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Transmisiune directă 
la posturile de radio 

și televiziune
Mîine, în jurul orei 10,00, posturile de radio si 

televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii 
președintelui Republicii Federale Germania, KarI 
Carstens, și a doamnei Veronica Carstens, care, la 
invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, vor efectua o vizită oficială in țara noastră.

DUMINICĂ, 25 OCTOMBRIE 1981

Tenacitatea oamenilor
a deschis zăgazurile șuvoiului 
nestăvilit ai forței și luminii
— Trebuiau învinse gre

utățile, ne destăinuia loc
țiitorul șefului sectorului 
VI al I.M. Vulcan, Nico
lae Șufan la ieșirea din 
mină. Timp de 8 luni am 
bătut pasul -pe loc. Mi
nusul sectorului la pro
ducția de cărbune repre
zenta mai mult de jumă
tate din totalul celui în
registrat de întreprinde
re. Orice spuneai erai a- 
postrofat „voi ăștia de 
la VI nu faceți nici cît 
o ceapă degerată1. E a- 
devărat că aveam și o 

'situație deosebit de grea 
'în sector și care se mai 
menține. Strateîe 7 și 15 
pe care le exploatăm sînt 
la mare distanță față de 
punctele de alimentare 
cu materiale. Galeriile 
presionate ale stratului 
15 pe care le-ați văzut 
și la care lucrăm intens 
pentru reprofilare înră
utățesc condițiile de tran
sport. Cu toate aceste 
greutăți în luna septem-

V 

brie am ajuns la conclu
zia că planul sectorului 
poate fi realizat. Condi
țiile erau mai favorabile, 
oamenii din brigada lui 
Mihai Potsch puteau ob
ține randamente mai 
mari în stratul 7 unde 
se trecuse de greutăți 
care frînau creșterea pro
ductivității muncii. Con
ducerea sectorului a a- 
pelat- la maiștrii, briga
dieri. la șefii de schimb 
și la partea electromeca
nică pentru a întări dis
ciplina muncii. Șeful de 
brigadă Ciocan din stra
tul 15, abatajul frontal, 
a fost înlocuit cu Gheor- 
ghe Țugurlân, a cărui bri
gadă a fost mai bine or
ganizată. Această mobi
lizare de excepție a con
dus la realizarea și depă
șirea planului cu 19 to
ne. E foarte puțin. Dar 
pentru noi, cei care timp 
de opt luni nu am gus
tat bucuria succesului... 
De valoarea acestei afir
mații ne-am convins pe 
teren, în discuțiile cu oa

menii acestui sector, care 
au luptat cu greutățile și 
au biruit. Iată ce afirma 
maistrul minier Vasile 
Ileș : „In luna septem
brie am stăpînit mai bi
ne posturile prestate în 
abataj cît și la transpor
tul materialului. Brigăzi
le au fost ajutate mai 
mult în organizarea 
muncii în abataje”. Șeful 
de schimb, Petcu Andrei 
din brigada condusă de 
Mihai Potsch ne relata : 
„S-a trăit mult timp cu 
impresia că noi am uitat 
să dăm cărbune. Șeful 
nostru de brigadă care e 
și membru al c.o.m. era 
tare necăjit de acest lu
cru. Dar. în luna septem
brie cum s-a regularizat 
stratul 7 am demonstrat
— prin cele 934 de tone 
realizate peste prevederi
— că știm să dăm și căr
bune cînd condițiile de 
zăcămînt ne permit. E

Teodor ARVINTE
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Depășiri ale principalilor indicatori
PrinU-o mai bună organizare, colectivul 

de oameni ai muncii de la I.U.M. Petro
șani au obținut rezultate bune pe cele nouă 
luni caie cu trecut de la începutul anului. 
Au realizat o producție netă peste plan în 
valoare de 10 509 000 lei, productivitatea 
muncii calculată pe baza acestui indicator 
a crescut față de cea planificată cu 3,2

la sută, pe fiecare loc de muncă. Cheltu
ielile materiale la 1000 de lei producție 
marfă au fost reduse cu 2,8 lei, iar indica
torul producție marfă a fost realizat în 
proporție dc- 101,49 la sută. Aceste însem
nate realizări la principalii indicatori au 
dus la obținerea unui beneficiu în valoare 
de 2 759 000 lei.

Brigada condusă dc 
minerul Vasile Cerceja 
de la sectorul IV al mi
nei Paroșeni, se situea
ză pe locul intii în în
trecerea socialistă între 
formațiile de la lucră
rile de investiții și pre
gătiri din cadrul minei.

Foto : Șt. NEMECSEK

Sprijin deplin, largă aprobare față de im

portantele măsuri ale partidului și statului 
nostru

Adunarea cetățeneascăy

de la Uricani
însemnate realizări

în fruntea hărniciei minierești din cadrul secto
rului IV al minei Lonea, se află colectivul condus de 
priceputul ' șef de brigadă Iosif Clamba, care și în 
această lună desfășoară o bună activitate. De la în
ceputul anului, colectivul brigăzii a realizat o pro
ducție suplimentară de u G23 tone de cărbune, prin 
creșterea productivității muncii cu 1 .100 kg cărbune 
pe post. Vrednicii mineri șefi de schimb Traian Ma
nea, Dumitru Iordache, Victor Răbulea și Nicu Neagu, 
alături de ceilalți membri ai formației, sînt hotărîți 
să sporească plusul de cărbune printr-o organizare 
mai bună a muncii pe fiecare schimb.

Mereu în frunte
Colectivul de forestieri 

de la sectorul Cîmpu lui 
Neag se află de mai multă 
vreme în fruntea întrece
rii socialiste din acest do
meniu de activitate din 
Valea Jiului. Indicatorul 
de bază al noului meca
nism economico-finaneiar 
—- producția netă — a fost 
realizat pe cele nouă luni

I

I 
I.

Belșugul toamnei vine 
din luna lui cuptor, a 
trecut printr-un august 
de foc, dar s-a maturizat 
intr-un septembrie în ca
re „cicatricea" verii nu 
s-a închis încă- Este to
tuși octombrie. Răcoarea 
dimineții și cite-un nor 
care se mai ascunde după 

în proporție de 101 la sută. 
Planul de producție la ma
să lemnoasă a fost depășit 
în această perioadă cu 7300 
mc. Sortimental, aceste de
pășiri se materializează în 
11 000 mc bușteni de gater. 
1000 mc bușteni de rulaj 
superior, 250 mc lemn pen
tru construcții rurale.

Toamnă
crestele Paringului, ves
tesc o toamnă care 

deși întîrziată, totuși, tă
cută și melancolică aș
teaptă momentul revan
șei. Și va sosi. Atunci, 
vom uita — pentru mo
ment firește — că la în
ceputul lui octombrie mai 
oftam după umbra bine
făcătoare. Toamna, cea 
cu care ne-am obișnuit

bogată
întîrzie, deși pe după cres
te vîntul își încearcă vo
cea. iar sus în munți ur- | 
sul își pregătește deja bir- | 
logul. Toiul se măsoară • 
doar în zile. Iar natura, I 
indiferent de anotimp, a- ' 
re legile ei, sacre, eterne 
și de neînfrînt, de neîn- 
frînt cum sîntem noi, OA
MENII.
loan Alexandru TĂTAR ■

înainte de a fi expe
diate la întreprinderile 
miniere, complexele me
canizate fabricate la 
I.U.M. Petroșani se su
pun unor testări rigu
roase, folosind aparatu
ră de control modernă 
în vederea eliminării 
celor mai mici deficien
țe. pentru o funcționare 
ireproșabilă în abataje
le subterane unde voi 
fi montate.

La Uricani, adunarea ce
tățenească a făcut o amplă 
dezbatere a recentelor De
crete ale Consiliului de 
Stat, scoțînd în evidență 
deplina adeziune a locuito
rilor de aici față de preve
derile celor două acte nor
mative. față de măsurile 
luate de conducerea de 
partid și de stat pentru a- 
provizionarea populației cu 
produse alimentare, pentru 
întărirea autoconducerii și 
autoaprovizionării terito
riale. Cu acest prilej adu
narea cetățenească a făcut 
bilanțul livrărilor, în ca
drul contractelor, de către 
cetățeni cu gospodării in
dividuale a produselor a- 
nimaliere la fondul de stat, 
subliniind posibilitatea de 
creștere a acestora în pe
rioada care urmează.

Participanții la dezbateri 
au subliniat în cuvîntul 
lor necesitatea extinderii 
terenurilor arabile, a îm
bunătățirii pajiștilor natu
rale, prin lucrări de între
ținere și fertilizare, precum 
și a creșterii efectivelor de 
animale. în acest context, 
s-a evidențiat, de aseme
nea, cerința asigurării ba
zei furajere necesare pen
tru animale. S-a relevat. în 
legătură cu aceasta, faptul 
că în anul 1981 au rămas 
nerecoltate întinse supra
fețe de finețe.

Pe ele altă parte, refe- 
rindu-se la mai buna folo
sire a pămîntului — indi
cație dată de secretarul ge
neral al partidului eu di
ferite prilejuri — Victor 
Radu sublinia în cuvîntul 
său „Fiecare cetățean are 
obligația de a folosi rațio

nal pămîntul, de a cultiva 
produsele necesare fami
liei sale, de a livra la fon
dul de stat ceea ce îi este 
de prisos. în acest sens 
Consiliul popular trebuie 
să repartizeze din timp lo
turi de pămînt oamenilor 
în vederea cultivării lor. 
Ilie Frunză solicita „apro
vizionarea cu îngrășămin
te chimice și cu substanțe 
împotriva dăunătorilor, 
precum și înființarea unui 
post de medic veterinar în 
cadrul Consiliului popular 
Uricani". La rîndul său 
Cornelia Bulzan afirma: „An 
de an am contractat cu 
statul înseninate cantități, 
de carne, lapte, lînă etc. 
Măsurile luate prin Decre
tele Consiliului de Stat 
vin să ne sprijine, pe noi, 
cetățenii cu gospodării in
dividuale, de a produce 
mai mult, de a livra mai 
multe produse statului11*. 
La rîndul său Gheorghe 
Pintilie spunea : „Pentru
viitor este necesar ca fie
care deținător de teren 
să-și sporească suprafața 
arabilă în vederea creșterii 
producției de cartofi, po
rumb, legume necesar pen
tru consumul propriu, dar 
să nu fie neglijată nici a- 
sigurarea bazei furajere ne
cesare creșterii de anima
le". Adunarea cetățeneas
că de la Uricani a adoptat 
un plan de măsuri propriu 
menit să conducă la mate
rializarea Decretelor Con
siliului de Stat, la sporirea 
producției de cartofi. po-

C. GRAURE
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EROIC SCUT DE APĂRARE A CUCERIRILOR
REVOLUȚIONARE ALE POPORULUI

Realizări în folosul populației
I

întreaga suflare româ
nească, ostașii țării, intr-o 
strinsă unitate de gind și 
de inaltă simțire patriotică 
sărbătoresc, azi, 25 octom
brie, Ziua Armatei Republi
cii Socialiste România. 
Trăim această mare sărbă
toare a națiunii noastre în 
condițiile în care întregul 
nostru popor, strîns unit în 
jurul Partidului Comunist 
Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înfăptuiește ne
abătut istoricele hotărîri 
ale Congresului al Xll-lea 
al partidului, Programul fău
ririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintări! spre comunism.

Devenită tradițională, 
sărbătoarea armatei 
nifică grija deosebită 
profunda dragoste cu 
partidul, toți oamenii 
cii înconjoară oștirea 
în semn de prețuire pentru 
inalta conștiință, abnega
ția, patosul revoluționar și 
patriotic cu care își îndepli
nește misiunea sacră de a 
apăra, cuceririle socia
liste, independența și suve
ranitatea 
momentul 
octombrie 
eliberat 
României 
fascistă, aducem un 
binte omagiu fiilor națiunii 
noastre care, cu 37 de ani 
î^ urmă, la chemarea vi
brantă a comuniștilor, au 
luptat vitejește, în strînsă 
frăție de arme cu milita
rii armatei sovietice, pen
tru eliberarea și integrita
tea patriei, pentru victoria 
definitivă împotriva hitle-

rismului. In același 
sărbătoarea armatei 
zintă un prilej de prețuire, 
omagiere și evocare a pa- 
trioților și militarilor revolu
ționari, a eroilor oștirilor 
române, care, de-a lungul 
veacurilor s-au acoperit de 
glorie în luptele pentru in
dependență, apărarea fiin
ței noastre naționale, a 
gliei strămoșești.

în anii luminoși ai socia
lismului, oștirea țării a cu-

timp 
repre-

Ziua Armatei
Republicii Socialiste 

România

sem-
Și 

care 
mun- 
țării

patriei. Evocînd 
înălțător de la 25 
1944, cînd a fost 
întreg teritoriu! 

de sub dominația 
fier-

noscut profunde mutații ca
litative, înfățișîndu-se as
tăzi ca o armată modernă 
bine înzestrată și temeinic 
instruită, apărătoare de nă
dejde a muncii și liniștii po
porului, participantă acti
vă la întreaga noastră via
ță economică, politică și 
socială.

Pornind 
context internațional 
sebit 
fa ptul 
xistă 
xistă 
ții pe plan internațional și 
se menține pericolul agre
siunilor și războaielor, par
tidul și statul nostru se pre
ocupă neabătut de întărirea 
capacității de apărare a 
patriei, de creșterea capa
cității de luptă a armatei 
și a celorlalte 
le sistemului 
națională. Pe 
ției științifice 
privind apărarea patriei, al

de la actualul 
deo- 

de complex, de la 
că atîta timp cît e- 

imperialismul, cit e- 
puternice contradic-

formațiuni a- 
de apărare 
baza concep- 
a partidului

cărei fondator este coman
dantul suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in țara 
noastră a fost edificat un 
sistem de apărare naționa
lă care asigură ridicarea la 
arme, în caz de necesitate, 
a_ întregului popor, capabil 
să lupte pentru respingerea 
agresiunii imperialiste, pen
tru apărarea integrității te
ritoriale, a libertății și in
dependenței țării. Alături 
de armată, gărzile patrio
tice și formațiunile tineretu
lui își aduc contribuția la 
apărarea patriei. Prin grija 
Partidului Comunist Ro
mân, țara noastră dispune 
astăzi de o armată temei
nic instruită, înzestrată cu 
mijloace de luptă moderne, 
profund devotată patriei, 
poporului, partidului, cauzei 
socialismului, cu o înaltă 
disciplină și capacitate com
bativă, gata oricînd să-și 
îndeplinească misiunea în
credințată.

Eroic scut de apărare a 
cuceririlor revoluționare a- 
le poporului, împreună cu 
poporul, armata participă 
la munca pașnică consacra
tă dezvoltării economico- 
sociale a patriei.

De ziua lor, ostașii țării, 
fac legămînt de a acționa 
fără preget pentru îndepli
nirea neabătută a progra
mului pregătirii lor de lup
tă și politice, de muncă ne
obosită in interesul econo
miei naționale convinși că 
în felul acesta vor fi la înăl
țimea răspunderii și misiu
nii ce o au de îndeplinit 
pentru apărarea patriei.

Colonel Gheorghită NANU

Cooperativa „Straja", 
căreia îi aparțin toate 
unitățile meșteșugărești 
din Uricani, Lupeni, Vul
can și Aninoasa, și-a in
tensificat preocupările în 
vederea diversificării ser
viciilor, pentru a satisfa
ce tot mai mult cerințele 
oamenilor muncii.

— De la începutul anu
lui și pînă în prezent — 
ne spunea tovarășul Cons
tantin Adămuț, președin
tele cooperativei „Straja1' 
— cele 54 unități 
noastre au realizat 
crări în valoare de peste 
24 milioane lei și sîntem 
hotărîți ca planul anual 
de 34 milioane lei să-1 
depășim cu cel puțin 2 
milioane lei. Am reușit să 
obținem aceste realizări, 
axîndu-ne activitatea 
o muncă de calitate, pro
dusele noastre fiind 
dute în magazinele 
profil din întreaga 
Cele mai bune 
le au unitățile marochină-

ale 
lu-

pe

vin
de 

țară, 
realizări

rie (Costică Tolea), me
canică mixtă (Petru Căl- 
dărar), croitorie (George- 
ta Mețiu) — toate din 
Lupeni, unitatea nr. 5 
croitorie pentru femei 
(Maria Manea), foto (Ele
na Iancu) din Vulcan și 
unitatea de croitorie din 
Aninoasa.

— La baza activității 
noastre se află indicațiile 
organelor superioare de 
partid — ne spunea, tov. 
Petru Abraham, secreta
rul organizației de partid 
— ca unitățile noastre să 
fie amplasate în imediata 
apropiere a centrelor 
populate. Vom extinde 
spațiile unităților, vom 
organiza munca pe două 
schimburi și vom înfiin
ța alte unități în cartie
rele nou construite, ca 
cel din Bărbăteni.

La cursurile de școlari
zare a cadrelor proprii, 
avem înscriși peste 50 de 
tineri, pentru specializa
re în meseriile optician,

cosmetician, 
auto, croitor, 
radio—TV, cizmar 
Pentru extinderea muncii 
la domiciliu, am organi
zat un concurs pe muni
cipiu (în profilele artiza
nat, tricotaje, confecții) la 
care poate participa ori
ce meseriaș, și pensionar. 
Pentru realizarea bene
ficiului, am elaborat un 
program, care se și apli
că în vederea valorifică
rii superioare a materiei 
prime, refolosirea și re
valorificarea deșeurilor, 
extinderea cooperării cu 
unitățile miniere -prin 
executarea de împletitu
ră de sîrmă, panouri su
date pentru bandajarea 
galeriilor subterane și al
te asemenea activități.

în urma acestor preocu
pări, rezultatele nu se 
lasă așteptate. Și este cu 
atît mai bine cu cît aceste 
rezultate se obțin în do
meniul servirii populației.

Ștefan NEMECSEK

tinichigiu 
depanator 

etc.

Adaiîiarea ceiățesaeciscâ «de Ia IHcam
(Urmare din pag. I)

rumb, sfeclă furajeră, le
gume, fîn natural. Totoda
tă, gospodarii din Uricani 
s-au angajat să sporească 
în anul 1982, față de anul 
1981 producția de carne cu 
10 la sută, iar cea de lapte 
cu 15 la sută.

Exprimîndu-și adeziunea 
față de ansamblul măsuri
lor întreprinse de condu
cerea de partid și de stat, 
.adunarea cetățenească de 
la Uricani a adresat o te-

legramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
în care printre altele se 
spune: „Sîntem convinși 
că aceste măsuri reflectă 
o dată în plus dragostea și 
grija pe care le purtați oa
menilor muncii, întregului 
popor, că ele au la bază 
principiile echității socia-

liste, cinstei și omeniei. 
Noi, locuitorii orașului Uri- 
cani, întruniți în adunarea 
cetățenească, sîntem hotă- 
riți să facem totul pen
tru aplicarea lor in prac
tică, să ne aducem o con
tribuție subsanțială la asi
gurarea necesarului pentru 
gospodăriile personale și 
livrarea de produse la fon
dul de stat".

„Steagul roșu" a critica?.- organele vizate răspund

Tenacitatsa

iUrmare din pag. 1)

adevărat • că și partea 
electromecanică a ac
ționat mai bine la creș
terea de productivitate 
obținută în abataj de 
1 180 kg/post“.

Pe arterele subterane 
am întîlnit atîtea greu
tăți îneît faptele de mun
că ale acestor oameni 
care s-au întrecut pe ei 
înșiși pentru a le învin
ge ni s-au părut demne 
de consemnat. Bunăoa
ră, trebuie organizat sis
temul de aprovizionare 
al brigăzilor cu mate
riale. Efortul făcut 
conducerea minei 
dotarea sectorului 
un monorai, nu este 
ficient în condițiile 
tuale de puternice ]

; de 
în 
cu 

! SU- 
ac- 

pre- 
siuni asupra galeriilor, 
devenite aproape impo
sibile de circulat. Con
ducerea sectorului, îm
preună cu cea a minei 
va trebui să adopte, o 
metodă de exploatare 
a stratului 15 pentru e- 
vitarea marilor presiuni 
care imobilizează o im
portantă forță de muncă 
(trei valoroase brigăzi 
de pregătiri) necesară 
reprofilării continue a 
galeriilor în dauna rea
lizării lucrărilor de pre
gătire atît de necesare 
sectorului.

Răspundem cititorilor
ALEXANDRU LIA, Vul

can : Pentru rezolvarea pro
blemei dv. prezentați-vă la 
sediul cooperativei „Stra
ja" Lupeni, strada 23 Au
gust nr. 9.

CONSTANTIN BURSUC, 
Petroșani: Ca răspuns la 
sesizarea dv. adresată zia
rului, I.C.S.A. și A.P. Pe
troșani, ne roagă să vă co
municăm că problema a 
fost rezolvată. Totodată 
vă aduce mulțumiri pentru 
colaborare. Vă mulțumim 
și noi. După cum se vede 
critica ajută, a.șa că vă ru
găm să ne mai scrieți, dar 
și cu 
zitive 
la tot

UN

TARI, Vulcan: Chiria, ta
xele pentru curent, încălzi
re .și toate celelalte sînt 
obligații ce revin titularu
lui prin contract al apar
tamentului în care locuieș
te. Părinții, frații sau alte 
rude care 
preună cu 
tamentului 
obligație.

conviețuiesc îm- 
posesorul apar- 
nu au această

privire 
fiindcă 
pasul. 
GRUP

la fapte po- 
sînt destule

DE LOCA-

LOCATARI, STRADA 
NEDEII, Petroșani : De la 
I.G.C.L. Petroșani aflăm 
că înfundarea canalizării 
de pe strada unde locuiți 
s-a datorat unei construcții 
care s-a executat peste 
canalul menajer. Ca urma
re a devierii lui, în prezent 
canalul este în stare de 
funcționare.

© EDILITARĂ. în in
tersecția străzilor V. Roai- 
tă — N. Bălcescu din Pe
troșani, constructorii șan
tierului nr. 1 din Petro

șani al T.C.H. au început 
lucrările la cota parter a 
blocului 3 E. De consemnat 
că soluția inițială a proiec
tului acestui bloc a fost 
îmbunătățită, astfel îneît 
pe lîngă 32 apartamente, 
blocul va cuprinde la par

ter și cca 300 mp spații co
merciale.

Q TERMOFICARE. în- 
cepînd de luni, conducta 
magistralei de termoficare 
va fi încărcată cu apă de- 
durizată și în porțiunea 
Vulcan — Petroșani — o- 
perație prin care se va a- 
sigura alimentarea cu a- 
gent termic a primelor 
patru puncte din cartierul 
Aeroport.

□ ELEVII din anul I al 
Liceului industrial nr. 1 
Petroșani și-au desfășurat 
practica alături de harni

cii constructori ai șantieru
lui nr. 1 Petrila al I.C.M.M. 
La viitoarea cantină a mi
nerilor elevii au ajutat la 
vopsitul caloriferelor, la 
curățatul molozului din in
cinta cantinei și la curăța
tul ușilor și geamurilor. 
Dintre cei mai harnici s-au 
dovedit: Marcela Bălan, 
Irenke Kovacs, Ioana Șchio- 
pu, Victoria Nițaru, Ga
briel Podare, loan Ersei, 
Kerekeș Ana, Gabriela Nă- 
sui, Camelia Ciolacu. (Me
lania Muntean, anul I, Li
ceul industrial nr. 1 Petro
șani, clasa a IX-a B).

Propagandei vizuale i se aduc 
îmbunătățiri

Răspunzînd articolului 
critic cu titlul „Forța edu
cativă, mobilizatoare a pro
pagandei vizuale 
bine valorificată !“ 
tetul de partid de la I.U.M. 
Petroșani răspunde redac
ției următoarele : 
la cunoștință de 
înserate în coloanele 
rului nr. 9035 din 25 sep
tembrie 1981, biroul comi
tetului de partid din î-ntre-

- mai 
comi-

„Luînd 
criticile 

zia-

Oră în modernul cabi
net de mecanică și re
zistența materialelor, de 
Ia Liceul industrial mi
nier din Petroșani.
Foto: Șt. NEMECSEK

prinderea 
Petroșani, 
cretarii birourilor 
zațiilor de bază, au anali
zat situația existentă sta- 
bilindu-se măsuri imediate 
de înlăturare a deficiențe
lor semnalate.

Cu acest prilej au fost 
revizuite colectivele și co
legiile gazetelor de perete 
precum și colectivele res
ponsabile cu panourile de 
prezentare a stadiului în
trecerii socialiste în între- . 
prindere.

Mulțumim colectivului 
redacției ziarului „Steagul 
roșu" pentru sprijinul a- 
cordat în acest sens consi- 
derînd criticile aduse ca 
fiind constructive.

de utilaj minier 
împreună cu se- 

organi-

Să gospodărim rațional 
existenței noastre 

iese așa cum se cuvine aceste măsuri.
Decretele Consiliului de Stat, pe care 

le consider în deplină concordanță cu 
normele noastre morale și cetățenești, 
legiferează o problemă de mare impor
tanță, și anume ; fiecare oraș sau co
mună să asigure aprovizionarea propri
ilor locuitori pe baza autoconducerii și 
autoaprovizionării. Se elimină, astfel, o 
practică injustă : înstrăinarea — în sco
pul speculei sau risipei negîndite — a 
produseloi- alimentare. Am toate moti
vele ca eu și familia mea, la un loc cu 
tovarășii mei de muncă, să salut cu căl
dură aceste măsuri binevenite, ale coi. 
ducerii partidului și statului nostru.

Alexandru OLAH, 
impiegat de mișcare 
Stația C.F.R. Lupeni

produsele necesare
Decretele privind asigurarea aprovizio

nării în bune condițiuni a populației cu 
pîine, făină, mălai, ulei, zahăr și alte 
alimente și întărirea autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale, menite să 
reglementeze aprovizionarea rațională 
și echitabilă, ne asigură tuturor cantita
tea necesară din aceste produse. Dar mai 
important este faptul că s-a pus astfel 
frîu risipei, care se manifesta în gospo
dăriile individuale, în cantine, în uni
tăți de alimentație publică și în celelalte 
locuri care favorizau acest lucru. Măsu
rile adoptate ne obligă de acum înainte 
să gospodărim cît mai rațional aceste 
produse care ne asigură existența. Este 
de. altfel, o obligație patriotică și cetățe
nească. Cu siguranță, oamenii cu bun 
simț, cu conștiință înaintată, comunistă, 
își dau seama de acest lucru și prețu-

® SEARĂ CULTURAL- 
EDUCATIVA. Ieri, la clu
bul sindicatelor din Lu
peni a avut loc o seară 
cultural-educativă, organi
zată de organizația U.T.C. 
nr. 13 de la I.M. Lupeni. 
Sub îndrumarea Comitetu
lui orășenesc U.T.C., ac
țiunea a avut un conținut 
bogat, din care spicuim : 
muzică, dans, momente ve
sele, jocuri distractive.

@ DEPĂȘIRI. Atelierul 
de cojocărie nr. 80 Băni- 
ța, responsabil de unitate 
Miclăuș Gheorghe, a reali
zat în luna septembrie lu

crări în valoare de 35 mii 
lei peste prevederi. în lu
na octombrie depășirile 
sînt în aceeași proporție.

0 ATENȚIE FUMĂTORI! 
Fumătorii care locuiesc 
în cartierul Aeroport pînă 
în centrul orașului își pot 
procura nesănătoasele ți
gări numai la tutungeria 
din parc. La alimentare nu 
se mai găsesc de mult timp, 
iar unitatea 96 (lingă poș
tă) nu-și respectă nicioda
tă programul. Și, să nu te 
consumi ca o țigară I N-a- 
veți un foc ?

@ FOTBALISTICĂ. în 
meci restant al seriei a 
IlI-a a diviziei B, Minerul 
Lupeni a pierdut la Cav-
nic cu echipa 
nerul, cu 2—4

locală Mi- i
(0—2). Golu- I

rile Minerului au fost mar
cate de Jenică și Sebestyen,

Rubrică realizată de
T. CĂMPIANU

I
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ROMA (li) Oe la o duminică la alta
de 
ju-

Orașul cu o istorie 
peste două milenii și 
mătate este cu adevărat 
tentacular. Secole de mă
reție romană, secole de 
renaștere îi pun o am
prentă particulară. Monu
mentele de tot felul — 
după o hartă panoramică 
a metropolei, cel puțin 
cinci sute — atrag aten
ția vizitatorului. Forul ro
man. Aici un uriaș cîmp 
de ruine, aș spune foarte 
solide de altfel, plimbă 
privirea turistului de la 
templul lui Saturn la cel 
al lui Vespasian, de la co
loana lui Focas, la basi
lica lui Maxențius, de la 
Casa Vestalelor la Orato
riul martirilor și enume
rarea ar putea să conti
nue mult și bine. Am do
ri să ne- oprim cîteva mo
mente la arcurile de 
triumf ridicate în for : 
a lui Septimîus Sever, al
tul al lui Titus, apoi încă 
unul al lui Constantin. 
Prezența lor are ceva o- • 
bositor și silnic. Fiecare 
din ele, iar basoreliefurile 
și inscripțiile sînt expli
cite, reprezintă o sclavie 

~ pentru alții, un amestec 
direct și brutal în evolu
ția altor popoare. Desigur, 
puterea imperiului a fost 
mare, dar nu și întotdeau
na dreaptă... Știu că nu 
departe trebuie să se gă
sească forul lui Traian, 
cu vestita columnă care 
povestește în piatră așa 
cum a vrut Traian, cele 
două războaie cu dacii. 
Aștept cu o înțeleasă 
strîngere de inimă im
pactul vizual. La un mo
ment dat privirea mea 
atinge aripa dreaptă a 
Altarului Patriei, monu
ment modern ce glorifică 
lupta pentru unitate a po
porului italian. între mo
nument și vîrful copacilor 
unui parc, la o anumită 

^depărtare zăresc bine știu-

ta statuie de bronz a 
Petru plasată în vîrful 
lumnei. Binoclul îmi 
propie lacom ultimele spi
re ; le recunosc. Piatra 
albă recent curățită scoa
te în lumina soarelui e- 
venimente din cel de-al 
doilea război dacic... Las 
totul la o parte și mă în
drept spre coloană. Inau
gurată în mai 113, de la 
bun început i-a lipsit spa
țiul arhitectural. De o 
parte și de alta este strîns

a

Sf.
co-
a-

r

De !a Sarmizsgetusa 
la Ccîumna Traiană

flancată de cele două bi
blioteci zidite din porun
ca lui Traian. în fața ei, 
la o distanță mică se ri
dică templul în care îm
păratul dorea ca după 
moarte să fie înhumat. în 
spatele coloanei apărea 
basilica Ulpia în curtea 
căreia exista o statuie 
ecvestră a împăratului. 
Acum, apropierea de Al
tarul Patriei de o biseri
că și alte clădiri îi des
chid perspectiva doar spre 
ruinele fostei basilici. în 
antichitate forul 
avea în apropiere 
lui August și pe 
lui Nerva. Strada,
cam la nivelul părții 
sus a soclului scade ceva 
din înălțimea coloanei, 
dar apropie banda sculp
tată ele privitori. Nu am 
prea văzut italieni lîngă 
columnă, în schimb „în
vinșii" din diverse terito
rii — Franța, Spania, Por
tugalia, Grecia — se în- 
vîrtesc cu aparatele de 
filmat în "Jurul ei... Pri
vesc piatra monumentu
lui cu sufletul împărțit. 
Pe de o parte graiul meu

Traian 
forul 

cel al 
aflată 

de

este copilul bun al limbii 
acestor excelenți militari 
și constructori, perfect 
organizați, porniți să cu
cerească Dacia.

Păstrăm de la ei obice
iuri, o anumită spirituali
tate latină, numele nos
tru ca popor și încă mul
te... Pe de altă parte îmi 
spun ; eu sînt țăranul și 
meșteșugarul legat de 
munții Daciei. Eu sînt 
neamul de sînge al celor 
care s-au apărat îndîrjit 
și îndelung spre mirarea 
ori poate rușinea celui 
mai puternic imperiu al 
timpurilor... Mă uit ~ la 
călăreții făloși de pe ben
zile sculptate, la pedestra
șii neobosiți, la însuși Tra
ian, aici în Roma lui. Sînt 
și eu aceștia, dar pe sfîn- 
ta dreptate, sufletul meu 
este lîngă tainele Sarmi- 
zegetusei, acolo lîngă greu 
încercatele ruine, lîngă 
tăcerea muntelui, acolo 
unde un Decebal își lua 
zilele, mîndru și nesupus, 
unde se unea cu pămîntul 
pe care-1 apărase ca ni
meni altul. Traian dorea 
un act de efemeră vani
tate, înlănțuirea adversa
rului său la carul de 
triumf. Pe planul opțiu
nilor, regele dac l-a în- 
frînt fără drept de apel. 
L-a învins printr-un act 
veșnic. Decebal a dovedit 
că este viteaz în viață, 
măreț în moarte... O sea
mă de scene sculptate pe 
columnă sînt un pic altfel 
văzute de aproape și în- 
tr-o continuitate a scene
lor pe care nu o poate 
reda un mulaj fragmen
tat ori un număr de fo
tografii. Desigur, istoria 
s-a pronunțat demult, pa
timile s-au șters și totuși 
am plecat de lîngă Co
lumnă cu sufletul greu...

Viorel MORARU J

CITITORII FOTOGRAFIAZĂ

Un Wilhelm Tell în... miniatură !
Foto : Teodor TRIFA

FOTBALIȘTI printre rlnduri

Pastile... diai eroare
— De ieri ceasul meu 

deșteptător s-a oprit.
— L-ai întors ?

- — Am încercat, dar în
tors, în poziție verticală, 
nu stă.

★
— Nu vă supurați, ușa 

de la mijloc merge ?
— Evident... odată cu au

tobuzul.

— Ce repede conduceți ! 
Ați luat de mult carnetul?

— Eu da. Miliția mi l-a 
luat numai acum o oră.

★
— Eu nu pot să stau pe 

'scaunul nr. 13.
— E cu ghinion ?
— E... ocupat.

© Cochetezi cu sticla și... 
ai trecere la pahare ;

@ Cînd ți se urcă vinul 
la cap, vezi să nu calci o- 
menia în picioare ?

Autumnale

A fost odată ca nicioda
tă un cioban care a întîl- 
nit un vînător : „LUNG îi 
drumul ? întrebă CIOBA- 
NU“, „Cit ține LUNCA, zi
se VÎNATORU care tremu
ra ca VARGA de ți se 
MUIA inima privindu-1. 
Pasămite zărise vreun 
URS, își zise ciobanul, pri
vind dintr-o parte SPE- 
RIATU alb la față. „Ei, 
CLIPA aceasta s-o ții min
te, că ursul nu e chiar 
BALAUR dar tu pesemne 
te sperii și de un ȘOARE
CE, că acum ai avea ne
voie de un BOTEZ, să ți 
se schimbe numele în 
MORARU, că prea macini 
mărunt din dinți. Și doar 
ai cățelul cu tine, de fapt 
ce spun eu cățel, cînd e de 
fapt CAȚOI în toată regu
la. Și ce dacă e ditamai 
ursul ? Mai bine îi dai una

peste BOTH, de mai mare 
DRAGU, și-1 bagi repede la 
CAZAN. Da repede că alt
fel îți cîntă ție POPA". Vî- 
nătorului însă, inima îi ba
tea ca un CIOCAN : BO
CA... Boca... și vru să tragă 
GLONȚ după Glonț, șă-i 
fie ursului de LEAC. „Stai, 
zise de-odată ursul, tre- 
zindu-se CĂMĂTARUL din 
el, de ce nu faci și tu pe 
ECONOMU cu gloanțele, 
nu vezi că și pușca arată 
CA VAI de ea...". „între- 
rupeți povestea, zise de-o
dată CIOBANU, ursul nu 
vorbește. Mai bine rolul lui 
mi-1 dați mie". „Aha, m-am 
dumirit, conchise VÎNA
TORU, și tu te ocupi cu 
CIUPITU...". Și după asta 
am încălecat pe-o șa și 
MINA, mină VIZITIU.

Mircea ANDRAȘ

(M.A)

R E B U S iâl R E B U S
Pur și simplu

ORIZONTAL : 1) Cople
șește prin nemărginire... 2) 
...și prin micime; 3) Specia
list in interpretări — Punc
tul terminus al cuțitului ! 
4) Usturoi — Mijloc folosit 
într-un scop anume; 5) Vo
luntari greci; 6) Hrana cim- 
pului — Un fel de miez; 
7) Teo ! — Pantaloni cam 
Strîmți; 8) Elogiu rimat 
(pl) — Sec ! 9) Stîrnesc cu
riozitatea unanimă; 10) — 
înghesuit cu sau fără voie.

VERTICAL : 1) Cu o ca
pa' ita te deosebită; 2) Pus

în mișcare de multe pere
chi de picioare; 3) Diminu
tiv feminin — Notă muzi
cală — Unitate de lucru 
mecanic ; 4) Ferecați — 
Acar ! 5) Plins înăbușit ; 
6) Domoală — Noroi ! 7)
Scrieți ! — Ardoare ! —
Un traseu normal; 8) Unii 
care calcă pe urmele alto
ra — Adus pe jumătate 1 
9) Interjecție — A fi în 
stare de orice ; 10) Pare ! 
— Tare adine.

Victor IAȚENCO

Vinul limpede îți tul
bură mintea, tulburelul, sto
macul ;

© Decît un must dulce 
mai bine un vin... chiar a- 
crișor;

@ Dilemă după mai 
multe pahare : care a fost 
mai întîi, Bachus sau 
Filoxera ?
• Tot ce din struguri 

iese... dar asta să lăsăm 
în grija celor de la Vin- 
alcool.

T. KARl’ATIAN

...cea mai fantastică 
întîmplare din viața 
copiilor a avut loc utf 
India în anul 1979 ?. 
Cînd o fetiță de 2 ani 
a prins o cobră, a muș
cat-o de gît și după cî
teva zvîcnituri, cobra a 
rămas moartă, iar feti
ta a scăpat nevătămată.

ce s-a înecat într-un : 
butoi cu vin ; amiralul : 
Drake a decedat devo- ;

Este unicul caz din is-
torie.

...sultanul Baiazid a
murit într-o cușcă de
fier. Ducele de Claren-

ȘTIAȚI CĂ...:

rat de crabi ; Eschil a l 
fost ucis de căderea u- î 
nei broaște țestoase, iar ; 
Sofocle a murit de... ; 
bucurie ?

...o semnătură extrem ? 
de originală o avea bo- | 
tanistul Valerius Cor- 3 
dus ? Acesta se iscălea 
cu ajutorul unui fel de 
rebus. Desena o inimă 
(cor) lîngă care punea > 
silaba „dus". Unii scrii
tori confundînd inima 
desenată cu litera O, 
i-au schimbat numele i 
în Odus ! ;

...cel mai vestit con
sumator în restaurante 
a fost Fred Magel din ; 
Chicago — -S.U.A. ? Ca- ■ 
re între anii 1928—1971 > 
a luat masa în 36 000 i 
de restaurante consum 
mînd mîncăruri națio
nale specifice din peste- 
60 de țări.

...există la Londra, un | 
muzeu al... pantalonilor I 
celebri ? Sînt expuși 
pantaloni purtați de Lu—i 
dovic al XIV-lea, Na- j 
poleon. Beethoven, Kant ■ 
etc

...dintre păsări, bana- ' 
la găină deține un loo 
de frunte în ce privește 
limbajul de comunica
re ? „Alfabetul" ei con
ține 30 de semnale.

Culese de
ing. Ilie BREBEN

CRONICĂ NfeRIMATĂ C43)
Nu lăsa pe ogor ceea ce nu încape în 

hambarul tău.
Abile a ajuns celebru pentru un sin

gur călcîi vulnerabil. Cunosc o grămadă 
de anonimi vulnerabili din cap pînă-n 
picioare.

Omul calculat se teme să nu-1 surprin
dă primăvara cu lemnele nearse.

Cînd materia își pierde energia internă 
devine nespus de solidă.

Cînd tăcea, cuvintele lui erau de aur.
Uneori sînt atît de subtil îneît pur și 

simplu nu mai știu ce-am vrut să spun.
Cinicul moare otrăvit de propria lui

operă. Dar agonizează o viață întreagă. 
Pe cușca leului am citit următoarea 

inscripție : Vă rugăm nu atingeți expo
natele.

Mă închin în fața oamenilor cu bătă
turi, cu condiția să le aibă la mîini.

Orizontul prea larg nu favorizează a- 
pariția ecoului.

Nu-mi săpați prea adînc mormîntul. 
Nu intenționez să mai plec nicăieri.

Am văzut odată un cal emancipat, dus 
în spate de fostul călăreț.

Valeriu BUTULESCU

FOILETON Sectorul de telepatie
■Acolo toți știu ce-i te- 

lepatia. E un sector în 
care ți se ghicesc imediat 
gîndurile. Nici nu apuci 
să căști gura și se 
pentru ce ai venit.

— îți plouă în casă...
— Exact. De trei ani de 

zile...
— Vezi cum știm noi 

ce vă doare, fiecare pro- 
blemuță a cetățeanului, 
nu există să n-o cunoaș
tem.

— Știți s-a izolat 
am continuat.

— Știu cu ce... Cu 
plast! reacționa șelul 
torului telepatic. Știu 
s-au petrecut 
Am în fața ochilor toată 
scena... E o problemă, 
domnule. Dar trebuia ca 
și dumneavoastră...

— Eu am acționat, n-am 
stat cu mîinile în sin... 
Mi-am evacuat imediat 
familia. Știți covorul piu-

știe

cu...

izo- 
sec- 
cum 

lucrurile.

tea și începuse să coboa- 
aval, spre bucătărie... 
Extraordinar: Cu-
totul... Te privesc și 

totul... Dar n-ați pu- 
o-

re în
la vecin u’ și acolo 

dormit...

nosc 
știu 
tut face un baraj, să 
priți viitura ?!

— Ba da. Dar cum 
fac tovarășu’ ? Apa se ri
dica pe verticală. Cînd a 
depășit cota jumătății pi
ciorului de scaun, con
ducta s-a spart de tot și 
am plecat toți care 
unde am putut...

— Plecați de la 
accidentului ?! Ce 
vulcan ? Cum îi zice 
vulcanul ăla care a izbuc
nit ?

— Nu știu tovarășe, dar 
noi, eu cu soția și copiii...

— Nu-mi mai spune, e 
prea tragic și mă impre
sionezi. Știu ce s-a întîm- 
plat. Ați ieșit pe terasă...

— Nu, nu. Am fugit cu

să

pe

locul 
era 
la

toții 
am

— Ați putut dormi cînd 
știați ce aveți în casă?!

— Ce să facem, tovară
șu’. Au dat telefon la dis
pecer dai- n-a răspuns.

— Vedeți ?!... Nu sîn- 
teți în stare de...

— Dar am venit a doua 
zi și-am reclamat situa
ția..:

— Și nu s-a rezolvat ? 
După trei zile nu a venit 
cineva și s-a uitat ? După 
alte trei zile nu a venit e- 
chipa ? Optsprezece oa
meni. Nici mai mult nici 
mai puțin. Așa-i că s-au 
uitat și ei ?

— Au zis că a căzut o 
cărămidă pe conductă și 
nu se poate scoate. Tre
buie să dărîme intîi blo
cul...

— Și de-atunci ?

ani...
Ce

— Au trecut trei
— Extraordinar, 

coincidență. Exact de cind 
s-a măritat fiică-mea.

— Tot așa prin telepa
tie ?

— Fugi de-aici omule, 
că dumneata nu știi ce 
vrei. Ba că te-a luat apa, 
ba că nu te-a luat apa, 
ba că plouă, ba că 
plouă.

— Plouă tovarășe 
cum să nu plouă. Veniți 
acasă să vedeți...

— Aha, în sfîrșit m ai 
invitat la fața locului. As
ta așteptam. Vin miine...

șef,

Val. URICANEANU

P.S. Dacă situația se a- 
seamănă cîtuși de puțin 
cu cea din apartamentul 
2, blocul 10, cartierul 8 
Martie din Petrila, nu es
te o întîmplare.
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Proiectul de rezoluție 
prezentat de țara noastră, 

adoptat prin consens
NAȚIUNILE UNITE 24 

(A gerpres). — Vineri, după 
încheierea dezbaterilor din 
Comitetul pentru proble
me'.-’ sociale umanitare și 
Culturale la punctul pri
vind Unul internațional al 
tinere, ului inițiat de 
România a lost adoptat 
prin consens proiectul de 
rezol i > pr -zentat de țaia 
noaste referitor la pregă
tire -i marcarea, in 19(15, 
a a—stu ' an, sub deviza 
fien.-r ■■ si „Participare, 
Dezv re Pace". La pro
iectul- de rezoluție s-au a- 
sociat in calitate de co
autori, au mai puțin de 81 
ide delegații, reprezentiad 
toate zonele geografice. U- 
nanim't.it-'a cu care statele 
tnem ale O.N.U. au a- 
doț i r /oluția propusă de 
țara • iștră constituie o 
expr sie concludentă a lar
gii a '’••ni întrunite de

PRIMUL MINISTRU AL
CRECIEI, Andreas Papan-

„Nv v i.E'Al repetarea
groza lil a- de la Hiroshima
și -N ..saki , .Să fie in-
ten î .urnele nucleare !“
— Sc. aceste lozinci s-a
deși rât la Tokio o de-
mon> .1: ■ de masă, orga-
ni za*. 'in iniția tiva Consi-
li ului jdpunez pentru in-
terzi- . a armei a(ornice și
cu i. i S- n și a Comite-
tul ui :nonez ele luptă pen-
tru pa

inițiativa României, faptul 
că ea răspunde unei cerin
țe reale de afirmare tot 
mai puternică a rolului ti
neretului în viața politică 
și socială mondială, ilus
trează preocuparea sporită 
pe plan internațional pen
tru soluționarea probleme
lor specifice ale tinerei ge
nerații.

Potrivit termenilor rezo
luției a fost aprobat pro
gramul de măsuri și acti
vități ce urmează a fi în
treprinse înainte și în tim
pul Anului internațional al 
tineretului, program elabo
rat. după cum se știe, de 
Comitetul consultativ inter
național pentru pregătirea 
acestui an — a cărei pre
ședinție o deține reprezen
tantul României, tovarășul 
Ni-cu Ceaușescu. secretar 
al C C. al U.T.C. — orga
nism alcătuit din 24 de 
state.

dreu, a avut convor
biri la Atena cu pre
ședintele Ciprului, Spy
ros Kyprianou. principalul 
subiect al agendei acestei 
întrevederi fiind reprezen
tat de problema cipriotă.

în acest cadru, primul

Prezcn te
MADRID 24 (Agerpres). 

— Un schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, și Santiago Carri
llo, secretar general al 
Partidului Comunist din 
Spania, a avut loc, vineri, 
la Madrid. Schimbul de 
mesaje a fost prilejuit de 
primirea de către tovară
șul Santiago Carrillo a to
varășului Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C, al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului jude
țean de partid Constanța, 
care reprezintă P.C.R. la 
lucrările celui de-al 29-lea 
Congres al Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol.

Tovarășul Santiago Carri
llo, a menționat cu deose
bită satisfacție raporturile 
bune, frățești, de solidari
tate militantă dintre cele 
două partide, evidențiind 
că numeroasele convorbiri 
avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au fost totdea
una rodnice, s-au desfășu
rat într-o atmosferă de 
sinceritate deplină, încre
dere Și stimă. S-a reafir
mat dorința ambelor parti- 

ministru elen a declarat 
că guvernul său va sprijini 
eforturile pentru realizarea 
unei soluții juste a proble
mei cipriote, care să salv
gardeze independența și 
unitatea Ciprului.

GUVERNUL MALAYE- 
ZIAN a prezentat în Par
lamentul țării bugetul pen
tru anul financiar viitor. 
Ritmul creșterii economice 
a Malayeziei va fi de 7,2 
la sută, față de f>,8 in anul 
curent.

românești
de de a dezvolta în con
tinuare aceste raporturi în 
spiritul respectului reci
proc, al devotamentului 
celor două partide față de 
cauza socialismului si păcii.

G
ABU DI1ABI 24 (Ager

pres). — La Abu Dhabi a 
avut loc un schimb de me
saje între președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Emiratelor Arabe Unite, al
teța sa șeicul Zayed Bin 
Sultan Al-Nahayyan, pri
lejuit de primirea de că
tre șeful statului Emiratele 
Arabe Unite a tovarășului 
Vasile Pungan, consilier al 
președintelui României, mi
nistru secretar de stat.

în timpul convorbirilor 
au fost expuse une
le considerente ale 

președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la 
principalele probleme ale 
vieții internaționale actu
ale. Totodată, s-a efectuat 
un schimb de păreri pri
vind posibilitățile de dez
voltare a cooperării eco
nomice dintre cele două 
țări în toate domeniile de 
interes comun.

Președintele Emiratelor 
Arabe Unite și-a exprimat 
dorința de a extinde co
laborarea între cele două 
țări, pentru menținerea pă
cii și dezvoltarea colaboră
rii în lume, pentru creș
terea bunăstării popoare
lor.

în ce privește relați
ile bilaterale s-a convenit 
un program comun de lu
cru în vederea stabilirii 
căilor de dezvoltare multi
laterală a colaborării eco
nomice și schimburilor e- 
conomice.

TV
8,00 Țeleșcoală. 8,50 

Tot înainte I 9,25 Șoimii 
patriei. 9,35 Film serial 
pentru copii : „Căpitan 
la 15 ani". Episodul 3. 
10,00 Viața satului. 
11,45 Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex. 13,05 Al
bum duminical. 16,20 
Imagini din R.F. Ger
mania. Reportaj. 16,40

Mica publicitate
Institutul de mine din Petroșani anunță susți

nerea publică a tezei de doctorat „Contribuții la op
timizarea parametrilor tehnologici ai metodelor de 
exploatare cu surpare în subetaje aplicate zăcămin
telor metalifere de tip stock, cu referire la zăcămîn- 
tul cuprifer Deva", elaborată de ing. Mircea Geor
gescu.

Conducător științific: prof. univ. em. dr. doc. 
Aron Popa

Susținerea are loc în ziua de 31 octombrie a.c., 
orele 10, în sala A 3, iar teza este depusă spre con
sultare la biblioteca institutului.

ANUNȚURI DE FAMILIE

Colectivul redacțional al ziarului „Steagul roșu" 
din Petroșani anunță moartea fulgerătoare a distin
sului coleg

CAROL DROZD
redactor al ziarului „Drumul socialismului" din Deva, 

întreaga noastră compasiune familiei îndoliate 
și colectivului redacțional care a pierdut un talentat 
ziarist și bun coleg.

Un ultim și îndurerat omagiu.

Soția Elisabeta și fiica Iuditha amintesc celor 
care l-au cunoscut, că se împlinesc 6 luni de la dis
pariția celui care a fost un bun soț și tată

MUREȘAN IOSIF (MOROȘAN)
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (970)

Rapsodia I de George 
Enescu. Dirijor Sergiu 
Celibidache 16,55 Austria 
— peisaj economic. Re
portaj. 17,20 Ansamblul 
„Doina" al Armatei. 
17,40 Ecranizări din li
teratura universală. 
Prinț și cerșetor. 18,40 
Micul ecran pentru cei 
mici. 19,00 Telejurnal, 
19,25 Cîntarea României. 
Județul Bacău. 20,45 
Film artistic : „Adio,
dar răinîn cu tine“. ; 
Premieră TV. Produc
ție a studiourilor ame- ’ 
ricane. 22,20 Telejurnal, i
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Mi isiil L AN1NOASA 
— A: .UNICA ALBA IU- 
SJA _ -2 (1—2). Din star
tul p /udei încă s-a obser
vat 1 i/de lipsa unei par
titura oncepții proprii de 
joc) . .milă să dea matu- 
rital- ,i personalitate jo- 
eulu. „restat. Acest fapt a 
perm adversarilor să e- 
voluez dezinvolt să „zbur
de" i argul lor punînd, 
prin ,.ri de la distanță 
și p jaderi, deseori in 
pericu. poarta lui Boghea- 
nu. O .speții ratează cea 
mai m.u-e ocazie în min. 
24 cm ' Radu salvează un 
gol gata făcut. Sorții se 
răzbuna și in același mi
nut \ iSian trimite un șut 
putere:- la rădăcina ba
rei, mingea revine în te
ren la Tudor, care cu un 
șut insciâtor deschide sco
rul. Se sconta pe o victo
rie < n iu.lentă a gazdelor, 
dar lucrurile nu s-au petre
cut a- .lei. Accidentarea lui 
Gheoi i,e a dictat înlocui
rea ;. estuia cu Șteț. Un pla
sament greșit al apărăto
rilor de la Minerul este 
„sancționat" de Giulvezan,

Înfrîngere pe teren
PREPARATORUL PE

TRU.'. — MINERUL URI- 
CAM î—2. încă din pri
mele minute oaspeții cons
trui ■ ■ atacuri prin Bălta
ru și Munteanu și in mi- 
nutii 15 portarul gazdelor, 
Beți' reține cu dificulta
te șuiul expediat de Mun
teanu de la 18 m. în min, 
25 Lițoiu execută o lovitu
ră liberă de la 20 m, dar 
portarul oaspete Găti, re
ține. in minutul 40 mari 
emoții la poarta echipei 
Preparatorul. Bălan exe
cută 'in corner de pe par

care aduce egalarea. Apoi, 
același Giulvezan, profi- 
tind de o-nesincronizare a 
fundașilor din Aninoasa și 
de forma slabă a lui Bo- 
gheanu, înscrie, făcînd ca 
în min. 29 tabela de mar
caj să arate 1—2.

După pauză oaspeții fa
vorizați de rezultat s-au 
retras (așa după cum era 
de așteptat) în jumătatea 
lor de teren practicînd o 
apărare aglomerată. Ma
rile ratări ale lui Dosza, 
Faur și Almășan, replica 
dîrză a celor de la Meca
nica au făcut ca jocul să 
aibă aspectul unei con
fruntări pasionante. în 
ultimele zece minute (ob
sedați de înfrîngerea care 
se profila) minerii încear
că, și reușesc în parte, 
să se impună (de ce numai 
atunci ?). Au fost de altfel 
minutele cele mai bune ale 
meciului, pe acest parcurs 
poarta excelentului Docla 
a fost supusă unui adevă
rat asediu, dar era prea 
tîrziu, gazdele nu au reu
șit decît golul egalizator 
(Faur). (T. TRIFA) 

tea dreaptă și mingea șu
tată de Băltaru trece de 
portarul Bețivu dar scofite 
de pe linia porții Kertesz 
II și prima parte a jocului 
se termină la egalitate.

Repriza secundă începe 
în nota de dominare a oas
peților bine dirijați de li- 
beroul Andrași.

în min. 55 Băltaru sca
pă pe contraatac driblează 
apărarea și portarul Beți
vu plonjează. Am putea 
afirma că intervenția por
tarului a fost corectă, dar 
arbitrul loan Velita acor-

Baschet, divizia B (tineret)

Victorie și-n deplasare
știința mediaș — 

JIUL ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 73—81 (33—46).
Făcînd deplasarea la Me
diaș cu dorința mărturisi
tă de a lua două puncte, 
echipa de baschet din Pe
troșani și-a împlinit ceea 
ce și-a propus. Jucind bi
ne, închegat și prestînd un 
joc de bun nivel tehnic 
baschetbaliștii noștri au 
reușit să se instaleze la 
cîrma meciului și să termi
ne la o diferență de 8 
puncte în favoarea lor a- 
ceastă partidă. Pină-n mi
nutul 8 tabela de marcaj 
se schimba cînd de o par
te cînd de cealaltă și acest 
minut găsește în avantaj 
pentru ultima oară echi
pe locală. Petroșănenii în
cep să se desprindă și în- 
cet-încet ajung ca la fina
lul primelor douăzeci de 
minute să fie 4G—33 pen
tru jucătorii noștri. Repri
za a doua însă aduce-n te
ren o echipă medieșeană

propriu
dă Hm și lovitura este 
transformată de Muntea
nu. După primirea golu
lui gazdele nu reușesc să 
treacă de momentul psiho
logic, faultează, apărarea 
se dezorganizează și în 
min. 76 Băltaru înscrie, ma- 
jorind scorul la 2—0.

Cu trei minute mai tîr
ziu gazdele reușesc să re
ducă din handicap prin ex
trema Dupir și astfel e- 
chipa oaspete să învingă 
cu 2—1.

Vasile BELDIE

dornică să refacă diferen
ța și să învingă. Deși ad
versarii noștri s-au apro
piat la numai două coșuri, 
deci balanța era mai me
reu în echilibru trebuie re
marcat faptul că s-a jucat 
frumos, curat. Remarca
bilă prezența la meci a 
arbitrului internațional 
George Chiraleu secondat 
de Zattla. Notă maximă 
prestației lor. Pentru noi 
au punctat: Gheorghe Ghi- 
ță (25), Alexandru Șiparu 
(18), Alexe Ghiță și Nico
lae Mihuți (ambii cite 14), 
Mircea Pușcaș (8) și Du
na Constantin (2). Au 
mai jucat Petre Sîngeor- 
zan. Mircea Bratu și Vir
gil Giura. Cu această vic
torie echipa Jiul-Știința se 
află neînvinsă (3 3 0 277—

Avane
® Incepînd cu ora 10,30, 

duminică, stadionul de pe 
dealul institutului găzdu
iește etapa pe localitate a 
„Crosului claselor'. Parti
cipă primii zece sportivi 
din fiecare clasă (clasele 
V—XII) din școlile și li
ceele de pe raza orașului 
Petroșani.
• Sîmbătă, ora 17, și du

minică, ora 9, au loc în
trecerile de tenis de ma
să feminin dintre divizio
narele A, C.S.Ș.-C.F.R. 
Petroșani — Gloria Buzău.
• In sala de sport a Li

ceului industrial minier 
din Petroșani are loo du
minică, ora 9,30, derbiul 
campionatului diviziei B 
(tineret) de baschet între 
Jiul-Știința din localita-

203 6 p). Etapa următoare
programează, azi, 25 oc
tombrie (în sala liceului 
industrial minier de la o- 
ra 10,30) derbiul campio
natului, echipa noastră în- 
tilnind Politehnica C.S.Ș. 2 
București. Este meciul de
cisiv pentru desemnarea 
campioanei de toamnă și 
avem speranța și convinge
rea că jucătorii din Vale 
vor reuși să treacă și de 
acest hop. Reamintim că 
din 15 martie 1978 echipa 
petroșăneană n-a fost în
vinsă pe terenul ei decît 
de Dinamo Oradea (pe 16 
februarie 1979). Sperăm să 
prelungim invincibilitatea. 
Așteptăm pe iubitorii bas
chetului la meci și dorim 
o victorie frumoasă.

Jozsef PILDNER

r o n ! ca
te și Politehnica — C.S.Ș. 2 
București.

La terenul de sport 
al Școlii sportive are loc 
duminică, ora 11, meciul 
de handbal între divizona- 
rele B (tineret) Utilajul 
Știința Petroșani — C.S.M. 
Reșița.
• Fotbalul este prezent 

la trei nivele : campionatul 
de juniori: dintre forma
țiile Jiul Petroșani —
Dacia Orăștie, începe la 
ora 9; la ora 15
are loo meciul de
divizia C, Minerul Vulcan 
— Victoria Călan ; campio
natul județean i Minerul 
Uricani — C.F.R. Petro
șani (ora 15). în deschide
re, juniorii.

UTILAJUL ȘTIINȚA PE
TROȘANI — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 21—12 
(10—7). în penultima etape* 
a turului campionatului di
viziei B de handbal echipa 
Utilajul Știința Petroșani 
a învins echipa minerilor 
din Moldova Nouă după un 
joc frumos. în prima parte 
scorul alternează de o par
te și de alta pină la egal 
4, după care echipa din Pe-

Handbal, divizia B

(tineret)

Un nou

succes 
nimiiiRiiiiiiiimimiiiii 

tro.șani se distanțează. Ter
minăm prima repriză cu 
10—7. în a doua parte a 
meciului jucătorii noștri 
reușesc 11 goluri primind 
numai 5. Principalul reali
zator ion Gliga (10) a prins 
o zi bună și a reușit de
seori să prindă descoperită 
apărarea oaspeților. Cu ce
le cîte 3 goluri Ionel Cîm- 
peanu și Marin Ghenciu, 
și-au adus aportul lor de 
extreme. Au mai punctat 
(ca-ntr-o adevărată fami
lie) Doru Toader, Iosif
Barany, Mihai Kiss, Ion 
Ungureanu și Gheorghe Ve- 
sa (a mai jucat Mihai 
Bamfy). Au apărat bine 
Ion Feier și Ion Kurta. Cu 
această victorie echipa pe
troșăneană se află pe locul 
5 în clasament.

P. IOZSEF
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