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Sectorul II al I.M. Dilja. înainte de a intra în sub< 
(erau, șeful de schimb Adalbert Nagy și ajutorul 
său Șt. Degy din brigada condusă de Al. Keresteș.
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NUMĂRĂTOARE INVERSĂ PE ȘANTIERELE 
CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

APARTAMENTE

PREDAT
694- ț

Mai 
tint

Acum, în apropierea scadenței pe șantierele con
strucțiilor de locuințe se muncește într-un ritm sus
ținut pentru recuperarea rămînerilor in urmă. Odată 
cu predarea blocului 7 din Petroșani, numărul de a- 
partamente s-a redus Ia 694. Continuăm prezentarea 
realizărilor obținute pe șantierele Văii Jiului.

Azi, despre
șantierul din Lupeni

Rezultatele bune vor trebui
permanentizate-Față de celelalte șantiere ale grupului, cel din I-u- peni in prezent înregis- situație mult mai ceea ce privește de apartamente Adică s-au pre- mult de jumătate

trează o burtă în numărul predate, dat mai din apartamentele .planificate, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să se mai termine cel puțin un bloc . cu 84 de apartamente.

Cel puțin, așa am primit asigurări din partea conducerii șantierului 4 Lupeni al T.C.H. „Preconizăm să predăni eșalonat, în cartierul Vîscoza. blocul 
K 4, cu 6 scări (84 apartamente) ne-spunea Ottd Corciani, șeful șantierului. Pînă la sfîrșitul acestei luni va fi recepționat mul tronson, format

două scări cu 38 apartamente, deja finisate. Următorul tronson va fi predat peste o lună, adică în 30 noiembrie, iar ultimul pînă în 15 decembrie. Deci la acea dată blocul K 4 va fi
Constantin IOVANESCU

SECTORUL vii vulcan

Lună de lună

cu depășiri de plan

Animați de dorința de a 
încheia cu rezultate cit 
mai bune sarcinile de plan 
pe acest an, minerii secto
rului VII de la I. M. Vul
can au înregistrat lună de 
lună însemnate plusuri la 
extracția de cărbune. Ast
fel. producția extrasă în 
plus pe primele trei tri
mestre ale anului de vred
nicul colectiv este de 13186 
tone de cărbune. Pe frontul 
cărbunelui și în această 
lună locul fruntaș i-a re
venit sectorului 
are la. zi peste 
2 715 tone. S-au 
iu mod deosebit 
conduse de Ion 
Constantin Popa.

VII care 
prevederi 
evidențiat 

brigăzile 
Calotă și

I.M. PETRILA

Extracție sporită

pe puț

La sectorul de transport 
al minei Petrila a fost în
registrată, în această săp- 
tămînă, o cifră record în 
extracția producției pe 
puț : 140 de schipuri ru
late într-un singur schimb. 
Echivalentul celor 140 "de 
încărcături : 1 144 tone de 
cărbune scoase la supra
față cu moderna instalație 
de transport pe verticală a 
minei. S-au remarcat 
meroși muncitori 
schimbul condus de 
fan Haidu. (I. M.).

tiu- 
din 

Ște-

Mîndria de a figura 
în istoria minei

♦ 
♦

♦

♦

Două biografii, ca două picături de apă. 
Ctitori de istorie, cu nume săpat in 
stîncă.
Cartea de vizită a ortacilor lui Laszlo 
Matyus.
Secretul brigăzii 
schimbul următor.Minerul Laszlo Matyus ride, mă avertizase, deja șeful sectorului III al minei Lupeni, .tînărul inginer Alexandru Blaj, că e slobod la glume, le spune cu un aer atît de serios, pentru ca în vremea asta să te judece în toate felurile.— Sînteți primul gazetar care ajunge la brigada noastră. La pregătiri nu .Iul, cei care rămîn ies la pensie în colectiv:, dacă sînt de-o samă. Șj, totuși dreptul la „celebritate" este rezervat mai mult celor care dau cărbune.Brigada Iui Uaszjo Matyus nu se recomandă prin depășiri considerabile ale planului. Decadă trecută, a raportat doar 16 mc peste plan, adică 2 ml și totuși, de un an

se poate trage chiu-

cîteva „,lopeți“ cu

s-a lu-de cînd c șef Matyus dus vestea că execută erări de o calitate ireproșabilă.un ax Acum conturează colector pentru stratul 5, blocul V, condiții deosebit de dificile : -în preajma abataj abia închis se prea poate pușca. Așadar, planul se face destul de greu, mai mult cu ciocanul de abataj. Lucrarea este însă foarte- urgentă, oameni de regie nu prea sînt, așa că cei 13 ortaci se aprovizionează adesea singuri. Cîtebdată lipsesc și uncie; materiale. Cu știrea șefului , de sector răpesc armături, refolo- sesc grinzi șl stîlpi, bră- țarefo de la profite TH-5.Șeful de brigadă îmi
Ion VULPE

în
il mii .nu

ÎN 1NTÎMPINAREA 
SOLICITĂRILOR 
CETĂȚENILOR

Duminică dedicată 
bunei aprovizionăriPetroșani, și la ma- din Petri- Aninoasa, legume și

In piețele din Vulcan, Lupeni gazinele proprii la, Uricani și Complexul de fructe din; Petroșani organizează în ziua de duminică, 29 octombrie, bogate expoziții de legume și fructe cu vînzare. Conducerea C.L.F. ne-a informat că în piața orașului Petroșani, de pildă, populația se .va putea aproviziona pentru, iarnă cu cantitățile dorite de ceapă și cartofi preanr- balați și vrac, varză albă și roșie, mere, pere și principalele rădăcinoase. Vor fi oferite spre vînzare și cantități însemnate deroșii, castraveți, ardei gras de seră, struguri și alteproduse semieonservate. A- conduoere ne face că legumele și puse în vînzare foarte bună cali-ceea.și i cunoscut fructele vor fi de late.Venind
(Continuare in pag a 2-a)
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Șeîul de lot Cornel Vasian, împreună cu maistrul constructor Gh. Vasile și șeful 
echipe; de dulgheri Ion Mănărăzan consultă planul blocului K4, bloc ce se va înscrie 
în moderna arhitectură a cartierului Vîscoza, Lupeni. Foto : Gh. OLTEANU

ifi/firniam
La Casa de cultură din I Petroșani este deschisă de cîteva zile o expoziție organizată de Muzeul etnografic al Transilvaniei din Cluj Napoca, în cadrul acțiunilor dedicate aniversării a 2050 de ani de la crearea primului stat dac Centralizat șî independent. (T.S.).

♦ ------------La. Petrila constructorii au dat în folosință un nou și frumos bloc de , locuințe. 42 de familii

s-au mutat în apartamente noi. Constructorii își continuă activitatea intr-un ritm susținut, la un alt bloc, vecin cu cel terminat recent, bloc care numără 56 apartamente. 
(T.V.).

♦----------—-La Liceul industrial nr. 2 din Deva a avut loc joi cercul pedagogic al directorilor de liceu din județ.: A fost dezbătută tema „Contribuția consiliului de conducere al liceului în pregătirea elevilor la disc: i pl i n e le fundamentale (fizică matematică, chimie, biologie)". (T.S.).

Farmacia din Lonea se ’ va muta într-un nou local. Pentru util, și uman, l. M. l.onea dispoziție, în acest scop conducerea a p is ia căminul de nefamilîști din strada Republicii, cinei încăperi. 
(C.D.).♦ ■---- ---—In aceste zile la Casa de cultură Petroșani se primesc înscrieri | tru cursurile de stei—grafie, limba germană și ? limba engleză. Informa- I Iii la telefon 41483.
(M.B.). I
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• Față-n față, spri
jinul generos și lă
comia — pe mar
ginea unor sesizări 
adrăsate redacției

(pag. a 2-a)
• Odă pămîntului 

străbun — pagină 
realizată din crea
țiile cenaclului li
terar „Panait Is- 
trati" Valea Jiului.

(pag. a 3-a)

Dacă ar li vreodată, nevoie de un paradis ■ concret, a’ș fi în Stare să completez o rubrică de mică publicitate. Adresa raiului am descoperit-o într-o . după-amiază de marți, neapărat octombrie, cînd cad toate ar- miștiliile zilei, noaptea neinsomniilor pudrînd tandru întîlnirea cu pădurea. In hora culorilor s-a prins, de numai cîțe- va sute de ani, o poiană cu mere roșii și cu iezii alergați colo de în locul și prea degetul ■
în piatră. Din- casa lacobeștilor, prea rar numit arar arătat cu — Pietroasa. Pietroasa, prin via nepusă a Uricanilor, a Stănconilor și Firizonilor. Acolo, muritorul de rînd își proptește ochii în cer — de aceea dacii aveau ochi albaștri — și ascultă cum

în întâmpinarea preocupărilor de aprovizionare ale populației și u- nele magazine alimentare, între care nr. 16 din Petroșani și 42 din Petrila, vor fi deschise duminică, 29 octombrie, pînă la ora 13, iar unitățile de carne din cadrul acelorași complexe comerciale vor fi pînă la ora 12. grame prelungite eră duminică și. piețe de produse mentare din municipiu. Duminică vor fi deschise între orele 8—12 șl magazinele -industriale din troșani,Bine aprovizionate, grătar și cu îhtîmpina și unitățile „Trănsilva- „Cerna"

deschise Cu pro- vor lu- celelalte agreab
Pe-

de dar vor
eu tra- pas-produsele diționale. tramă își consumatorii de alimentațienia" din Petrila, din Petroșani și altele, astfel că ziua de duminică se anunță ca o zi dedicată bunei aprovizionări.

2

nemurirea îmbrăcă iia Mioriței, Acolo sînt pie-. tre și oi și brazi și poteci neștiute, anii se numără în turme de zăpezi, între orizont și timp rămîi ca o linie de fracție echiunitară,, acolo algebrizezi doar necunoscutele frumosului, cople- șindu ți bucuria de a fi om. Acolo, păsările luminii își fac cuiburi, rugina frunzei, bătută în piua toamnei, ajunge covor, -acolo dragostea se măsoară irt ciopoare de visuri....Acolo, prin via nepusă a Uricanilor, a Stăn- conilor și Firizonilor, ci- *'’ neva a rătăcit adresa raiului, pe care orice găsitor o poate păstra ca recompensă..
Sever NOIAN
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Datorită aprovizionării corespunzătoare cu toate 
sarlimentele de produse, magazinul alimentar nr. 43 din 
cadrul complexului „Mercur" din cartierul Coroești al 
Vulcanului, este foarte solicitat și apreciat de cumpără
tori. Fotografia reprezintă un aspect de la stan
dul noutăților de sezon.

Foto: Șt. NEMECSEK

Față în față, sprijinul generos șitîouă scrisori, al căror conținut-se referea la situații aproape similare în care se aflau o femeie și 
un bărbat bolnavi, ne-au dus pașii pe străzile Ecate- rina Varga și Daciei din i’etroșani și Brazilor din Lupeni, Asupra primului 
caz, cel al JSlisabetei Al- mășan din Petroșani vom stărui mai puțin, deoarece actele consultate.— dări de 
seamă anuale anupra modului' de cheltuire a pensiei de urmaș de 952 de lei (și nu de 1000 + 300 cum 
ni s-a spus pe parcursul documentării) de care ea beneficiază —, pun la a- dăpost, evident formal, de orice bănuială pe tutorele bolnavei, adică pe fratele ei Andrei Dan din Petroșani. strada Daciei, blocul 
8/4. Iată de ce, fără a considera că am aflat totul în legătură cu situația bolna
vei E.A., acordăm creditul cuvenit actelor oficiale legale. Spre liniștirea tuturor ■celor interesați în „curma
rea suferințelor" bolnavei, jiutem informa că E, A. a 
fost internată într-un cămin spital de bolnavi cronici, unde se bucură de o îngrijire corespunzătoare.

Al doilea caz este cel al cetățeanului de peste 80 de ani (spunem așa pehtru că 
nu ne-au fost prezentate actele solicitate),- Ștefan Balazs din Lupeni, strada Brazilor nr. 4/A, relatat 
de un autor anonim. Deși beneficiar al unej pensii de bătrînețe de 1 800 (una mie opt sute) lei, primită pentru anii de muncă,în sub
teran și cu gospodăria formată din teren pentru casă, grădină, materiale de construcții, dependințe și o cari suță modestă în care ar fi trebuit să se bucure de condiții omenești de viață 

pînă la ultimele bătăi ale inimii, dată prin testament cetățeanului Aurel Laslău din cartierul Sohodol în schimbul grijii pînă la capătul vieții, bătrînul Balazs n-a avut parte de a- ceasta. Ocrotirea ce i-o datorau A, și R. Laslău în baza prevederilor testamen-, țului și a pensiei de 1 800 de lei — de a cărei administrare nu sînt străini din 1976 încoace —, s-a limitat la ceva foarte sumar,
Pornind de la unele sesizări 

adresate redacțieirămînînd în realitate 0 b- bligație neonorată. Starea în care l-am găsit în ziua de 13 octombrie a.c. în căsuța din strada Brazilor nr. 4/A este complet exprimată în una din frazele scrisorii adresate redacției pe care, pentru edificarea cititorilor, o reproducem întocmai : „De luni de zile este închis intre patru pereți și strigă cît îl ține gura după mîncare și ajutor", Nu, nu se poate crede că „de luni de zile" nu ar fi mîncat nimic, nu ar fi primit nici un ajutor, mai ales în ce privește minimum de igienă. Dar ce a primit 7 Ce n .1 a primit 7 Cum a trăit ? Am încercat să aflăm răspunsuri la toate aceste întrebări la fața locului de la Rozalia Laslău. Ne-a întîmpinat o poartă■ferecată cu lacăt pe dinăuntru, o curte cu amprente de paragină, o ușă — cea a căsuței în care mai mult zăcea decît se 0- dihnea bătrînul Ștefan Balazs, de asemenea. încuiată. Pentru ce încuiată 7 Cine oare ar mai fi putut

Răspundem
• GHEORGHE SPATA- 

RIJ, pensionar, Petroșani : Pt'ogramul unității „Cafea- dulciuri" nu poate fi modificat;, cu ațîț măi mult cu cît • mărfurile vîndute aici sînt foarte căutate în tot timpul zilei. In privința numărului mare de elevi de la Liceul industrial care consumă cafea Și fumează, considerăm că este de datoria cadrelor didactice să-și intensifice controalele la această unitate.Cat despre unele persoane care, în timpul programului, pot Ci întîlnite la „o cafea", ziarul nostru a niai scris și promitem că vom mai scrie.
• STAȚIA C.F.R. Petro

șani : Materialul sosit din partea dv. l-am fi dorit semnat citeț, iar realizările pe care le pretindeți, să aibă acoperiri faptice. Reveniți cu clarificările de rigoare sau treceți pe la redacție.
rîvni la o cămașă, ponosită, un capăt de pătură la fel, și un pătuț (nu pat) acoperit cu folie de plastic ? Acestea alcătuiau întregul inventar al încăperii, exccptînd soba de încălzit. Alături, o altă cămăruță, tot încuiată șî la fel de goală, în dezordine și, în plus, neigienizată de foarte mult timp (ea să nu zicem altfel). Departe de a reflecta grijă ocrotitoare, onorarea răspunderii asu

mate prin conțraetul-țesta- ment și, mai presus de a- eestea, departe de a vădi generozitatea și urbanitatea, implicate de un asemenea angajament, 'imaginea peisajului, a căsuței și a omului închis „între patru pereți", cu o îmbrăcăminte precară, demonstrau mai degrabă reversul acestora: — lipsa totală de omenie, tendința de căpătuială pe o cale ' dezonorantă, iresponsabilitate, lăcomie.Un om în vîrstă, suferind, a fost astfel frțistrat de dreptul de a-și trăi ultimii ani de viață potrivit posibilităților pe care pensia de 1 800 de lei acordată de statul nostru socialist i le oferea din plin.. Cazul bătrînului Ștefan Balazs și al „ocrotitorului" A.. Laslău din Lupeni aduce în atenție încă un aspect de natură etică pe care îl. amintim doar, și a- nume : cu cîțiva ani în urmă, gospodăria lui A. Laslău a fost mistuită de un incendiu. In momentele 
grele de după incendiu,

• MARIN SENEA, Vul
can : Problema se putea rezolva în momentul înmî- nării restului, cînd erați obligat să observați diferența. După plecarea din magazin' și fără martori este niai greu, dacă nu chiar imposibil, de stabilit adevărul. Sperăm că a- ceastă precizare, pe care o repetăm n’J numai pentru dv.. să servească edificării cititorilor noștri asupra■ mpdului cum trebuie să
procedeze.

• VIRGIL DICU, Petro
șani : Șeful de unitate de la ..Terasa Minerul" a luat ■măsuri pentru reglementarea situației sesizate de dv. ■.,...

• L. DAVID, M. COS- 
TESCU, Petroșani: Sesizarea dv. a fost adusă la cunoștință forurilor în drept pentru soluționare. Vă vom comunica rezultatul.
lăcomiafamilia acestuia a beneficiat de sprijinul generos al colectivității noastre socialiste, care i-a acordat un apartament confortabil la numai eîțiva zeci de metri de fosta-j gospodărie transformată în scrum. Prețuire și grijă demonstrează și pensia substanțială de care am văzut cum s-a „bucurat" bătrînul Ștefan Balazs în ultima perioadă, ca urmare a „administrării" acesteia de către A, și R. Laslău. Vrînd-nevrînd ne vedem obligați a ne întreba : cum a răspuns Laslău la sprijinul prompt al colectivității noastre ?Era de așteptat ca autoritatea tutelară locală, biroul executiv ai Consiliului popular al orașului Lupeni, să vină operativ cu măsura necesară pentru scoaterea bătrînului Ștefan Balazsde sub „ocrotirea" lui Laslău și internarea Iuigrabnică într-un spital de. bolnavi cronici. Toate intențiile sau oprit însă în fața refuzului categoric al lui A. Laslău de a lăsa oamenii . de pe salvarea Spitalului Lupeni să-I ridice pe bolnav, a refuzului de a oferi autorităților locale actele de identitate ale acestuia. Aproape de necrezut, dar „tîrguiala" dintre autoritățile locale din Lupeni și A. Laslău au durat, fără nici un rezultat concret, din 14 pînă- în 25 . octombrie . a.c. cînd bătrînul Ștefan Balazs și-a dat obștescul sfîrșit. Ecoul atitudinilor legate de cazul lui dăinuie însă. Așa cum ar trebui să dăinuie apăsarea remușcărilor asupra conștiinței celor care nu au rezolvat cazul la timp.

T. VRÎNCEANU

• (Urmare din pag^ I)vorbește cu multă dragoste despre oamenii săi, Constantin Lemnaru, A- lexandru Cordoș, despre Victor Oanâ, care și-a petrecut „o tinerețe", adică 18 ani în subteran, ca . și șeful de schimb Teodor Puf.— Printre cei mai buni dintre cei buni, fiindcă toți sînt buni, trebuie să-1 amintesc și pe loan Nițu, chiar dacă are numai doj ani de minerit.Povestea vieții lui Ma- tyus este simplă. A venit după armată, era. încă fecior, la Lupeni. Acum 13 
Mindria de a figura 

in istoria mineiani. Intr-o zi la prietenul său Koma a venit în ospeție o fată frumoasă, care i-a plăcut tare. Era tocmai din Zalău nu din părțile copilăriei sale. Și de 10 ani sora maistrului Koma îi este soție bună, au deja doi feciori. In septembrie anul trecut i s-a încredințat sarcina să conducă o brigadă, a acceptat cu o singură condiție — să aibă cu el măcar cîțiva din ortacii cu care a lucrat la Radu Boșneag. Pe Mozeș Ke- lemen, pe Teodor Puf, pe Kardo'ș, pe dană. Împreună învățaseră doar un lucru esențial, ni-1 relatează ajutorul de miner Kelemen.— Calitate înseamnă, în primul rînd, siguranță pentru viața noastră. Apoi nu vrem să rida cineva de noi, să vie alții, în urma noastră, să repare ce-am făcut de mîntuială. De pregătiri depind transportul, dar și producția de cărbune. Chiar dacă eîștigăm mai puțin decît alții, vrem să facem lucrări trainice și încă mulți ani.Teodffr Puf, pe vremuri flăcău din Alba, are o biografie asemănătoare cu a șefului de brigadă, pe care îl prețuiește ca bun organizator, priceput în meserie și mai ales a- devărat tovarăș de muncă.— Ne cere sfatul și cînd știe bine ce are de făcut. O idee în plus — zice el — e cîteodată folositoare. Calitatea este argumentul esențial. al muncii lui. Am fost cu. Laszlo, acum eîteva zile la 400, să scoatem niște lanț și scocuri de la un transportor. Galeria făcută de noi acum opt ani se menține încă foarte bine.— Am auzit, Kelemen- baei, că ai fost zidar înainte. Cum ai ajuns in minerit 7— Viața de constructor 
e frumoasă, dar nu mi-a plăcut să mă mut. cu toată familia, dintr-0 par

te în alta a țării. După ruta București — Brad — Hunedoara, mi-arri așezat, pentru totdeauna, căminul la Lupeni. Iată de ce am ajuns miner.— Se spune că schimbul dumneavoastră mai trage _eîteva „lopeți" împreună cu schimbul Următor. Ș; așa procedează toate schimburile...— Vezi dumneata, eu am trei feciori. Muncesc niai mult, mai bine, aduc bani mai multi.„Spre ziuă" abia țin pasul după tînărul subin- giner Polin Turdeanu, din spate mă aleargă Mar tyus. Șeful de brigadă 

visează o mașină de încărcat, la locul lor de muncă, dar planul lucrării nu-i orișontal. Apoi izbucnește.
—■ Și aer ui ăsta nu ne ajunge. Cîteodată, pe conductă vine aer cu... apă.— Acum plouă, Laszlo- baci 7 — încearcă săscape cu o glumă subin- ginerul.— Numai cei de la VII sau IV pot ști. Ei au legături cu . „cerul". Cred însă că e soare.Previziunea meteorologică a șefului de brigadă s-a adeverit. La ieșirea din puțul Carolina ne întîmpină lumina dulce a soarelui de octombrie. Am obsesia unei taine de nedescifrat pentru mine. Așa că îndrăznesc.— V-aud mereu vorbind de planul Tudof, a- xul Stan, suitoarele Boșneag I și II. Cine sînt aceste personalități necunoscute- mie.? - Mă lămurește; , ;— Păi, plan b l Tu dor a fost făcut de Oamenii lui Tudor, axul Stan de oamenii lui Stan. Cu șeful de brigadă Boșneag . am construit cele două suitoare, care-i poartă numele. Acum nea Boșneag e în pensie,. Nevasta la serviciu, copiii la școală, el se ocupă cu gospodăria. Scrie și despre el, să vadă că ortacii care au învățat meserie de la el nu l-au uitat, fiindcă oameni ca el au făcut și vor face istoria mineritului.— O să existe vreo lucrare minieră mai mare, care să fie cunoscută sub numele lui Mătyus ?— Desigur, și poate mai multe. Și nu numai cu numele meu. Și alți ortaci de-ai mei vor fi, cu timpul, vrednici de a conduce o brigadă....Gînduri și fapte de fnuncă ale brigadierului Laszlo Matyus și ortacilor săi, fapte care atestă responsabilitatea muncitorească cu care își fac datoria.

• (Urmare din pag. Ițpredat integral. Am mai râmîne datori cu 42 de a- pamamente din planul pe acest an, adică exact la blocul K'5,'care deși nu va fi terminat definitiv, pînă la sfîrșitul anului se va ridica structura de rezistență". Deci, în mare, situația a fost rezumată prin cele spuse de șeful șantierului.. Însoțiți de tovarășul Cornel Vasian, secretarul organizației de partid, ne deplasăm în șantier pentru cunoașterea în detaliu a realității. Constatăm că se întrevede posibilitatea predării la timp a blocului K 4, dar mai există unele amănunte, probleme Care nu permit o avansare mai rapidă a lucrărilor. De e- xemplu, cel dc-al doilea tronson este ridicat pînă la 
cota finală și ar permite

Rezultatele bune vor trebui permanentizateînceperea tencuielilor exterioare însă, din lipsa zidarilor, acestea întîrzie. „Ani solicitat și sprijinul consiliului popular orășenesc — ne spunea interlocutorul —, ne-a ajutat mult, dar nu toate unitățile economice ale orașului înțeleg să contribuie cu forțe proprii la finalizarea unor a- partamente. Șantierul 4 al I.C.M.M. nu și-a terminat nici acum cele trei apartamente pentru care a primit sarcină. De ce conducerea întreprinderii și organizația de partid nu recepționează critica 7 Ce a- nume așteaptă 7 Orice întârziere la , acest bloc ne împiedică să avansăm mai repede cu blocul alăturat, 
K 5".

Intr-adevăr, la blocul K 5, tot cu termen de predare în acest an, abia s-a turnat 80 la sută din fundație, iar la o scară și e- levația. Constructorii s-au angajat ca pînă la 15 noiembrie să termine întreaga elevație, ca apoi să înceapă turnarea betoanelor în diafragme, ■■ astfel îneît pînă la finele anului să-1 ridice definitiv. Ce împiedică, deocamdată, demararea lucrărilor ?' Lipsa unor utilaje de o acută necesitate. Pentru început, un autocran cu braț lung în două ore ar ajuta la montarea panourilor dînd posibilitatea montării elevației, pentru ca apoi să se amenajeze linia de macara. Această linie ar putea fi 

montată și înainte însă nu ar mai avea acces autocra- nul la bloc. Deci, pentru eîteva ore- de lucru cu un utilaj e ținută în loc a- vansarea unui bloc. Tot legat de asigurarea șantierului cu ceie necesare se mai înscriu și necazurile pricinuite de lipsa mașinilor autobasculante la transportul pămîntului rezultat din excavații, sau desele defecțiuni la. stația de betoane, cai’e au contribuit, după părerea maistrului Gheorghe Vasile, în mare măsură la întîrzierea lucrărilor. Cît despre lucrările aferente blocurilor în construcție, încă nu s-a terminat centrala termică din lipsa unor panouri exterioare. Sînț contractate, dar

e o lună se tot promite eă va veni de la Deva un vagon cu panouri, direct la Lupeni, însă vagonul cu pricina ajunge tot în altă parte, numai la Lupeni nu. Iată, deci, încă-o întîrziere carfe generează în continuare alte întîrzieri, imobilizare de forță de muncă și materiale, care ar putea iii folosite în alte puncte de lucru din șantier unde se simte lipsa lor. E drept, că nu toate acestea se datorează șantierului din Lupeni, unde, după cum am vățzut, s-au depus destule eforturi și strădanii pentru realizarea planului de construcții, dar acest șantier cu toate că înregistrează niște rezultate bune va trebui ajutat în continuare pentru recuperarea rămî- nerilor în urmă și predarea la timp a tuturor obiectivelor din planul pe acest an. încă un planșeu, încă un 
viitor apartament.
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tlTECâTUrâ-IHerahiră.
DIN CREAȚIA CENACLULUI LITERAR „PANAIT 1STRATI,( — VALEA JIULUI

Se n s
Meleaguri fierbinți
in apropierea zeilor
petalele purpurii ale macilor 
picură adine
infiorînd la flacăra lor
amintirea de rădăcini.
Și pămîntul se deschide tot mai sus 
ca o mină întinsă.

Valeria ZAMFIR, 
Lupe ni

Spre șutPrin ora dimineții trec în zori, făuritoriide lumină, pașii lor dăltuițiprintre flori îmi spun eă ziua de azi și de inline fi-va senină.Zîmbetul lor rămîne în schimbul razei de soare ascunsă în ochisămînța luminiise întoarce la noi din adînc cum se întoarceseva pămîntului în floare.
Adrian POPA, 

lăcătuș, I. M. Aninoasa

Identitate
Sînt fiul cetății cu nume 

de dor 
daco-Iatin înainte de toate 
și apoi comunist.
Cit au fost urgisiți

prin vremuri, 
războaie ori ani

de-mplinire, 
bunii mei au știut

că se poate 
năzui și învinge.
Sint fiul cetății

cu măreț viilor 
constructor înainte de toate 
și apoi visător...

Constantin ClMPEANU,

MINERIIIn aerul înrourat ei taie Copacii arși sub bolțilede piatră. Ieșind, la vremea amiezii, Cu diamanteînfășoară munții, Vulturii piscului de' țară Plutesc peste sudoarea frunții. In zori se reîntorcdin trupul Pămîntului de focstrăpuns, Și tainic- se iluminează cînd dau împlinired̂rept răspuns.
Andrei CAUCAR, 
lăcătuș, Petroșani

RădăciniMi-am încolăcit brațele pe trunchiuri suplede brad și mi-am legatpicioarele în rugi de mure și de miriștea griului m-am legat. Rămasă la streașină casei, inimadeznoadă amintirile ’'țesute în crengile pomilor în vîrful colinelor în țărîna drumurilor în apa fîntînilor.
Ion ȚIGANTELE, 

Jf-llhr-, I M. Uricani

Pastel cu aromă 
de pămînt Lumină așează-te 'blîndă pe tîinple cerul să-ți picurealbastru în pupile Preaplină de faptetrece ziua înspre poarta apusului incendiind frunzele vechiale toamnei cînd plopii foșnesc a viseși a dor... Sărutul tău, țară,are aromă de doine adie un zvon din inimi,de pace, diminețile vin șiroind dinspre munți amintindu-ne că sîntem cu o zi mai aproape , de țel.

Mircea ANDRAȘ,

PĂMÎNTULUI
STRĂBUN

TanmIn cuibul rece de huilă dorm cîntecede albe scoici. Simt marea-n vuietulde roci, Și-n timpîmi ciută gîndul. De azi va clocoti' sudoareape țărmul ereiscufundat — străvechiul val,. învolburatVa arde-n templulde istorii. Adîncul orb setos m-absoarbe, Sint steaua galaxiei noi. îmi picurădin frunte ploi, Setos adîncul orb m-absoarbe.
Augustin ȚANCA, 

lăcătuș, I. M. Uricani

Poartă de piatrăUneori, seara,trec prin transparența odihnitoare -a timpului...Doamne, pînă unde săgetează zborul ? !.., Ape mătăsoase mă întîmpină ru mîngîierea mîinilor acum pierdute. Zăpada frunzelor acoperă țărmul tăcerii, . nisipul mai stăruie în clepsidre cîntec de iederă răscolind amintirea... Adulmec zările... vidul nu mai există...sint dincolo de mine... și iată!...Cît de departe aud clocotul sîngelui pulsînd în Poarta de piatră.
Maria DINCA,

Petroșani

Nemuritoare 
sloveDin munții, <-e poartă mătasa lunii, se-aude cornul pămîntului prin care,vorbește neamului, Decebal.Vînțul vorbește stejarilor purtători de balade despre gîndirea străbună ce umple văile -de cîntec. Pergamentul vremurilor șterse măi păstrează nemuritoare slove despre puterea neamului meu, în cartea pămîntului.

Iancu CEUȚA, 
muncitor, Petroșan.

Cerul 
din f întind Cerul din fîntînă scaldă piatra Și-o îmbracă străveziu ve.șmînt, Veșnieindu-i zgrunțurii și vatra Și sfințindu-i locul pe pămînt.In adîneuri razele : coboară Drum știut de ele, fără scări,Cu lumina dragostei de țară Adunată din îmbrățișări. Piatra stă sub bolta înălțării Cunoscînd al jertfelor altar Ce l-au dat ostașii neatîrnării, Fiecărei pietre de hotar.

Aurel D. CAMPEANUPe genunchii voevozilor
Nescrise poeme umblă

prin scorbura gîndului 
lumină lasă-n ele lacrima stelelor 
și lingă inimă simt o boare 
venind dinspre pămîntul țării 
cînd poetul stă la taifas 
cu voevozii întorși din războaie.
Pe genunchii lor așezat, 
ca pe-un leagăn din frunze de măr, 
le șterge obrazul, sîngerîndele răni, 
și-n zilele albe ningînd împlinirea 
pentru curgerea Țării înspre-naltele culmi 
le caută-un nume nescris pîn-acum.

Ion P. VLAD

Cartea de lutE-aici, într-o carte de lut cu filele tocmite,O carte cu filele aspre, bătrîne, și scrieri în lut O istorie scrisă-n cuptor, despre noi la-nceput.Ea vine în trepte, suind spre azi s-o-mplihim, Cu file de glorii și viață, din șarje de timp definit Tocmită din muncă, cu slove din schele suind, Peste margini de munți unite-ntr-un singur cuvînt, ’ ■ Intr-un singur buchet, rămas dintotdeauna aici,In care stă scris cu litere-adînci, în focuri călite, Cuvinte născute-n tăria stîncii, de mult neclintite.Țară de-mpliniri ; leagăn zămisli tor de eroiÎmplinitori de istorie, rostuitori și ctitori de țară...Așa ne-a fost lăsată-n cartea de-nceput.Să-mplinim cu slove de aur, istoria din cartea de Iuti '
C. IOAN, 

muncitor, I. M. LoneaData de 1410 este numărătoarea din vremea lumii noastre corespunzătoare anului 6919, continuat din lumea antică. La acest leat, pe tot cursul rîului Bistrița, au fost pămînteniți moșii ră- posaților noștri moși, Pă- tru Isar, Grigore Bojan, Ion Bratu, Iovan Hulea, Nicolae Boroancă-Boașcă, I’îrvu Brădici, Nicolae Sohodol, Vasile Drăgoi, Patru Guran și Radu Peș- tiș. Au fost așezați pe meleagurile aistea, cu drept de moștenire prin dorință domnească de către Mircea Vodă cel Mare. Se spune că erau darnicii unui călugăr grec, apoi boierul Fodor ■Rîioșariu, nu știu prin ce împrejurări, cumpărase moșia cu bordeele moșilor ce-ți spusei. Alți bă- țrîtii spuneau că satele au fost robite de boier cu forța și, pentru a împăca pricina, Vodă a făcut liberi pe țărani drept răsplată pentru vitejia în luptele voevodu- lui cu turcii, la Rovine. Probabil,

O piatră. Un pomelnic. Un neam. O temelie pe care s-au zidit file de istorie scrisă și nescrisă. Fiecare din cei pomeniți mai sus au o obîrșie. Cine știe dacă în vremuirea Veacurilor, puhoaiele nu au schimbat forma lutului. Știm că' ceea ce e- xistă, ne duce la credința că locul este dacic.„Comoara mea, dragul moșului, mi-a adus multe neplăceri în casă și în sat. Bunăoară. bunica noastră era o femeie simplă, cum simpli au fost toți locuitorii sătuluj. Toți au crezut că eu ascund o comoară de aur. Bani, galbeni. Și eu sînt oip de rîrid ca și alții despre care îți voi pomeni, dară fiecare om are darul și simțirea lui. Iară vorba fiecăruia este cum îi este credința neamului din care își trage obîrșia.In dreapta minte a oamenilor ce au fost, ce sînt și ce vor mai fi, este un locșor de credință, de ură, de înțelepciune, de tăcere ca cremenea, fe

recate în încuietori pe care nici moartea nu le-a dezlegat. Asemenea locșor era la alții, netemeinic, închis. Un singur cariu deschidea zaplazul și

zVoana devenea o viltoa re primejdioasă, care a măcinat multe vieți cinstite și curate, vieți de viteji, de voinici și se vor măeina și peste veacuri.Adevărul, adevărat, totdeauna a fost descoperit mai tîrziu și așa va t‘i pînă ce este om și lege pe pămînt. O glumă, zîm- bit-am, și bunica voastră, cînd a auzit de comoară,

a spus la vecina ei și vecina, la altă vecină, la altă prietenă, pînă ce satul a cunoscut că eu am în păstrare o comoară. Din această pricină, eu 

n-âm. putut cere cu împrumut nimic.E o poveste lungă. O poveste de vitejie, de cinste, de curaj și sfințenie, din care, legată de povestea cunoscută și d,e cea necunoscută a neamului românesc, își trage miezul izbînda veacului vostru și a celor ee

ca și ai altor sate și o- rașe, ori tîrguri românești, pășesc fiecare cu bucuriile și necazurile lor peste locurile pe care sfinții părinți au călcat, au trăit și au luptat cu sabia Și securea în mină pentru un petec de brazdă, un drum de dreptate,’ de lumină, de libertate și împlinire sufletească. Nu știu astăzi mulți. Cu atît mai puțini în veacul meu. Floarea roșie a dragostei de țară înflorește în veacul vostru, spre pomenirea plămădirii istorice, ee a fost și ce va să fie,Martor îmi este veacul meu că cinstit am trebă-- luit. Pentru a nu fi povară cuiva, am muncit fără odihnă. Am vorbit numai cît a trebuit, atît pentru mine cît și pentru alții- Mi-am ales adevărați prieteni dintre oamenii dornici de a prinde ceva nou și de a se mîndri de neamul lor. Prietenii mei au fost simpli, dar cu duh“.Așa a trecut seara, cuvor urma.Oamenii satului nostru

discuții care păreau că deschid filele unei cărți de istorie, dar bătrînul bunic se ferea să dea răspunsuri, care puteau anticipa șirul gîndurilor cu privire la strămoșii noștri.Timpul. Dorința. împlinirea și regretul. Cîte am aflat în acea" seară ! Minutele se scurgeau pe nesimțite. Ceva era neobișnuit. Crescusem pe lingă bunicul. Părăsit de tatăl meu la o săptămînă 1 după ce văzusem lumina zilei. Lipsit de căldura paternă, fărîma de dragoste și ajutor, am găsit-o ! Ia omul cu mustățile ( lungi ca ale Voevodului Pătrașcu, la omul scump la vorbire, dîrz și înțelept. Dar cu toată severitatea sa, ceva mă apro- 5 . piase de el, îi devenisem drag. Vorbele-i erau chivernisite, de bătrîn. Și cînd am devenit mare, . j ■ nu mi-a pomenit ’ nimic , despre viața lui, ci despre a tuturor.
Silvian MATEI
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Urmă-seri-

Film bogat,

tragerii octombrieI : 60 47
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A 60-a aniversare a Uniunii I
Tineretului Comunist
Leninist din U.R.S.S

al
in- Consiliul O.N.U. pentru Namibia
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române generală, ministru

finan- co- minls- re-

BONN 27 (Agerpres). —din

27Frontul
remania semnării acordurilor intervenite între guvernele celor două țări în domeniul cultural și al cooperării pe plan turistic’.

SPORT • ȘPORT f SPORT * SPORT • SPORT • SPORTP SPORT • SPORTX SPORT

Primirea șefului delegației române de 
către directorul general al U.N.E.S.C.O.

PARIS 27 (Agerpres). — 
In cadrul lucrărilor; sesiunii a XX-a a Conferinței generale a U.N.E.S.C.O., 
di rectorul general al or-* ganizați&i, Amadoti Mah- 
tar M'B-.av, a prezentat raportul asupra activității
Simpozion româno- 

vesbgerman

In aula Universității Gpttihgeri s-au deschis lucrările simpozionului ternațional privind cooperarea economică, industrială și tehnică dintre Republica nia Și' ganizat tutului țional, economic din Gotțingen și Institutul Dunărean European de 
ia Viena. Participă aproximativ 100 de reprezentanți ai industriei, țelor, camerelor de merț și industrie, teroior federale de sort, institutelor de cercetări economice din R.F. Germania, ai industriei și finanțelor din Elveția, Austria Și Olanda, ai < misiei C.E.E., membri corpului diplomatic ditai la Bonn. Sînt zenți, de asemenea, ciali.ști din România membri al ambasadei române.

desfășurate de U.N.E.S.C.O. în ultimii doi ani și a direcțiilor -și programelor de acțiune pentru anii 1979— ’1980. P <A fost prezentat, totodată, un amplu program de acțiuni vizînd o participare mai activă și directă a U.N.E.S.C.O., ca organizație specializată aO.N.U., la soluționarea problemelor din domeniile specifice de preocupări ale acestei organizații.
★Șefiil delegației . ConferințaRadulescu,

secretar de stat la Ministerul.'Afacerilor -Externe^ a avut o întrevedere cu Amadou Mahtar M’Bow, director general alU.N.E.S.C.O. Cu acest prilej, s-a făcut, un schimb de păreri asupra problemelor aflate pe agenda de lucru a sesiuni; Conferinței generale, au fost c- yidențiate contribuția activă a României la realizarea acțiunilor și programelor ce au loc sub egida U.N.E.S.C.O., precum și posibilitățile largi de amplificare a cooperării și conlucrării între țara noastră' și această organizație specializată a O.N;U..

MOSCOVA 27 (Agerpres) —- La Moscova, în sala Palatului Congreselor -..din Kremlin, a avut loc, la 27 octombrie, adunarea solemnă consacrată celei de-a 60-a aniversări a U- njunii Tineretului Comunist Leninist (U.T.C.L.) din U.R.S.S. .. ■In cadrul adunării., L.I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

a înmînat' conducerii U.T.C.L.: Steagul, roșu-memorial al C.C. al P.C.U.S., după care a luat ciivîntul ‘ B.N. Pastuhov, prim-secretar al C.C. al U.T.C.L.La adunare a participat delegația Uniunii Tineretului: Comunist din ‘ Re- . publica Socialistă România, condusă de tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. U.T.C.

MEMENTO
FILMEPETROȘANI — 7 NoI iembrie : O fată aproa-
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ANINOASA: rire periculoasă, ile i-Il ;VULCAN: nu aleargă mereu ;LUPENI — Cultural : Capcana din mttfiți Muncitoresc : Cîhtecul. lebedei ;URICANI; Mark polițistul la Genova.

Socialistă ■ Româ- R.F. Germania, orcul concursul Insti- de Drept Interna- catedra de drept a Universității

Coal acre- pre- spe- și
HUA KUO-FEN, ședințele C.C. al P.C. Chi- nez. premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și Jose Lopez Portil

lo, președintele Mexicu-■ iui. aflat în vizită la Pekin, au avut vineri o convorbire — transmite . a- genția China Nouă. In a- ceeași zf a avut loc. ce-

TEL AVIV 27 (Agerpres) — Primul ministru Me- nahern Begin a anunțat liotărîrea Israelului de a instala un număr suplimentar de locuitori israe- lieni în așezările create în teritoriile arabe Cisior- avut loc, vineri, dania și Gaza, ocupate în războiul din 1967, ...
WASHINGTON 27 (Agerpres). — Purtătorul de ctl- vîna al Departamentului de Stat, Hodding Carter, a declarat că președintele S.U.A. a trimis, prin canale diplomatice, primului ministru al Israelului un mesaj în care își exprimă dezaprobarea în . legătură eu hotărîrea aees-

WASHINGTON 27 (Agerpres). — La Washington a o întrevedere între secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, și ministrul israclian de externe. Moshe Dayan, revenit în capitala americană împreună cu ministrul apărării, Ezer Weiz- man. Vance a reafirmat cu acest prilej opoziția Statelor Unite față de proiectul Israelului privind întărirea așezărilor israe- Ilene din zona malului occidental al Iordanului.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Cu prilejul „Săptăniînii de solidaritate cu poporul namibian și c.u Organizația Poporului din Africa de Sild-Vest (SWAPO). Consiliul O.N.U. pentru Namibia a ținut vineri o ședință festivă, în cadrul căreia s-a exprimat acordat de po-_ și de' asigura ■ . autode-
sprijinul deplin luptei desfășurate porul, nanîibian SWÂPO pentru rea dreptului la terminare, la libertate și independență.Problema Namibiei urmează să fie discutată la

începutul lunii viitoare plenul Adunării Generale a O.N.U. In pregătirea acestor dezbateri, Consiliul O.N.U. pentru Namibia, din care face parte și România, a aprobat raportul'său anual, în care recomandă Adunării Generale ca, în urma refuzului Africii de Sud- de a respecta rezoluțiile O.N.U. privitoare la Namibia, Consiliul de Securitate să Se întrunească- de urgență pentru a lua măsuri efective împotriva a- cesteia.

12,00 Telex, 12,05 man-fofietori: Puterefără glorie (reluare din. 23 octombrie). Episodul 9. 12,55 Curs de limba spaniolă. 13,20 Muzică distractivă. 14,00 România pitorească. 14,30 Publicitate.- 14,35 Agenda culturală. 15,00 Fotbal ; F.C. Argeș — Corvinul Hunedoara (Divizia A) Transmisiune directă de la Pitești — In pauză : Selecțiuni din semifinalele campionatului național de Folclor slovacă- slovacă istorice.tineretului.

PREMIERUL DESEM
NAT *AL PORTUGALIEI, Carlos Mota Pinto, va începe luni consultările, cu reprezentanții partidelor politice în vederea formării noului guvern portughez, anunță agenția ANOP.

MANAGUApreș).Opoziționist din Nicaragua, care grupează organizații politice și sindicale democratice, precum și personalități din opoziție ou vederi progresiste, a cerut oficial dictatorului Anas-

tașțo Sornoza să cedeze puterea. Cererea este cuprinsă intr-un „plan de guvernămînt" al frontului, dat publicității la Managua și transmis șefului statului și Comisiei internaționale de mediere, care, sub patronajul O.S.A., încearcă găsirea unei soluții pentru criza politică din țară. Documentul reclama retragerea imediată a clanului Sornoza de la putere, propunînd constituirea unui guvernvizoriu cu misiunea de crea condiții pentru

_ box. 16,50 din R.S. Ceho- 17,05 R.S. Ceho- — Aniversări * 17,20 Clubul _____ ,1-.:. 18,15 Octombrie 1978 —- cronica evenisiiiehtelbr politice interne, și' internaționale. 18,35 Antologia filmului penti-u copii și tineret. Anii de aur ai comediei.
19,50 

Itode si
II
119,30 Telejurnal.
I Viața raționala.e fum de țigară e■ boală. 20,00 Teleenci- I eiopedia. 20,40serial ; „Om _ , om sărac'1- Episodul 20, 21,30 ra ȘiIndiiși dele jurnal. Sport. Campionatul mondial de gimnastică. . Selecțiuni înregistrate de la Strasbourg. 23,00 închiderea programului.

LOTO

• Mîine, ora 15, stadionul Jiul din Petroșani găzduiește întîlnirea de fotbal dintre divizionara A din localitate și Dinamo București. In deschidere se întîlnesc echipele . de juniori ale cluburilor respective. Tot duminică, ora 11, pe . terfinul .de sport de ., pe Dealul institutului, Știința . Petroșani are ca parteneră de joc echipa Laminorul Nădrag, în etapa a X-a a diviziei C, seria a 8-a. La aceeași oră se desfășoară și meciurile din campionatul județean tre Minerul Uricani I.G.Q.L. Hunedoara Preparatorul PetrilaParîngul Lonea. In deschidere, partidele dintre e- chipele de juniori. Meciul din campionatul, republican de juniori dintre Jiul Petroșani —' C.S.Și Deva are loc duminică, ora 9,30, pe terenul din Petrila.bată, ora 15, pe Uricani are loc campionatul dintre Minerul — Preparatorul

• întorși de la Constanța cu o victorie la scor, rugbiștid de la Știința în- tîlnesc duminică, ora 9,30, în cadrul diviziei A, pe Universitatea din Cluj-Na- poca.

. Etapa a X-a
cu... minerul Ionel Ciontă

din-Și

Sîm- terenul din meciul din municipal Bărbăteni Lupeni,
iar lidera clasamentului I.G.C.L. Petroșani întîlneș- țe pe Sănătatea Vulcan.

• Arena cu patru piste a Asociației sportive Preparatorul Petrila, găzduiește. duminică,. începînd eu ora 8, întrecerile de popice din campionatul diviziei A dintre echipele Jiul Petrila — Electro- mureș Tg. Mureș.• In sala de sport. I.M.P. se desfășoară minică, de Ja ora 9,30, meciul de baschet dintre divizionarele B Jiul Știința și Universitatea II Cluj Napoca.
a du-

• Faza orășenească a campionatului școlilor generale de handbal are loc pe terenul Școlii generale nr. 4 din Petroșani. Sîmbătă, începînd cu ora 15, se întrec, fetele, iar duminică, ora 9, băieții.
C. D.

— Tovarășe Ionel Cion
tu, deși tînăr, sînteți de
ja unul dintre minerii 
șefi de brigadă cunoscuți 
și apreciați la I.M. Dîl- 
ja. Pe lingă minerit, sîn
teți pasionat de fotbal.* 
Știu că sînteți un 1 supor
ter statornic și înflăcă
rat al echipei Jiul. Cum 
vedeți etapa a X-a a di
viziei A la fotbal?— Pauza intervenită ca urmare a meciului dintre reprezentativele României și Iugoslaviei, a fost folosită din plin de toate formațiile divizionare, covins că și băiețiitri^s-au pregătit cu toată seriozitatea; mai ales că îi așteaptă un meci greu. Dinamo București nu este forțnația de la care să scoți puncte fără să din răsputeri. Dacă torii noștri se vor biliza cu toții, dacă rătorii vor arma bing tul în fața porții, iar tacanții vor fi în șut, noi suporterii parte de victorii, din toată

Sînt noș-
lupți j ticăfron-a-Jiului vom avea satisfacția unei Doresc aceasta inima.

— Despre celelalte în
tâlniri, ce ne puteți spu
ne ?— Laua cred mențină BUcurești, Stea- că va reuși să se în plasa liderului,

învipgînd pe Chimia Rîm- nicu Vîlcea. Învingătoare o văd și pe A.S.A. Tg, Mureș, -in întîlnirea cu C.S. Tîrgoviște și pe ,,Poli“ Iași,, care are ca parteneră de întrecere pe ’ Gloria Buzău.- ■ <
— Care credeți că va 

fi cel mai disputat meci 
al etapei ?— Fără doar și poate cel de la Baia Mare, între lideri, autoritari ai divizie; A și ambițioasa echi- • pă din Bănie, situată pe locul trei. în clasament după nouă: etape. Am convingerea că gazdele doresc cu tot dinadinsul să nu și știrbească paliriareșul și să-și consolideze poziția. dar și studenții cră- joveni își au calculele și ambițiile lor, aȘa că orice rezultat este posibil ; clin totușide. De fapt, o înfrângere a studenților și o victorie acasă a argeșenilor, cuCorvinul Hunedoara, ar avantaja pe F.C. Argeș. Cît despre meciurile U.T. A- rad — Politehnici Timișoara, F.C. Bihor — F.C. Olimpia Satu . Mare și Sport club Bacău — Sportul studențesc, orice re zultat este posibil.

D. CRIȘAN

pro- a o soluție „veritabilă și efectivă" a conflictului care persistă între autorități și forțele democratice din opoziție, Documentul subliniază, totodată, necesitatea creării „unui sistem ■'republican, democratic, și reprezentativ în Nieara- gua".

anunță :

în-pentru gaz-
in ziua de 29 octombrie 1978, distribuția 
apei potabile în localitățile mai jos mențio
nate se va face cu restricție, după următo
rul program :

ORA DE DISTRIBUIRELOCALITATEA

PETROȘANI (cartier Aeroport) 6-8; 12-14; 18-20 

VULCAN (cartier locuințe Sohodol) 8-10 ; 15-17 

LUPENI . 5-8; 11-13,30; 17-19,30; 23-1

URICANI 6-8 ; 11-13 ; 18-23

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90. teleloane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, sir. Republicii, nr. 67.


