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teaqul roșu cu tovarășul Ahmed Sckuu Toure>

și cu tovarășa Andree Toure
ANUL XXXV NR. 8432

CONGRESUL

Noi apartamente în 
centrul Petroșaniului

Î.-1 aceste zile a fost „în
chis" conturul unuia din
tre blocurile cu cele mai 
numeroase apartamente ce 
șe construiește în centrul 
Petroșaniului, blocul 50, 

, cu 227 apartamente, Pînă 
la această oră aici au 
fost date în folosință peste 
o sută de apartamente în. 
șapte din cele 16 scări ci
te cuprinde blocul în fo

ta i.
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Minerii din Petrila au realizat
20 000 tone de cărbune peste plan 

de la începutul anului
Valorificînd maijbine po

tențialul tehnic și uman al 
întreprinderii, colectivul de 
la mina Petrila obține în 
întîmpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului rezul
tate tot mai bune. Ca ur
mare a introducerii meca
nizării în subteran — la 
oru actuală se află în func
țiune două complexe de 
susținere mecanizată și do-

țiile reduceri, cheltuielilor 
materiale de producție cu 
59,1 lei la 1000 Iei produc
ție marfă.

Rezultate deosebite au 
obținut colectivele de mun
că de la sectoarele II, III, 
IV, V și investiții care, mo- 

organizațiile 
au 

utilajele

Duminică 
șui Nicolae 
cjretar general al PartiduluȚ' 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România Și tovarășa Elena 
Geaușesctt: s-au întîlnit, la 
Palatul Primăverii, cu to
varășul Ahmed Sekou Tou
re, secretar general al Parti
dului 'Democrat din Gui
neea, președintele Republi
cii Populare Revoluționare 
Guineea Și cu tovarășa An
dree Toure.

seara, tovară- 
CeaușeScu, se- .

doî conducători de 
și de stat și-au mani- 
satisl'acția de a se 
din nou, de a Con

de

Cei 
partid 
testat 
întîlni 
tinua>'Schimbul rodnic 
păreri avut în vara aces
tui an la București în pro
bleme privind dezvoltarea 
relațiilor româno-guineeze, 
precum și în legătură cu 
unele aspecte ale vieții in
ternaționale.

Tovarășii N ; c o 1 a e 
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure au exprimat hotărî-

rea comurfă rfd a extinde și 
amplifica —- în spiritul și ' 
pe baza înțelegerilor stabi
lite — raporturile bilatera
le, apreciindu-se că apro
fundarea legăturilor româ- 
no-guineeze este îrt folosul 
și spre binele ambelor țări 
și popoare, al prosperității 

■și progresului lor. al cau
zei Păcii, colaborării și în
țelegerii între națiuni..

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

bi Uzați de 
de partid 
mai bine 
dotare și timpul de 

uă combine de înaintare — cru disponibil, experiența 
5 și metodele de lucru înain

te în ce privește extracția 
cărbunelui.

In cinstea Congresului al 
XII-lea al partidului, co
muniștii, toți oamenii mun
cii de la această întreprin
dere, sînt ferm hotărîți 
să-și realizeze în mod e- 
xemplar sarcinile ce le re
vin pentru acest an și ac
tualul cincinal.

productivitatea fizică 
muncii pe întreprindere 
sporit în acest an 
1,932 tone de cărbune 
post, fiind depășită cu 
Ia sută față de nivelul 
iiificat. I'e această
oamenii muncii de la a- 
ceastă întreprindere au rea
lizat de la începutul anu
lui 20 000 tone de cărbune 
peste prevederi, în condi-

a 
a 

la 
pe

11,9 
pla- 
cale

Orientare constanta spre

folosit 
din 
lu-

Convorbiri între 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Sekou Toure

Perfecționarea și dezvoltarea 
activității productive

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-au reîntîlnit, luni dimi
neață, eu tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, secretar ge - 
neral al Partidului Demo
crat din Guineea, președin
tele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, și 
tovarășa Andree Toure.

Cei doi conducători de 
partid și de .stat au avut

precum 
unele as- 
vieții in-

Nicolae

un schimb de păreri în pro
bleme privind promovarea 
în continuare a colaborării 
român o-gu ineeze, 
și în legătură cu 
pecte actuale ale 
ternaționale.

Tovarășii
Ceaușescu. și Ahmed Sekou 
Toure, au constatat cu 
multă satisfacție că înțele
gerile convenite cu prile
jul dialogului avut în va
ra acestui an la București 
se transpun eu succes în 
viață șl au hotărît să se

acționeze în continuare pen
tru o ridicare pe. o treaptă 
superioară a conlucrării 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Demo
crat din Guineea, pentru 
extinderea colaborării pe 
plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural 
dintre România și Guineea.

Abordîndu-se unele pro
bleme ale actualității in
ternaționale, t o v a rașii 
Nicolae Ceaușescu și Ah-

(Continuare în pag- a 4 a)

dez-
de

Nota dominarită a 
baterilor conferinței 
dare de seamă și alegeri 
dtf >a '< e'_i mai mai" un 
taie carboniferă a Văii 
Jiului — întreprinderea 
minieră Lupeni — a cons
tituit-o răspunderea cil ca
re comuniștii au analizat 

perfecțio- 
conti- 

produc- 
sârcini- 

colec tivului 
progra- 

pentru 
XI 1-lea al 

de

rință mai reținem: depă
șirea producției marfă cu 
13,5 milioane lei, redu-

în aprovizionarea cu cărbuni a centralelor

posibilitățile de' 
nare și dezvoltare 

’nuă a activității 
tive, prin prisma 
lor- ce revin 
din d oeu montele 
malice elaborate 
Congresul al 
partidului. Din darea

■ seamă s-a desprins orien
tarea constantă a activi
tății de producție spre ge
neralizarea tehnologiilor de 
mare randament, ’ introdu
cerea de noi utilaje mo- 

".derne în stratele înalt pro
ductive, creșterea » para
metrilor pe fiecare utilaj, 
și, în general, a producți
ei extrase la 1000 lei fon- 

produc- 
a vite- 
Sectoa- 
fi șpri- 

îmbunătățirea 
din celelalte 

compartimente — electro
mecanic, transport,, apro
vizionare — Cărora le re
vin sarcini specifice în în-: 
tregul proces de înnoire 
și perfecționare a tehno
logiilor de extracție. Con
comitent, va lua 
re activitatea de 
re-deschidere a

duri fixe, sporirea 
tivității muncii și 
zelor de avansare, 
rele productive vor 
jinite prin 
activității

de partid cu privire ' la 
realizarea Sarcinilor de' 
viitor, amintind că între
gul proces de perfecționa- cerea ^cheltuielilor materi- 
re tehnică este înțeles în '' ' ' ' '..........
stfînsă concordanță cu in- 
tensificareâ activității po- 
liticb-ideolbgice.

Evident, au fost făcute 
numeroase ■ referiri la că
ile pe care s-a acționat,

Pe marginea dezbate
rilor Conferinței de 
dare de seamă și ale
geri a organizației de 
partid a minei Lupeni

Ultima săptămî.iță, dedica
tă activităților artistice, 
clin cadrul celei de-a X-a 
ediții a Festivalului cultu- . 
rii și educației socialiste 
„Sarmis" a debutat în. Va
lea Jiului ieri după-amiază 
cu două manifestări care 
au reținut atenția publicu
lui prezent la Casa de 
cultură din Petroșani. Este 
vorba, în primul rînd. des
pre a patra ediție a „Salo
nului de toamnă al umoru
lui*, organizat sub egida 
comitetelor județean și mu
nicipal de cultură și educa
ție .socialistă, comitetul mu

termice și consumatorilor individual
A . • ..... '■ '/

In locul unei soluții simple, 
o măsură păgubitoare, 
care încurcă lucrurile

ale de producție cu 8,5 
milioane lei și a costurilor 
de producție cit peste 23\ 
milioane lei. Referiri coli
erele au fost făcute la ac
țiunile îndreptate spre în
făptuirea programelor de 
mecanizare, de creștere a 
productivității muncii și, 
de dală mai 
reducere a 
la energia 
combustibili.
text a fost subliniată par
ticiparea proprie a spe
cialiștilor întreprinderii 
în mecanizarea extracției, 
interesul creseînd al unui 
măre număr de muncitori 
pentru a cuno’aște și stă- 
pîni cerințele tehnicii noi, 
pentru aplicarea cu efici
ență sporită a noului me
canism economieo-financi- 
ar.

In mod realist, particl- 
panții la dezbaterile deo
sebit de fructuoase ale 
conferinței au accentuat, 

inven
tarierea rezultatelor va a- 
juta la creșterea extrac
ției în viitor. Au fost.re-

Ion MUSTAȚA

recentă, de 
consumurilor 
electrică și 
In acest Con-

îndeosebi în anul 1979, în 
vederea creșterii produc
ției fizice, la rezultatele 
bune obținute de sectoa
rele și brigăzile fruntașe 
pe întreprindere, 
scoasă in evidență expe
riența temeinică dobîndi- 
tă de sectorul IV în pri
vința mecanizării, si de al
te sectoare — I, V, VI, 
VII — în domeniul apli
cării tehnologiilor . moder- însă, ideea că nu

A fost

carii tehnologiilor . moder
ne. Aportul lor a condus 
la depășirea pe întreprin
dere a sarcinilor de plan 
de la începutul anului, cu 
51 000 tone de cărbune. 
Din bogatul raport munci
toresc înfățișat la cbnfe- (Continuare în pag. a 2-a)

• Circa 150 de tone de cărbune ,,plimbate" 
în fiecare zi de la Petrila la Petroșani și înapoi 
la Petrila • Autovehicule, retrase de la alte acti
vități, ard însemnate cantități de carburanți cu 
transporturi care pot fi evitate • Oameni purtați 
pe drumuri, reclamații, abateri de la normele 
elementare de securitate a muncii.

încropind din luna febru
arie 1978, drumul cărbune
lui pentru încadrații, pen
sionarii unităților C.M.V.J. 
și pentru centralele termi
ce din Pătrila a fost pre
lungit cu distanța de la 
preparația Petrila la Pe
troșani și înapoi, adică cu 
circa 10 km. Aplicarea mă
surii din februarie 1978 
înseamnă, cu alte cuvinte, 
transportarea de la prepa
rația Petrila la depozitul 
de distribuire din Petro
șani, în vagoane C.F.R. a 
peste 150 de tone de căr
bune în medie pe zi, apro
ximativ 4000 de tone pe lu-

Festivalul culturii și 
educației socialiste 

hunedorene 

„Sarmis '79“

nă și aproape 50 000 tone 
de cărbune pe an. Aceeași 
cantitate este transportată 
înapoi la beneficiarii in
dividuali și centralele ter
mice din Petrila, de data 
aceasta cu mijloac# auto. 
Alte drumuri, o mare can
titate de benzină și moto
rină consumate, alte chel
tuieli ca efect al aceleiași 
măsuri. Un calcul făcut cu 
rabaturi mari în favoarea 
inițiatorilor măsurii amin
tite; demonstrează că pen
tru aducerea cu vagoane 
C.F.R. a 50 000 tone de 
cărbune de la preparația 
Petrila la depozitul din 
Petroșani, se cheltuiesc a- 
nual circa 20 000 lei. La 
această sumă se adaugă, 
tot cu rabaturi, mari de 
calcul în favoarea C.M.V.J., 
circă 300 000 lei, care se 
cheltuiesc anual cu mijloa
cele auto care transportă 
cărbunele din Petroșani la 
Petrila. Avînd în vedere că 
măsura se menține în vi-: 
goare de un an și opt luni, 
nu este greu de înțeles că 
transportul cărbunelui de 
la Petrila la Petroșani și 
de aici înapoi la Petrila, 
în această perioadă, a 
costat peste o jumătate mi
lion de lei.

Pe lîngă acești bani chel- 
tuiți în vânt, „rezolvarea’1 
despre care; vorbim are și 
alte consecințe, și anume: 
3—4 autovehicule sînt re-

Toma ȚAȚARCA

/

nicipal al U.T.C. și consi
liul municipal al organiza
ției pionierilor, manifestare 
care a intrat în tradiția 
Văii Jiului și atrăgînd, de 
la un an la altul, tot mai 
mulți caricaturist! de pres
tigiu din țară. „Mesaj des
pre starea copilului*, tem» 
salonului actual, sugerată 
de Anul Internațional al 
Copilului, a stimulat gin di
re a și talentul, a 72 carica- 
turiști ale ' căror lucrări au 
fost selecționate pentru ex
poziția (care va fi deschisă 
pîriă Ia 1 noiembrie) de un 
juriu compus din 5 pionieri 
din școlile tuturor orașelor 
din municipiu. Expoziția cu
prinde și desene realizate

T. SPATARU

Foto

amploa- 
pi-egăti- 
vitoare- 

lor fronturi de lucru, do
meniu în care, sînt avute 
în vedere un șir de pre- 

... ocupări pentru ridicarea 
-gradului de tehnicitate-'la 
lucrările de acest gen. 
Completăm imaginea mul
tiplelor preocupări ale 
organelor și organizațiilor

I

Cîțiva tineri mineri 
din brigada condusă de 
Ilie Filiche, brigadă ca
re a depășit sarcinile 
de plan în această lună 

. cu peste 200 
cărbune.

(Continuare io pag. a 2-a) l
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Cu „tovarășa" prin moderna citadelă vulcăneană. I'oto : Ion LEONARD

««-Ml

46 autori din diverse lo
calități ale țării și 6 cariea- 
turiști din R.l’. Bulgaria. 
Dintre lucrările grafice ad
mise îp expoziție au fost 
distinse lucrările caricatu- 
riștilor Mircea Bilcă (De
va) — premiul I ; Viorel 
Tcoc Nasta (București) — 
premiul II ; Niculae Clau- 
diu (București) — premiul 
III, altora fiindu-le acor-, 
date distincții oferite de or
ganizații de tineret și t de 

iasă.
Dar aceste instrumente de 

educație, care sînt satira și 
umorii], reprezintă o for-

Pe teme cetățenești

Perfecționarea și dezvoltarea 
activității productive

(Urmare din pag. L)

liefate importante rezerve 
aie sectoarelor și între- 
. vinderii, care» se cer valo- 

fieate pe deplin, făeînd 
stfel însușită concluzia 
ă dacă s-ar fi acționat în 
oate formațiile de lucru 
u exigența ce a caracte'ri- 
at, de exemplu, brigăzi- 
o fruntașe, rezultatele e- 

. bnomice ar fi fost și mai 
nari, pc măsura adevăra
tului potențial al între- 
irinderii.

— Am primit un sprijin 
deosebit de mare în me
canizarea sectorului, s-a 
arătat chiar de la primul 
vorbitor, de către maistrul 
minier Petre Constantin, 
Erou al Muncii Socialiste. 
Datoria noastră este să in
tensificăm munca politică, 
de educare a tuturor mun
citorilor pentru a întreține 
în mod exemplar dotarea 
tehnică și a asigura func
ționarea ireproșabilă a uti
lajelor.

La îmbunătățirea activi
tății ds exploatare și între
ținere a utilajelor — ca re
zervă importantă de creș
tere a producției și con
diție primordială a ritmici
tății — s-au referit aproa
pe toți vorbitorii.

— Dată fiind dotarea de 
care beneficiem, s-a des
prins din euvîntul altui 
vorbitor, tehnicianul Mir
cea Suba, șeful sectorului 
transport, ne revine dato
ria de a ne stabili ca Obi
ectiv să atingem : o pro

ducție marfă de peste 1000 
lei, chiar de 1200 lei. la 
1000 lei fonduri fixe. Pen
tru aceasta e suficient să 
acționăm pentru creșterea 
răspunderii în prevenirea 
oricăror avarii și întreru
peri, în folosirea la maxi
mum a fiecărui utilaj, con
comitent cu alte măsuri ca
re să conducă la sporirea 
vitezelor de avansare și de

au 
la 

co-

transport, extinderea micii 
mecanizări, economisirea de 
materiale, energie.

Propuneri chibzuite 
fost făcute cu privire 
creșterea gradului de
interesarc a personalului" de 
Ja sortarea cărbunelui, în 
obținerea unor realizări zil
nice constant ridicate (Mir
cea Suba), umectarea stra
tului de cărbune in aba
tajele mecanizate (Constan
tin Lupulescu, șef de bri
gadă la sectorul IV), in
tensificarea acțiunii de re
cuperare și refolosire a fie
rului și îmbunătățirea a- 
provizionării cu unele ma
teriale deficitare (Nicolae 

Gomoiu, contabil șef pe în
treprindere), creșterea a- 
vansării la săparea puțuri
lor (Gheorghe Tonia, 
ner șef de brigadă Ia 
vestiții). Din euvîntul 
cărui vorbitor, alături 
cei amintiți situîndu-se 
sile Mureșan, Gheorghe 

. Stoiehin, loan Raczek și 
Alexe Furdui, secretari ai 
comitetelor de partid de la 
sectoarele I, II, III și IV, 
loan Kacso, miner șef de 
brigadă la sectorul- VI, ing. 
Victor Stoicoiu, șeful com
partimentului aeraj-protec- 
țîa muncii, Dumitru Făimșd 
președintele comitetului de 
sindicat, ing. Gheorghe 
Marchiș, directorul între
prinderii, s-a desprins con
cluzia că în etapa urmă
toare comuniștii minei Lu-

mi- 
in- 
fie-

peni, întregul colectiv vor 
ridica ștacheta activității 
la cote superioare, pentru 
a face să crească partea 
de contribuție a acestei în
treprinderi la întărirea, 
continuă a economiei nați
onale. Soeotindu-se încă 
un membru al marii fa
milii muncitorești de la mi
na Lupeni, directorul ge
neral al C.M.V.J., ing. Dan 
Surulescu a asigurat co
muniștii prezenți la dezba
teri de sprijinul permanent 
al combinatului, solicitînd 
ca în continuare, colecti

vul întreprinderii să dea 
pe deplin proba capacității 
sale 
tive.

Pe
măr

. în adunările de alegeri din 
organizațiile de partid, con
ferința de dare de seamă 
și alegeri pe întreprindere 
a adoptat hotărîri cores
punzătoare, însăreinînd 
noul comitet, comitetele pe 
sectoare și birourile orga
nizațiilor de bază să acți
oneze cu stăruință in ve
derea creșterii eficienței 
muncii politice, valorifică
rii superioare a posibilită
ților de care dispune între
prinderea pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
pe acest an, pe întregul 
cincinal, pentru preluarea 
integrală și realizarea de
plină a obiectivelor de vi-

- itor.

creatoare și produc-

baza unui mare nu
de propuneri tăcute

nia de exprimare și pentru 
formațiile artistice de ama
tori care participă activ la 
procesul de formare a omu
lui noii. Și ca o ilustrare a 
acestor disponibilități am
ple, în sala de spectacole a 
casei de cultură s-a desfă
șurat Festivalul grupurilor 
satirice, . inițiat din acest 
ac. Pe lingă faptul că a 
fost un spectacol îndelung 
aplaudat de spectatori, a- 
ceastă manifestare are și 
valoarea unui binevenit 

. schimb de experiență în 
acest domeniu al educației 
prin intermediul unor .for
mații a căror interpretare 
colorată și cu ritm alert 
care-și extrag substanța 
din viața și munca din în
treprinderi și instituții. La 
această trecere în revistă, 
organizată de Comitetul ju
dețean de cultură și educa
ție socialistă și Consiliul ju
dețean al sindicatelor, au 
participat formații satirice 
de ia întreprinderea side
rurgică Oțelu Roșu. în
treprinderea „Victoria" și 
Casa de cultură din Călan, 
întreprinderea Sadu II de 
la Bumbești Jiu (județul 
Gorj), sindicatul comerț Re
șița, casele de cultură din 
Tg. Jiu și Petroșani.

Necazuri cu apa... izvorîte din neglijență
De la blocul nr. 6, stra

da Venus din Petroșani, 
locatara apartamentului 
nr. 33, Viorica Manea, a 
trimis redacției o scrisoare 
prin care a solicitat ajutor 
pentru oprirea apei care-i 
inundă apartamentul. 
„Menționez — preciza pe- 
tenta —, că defecțiunea 
pleacă de la apartamentele 
nr. 37 și 38. Fiind la etaj 
superior, locatarii acestor 
apartamente nu" sînt de
ranjați de apa care curge 
din instalațiile sanitare de
fecte, ci noi, cei de Ia eta
jul inferior. Mai mult, nici 
nu au deschis ușa instala
torilor de la dispeceratul 
cartierului cînd, solicitați 
de noi cu insistență, aceș
tia au venit să repare de
fecțiunile".

Pe urmele acestei sesi
zări, am ajuns joi, 4 oc
tombrie ■ a.c. în apartamen
tul 37 al blocului 6 
strada Venus, 
soția minerului 
tri de la mina 
grăbit chiar în 

tră să strîngă cu o cîrpă apa 
care se afla pe pardosea
la băii și din care, desl-

din
Locatara, 

loan Ape- 
Dilja, s-a 
fața noas-

Magazinul alimentar nr. 
277 din Lupeni, ai cărui 

gestionari sînt Nicu Florea 
și Marioara Apostolescu 
și-a depășit planul de vîn- 
zări în luna septembrie 
cu 10 la sută. Bilanțul pe 
cele 9 luni trecute din a- 
cest an arată că ritmicita-

construcții la noul se
diu al teatrului.

și personalul 
Teatrului de 

Petroșani par- 
lucrările de

Aetorii 
tehnic al 
stat din 
ticipă la

I 
I
I
I
I

I
I
I.

La E.T.P. se acționea
ză cu stăruință 
înfăptuirea Unor 
în vederea 
transportului pe 
de iarnă. Pînă în 
zent au fost montate do
uă noi rezervoare, de 
60 mii litri fiecare, pen
tru asigurarea stocului de 
combustibil, și un nou 
rezervor de apă pen
tru creșterea capacității

pentru 
măsuri 

îmbunătățirii 
timp 
pro

de spălare autobuze
lor. Lucrările au fost 
efectuate de colectivul a- 
telierului mecanic, con
dus de maistrul princi
pal Nicolae Mitu și teh
nicianul Iosif Breben.

(I.M.)
★

în scopul asigurării li
nei pregătiri corespunză
toare a cadrelor, în con
sens cu introducerea me
canizării în subteran, în 
curînd la I.M. Livezeni 
se deschide un nou curs 
de calificare, consacrat

pregătirii de mecanici 
pentru mașini și utilaje 
miniere. (C. Val.)

★
Astăzi, de la orele 17 și 

20, formația vocal-instru- 
mentală „BETTA" a Ca
sei tineretului 
din Timișoara susține 
în sala Casei de cultură 
din Petroșani, concerte de 
muzică folk și pop. (T.S.)

★
în cadrul ciclului „Să- 

înțelegem muzica", joi, 18 
octombrie, ora 19, în sala 
studio a casei de cultură

gur, o parte se infiltrase 
în apartamentul de 
tajtil inferior, adică 
locatarei Veronica 
nea. „Să vedeți, mi 
instalatorul de la dispece
rat ne-a spart o țeavă“ —- 
a căutat gazda să-și mo
tiveze neglijența. Cine o 
pilt’ea crede ? Instalatorul 
îi vizitase apartamentul 
în urma sesizării locata
rei de la apartamentul 33 
care avea pereții inundați. 
Deci, spărtura, a existat 
înainte de venirea instala
torului.

Așa stînd lucrurile, re
amintim locatarului Ion 
Apetri că are obligația de 
a- și pune la punct instala
țiile sanitare din aparta
ment și de a nu mai inun
da pereții apartamentului 
locatarei Veronica Manea. 
Sîntem siguri că și dum
nealui, în cazul cînd situa- 

. țiile s-ar inversa, ar pre
tinde, pe bună dreptate, ca 
locatarul care-i face, ne
cazuri să fie obligat la fel. 

trebuie păs- 
gospodăreSc

Apartamentul 
trat cu simț 
și civic !

la e- 
cel. al

Ma
no!,

T. V.

Magazin fruntaș
tea depășirii planului este 
pentru colectivul magazi
nului o practică obișnuită. 
La realizarea și depășirea 
lună de lună a sarcinilor 
concură buna aproviziona
re, completată de o servi

re ireproșabilă. (A. Mica, 
Lupeni).

Inventar de dezordine
Am revenit joi, 11 oc

tombrie a.c., în jurul că
minului studențesc nr. 3 
Petroșani, pentru a vedea 
cum se traduce în viață o 
promisiune mai veche, 
privind promovarea spiri
tului gospodăresc în rîn- 
dtirile studenților. Depar
te de noi ideea că studen
ții nu pot fi gospodari. Și 
totuși, realitatea ne-a o- 
bligat să facem un iven- 
tar care-i prezintă exact 
așa cum n-ar trebui să fie. 
Lîngă căminul nr. 3 se 
află o boxă cu destinația 
de a adăposti hîrtiile și

reziduurile, dar acestea 
sînt depuse lingă ea și 
peste tot în spatele cămi
nului. Există și un con
tainer special, și unvago- 
net ~ metalic pentru acele
ași scopuri, dar nici aces
tea nu sînt folosite pen
tru menținerea ordinii și 
a igienei. Tot aici, reze
mat de un arbore orna* 
mental, se află un plug 
pentru... înlăturarea ză
pezii, uitat de astă iarnă. 
Al cui o fi oare? Au stu
denții nevoie de toate a- 
cestea în jurul căminului 
lor? (T.V.)

O măsură păgubitoare
(Urinare din pag 1) Jieț, Petroșani ; se perpe

tuează o situație care pro
duce nu numai cheltuieli 
păgubitoare, ci și nemulțu
miri, reclamații justificate 
din partea unor beneficiari 
de cărbuni, purtați pe dru
muri, neserviți la timp. In- 
tr-Un cu vin t, o aprovizio
nare a beneficiarilor de 
cărbuni și a centralelor ter
mice din cele două locali- 

. tați cu multe deficiențe. 
Spre exemplu, deși depozi
tul de distribuire și auto
vehiculele ce transportă 
cărbuni lucrează cu pro
gram de „zi lumină" — 
s-a lucrat și în trei dumi
nici din luna septembrie 
—, centralele termice din 
Petroșani sînt aproviziona
te la ora actuală cu mai 
puțin de 1500 tone de căr
bune, cînd rezervele lor ar 
fi trebuit să fie de cel pu
țin 3000 de tone.

Toate aceste cheltuieli 
risipitoare, neajunsuri or
ganizatorice sînt dezapro
bate și considerate ca ne
raționale de cei mai sim
pli oameni. Numai cei ca
re le-au determinat nu ac
ționează în sensul dorit și, 
zicem noi, firesc al lucru
rilor. Așa ne explicăm de 
ce la luarea de poziție pe 
aceeași temă publicată în 
ziarul nostru în anul tre
cut nu s-a răspuns prin 

măsuri concrete nici pînă 
în prezent, iar cărbunele 
continuă să fie „plimbat" 
de la Petrila la Petroșani 
și înapoi la Petrila. E fi
resc să se pună întrebarea: 
cu ce drept se ard inutil 
carburanți procurați cu e-

se

trase zilnic de la alte acti
vități și consumă carbu
ranți, efectuînd navete Pe
troșani — Petrila — Cimpa 
— Jieț — Petroșani. In de
pozitul de distribuire
încalcă normele elementa
re de protecție a muncii 
la manevrarea vagoanelor, 
întrucît rampa depozitului 
are o capacitate de patru 
vagoane, în timp ce în lu- , 
nile de iarnă se descarcă 
acum 8—12 vagoane ; deși 
activitatea de încărcare a 
cărbunelui în autovehicule 
se efectuează mecanizat cu* 
două excavatoare, iar con

ducătorii auto de la S.T.R.A.
lucrează-: „zi lumină", , se sa- 
tișfac cu greu solicitările 
din partea beneficiarilor, 
depozitul din Petroșani fi
ind aproape, zilnic asaltat 
de posesori de bonuri de 
cărbuni din Petrila, Cimpa,

a sindicatelor din Petro
șani, are loc un recital 
de violoncel susținut de 
Petre Baciu de la Filar
monica din Cluj-Napoca. 
La pian, Annie Irion- 
Azzola. Melomanii vor a- 
vea posibilitatea să ascul
te muzică de Bach, Boc
cherini, Haydn, L. Co
mes, Rahmaninov, Kor
sakov, Brahms. (Al. Cor.)

I

I

forturi valutare de statul 
nostru, de ce nu sînt estom
pate efectele cu totul" in
acceptabile ale unei măsuri 

, care se dovedește inopor
tună ? Nu s-ar fi putut,4 
spre exemplu, amenaja o 
rampă simplă, chiar iniprp- 
vizată, dar împrejmuită co
respunzător pe linia ferată 
industrială de la prepara- 
ția Petrila pînă la I.M. Lo- 
nea, de la care să se distri
buie cărbuni la beneficia
rii din Petrila ? Este, desi
gur, o părere. Poate speci
aliștii au alte soluții. Noi 
credem că o asemenea ram
pă, care să dureze chiar și 
numai pînă la terminarea 
lucrărilor de investiții din 
incinta preparației Petrila 
și de termoficare a Văii 
Jiului, ar fi costat, în ori
ce caz, mai puțin decît 
costă plimbarea cărbunelui 
de la Petrila la Petroșani 
și înapoi.

Tovarășul inginer Nico
lae Vîlcea, directorul 
I.P.C.V.J., unitate care or- 

. ganizează în prezent apro
vizionarea beneficiarilor cu 
cărbuni, ne-a declarat în 
legătură cu șansele de re
zolvare a problemei : „Vom 
forma un colectiv de spe
cialiști care va analiza o- 
portunitatea și posibilitatea 
găsirii unei soluții optime 
pentru a nu mai transporta 
cărbunele beneficiarilor 
din Petrila la Petroșani, 
în cel mult zece zile, co
lectivul ne va prezenta, con
cluzia la care va ajunge". 
Deci, nu este altceva de fă
cut decît să așteptăm. Bine 
că numai zece zile 1,1
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Deschiderea anului sportiv școlar Perspectiva imediată a Jiului

și de pregătire pentru apărarea patriei

Duminică dimineața la 
Petrila, Petroșani, Vulcan 

7. ... -Ijupeni au avut loc fes
tivitățile de deschidere a 
anului sportiv școlar și de 
apărare a patriei la care 
au participat peste 11 600 

. elevi. După ceremonialul 
de deschidere au avut Ioc 
defilarea, demonstrații ale 
sportivilor de performan
ță și întreceri în cadrul 
competiției naționale „Da- 
ciada".

La Petrila, sub îndru
marea C.O.E.F.S. din loca
litate, peste 1500 de elevi 
au fost prezenți pe plato
ul școlii generale nr. 5 un
de au participat la între
ceri de atletism, handbal 
și fotbal inter-șeoli, re- 
mareîndu-se în mod deo
sebit formațiile școlilor nr. 
6, 1, 5 și 2.

La Lupeni, deschiderea 
festivă și acțiunile sporti
ve au avut loc pe terenu
rile Grupului școlar Lu
peni unde s-au întrecut 
la handbal și fotbal elevii 
școlilor generale și liceelor 
din localitate.

La Petroșani, cei peste 
6 000 de elevi, echipați în - 
uniforme de pregătire pen
tru apărarea patriei și e- 
chipament sportiv, au defi
lat prin centrul orașului, 
iar în dreptul comitetului 
-mnicipal de partid, în 

j>rt?șența organelor muni
cipale de partid, de stăt, 
a organizațiilor de tineret 
și factorilor cu atribuții pe 
linie de sport, au prezen
tat secvențe de gimnastică 
artistică și modernă.

Pe lingă frumoasele de
monstrații prezentate de 
gimnastele Clubului spor
tiv școlar, ansamblurile 
de gimnastică ale școlilor 
generale nr. 2, 4 și 6 Pe
troșani>au prezentat reuși
te exerciții, formînd cu 
talent și măiestrie însem
nele P.C.R., R.S.R. 
Congresul al XlI-lea.

Pe stadion, elevii au pre
zentat un program de de

monstrații ale sportivilor de 
performanță, ale gimnas
telor și luptătorii Clubu 
fcti sportiv școlar, precum 
și. ale arcașilor de la Gru
pul școlar minier Petro
șani și Școala generală A- 
ninoasa, încadrați în sec
ția de performanță' a a- 
sociației sportive Minerul 
Aninoasa.

Pe terenurile de handbal 
ale C.S.Ș., școlile generale 
nr. 4, 5 și 6 precum și te
renul de fotlial Jiul II, 
s-a desfășurat etapa a 111-a 
a campionatului divizionar 
inter-șeoli la handbal și 
fotbal. Iată rezultatele teh
nice : Handbal ; Șc. gen. 
nr. 4 — Șc. gen. nr. 1 3—0

(fete) și 3—4 (băieți) ; Șc. 
gen. nr. 5----Șc. gen. Ani
noasa 12—0 (fete), 12—1 
(băieți); Șc. gări. nr. 6 — 
Șc. gen. nr. 7 6—2 (fete), 
10—3 (băieți); G.S.M. Pe
troșani — Liceul econo
mic Petroșani 27—6 (fete) 
și 8—6 (băieți). Fotbal : Șc. 
gen. nr. 4 — Șc.-.gen. nr. 
1 1—3 (8—10 ani). .2—7
(13—14 ani) ; Șc. gen. nr. 
5 — Șc. gen, Aninoasa 
3—0 (8—10 ani) 3—0 (13— 
14 ani) ; Șc. gen. nr. 6 — 
Șc. gen. nr. 7 4—1 (13—14 
ani); G.S.M. Lupeni — Li
ceul de matematică și in
formatică Petroșani 1—4 
(15—16 ani) și 6—6 (17—18 
ani).

La reușita festivității de 
deschidere și a acțiunilor 
întreprinse și-a adus con
tribuția activul sportiv vo
luntar prin 
prestate de : 
Geamăn;:. Ioan
loan Medrea, Otto 
Gheorghe Crîsnic 
și a prof.
ghe Pop de la I.M.P.

Aurel SLABII

arbitrajele
Nieolae

Ciobotea, 
Kloos, 

precum
asistent Gheor-

Arcașii și luptătorii 
elevi fac o demonstrație 
a talentului lor în fața 
spectatorilor.

Foto : Ion UCU

14—3.
juniori:

C.F.R.

Eforturi susținute spre
memorabileperformanțe

O săptămînă de pauză 
eompetițională în prima 
divizie, pe care însă fot
baliștii de la Jiul Petro
șani. au folosit-o intensiv, 
susținînd, în deplasare, 
patru partide : 3—0 (au în
scris Varga, Moise, din 11 
m și Lixandru) cu Explo
rări Deva, 1—2 (Moise, din 
11 m) cu Metalul Aiud, 
2—1 (Biicurescu și Lixan
dru) cu Unirea Alba Iulia 
și 0—1 (autorul unicului 
gol fiind Portic) cu F.C.M. 
Reșița. Obiectivele amica
lelor au fost menținerea e- 
chipei „în priza", verifica
rea tuturor jucătorilor . din 
lot, căutarea unor noi so
luții tactice în atac și a- 
părare, îmbunătățirea 
condiției fizice.. Dincolo de 
rezultate, antrenorii Viorel 
Tălmaciu și Gogu Tonca 
se declară satisfăcuți de 
forma titularilor din „ve
chea gardă" — Cavai, Ciu- 
pitu, Bădin etc., dar și de 
ambiția lui Lixandru, care 

cu 
de 
cu 
fa-

zare sufletească a colecti
vului sportiv și edueativ- 
culturale (s-au vizitat mo
numentele istorice de la 
Aiud și Albă Iulia, dumi
nică s-a onorat invitația 
fotbaliștilor din comuna 
megieșă Baru) acum se 
pune accentul pe . pregă
tirea fizică, în cadrul celor 
două' antrenamente zilni
ce. Este posibil ca miercuri 
să se „lege" o partidă de 
verificare, cu un adversar 
din eșaloanele inferioare. 
Antrenorii vor insista a- 
supra atacului, întrucît 
urmează două etape difi
cile pe teren propriu, a- 
tît A.S.A. Tg. Mureș, dar 
și Viitorul Scornicești 
borează încă dreptul 
surpriză în deplasare, 
de rezultatul acestor
uă partide depinde ascen
siunea Jiului, dar și vele
itățile de performeră a 
victoriilor în primul eșa
lon. Pînă acum, se știe, e- 
chipa minerilor’ din Vale 
are la activ patru victorii 
consecutive și 360 de mi
nute de cîiid nu a primit 
vreun gol. Ambiția jucă
torilor trebuie să-și spună 
cuvîntul, pentru a urca a- 
ceste performanțe la nive
lul perspectivei memorabi
le (Andrei APOSTOL)

Vineri. începind eu orele 
10 și 15,30, pe terenurile 
clubului sportiv Jiul, se 
desfășoară o selecție pen
tru copii și juniori. Sini 
invitați tinerii fotbaliști 
născuți între anii 1963-1966

MINERUL VULCAN — 
C.P.L. CARANSEBEȘ 2—0 
(2—0). In prima repriză, 
minerii au practicat na 
fotbal de bună calitate, fi
ind aplaudați în dese rîn- 
duri de puținii spectatori 
aflați în tribune. In min. 
8. 11 și 16, Feldereanu a , 
trăit emoții deosebite la 
șuturile lui Arunculeanu, 
Stoeneseu și Zlațe; dar ba
lonul a ocolit de puțin bu
turile. Alimentați cu pase 
bune de Frățilă și Lakatos, 
înaintașii gazdelor au cîș- 
tigat multe dueluri cu ma
sivul tandem advers Pă- 
trașcu — Oprieă ; în min. 
23 s-a deschis scorul, du
pă cîteva faze fierbinți, 
Aruncuteanu a prelungit

Fotbal, divizia C

ar
ia 

Or, 
do-

O repriză

în „duel" camaraderesc
Eneseu, pentru postul 
atacant central, caută 

■ tot mai multă insistență 
zele de finalizare. Cît pri
vește insă rezervele, ne 
surprinde automuițumirea 
de care dau dovadă Stana, 
Adam, Pocșan și Vînătoru, 
în jocurile de pregătire nu 
manifestă seriozitate, nu 
conving că doresc să se 
confrunte, de la egal la e- 
gal, cu

Dacă 
tă s-au 
aspecte 
ral-volitive, de

titularii.
în săptărhîna trecu- 
avut în vedere și 
ale pregătirii mo- 

omogeni-

de excepție

Campionatul județean

Un joc frumos, de calitate
PREPARATORUL PE

TRILA — I.M.C. B1RCEA 
3—2 (2—0). întîlnirea a 
dovedit că și în cămpiona- 

> tul județean se poate 
practica un fotbal de cali
tate, spectaculos, eu 
luri multe și ceea ce 
foarte 
rități. 
erent, 
presie 
tori prezenți la 
iar arbitrul Ion Bob 
Simeria, 
foarte bine, n-a făcut uz 
de nici un cartonaș.

Gazdele, bine organizate 
în teren, atacă permanent 
și în minutul 6, la o cen
trare a lui Tașcă, Kalai 
reia cu capul imparabil. 
Peste alte 6 minute, ace
lași Kalai, reia din cen
trarea lui Ghirițoiu. Oas
peții încep Infiltrările în 
atac, dar apărarea gazde
lor e la post. < '

Repriza a doua debutea
ză la fel de frumos cu a- 
tacuri de-o parte și de al-

go- 
e 

important, fără du- 
Jocul, destul de co- 
a lăsat o bună im- 
numeroșilor specta- 

stadion, 
din 

care a condus

ta, dar cei care înscriu 
sîwt tot jucătorii de la gaz
de care fructifică o fază, 
de zile mari, prin Kalai, 
în min. 60. Oaspeții se dez
lănțuie în atac și obțin 
lovitură de 
transformată de 
iar cîteva minute mai tîr- 
ziu, Pop scapă pe contra
atac și reduce din handi
cap. Menționăm buna 
prestație în teren a lui 

. Chirițoiu, Lițoiu, a junioru
lui Ardeleanu și în special 
a lui Kalai, care reușește 
în acest meci un hat-trick.

Corvin ALEXE

o
pedeapsă 

Sîrghie,

balonul la Faur, care l-a 
șutat dintr-o bucată. Două 
minute mai țîrziu, Faur 
execută un „replay", dar 
salvatorul porții bănățene 
se numește... Iacov, care 
deviază balonul în aut de 
poartă. In min. 33 Faur își 
achită datoriile față de A- 
runcuteanu, centrînd im
pecabil de pe aripa dreap
tă, „capul" centrului îna
intaș al minerilor îl sur
prinde pe Feldereanu, care 

: nu mai are timp să sebi- 
teze vreun gest: 2—0.

Suporterii își frecau pal
mele, nu atît din pricina —• 
frigului, ci satisfăcuți că 
favoriții lor își vor re- 
ajusta golaverajul. Se pu
nea deci doar problema 
scorului. La reluare însă, 
surpriză neplăcută, inhi
bați parcă de propria su
perioritate, minerii își. 
creează complexe gratuite 
în fața lui Lazici și Lopatiță, 
în atac Iacov se complică 
pe aripa stingă, Frățilă și 
Zlate se întrec în lufturi 
în fața porții adverse. In 
plus, Feldereanu e de... 
nerecunoscut, de 
dată parează toate 
le periculoase, 
partida se încheie 
toria gazdelor 2—0
dar numai mulțumită, pres
tației din primele 45 de 
minute, cînd, de la învin
gători, s-au remarcat Greu, 
Frățilă, Zlăte, Aruncutea
nu și Stoeneseu.

Ion VULPE

această 
șuturi- 

Așadar, 
cu vic-

(2—0),

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE: Metalul Hunedoara - 

C.F.R. Petroșani 6—0, Preparatorul Petrila — I.M.C. 
Bîrcea 3—2, I.G.C.L. Hunedoara — Constructorul 
Hunedoara 1—1, Aurul Certej — Minerul Paroșeni 
4—2, Avîntul Zdrapți — Minerul Uricani 1—3, 
S.G.C.L. Călan — Parîngul Lonea 1—1, I.G.C.L. Pe- 

Minerul Aninoasa 3—2, Metalul Simeria 
Hațeg 3—2.

troșanj — 
—• Avîntul

Breviar
• HANDBAL, divizia 

B (tineret) : Constructorul 
Oradea — Utilajul-Știin- 
ța 14—10.

• RUGBY,* divizia A : 
Farul — Știința 
Republican de 
Grupul școlar
Arad — C.S.Ș. Petroșani 
7—4, C.S.Ș. Petroșani — 
C.F.R. Cluj-Napoca 0—7.

• POPICE, divizia A: 
Metalul Hunedoara — 
Jiul 'Petrila 4883—4762 
pd (2—*-4). Desfășurată pe 
piste turnate recent cu 
plastic, întîlnirea a dat 
cîștig de cauză gazdelor

întrucît doar 2 jucători i 
de la Jiul Petrila au ob- î 
ținut rezultate mai va- » 
loroase. E vorba de loan : 
Scorțea cu 822 pd și Va- • 
lorică Pișcoi — 811 pd. |
• FOTBAL, divizia C : 

Minerul Motru — Mine- i 
rul Lupenj 7—0 !, Lami- i 
norul Nădrag — Știința ; 
Petroșani 3—0. Republi- = 
can juniori I: F.C. Șoi- : 
mij Sibiu — Jiul Petro- i 
șani 0—2, C.S. Școlar ; 
Șoimii Sibiu — C.S.Ș. ; 
Petroșani 2—1.

Staicu BALOI

CLASAMENTUL
1 Metaluj Hunedoara 8 6 1 1 27— 8 13
2 Aurul Certej 8 5 3 0 25— 9 13
3 Constructorul Hunedoara 8 <5 2 1 21— 9 12
4 Minerul Aninoasa 8 5 2 1 22—12 12
5 Minerul Uricani 8 4 2 2 23—17 10
6 Avîntul Hațeg 8 3 2 3 23—10 8
7 Parîngul Lonea 8 3 2 3 13— 9 8
8 I.G.C.L. Hunedoara 8 3 2 3 12—14 8
9 Preparatorul Petrila 8 3 2 3 11—21 8
10 Minerul Paroșeni 8 3 1 4 21—17 7
11 Metalul Simeria 8 3 1 4 12—15 7
12 I.M.C. Bîrcea 8 3 0 5 10—17 6
13 S.G.C.L. Călan 8 1 3~ 4 11—18 -5
14 Avîntul Zdrapți 8 2 1 5 11—26 5
15 I.G.C.L. Petroșani 8 2 1 5 10—27 5
16 C.F.R. Petroșani 8 0 1 7 11—31 1

Avintul lfațeg Metalul.
Simeria,

ETAPA VIITOARE :
Hunedoara, Minerul Aninoasa — Metalul
Parîngul Lonea — I.G.C.L. Petroșani, Minerul Uri- 
cani — S.G.C.L. Călan, Minerul Paroșeni — Avîntul 
Zdrapți, Constructorul Hunedoara — Aurul Certej, 
I.M.C. Bîrcea — I.G.C.L. Hundoara, C.F.R. Petroșani 
— Preparatorul Petrila.
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muzică. 20,55 Seară ’de 
teatru : „Trenul de Ia ora 
zero" de Ion Vintilă, 21,35 
Telejurnal.

(Urmare <iin pag. I)

îneci Sekou Toure au 'reafir
mat voința României și 
Guineei, a Partidului Co- 

■ mu nist Român și Partidu
lui Democrat din. Guineea 
de a-și aduce, în continu
are, contribuția lor activă 

' ia lupta pentru instaura
rea unor relații, noi, de
mocratice în viața iriterna- 
țională, pentru adîncirea 

' procesului transformărilor 
revoluționare din lumea 
contemporană, împotriva 

. imperialismului,- colonialis- 
mulul și neocolonialismu- 
lui, pentru asigurarea in
dependenței naționale a 
tuturor popoarelor. In a- 

cesi cadru a fost reliefată 
necesitatea intensificării e- 
forturilor pentru soluționa
rea pe cale politică, prin 
negocieri a tuturor pro
blemelor litigioase < din. 
Africa și din alte zone ale 
Iu mii, pornind u-se de la 
respectul independenței și 

suveranității fiecărui stat, 
al integrității teritoriale, al 
dreptului fiecărui popor de 
a se dezvolta de sine stă
tător. A fost reafirmată so
lidaritatea activă a Româ
niei și Guineei cu lupta de 
eliberare națională a po
poarelor din Namibia și 
Rhodesia, a populației ma
joritare din Africa de Sud, 
împotriva discriminărilor 
rasiale și apartheidului.

Conducătorii de partid și 
de stat ai României și 

-Guineei au făcut, de ase

°’Ni u’ încheierea dezbaterilor de politică generală
ale celei de-a XXXiV-a sesiuni a Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 15 
— Trimisul Agerpres, Ni
colae Chilie, transmite : La 
sediul din New York al 
Națiunilor Unite s-au în
cheiat dezbaterile de po
litică generală a ie celei 
de-a XXXIV-a sesiuni a 
Adunării Generale, ■ în ca
drul cărora a luat cuvîntul 
un număr-record de repre- 

„zentanți ai statelor — 143
din totalul de 152 țări 
membre ale O.N.U. Teme
le prioritare abordate în 
dezbateri și direcțiile de 
bază în care s-a cerut o- 
rientarea activităților
O.N.U. în perioada urmă
toare au fost consolidarea 
destinderii și a păcii. în
tărirea respectului fațade' 

/irincipiile dreptului șl le
galității internaționale, o- 
prirea cursei înarmărilor 
și realizarea dezarmării, 
stingerea focarelor de ten
siune Și conflict din dife
rite părți ale globului, li

Africa australă
LUSAKA 15 (Agerpres).
Președinții Angolei, Za

irului și Zambiei s-au în- 
tîlnit, duminică, în orașul 
Zambian Ndola, unde au 
avut convorbiri referitoare 
U situația din Africa aus
trală și relațiile dintre cele 
trei țări. Au fost examina
te, cu acest , prilej, conse
cințele pe care raidurile a- 
greslye întreprinse de for
țele regimurilor de la Sa
lisbury și Pretoria pe te
ritoriul statelor africane 
din prima linie le au asu
pra păcii și stabilității în 
regiune, ca și asupra eco
nomiilor țărilor respective. 
Cei trei șefi de stat au re
afirmat sprijinul țărilor lor 
cu lupta forțelor de eli
berare națională din- Afri
ca, australă împotriva regi
murilor rasiste minoritare.

■ „ Convorbiri între 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Sekou Toure
menea, o trecere în revistă 
a evoluției situației din 
Europa, subliniind impor
tanța deosebită a transpu
nerii în viață, ca un tot li
ni tar, a prevederilor Actu
lui final de la Helsinki, de 
a se face noi pași pe calea 
securității și cooperării și 
îndeosebi, de a se trece la 
măsuri concrete de dezan
gajare militară, de dezar
mare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară. în a- 
cest context a fost scoasă 
în evidență însemnătatea 
temeinicei ..pregătiri a re
uniunii de la Madrid , din 
anul viitor, chemată să des
chidă noi perspective pro
cesului de consolidare a 
păcii și securității eu
ropene.

în timpul convorbirii a 
fost examinată, de aseme
nea,- situația din Orientul 
Mijlociu, reliefîndu-se ne
cesitatea continuării efor
turilor în vederea realiză
rii unei păci globale în a- 
eeastă reuniune prin rezol
varea pe cale politică a 
conflictului, pe baza retra
gerii israelului din terito
riile arabe ocupate în 
1967, soluționării problemei 
poporului palestinian prin 
exercitarea dreptului său 
la autodeterminare, inclu
siv, constituirea unui stat 
palestinian independent, a- 
sigurării idependenței și in
tegrității teritoriale a tutu
ror statelor din zonă.

De ambele părți s-a sub 

chidarea definitiva a co-. 
lonialismului și aparthei
dului, eliminarea subdez
voltării și instaurarea unei 
noi ordin] economice in
ternaționale. ■ ■ .

De la tribuna Adunării . 
Generale, un mare număr 
de șefi de delegații ale ță
rilor mici și mijlocii au 
exprimat convingerea gu
vernelor lor că aceste pro
bleme nu pot fi soluționa
te într-un cadru restrîns, 
ei presupun participarea 
activă și egală a tuturor 
națiunilor lumii, realiza
rea unui salt calitativ în 
direcția democratizării re
lațiilor internaționale. Cu 
o vigoare mai mare decât 
în alți ani, a fost sublinia
tă necesitatea respectării 
ferme și a generalizării în 
viața internațională a prin
cipiilor independenței și 
suveranității naționale, c- 
galității în drepturi, nea
mestecului în treburile in
terne, avantam’oi

PARTICIP ANȚII la Con
gresul național al partidu
lui Alianța Populară Revo
luționară Americană 
(A.P.R.A.) din Peru au de
semnat drept candidat pre
zidențial la alegerile din 
mai anul viitor pe Arman
do Vilianuevo del Campo. 
Aceste alegeri vor avea ca 
rezultat instalarea primului 
guvern civil în Peru, după

î în ziua de 15 octoni- : 
: brie a-c. a avut loc „Ziua i 
: României" la Salonul a- i 
| limentației și artelor cu- s 
î linare, importantă ma- | 
i nifestare expozițională ! 
: care are loc, în prezent, i 
i la Bruxelles.
î -Pavilionului oficial al i 
; țării noastre i-au fost de- ; 
; cernate Diploma și Me- I 
; dalia de aur._ Ș 

liniat necesitatea participă
rii tuturor statelor și, în 
acest context, a O.N.U. la 
soluționarea marilor pro
bleme care confruntă ome
nirea, la lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei 
noi ordini economice mon
diale care Să ducă la întă-

Ceremonia plecării 
din țară a oaspeților 

din Guineea
Luni. a părăsit Capitala 

secretarul general al Par
tidului Democrat din Gui
neea, președintele Republi
cii Populare Revoluționare 
Guineea, tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, cu soția, to
varășa Andree Toure. care 
au efectuat o scurtă vizită 
în țara noastră la invitația 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele. Repu
blicii Socialiste România, și 
a tovarășei E 1 e n a 
Ceaușescu.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul Oto- 

. peni, care era împodobit 
sărbătorește.

Tovarășul Nicolae 
„Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Ah
med ■ Sekou Toure, împreu
nă cu tovarășa'Andree Tou- 

nerecuî'gerii...la forță și la 
amenințarea cu folosirea 
forței — ca o chezășie u- 
nieă și sigură a indepen
denței. și libertății fiecărui 
pqpor, a păcii, securității 
si colaborării internaționa
le.

în cadrul dezbaterilor ge
nerale a fost exprimată, în
mod ferm, opțiunea majo
rității covîrșitoare a sta
telor pentru realizarea unei 
mutații decisive în sfera re
lațiilor internaționale, prin 
abolirea definitivă a ve
chii politici imperialiste, 
bazate pe forță, amestec în

popoare, a- 
dominație 
dominație, 
o sursă

treburile altor 
suprire, dictat, 
și pretenție la 
care constituie
gravă de amenințare la a- 
dresa independenței națiu
nilor și a păcii mondiale, 
.cerîndu-se înlocuirea a- 
cestor .metode revolute, cu 
respectarea <3e către toate 
statele a normelor dreptu
lui internațional.

preluarea puterii în 1968, 
de către regimul militar.

1N PREZENȚA PRE
ȘEDINTELUI Republicii 
Federale Germania, Karl 
Carstens, la Frankfurt pe 
Main a avut loc ceremonia 
decernării Premiului pen
tru pace — cea mai presti
gioasă distincție culturală 
din R.F.G. — marelui vio
lonist Yehudi Menuhin. în 
cuvîntarea rostită la cere
monie, filozoful francez 
Pierre Bertaux, care a în- 
mînat premiul, a. relevat că 
acesta îi este decernat lui 
Yehudi Menuhin ca un 
„luptător ferm în slujba 
puterii pașnice a muzicii".

PREMIUL NOBEL pen

rirea climatului de destin
dere și cooperare între na
țiuni, la dezvoltarea liberă, 
nestingherită a tuturor 
popoarelor.

Convorbirile s-au desfă
șurat înțr-o atmosferă de 
caldă prietenie,, de înțele
gere reciprocă.

re au sosit împreună la ae
roport.

Numeroși bucureșteni au 
salutat cu căldură pe cei 
doi conducători de partid 
și de stat. Ei au dat glas 
satisfacției față de noua în- 
tîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ah
med Sekou. Toure menită 
a da un nou și puternic 
impuls dezvoltării legături
lor de prietenie și colabo
rare dintre popoarele și ță
rile noastre.

Tovarășul N i c o l a e 
Ceaușescu și-a luat rămas 
bun do la tovarășul Sekou 
Toure. Cei doi conducători 
de partid și de slat și-au 
strîns cu căldură mîi,nile..La 
rîndui lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa An
dree Toure și-au luat ră
mas bun.

Conferința națională 
a P.C. Portughez
LISABONA 15 (Agerpres). 

Ea Amadorâ, în apropiere 
de. capitala lusitană, a- avut 
loc Conferința națională a 
P.C. Portughez consacrată 
pregătirii alegerilor parla
mentare și locale care ur
mează să aibă loc în luna 
decembrie. La lucrările 
conferinței au luat parte a- 
proximativ 1 000 de dele
gați dini întreaga țară.

Conferința a adoptat o 
rezoluție în care țheamă 
corpul electoral portughez 
să-și dea votul în alegerile 
din decembrie pentru Ali
anța „I’ovo unido“ (Popo
rul unit), din care fac par
te Partidului comunist și 
Mișcarea democratică por
tugheză. r

Luînd cuvîntul în cadrul 
reuniunii, Alvaro Cdnlial, 
secretar general al parti
dului, a relevat că P.C... 
Portughez consideră că ale
gerile constituie un eveni
ment pozitiv în Vederea , 
soluționării pe cale consti
tuțională a crizei guverna
mentale prelungită.

tru fizică pe anul 1979 a 
fost acordat profesorilor 
Sheldon Glashow și Steven: 
Weinberg (S.U.A.) și Ab
duls Salam (Pakistan) — a 
anunțat luni Academia sue
deză de științe. Cei trei oa
meni de știință au primit 
înalta distincție pentru con
tribuțiile pe care le-au a- 
dus, separat, în acest de
ceniu, la dezvoltarea fizi
cii particulelor elementare.

ACADEMIA SUEDEZA 
de științe a anunțat luni, 
de asemenea, per- laureații 
Premiului Npbel pentru chi
mie pe anul 1979 : Herbert 
Brown (S.U.A.) și Georg 
Wittig (R.F.G.). Cei doi cer
cetători au fost recompen
sați pentru contribuțiile pe 
care le-au adus, prin lucră
rile asupra compușilor bo
rului și fosforului, la dez
voltarea tehnicilor sintezei 
orga": ce.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Călărețul - fără 
Icap; Republica : Portret 

cu ploaie; Unirea: Nik 
(Carter superdetectiv.

PETRILA: Tînărul din 
Istanbul.

ILONEA: Cînd alături e 
un bărbat.

| ANINOASA : Cuibul i-
I luziilor, seriile I-ll.
■ VULCAN : De ce să-l
I împuseăm pe profesor.
• LUPENI — Cultural :

IA 1 cincilea anotimp; Mun
citoresc : Police Python1 357. ■

TV
I 9,00 Teleșcoaiă. 10,00 
IFilm serial : Dallas —

Compania petrolieră E-

Iwing. 10,50 Telex. 16,00
Telex, 16,05 Teleșcoaiă. 

. 16,10 Curs de limbă engle- 
I ză. 17,00 Din țările socia- 
• liste. 17,30 Popas la Ho- 
I bița. Program de versuri, 
I muzică folk, cînteee și 
I jocuri populare. 17,45 Iti

nerare turistice. 18,05 Al- 
■ manah pionieresc. 18.25 
I Revista social-politică TV. 
1 18,50 1001 de seri. 19,00 
! Telejurnal. 19,20 în întîm-

pinarea Congresului al 
IXII-lea al Partidului,

19,30 Festivalul internațio- 
Inal ..George Eriescu" —

ediția a Villa. 20,10 La 
Izi în agricultură. 20.30 Re

portaj TV.: „întîlnirea
văilor". 20,50 Anunțuri și

Institutul de mine Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi :
— un tehnician principal — exploatări

miniere ,
— tehnician principal — topografie.

ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN TRANSFER:
— un tîmplar manual universal
— un timpiar întreținere
— un strungar
— doi lăcătuși mecanici
— un electrician.
Concursul va avea loc în data de 31 oc

tombrie 1979.
Condițiile de participare la concurs, de 

încadrare și retribuire sînt conform Legii nr. 
12/1971 și Decretului 188/1977,

Cererile se pot depune zilnic la bîro* 
plan-retribuire-personaî, unde se pot obține 
și relații suplimentare, telefon 42973.

C.M.V.J. 
întreprinderea 

pentru administrarea cantinelor 
și cazare Valea Jiului-Petroșani

angajează urgent

F O C H I Ș T 1

Informații, zilnic între orele 7—15, la se
diul întreprinderii din strada M. Viteazul 
nr. 2. '

Mica publicitate
VÎND Dacia 1100 cu pie

se de schimb, strada Inde
pendentei 3/19 după ora 
16. (838)

VÎND Dacia 1100 telefon 
42827. (841)

SCHIMB apartament 2 
camere confort I ultracen
tral Gheorghe Gheorghiu-

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 ■ 
Curierul melodiilor. 9,00 I 
Buletin de știri. 9,05 Ras- 
pundem ascultătorilor. I 
10,00 Buletin de știri. I 
10,05 Alternanțe rock si | 
folk. 10,40 Miorița. 11,00 | 
Buletin de știri. 11,05 > 
Discoteca 12,00 Bu- *
letin de știri. 12,05. Din I 
comoara folclorului nos- I 
tril. 12,45 Corul „Prfelu- j 
dili“ ăl ansamblului LTTC. J 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 I 
Clubul curioșilor. 16,00 • 
Radiojurnal. 16,20 Coordo- I 
nate economicei 17,00 Bu- | 
letin de știri. 17,05 Te • 
apăr și te cînt. patria I 
mea. 17,30 Poemele eter
ne alt muzicii. 17,50 Mu
zică corală și folk. 18,00 
Orele serii. 20,00 Inter- 
preți ai cîntecului popu
lar. ,20,15 România — pe- • 
isaj industrial contempo- I 
ran. 20,30. Memoria pă- 
mîntului românesc. 21,00 I 
Buletin de știri. 21,05 Ca- I 
dențe sonore. 22,00 O AÎ ■ 
într-o oră. 24,00 Bijuteris- I 
muzicale. 23.30—5,00'^ Non ■ 
stop muzical nocturn. I

Dej, județul Bacău, cu si
milar Petroșani sau garso
nieră confort I. Relații te
lefon 933/14256 după ora 
20. («oi

PIERDUT legitimație da 
serviciu pe numele Rotarii 
Mihai eliberată de I.M. Pe-< 
trila. Se declară nulă. (840)

i etrnșani. str. Republicii, alt, 90, teieioane <MO2 (secnȚaway, .4 2-i 6i (secții). 1 ii'ARUL i Tipogralia l'eiroșaru, str; nepaumu. m


