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CONGRESUL'

In viața organizațiilor de partid, luna octombrie marchează deschiderea noului ciclu al învățămîntu- lui politico-ideologic,; activitate boturilor. orientată spre înarmarea niștilor cu concepția voluționară, dialectică a spre adîncirea
Imperative cu trei luni înainte de încheierea anului

Economii la 
combustibil și energieIn cele 9 luni scurse de la începutul anului, prepa- tatgriT.jdin Lupeni au obit remarcabile succese muncă.kW'îiconomiile la cheltuielile de preparare — s-au ridicat la 2 000 000 lei, producția netă globală pe cele 9 luni ale anului a fost depășită cu 22 338 tone. La indicatorul de recuperare globală, depășirea; cu 0,8 puncte s-a materializat printr-un plus de 36 252 tone mixte șlam și 23 389 tone șlam filtru. Cele 1,4 milioane kWh energie electrică economisită și 30 de tone motorină vorbesc convingător despre preocupările acestui colectiv fruntaș al Văii Jiului.
Devansarea lucrărilor 

de pregătireSfîrșitul lunii septembrie a consemnat noi succese obținute de brigăzile din sectorul III al minei Lupeni. Ortacii brigadierului loan Gîrea, care lucrează la pregătiri în cărbune au terminat axul colector din blocul 3 A, pe unde se va face aprovizionarea cu materiale pentru noile abataje. Plusul realizat pe luna septembrie este de 10 ml săpați în profil TH-6. De asemenea, și brigada condusă de Dumitru Boboc a încheiat înainte de țermen- ly^ță^ile. la galeria de cap, ,^-eonturînd un nou abataj < care va fi dotat cu un complex mecanizat.

Recuperarea restantelor
pregătirea producției

anului viitor
• Trei întreprinderi miniere — Lupeni, Paroșeni 

și Petrila —’ au totalizat de la începutul anului un 
pluș de 72 466 tone de cărbune. • în fruntea întrece
rii cu peste 51 500 tone de cărbune extrase peste plan 
de la începutul anului, dar mai ales prin ritmicitatea 
realizărilor se situează minerii care au chemat la în
trecere toți minerii țării — minerii Lupeniului.

luni sînt lău^
Reâlizările prezentate fac mîndria colectivelor care le-au obținut. Din păcate, însă tocmai acum în preajma încheierii anului, a- cum cînd au trecut 9 de activitate nu multe colectivele care se potda cu asemenea realizări. Ba mai mult decît atît, linele întreprinderi miniere nu numai că nu-și realizează sarcinile planificate, dar acumulează lună de lună minusuri care au devenit îngrijorătoare punînd sub semnul incertitudinii realizarea sarcinilor de plan anuale. Spre exemplu, în acest an minele Live- zeni și Bărbăteni nu și-au realizat sarcinile planificate în nici o lună. O situație dificilă, în ultima vreme o are mina* Uricani, mină care pînă în iulie acumu-

lase — reaiizîndu-și sarcinile lună de lună — un plus de peste 5500 de tone, în două luni însă — august și septembrie — realizările sînt situate mult sub sarcinile planificate anihilînd plusul și înregis- trînd un minus de 25105 tone de cărbune; O situație nu tocmai îmbucurătoare o au și minele Lonea, Aninoasa și Dîlja.Mai avem doar trei luni pînă la încheierea acestui an, trei luni în care toate colectivele miniere trebuie să se mobilizeze în mod e- xemplar pentru îndeplinirea nu numai a sarcinilor planificate și a angajamentelor asumate în cinstea celui de-al XII-lea Congres al partidului, dar și’pentru pregătirea producției anului viitor. Este necesară o

mobilizare exemplară pentru împlinirea imperativelor acestor luni ; RECUPE
RAREA RESTANȚELOR — 

PREGĂTIREA PRODUCȚI
EI ANULUI VIITOR. Dar, pentru aceasta trebuie valorificată fiecare sursă de creștere a producției și productivității muncii, trebuie ca fiecare formație de lucru să-și realizeze zi de zi sarcinile planificate, fiecare om să-și ducă la bun sfîrșit atribuțiile ce-i revin pe funcția ce i-a fost încredințată și pentru care este remunerat, trebuie să se întărească ordinea și disciplina sub toate aspectele. La nivelul .fiecărei întreprinderi, conducerile colective, organizațiile de partid și sindicat trebuie să desfășoare o susținută activitate pentru valorificarea uneia dintre cele mai importante posibilități de'creștere a producției . — realizarea integrală a sarcinilor de plan de către fiecare brigadă, de către fiecare formație de lucru, prin sporirea necontenită; a productivității muncii.

Dorin GHEȚA

comu- re- materialist- partidului, procesului de formare a conștiinței socialiste înaintate și îmbogățirea cunoașterii principiilor generale, teoretice și practic-aplicative, ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru în opera construcției socialiste, ;Pe baza experienței do- bîndite în dentă, noul organizat, pe o durată de trei — 1980—1983. In anul învățămînt 1979—1980, toate cursurile vor fi diate în mod unitar cuțnentele Congresului al XII-lea al partidului, continuare, pe baza gramului adoptat de nara C.C. al P.C.R.

etapa -preee- <iclu va li de : asemenea, ani de în
InPro- Ple- dih noiembrie 1979 vor fi elaborate pe întregul ciclu 40—50 de teme, din care organizațiile de partid vor opta pentru 8 teme pe an, pentru fiecare curs. Se recomandă ca în perioada 1980—1983, cursanții “ opteze pentru unul ciclurile tematice la nu au participat1 în J976—1979.Cu privire la anul < vățămînt 1979—1980,, toate tipurile și formele îri- vățămîntului politico-ideologic vor fi dezbătute 9 teme din documentele Congresului al XII-lea al partidului, din care 5 teme vor fi comune pentru cursurile, iar 4 teme fi alese în funcție de cificul fiecărui curs, tematica pentru acest de învățămînt.

să din care etapade în-> în
toate vor spe- din an In acest sens, primele două teme recomandate pentru cursurile ce vor avea loc. în lunile octombrie și noiem-

bric sînt : „Proiectul ds 
directive ale Congresului 
al XII-lea al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea econo- 
mico-sociala a României 
în cincinalul 1981—1985 și 
orientările de perspectivă 
pînă în anul 1900“, și 
„Proiectul Programului- 
directivă de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehno
logică și de introducere a 
progresului tehnic". Problematica va fi dezbătută prin prisma sarcinilor 
specifice^ ce revin organe
lor și organizațiilor de 
partid în înfăptuirea pre
vederilor celor două do
cumente programatice ale 
partidului. ’Pentru buna desfășurare și creșterea eficienței îri- vățămîntului politico-ideologic de partid, cîteva precizări vor fi folositoare factorilor răspunzători de - organizarea cursurilor.Notăm, în acest sens, că forma principală de desfășurare a învățămînțului o constituie studiul indivi
dual urmat de dezbatere. Din punct de vedere organizatoric, învățămîntul se va desfășura pe cursuri. In interiorul unei, organizații pot fi nul sau mai cuprinzând cursanți, în numărul membrilor de partid și a celor din cercu- . rile de nemembri de partid. Cursurile se vor desfășura în afara adunărilor gene- . rale, stabilindu-se zile 
ale învățămînțului politi
co-ideologic pe întreprinderi, instituții, cartiere. Menționăm că în municipiul nostru aiFprocedat bine, în ultimul an, organizațiile de partid care au stabilit săptămînal ziua 
învățămînțului, cum s-a făcut la întreprinderile mi-' niere Petrila, Lupeni, Vulcan, Paroșeni, Uricani, la I.U.M.P, și I.R.I.U.M.P., creînd posibilitate comite-

constltuite limnite cursuri20 — 40 de funcție de

In pagina a 3-a
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POTENȚIALUL COLECTIVELOR MINIERE, 
MOBILIZAT PLENAR PENTRU ÎNDEPLINI
REA INTEGRALĂ A PLANULUI SI ANGAJA
MENTELOR

Cea mai di; prel 
valsate

J

Omul, unica ființa țională, a simțit dintot- deauna nevoia schimbării. Mereu a militat pentru a-și asigura condiții optime, superioare de muncă și viață. Este ceva firesc, cum fitesc ni se pare ca în societatea noas- conside- mai de țelul su- politici statului
: tră, omul' să fie : rat valoarea cea ; preț. De altfel, i prem al întregii

a partidului șinostru este ridicarea nivelului de trai material și spiritual al omului. Bilanțurile statistice compa- | rative ilustrează edificator ■ acest lucru. .Tot mai multi oameni se mută în case i noi, tot mai multe frigi- ' dere, aparate de radio și ‘ televizoare poposesc în a- partamentele acestora, parlamentele acestora. Dar, cînd vorbim de noua calitate a vieții, negîndim și la miile de oameni ăi muncii care-și petrec concediul de odihnă pe litoral, în stațiuni balneo-climateri-

ce, sau în excursii terne. Ne gîhdim la întreaga gamă de posibilități politico-educative o- ferite astăzi omului pentru a-și petrece util și plăcut timpul disponibil. Recentele documente de partid, proiectul Programului-directivă referitor la creșterea nivelului de trai, constituie o nouă manifestare a grijii pe care partidul și statul o poartă omului. Un nou argument în acest sens îl constituie sporirea cheltuielilor so- cial-culturale pentru o familie de la circa 10 000 în 1980 la Circa 12 500 — 13 000 lei în 1985, Și a- cesta e doar un singur exemplu dintr-o suită;, de măsuri atît de impresionante luate de partid pentru satisfacerea tot mai deplină a nevoilor oamenilor muncii.
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Valeriu COANDRAS i

Dulgherii din echipa 
condusă de Constantin 
Bularda lucrează Ia no
ile cămine de nefamiliști 
dîn orașul Vulcan.

Foto: Gh. OLTEANU

(C ontinuare in pag. a Za»

Pentru stabilizarea forței de muncă la l.¥. Aninoasa mai este nevoie și de

La mina Aninoasa, în a- nul 1978, au fost încadrați în muncă' 620 de muncitori dar au plecat 787. In luna septembrie a a- cestui an au fost încadrați 87 și au plecat 101. Din discuțiile purtate la biroul personal, am dedus că majoritatea celor care pleacă sînt tineri.- Șeful serviciului administrativ Virgil Dezrobitu a afirmat că în mare măsură aceștia părăsesc întreprinderea din cauza imposibilității de a li se acorda locuință. Pe anul 1978, în o- rașul Vulcan, minei Aninoasa i-au fost repartiza-

reate 15 locuințe, dar a primit doar 7. . In Petroșani au fost planificate 30 de locuințe și s-au acordat doar 15. La Vulcan restanța de 9 apartamente din acest an a lost replanifi- cată și s-au mai primit doar două în plus. In Petroșani s-au primit pînă a- cum 9, urmînd să fie predate pînă la sfîrșitul a- nului încă 11 apartamente. In timp ce numărul cererilor depuse pentru obținerea de locuințe a fost de 213 în anul trecut și pînă în luna septembrie a anului 1979, dintre care 28 de cereri au fost depuse de

necesarepersoane care au trei, patru și cinci copii.Pe lingă această situație, un număr important de a- partamente trec în fondul altor întreprinderi. Astfel, pe perioada în care am analizat fluctuația, fondul de locuit al minei Aninoasa a fost diminuat cu 57 de a- partamente ce au intrat în fondul altigr întreprinderi. La plecare, locuința este predată la nu minei, care . nu are posibilitatea o repartiza E.G.C.L. nu na. în acest de locuințe
E.G.C.B.. și mai de a pentru că anunță mi- mod fondul al minei se

micșorează considerabil. , Apartamentele ieșite din fondul minei Aninoasa au fost repartizate fie unot? persoane din alte întreprinderi, fie au rămas Ia cei plecați, indiferent dacă au plecat cu desfacerea contractului de muncă sau cu transfer în interesul serviciului. Am consultat e- vidența, ținută la serviciul administrativ și am notat denumirea cîtorva întreprinderi la care au trecut locuințele: Baza de a-
Gheorghe POPESCU

(Continuare în pag. a 2-87
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Cum sînt pregătite pentru iarnă 
„cămările" C.P.V.I.LF. ?Anotimpul cînd se umplu „cămările" cu legume, fructe și zarzavaturi este în țoi. In dorința de a informa oamenii muncii din Valea Jiului cu privire la ce vor găsi în unitățile de desfacere ale C-.P.V.I.L.F., am avut o convorbire cu tovarășul Lăscuț Rădoni, contabil șef, al acestui complex.

— Cum sînt pregătite 
spațiile de însilozare a le
gumelor, fructelor și zar
zavaturilor ?— De la bun început țin să precizez că au fost luate din timp măsuri în această privință. Toate silozurile și spațiile de depozitare au fost reparate, curățite și igienizate, asigurîn- du-se în acest fel condiții optime pentru păstrarea în bune condițiuni a produselor.

— Ce produse și în ce 
cantitSți s-au însilozat pî- 
nă la ora actuală?— Acțiunea de însilozare se află în plină desfășurare. Pentru asigurarea unei bune aprovizionări a populației în primele luni ale anului viitor, a- vem. deja sortate și puse la „iernat" 2 000 de tonei Deci întreaga cantitate planificată. Am mai. îțisilo- zat pînă în prezent 350 tone de ceapă, și aici întreaga cantitate planificată. Mai avem în „cămări* le" noastre 143 tone fasole uscată și altele.

— Ce produse mai pre
conizați să oferiți popu
lației pînă la recolta a- 
nului viitor ?— Rădăcinoase de tot felul, a căror cantitate se va ridica la 800 de tone, precum și varză albă, 1000

Semne de
AJUNG PATRU LUNI 
SAU MAI TREBUIE?Ajuns la capătul așteptărilor, pensionarul Fran- cisc Nopcea din Petroșani s-a adresat redacției soli- citînd sprijin pentru rezolvarea unei probleme simple: zugrăvirea apartamentului. „Am prezentat Cooperativei meșteșugărești „Unirea" din Petroșani — explica Francisc' Nopcea —, cererea pentru a-mi zugrăvi o cameră în luna iunie. De atunci am insistat în mai multe rînduri. lată însă că trece și a patra lună de cînd am solicitat zugrăvirea camerei și meseriașii cooperativei nu s-au prezentat încă". Intrucît, după părerea noastră, în trei luni și jumătate, zugravii cooperativei trebuiau să găsească o zi pentru a zugrăvi camera pensionarului Nopcea, întrebăm conducerea cooperativei dacă-i ajung patru luni pentru rezolvarea cererii sau mai trebuie... să intervenim, și noi a doua oară ?
PE ( INI) REPARAȚII 

ȘI ÎNTREȚINERE 
CORESPUNZĂTOARE ?De Ia-casa de cultură vehieuiele ce transportă mărfuri, inclusiv cele grele, sînt dirijate de pe strada Republicii pe străzile 1. Creangă, V. Roai- tă și I.B. Deleanu. Modul în care aceste străzi sînt întreținute face dificilă desfășurarea normală a traficului de-a lungul lor. Partea carosabilă a străzii V. Iloaită prezintă numeroase denivelări. Toate gurile de scurgere ai apei în rețeaua de canalizare sînt complet astupate. Pe unele, porțiuni ale aceluiași tra- 

dc tone. încă un amănunt. Pentru a face economii la transport, toate aceste produse le avem contractate numai din județul nostru, Sortarea și însiloza- rea acestor produse a și început,
— Aveți o secție de se- 

miindustrializare cu tra

diție, ale cărei produse sînt 
mult apreciate de cumpă
rători. Ce oferă oameni
lor muncii ?— Varză murată, castraveți, gogonele, murături asortate și altele. Avem deja puse la murat 180 tone varză din cele 300 planificate, 89 tone castraveți, deci aproape întreaga cantitate. La murături diverse am preconizat un plan de 20 tone și am realizat pînă acum 32 de tone, iar Ia murături asortate am realizat deja 35 de tone, deci un plus de 15 tone față de cît am planificat.

— în afară de legume și

întrebareseu, trotuarele străzilor sînt foarte înguste ori lipsesc complet, în plus panta mare și în curbă de pe strada l.B. Deleanu îngreunează traficul. Toate acestea fac dificilă și chiar riscantă circulația autovehiculelor, iar cea a pietonilor este stînjenită. Dacă la dirijarea pe a- ceste străzi a autovehiculelor ce transportă mărfuri nu se poate renunța, măcar să fie bine amenajate și întreținute corespunzător, pentru a putea face față solicitărilor, mai ales că sezonul ploilor nu ne ocolește. Cînd vor fi reparate?
CAPCANE RUTIERE?Deși recent modernizată, porțiunea de șosea cu patru benzi de circulație de la Grupul școlar minier la podul Dărănești continuă să producă surprize parțieipan- ților la traficul rutier; O primă sursă de surprize o constituie surparea uneia din benzile de circulație în dreptul alunecării de teren din incinta I.U.M.P. Neavertiza- rea conducătorilor auto asupra îngustării drumului poate să ducă la e- venimente de circulație nedorite. Pe aceeași porțiune de șosea toate gurile de captare a apelor ‘ pluviale în rețeaua de canalizare, aflate pe prima bandă de. circulație, sînt „scufundate11.- Vai de suspensiile autovehiculelor ai căror conducători nu cunosc existența acestor „capcane rutiere" și ajung cu roțile în ele. Asemenea ’adevărate „capcane" se pot vedea și pe străzile V. Roaită, V. Conta și altele din centrul municipiului. Cînd* vor fi înlăturate ? : 

provizionare Petroșani, I.M. Paroșeni. Grup șantiere București, I.M. Vulcan etc. Cum au ajuns apartamentele minei Aninoasa în fondul acestor întreprinderi ? La întrebare ne-a răspuns tovarășul director 

facă rost de niște ciment. Bătrîna, bucuroasă, a acceptat, dar a încremenit cînd undi dintre ei i-a spus să scoată repede banii care îi ține în casă. A fost maltratată în lege. Erau lovițurile-bumerang pc care credulitatea și pof

ta de chilipir ale bătrîneii le administrau cu o „dărnicie" greu de suportat pentru o femeie de vîrstă ei.A ajuns la miliție, re- clamînd tilhăria, banii, o haină și o scurtă din piele, o scurtă îmblănită etc, dispărute. Autorii — necunos- cuți, pentru că bătrîna încheiase tîrgul la prima vedere. A fost nevoie de multe investigații, în toată

zarzavaturi ce se va mai 
găsi in unitățile de desfa
cere ale C.l’.V.l.L.F. ?—■' Am trimis din timp delegați în județele Bis- trița-Năsăud și Satu Mare, mari producătoare , de fructe, pentru a contracta 1100 tone mere, pe care tot din. spirit de economie le vom transporta cu vagoanele C.F.R. In plus mai avem contractate și din județul Gorj, 400 tone. De fapt Ia capitolul fructe, baza desfacerii în lunile de iarnă, primăvară o constituie merele. In paralel cu însilozările ne străduim să asigurăm o aprovizionare permanentă, abundentă cu o gamă bogată de produse, a oamenilor muncii din Valea Jiului. In unitățile noastre de desfacere se găsesc în permanență cartofi, ceapă, morcovi, ardei, gogoșari, roșii, gulii, mere, struguri și alte produse. încheind, doresc să menționez că sîn- tem preocupați în permanență să asigurăm o servire cît mai bună a oamenilor muncii, educînd lucrătorii în spiritul cinstei și corectitudinii, iar ca forme ale comerțului modern, civilizat, am înființat trei unități cu autoservire, nr. 3 din cartierul A- eroport — Petroșani. 25 din Petrila și 46 din Vulcan, dotate cu mobilier adecvat acestei forme de desfacere a produselor.
Convorbire realizată de

D. CRIȘAN

Redeschis de curind, după renovare, magazinul nr. 73 de pe strada Republicii 
din Petroșani dispune de un bogat sortiment de articole pentru toate gusturile 
care sînt satisfăcute de Iucrăloarea Maria Burducea și reponsabilul unității Alexan
dru Hațegan. •

Foto : I. LICIU

Oamenii care pun banii deoparte, pentru ca mai tirziu să-și procure diverse bunuri, să-și asigure un trai îmbelșugat, condiții tot mai bune de confort sînt de apreciat. Cu recomandarea că mult măi bine e să ne păstrăm banii la CEC, nu „la ciorap", pentru a fi feriți, de necazuri. Iată, deci, că un gospodar, cu chimirul plin, voiește, spre exemplu, să-și larg ea s că dependințele casei proprietate personală. Sau, pur și simplu, șă înalțe Un gard de piatră. Nimic mai simplu, veți răspunde. Din depozitele comerțului de stat își procură materialele de construcții necesare. Dar dacă cineva îți șoptește insinuant la ureche :— Am niște ciment, tocmai pentru dumneata. Mai ieftin ca la stat, ți-1 depun direct în ogradă. Oameni sîntem, ne înțelegem noi. Mai pui dumneata, mai las eu.In fața unei astfel de o- ferte, s-a aflat, nu de

(Urmare din pag 1)telor de partid de a coordona mai bine întreaga activitate de învățăniînt.Pregătirea și desfășurarea optimă a învățămîntului politico-ideologic impune comisiilor pe domenii ale comitetelor de partid din întreprinderi și instituții și comisiilor de Conducere a punctelor de documentare să definitiveze ultimele măsuri cu privire, la structura cursurilor, instruirea propagandiștilor, asigurarea materialului bibliografic și a mapelor documentare, . așa îneît să satisfacă cerințele tuturor cercurilor, ale tuturor propagandiștilor și ale unui număr cît mai mare de cursanți. Se impune, de asemenea, definitivarea programului de activitate al punctelor de documentare, în sprijinul învățămîntului și începerea acțiunilor specifice cu propagandiștii și membrii organelor nou a- lese. La întreprinderile miniere Aninoasa, Bărbă- teni, Livezeni, în construcții, la cooperativa „Uni rea" din Petroșani și în alte unități, comitetele de partid trebuie să sporească preocupările pentru e- liminarea unor neajunsuri înregistrate pînă acum, pentru a da învățămîntului o eficiență crescîndă, să urmărească desfășurarea cursurilor la termen și îmbunătățirea conținutului- dezbaterilor. In general, noul ciclu de învăță- mînt trebuie să dobîhdeas- 

mult, o bățrînă care stă- pînește o casă de colonie din Petroșani. In loc să se întrebe cine-s cei doi indivizi care îi propun o asemenea afacere oneroasă, de unde au procurat cimentul și de ce îl vînd sub prețul oficial, a bătut pal
Victimele credulității 

și poftei de chilipiruri
ma cu ei imediat și a încheiat tîrgul. Un asemenea chilipir, s-a gîndit ea, nici nu-i trecuse prin minte. Cînd cei doi i*ău adus sacii cu ciment și-a umezit buricele degetelor și le-a numărat, de două ori ca să nu se înșele, foșnitoarele bancnote.In noapte, cineva i-a bătut la ușă. Erau, iarăși, cei doi, care, la intrarea în casă, i-au propus să mai 

că o pronunțată creștere calitativă a dezbaterilor, o participare activă a tu- tuturor cursanților la susținerea unor discuții vii, animate de dorința explicării, înțelegerii și ’ însușirii profunde a principiilor liniei politice generale a partidului. In noul ciclu vor trebui eliminate aspectele de formalism în- tîlnite. pe alocuri în desfășurarea unor cursuri, va trebui să fie dobîndită o calitate nouă, superioară în procesul de aprofundare a fiecărei teme puse în dezbatere, iar temele să fie puternic ancorate în realitățile și specificul colectivelor de muncă. în problematica . ce stă îrî fața acestora cu privire la dezvoltarea activității întreprinderilor, creșterea producției fizice și a productivității muncii, a valorii producției nete, pe baza aplicării noului mecanism economico-financiar, afirmarea pregnantă a auto-
Asigurarea v 

locuințelor necesar»
(Urmare din oae i> * i 

conducerii muncitorești și autogestiunii financiare, dezvoltarea spiritului do bună gospodărire a avuției întreprinderilor, întărirea ordinii și disciplinei.Precizăm, în încheierea rîndurilor de față că .recomandările făcute la deschiderea noului an al învățămîntului politico-ideologic- de partid, își păs* trează valabilitatea și pentru formele de învățămîht organizate de sindicat, U.T.C. și consiliile Frontului Unității Socialiste. In privința învățămîntului organizat pe linia consiliilor F.U.S. este necesar ca pe circumscripțiile școlare să fie organizate chiar mai multe cercuri, acolo unde numărul mare de cetățeni determină o asemenea măsură, astfel îneît să se asigure participarea tuturor cetățenilor care nu sînt încadrați în alte forme de învățămînt, la ex* punerile ce vor fi prezentate.

al întreprinderii, i ng. Gheorghe Giuclea :— Se întîmplă următorul fenomen : cînd ...cineva pleacă din întreprinderea noastră, noi nu putem imediat să-l evacuăm din spațiu, deoarece legea prevede o anumită perioadă de timp în care mai poate deține apartamentul. Cînd îl predă, E.G.C.L. fie din Vulcan, fie din Petroșani, nu ne anunță și a- partamentul se repartizează altor întreprinderi. .Noi știm cînd pleacă din întreprindere, dar nu știm cînd predă locuința și astfel, an de an, fondul de locuințe al minei se diminuează. Poate spune E.G.C.L.-uI că ne-a înștiințat vreodată ? Nerespecta- rea planificării privind repartizarea locuințelor, Cred că se dațorește și ne- îndcplini.rii planului de către constructori. Avem oameni cu repartiție din 1978. Cu restanțe, replan if icări, cu practici care ignoră legea nu se pot asigura cererile de locuințe solicitate de către oamenii muncii din Aninoasa. Amintim doar faptul cunoscut" de conducerea întreprinderii: .contractul de închiriere-~">sțe un, accesoriu al contractu-' lui de muncă și deci locu*-* ințele din fondul unei întreprinderi, potrivit Legii nr. 5 din 1973, nu se pot închiria decît de aceasta. Așadar, să se respecte prevederile legii.
. țara și totuși lucrătorii de miliție au reușit, după numai trei zile, să dea de urma lui Ioan. Cobuz, în vîrstă de 42 de ani, din Petroșani. Profilul moral edificator ; de profesie „fără", are un fiu cunoscut ca hoț notoriu. loan Cobuz încercase să vîndă lucrurile bătrînei în piața Caransebeșului. A fost arestat. Au fost luate și urmele partenerului său de afaceri și _ tîlhărie, Ilie Cio- banu, în vîrstă de 29 de ani, din Lupcni. Aceeași profesie,..O, vai ție credulitate, cî- te victime îți mai cad încă! Unii din naivitate, alții a- demeniți de cîștiguri materiale ilicite. In cazul nostru din pricina ambelor motive. Și morala e simplă, pune banii la CEC dacă vrei să-i ai in siguranță, apoi numai cadrul legal al relațiilor, de orice natură, te va feri de necazuri.

Anchetă realizată dc 
Ion VULPE, cu sprijinul 

lt. maj. Ion ȘERBAN
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Conferințe de dare de șearnă și alegerj în organizațiile de parț[

Potențialul colectivelor miniere, 
mobilizat plenar pentru îndeplinirea 

integrală a planului șl angajamentelor
Rezultate superioare, 

care trebuie consolidate
și continuateComuniștii de la mina Petrila au dezbătut într-un . înalt spirit comunist, de angajare muncitorească, preocuparea pe care au a- vut-o de la alegerile precedente și pînă în prezent. Activitatea politică desfășurată — s-a desprins ca o concluzie în cadrul conferinței — se reflectă în bună, măsură în rezultatele 

Fi onomi, e obținute. Pe r imele opt luni ale anu-.. «-‘-sJi în curs, producția de 'l'ărbunc a fost depășită cu 20 000 tone, iar producția netă cu 13 103 lei. Atît darea de seamă prezentată de 
Marc» Androne, secretarul comitetului de partid, cît și dezbaterile s-au axat, cu toate că s-au obținut rezultate bune, pe necesitatea luării unor măsuri noi pentru sporirea eforturilor de gînd’re și acțiune, în scopul asigurării condițiilor optime îndeplinirii integrale a sarcinilor ce revin colectivului în acest an și pregătirea pentru preluarea celor din anii următori.S-a arătat faptul că trebuie perfecționate tehnologiile de lucru, extinse metodele noi de muncă, înaintate, care s-au dovedit eficiente la mina Petrila. 

O bună parte dintre vorbitori — Ion Bodenlosz, Eu
gen Rotzig, Ion Carpen, 
Aurel Marhan și Iosif Dru- muș — s-au referit la necesitatea deschiderii unor noi fronturi de lucru, îmbrățișării cu curaj de către toate formațiile dc lucru a inițiativelor muncitorești, pentru găsirea celor

Fără a minimaliza cu nimic ceea ce a fost pozitiv în munca de partid de la mina Lonea, totuși conferința nu mulțumită economice rii în care activitatea tivă. în darea _ .. prezentată de secretarul comitetului de partid, tovarășul Andrei Colda, s-a a- rătat critic și autocritic că în perioada trecută din acest an planul de producție nu s-a realizat -ritmic, mina rămînînd datoare cu peste 68 000 tone de

s-a putut arăta de rezultatele ale întreprinde- s-a materializat politico-educa- de seamă

plan a brigăzilor a totalizat o pierdere de producție dc 50 000 tone ■ de cărbune. Pierderile de producție datorate avariilor și surpărilor, opririlor din cauza frecventelor defecțiuni la complexele mecanizate și pe fluxul de transport cu benzi de cauciuc, ca și efectul negativ al celor 5342 om zile absen-

dintre opiniile, opțiunile și propunerile lor au vizat în primul rînd mecanizarea. Să se facă mai mult pentru creșterea rolului și autorității șefului de brigadă (Constantin Chițoiu) ; în anul 1980 brigada urmează, să lucreze într-un abataj dotat cu complex mecanizat, în care scop membrii brigăzii să fie

Ion Stanciu, 
Alexa, Ion

vîntul lor Ion Penu, Va- 
sile Drăgan și Radu Pîrlea, trebuie să existe mai multă preocupare pentru pregătirea și stabilizarea efectivelor, stabilirea unor măsuri concrete pentru optimizarea transportului, în subteran, în scopul evacuării operative a producției de cărbune și aprovizionă- ■ rii cu materialele necesare. Constantin Nicula, Ni
colae Mic, 
Constantin
Gheorghc, Constantin Io- 
nescu și alții s-au referit la faptul că numărul orelor de stagnare în fluxul de transport și extracție a crescut în acest an la 300. Aceasta se datorește defecțiunilor electromecanice care nu sînt depistate și înlăturate la timp.Rezultatele economice bune obținute în ultima perioadă de colectivul Petrila, au arătat tatea vorbitorilor, toresc activității minei. majori- se da- politiee desfășurate de organizațiile de. partid, între , care se e- ; v-idențiază ■ cele de la sectoarele II, III, IV, V și XII pentru^ mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, la realizarea sarcinilor de producție. Ște

fan Andrei, Nicolae Focșă- 
neanu, Miu Simionescu și alții au făcut propuneri concrete pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, Creșterea rolului conducător al organizaților de partid,, sporirea eficienței acțiunilor întreprinse și a răspunderii fie- ______ .____ _____ cărui comunist, a fiecărui mai ’ eficiente căi de creș- 2m,al muncii pentru intere: a vitezelor de avansare la fronturile de lucru și prin aceasta sporirea producției de cărbune, cu chel- .-tffieil materiale cît mai reduse. în acest sens participanții la dezbateri au insistat pentru introduce- . rea în subteran în ritm susținut a mecanizării, ca- .re, atunci cînd este folosită și întreținută corespunzător, rezultatele obținute Sînt superioare. Pentru aceasta, subliniau în cu-

deplinîrea sarcinilor de plan. Colectivului minei Petrila, în. perioada acestui an și în anul următor îi revin sarcini mobilizatoare. Producția de cărbune va crește în anul viitor cu circa 10 la sută,, fapt pentru care comuniștii întreprinderii s-au angajat să valorifice întregul potențial material și uman de care dispun.
Valeriu COANDRAȘ

La I.M. Bărbăteni

Conferința organizației de partid de la I.M. Bărbăteni a dezbătut printre celelalte probleme importante și pe cele legate - de viitorul dezvoltării acestei tinere unități ’ miniere. Fiind una din întreprinderile aflate în plin proces de dezvoltare, activitatea de investiții a polarizat o a- tenție deosebită. In anul 1985 din subteranul minei, prin extindere continuă, vor trebui extrase 1 milion de tone de cărbune. Conștienți de importanta sarcină ce le revine, comuniștii au făcut numeroase propuneri menite să accelereze ritmul activității în abataje, să contribuie la redresarea extracției de cărbune. Saltul de la 5—600 de tone la

re cu peste cărbune.Birourile de bază, partid, și consiliul oamenilor muncii au analizat, ce-i drept, lipsurile ce au existat în organizarea producției și a muncii, în a- provizionarea tehnico-ma- -terială și acordarea asistenței tehnice la locurile de muncă, dar nu au urmărit cu exigență ca măsurile luate să fie duse pînă la capăt. Din lipsă de a- provizionare cu lemn de mină, armături TH, betoane, piese de schimb și utilaje, 56 la sută din totalul brigăzilor miniere nu și-au realizat - planul de plinirea planului și recu- producție. Rămînerea sub perarea minusurilor. Unele

organizațiilor comitetul de

Succesele pe care darea de seamă prezentată în fața comuniștilor de la mina Livezeni încerca -să le evidențieze, pentru că și a- cest colectiv a avut eîteva succese — încadrarea în indicatorul calității cărbunelui extras, creșterea ponderii producției extrase mecanizat și cu tăiere mecanică, mecanizarea intensă a lucrărilor de înaintări în cărbune și în steril — nu puteau face ca . dezbaterile din conferință să iții insiste în mod deosebit pe nercalizări. Producția fizică nu a fost realizată de la începutul anului cu puste 120 000 tone ; nu s-a realizat planul lucrărilor de pregătiri cu peste 3 000 ml și la investiții cu 2000 ml.; productivitatea mun- aii, de asemenea, nu a fost realizată, cum nerealizate sînt costurile de producție, iar cheltuielile au fost

950—1 000 de tone, cit se extrag zilnic acum, nu se ridică la nivelul potențialului uman și material existent, se arăta în darea de seamă, Rămași datori eco- teran. Tudor Mocanu, nomiei țării, numai în semestrul I al acestui an cu *17 387 de tone, participants la conferință au criticat slaba organizare a locurilor de muncă, lipsa de preocupare a unor membri de partid. Au fost arătate și cauzele obiective : ca zăcămîntului. vizionarea ritmică gonete goale care de către I.M. Lupeni, presiunile excesive pe galeriile direcționale de la orizontul 783 și 700, care au îngreunat activitatea de transport și au determinat

tectoni- neapro- cu vase face

Cărbune mai mult, 
prin mecanizare

. țe nemotivate au cauzat sprijiniți pentru a-și îmbu-rămînerea sub plan a tutu- nătăți calificarea și dobîndiror sectoarelor de producție.în montarea, întreținerea și exploatarea complexelor mecanizate au existat o serie de .deficiențe, iar ca urmare la Unele din abatajele mecanizate avansările realizate pe lună au fost de numai 10 ml, iar randamentele cu totul sub așteptări — doar de 5 tone/ post.în cuvîntul lor, comuniștii și-au exprimat hotărî- rea fermă de a soluționa corespunzător problemele majore de care depind redresarea producției, înde-

policalificarea (Nicolae Go
lea)concomitent cu introducerea mecanizării în abataje, să se meeanizeze și operațiunile de încărca- re-descărcare și manipulare de materiale în depozitul de la suprafață (Pe

tru Bălănescu) ; mai bine trebuie * pregătiți oamenii mineri și electromenici — care sînt dați să lucreze cu utilaje complexe pentru a le cunoaște funcționarea, a ști să le exploateze la parametri înalți și întreține corespunzător (Io
sif Kellemen) ; îmbunătățirea aprovizionării locurilor de muncă, stabilizarea

efectivelor și omogenizarea brigăzilor, întărirea disciplinei (Grigore Grăjdan) ; recuperarea restanțelor la lucrările : de pregătire și ' investiții miniere, asigurarea de noi capacități și a condițiilor pentru ca numărul complexelor mecanizate să crească cu alte două — ajungînd la 4 — încă în acest an, imprimarea în colectivele sectoarelor a unui climat bun de muncă printr-o susținută activitate politico-edu- cativă (Gheorghe Feier, directorul întreprinderii). în conferință s-a subliniat necesitatea ca noile organe de partid să întărească controlul de partid și îndrumarea’ în activitatea economică, să determine din partea cadrelor tehnico-in- ginerești un mai mare sprijin dat brigăzilor rămase sub plan, precum și celor care au în dotare complexe mecanizate și combine pentru a le folosi rațional, să acționeze cu fermitate pentru întărirea disciplinei, să conducă mai bine organizațiile de masă din întreprindere. Trebuie mobilizat întregul potențial al colectivului pentru . a îndeplini sarcinile la cărbune pe a- cest an condiții viitorul și prelfla în bune pe cele sporite din cincinal.
I. BALAN

Cuvîntul de ordine, obiectivul

de acțiune al comuniștilor

Redresarea producțieidepășite. Cît despre starea .disciplinară, cele peste 10 000 de absențe nemoti- . vate și învoiri, vorbesc de la sine, scutindu-ne orice; comentariu.Am insistat asupra ne- realizărilor din domeniul economic și asupra aspectelor disciplinare pentru că ele dovedesc grăitor eficiența scăzută a activității poli tico-ideologice.Desigur, aceasta nu seămnă căzeni nu muncă de muniștilor oameni ai

de

treprindere, că adunările generale nu au fost bine pregătite, că nu s-au făcut eforturi pentru'creșterea numărului membrilor de partid sau că organizațiile de partid nu au fost exigente cu cei care au a- vut abateri de la disciplina de partid și de producție. Dar, cu zul țațele gistrate eficiență
toate acestea, re- economice ' înre- dovedesc o slabă a activității des- de comitetul deinia mina Live- s-a desfășurat .fășuratepartid al întreprinderii în perioada analizată de conferința ce a avut loc zileleeducare a coși a celorlalți muncii din in

generat discuții insistente pentru respectarea cu strictețe a graficelor de revizii și reparații, deoarece în numeroase cazuri s-au produs defecțiuni mecanice și ? procesului productiv. Pentru preluarea sarcinilor mobilizatoare ale cincinalului 1981 — 1985, conferința a stabilit măsuri care să asigure îndeplinirea integrală în viitorii ani a sarcinilor la producția de cărbune. Extinderea mecanizării, prin studierea posibilităților de introducere a unui complex pe stratul 15, trecerea treptată de la exploatarea stratului 3 prin sistemul abatajelor cameră la cele cu front scurt, susținute meta- «:

nerealizarea planului la producția de cărbune. în luările de cuvînt s-a insistat asupra unor obiective ce trebpie executate în sub- ____ _ L îî____ Ion ....._________...,_____ 
Lițcan, loan Gavrilă, Oprea întreruperi ale 
Nicolae, Stan Iureș, Carol 
Kacso, Ion Pâdureanu, Di- 
mitrie Simota, au propus amenajarea orizontului 483, pentru aprovizionarea noilor abataje, continuarea procesului de ridicare a calificării muncitorilor, executarea casei pompelor la orizontul 650, rearmarea galeriei la orizontul 783, construirea unui atelier de reparații și intervenții la galeria de coastă Vîscpza. Munca în subteran cunos- cînd pe zi ce trece un grad mai mare de mecanizare a

lie și tavan de rezistență,, precum și organizarea săpării mecanizate a lucrărilor de deschidere, îneît indicele de utilizare la combinele de înaintare aflate în dotare să Crească la 82— 90 la sută va asigura creș- . terea cantității de cărbune extras. Pentru a spori capacitatea colectivului de a soluționa problemele cu care se confruntă, intr-un timp scurt, comuniștii au considerat de datoria lor să se angajeze plenar pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii ia respectarea disciplinei tehnologice și în muncă pentru transpunerea fermă în practică a ho- tărîrilor conferinței.
Gheorghe POPESCU

trecute. Acest lucru s-a desprins cu claritate și din luările de cuvînt ale parti- cipanților la discuții care, cu un pronunțat spirit critic și autocritic; au prezentat deficiențele manifestate, pe cei care se fac vinovați de aceste nereali- zări, dar au insistat și a- supra măsurilor care trebuie luate pentru grabnica îndreptare a stării de lucruri existente.„Cuvîntul de ordine"' pe care l-au îmbrățișat toți participanții a fost mecanizarea compjpxă a lucrărilor din subteran, ca fiind o necesitate stringentă pentru scoaterea minei din impas. Nu au lipsit referirile la calitatea lucrărilor executate și la întărirea stării disciplinare sub toate aspectele, fie că este vorba, de disciplina tehnologică, fie de disciplina muncii. Au fost analizate ■în mod critic activitățile desfășurate de unele cadre din conducerea întreprinderii, s-a vorbit mult, de asemenea, ca de o necesitate de prim ordin, despre crearea condițiilor necesare obținerii unor viteze sporite la lucrările de înaintare în cărbune și în steril, pentru obținerea unor productivități și producții superioare, în abataje, pe măsura dotării tehnice..Această acțiune combativă manifestată de toți participanții la discuții este o dovadă certă a maturității politice a comuniștilor de la mina Livezeni, o dovadă a posibilităților de care dispun pentru redresarea grabnică a activității economice, pentru realizarea planului și an- ' gajamentelor pe care și le-au luat în cinstea Congresului al XII-lea — creșterea producției de cărbune extras și pregătirea temeinică a producției anului următor și a cincinalului viitor.
Dorin GHEȚA



Steagul roșu MIERCURI, 3 OCTOMBRIE 1979

Un articol in cotidianul italian 
„i’Umanita" dedicat României

ROMA 2 (Agerpres). — Cotidianul „L‘ Umanita", organul ele presă al Partidului Socialist Democratic Italian, dedică României un amplu articol, în care, după ce subliniază că . cea mai coerentă forță de pentru a fost Român, aceste
ia începutul luptei eliberarea țării Partidul Comunist evidențiază c-ă. în- trei decenii și jumătate România, a cunoscut uriașe transformări revoluționare, parcurgînd ca etape instaurarea puterii revoluționare - democratice, desființarea claselor exploatatoare, triumful revoluției proletariatului ; poporul a construit cu succes și a consolidat orîndu- irea socialistă, țrecînd la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. După ce se subliniază importanța actului istoric de la 23 August 1944. articolul relevă că socialis-

mul a asigurat lichidarea situației grave moștenite- de la regimul trecut și a deschis calea progresului- rapid al forțelor de producție, croind o bază nouă teh- nico-materială a societății.Articolul se referă apoi pe larg la realizările obținute de țara noastră în toate domeniile.„Odată, cu trecerea la societatea socialistă, în Româ. nia a fost soluționată în mod democratic problema națională, asigurîndu-se tuturor oamenilor muncii, nâționa- egalita- în țoa-indiferent de litate deplina te în drepturi, te sectoarele. Aceste drepturi șînt respectate în practică, datorită dezvoltării economice a forțelor de producție, pe întregul cu? prins al țării, creîndu-se condiții ca toți cetățenii Să aibă asigurat , un loc de muncă, acces la mijloacele de cultură-și propagandă".

Manifestare 
consacrată 
prieteniei 
româno- 
siriene

DAMASC 2 (Agerpres). —. In orașul Tartous a ă- vut loc o manifestare consacrată prieteniei roriiâno- siriene. Cu acest prilej, Ahmad' Issa, prim-secretar al Comitetului provinciei Tartous al Partidului Baas Arab Socialist, vicepreședinte al Asociației • de prietenie Siria-România, a evocat >recenta vizită tă
cută în Siria Și în această provincie de președintele României, N i c o 1 a e Ceaușescu, a elogiat eforturile consecvente depuse de șeful statului român pentru instaurarea unei păci drepte în Orientul A- propiat.

Lucrările sesiunii
Adunării Generale a O.N.U.

FILME

REUNIUNI • REUNIUNI • REUNIUNI
BELGRAD 2 (Agerpres,). In capitala Iugoslaviei s-au deschis lucrările reuniunii anuale a Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și , Dezvoltare (B.I.R.D.). Participă delegații din 140 de țări, intre care și România. A luaț cuvîntul, Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, care a subliniat necesitatea accelerării procesului de înfăptuire a noii ordini economice internaționale, caii l ichid o ca „singura cale către progrese mai rapide Și prosperitate pentru toți, nu numai pentru statele în curs de dezvoltare".

★

CARACAS 2 (Agerpres).— In capitala Venezuelei se desfășoară lucrările celui de-al IV-lea Congres latino-american-ărab la care participă delegați, din 21 de state din America Latină și din lumea arabă. Agenda reuniunii cuprinde teme privind promovarea cooperării bilaterale, situația din Oriențul A- propiat .și problema pales

tiniană, criza petrolului și consecințele ei în „lumea a treia",
★

MADRID 2 (Agerpres) — La Madrid s-au deschis lucrările celui de-al IX-lea Congres internațional privind combaterea consumului de stupefiante, Ia care participă aproximativ 300 de experți din 19 țări din Europa occidentală, Africa și America.In cuvîntul de deschidere, Manuel Clavero Arevalo, ministrul spaniol al culturii, a subliniat că stupefiantele constituie „una dintre marile probleme ale epocii noastre", remareînd în context consecințele nefaste ale consumului de droguri, mai ales în rîndu- rile tineretului. . •
★

PARIS 2 (Agerpres). La Cannes s-au deschis lucrările „Planului albastru pentru Mediterana", reuniune la care participă feprezenr tanți ăi 18 state riverane.Acest plan, propus . în 1975 și aprobat în febru

arie 1977 la Split (Iugoslavia), în cadrul conferinței Programului Națiunilor finite pentru mediul înconjurător, constituie o primă parte a „Programului de acțiune pentru salvgardarea Mediteranei". -
XV XIANGQIAN, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- premier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, ministrul apărării naționale, a primit grupul de generali și ofițeri români aflați la odihnă în R.P. Chineză, condus de general maior dr. Alexandru Popescu.In cadrul convorbirii cordiale, prietenești ce a avut loc, s-a exprimat satisfacția pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și a colaborării dintre popoarele și armatele României și Chinei. .
IN URMA CONVORBI

RILOR purtate între Aleksei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și primul ministru al Greciei, Constantin Câ- ramanlis, la Moscova au fost semnate Declarația so-

NAȚIUNILE UNITE 2 — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : Marile, probleme ale actualității internaționale — consolidarea destinderii, păcii si securității, democratizarea relațiilor dintre state, o- prirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, eliminarea subdezvoltării și a decalajelor economice și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, lichidarea colonialismului, soluționarea prin mijloace pașnice a stărilor eon flictuale și a oricăror diferende dintre state, întă

rirea rolului . și eficienței ■O N.U. — continuă să constituie principalele teme ale dezbaterilor politice generale din plenul Adunării Generale. în cadrul cărora au luat cuvîntul pînă în prezent un număr de „peste 60 de șefi de ‘ delegații. Acestea au fost și temele majore abordate în discursurile lor de vorbitorii din cea de-a șasea zi a dezbaterilor politice generale — Cipru, Pakistan, R.D. Germană, Portugalia, Australia, Kuweit, Buthan. Egipt și Zambia. "
Seminar O.P.E.C.

VIENA 2 (Agerpres). — Intre 3 și 5 octombrie, la Viena se va desfășura un seminar al Organizației, țărilor exportatoare de petrol consacrat examinării unor probleme cu caracter economic și politie, legate de actuala situație petrolieră internațională. Vor participa oficialități guvernamentale din țările membre, precum și reprezentanți din țările occidentale. lucrările ur- mînd a fi conduse de ministrul . petrolului din Emi

ratele Arabe Unite, Mani Said Al-Otaiba. Printre problemele principale ce vor fi examinate figurează rolul viitor al companiilor petroliere, schimbările de structură intervenite pe piața petrolieră mondială, măsurile de conservare a e- nergîei etc. într-o declarație făcută duminică, Mani Said Al-Otaiba aprecia Că piața petrolieră continuă să fie marcată de o anumită tensiune, cererea depășind oferta.
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vieto-elepă și acordul de colaborare economică și tehnică între cele două țări.Cu prilejul acestor convorbiri, părțile au făcut un schimb de opinii privind dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale, precum și asupra unor probleme internaționale actuale, îndeosebi referitoare la securitatea europeană.
PAPA IOAN PAUL al Il-lea a sosit la Boston — prima etapă a vizitei pe care o întreprinde în Statele Unite. El urmează să ia cuvîntul în cadrul dezbaterilor Adunării Generale a O.N.U.

PREȘEDINTELE KENY- 
EI, Daniel Arap Moi, a anunțat organizarea de alegeri legislative și munici-- pale în ziua de 8 noiembrie a.c.Ultimele alegeri generale au avut loc în Kenya în luna octombrie a anului 1974.

DUPĂ CUM TRANSMI
TE A.C.T.C., la Panmtm- jon a avut loc o nouă reuniune a Comisiei militare de armistițiu, la propunerea părții R.P.D. Coreene. Cu acest prilej, delegația R.P.D. Coreene a protestat energic față de pătrunderea în spațiul aerian din zona de coastă a teritoriului R.P.D. Coreene a unui avion american de recunoaștere, Ia 20 septembrie.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ușa periculoasă de la balcon ; Repu
blica : Zori neliniștite ; 
Unirea : Ultimul vals.

PETRILA: Cînd alături e un bărbat.
LONEA: Prima iubire.
ANINOASA : Falansterul, seriile I—II.

VULCAN : Din nou liniște. - '
LUPENI — Cultural : Tinărul din Istambul ; 

Muncitoresc : E timpul să trăim, c timpul să iubim.V URICANI: Cele 12 munci ale lui Asterix.
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Fotbal: Steaua — Young Boys Berna în „Cupa Cupelor" și Universitatea Craiova — Wiener Sport Klub în „Cupa UEFA". Transmisiuni directe alternative de la București și ..„Ura- . iova.Pe cărările toan noi — documentar.Corespondenții județeni transmit. Dansuri și muzică tradițională japoneză.Atenție la... atenție 1Tragerea pronoex- pres.1001 de seri. Telejurnal.Noi, femeile ! TelecinSinateca „Vîrmtoru] conștiințe". Telejurnal.
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Mica publicitatePIERDUT sta mp i 1 ă M.I.U. — CENTRALA INDUSTRIEI CONFECȚIILOR BUCUREȘTI — FABRICA DE CONFECȚII VULCAN. Se declară nulă. (1829)

ANUNȚ DE FAMILIELA 3 octombrie 1979; se împlinesc. 5 ani de la, înhumarea celui care a fost un bun tată, soț
BATRÎN IOANAmintirea luj va famine -vie în inimile noastre. (1830)

Bebe Almăjan a cîștigat „Cupa Sănătatea"Continuă circuitul divizionarelor A de tenis de cîmp. Recent s-au încheiat întrecerile, de la Oradea, ’ dotate cu „Cupa Sănătatea". Evoluînd excelent, reprezentantul Jiului Petroșani, Bebe Almăjan, a cîștigat finala probei de simplu, invingîndu-1 pe Al. Siitd (CUPROM Baia Mare) : 6—1, 6—2. La dublu, avîn- dud ca, partener pe Zolt Nemeth (CUPROM), prima rafhetă a Jiului a ajuns, de asemenea, în finală, dar perechea Andrei Mîrza, Radu Constantinescu (Tenis Club București) și-a adjudecat victoria, în două seturi 6—3, 6—4. Performanțele lui Bebe Almăjan, realizate pe terenurile o- rădene, capătă o semnificație aparte, dacă ne gîn- dim că ieri și-a sărbătorit împlinirea a 27 de ani. Reprezentantul Văii Jiului

mai. participă la turneele de la Timișoara (7—14 oct.) și Arad (15—21 oct.), cuprinse în circuitul divi- zionarelor A și cotate cu punctaje bune în alcătuirea topului național al jucătorilor de tenis. (I. V.)

FOTBAL PUȚIN, VICTORIE LA LIMITA& Cîteva sute de spectatori au ocupat băncile arenei sportive din Pe- trila, în speranța unei evoluții frumoase a e- chipei lor favorite, Preparatorul. Dar cele două echipe au practicat un joc de uzură încheiat cu scorul de 1—0 în favoarea gazdelor. Faza din care s-a Înscris golul s-a petrecut în min. 27 cînd Pop sprintează pe stingă, își driblează adversarul și de pe linia de fund trimite o pasă „de A" lui Kalai, . care „răstoarnă" balonul în plasa porții apă-

rată de Lixandru. în i rest prea puține se pot i spune despre evoluția i echipelor care n-au a- ;\ ratat fotbal decît prin i„sclipiri" în minutele ;36, 49, 57 și intervalul : dintre minutele 83 și 90, :find Minerul Paroșeni j a dominat copios, fără ; a reuși să destrame a- i pararea echipei prepara- Ș lorilor. jLa juniori, gazdele au ■ obținut victoria cu 5—0 i prin golurile înscrise de î Deleanu (3), Tăzlăuan și : Duman, cite urrul. ;•
Ioan Dan BALAN i

Azi, manșa a doua în competițiile europene intercluburi de fotbalTrei dintre cele patru echipe românești participante la competițiile europene intercluburi de fotbal evoluează astăzi în manșa a doua a primului tur.Pe stadionul „Steaua" din Capitală, în cadrul „Cupei Cupelor", echipa Steaua va primi replica formației elvețiene Young Boys Berna, cu care în primul joc a terminat la egalitate : 2—2. Partida va începe la ora 15,00 și va fi condusă de arbitrul L. Tokat (Turcia).în „Cupa UEFA", Universitatea Craiova va în- tîlni pe teren propriu, tot de la ora 15,00, echipa austriacă Wiener Sport Klub, meciul fiind arbitrat de N. Lagoiannis (Gjecia). Primul joc, disputat cu două săptămîni în urmă la Viena, s-a încheiat la egalitate : 0—0.In „CuRa campionilor europeni", formația F.C. Argeș Piteștj se deplasea

ză la Atena unde va avea o sarcină dificilă în fața valoroasei echipe locale AEK pe caț-e în prima manșă a învinș-o cu 3—0. Meciul este programat la ora 20-,30 (ora României) și va fi arbitrat de V. Daina (Elveția)..Posturile noastre de ra dio-vor transmite, alternativ, din jurul orei 15,00, întîlnirile de la București și Craiova,; și în întregime, din jurul orei 20,30, partida de la Atena. Transmisia

se va efectua pe programul I.
★Meciul dintre ■ echipele Aliki Larnaca (Cipru) și Diriamo București, contînd pentru „Cupa UEFA", se va desfășura joi. 4 octombrie, la ora 15.30 (ora României) și va fi... transmis. în. întregime la radio. După cum se știe, în primul joc Dinamo a cîștigat cu scorul de 3—0.
(Agerpres)

LA 13 OCTOMBRIE

Tragerea la sorți a preliminariilor viitorului 
campionat mondial de fotbal

ZURICH 2 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, tragerea la sorți a preliminariilor viitorului campionat mondial de fotbal va avea loc la 13 octombrie, la Zurich. întrucît turneul final al C.M. programat în 1982 in Spania are o nouă formulă de 24 de e- chipe, din Europa se vor califica 13 echipe. Pentru

„preliminariile europene" vor fi alcătuite 5 grupe de cîte 5 echipe, o grupă de 4 echipe și una de 3 echipe. Grupele de 5 și de 4 vor da cîte două calificate, iar cea de trei o singură finalistă Capi de serii vor fi probabil ca și pînă acum echipele clasate pe locuri fruntașe la campionatul mondial precedent.
REDACȚIA Șl ADMIN1S1 RAȚIA ; Petroșani, str. Republicii, ar, ju, icieioaue 4 16 62 (secretariat), 4 24 61 (secții). TIPARUL; Tipografia Pelroșani, str. Republicii, nr. 67,
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