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tn întîmpinarea alegerilor 
de la 21 noiembrie

Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii din C. M. V. J.

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

Secretar general al Partidului Comunist 
Român 

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mult iubite și stimate tovarășe N i c o 1 a e 

Ceaușescu,
In numele minerilor, maiștrilor, tehnicienilor, 

inginerilor, al întregului personal muncitor din Com
binatul minier Valea Jiului, participanții la aduna
rea generală a reprezentanților oamenilor muncii, 
vă adresează — și cu acest prilej — cele mai pro
funde și mai calde sentimente de dragoste,-devota
ment și atașament revoluționar, mult stimate tova
rășe NICOLAE CEAUȘESCU, conducătorul cel mai 
iubit al partidului și statului nostru, minerul de o- 
noare și prietenul îndrăgit al oamenilor muncii din 
adîncuri, care luptați neobosit și fără preget pentru 
bunăstarea și fericirea poporului nostru, pentru în
tronarea pe pămînt a unei lumi in care să dom
nească nestingherite dreptatea și echitatea socială.

. > ~ Evenimentele deosebite din acest an — Confe
rința Națională a Partidului Comunist Român, ale
gerile de deputați în consiliile populare municipale, 
orășenești și comunale, numeroasele acțiuni desfă
șurate pe plan intern și internațional, de conduce
rea partidului și statului în frunte cu dumneavoas
tră, au dat întregii noastre activități sensuri și im
pulsuri vibrante, făcînd-o mai dinamică și mai fruc
tuoasă.

Ieri, la Petroșani, a avut 
loc adunarea generală a 
reprezentanților oameni
lor muncii din unitățile 
aparținînd Combinatului 
minier Valea Jiului.

La adunare a participat 
tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului 
Central al partidului.

Au luat, de • asemenea 
parte, tovarășii Radu Bă
lan, prim-secretar al Co
mitetului județean Hune
doara al P.C.R., Ion Lăză_ 
rescu, ministrul minelor, 
Viorel Faur, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R., Petru 
Furdui președintele Unitk. 
nii sindicatelor pe ramură.

Au fost prezenți repre
zentanți ai unor ministere 
și organe centrale, 
cadre cu munci de 
pundere, invitați.

Darea de seamă prezen
tată de ing. GheOr- 
ghe Marchiș, directorul 
tehnic al C.M.V.J., a făcut 
o amplă analiză asupra ac
tivității desfășurată în pe
rioada scursă din acest 
an, jalonînd ’ direcțiile de 
acțiune pentru ca în tim
pul care a mai rămas, 
sarcinile să fie realizate

alte 
răs-

integral, să fie temeinic 
pregătită producția anului 
viitor astfel ca prevederile 
de plan să fie îndeplinite 
din prima zi.

Dezbaterile c * 
într-o atmosferă de 
gență și angajare 
nistă au evidențiat 
rîrea fermă a colectivelor 
de muncă din cadrul com
binatului de a face totul 
pentru realizarea și depăși
rea sarcinilor de extracție.

Luînd cuvîntul, tovară
șul Ion Lăzărescu. a făcut 
o analiză exigentă a acti
vității desfășurate, jalonînd 
în același timp principa
lele direcții de acțiune.

în cadrul adunării a 
luat cuvîntul tovarășul Ilie 
Verdeț.

într-o atmosferă entu
ziastă, de angajare 
nistă, participanții 
nare au adresat o 
mă tovarășului 
Ceaușescu, secretar 
al partidului.

In pagina a Il-a a 
ziarului nostru prezen
tăm principalele proble
me ridicate în cuvîntul 
participanților la adu
narea reprezentanților 
oamenilor muncii.

desfășurate 
exi- 

comu- 
hdtă-

comu. 
la adu- 
telegra- 
Nicolae 
general

ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII 

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI
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Productivități 
^înalte în cariera 

Cîmpu iui Neag
La cîteva zile după ce 

a raportat 100 000 de to
ne de cărbune 
peste sarcinile 
anual, colectivul 
rei Cîmpu lui Neag do
vedește aceleași cote înal
te ale hărniciei, realizînd 
zilnic însemnate depășiri 

ziua 
a- 
a 

tone

Aspect din timpul a- 
dunărîi generale a re
prezentanților oameni
lor muncii din cadrul 
Combinatului minier Va
lea Jiului.
Foto: Șt. NEMECSEK

extrase 
planului 

carie-

de plan. Numai în 
de 16 noiembrie a.c. 
cest harnic colectiv 
extras și livrat 500 
de cărbune cocsificai. 
peste sarcinile de 
Ieri, după primele 
de lucru, cantitatea 
cărbune cocsificabil 
tras peste sarcinile 
plan de la începutul 
nii noiembrie a ajuns la 
18 000 de tone. Zilnic în 
carieră sînt înregistrate . 
producții medii de peste 
14 tone de cărbune pe ‘

plan, 
ore 
de ■

ex-
de
lu

Tinerii și semnificația 
participării lor la 

apropiatele alegeri
Mul^i elevi, studenți și alți tineri din unitățile 

economice ale Văii Jiului vor participa duminică di
mineața, pentru prima oară în viața lor, la alegerile 
de deputați în consiliile populare. Am solicitat 
tovarășului Ion Mischie, secretarul Consiliului popu
lar municipal, să ne răspundă la cîteva întrebări re
feritoare la dreptul la vot și tehnica votării, ale căror 
răspunsuri tinerii sînt dornici să le cunoască.

— în țara noastră drep
tul la vot este prevăzut în 
Constituție, legea funda
mentală a statului nostru 
socialist, și în Legea elec
torală. Votul este univer
sal, egal, direct și secret. 
Semnificația acestor ter
meni este de o mare im
portanță politică și socială, 
implicînd conștiința fiecă
rui cetățean. responsabi
litatea participării la pro
funda democrație a statu
lui nostru socialist. Drep
tul la vot îl au toți cetă
țenii. în vîrstă de 18 
(împliniți înaințea 
de 21 noiembrie, cînd 
loc alegerile), 
într-adevăr 
și conștiința participării 
la alegerea organelor lo
cale ale puterii de stat, 
din care vor face parte cei 
mai buni dintre bunii gos
podari, în același timp oa
meni ai muncii cu o vastă 
pregătire moral-politică și 
profesională. Pentru a-și 
•contura opțiunile, tinerii 
au avut posibilitatea să 
participe la adunările ce
tățenești consacrate depu
nerilor de candidaturi și 
la întâlnirile cu candidații

ani 
zilei 

:■ • ar 
auTinerii 

sentimentul

Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ei ex-b 
primîndu-și în toată a_ 
ceastă perioadă opiniile, 
au făcut propuneri legate 
direct de muncă și viața 
lor, de împlinirile spre
care tind.

— Ce detalii trebuie 
să cunoască, atunci cînd 
se vor prezenta la ur
ne, tinerii care votea
ză pentru prima oară ?

— în actul votării sînt 
sintetizate semnificațiile 
de exprimare egală, direc
tă și secretă a tuturor ce
tățenilor majori. Fiecare 
primește, la centrul de vo
tare, un singur buletin, cu 
care își exercită, în cabi
nele amenajate în acest 
scop, dreptul de a alege, 
în Valea 'Jiului sînt- 207 
circumscripții (mai multe 
decît la alegerile precedente) 
în care candidează 410 ce'^ 
tățeni. După primirea bu
letinului de vot se intră 
singur în cabină (unde va 
exista creion) pentru a-și 
exercita dreptul constitu
țional și a opta pentru u- 
nul dintre candidați. Bule
tinul trebuie, apoi, : pliat 
în patru, cu scrisul în in
terior și ștampila de con
trol în exterior, după care, 
la ieșirea din cabină, va 
fi depus în urnă. Vor fi de
clarați aleși acei candidați 
care întrunesc jumătate l 
plus unu din voturile ex- | 
primate. în. încheiere su_ ’ 
bliniez că în atest act al 
votării se sintetizează 
conștiința fiecărui cetă
țean, responsabilitatea lui 
politică și socială, fiind o 
formă de a participa ne
mijlocit la înfăptuirea de
mocrației reprezentative, 
deschizîndu-se noi pers
pective în dezvoltarea so
ci al-economică și edilitar- : 
gospodărească a Văii Jiului,

T. SPATARU

t

Simpozion
mina Petrila a Participanții la simpozion 

simpozionul r- cadre tehnice, șefi de 
producției de sectoare și de brigăzi din 
act de conștiin- sectoarele de producție și

Ieri, la 
avut loc 
„Mărirea 
cărbune,

■ ță politică și profesiona.
lă“, organizat de comite
tul de partid din între
prindere, integrat în. ma
nifestările politico-edu
cative care se desfășoară 
în întîmpinarea Conferin
ței Naționale a partidului 
și a apropiatelor alegeri 
de deputați în consiliile 
populare municipale, o. 
râșenești și comunale.

sectoarele de producție și 
investiții — au analizat, 
pornind de la procesul 
de: perfecționare . mdral- 
profesională determinat 
de modernizarea tehnicii 
și tehnologiilor de extrac
ție a cărbunelui, posibi
litățile de realizare ,a 
planului de producție 
prin stimularea continuă 
a energiilor creatoare a- 
le oamenilor muncii.
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Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la Combinatul minier
Valea JiuIui a evidențiat hotărîrea unanimă a minerilor

PLANUL LA CĂRBUNE, REALIZAT INTEGRAL!V

i
■

CONSTANTIN ALEXA, 
șef de brigadă, l.M, l*e- 
trila : „Conduc o forma
ție de 50 de oameni, cu 
care îmi realizez lună de 
lună plănui. în anul 1983, 
din abatajele în care lu- 
srăm avem stabilit să ex
tragem^ o cantitate de 
54 000 tone de cărbune și 
sîntem hotărîți să reali-j 
cârti cu 2000 de tone mai 
mult. Fiind o formație o_ 
mogenâ, cu mulți mineri 
cu experiență, domeniul 
în care ne-am propus să 
ne evidențiem este și sta
bilizarea forței de mun
că tinere. Considerăm că 
un sprijin efectiv pentru 
aceasta trebuie să-l adu
că în viitor și organiza
ția de tineret, ca și crea
rea unor condiții sociale 
îmbunătățite, mai ales 
asigurarea de locuințe".

Ing, CORNEL BUR- 
LEC, directorul l.M. A- 
ninoasa: „în prima par
te a anului 1982 ne-am 
Confruntat cu greutăți 6- 
biective, dar și subiecti
ve, care ai condus la ne. 
realizarea prevederilor 
de plan. Pentru anul vi
itor însă întregul colec
tiv este puternic angajat 
in rezolvarea 'probleme
lor pe ctye le-ani întâm
pinat. Materializarea mă
surilor întreprinse ne va 
asigura capacitățile de 
producție necesare care 
constau în 700 de metri 
linie de front. Vom ac
ționa consecvent pentru 
îmbunătățirea folosirii 
dotării tehnice, a celor 5 
combine de abataj și 3 
combine de înaintări. 25 
la sută din producția a. 
oului 1983 o vom extra
ge prin tăiere și încărca
re mecanică". în conti
nuare, vorbitorul a soli
citat sprijin din partea 
forurilor superioare pen
tru asigurarea stâlpilor 
hidraulici, a grinzilor și 
profilelor SG, a rulmen
ților necesari bunei des. 
fășurări a procesului de 
producție. „în anul vi
itor vrem să obținem în 
abatajele mecanizate o 
productivitate superioa
ră mediei înregistrate pe 
bazin în acest an. în 1983 
ne vom realiza prevede
rile de plan și angaja
mentele asumate".

MIRCEA BALȚATES. 
CU, șef de sector, l.M. 
Vulca^ : „Ani primit în 
ultimii ani un substanțial 
sprijin din partea parti
dului și statului pentru 
îmbogățirea zestrei teh
nice a minei, pentru creș
terea pe această cale a 
productivității muncii.
Totuși, la mina noastră, 
rezultatele, în ultima 
vreme, nu au fost la ni
velul exigențelor. Prin 
măsurile recent luate în 
sector, am reușit să asi
gurăm redresarea. recu- 
perînd în lunile octom
brie și parțial noiembrie, 
2500 de tone din minus. 
Sîntem hotărîți ca prin 
întărirea disciplinei mun. 
cii și de plan să păs
trăm acest ritm și să a- 
sigurăm astfel realizarea 
planului încă din prime
le luni ale anului 1983“.

Ing. CAROL SCIIRE- 
TER, directorul l.M. Uri- 
cani: „Angajamentul nos. 
tru este să încheiem lu
na noiembrie cu un plus 
de 1000 de tone, iar în 
decembrie să menținem 
nivelul realizărilor,, De 
asemenea ne vom realiza

integral prevederile 
plan la lucrările de 
gătire. Dintre 
spre care ne vom călăuzi 
preocupările amintesc ; 
asigurarea efectivelor ne
cesare și pregătirea 
meinică a cadrelor ; 
d apta rea structurii 
scnalului la condițiile de 
dotare tehnică tocmai 
în ideea folosirii efieicn. 
te a acesteia ; executarea 
lucrărilor de revizii și 
reparații prompt și de 
bună calitate. Nivelul, 
planului stabilit pentru 
anul 1983 este 
realizat avînd 
baza materială 
dispunem".

în încheiere 
rul sublinia 
asigurării pieselor 
schimb

de 
pre- 

direcțiile

■te-
a- 

per-

posibil de 
în vedere 
de care

vorbito- 
necesitatea 

de 
și a utilajelor

ții de deplină siguranță 
a muncii. Avem rezerve 
ca printr-o chibzuită fo
losire a fondului de lo
cuințe de care dispunem 
să creăm condiții sociale 
pentru forța de muncă 
nou încadrată".

Ing. ANTON B.ACU, di
rectorul I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani : „Prin dezvol
tarea întreprinderii noas
tre și diversificarea acti
vităților, personalul 
crește 
meni, 
cesită 
nentă 
ficare 
ridicat. în felul acesta 
vom asigura condițiile 
necesare îndeplinirii, pre
vederilor de plan stabili-

va 
de la 1450 de oa

la 3050, ceea ce ne- 
o acțiune perma- 

și eficientă de cali- 
ia un nivel cît mai 

în felul
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Din cuvîntul
par ticipanților 

la dezbateri
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prevăzute în contracte,: 
mecanizarea operațiuni
lor din depozitele de la 
suprafață pentru elibera
rea forței de muncă ne
cesară în subteran, ur
gentarea pregătirii celui 
de-ai doilea complex ine. 
camzat de mare înălțime.

IOAN Bl. DLL1CEA. 
NU, șef de brigadă. l.M. 
Lupani : „Sectorul in care 
am activat cu brigada 
a fost citat între, trunia- 
șii întrecerii din 
an. Contribuția 
pe care o conduc, 
cosele întregului colectiv, 
a fost de 600’0 tone 
cărbune cocsifieabil 
tras peste plan. Am 
luat exploatarea unui 
abataj dotat cu complex 
mecanizat. Pentru ca 
munca noastră să devină 
și mai rodnică în aceste 
condiții noi, obligatoriu 
este ca specialiștii să 
grăbească.
micii mecanizări în toate 
operațiile — de bază sau 
auxiliare —, astfel îneît 
zestrea tehnică de mare 
randament să fie deplin 
utilizată".

acest 
brigăzii 
la suc-

de 
ex- 

pre- 
nou

te pe anul 1983. Am luat 
'măsuri deosebite.-de orga.
nizare, de disciplinare, 
cu creare a fluxurilor 
tehnologice necesare, pen.
uu reducerea cheltuieli
lorși valorificarea mai 
deplină a materialelor și 
marOriei prime, a ener
giei electrice, pentru di- 

. vei sificarea . producției”, 
problemele a căror rezol
vare o solicita directo- 

.. rul întreprinderii, se re.
fereau la asigurarea țevii 
necesare fabricării stilpi. 
lor hidraulici, a cauciu
cului șl furtunurilor pen
tru realizarea echipa
mentului hidraulic de bu
nă calitate.

NICOLAE TOMA, șef 
de brigadă, l.M. DÎIja : 
„Pe 10 luni trecute din 
acest an brigada pe care 
o conduc a extras supli
mentar prevederilor

' plan 500 tone de 
introducerea

de 
cărbu. 

ne. Ca vicepreședinte al 
c.o.m. de la mina noastră, 
consider că este necesar 
ca pentru o bună desfă
șurare a procesului de

se rezolve |
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produeție să • 
îmbunătățirea aprovizio
nării fronturilor de lu
cru cu materialele și pie
sele de schimb necesare 
și să se asigure foița de 
muncă trebuincioasă. De 
asemenea, trebuie să 
sporească preocupările 
pentru recrutarea, 
lizarea și calificarea noi
lor cadre. în acest sens, 
al calificării, cred că este' 

: necesar să se extindă ca 
formă de pregătire a 
viitoarelor cadre, școlile 
profesionale. Este nece. 
sar să ne fie suplimen
tat fondul de locuințe cu 
100 de apartamente".

VASILE 
președintele 
oamenilor muncii de 
mina Bărbăteni: „în ul
tima parte a acestui an 
am pus în funcțiune noi 
capacități de producție, 
s-au realizat pregătirile 
necesare' pentru asigura» 
rea fronturilor de lucru 
la nivelul planului, s-a 
îmbunătățit calitatea căr
bunelui. Cu toate acestea,, 
nu i 
rhe de plan din cauza u- 
noi’ stări de lucruri neco
respunzătoare. Planul pro
ductivității muncii nu a 
fost realizat datorită de
ficiențelor în aprovizio
narea formațiilor de lu
cru și deselor defecțiuni 
electromecanice.-» Datorită 
lipsei pieselor de schimb 
nu s-au putut folosi efi
cient combinele din do

liu am obț’nut f 
vitezele de avansare pla- 

Solieităm spri- 
în asigurarea cu co
de cauciuc necesar

PUPAZAN. 
consiliului 

la

r 
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f

- r
s-au realizat prevede- f
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TELEGRAMA
(Urmare din pag. I)
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nilicate.
j.n 
vor 
trtnspcrtului și a motoa.
ie ici electrice. Trebuie 
mecanizate lucrările de
13 depozitul de la supra- [ 
față". Vorbitorul inche. t 
ia asigurînd adunarea ge- j 
iitrală că întregul colac- j. 
tiv va depune toate stră- ( 
daniile pentru îndeplini- | 
rea integrală a prevede- | 
rilor de pian pe anul t 
1983. (

La acest forum mineresc am dezbătut, cu înal
tă exigență și răspundere — în spiritul orientărilor 
si indicațiilor ce ne-ați dat cu ocazia recentei vizite 
de lucru în Valea Jiului — problemele și sarcinile 
majore ce ne revin în acest an și în perspectivă, 
am stabilit un amplu și realist programde măsuri, 
menit să asigure condițiile pentru îndeplinirea e- 
xemplară a planului de producție și de dezvoltare 
pe anul 1983.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că în primele 10 luni din acest an, am obți
nut rezultate bune pe linia organizării superioare 
a producției și a muncii, mecanizării complexe a 
lucrărilor din subteran și de la suprafață, a pregăti
rii și stabilizării forței de muncă și a activității dț» 
investiții.

Sub conducerea organizațiilor de partid ne-am 
intensificat preocupările pe linia îmbunătățirii ra
portului dintre personalul direct și indirect produc
tiv, creșterii gradului de calificare a minerilor, îm
bunătățirii condițiilor de muncă și viață, s-au pus 
în funcție noi și moderne complexe mecanizate : 
benzi transportoare și alte utilaje, care au condus 
la îmbunătățirea fluxurilor de producție, iar în a- 
cest an, peste 1000 de familii de mineri au primit 
locuințe noi.

Analiza critică și autocritică efectuată de adu
narea generală a reprezentanților oamenilor mun. 
cii, a evidențiat pregnant și faptul că rezultatele de 
ansamblu obținute de colectivele unităților aparți
nătoare combinatului nostru, nu sînt încă la nivelul 
cerințelor și al posibilităților de care dispunem. 
Sîntem datori — și vom acționa în continuare — 
cu toată fermitatea, conștiința și pregătirea profe
sională, pentru realizarea planului la producția netă 
de cărbune din lunile noiembrie-decembrie anul 
curent, îndeosebi a cărbunelui cocsifieabil, destinat 
metalurgiei,.

Prin folosirea mai deplină a capacităților de 
producție, și a forței de muncă, a întregului poten
țial material și uman de care dispunem, ne anga
jăm să realizăm integral sarcinile ce revin Com
binatului minier Valea Jiului, pe anul 1983 care 
se vor ridica la 12 milioane tone cărbune brut, cu'' ' 
800 000 tone mai mult decît în 1982, 8 milioane tone 
cărbune net, cu 165 mii tone față de acest an, și 
2,5 milioane tone huilă spălată pentru cocs, ceea ce 
reprezintă o creștere față de anul curent cu 122 000 
tone. ( ' ' '

Cu aceste gînduri și sentimente, minerii din 
Valea Jiului, Banat și Țebea, întregul personal mun. 
citor al acestor străvechi și bogate meleaguri, șînl 
hotărîți să facă tot ce depinde de ei pentru crește^ 
rea continuă a producției de cărbune și, pe a&astă 
cale, să-și aducă din plin contribuția la creșterea 
potențialului de combustibil și energie al țării, la 
îndeplinirea mărețelor obiective ale Congresului al 
XIHea al P.C.R., de înflorire neîncetată a patriei 
noastre, de ridicare pe o treaptă superioară a bună
stării materiale și spirituale a poporului român.

Vă rugăm, stimate tovarășe secretar general, 
să primiți acest angajament solemn și ferm, care 
ni-1 asumăm și pe care vi-1 adresăm odată cu în
treaga dragoste și gratitudine ce vă păstrăm.

Petroșani, 17 noiembrie 1982

MIRCEA SECRIERU, 
șef de brigadă, l.M. Li- 
vezeni: „împreună cu 
formația pe care o con
duc wm recupera 16 ml 
din restanța înregistrată 
de sector la lucrările de 
deschidere, iar pentru a. 
nul 1983, ne angajăm să 
executăm suplimentar 17 
ml. Pentru stabilizarea 
forței de muncă este ne
cesar un număr sporit de 
locuințe".

ALEXANDRU BUCEA’, 
președintele c.o.m. de la 
l.M. Paroșeni: „Am înre
gistrat restanțe ia pro
ducția fizică pentru că, în 
primul rînd, nu am folo
sit la capacitate utilajele 
complexe din dotare. Pî. 
nă la finele anului ne 
concentrăm ' eforturile 
pentru a asigura crește
rea indicilor la care le 
folosim, în paralel cu 
sporirea capacităților pro
ductive, astfel îneît să a- 
sigurăm, odată cu intra
rea în anul 1983, îndepli
nirea sarcinilor de cărbu
ne ce ne revin în condi-

Sarcini prioritare pentru mineritul
in urma dezbaterilor care au avut loc in adunarea generală a reprezentan

ților oamenilor muncii din cadrul Combinatului minier Valea Jiului, și pornin- 
du-se de la sarcina deosebit de importantă că pentru realizarea integrală încă 
din prima lună a prevederilor de plan stabilite pentru anul 1983 este necesar, 
așa cum sublinia secretarul general al partidului la recenta consfătuire de la 
C.C. al P.C.R., să se realizeze planul lunilor noiembrie și decembrie, s-au stabi
lit căile, sarcinile prioritare pentru mineritul Văii Jiului :

sionarea personalului de• Elaborarea, la nive
lul Combinatului minier 
Valea Jiului, a unei con
cepții tehnice și organi
zatorice care să asigure 
îndeplinirea în condiții 
de eficiență economică 
maximă a tuturor sarci
nilor de plan, lâ cota e- 
xigențelor etapei actuale 
de dezvoltare a industriei.

® Să se ridice pe o 
treaptă superioară nive
lul asistenței tehnice a. 
cordate formațiilor de 
lucru direct la locurile de 
muncă, prin creșterea 
rolului conducătorului 
direct al procesului de 
-producție, a maistrului, 
șefului de brigadă și de 
formație,

& Să sporească preo
cupările pentru dimen-

eare uispun minele prin- 
tr-o organizare cores. 
punzătoare a formațiilor 
de iucru.

@ Răspunderile care 
te vin corpului tehnic să 
fie bine conturate pe ni
vele de atrlbuțiuni.

@ Să fie „folosită efi- 
eidiit dotarea tehnică de 
are dispun minele, iar 

pentru aceasta este nece
sar ca să fie' dusă pînă 
ia-capat, finalizată gîn- 
direa de mecanizare și 
inlrcdusâ rapid mica me- 
canizaie.

iiepr,rațiile la utila
jele tainiere să se execu
te ccTitiaJizat, pe fluxuri 
tehne legice.

Q Șă se înființeze ma
gazii cu piese de rezervă, 
care să fie eliberate în

treprinderilor miniere în' 
locui celor aduse la re- 
parat.
• Echipele „service" să 

dispună ae piesele de 
sciiimb necesare unor 
intervenții prompte și e- 
ficiente și să fie consti
tuite în formații complexe.

• Pentru îmbunătăți
rea cahtății ■ cărbunelui 
extras trebuie grăbită 
acțiunea de separare a

Văii Jiului
flux uri tor de evacuare- 
a cărbunelui și sterilului- 
de intensificare a măsu
rilor cere să.conducă, la 
diminuarea sterilului din 

,■ cărbunele extras.;
0 Noile capacități de 

proaucție din (Subteran 
au prioritate în fața tutu
ror. celorlalte obiective de 
investiții-.
• Consiliilor, oament- 

1 or muncii de la între
prinderile miniere și 
C.M V J. le revine un rol 
important, mereu cres
tând, în rezolvarea pro
blemelor ivite, și trebuie 
să elimine formalismul, 
din activitatea pe care o 
desfășoară.

Parlicipimții la adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii din Combinatul minier 
Valea Jiului s au angajai cu toată fermitatea să 
transpună grabnic în viață aceste sarcini prioritare 
astfel inch să întâmpine marile evenimente politice 
ale acestui an — alegerile de deputați în consiliile 
populare, Conferința Națională a partidului și ani
versarea^ Republicii — eu rezultate economice deose
bite și, în același timp, să înceapă noul an cu reali
zarea «integrală a prevederilor de plan încă din pri
mele zile.

l
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„Trebuie să folosim campania electorală, ale” 
gerile pencru îmbunătățirea activități consiliilor 
populare, pentru soluționarea în condiții mai bune 
a diferitelor probleme de ordin cospodăresc- 
edihtar, a problemelor de autoaprovizionare, pen
tru întărirea legăturilor dintre consiliile populare 
și oamenii muncii, în vederea participării active 
a maselor populare la soluționarea tuturor pro
blemelor dezvoltării noastre econcmico-sociale.“

. NICOLAE CEAUȘESCU

FĂURITORI
DE NOUĂ ISTORIE

Cu fiecare an, prin mun. 
că și abnegație, cu dragos
te față de tot ce oamenii 
înfăptuiesc in această va
tră minerească, bilanțul se 
rid>că la noi cote ale îm
plinirilor, p ogresului și bu
năstării - împliniri ce
drept izvor abnegația mi
nerilor, preparatorilor, e- 
nergeticienlior, constructo. 
rilor, celorlalți oameni ai 

îndeplini- 
conștiință 
obiective.

de cărbune pentru 
produs 328 000 

au livrat 
energetic națio- 

energie 
locuitorilor

Gcal

cocs, 
tone 
sis-

au

ne 
au 
brichete, 
ternului 
nai 753 000 MWh 
electrică, iar 
Văii Jiului, 290 000 
energie termică, pentru mi
neri, 18500 stilpi hidraulici, 
13 500 tone armături TH.

Investițiile pentru dezvol
tarea economico-spcia ă 
in profil teritorial se rid'Că

lei destinate
de interes economic și so
cial-cultural, ridicării caii, 
tații vieții locuitorilor aces
tor meleaguri strămoșești.

in anii 1980—1982 cu fost

muncii, pentru - 
rea cu înaltă 
muncitorească a 
lor stabilite de Congresul al 
Xll-lea al partidului, a o- 
rientărilor și indicațiilor to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, cu prilejul vizitelor date in folosință peste 850 
de lucru în Valea Jiului.

Și, oamenii Vulcanului,
au cu ce se mindri in 
cest ceas de bilanț, 

s activitatea
cială, 
rească se
.noi împliniri la cote 
supercare anilor 
denți. Cu o bogată zestre 
tehrico-economică și edi. 
litar-gospodărească, cu oa
meni dornici să asigure 
progresul neîntrerupt al 
patriei, bunăstarea lor, au festă plenar oamenii mun

cii din oraș mîndri de ope
ra îndrăzneață pe care o

aces. an ia 320 000 000
construcțiilor

Unul din 4 
locuitori învață

o- 
cind 

economico-so- 
edilitar-gospodă- 
materializeazâ în 

mereu 
prece-

apartamente, 108 garso
niere pentru tinerii mineri, 
3000 mp spații comerciale, 
spații de învățămînt, canti- 
nâ-festauront și nenumă
rate lucrări, de larg interes 
edilitar-gospcdăresc, de sis
tematizare și înfrumusețare 
a orașului.

Toate aceste realizări sint 
rodul transpunerii în viață 
a politicii înțelepte a parti, 
dului nostru, a spiritului de 
angajare pe care-l mani-

livrat numai în acest an e- 
conomie: naționale 1 700000 
tone de -cărbune, au expe- r 
diet s derurgiei 726 000 to- făuresc.

„Made In Vulcan44

Imagini grăitoare ale 
Vulcanului de azi.

• Unul din trei lo
cuitori este încadrat în 
muncă la unitățile eco
nomice ale orașului.
• In ultimii ani au 

fost create noi unități 
economice și locuri de 
muncă unde femeile 
au o pondere însemna
tă, reprezentînd o trei
me din totalul celor în
cadrați în muncă.
• Prin construirea în 

anii socialismului a 8000 
de apartamente peste 
80 la sută din populația 
orașului trăiește în lo
cuințe confortabile.

Comerțul, la nivelul 
exigențelor populației

Neîntrecuți gospodari
j De la mic la mare ce- 
2 tățenii Vulcanului își iu-
< besc și îngrijesc orașul.
< Faptele o confirmă. Au

!
 depus muită muncă, pri

cepere, mină de gospodar 
pentru a-și face-: orașul 
cît mai frumos și îngri
jit. Au fost, nu puține 

? zile cînd la acțiunile e- 
5 dilitar-gospodărești au 
< participat — în frunte cu 
j, gospodarii, eu deputății

— 10—12 000 de cetă
țeni la ample acțiuni pa
triotice.

Nu mai puțin de 475 000 
ore muncă patriotică au 
fost efectuate in acest an, 
în 
lei, 
lei 
Au 
de 
de 
frumos și

valoare de 44 000 000 
adică, revenind 140,0-, 
pe fiecare locuitor, 
fost realizate lucrări 

mare interes social, 
odihnă și recreare, de 

prospețime :

parcul tineretului cu do
tările aferente, amenaja
te și extinderi de parcuri, 
zone Verzi, baze de agre
ment, taluzări, repara
ții de drumuri și trotua- < 
re, poduri și podețe. Au 
fost plantați 22 000 arbori , 
și arbuști ornamentali, 1 
1100 ml gard viu, sau , 
cultivat cu,legume șl zar
zavaturi 5 ha de terenuri 
din jurul blocurilor.

★ <
In afara acestor pred. > 

■cupări cotidiene ale oa- 
menllor de a-și face ora- ' 
șui mai frumos, mai co
chet, conștienți de sarei- . 
iii’e ce Ie rC' ii la buna 
autoaprovjzionare a popu_ . 
lației, crescătorii de ani- ; 
mele din Vulcan au d- < 
vrat în acest an, la fon- ? 
dul centralizat al statu- ; 
lui, 288 capete . bovine, ; 
66 capete ovine, 10 000 1 > 
lapte de vacă și ovine, < 
2300 kg lînă și alte prbdu- ; 
se. .; >

Toate acestea arată dra. $ 
gostea locuitorilor pentru ) 
orașul lor, dăruirea și { 
demnitatea clădită prin > 
muncă în anii acestui f 
timp, de mari împliniri 7 
socialiste. j

Pe drept cuvin t, locuitorii orașului Vulcan se 
pot mîndri cu noile unități comerciale ce le stau la 
dispoziție. Realizarea și punerea la dispoziția popu
lației în numai trei ani a 15 noi unități comerciale 
de confecții, textile, produse industriale, de mobilă 
și artizanat, sport și sticlărie, de mărfuri alimenta
re, pîine și lapte, patiserie și alimentație publică au 
mărit potențialul comercial al desfacerii și prezen
tării mărfurilor destinate populației cu 3000 mp. 
în cele 10 luni din acest an, în întreagă rețea co
mercială a orașului s-au desfăcut mărfuri agroali- 
mejitare și industriale în valoare de 264 000 000 lei, 
revenind fiecărui, locuitor produse în valoare de 
pește’7000 lei. Numai magazinul alimentara cu auto
servire .„Unic" unul dintre cele mai mari și spațioa
se din Valea Jiului, intrat în circuitul comercial în 
urmă cu un an, a desfăcut populației mărfuri în 
valoare de 30 milioane lei, revenindu-i fiecărei lu
crătoare comerciale o desfacere de produse /le pes-

C ei peste 7000 de elevi și 
276 cadre didactice dispun 

cele 7 școli generale li
ceul industrial și grădinițe 
de o puternică bază ma- 
lerial-didactică, de cabi
nete, laboratoare, atelie
re pentru practica produc
tivă. Aici sint create mi 

condiții de instrui
re și educație, de a deveni 
i iiiorl muncitori și specia- 
liști ai minelor din Vaier 
Jiului, ai țării.

De consemnat: calcule
le arată că unul din patru 
locuitori ai orașului este 
cuprins într-o formă de 
îuvȘțămînt.

Tînărul și harnicul co
lectiv al întreprinderii de 
confecții Vulcan — unita
te construită la indicația 
expresă a ■ tovarășului 
Nicolae Ceaușescu - co
lectiv format din fiice și 
soții ale minerilor, in cei 
trei ani de activitate și-a 
ciștigot prin creațiile sale, 

binemeritat renume a 
țară cit și peste ho. 
De la trei modele

introduse in fabricație în 
urma cu trei ani, au ajuns 

la nouă, din care 
fustele „Made in 

Vulcan atît de căutate
la expo t, se realizează 
in 19 modele — dovadă 
Ca aproape o treime din 
producția întreprinderii 
es*e destmetă parteneri-

Pagină realizată de
Teodor RUSU
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Schimb de mesaje Intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și colonelul Moammer El Gaddafi, 

conducătorul Libiei

Autobaza de transporturi auto 
Petroșani

efectuează transporturi de călători — cursă rapidă — pe bază de 
bilete,-'

începînd cu data de 22 noiembrie a.c., pe traseele de mai jos i

TRIPOLI 17 (Agerpres). 
Un schimb de mesaje de 
prietenie a avut loc între 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și colonelul Moammer 
Ei Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie. Schimbul de 
mesaje a fost prilejuit de 
primirea Ia Tripoli a tova
rășului Vasile Pungan, con
silier al președintelui Re-, 
publicii, ministru secretar 
de stat.

PREZENTE 
ROMANEȘTI

ROMA 17 (Agerpres). 
. Recent s-a încheiat la 
Arezzo, Festivalul in
ternational de . teatru 
pentru piese. într-un act, 
la care au fost prezen
te ansambluri artistice 
din ticuă țări.

Cu prilejul. particL 
pi J la festival, teatru
lui Fantasio din Cons
tanța, prezent în ca
dru; secției teatru caba. 

musiehall, i s-a a- 
<: >r.dat premiul special 
al orașului Arezzo, pre- ; 
cum și premiul Asocia- | 
ției Piccolo teatro din ! 
Arezzo. :

LA LUGANO S-AU ÎN
CHEIAT LUCRĂRILE 
CONGRESULUI PARTI
DULUI SOCIALIST EL
VEȚIAN. După dezbateri, 
congresul a adoptat noul 
program al partidului, ca
re înlocuiește documentul 
programatic din 1959. Hel
mut Hubacher a fost rea
les în funcția de președin
te al Partidului Socialist 
Elvețian. 1

Milțuinind călduros pen
tru mesajul primit, colo
nelul Moammer £1 Geddafi 
a rugai să se transmită, 
din partea sa și a . soției 
sale, Safia Farkash, pre
ședintelui României, tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
tovaiășei Elena Ceaușescu 
un călduros salut, urări de 
sănătf te și fericire persona
lă, de noi succese poporu. 
Ini îcmân prieten.

Conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie 
a dat 6 înaltă apreciere 
activității și preocupării 
perinai ei.te a șefului sta
tului român pentru dezvol
tarea Și consolidarea pe 
multiple j 1 muri a relați
ilor de prietu.ie și colabo
rare dintre pc poarele ro
mân și libian, exprimînd

Conflictul militar
TEHERAN 17 (Agerpres). 

Aproximativ 650 de mili
tar' irakieni au fost uciși 
sau răniți pe Frontul de 
sud, in sectorul postului 
de frontieră irakian Char_ 
hani, iar alții 500 au fost 
uciși sau răniți pe Frontul 
central, în sectorul orașu
lui irakian Mandali — in-

ACTELE AGRESIVE 
REPETATE ÎNTREPRIN
SE ÎMPOTRIVA ANGO- 
LEI DE REGIMUL RA
SIST DIN AFRICA DE 
SUD ău provocat econo
miei angoleze, din noiem
brie 1975 și pină în pre
zent, pagube estimate la 
10 000 milioane dolari, in
formează agenția ANGOP. 
In acești ani, frontiera an
golez ă a fost de multe ori 
încălcată de trupele sud- 
africane, ale căror princi
pale obiective au fost cen
tre economice ale R.P. An
gola. ■ ■ 

în același t;mp. dorința 
permanentă a părții libie
ne de < face ea relațiile 

■ Jamahiriei cu România să 
fio un modei de înțelegere, 
colaborare și prietenie în
tre scrie libt re și - indepen
dente.

Au fost discutate, tot
odată, aspecte de interes 

"comun, ale situației inter
naționale. îndeosebi în le- 

'gătură cu Orientul Mij
lociu, exprimîhdu-se hotă- 
rîrea celor două state de 
a acționa permanent pen
tru cauza păcii, securită
ții și dezvoltării colaboră
rii în lume.

Convorbirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cal
dă. prietenească, caracte
ristică relațiilor dintre ce
le două țări și popoare.

dintre iran și Irak
formează un comunicat mi
litar iranian.

Pe Frontul de sud. în 
sectorul Moharam. forțele 
iraniene au cucerit înălți
mile care domină una din 
căile de acces spre postul 
de frontieră irakian Char- 
hani. Numeroase vehicu
le blindate ale armatei 
irakiene au fost distruse. 
Au fost doborî te două 
avioane militare irakiene 
— adaugă comunicatul.

BAGDAB 17 (Agerpres). 
Președintele Irakului. Sad
dam ilvSFcin. a arătat că 
forțele irakiene „au anihi
lat total" <1-uă ofensive i- 
raniene din noaptea de 
luni Spre marți, care ur
măreau trecerea frontie
rei naționale irakiene în 
regiunile Mandali și Mis- 
san. Șeful statului irakian 
a subliniat că armata na
țională „i-a încercuit" pe 
atacanții iranieni în cele 
două regiuni și a capturat 
numeroase tancuri și ve
hicule iraniene.

cri. . Traseul , ? Km
6 A.—,

Ora plecării

0 1 2 3

1. Petroșani — centru — Aninoasa
— Petroșani — centru —. P. 0 11,30 11,50 13,30 14,15
— Aeroport Ill ; 4' 11,40 12,00 13,40 14,25
— Aninoasa S. 15 12,02 12,22 14,02 14,47

2. Aninoasa — Petroșani — centru l

— Aninoasa P. 0 4,35 4,45 5,00 5,15
— Aeroport 111 11 4,57 5,07 5.22 5,37
— Petroșani — pentru S. 15' 5,07 5,17 5,32 5,47

3. Lupeni — centru — Viscoza
— Lupeni — centru P. 0 .: 13,50 14,30
— Viscoza s. 5 14,02 14,42

4. Viscoza — Lupeni — centru —
— Viscoza p. 0 4,30 4,50 6,00
-— centru — Lupeni s. 5 / 4,42 5.02 6,12

5. Aninoasa — Cîmpu lui Neag
— Aninoasa — centru p. 0 13,20
— Vulcan — centru 11 13,40
— Paroșeni — uzină 15 13,48
— Lupeni — centru 17 13.52
— Uricani — centru 26 14,10
— Cîmpu lui Neag s. 36 14,30

6. Cîmpu lui Neag — Petroșani — centru 2-

— Cîmpu lui Neag p. 0 7,35 7,40 7,50
— Uricani — centru 10 7,55 8,00 8,10
—r Lupeni — centru 19 8,13 8,18 8,28
•— Paroșeni — uzină 21 8,17 8,22 8,32
— Vulcan — centru 25 8,25 8,30 8,40
— Iscroni — ramificație k_.

Tg. Jiu 30 8,35 8,40 8,50
— Aeroport 36 ' ' 8.47 8,52 9.02
— Petroșani— centru" - s. 40 8,55 9,00 9,10

Tariful pentru transportul călătorilor cu autobuzele, pe bază de bilete, 
este următorul :

Distanța în Km Lei Distanța în Km Lei

■ : ■.0—-5• 2,50 21—25 8,00
6—10 3,50 26—30 9,50

11—15 5,00 ; 31—35 11,00
16—20 6,50 36—40 13,00 ’

RUGBY, DIVIZIA A

cîntat 80 de minute3000 de spectatori au 20,55

• SeORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT A SPORT « SPORT « SPORT • SPORT ® SPORT

tot 
în 
al

Și 
o să- 
ținti:

„ȘTIINȚA" PETROȘANI 
— „FARUL" CONSTANȚA 
22—12 (12—6). O formida
bilă galerie de aproape 
3000 spectatori a cîntat ne
stăvilit pe stadionul din 
Dealul Institutului cu mult 
înainte de meci, apoi 
cursul meciului. Chiar 
min. 2, la un presing 
studenților din Vale, fun
dașul Bogheanu șutează de
fectuos din propriul 22, în 
Mircea Ortelecan, fază ca
re aduce balonul la sprin
terul Dumitru Florian, 
acesta pătrunde ca 
geată in terenul de 
4—0, și Bucos transformă 
impecabil 6—0 I

O mobilizare exemplară 
a tuturor celor 15 rugbiști 
de la Știința reușești să 
stăvilească iureșul dezlăn
țuit de puternica echipă 
din Constanța, dar nu și 
pe arbitrul P. Soare (Bucu
rești), care dictează o l.p., 
min. 12, pe care o trans
formă Bezușcu : 6—3. 
cintecul frumos 
imn al favoriților 
grămada domină 
tar (Bucan, 
Dobre — 
Sușinschi 
Constantin, Viciu) și cîști. 
gă baloane prețioase, unul 
dintre ele fiind culcat în 

. în 
devenit 
noștri, 
autori- 

Ortelecan, P. 
Drumea, Adrian 
— Băloi, Ștefan

Flo-
Dinu. 

încheie

' eseu ie Bucan. după o în
vălmășeală tipică rug- 
biulm galez. E greu de 
descris (min. 36, 12—3, du
pă transformarea lui Bu
cos), entuziasmul celor 3000 

'! de spectatori, care trăiesc 
din plin fazele de mare 
rafinament tehnic la care 
participă Bonea, Bucps, Me- 
dragoniu, Ghiță, D. 
rian, V. Dobre și 
Prima repriză se
tot cu transformarea unei 
l.p. a lui Bezușcu (12—-6), 
oferită cadou, contrar 
cursului firesc al jocului.

In repriza a H-a, Bucos 
dă dovada înaltei sale mă
iestrii și trimite tușe pre
lungi, care sufocă adversa
rii. După o grămadă dic
tată. Bonea scoate, trimite 

. precis și acesta (Bucos) • 
concretizează din nou, de 
la peste 40 m, printr-un 
drop • 15—6 în min. 43, 
și toate manevrele echipei 
Farul (Plottischî, Mușat, 
Lungu, V. Ion, C. Vasile, 
Holban, F. Constantin), cu 
atîția „internaționali", sînt 
dejucate. Se ciștigă, pen
tru Știința, mingi în tușă 
(Șt. Constantin și Drumea 
— laborios —, de la FI. 
Constantin (frații?) și mingi 
în grămezile ordonate, se 
creează faze care constitu. 

ie deliciul publicului mai 
angajat și muzical 
oricând.

In stare de „groggy", Fa
rul primește un alt: eseu, 
lingă but, de la as. univ. 
Mircea Orțelr an, aflat în 
vervă mare. Bucos refuză 
t'-aost i'tiaiea (min. 65 —
19—9, după l.p. a lui Be
zușcu), pentru a liniști spi
ritele. Astfel, parcă pen
tru a sublinia valoarea de 
necontestat, actuală, a Ști
inței, Bucos mai transfor
mă o l.p. de la 45 m (!!!) 
ridicînd scorul la 22—9, în 
min. 68, cind meciul era, 
deja, jucat.
Bezușcu dă cu_ 

i-Oă’-e frumoasă ultimelor 
minute reușind de la. mare 
distanță . un dropgol 
lovește, pe rind, cele 
bare (!!!) și scorul 
22—12.

A
re 

care 
trei 

devine

ma- 
fără 
stu- 
vor

fost o 
sărbătoare și, 

îndoială, anul acesta 
denții din Petroșani
fi pe podiumul de premie
re. S-au întrecut în limi
tele deplinei sportivități : 
Bucan, Ortelecan, P. Do
bre — Drumea. Sușinschi 
— Bălpi, O. Ștefan, Viciu

Bonea, Bucos, Medrago. 
decît niu, Ghiță, FI. Dumitru, 

V. Dobre, Dinu (Știința), 
Opriș, Turcu, Leonte — 
Mușat, FI. Constantin — 
Nache, Marcu, Varga — 
V, Ion, Bezușcu, Lungu, 
C. Vasile, D. Dinu, Bo
gheanu și Holban (Farul).

I.D. BĂLAN

BASCHET, DIVIZIA B (tineret)

Din nou acasă
„JiUL-ȘTIINȚA“ PE

TROȘANI — „POLITEH
NICA1 TIMIȘOARA 83—50 
(40—26). Sala L.l.M. Petro
șani a devenit neîncăpă
toare, duminică, ia reîntâl
nirea' cu baschetul. Foarte 
muiti tineri au venit să-i 
vadă la lucru și să-i încu
rajeze pe elevii profeso
rului Silaghi la primul lor 
joc în Petroșani (după o 
lungă și’regretabilă impo
sibilitate, de ordin tehnic, 
de a-și susține partidele 
pe teren propriu in Vale).

Jucătorii Gh. Ghiță, A. 
Ghiță, A. Șipanu, V. Gu. 
ță, M. Pușcaș, P. Sîngeor-

11,25

12,15
12,50

16.00
16,05

16,30

Telex.
Școala contempo
rană.
Film serial Lumini 
si umbre. Episodul 
29.
Pași de viață lungă. 
Imagini din Malaye- 
zia.
Telex.
Profesiunile cinci
nalului.
Studioul tineretu
lui.

zan F. Nițu, ah. reușit să 
se desprindă de adversa
rii lor încă din min. 11, 
cind scorul devine 24—14. 
realizind apoi 30—30 (min. 
16) ; 37—26 (min. 19) ; 49— 
28 (min. 25) ; 61—38 (min. 
30)1 .

Conducătorii de joc 
Pușcaș și Gută cu nume
roase intercepții, contra
atacuri și aruncări de la 
semidistanță au înscris 29 
puncte. De pe colț sau de 
sub panou Gh. Ghiță „nu 
a iertat nimic" dovedln- 
du-se a fi, din nou, cel 
mai bun (27 puncte).

Cu tact și stăpînire de

20,00 Telejurnal.
20,20 Prin munca noastră 

clădim viitorul.
20,35 A patriei cinstire.
20,45 Actualitatea econo

mică.
Dans, dans, dans 
— cu balerini de la
Opera Română din 
Bucureșți și Teatrul, 
de estradă din Ga
lați.

21 10 Serial științific. 
Corpul uman. Epi
sodul 9.

21,30 Meridianele cînte- 
cu.ui.

22.00 Telejurnal.

sine, Șipanu și A. Ghiță 
au punctat bine, făcîndu-și 
jocul normal (spectaculos 
și eficace). Proaspătul ve
nit, Nițu (student în anul 
I) este pe punctul de „a-și 
da drumul", eycluînd din 
ce în ce mai bine.

Victoria realizată. dumi
nică este o primă premi
să pentru viitoarele împli
niri ale unui campionat ce 
se anunță atractiv.
- La înălțimea jocului a 
fost arbitrajul asigurat ae 
Cunicer (București) și 
Rus (Tg. Jiu).

Nicolae M1IIUȚI, Jj] 
student
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