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Potrivit hotărîrii Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Unității Socialiste 
și Biroului Marii Adunări Naționale, în ziua 
de 1 decembrie a.c., ora 9,00, va avea loc, în 
Sala Palatului R. S. România, Sesiunea so
lemnă comună a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste și Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, dedicată sărbătoririi împlinirii a 60 de ani 
de la formarea statului național unitar român.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Steagulroșu ORGAN AL COAMTETULIH MUNICIPAl PETROȘANI Al P C R
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

în ztaa.de 27 noiembrie

Cinci întreprinderi miniere 
din Valea Jiului au extras 
peste prevederi o producție 

ce însumează peste 1700 tone 
cărbime

♦
♦
♦
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I. M. LONEA ■ Aprobare deplină față de întreaga 
politică internă și externă a partidului 

și statului nostru

• Cea mai importantă depășire, din nou, 
la Lupeni : 923 tone.Ziua de 27 noiembrie Valea , a constituit pentru co- lectivele i „ prinderi miniere

Jiului un nou „urcuș" pe calea redre- 
a * cinci între- sării producției de căr- din bune.

in ordinea producțiilor extrase peste preve
deri, cele cinci unități economice cu sarcinile 
depășite au ocupat următoarele locuri : I — LU- 
PENI, II - DÎLJA, III - LONEAw-IV - ANINOASA, 
V - PAROȘENI. Producția suplimentară extrasă 
de aceste întreprinderi însumează 1 772 tone 
cărbune.
Din nou, cu o consec

vență demnă de laudă, co
lectivul celei mai puter- „ . . .
nice întreprinderi economi- consecutivă cu depășiri și 
ce din Valea Jiului — I. M. ‘ 1 ”” T“
Lupeni, a realizat cea mai această 
mare producție zilnică 
peste plan — 923 tone. Și 
de această dată producti
vitatea muncii în abataje
le de mare capacitate dota
te cu complexe mecanizate 
din sectoarele III, IV și VI 
ale minei s-a situat la ni
vele superioare prevederi- colectivele de Ia I. M. Vui
tor cu pînă la 1 tonă pe can, la fel ca și I. M. Pe- 
post.

La creșterea producției 
pe Vale se cere evidențiată, 
de asemenea, contribuția 
colectivelor miniere de la 
Dîlja : +309 tone în 27 
noiembrie — a treia zi lu
cratoare consecutivă în

care aici se produce peste 
plan ; Lonea : + 277 tone 
— a doua zi lucrătoare

Aninoasa : + 177 tone. în 
”i ultimă decadă a 

lunii noiembrie, I. M. Pa- 
roseni (+ 86 tone în data 
de 27) 
producții

I. M.

a raportat ritmic 
peste plan. 
Barbăteni nu a 

reușit să dovedească nici 
de această dată posibilități 
de redresare, în timp ce

trila, se complac nejustifi
cat, în inconstante ale ex
tracției. Au mai rămas sub 
plan I- M. Livezeni și 
I. M. Uricani, cu cantități 
ce puteau fi ușor realizate, 
21 și, respectiv, 68 de tone.

Un nou abataj 
mecanizat produce

Producția zilnică : 400 
tone cărbune.
Productivitatea muncii l 
12 tone pe post.
Cîștigul minerilor : Dcste 
220 lei/post.în cadrul programului de promovare a progresului tehnic și modernizarea tehnologiilor de exploatare, în sectorul III al I. M. Lo- nea a început să producă un nou abataj dotat cu complex mecanizat de susținere și tăiere. Primele rezultate confirmă eficiența măsurilor tehnico-organiza- torice întreprinse. Astfel, pentru exploatarea panoului în care a fost introdus modernul utilaj, zonă în care stratul 3 prezintă inflexiuni pe direcție și variațiuni în grosime, este utilizată o nouă metodă de exploatare, concepută la I. C. P. M. C. Petroșani și perfecționată de cadrele tehnice ale I. M. Lonea, care constă în exploatarea separată a șpițu- rilor din culcuș și coperiș prin tehnologii clasice în timp ce avansarea complexului de susținere . ■ și a combinei de tăiere se realizează pe o linie de front regulată.După prima săptămînă de exploatare, brigada condusă de loan Cojocaru, o- mogenă și bine organizată, care a participat la introducerea și montarea complexului, a avansat zilnic între 1 2-1.3 metri, extră- gînd în medie cite 400 tone cărbune ne zi. Productivitatea muncii se situează la 12 tonc/post. în timp ce cîstigul minerilor din brigadă a sporit la peste 220 lei/post.

■ Din Valea Jiului, ca de altfel din întreaga țară,
f numeroase mesaje și telegrame au fost adresate în
I aceste zile tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, me-
I saje prin care colective de oameni ai muncii și-au
* exprimat adeziunea deplină față de politica internă
' și externă a partidului și statului, față de poziția
I fermă a țării noastre în soluționarea pe cale pașnică
I a marilor probleme ale contemporaneității.

I „Comuniștii, toți oamenii 
I muncii din orașul Petrila 
I — se spune ,în telegrama 
I Comitetului orășenesc de I partid și Comitetului Exe- 
I cutiv ai Consiliului popu- I Iar orășenesc — aprobă în- 
I trutotul și dau o înaltă a- 
I preciere modului principial, 
I profund revoluționar în 
I care dumneavoastră, mult 
I iubite și stimate tovarășe 
I secretar general,nindu-vă credințat
I noastră,
I cadrul ________ .... .Comitetului Politic Consultativ ăl Tratatului de la Varșovia, principiile politicii interne și externe ale partidului și statului nostru. poziția României so- I cialiste față de problemele cardinale ale vieții internaționale. Rodnica activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și

____ L îndenli- mandătul înde națiunea ați susținut în Consfătuirii

statului, în scopul rezolvării marilor probleme cu care se confruntă lumea contemporană vă definește ca o proeminentă personalitate politică a zilelor noastre și constituie pentru noi Un strălucit exemplu și îndemn în muncă.Kîinerii, toți oamenii muncii din orașul Petrila, puternic mobilizați de nemărginita abnegație și dăruire de care dați dovadă permanent, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom depune toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., vom da viață prețioaselor indicații pe care ni le-ați trasat cu prilejul vizitelor de lucru în orașul nostru, pentru a contribui, alături de

întregul popor, la continua propășire a scumpei noastre patrii, la înaintarea fermă a României spre noi culmi de progres și bunăstare".„Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al întreprinderii miniere Paro- șeni, în frunte-cu organizația de partid — se spune în telegrama comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii de la a- ceastă întreprindere —, a primit cu viu interes și deosebită satisfacție rezultatele activității delegației române, condusă de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de la Moscova, modul strălucit în care a fost prezentată poziția partidului și statului nostru față de problemele ce confruntă lumea contemporană.Datorită grijii ce o pur- tați mereu minerilor Văii Jiului, întreprinderea noastră, ca și celelalte întreprinderi miniere din municipiul nostru se bucură de un înalt grad de mecani-
(Continuare in pap. a 2-a)

Stop risipei de energie electrică!

La I. M. Petrila

Pentru fiecare tonă de cărbune s-au consumat 
în plus 4 kWh energie electrică
COBORÎȚI ÎN MINA ,

ȘI „ÎNCHIDEȚI ROBINETELE" RISIPEI

Aspecte ale centributiei lucuiturilur 
din Valea Jiului la formarea statului

national unitar rămân

în. ceea ce privește consumul de energie electrică, întreprinderea minieră Pe- trila ne pune în fața unui paradox, al unui paradox aparent. Față de nivelul 
consumului planificat de 
energie electrică, pe pri
mele zece luni din acest 
an mina Petrila înregis
trează o economie de peste 
2 000 000 kWh. Deci, un colectiv s-a străduit și a reușit să obțină importante e- conpmii de energie electrică. Dar, realitatea este cu totul alta.
Adevărata față a lucruri
lor ne-o dezvăluie consu
mul specific — la un plan 
stabilit de 39.79 kWh pe 
tona de cărbune extras, 
realizarea este de 43,72 
kWh, adică 0 depășire a 
consumului specific de e-

nergie electrică 
, kWh pe tonă.De unde atunci economie de peste milioane de kWh ? nță explicație asupra căreia nu insistăm este că 

economia provine în bună 
parte din... nerealizarea 
sarcinilor de plan. Nerealizarea sarcinilor de plan constituie și unul din motivele pentru care consumul specific de energie e- lectrică a fost depășit atît de mult. „Dacă ne-am fi realizat sarcinile de plan la producția de cărbune, a- tunci și consumul de energie electrică ar fi fost mai mic. Aproape sigur nu ne-am fj încadrat în consumul specific, dar nici nu , am fi avut o depășire de

de 3,93 aproape 4 kWh pe tona de cărbune", ne spunea tova-
Dorin GHEȚAaceastă două O pri- (Cont. în pag. a 3-a)

Oa informămLa I.M. Lupani a fost deschis pe lingă școala de calificare un nou curs pentru policalificarea minerilor. Dornici de a-și îmbogăți cunoștințele profesionale și de a do- bîndi încă o calificare,1 90 de mineri s-au înscris Ia noul curs. (V.S.).
Atribut al civilizației, continuă să

I
I
I
II -
î AtributI telefonul

Lupeni, șantierul T.C.H. 
Fierar-betoniștii din echi
pa condusă de Gheorghe 
Ristea „țes" împletitura 
metalică a blocului K 1 
din cartierul Vîscoza.

Foto : Gh. OLTEANU

Români; transilvăneni au primit cu bucurie și speranță declarația de război a Românieicătre Austro- Ungaria. Momentul realizării unității politice se profila tot mai clar, prin marile sacrificii și jertfe date de români. Masele țărănești din Transilvania erau nevoite, printre altele, să satisfacă necesarul, de re- chizițiî la capitolul produse agricole (în primul rînd). Anul 1915 a grevat foarte mult asupra țăranilor hune- doreni ; comisii, însoțite de detașamente înarmate, cercetau și fixau cantitatea . de cereale care trebuia predată statului. Din noiembrie 1916 s-a: început rechiziționarea cartofilor pentru armată, jar în lunile ianuarie-martie ,1917 a avut loc o altă rechiziție, rrdicîndu-se mari cantitățicîștige tot mai mult teren la Vulcan. După telefonizarea automată și racordarea interurbană, posturilor pășește sfîrșitulră atingerea cifre;1 000. (C.I.).

la rețeaua numărul instalate 820. Pînăanului se de- la spe- de

Lonea urma să se mute într-o clădire cu spații corespunzătoare acestui scop. Acest lucru a a- vut deja loc, astfel că în prezent farmacia își desfășoară activitatea clădirea căminului nefamiliști situată
♦Așa cum anunțasem anterior, farmacia din

în de..pe strada Republicii, la 278. (C.D.).

de legume și cereale ; între 15 și 31 mai 1917, 0 a treia rechiziție storcea țăranilor hunedorerii aproximativ 76 vagoane de cereale.Aceste rechiziții de produse au fost completate cu cele de vite (cai) pentru armată. Ca urmare, foametea începuse să facă ravagii în satele hunedorene. Subprefectul comitatului a- tenționa comisia administrativă a Hunedoarei că poporul „amenința cu adunări și demonstrații", ce- rînd comisarului guvernamental „să îndrepte situația fără întîrziere, Căci caz contrar el își declină răspunderea". în pofida a- cestei situații, guvernul a impus, în 1918, nOi rechizi- ții de cereale, completate cu rechiziționarea porcilor și a produselor animaliere: untură, carne, slănină etc. De altfel, greul împrumuturilor de război cădea pe umerii maselor populare transilvănene. Acut se simțea lipsa brațelor de muncă în agricultură, pentru că un mare număr de țărani au fost luați în armată. Numeroși țărani s-au împotrivit corvezilor și preș- , tațiilor, refuzînd să mun-
• (Continuare în pag. a.2-a)

infarniăm

ÎN PAG. A 3-A :
SANATATEA — cel 

mai prețios bun, de
pinde de medic, dar și 
de fiecare dintre noi.

ztaa.de
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Vedere din Aninoasa.

Pe agenda organizațiilor de partid
Creșterea rolului conducător 

în activitatea economică

Aprobare deplină față de întreaga politică 
internă și externă a partidului și statului nostru

In centrul preocupărilor comitetului de partid.de la 
Unitatea forestieră de ex
ploatare a, lemnului — Pe
troșani se situează intensificarea acțiunilor politice și organizatorice pentru creșterea rolului de conducător al organizațiilor de bază în activitatea . econo- mică. Astfel, principalele probleme ale producției — ■valorificarea superioară a masei lemnoase atribuite spre exploatare, lichidarea parchetelor vechi și predarea lor ocoalelor silvice pentru împădurire — ău fost' pe larg dezbătute în acest an, în ședințele cb-» miletului de partid, în adunările generale ale organizațiilor de bază, de fiecare dată fiind adoptate, măsuri .care să conducă la ehp’I” narea unor neajunsuri, la îmbunătățirea realizărilor obținute de brigăzii®-. și sectoarele forestiere.Rezultatele obținute dels începutul anului la principalii , indicatori sînt edificatoare : depășirea producției globale cu peste 3 700 mii lei și a producției marfă cu 5950 mii lei, a productivității muncii individuale cu 640 lei. Producția fizică a fost realizată la 11 sortimente, cele mai mari depășiri fiind obținute, la bușteni de fag — 15 716 mc — și la lemn de foc — 6 000 tone. Indicii de mecanizare au fost depășiți la doborîț-tăiat cu 0,7 îa șută, la școs-apro- piat cu 15,3 la sută, iar la încărcat cu 57.5 la sută. Din cele 79 parchete nelichidate, existente la începutul anului (eu o suprafață totală de 1 309 ha și 

cu 54 300 mc masă lemnoasă) au fost, lichidate 60 de parchete ■ (1129 ha, cu 47 700 mc masă lemnoasă).Restanțele înregistrate la unele sortimente lemn de mină, lobde industriale, mangal, traverse, doage, ambalaj și semifabricate — reflectă, faptul că importante resurse ale întreprinderii au rămas nevalorificate, - că., unii membrii ai comitetului de partid nu au sprijinit cu suficientă consecvență birourile organizațiilor de bază în pregătirea și desfășurarea adunărilor generale, în -vederea afirmării combativității față de lipsuri și creșterii eficienței muncii de partid. Tn adunări generale ale organizațiilor de bază din Petrila, Uricani si chiar din Petroșani (o. b. TEȘA) au fost prezentate ■ informări, referate întocmite cu ușurință, ceea ce a. condus la dezbateri..cu un nivel scăzut de .exigență și eficiență. Mai mult chiar,. în. aceste .organizații a fost înregistrată și o prezență ■ scăzută a membrilor de partid lâ adunări.Neajunsurile . înregistrate în viața de organizație au fost temeinic: analizate c1’ puțin timp în urmă, fiind adoptate măsuri capabile să contribuie, în -continuare, Ia creșterea rolului conducător al organizațiilor de bază, al comitetului de partid, în întreaga activitate a forestierilor.
Văsile UOCHECI, 

activist 
al Comitetului municipal 

de partid

• (U r-m are din pag. I)tarea sa în viitor. Sîntem conștienți că amplificarea cheltuielilor militare ar frîna înfăptuirea programului de mecanizare și modernizare, menit să contri- , buie an de an ia îmbunătățirea condițiilor noastre de muncă, Ia creșterea bunăstării minerilor. Iată de ce ne exprimăm totala aprobare față de poziția adoptată la Consfătuirea de la Moscova, de a nu spori cheltuielile militare, dar de a intensifica în schimb activitatea pașnică, de construcție socialistă.. .Urmînd indicațiile primite din partea dumneavoastră cu ocazia vizitelor de lucru în Valea Jiului, colectivul nostru a extras pînă în prezent, de la începutul anului, cantitatea de 18 000 tone peste prevederi fiind hotărît să-și înzecească ■ eforturile, să pună în valoare întreaga sa capacitate de muncă și gîndire tehnică pentru a contribui din plin la înfăptuirea istoricelor hotărîri
Sporind producția de cărbune 
contribuim la întărirea păcii, 

la bunăstare

In interesul nostru, 
aț tuturor oamenilor 

- munciiAlături de întreaga țară, am luat cunoștință împreună cu brigada mea cu deosebită satisfacție de poziția fermă adoptată de delegația noastră în frunte cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, . cu atît mai mult cu. cît a- ceastă poziție în problemele dezbătute de Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul ele la Varșovia și documentele a- doptate reprezintă chintesența glodurilor noastre, ale tuturor românilor, care doresc să trăiască și să muncească în pace. Minerii Vulcanului, deci și cei din brigada mea, nu doresc ca pămîntul să mai fie zguduit de o nouă conflagrație mondială, Conștienți de marea răspundere ce revine clasei muncitoare, minerilor țării în îndeplinirea programelor stabilite de Congresul al XI-iea și Conferința Națională ale partidului, minerii din brigada pe care o conduc raportează în această lună o depășire .■ a sarcinilor de plan cu peste 200 tone de 

adoptate de Congresul al XI-iea și Conferința Națională ale partidului".„Comuniștii, întregul colectiv de cadre medicale din unitatea noastră — se spune în telegrama cadrelor medii și de specialitate de la Spitalul municipal Petroșani — își exprimă totala adeziune față de activitatea desfășurată de delegația țării noastre, condusă de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea Comitetul Politic Consultativ ăl', statelor participante îa Tratatul de la Varșovia. Noi considerăm că poziția delegației noastre corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului român, cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.Convinși ■ fiind că pacea reprezintă bunăstai'e, sănătate, și progres social, colectivul nostru se angajează să-și intensifice eforturile pentru traducerea în viață a politicii partidului în domeniul sanitar, contribuind pe această cale la apărarea ideilor de pace și 

cărbune. Dînd glas sentimentelor de atașament și deplină aprobare a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ne angajăm ca pînă la sl'îrșitiil anului să extragem peste plan o producție de 1 600 tone din- tr-un abataj cameră. Sîntem ferm hotărîți să realizăm întocmai noul spor de cărbune și ne exprimăm convingerea că această producție extrasă peste prevederi va contribui la dezvoltarea și întărirea patriei noastre, la ridicarea bunăstării materiale și spi-' rituale a poporului- nostru, a acestui popor care de eînd se știe a dorit pacea, s-a opus vrajbei dintre națiuni. Nu dorim ca rezultatele muncii noastre șă fie irosite pentru procu- .rarea de arme. Nu ! Dorința noastră cea mai fierbinte este ca și de acum încolo să ne aducem din plin contribuția la înfăptuirea politicii partidului.
loan SIMA, 

miner, șef de brigadă, 
sectorul III, I. M. Vulcan 

progres ce sînt atiț de scumpe poporului român, la întărirea societății noastre, la înaintarea fermă a României socialiste pe calea dezvoltării multilaterale a progresului și bunăstării întregului popor".„Minerii, inginerii și tehnicienii, întregul colectiv de muncă al întreprinderii noastre, în frunte cu comuniști — se spune în telegrama minei Lupeni — au luat cunoștință cu satisfacție de conținutul Declarației Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia. Stăpîniți de cele măi înalte și profunde sentimente patriotice, ne exprimăm deplinul acord pentru activitatea și poziția delegației țării noastre, în frunte cu dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, eminent conducător, personalitate politică marcantă a mișcării' comuniste și muncitorești internaționale, înflăcărat patriot, neobosit luptător pentru pace și înțelegere între popoare.Noi, minerii de la Lupeni, purtăm yie în inimile

Am aflat cu profundă satisfacție și mîndrie patriotică din cuvîntul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la întîlnirea cu delegații oamenilor muncii despre poziția justă, creatoare a conducerii de partid și de stat în Consfătuirea de la Moscova a Comitetului Politic Consultativ al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia. Este lucru știut că înarmarea constituie o grea povară pentru popoare, iar fondurile suplimentare rezultate din reducerea cheltuielilor de înarmare pot fi-folosite în interesul rezolvării unor mari probleme care confruntă lu.mea contemporană. în acest context, desigur că și națiunea noastră, prin neparticiparea la sporirea cheltuielilor militare, are posibilitatea de a-și continua eforturile de dezvoltare economico-socială armonioasă, de înaintare viguroasă pe calea progresului, bunăstării și civilizației, în interesul întregului popor.

noastre amintirea vizitelor dumneavoastră de lucru în Valea Jiului, la mina noastră. Vă raportăm că urmînd neabătut îndemnurile dumneavoastră am înregistrat- succese remarcabile pe linia introducerii progresului tehnic, al organizării producției și sporirii productivității . muncii, ceea ce se reflectă în creșterea producției de cărbune cocșificabil. Sîntem fermhotărîți să traducem cilconsecvență în viață hoță- rîrile Congresului al XI-iea, ale Conferinței Naționale, pentru a da patriei tot \ mai mult cărbune cocsifi- cabil, aceasta fiind dovada atașamentului nostru profund față de politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, expresia recunoștinței ce o purtăm față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, pentru grija ce ne-o purtați permanent, pentru , condițiile de muncă și viață tot mai bune ce ne ■ sînt create nouă. minerilor, clasei muncitoare, în tregulu i po-“ por”.

Noi,, cei ce muncim în domeniul cercetării științifice și proiectării pentru înfăptuirea programului de mecanizare și modernizare a extracției de cărbune vrem ca rezultatele muncii noastre să fie destinate' în întregime activității pașnice, de îndeplinire a țelurilor generoase și nobile ale politicii partidului, de creștere a bunăstării întregului popor.Sîntem ferm hotărîți. sănii ne precupețim efortul pentru îndeplinirea, întocmai a întregii politici a partidului, pentru punerea în exploătare a noi rezerve de cărbune energetic și cocsificabi 1, conștiențică astfel contribuim la dezvoltarea și înflorirea patriei, la; consolidarea iii- dependenței naționale, la , apărarea cauzei păcii .și promovarea colaborării pașnice între ' popoarele lumii.
Ing. loan RELEI, 

proiectant principal 
la I.C.P.M.C. Petroșani

• 'tir m o r e clin pag I)nească , la cîmp, dezertorii din armată . plecau - spre locurile de baștină, pentru a organiza rezistența, pentru a se răfui „cu dușmanii". . Iată, cîteva exemple de. pe meleagurile jiene. k După relatările martorilor oculari — în 1916 — activa în zona "Uricani un grup („gardă") de circa 40 de localnici^ comandat de Ion Daneiu („Ga.șpar"),,de-

lului" (Compania a II-a), „Bărbăteni” (Compania a Ill-a), „Bilugu -Mic” . (Compania a IV-a). Ultima'companie eră ' „întărită" și . cu cei aproape 40 de volun-
ne, apoi ea luptător pe „Tulișa”, „Custura” și „O- boroca” etc. Ca semn de omagiu a virtuților ostășești, în 1934, pe culmea Tulișei a fost ridicată o

jmagine dezolantă : gospodării, „conace” be) distruse, cîmpul ditor etc.Minele din Valeâ Jiului erau și ele, în anii Tăzbo-
case, (coli- nero- clipe ale existenței.In toamna anului 1918, în Transilvania puterea e- fectivă era îndeplinită, în zonele preponderent industriale, de sfaturile muncito-

zertor din armata „chezaro- crăiască” și bun cunoscător al frontului și oamenilor din partea locului.După 16 august 1916, armata română trecea Car- pații și, fără ajutor aliat, înainta în Transilvania, a- jungînd și la Petroșani. Patru companii românești din „Regimentul 18 Dorobanți” (Regimentul 18 infanterie „Gorj") — după cum mărturisesc foștii combatanți — ocupau urrqă- toarele zone muntoase jie- nc : „Creasta Tulișa"(Compania I), „Tăul Bivo-

roman
tari, comandați de ,,Gaș- pâr",' specialist în atacuri prin surprindere la inamic. Alături de Ion Daneiu, printre alți eroi locali ai luptelor din 1916-1918 (în zona Uricani) aminti : Dumitru Pavelo- nesc, Petru Barb, Mihai Logăsc și alții. D. Pavelo- neSc s-a distins în lupta de la Bilugu (Soliodol), or- ganizînd o eroică rezistență la trecerea podtilui de acolo ; M. Logăsc ca și I. Daneiu, s-ă remarcat mai întîi ca bun (și tînăr) „informator" al armatei româ

cruce de gorun, care mai păstra, printre altele, fraza: „...Daneiu Ion, fost călăuză a trupelor române de la Costura i la Oboroca...In intervalul se mai pot 1916-1918, cea maiparte a populației dinCîmp și'Urieanj a fost „e- vacuată" spre Pui și Hațeg. Luptele din zona jiană mention ată, maj oritateasoldate cu succese, ău cauzat pierderi materiale și umane, compromiterea recoltelor etc. Reîntoarcerea localnicilor la locurile de baștină — 1918 — oferea o

de timpmare
iului, militarizate luîndu-se .teșii, iar în celelalte .zone „măsuri excepționale” în . de consiliile naționale. Au ideea obligării minerilor fost înființate, totodată, și de a face „prestații de război".. In acei ani, minerii au continuat activitatea revoluționară.Criza regimului dualist „din petice" s-a accentuat și datorită pirderilor . înregistrate pe cîmpurile de operații militare în vara și toamna anului ,1917, apoi în cursul f anului 1918; în același timp, datorită luptei dîrze a țăranilor ți muncitorilor, „hidra bicefală" își trăia agonic, ultimele

Jiului a trăit atunci zile de libertate. Poliția și vechea jandarmerie se dizolvase, în locul acestora, ordinea era păzită de garda muncitorească.Memoria unor contemporani ai momentului isteric 1918 mai păstrează unele date, potrivit cărora, așa numita „Gardă națională” din Petroșani avea,' printre.' alți membri’ t—-uitați , "pe Turcii Vidi, sublocotenent, pe Nicolae Todea, caporal etc. Pentru Uricani, aceeași sursă ne indică existența unei - gărzi, ■ avînd în. componență pe i' următorii localnici (țărani): ’ ’Ion" Stancău, Ion Mirșav, ' Hici Stanciu (mai tîrziu primar al localității), pumi- primite tru Firiza, Trifu și Con- • ’ stantin Maxer, Ion Daneiu
gărzi naționale române, alcătuite din ostași veniți de pe front, care activau conform dispozițiilor j. de la Consiliul Național --------Român Central. „...în oc- etc,. Locul lor de adunaretombrie, — se ’ menționa în- și consfătuire era în Ster-minos, într-o casă . veche.Momentul .. înfrățirii românilor se apropie. Consiliul Național Central, în ziafu! „Roșaâriul", din ‘ 21 noiembrie 1918, publica chemarea maselor populare la Alba lulia.
tr-un raport al Uniunii muncitorilor, de maj tîrziu — a venit revoluția. în Vadea Jiului, ca și în alte părți, s-a înființat- un con- . siliu muncitoresc, care.. se , îngrijea special de procurarea alimentelor. Valea

partid.de
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Ocrotirea, sănătății populației constituie unul din domeniile aflate în permanență în atenția organelor de partid și de stat, păstrarea .și dezvoltarea continuă a capacității de muncă și creație a poporului român fiind cuprinzător reglementate și garantate de prevederile Legii nr. 3/1978, document ce exprimă cu claritate politica sanitară științifică a partidului și statului nostru.Pentru a ilustra modul în care politica sanitară a statului nostru se concretizează la scara Văii Jiului este edificator să subliniem că datorită sprijinului primit din partea organelor centrale și -județene de partid și de stat, baza materială a asistenței predicate s-a perfecționat și îmbogățit îndeosebi prin punerea în funcțiune a noilor și modernelor instituții de sănătate din orașul Petroșani. în prezent asistența sanitară din municipiu este asigurată de 4 spitale totalizînd 1 890 de paturi— ceea ce înseamnă 13,6 paturi la 1 000 de-locuritori ■— față de 9,6 patlirj cît este acest indicator pe țară —, ■ 4. policlinici, 17 dispensare teritoriale, 11 dispensare de întreprindere și 3 laboratoare. De relevat, de asemenea, că în a- ceste unităti lucrează un număr de 241 de medici și 842 cadre medii. Toate spitalele din municipiu, și îndeosebi cel din Petroșani— în care s-au înființat noi secții și compartimente care au condus la diversificarea și sporirea eficienței .asistenței medicale —, ăufost dotate cu aparatură modernă de investigații și tratament, cu un elicopter și 9 autosanitare. în cursul cincinalului', actual baza materială a asistenței sanitare urmează să fie completată cu o modernă stație de salvare și un complex stomatologic la Pețroșani, un grup gospodăresc la Lupeni și un dispensar comasat la Petrila.Analizînd activitatea puternicului corp, de mediei și personal . sanitar mediu de care dispune municipiul, precum și rezultatele eforturilor materiale făcute, recenta sesiune a consiliului popular municipal a a- preciat că premisele create permit satisfacerea la un nivel corespunzător a nevoilor de asistență sanitară, ocrotirea eficientă a sănătății populației. în a- celași cadru au fost evidențiate cîteva din progresele înregistrate în ce pri-

vește scăderea cazurilor îmbolnăviri profesionale , dc afecțiuni transmisibile.în primele trei trimestre ale anului 1978, numărul zilelor de incapacitate de muncă la unitățile carbonifere a scăzut cu peste 6 000 dc zile, menținîndu-se totuși peste nivelul acestui indice pe județ și pe țară. Peste media pe municipiu se situează în această privință întreprinderile minie- _re Lupeni, Dîlja și Live- zeni. Pentru scăderea morbidității cu incapacitate . temporară de muncă — s-a subliniat in sesiune —, sînt

de și

Pe marginea 
recentei sesiuni 

a Consiliului 
popu’ar municipal

necesare, printre alte măsuri, continuarea acțiunii de reducere a efortului fizic și de eliminare a noxelor1 la locurile de muncă din subteran, îmbunătățirea condițiilor - de • igienă la toate băile întreprinderilor miniere, dezvoltarea bazei de. recuperare a capacității de muncă, intensificarea, propagandei sanitare și a măsurilor avînd drept scop combaterea poluării apei și a aerului, o mai bună salubrizare a tuturor localităților. în același scop este necesar ca paralel cu preocupările pentru dotarea corespunzătoare și stricta respectare a normelor de igienă în unitățile de desfacere a produselor alimentare, inclusiv cantinele de la unitățile miniere, să se respecte cu severitate controlul periodic obligatoriu asupra stării de sănătate a personalului de deservire din aceste unități, precum și a celui din bucătării. Au fost subliniate,_ atît în raportul. prezentat, cît și în cuvîntul participanților la dezbateri sarcinile ce revin deputaților, birourilor executive ale consiliilor populare, întreprinderilor, instituțiilor, îndeosebi școlilor, precum și comisiilor de ifemei și de Cruce Roșie pentru ocrotirea sănătății populației. Tuturor, organismelor sanitare, organizațiilor de masă și obștești li se cere o participare activă și constantă la înfăptuirea prevederilor Legii sănătății avînd drept scop protecția mediului înconjurător. O atenție deosebită

trebuie să acorde cești factori, alături personalul medical, respectării normelor de tratare și utilizare a apei potabile, menținerii stării de igienă în locuințe, gospodării, localități și prin acțiuni întreprinderi . ............ de curățenieși de înlăturare a surselor poluante, a noxelor prin intensificarea muncii de c- ducație sanitară în rîndul maselor.In sesiune, s-a insistat ca * Direcția sanitară județeană să facă demersurile necesare la forurile superioare pentru repartizarea cadrelor medicale de specialitate necesare la Petrila, Urlcani, Vulcan. De asemenea, consiliile populare, conducerile colective ale spitaleloi- au datoria să a- sigure întronarea ordinii, disciplinei, respectareaprincipiilor , deontologiei în. toate instituțiile, de sănătate din Valea Jiului, pentru integrarea preocupărilor în domeniul specializării și perfecționării, cadrelor -medicale la ritmul cerințelor actuale. Atît fiecare medie cît și cadrele sanitare cu pregătire medie vor trebui să țină o mai strînsă legătură cu terenul, să contribuie mai mult și mai eficient la acțiunile de prevenire a bolilor în întreprinderi, în scoli și în cartiere asigurînd. împreună eu factorii menționați, ca întreaga masă de cetățeni să participe efectiv la menținerea stării de igienă generală și personală, cunoscînd că apărarea sănătății nu . se asigură doar de către personalul medico- sanitar.Baza materială, puternic dezvoltată' în ultimii ani, de care dispun unitățile sanitare din Valea Jiului, fondurile alocate de stat pentru asigurarea funcționării lor în cele mai optime condiții, trebuie să se regăsească cu eficiență sporită în ridicarea stării de sănătate a întregii populații și îndeosebi în creșterea continuă a natalității. Realizarea practică a acestui deziderat reclamă însă din partea organelor și organizațiilor de partid din fiecare localitate o preocupare consecventă, îndrumarea nemijlocită, intervenții prompte pentru înlăturarea neajunsurilor.
T. țAȚARCA

Instantaneu din secția interne de la noul spital 
din Petroșani, dotată, ca de fapt toate secțiile, cu 
modernă apratură de specialitate. în clișeu unul din 
pacienți supus unui test la dcfribilator.ul cardiac. K

• (Urmare din pag. I)rășa Lucia Hanig, șeful biroului energetic al l.M. Petrila. Dar, nerealizarea sarcinilor de plan, asupra căreia, așa cum mai a- minteam, nu vom insista, nu este singurul motiv pentru care consumul specific a fost depășit. în prima parte a anului, 
la creșterea consumului de 
energie electrică au con
tribuit în mare măsură fo
curile de mină. Apa rezultată din activitatea de în- nămolire a zonelor cu foc trebuia evacuată de la o adîncime de 650 metri, cu 6 grupuri de pompe, a 800 kW grupul. E adevărat, în orele de vîrf ale consumului de energie,erau oprite, dar... era suficient pentru a preîntîm- pina consumul de energie electrică generat de neres- pectarea tehnologiei de lucru, principala cauză a izbucnirii focurilor de mină? Nu era mai bine să se pre- . vină decît să Se combată ?

O altă cauză, dar și o 
importantă resursă de eco
nomisire a energiei elec
trice a constituit-o și o 
constituie în continuare ca
litatea cărbunelui extras. Vom insista ceva mai mult asupra acestui aspect. Di-. ferența dintre producția de cărbune brut extras și cărbunele net, pe 10 luni din acest an, depășește 37 300 de tone. Cu alte cuvinte, Ia suprafață, odată 
cu cărbunele au fost ex
trase și 37 366 — cifra e- 
xactă — tone de steril. Această cantitate de steril a fost extrasă pe puțul cu

E3

Fruntași

în contractăriFruntași în contractarea unor produse animaliere, mulți țărani cu gospodării individuale din Urioani- au încheiat cu statul de pe acum noi' contracte pentru anul 1979. Astfel, au procedat Maxer Trifu, Ion Văgăun, Emil Pavel, Gheorghc Mojoatcă si lanc Vasile, care au predat în acest an, fiecare, prin contract cîte 2 porcine și 3-4 viței iar pentru anul 1979 au încheiat de pe acum noi contracte. (V.S.).
schip de la o adincime de 
800 metri, iar pe puțul centru de la 650 metri.Consumul de energie . elec- - trică orar al mașinii de extracție este de 1500 kW, iar cantitatea de cărbune extras în aceeași perioadă de timp, o oră, este de 243 de tone. Un calcul simplu evidențiază energia consu-
wiiHiiiiHiiiwiitiuHiuHm

strictețe tehnologia de lucru, realizat un tavan artificial care să nu permi- - tă scurgerea., sterilului în cărbunele din abataj, iar aici trebuie intensificată activitatea de alegere a șistului vizibil și depozitarea acestuia în spatiuh excavat.Ar fi nedrept să nu a- mintim că la I.M. Petrila s-au luat și unele măsuri .. care să reducă risipa de energie. Astfel, electricienii de la tabloul de distribuție au tabele cu utilajele care pot și trebuie oprite în. timpul orelor cu sarcină de vîrf ; s-au făcut programe speciale de funcționare a compresoarelor și de raționalizare a iluminatului în timpul zi- . Ielor: de repaus; la suprafață în schimbul11, activitatea a fost re- strînsă și concentrată în schimbul I ; s-a trecut la. o verificare mai ' amănunțită a conductelor de aer comprimat și de apă pentru e- ■liminarea „suflărilor" și a scurgerilor de apă ; se va reduce cite Un schimb la puțurile centru și orb nr.12, iar Ia puțul Est nr. 1 se vor reduce două schimburi.Aceste măsuri sînt binevenite. Oricum, depășirea consumului specific de e- nergie electrică cu aproape 4 kWh pe tona de cărbune extras nu poate și nu trebuie să lase indiferent pe

grupurile
wuihhihiiiiihiihhwiiwimată cu extragerea în 10 luni a 37 366 tone steril. Dacă această cantitate de steril ar fi fost scoasă se-, parat, n.u odată cu cărbunele, ar fi fost necesară o 
funcționare neîntreruptă a 
puțului de 158 de ore iar 
consumul de energie elec
trică ar fi de 237 000 kWh 
și, de fapt, atît s-a și con
sumat. Calitatea necorespunzătoare a cărbunelui extras nu poate fi pusă pe seama mecanizării — scuză cu care sîntem „serviți" de obicei — pentru că în această perioadă la I.M. Petrila nu au funcționat lunar, în medie, mai mult de două combine de abataj și două de înaintări în cărbune. Prin urmare,
îritr-o astfel de -situație, în- dici un membru al coleeti- 
treaga atenție pentru îm
bunătățirea calității cărbu
nelui și implicit a reduce
rii sau mai bine zis a 
folosirii judicioase a ener
giei electrice trebuie con
centrată jos, în abataje. Trebuie respectată cu

vuluî minei Petrila, pentru 
că reducerea consumului de 
energie electrică este . o 
sarcină, <> obligație pe ca
re o au toți oamenii mi
nei, indiferent de califi
care .și funcție.•••••••••••••••••••••••••••••••••••>•••*•••••••••«••••«••»|Hoți în uniforme de paznici

Blocul nr. 69 din viitorul centru civic al Petro- 
șaniuluț

Lucrătorii dc miliție intraseră la bănuieli. Pe bună dreptate, se întrebau cum își fac datoria, in u- nele nopți, unii paznici de la detașamentul din Petroșani, care aveau obligația expresă să apere cu strășnicie averea pbștcască încredințată. Și totuși, unele spar- unele furturi. Astfel, spre sfîr- șitul lui august au fost sparte mai multe unități și chioșcuri comerciale din piața Petroșaniului. : hoțij au pătruns în alimentara nr. 98. în noaptea

de miliție, d upeau spre Ni- colae Iriza, un tînăr în vîrstă de 25 de ani, încadrat ca... paznic la deta- siJe Băluțoiu șiGorun. i Convorbirile" eu .... ___  ... „___ u- Iriza au constituit o ade- nele obiective social-econo-șamentul de pază militari- vârâtă revelație pentru lu-
Dumitru tive de meditație celor, care le-ap încredințat misiu- Nicolae nea de a avea în grijă u-mice, celor care aveau o-zată. Urme,. care, în final, ău; risipit, misterul ■ unor furturi considerate; pe moment, comise de făptași necunoscuți....Nicolae Jriza a fost o-

bligația să verifice periodiccrătofîi de miliție. S-a â- flat astfel că , mai are co- legi de breaslă, bineînțeles, nu numai cea paznici ci și ea; răufăcători. Astfel, . _ _ spargerile din., piață aubligat să-și facă autobip- fost „opera" iui Liviu Bu-grafiai ț,Retrospectiva" s-a. dris, care a „adormit11 Ijeatsoldat cu cîteva mărturi- in liale, pentru a operasiri. spectaculoase. • ■ Ehei, peste noapte în... siguran-Pr.in. .’76, pe cînd „păzea" ță,- M-aiștrii î-n* găinăriile fiindcă, drept e'ste, înapoi : depozitul Competrol dm nocturne și-au dat mîna deVulcan, • individul „subtili- cum și-au cunoscut aptitude 12 spre 13 septembrie mai multe mîini (a zeul indian Shiva, trei butelii, profitînd de neatenția u- nor manevranți, se zice, căzuți în somn... bachic. Pe prima a valorificat-o iute, contra 1600 lei, bani gheață, oferiți, fără motiv de tîrguială, de un mare amator de chilipiruri, Romulus Truică. Cu celelalte două, a plecat, într-un voiaj de bișniț,' tocmai în comuna . gorjană Hurezani, „măritîndu-le"... cu dar de 4500 lei, primiți de la Va-

obiective suferiseră gcri, se comiseseră
zase", pe rind, doar n-avea

comportarea lor în timpul serviciului și să întreprindă măsuri preventive im- ' potriva celor care ar încerca măcar să dijmUiască a- vereâ obștească. Cît despre cei trei, morala e simplă, pentru faptul că au confundat 'datoria cu hoția, vre-
s-a semnalat un nou „e- veniment". de data aceasta în alimentara nr. 15 din cartierul „Carpați" pătrunseseră indivizi necunoscuți. Ziua de 13 a adus însă ghinion „păsărilor de noapte", care, la adăpostul întunericului, se înfruptau din a- verea obștii. într-un l.M.S. parcat. în piață, din care dispăruse o șubă. s-au găsit cîteva urme prețioase. Urme, care, analizate cu minuțiozitate de lucrătorii

trei butelii, dinile, ba chiar au mai găsit un fîrtat cu mina lungă, evident coleg de muncă. la detașamentul lit, în tantin Munteanu. Și, împreună, au descins la aii mentara nr. 98.Isprăvile celor paznici la sțînă" așa se cuvine a numiți cei trej meserie... hoți - figura poate în ghid al curiozităților „Guy- nnes Book". Ele trebuie să trezească însă destule mo

..tul amin-persoana 1 ui Cons-
trei „lupi,— fiindcă fi supra- păznici. de - ar putea celebrul

mea cît furau încasau și... retribuția. își vor primi pedeapsa. pentru a se lecui să sperăm pentru totdeauna, de tentațiile unui ,. țrai ușor, realizat nu prin muncă cinstită, ci prin ma-: trăpazlîcuri nocturne.Orice istorie eu mistere palpitabile (provocate de... mîncărimea mîinii prea lungi) are întotdeauna astfel de sfîrșiț, dictat lege' ' unde .
Ion VULPE, 

cu sprijinul căpitanului 
miliție Emil ClAIPEANU

de
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FILME
ORIENTUL MIJLOCIUînarmările povara grea

pentru popoare

nucleare și dezarmării

28 (Agerpres). — cotidianului „Al primul, ministru
poli- al a activi-securitate Generale căruiconsacrată în

cea de-a doua sesiune specială a Adunării rale consacrată rii să aibă New York.Cea de-a ție declarăarmelor nucleare constitu-Cartei împo- docu- inter-

Gene- dezarmă- loc în 1982, latreia rezolu- că utilizarea
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Comitetul pentru problemele tice și de Adunării O.N.U., a tate a fostaceastă sesiune în exclusivitate problematicii zarmarii, a adoptat rezoluții referitoare la diferite aspecte ale cursei înarmărilor nucleare și dezarmării.Una dintre acestea, cere statelor posesoare de arme nucleare să se abțină la efectuarea de noi periențe cu astfel de me pînă la încheierea nUi tratat care să le terzică complet. O'altă. rezoluție face apel la țările nucleare să prezinte la începutul sesiunii 1979 a Comitetului dezarmare 
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Anihilarea unui grup 
contrarevoluționar în 

Guineea-Bissau
BISSAU 28 (Agerpres)— Postul de radio al Republicii Guineea-Bișsau a anunțat că pe teritoriul țării a fost reținut un grup de elemente contrarevoluționare care au pătruns ilegal în Guineea-Bissau. Grupul de elemente contrarevoluționare — relevă postul de radio menționat — plănuia să organizeze în țară o serie de acte de diversiune și sabotaj.

ie o violare a O.N.U. și o crimă triva umanității ; mentul cere să fie zisă orice recurgere' la astfel de arme.
cu di-

O trăsătură definitorie a etapei postbelice o constituie faptul că lumea este împărțită în țări sisteme, social-politiceferite și că această situație, în mod obiectiv, va dura încă o îndelungată perioadă istorică, cluzia logică ce se impune este că statele ținîtid unor filozofii și sisteme politice diferite trebuie să conviețuiască, trebuie să trăiască pe a- ceeași planetă în pace, să subscrie plenar la principiul coexistenței pașnice.^Impusă cu tărie de realitatea însăși, confirmată practi- fiind rațio- din-

Con-apar-

Iitatea însăși, cu prisosință de ca internațională ca singura modalitate nală pentru relațiile tre statele cu . orînduiri diferite, coexistența pașnică nu este concepută de țara noastră ca o simplă juxtapunere, ca o viețuire indiferentă alături de alții, ci cooperare activă, dentă, ciproc, creației rituale, narea problemelor jore nirea ța a nea,

în avantajul atît în materiale și cît și în
cpn- unii ca o ascen- re-domeniile spi- soluțio- ma- ome-ce confruntă contemporană. Via- dovedit, de aseme- de o manieră con- ’■

OSLO 28 (Agerpres). — Storting-ul. (parlamentul) norvegian a adoptat ho- tărîrea de a spori cațiile bugetare la 7,3 miliarde în cadrul dezbaterilor■ re 'au precedat hotărîre, numeroși tați, inclusiv reprezentanți, ai partidului de guvernă- mînl, au relevat că propunerea de majorare a a- locațiilor militare — care s-a făcut sub pretextul

alo- militare coroane.ca- această depu-

une; posiblie apariții, a „unor situații de criză" — nu este cu nimic justificată de evoluția situației internaționale. S-a subliniat, . de asemenea, că hotărârea de majorare a cheltuielilor militare, pe lîngă faptul că adaugă o nouă povară economică grea pentru țară, în contradicție de destindere, ța popoarelor și dezarmare.
vine procesul năzuin-cucuspre pace

CAIROPotrivit Ahram". egiptean, Mustafa Khalil, va părăsi Cair0 miercuri seara cu destinația Washington. Khalil va fi purtătorul unui mesaj dinpartea președintelui Anwar El. Sadat adresat președintelui S. U. A., Jimmy Carter, referitor .la poziția egipteană față de proiectul tratatului de pace cu Israelul, și îndeosebi față do legătura care uhmează să se stabilească între acest tratat și lizarea autonomiei zei și Cisiordaniei. rea-Ga-
vingătoare, incontestabilă, că 0 asemenea coexistență, conlucrarea rodnică dintre state nu pot fi concepute și nu pot produce rezutate pozitive docît dacă pornesc și se întemeiază pe respectarea strictă de către toate sta-

nor blocuri militare opuse, ea s-a dovedit nu maj o posibilitate i ci și o necesitate tivă.Așa cum este bine cunoscut din analizele partidului nostru, ale .secretarului său general, to-

nu- reală, obîee- ca o componentă a coexistenței Desigur, . acest destinderii se a- la început, el es- fragil, dar în

PEl'ROȘANI iembrie : cartofilor publica : ■ Castelul nisip ; Unirea : treilea juramîbt, viile I-II.PETRILA : Dombrovsky, I-II.LONE Ac Gluma.ANINOASA : Fiecare moare singur.VULCAN : Ultimulpost de control, seriile . I-II.LUPENI — Cultural : Cu stele în păr și lacrimi în ochi ; Muncitoresc : Ură.URICANI : Rîul re urcă muntele.
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Imperativul consolidării 
destinderii și cursului 

spre pace

denii politică

9,0010,0010,1010,15

tele, în toate împrejurările, . a unor norme conduită cu valoare versală — marile p. pii ale independenței suveranității egalității în drepturi, amestecului ' interne, avantajului , ciproc, nerecurgeriiforță și la amenințarea cu- folosirea forței.Coexistența pașnică și-a dovedit pe deplin viabilitatea, a adus avantaje inestimabile omenirii, de care au beneficiat toate statele, fără excepție. în condițiile existenței unor uriașe arsenale de arme nucleare și de alte arme de nimicire în masă, a u-

de uni- pririci- i Și naționale, ne- în treburile reia

varășul Nicolae Ceaușescu, coexistența pașnică nu trebuie înțeleasă ca un fenomen static, ci ca un proces dinamic, în care sînt direct angajate forțele iubitoare de pare de pretutindeni și cele ostile păcii. în acest proces, în raportul de forțe pe plan mondial, au intervenit și intervin mutații calitative în favoarea forțelor păcii, socialismului.această bază a devenit po- ani, pro- at- 
a 

a- se

afirmă esențială pașnice, curs al flă abia te încăpromovarea și consolidarea lui sînt vital interesate toate popoarele. De aceea, el reclamă în mod imperios de la factorii politic; responsabili nu clara ții. de intenții, vorbe, ci voințăreală, acțiuni și fapte concrete. El reclamă unirea într-un front unic a tuturor forțelor progresiste, democratice de pe pla- neța noastră. Iată de ce, respingând argumentat a- firmațiile despre iminența confruntării militare pe plan internațional, dul și statul nostru sideră că, în etapa tuală, obiectivullidării destinderii este numai dar și zabil : tins pe largi a state, ame pe baza trainică principiilor dreptului ternațional, a soluționării prin mijloace politice, pașnice, a stărilor conflictu- ale, a încetării cursei înarmărilor.
N. CHILIE

parti- con- ac- consonii imperios necesar, întrutotul reali- ei poate fi a- calea dezvoltării relațiilor dintre așezării lor fer- a in-
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Etapa a 15 - acu... prof. Anton Coșoreanu

Teleșcoală. Șoimii patriei. Telex, închiderea ] gramului. Fotbal ' tul studențesc — F.C. Baia Mare (Divizia A). Transmisiune. directă de la Stadionul Republicii.15.50 închiderea gramului.17,00 Telex. 17,05 Teleșcoală.17,25 Curs de limbă germană.17.45 La volan.18,00 Toamnă iugoslavă.. Producție diourilor leviziune visad. Tragerea noexpres.18,30 Telecronica tru pionieri..18.45 Publicitate.18.50 Tinerețea șantierelor — film documentar.1001 de seri.
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democrației și Tocmai pe

18,20

sim-punc-

sibil ea, in ultimii să se contureze un ces de destindere a mosfere; internaționale, cărui consolidare și dîncire permanentă II 19,20 ... ____19,30 Telejurnal.19,50 România socialistă — idealuri împlinite.Telecinemateca :20,20■ „Anul de grației 1573“. Premieră, TV. Producție a.; studiourilor iu-• goslave.| 22,15 Telejurnal.
1 22,30 închiderea pro-| gramului.CAUT femeie îngrijire copil 5 ani. Strada Șt. O. Iosif, bloc 1, ap. 17, Vulcan. (737)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ho- Gheorghe, eliberată

de I.M.. Aninoasa. Se declară nulă. (735),PIERDUT porțmoneu cu acte. Găsitorului recompensă. Adresați Bordeianu Mihai, cămin 1, camera 57, Petrila. (736).se— Cu cît ne apropiem 
de încheierea turului, 
campionatul diviziei A 
de fotbal devin tot mai 
„fierbinte". .Surprizele se 
țin lanț. Este, se 
iiazardant să te 
șezi în pronosticuri, 
facem însă datoria 
de cititori rugîndu-vă. to
varășe prof. ANTON CO
ȘOREANU sg comentăm e- 
tapa a 15-a împreună.— Deși, pe undeva de așteptat, „dușul" de la Iași a produs porterilor Jiului un amar. E drept că rită rezultatelor de celelalte echipe 
a doua parte a tului am coborît doar loc, dar înfrîngerea tot nu 
ne place. Dar, după „ploa
ie" urmează zile senine. Și în această etapă de mijloc de săptămînă, am Convingerea că . pentru 
iniile de iubitori ai fotbalului din Valea Jiuluifi o zi însorită. Deci Văd o victorie a favori- țflor noștri. Dorim mult această victorie precum jT un joc frumos cape să V,încălzească1' tribunele.Qît despre Corvinul Hunedoara, care a suferit in fața universitarilor cra-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ^ Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teletoano 4 1902 {secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, tu. 9T,

pare, 
lan-

Ne/
față

era rece su- gust dato- obținute din clasamen- un

ioveni al doilea semi- eșec, consecutiv, pe teren propriu, cred că va încerca să recupereze la Oradea măcar un punct din cele două pierdute a- casă.
— Credeți că la Bucu

rești băimărenii vor su
feri al cincilea eșec con
secutiv ?— îmi place jocul e- chipei din Baia Mare și îl respect pe antrenorul lor, Mateianu. Dar se i re că formația, care un moment dat părea na are contracandidat titlul de campioană toamnă, a obosit fizic psihic așa că nu văd cum ar putea evita al cincilea eșec consecutiv în partida cu Sportul studențesc. De fapt, personal nu-i văd pe băimăreni să încheie turul . printre primii trei clasați.

— Care partide vi 
par mai echilibrate ?— Sport Club Bacău — Dinamo București și Gloria Buzău — U. T. Arad. Spun aceasta deoarece di- namoviștii au o apărare bine pusă la punct în care Dinu „strălucește" din 
nou pe post de libero, iar

pala eăla de : și

se

arădanii știu să pentru puncte.
— In restul 

pe cine vedeți— Soliști între, soliști îi văd pe studenții craio- veni care am toată convingerea că vor cuceri ambele puncte în meciul lor cu Olimpia Satu Mare. Mai dificilă mi se pare victoria militarilor în partida eu F.C. Argeș, deoarece și argeșenii aspiră la titlul de campioni de toamnă, dar nil cred că bucureștenilor să Ie scape victoria. Interesant este jocul de la Timișoara unde vor încerca din teri să obțină victoria să „paseze" tenerej lor Chimia Rîmnicu Victorioși îi văd și elevii lui Bone cu litehnica Iași. Spun ceasta deoarece la Mureș începe să tă o acută foamete.Acestea sînt

partidelor 
soliști ?

studenții răspu- Și lanterna par- de întrecere, Vîlcea.pe Po-
se depronosticurile etapei. Cîte se vor confirma și cîte nu, vom vedea.

D. CmȘAN


