cro
nometrajul etc.).

N.R. Anunțăm toți parti- 
cipanții care nu au fost 
prezenți la festivitatea de 
premiere, să se prezinte la 
redacție pentru a li se în- 
mîna diplomele de partici
pare. (Zilnic între orele 
10—14).

Participanțiilor la ediția 
a V-a a Cupei ziarului 
„Steagul roșu" la schi le-a 
fost oferită in premieră al
pină in Paring o frumoasă 
surpriză. Mai multi schiori 
— obișnuiți ai pirtiilor din 
Paring — și membri ai for
mației „Salvamont" au o- 
ferit un frumos spectacol 
de jocuri pe zăpadă. Slalo
mul special (Dumitru Birll- 
da, Carol Lauran, Răzvan 
Marica), cu perna (Franeisc 
Edelin, Aristică Popescu, 
Ladislau Gâczy), cu oul în 
lingură (Victor Mihuț,' Du
mitru Birlida, Carol Lau
ran) ori cu ligheanul plin 
cu apă in miini (Ion Sin, 
Petru Torok, Alexandru 
Dobdi), ca și dansul pe 
schiuri (Ion Sin) au stir- 
nit ropote de apaluze. La 
fel au fost răsplătiți și șal- 
vamontiștii care au exe
cutat o „demonstrație" co
mică de slalom cu achiaț 
soldată cu... o „șarjă" de 
portocale pentru specta
tori. A fost un spectacol 
plăcut, care atestă fante
zia și iscusința protagoniș
tilor.



4 Steagul roșu

Lucrările Consfătuirii cu cadrele 
de conducere din industrie, construcții, 

transporturi și agricultură
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FILME
. PETROȘANI — 7 Nu, 
iembrie : Taina micilor 
revoluționari ; Republi- 

Ica : Adios muchachos;
Unirea : Poliția învinsă. 

PETRILA : Melodi-
I ile nopții albe.
I LONEA : Haiducul
Icu ochii ca stelele.

VULCAN : Totul pen- 
Itru fotbal.

LUPENI — Cultural; 
Portret cu ploaie ; Mun-: 

Icitoresc : M-ați con
fundat.

. URICANl : Castelul 
Ide nisip.

I

Constantin Roncea, prim- 
vicepreședinle al Consi
liului oamenilor muncii, 
director al Combinatului 
petrochimic Midia-Năvo- 
dari, Ileana Nica, președin
te al Consiliului oameni
lor muncii, secretar al 
Comitetului de partid de 
la Filatura de bumbac Ol
tenița, județul Ilfov, Ion 

; Iliescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Iași 
ăl P.C.R., Matei Fira, pre
ședinte al Consiliului oa
menilor muncii, secretar al 
Comitetului de partid de 
la . întreprinderea de alu
miniu Slatina, Petre Păun, 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor mun
cii, director al întreprin
derii electr ocentr ale Por
țile, de Fier, Nicodim Roș
ea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor mun
cii, directorul întreprin
derii mecanice Cugir, ju
dețul Alba, Ferdinand
Nagy, prim-secretar al Co- 

jrnitetuluî județean Co- 
vasna al P.C.R., Gheorglie 
Cocoș, adjunct al mini'stru- 

, lui enprg.iei electrice,' E- 
leonora Medăleariu, . prim- 
vicepreședinte a! Consi
liului oamenilor . muncii, 
director \ al Întreprinderii 
de Inc ăl ț ă m in t e 
„Libertatea"' — Arad,' Flo- 
rea Ungheanu, președin
te al Consiliului oameni
lor muncii, secretar al Co
mitetului de partid de la 
Întreprinderea de rulmenți 
Alexandria, Vasile Sechel, 
adjunct al ministrului in- , 
dustr^ci construcțiilor de 
mașini, șeful Departamen
tului de autovehicule, trac
toare, mașini agricole și 
rulmenți — Brașov, Ion 
Giurgea. pri m-v icepreședi n- 
te al Consiliului oameni
lor muncii, director al în
treprinderii „Unirea" ■■—
Cluj-Napoca, Ion Antonică, 
prim-adjunct al ministru
lui minelor, petrolului și 
geologiei. Corneliu Velin- 
cov, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor .mun
cii, director al Combina
tului siderurgie. Galați, 
Vasile Sav, 
ședințe al Consiliului 
menilor muncii.
al Întreprinderii 
Roman. județul 
Richard Winter,

Tovarășul Angelo Micu- 
. al 

a- 
a- 
a- 

ac- 
în

S (Urinare din pag 1)
------------- ------------------------- - lescu, vieeprim-ministru 

guvernului, ministrul 
griculturii și industriei 
limentare, a prezentat 
poi „Raportul privind 
tivitatoa desfășurată 
anii 1976—1978 pentru dez
voltarea agriculturii, creș
terea producțiilor în toate 
sectoarele, ridicarea efi
cienței economice ; sarci
nile ce revin agriculturii 
în anii 1979—1980 pentru 
realizarea în cele mai bu
ne condiții ' a hotărîriilor 
Congresului al Xl-lea și 
Conferinței Naționale ale 
P.C.R.".

In cadrul dezbaterilor 
Consfătuirii cu cadrele din 
industrie, construcții 
transporturi au luat 
vîntul tovarășii Ion 
cei, prim-secretar al

ncrali ai centralelor in- 
eustriate, președinți, prim- 
vieepre.ședinți ai consili- 

. ilar oamenilor muncii din 
întreprinderi industriale, 
Ai construcții și trans- 

. porturi, directori generali 
ai direcțiilor agricole ju
dețene, directori ai . trus
turilor t.A.S. și S.M.A., di- 

, rectori de întreprinderi a- 
grieole de stat, președinții, 
prim-vicepreședinții, ingi- 
aeri șefi, ai Consiliilor u* 
aice agroindustriale de stat 

. și cooperatiste, președinți 

. ai cooperativelor agricole 
de producție, cadre din pro
iectare și cercetare, din 
«inducerea ministerelor și 
afganelor centrale, 
«iști de partid, ai 
nizațiilor de masă și 
ștești.

'Lucrările Consfătuirii cu 
‘ cadrele din industrie, cons

trucții și transporturi au 
fost deschise ele tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
prun vieeprim-ministru al 
guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Pla
nificării.

In continuare, tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politie E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim vieeprim-ministru al 

„Ra- 
aeti-

re- 
in- 
și • 

înde- 
toți

acti- 
orga- 

ob-

și 
cu- 

Cîr- 
Co- 

mitetului județean Praho
va al P.C.R., Ionel Cîndea, 
președinte al Consiliului 
oamenilor muncii, secre
tar al Comitetului de 
partid de la Combinatul 
siderurgic. Hunedoara, 
Ier Gabrian, director 
neral al Centralei 
nelor și metalurgiei 
feroase Baia “Mare,. 
Verona Burtea, 
al Consiliului 
muncii, secretar al Comi
tetului de partid de la In- 
ti’eprinderea de confecții 
și tricotaje București,. Ga
bor Laszlo, prim-vicepre
ședinte al Consiliului oa
menilor muncii, directo
rul l.F.E.T. Miercurea Ciue, 
Petre Blajovici, ministru 
secretar de stat, șeful De
partamentului lndustri- 

Alimentare, Nico- 
Badea, președinte 

oamenilor
Comi-

. Va- 
orp- , ț» *- .■ 
mi
ne-

Elena 
. președinte 
oamenilor

secretar de stat ia Minis
terul Aprovizionării Teh- 
nico-Matcriale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Haralambie Alexa, 
prim-secretar al Comite
tului județean Botoșani al 
P.C.R.

La dezbaterile Consfă
tuirii cu cadrele de con
ducere din agricultură au 
luat cuvîntul tovarășii Ilie 
Călugăru, președintele 
Consiliului unic agroin
dustrial de stat și coope
ratist Stîlpuj județul Bu
zău, Anghel Mircea, Dan,- 
președintele cooperativei 
agricole de producție Gfin- 
du, județul Ialomița, loan 
Toma, directorul Între
prinderii ’ agricole de stat 

■ Prejmei-, județul Brașov, 
Mihai Crețu, prim-vice
președintele Consiliului 
unic agroindustrial de 
stat și cooperatist Dara
bani, județul -Botoșani, Mi
hai 
al 
Timiș al P.C.R., 
Catarig, directorul 
ral al Direcției 
pentru agricultură și 
dustrializarea produselor 
agricole din județul Mu
reș, Alexandru Barbu, di
rectorul Asociației eco
nomice intercooperatiste 
pentru creșterea și îngră- 
șarea porcilor Tuîcea, 
Gheorglie Stoian, directo
rul Stațiunii de. cercetări 
pentru combaterea 
nii solului .Periehi, 
Vaslui, Cristache 
veanu, secretar al
,totului județean Brăila al 
P.C.R., președintele Uniu
nii județene a cooprative- 
lor agricole de producție, 
Csege Alexandru, pre
ședintele cooperativei a- 
gricole de producție Sa- 
lonta, județul Bihor, loan 
Popescu, secretar al Co
mitetului județean Cons
tanța al P.C.R., președin
tele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de 
producție. Cornel Mardare, 
directorul întreprinderii 
agricole de stat Miroslava, 
județul Iași, Victor Dra- 
șoveanu, președintele Con
siliului unic agroindustri
al de stat și cooperatist 
Teiuș. județul Alba, Ste- 
lian Dinescu, directorul 
Institutului de cercetări

taurine*
11- 

pre* 
a-

Tăl- 
Ion 
mi- 

si
Ov

al
Me-

Tel eseu, prim-secretar 
Comitetului județean 

Ioan 
gene- 

gene'rale 
in-

pentfll creșterea 
lor Corbeanca, județul 
fov, Heddi Sinonis, 
ședința Cooperativei 
gricole de producție 
maciu, județul Sibiu, 
Ceaușescu, adjunct al 
nistrului agriculturii 
industriei alimentare, 

. tavian Socol, secretar 
Comitetului județean '

: hedinți al P.C.R., președin
tele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de 
producție, Valeriu Lazen- 
ta, șeful : Inspectoratului 
sanitar-veterinar al 
dețului Timiș, Vasile 
top,, prim-secretar al

. mitetului județean
zău al P.C.R., Constanța 

. Semeniuc, președinta Co- 

. operativei agricole Re pro
ducție Tîrgu Trotuș, ju
dețul Bacău, Eross Ladis- 

. Iau, inginer-șef al Consi
liului unic agroindustrial 
de- stat și. cooperatist Cris- 
.turu Secuiesc, județul Har
ghita, Nicolae Mantz, se
cretar.. de stat la Ministe
rul Agriculturii și

. triei Alimentare, 
Bărbulescu,

. Biroului Executiv al Con
siliului unic agroindustri
al de stat și cooperatist,

. președintele . Cooperativei 
agricole de producție. Scor- 
nicești, județul Olt, Ștefan 
Burtea, directorul 
tului S.M.A din 
Suceava, Mihai 
șeful Oficiului de

. dueție și selecție 
malelor. din județul Arad, 
Gheorghe Aeatrinei, secre
tar al Comitetului jude
țean Suceava al P.C.R., 
președintele' Uniunii ju
dețene a cooperativelor a- 
gricole de producție, Nico
lae Vulpeș, directorul Sta- 

pomi- 
județul 
Tîrnă- 

Trustu-

de stat din jude-

ju- 
Po- 
Co- 
Bu-

TV

Indus-
Vasile 

președintele

I 
I 
I 
I
I 
II 
I
I

9,(10 Teleșcoală. 
Roman-fdileton: „
dark". Reluarea ' episo
dului 2. 10,55 Muzica 
populară vocală și in
strumentală.

In jurul orei 11,30 — 
Transmisiune directă: 
Ședința de închidere a 
Consfătuirii cu cadrele' 
de conducere din in
dustrie, construcții, 
transporturi și agricul
tură.

17,00 Telex. 17,05 Te-., 
leșcoală. 17,25 ’ Curs !

10,00 
„Ppl--

Ileșcoaia. ears -
de limbă engleză. 17.45 I

. Corespondențe RTV. •
118.10 Din țările socia- I 
Iliste. 18,20 ’Lecții rn'r 1 
pentru ..lucrătorii , 
agricultură. 18,45

I

liste. 18,20 Lecții
din 
dî- 

Ivertisment muzical.
19,00 Tribuna TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,30 Seară 
de teatru : „Așteptînd . 
în prag" de Mircea E- 
nescu. Premieră pe țară. 
21,55 Pentru prietenii 
romanței. 22,15 
jurnal.

Trus- 
județul 
Eichner, 

repro- 
a ani-

guvernului -a prezentat 
portul .cu privire la 
vita lea desfășurată și 
«uitatele obținute în 
dustrie, construcții 
transporturi pentru 
plinirea planului la 
indicatorii pe anul 1978 și 
pe primii trei ani din cin
cinalul actual ; sarcinile și 
măsurile ce se impun pen
tru realizarea integrală și 
în condiții de eficiență 
sporită a planului pe anii 
1979 și 1980, în vederea 
transpunerii în viață a ho- 
tărîrilor Congresului 
Xl-lea și Conferinței 
țipnale ale P.C.R.".

Lucrările Constaturi: cu 
.cadrele din agricultură au 
fost deschise de 
Manea Mănescu, 
al Comitetului 
xectiliv al C.C. 
priin-ininistru al 
nului, 
țiotial •••••••••••••>•••*•••••••©••••©•••••••••••••••••

eroziu- 
județ'îl 
Moldo- 
Comi-

al
Na-

tovarășul 
membru 

Politic 
al P.C.R..

guver- 
președintele Na- 
al Agriculturii.

ei 
lea 
al Consiliului 
muncii, secretar al Comi
tetului de partid de la în
treprinderea de mașini 
grele București, Ecaterina 
Răgălie, președinte al Con
siliului oamenilor muncii, 
secretar al Comitetului de 
partid de la întreprinderea 
de postav Buhuși, jude
țul Bacău, Dorel Mihai Po
pa, prim-vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor’ mun
cii, director al Combina
tului de îngrășăminte chi
mice Azomureș, Tîrgu Mu
reș, Petre Preoteasa, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R.,

siderurgie, 
prim-vicepre- 

oa- 
director i 
de țevi 
Neamț, 

ministru

ți unii de cercetări 
cole Caransebeș, 
Caraș-Severin,. Ion 

.veanu, directorul 
lui întreprinderilor 
gricole

. țul Cluj. . . .
Pentru a da posibilitatea 

unui număr cit mai mare 
, de. participanți să ia cu- 

vîntul, lucrările Consfă
tuirii cu cadrele de con
ducere din industrie, cons
trucții, transporturi și ' a- 
gricultură, s-au desfășu- 
raț, în cursul după-amiezii. 
pe secțiuni de . specialitate.

RADIO

Tele-

știri.

în- 
de-a 

Con
ex-

doua .tentative
nouDelegația P.C.R. a fost primită 

de președintele Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 5

(Agerpres). —• Președintele
Statelor Unite Mexicane,

' Jose Lopez Portillo, a pri
mit delegația Partidului
Comunist Roniân condusă
de losif Banc, membru al 
Comitetului Politic Execu-

tiv, secretar al C.C. al
P.C.R., care participă la 
festivitățile consacrate ce
lei de-a 50-a aniversări a 
creării Partidului Revolu
ționar Instituțional, de 
guvernămînt, din Mexic.

portugalia întrevederi ale 
reprezentantului P.C.R.

So- 
Miu 
su-
Po- 

al 
Con-

LISABONA 5 (Agerpres) 
— Reprezentantul Parti
dului Comunist Român la 
Congresul Partidului 
cialist Portughez,

- Dobrescu, membru 
pleant al Comitetului 
litiu Executiv al C.C. 
P.C.R., președintele
siliului Culturii și Educa
ției Socialiste, a fost pri
mit de Mario Soares, se-

, cretar general al P.S.P. 
Cu acest prilej, din partea 
tovarășului Ni co 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Cornu-

, nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a fost transmis se-

cretarului general al P.S.P. 
un masaj de salut, 
preună cu urări de 
în activitatea sa . în 
Partidului. Socialist 
prosperitate pentru 
rul portughez prieten.

★
Reprezentantul P.C.R. a 

avut, de asemenea, întîl- 
niri cu membri ai condu
cerii Partidului Comu
nist Portughez, Consiliu-

• lui Revoluției, pjrecum și 
cu secretarul de stat pen
tru cultură al Portugaliei. 
- La întîlniri a fost pre
zent Marin Iliescu, . am
basadorul României în 
Portugalia.

îrri- 
succeșe 
fruntea 
și de 
pupo

Iranul a reluat 
exeportul de petrol

TEHERAN 5 (Agerpres).
— După o întrerupere de 
peste două luni, Iranul a 
reluat exportul de petrol, 
ș-a anunțat oficial la Te
heran.

Intr-o declarație făcută 
ziariștilor, Amir Entezam, 
vieeprim-ministru însăr
cinat cu sectorul comuni
cațiilor, a relevat că gu
vernul iranian intenționea
ză să atingă nivelul ma
xim, de 6 milioane barili 
pe zi, al exporturilor, du
pă care cantitatea de pe
trol exportată va fi re
ajustată în conformitate 
cu nevoile reale ale țării în 
materie de venituri obți
nute din țiței.

★
TEHERAN 5 (Agerpres).

— Ministrul iranian de 
interne, Sadr Haj-Sey ed 
Javadi, a anunțat: într-un 
interviu publicat în exclu
sivitate de cotidianul

că referendu- 
viitoarea

a 
30 

agenția

„Kayhan", 
mul privind 
formă de guvernămînt 
țării va avea loc la 
martie, relatează 
France Prsse.

IN EDITURA „AYUSO" 
din capitala Spaniei a a- 
părut volumul „Formarea 
statului 
român" 
Constantin C.

BANCA CHINEI a pro
pus stabilirea unor servicii 
bancare directe intre Ban
ca Taiwanului și partea 
continentală a Chinei. In
tr-un interviu acordat a- 
genției China Nouă, Jiang 
Wengui, director general 
adjunct al Băncii Chinei, a 
arătat că această propu
nere „urmărește intensifi
carea contactelor între 
compatrioții din Taiwan și 
rudele lor din partea con
tinentală".

REGELE BAUDOUIN 
AL BELGIEI a numit pe 
Paul van den Boeynants 
ca „formator" al viitorii ■ 
lui guvern. In prezent, tot 
1’aul van den Boeynants 
rezolvă problemele curen
te ale țării. Criza guver
namentală durează de la 
alegerile generale din 17 
decembrie anul trecut. Pî-

național unitar 
al istoricului 

Giurescu.

acum, 
de formare a unui 
guvern au eșuat.

LA NAIROBI s-au 
cheiat lucrările celei 
XXXlI-a sesiuni a 
siliului miniștrilor de 
terne din țările membre 
ale Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). In ceea 
ce privește Africa aus- 

. trală O. U. .A. reafir
mă cunoscutele sale 
poziții de condamnare a 
„regimurilor rasiste mi
noritare" din Rhodesia și 
Africa de Sud. O U.A. își 
reafirmă, totodată, spri
jinul său exclusiv acordat 
Frontului Patriotic în Rho
desia, Organizației Po
porului din Africa de Sud- 
Vest (SWAPO) din Nami
bia și 
african din Azania" 
Congresului Național 
frican (A.N.C.) din 
ca de Sud.

LA MANILA s-au 
chis 
de-a 
siei 
ciale 
tru 
(ESCAP) la care participă 
delegați și observatori din 
41 state reprez.entînd pes
te două miliarde de locui
tori ai planetei noastre.

5,0'1 Buletin de 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții, 7.00 ~ "
nai.
sei. 
9,00 
9,05 
tătorilor. 10,00 
le știri. 10,05 
„Ana Lugojana". 
Dulce Românie -— pie
se folk. 10,40 Miorița.

Buletin de știri, , 
muncito- 

lă,00 Buletin de 
12,05 Diti comoa- 
foldorului nostru. 
Repere interpre

tative : Marina Voica 
și Plastic Bertrand. ; 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Clubul curioșilor, 16,QO, 
Radiojurnal. 16,20 Co
ordonate economice. 
16,40 Hora muncii în
frățite — muzică popu
lară. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Te apăr și , 
te cînt, patria mea — 1 
program muzical. 17,30 
Poemele eterne ale mu- ' 
zicii. 17,50 Noi înregis
trări de muzică ușoară. ; 
18,00 Orele serii. 20,00 , 
Cîntec mîndru româ
nesc. 20,15 România, . 
peisaj industrial con- ! 
temporan. 20,30 Memo- 1 
ria pămîntului româ- | 
nesc. 21,00 Buletin de ! 
știri. 21,05 Cadențe so- , 
nore.' 22,00 O zi intr-o 
ora. 23,00—5,00 Non 1 
stop muzical nocturn. I

Radiojur- 
8,00 -Revista pre- 

8,10 Muzică ușoară. 
Buletin de știri. 
Răspundem ascul- 

Buletin 
Opereta 

10,25lî
I 11,00 Buletin 
111,05 Cîntece
• reștL lă,00 B
| știrii

ra
12,35

„Congresul Pan- 
si 

Â- 
Afri-

VREMEA

des- 
celeiluni lucrările

35-a sesiuni a Comi- 
Economir-e și So- 
a O. N. U. pen- 

Asia și Pacific

Pentru
21 de ore : Vreme 
bila, cu cer senin 
tea și acoperit 
dimineața ceață

Stratul de zăpadă in 
Paring : 39 cm.

următoarele
insta- 
noap- 
ziua, 

slabă.
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