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Brigada condusă de Vasile Glișcă,
Pcirila a dat peste plan, de la începutul acestei luni, 
600 tone de cărbune.

In clișeu, schimbul condus de Dionisie Kiss.

Tovarășul 
losip Broz Tito 

va efectua o vizită
în țara noastră

| 4 pagini 30 bani

DEZVOLTAREA IN PROFIL 
TERITORIAL A VĂII JIULUI 

va determina o nouă calitate a vieții oamenilor munciiîn anul 1980 și în viitorul cincinal 1981—1985, Va- ' lea Jiului va cunoaște o puternică dezvoltare economică și socială, fapt ce se va reflecta pozitiv în creșterea continuă a- bunăstării materiale și spirituale a oamenilor . Așa cum prevede Hotărîrea adopta- , tă la Conferința organizației, mu-' riicipâle de partid, in anul 1980 sc va obține o producție netă' industrială în,, valoare de 1.7 miliarde lei. iar.în ceasta va ajunge la aproape 3 miliarde Ici. De asemenea, în această perioadă, pentru municipiul Petroșani este alocat tin volum de investiții de pește 11,5,miliarde lei, care se va ma- i terializa în numeroase o-■ biectiye industriale și so- . i cial-culturale,.■ în centrul preocupării .organelor executive, ale consiliilor populare orășenești și municipal va sta realizarea la termen a numărului de locuințe prevăzute. în medie 1800 aparta-, mente în fiecare an, spații comerciali;.. i:nită.;i de în:,- vățămînt, cultură, sănătate, baze sportive ș-i turistice etc. Astfel la Petroșani, Vulcan și Lupeni se vor construi noi magazine universale, iar baza materială a procesului de învățămînt va- spori prin construirea și dezvoltarea liceelor eu specific industrial din Lupeni, Vulcan precum și Institutul de mine Petroșani. O bună parte din absolvenții acestor șeoli vor fi o- rientați să se încadreze în unitățile' . economice, ale: Văii Jiului, în vederea stabilizării forței de muncă, mai ales la hivelul întreprinderilor miniere.Măsurile întreprinse de către organul municipal de ‘ partid au în vedere înce- • perea și punerea în funcțiune Ia timp a tuturor o-

dicării gradului de urbăni- zare al Văii Jiului, protejarea și ameliorarea mediului înconjurător, se va

ț
»

muncii.

biectivelor industriale și social-culturale prevăzute, în acest scop consiliului1 popular, municipal, beneficiarilor de investiții, unită- acționa pentru executarea ților de construcții, le revine sarcina soluționării o- , ... .... . ,perative a problemelor re- municipiului. Astfel din feritoare la elaborarea do-
în termen a termoficării centralizate a localitățilorcei. 42

La invitația țoyarăș.u- i Nicolae Ceaiișeseu, sebeetar generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Ro- mâriia, tovarășul Iosi.p Broz Țițo, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din lugosla-/ x ia. va efectua o vizită oficială de prietenie în ’ , țara noastră, la începu-. tul lunii noiembrie a.c.
I.M. PETRILA

CONGRESUL
Cea mai mare depășirePentru ziua de 23 octombrie cele mai mari depășiri de productivitate a o muncii planificată în cur-- - bune le-au .obținut sectoarele: IV —s pluș 3.142 kg/ post ; III — plus '589 kg/ post și II — plus 260 kg/. post. Da la începutul lunii . cele .mai mari depășiri ale sarcinilor ele plan la pro-, ducția de cărbune extras le-au avut sectoarele : 1V — plus 3 551 tone și III — plus 1,266 tone.

de km rețea termică, 16 km vor fi dați în funcțiune în 1981, 10 km în 1982, iar restul de 16 kni în anii următori.O bună parte din propunerile făcute de comuniști CU prilejul adunărilor pen- plasamentelor, deschiderea tru dări de seamă și ale-

In spiritul Hotărîrii 
Conferinței municipale 

de partid s

1985 a- cumentațiilor, stabilirea am -la timp a finanțărilor, or-. ' ganizărea și începerea J.U- crărifor, asigurarea dotării cu’utilaje, materiale și. forță de muncă. în realizarea programului de investiții . se: va urmări aplicarea de soluții constructive - cît mai economice, asigurarea utilităților necesare noilor obiective prin folosirea la maximum a posibilităților locale și rețelelor existen- . te de energie, transportele.Potrivit proiectului de Directive ce va fi supus dezbaterii Congresului al Xtl-lea al partidului, in cincinalul următor se vor . majora veniturile tuturor- categoriilor de oameni ai muncii din Valea Jiului. Va spori retribuția medie reală cu 16—18 la sută, vor crește pensiile de asigu-... rări sociale, alocațiile de stat pentru copii etc. Co- ■ respunzător creșterii puterii de cumpărare a populației, volumul desfacerilor de ’ mărfuri cu amănuntul în Valea Jiului va spori în viitorul cincinal cu 40 la sută, iar prestările de servicii cu 95 la- sută. Se va- urmări -în continuare extin- . derea formelor moderne decomerț, a unităților tilF" ~ „gospodina",, de autoservire și alte prezentare mărfurilor.

geri se vor înfăptui ca urmare a. măsurilor stabilite de către comitetul, "municipal de partid pentru diversificarea și sporirea producției bunurilor de larg, consum, îmbunătățirea calității produselor, diversificarea prestărilor de servicii către populație, buna : gospodărire și administrare ■ a fondului locativ proprietate de stat. îmbunătățirea / dotărilor edilitar-gospodărești a localităților Văii Jiului. Aceasta impune întărirea și lărgirea formelor de legătură cu masele de cetățeni, dinamizarea activității comitetelor de cetățeni și a asociațiilor de lo- . catari pentru mobilizarea activă a luturilor locuitorilor Văii Jiului la buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor și comunelor din. municipiul nostru. Ca

Depășind producția pla-- nil'icată pentru ziua de 23 : Octombrie cu 11,65 la sută,inina Petrila a obținut cel , mai mare spor de producție, al zilei, amintite și a.-, ceasta pe seama depășirii- productivității muncii pla- ’ nificate în cărbune cu 1411 . kg/post.
pe 10 luni

îndeplinit l.M. ANINOASA

(Continuare în pag. a 2-a)
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forme noi de și desfacere a In vederea ri-
INDIVID - COLECTIVITATE

De ziua armatei noastreîncă de la izvoarele neamului, oamenii acestui pămînt n-au iubit meseria armelor, dar cînd dușmanul le-a înnegrit o- rizontul fruntariilor, tine a 11 a c î mp u 1 ui. a cl ev e ni t necruțătoare culcînd la pămînt ca spicele rîndu- rile cotropitorului. Și de pofta acestui pămînt dulce ca mierea și-au lăsat asele și. duhul în brazdă românească două milenii de vrăjmași, care amenințaseră ființ., înfrățitului neam de daci și romani. Românii n-au trăit vreodată veleitatea actului e- roic gratuit, cînd însă a stat în cumpănă destinul neamului, patria le-a fostmai presus decît viața. > _Tulburi . vremuri au (Continuare itl pag. a 2-a)

fost și în crugul acestui secol bîntuit de molima genocidului, în cele două războaie planetare, . armata de țărani a românilor a luptat pentru reîntregirea și apărarea ființei na: ționalc, dintotdeauna în vatra Carpaților. Ultima oară, în ziua de 25 octombrie 1944, Caț-eii și Satu Mare și-au scuturat zeghea pămîntului de vrăjmași, aducînd cerului carpatin, seninul unei vieți demne și fericite, pe care, la îndemnul comuniștilor, poporul a- cestor meleaguri s-a angajat să o construiască, într-un ritm care comprimă secolele în ani.
*

Ion VULPE

Două sectoare de la întreprinderea minieră Lupeni, jnină fruntașă în întrecerea socialistă ce se des- - Jășoară în bazinul nostru carbonifer, și-au realizat și depășit eu o săptămînă în avans sarcinile planificate pe 10 luni .din acest an,
• SECTORUL IV. Sporul 

de productivitate realizat 
este de 400 kg/post în 
cărbune, iar producția su
plimentară obținută pe a- 
ceastă bază, de la începutul 
anului la zi, este de pes
te 27 000 de tone. S-au re
marcat brigăzile conduse 
de Ioan Sălăgean, Valentin 
Tofană, Constantin Lupti- 
leseu și Teodor 
toate dotate eu 
mecanizate.

Boncalo, 
complexe

VI. Trin-• SECTORUL 
tr-o depășire a productivi

tății muncii planificate Ia 
nivel de sector cu 160 
kg/post minerii acestui 
sector au obținut o depă
șire a planului pe 10 luni. 
Cele mai bune realizări le-a 
obținut brigada condusă de 
comunistul loan Kacso, bri
gadă care exploatează un 
complex mecanizat.

Colectivele ambelor sec
toare sînt hotărîte să-și 
sporească realizările pînă 
la Congresul al Xll-lea al 
partidului.

Realizarea integrală a sarcinilor 
de dezvoltare socială a Văii JiuluiNc-am propus șă prezentăm cititorilor principalele .obiective sociale pe care Ie va executa, conform planului, în anul viitor, unitatea de construcții din Valea Jiului și, în context, stadiul pregătirii execuției acestor obiective de către beneficiari și constructori — deopotrivă. în acest scop un reporter al ziarului nostru a avut o convorbire cu tovarășul ing. Emilian Tomules- 

cu, directorul Grupului de șantiere ai T.C.LLinteresați de evoluția execuției obiectivelor proprii ș-a dovedit a fi comerțul, care nu sprijină șantierele, dar ,,contribuie" cu cele mai mari restanțe în asigurarea documentațiilor. împreună cu organizațiile locale și județene de turism, cele din comerț, pe primul loc, nu au asigurate la această oră documentații pentru lucrări ce trebuiau să se afle deja în execuție sau viitoare în valoare de peste 40 milioane lei. Este o situație îngrijorătoare, avînd în vedere că majoritatea obiectivelor respective sînt cuprinse în programul suplimentar de dezvoltare economi- co-socială a municipiului, a- doptat la indicația conducerii partidului. Neasigurarea pînă ]a finele anului a condițiilor de atacare a u- nora din aceste obiective

— Să începem, totuși, 
tovarășe director, cu o 
succintă evidențiere a 
realizărilor din acest an.— In nouă luni, grupul nostru a dat în folosință 568 apartamente la Petrila, Petroșani, Lupeni și Vulcan. Se vor preda pînă la sfîrși- tul anului încă 399 apartamente, pentru care sînt create atît condiții proprii ci', și din afară pentru finalizare. Aș vrea să remarc, mai ales, sprijinul pe care îl primim în acest scopLa Lupenj E.G.C.L. și alte unități economice din oraș ne sprijină cu circa 3v dj muncitori zilnic. La Petroșani .— în centru de către E.G.C.L.. iar la blocul C.M.V.J. de către combinat, la obiective de spital de către personalul acestuia și d? către elevi la viitorul liceu ecaftQmic. Unul din be- ___  ..neflciarii cei mai puțin pune sub semnul întrebării

păstrarea lor în planurile viitoare de , investiții, ceea ce ar avea implicații nu atît în sl'era interesului strict al comerțului sau turismului, ci al dezvoltării în ansamblu a Văii Jiului. Prea puțin fac ceilalți beneficiari pentru crearea condițiilor de începere a sălii polivalente din Petroșani, a Fabricii de paste făinoase Li- vezeni, cinematografelor din Lupeni, Petrila și Petroșani și locuințelor destinate M.C. Industriale. Necesitatea soluționării problemelor ce asigură începerea efectivă a acestor lucrări apare și mai stringentă dacă avem în vedere capacitatea limitată de execuție de care dispunem. Repet, asemenea neglijențe partea beneficiarilor conduce ia scoaterea plan a investițiilor, ceea ce ar însemna o mare pierde
re pentru municipiu.

— Ați pătruns deja, 
în problemele anului vi
itor. în acest cadru,

din 
pot 
din

Ia

Interviu realizat de 
Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Realizări constanteRealizările obținute de colectivul njinei Aninoașa în această îună au ■constituit un veritabil reviriment, fiind cele mai constante realizări medii zilnice din bazin. Mina a realizat planul lunii, la zi, în procent de 100,5 la sută pe seama depășirii sarcinii de plan a zilei de 23 octombrie cu 5,7 la sută.La nivelul sectoarelor, cete mai bune realizări le-au obținut colectivele de la III, IV și V care și-iau depășit cu 49, cu 88 : și, respectiv, 35 tone de cărbune sarcina zilnică. De . la începutul anului, în fruntea întrecerii se situează minerii sectoarelor IV și V care au obținut sporuri de producție de 1 200 și 1 336 de tone pe seama depășirii productivității muncii planificate cu 271, kg. pe,post, sectorul IV, și 184 kg/post, sectorul V.
Creșterea calității 
cărbunelui livratSub îndrumarea organizațiilor de partid, colectivul preparației Lupeni este preocupat, de aplicarea unor soluții noi în vederea urmăririi selectivității instalațiilor de preparare, ceea ce determină o diminuare substanțială a pierderilor de cărbune coc- sificabil, în mixtele e- nergetice și steril. în a- ceastă lună a fost preluată o cantitate suplimentară brut, cantității cărbunelui preparat va Ayea loc în condițiile reducerii cheltuielilor materiale de producție, economisirii de materiale, energie și combustibil.în cinstea marelui forum al comuniștilor, preparatorii din Lupeni s-au angajat șă realize

ze o producție suplimentară de cărbune spălat de 10 000 tone, o economie la costurile de producție de 2 milioane lei și îmbunătățirea conținutului de cenușă la cărbunele c<*- sificabil cu 0,1 puncte.

de cărbune "i Creșterea și calității
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Un glorios itinerar de luptă, 

purtînd pecetea vitejiei ostașilor noștri
— Sînteți dintre cei mai 

prolifici autori de lucrări 
memorialistice din genera
ția foștilor combatanți 
români în epopeea insurec
ției și a războiului antihit
lerist. Vreți să amintiți 
aici principalele cărți în 
care evocați gloriosul drum 
de luptă al oștirii noastre 
în încleștarea cu cotropito
rii fasciști ?— Mai cunoscute cititorilor ar fi cărțile „260 de zile în linia întîi", „260 de zile în fața morții" (ambele lucrări de memorii, asemănătoare numaj prin titlu), „în coloana eroilor dobrogeni" (care.este o monografie a istoriei eroice a Diviziei 9 „Mărășești", în care am luptat eu însumi), „Asaltul" (un amplu eseu despre vitejia că),. „Postul de nau" tiu mai (roman dedicatneia dintre ultimele acțiuni la care am participat în primăvara anului 1945 împotriva trupelor hitleriste).

— Reproduc un scurt 
fragment din „Asaltul",

■ dică propriile dv. cuvinte : Cehoslovacia. „Mergînd pe firul amintirilor. parcă mă văd în zarei timpului de atunci, mic de tot, aproape cit un punct, dar un punct foarte viu. înarmat cu o armă de foc,.. Făceam parte din-o alde viate efective de 538 516 oameni — la chemarea ță

româneas- radio „Do- transmite" exclusiv u-

Săptămîna economiei
amplă acțiune vizînd chibzuință

Convorbire cu colonei (r) ION GH. PANĂ, 
scriitor, veteran al războiului antihitlerist

tr-un munte de peste jumătate de milion de te asemănătoare puncte foc. Muntele acela era teaza noastră armată cărei

a-

rii, a Partidului Comunist Român — a pornit, în cadrul coaliției antihitleriste, alături de glorioasa aripată sovietică, .la lupta pentru eliberarea deplină a teritoriului național, pentru înfrîngerea mașinii de război a Germaniei naziste". Cum vedeți azi, după 
35 de ani, acel punct Pr<>- 
iectat în pagina de carie ?— Exact așa cum l-am descris, cum eram atunci cînd purtam gradul de căpitan Și cînd, în fruntea companiei mele de viteji, ne-am avîntat, în zorii zilei de 24 august 1944, la luptă împotriva rezistențelor hitleriste din Dobrogea, iar apoi, mai departe, pentru eliberarea pămîntului scump al Transilvaniei,. ____ _______ _precum și dincolo de hota- sergenților Mănescu. rele țării, în Ungaria și

— Cititorul care a zăbo- 
viț asupra cărților de me
morii pe care le semnați 
încearcă sentimente de 
profundă m'mdrie patrioti
că pentru bravura și spi
ritul de sacrificiu dovedi
te d< ostașii noștri la Oar
ba pe Mureș și la Cărei, 
pe rîurile Hron Și Vâh, în 
Tatra Mică, în Boemia.— Nu pot să uit uriașa

încleștare cu dușmanul, încleștare de-alungul reia minunății noștri tași nici lorne, Călugăreni, de la și Smîrdan. Mărășești Oituz. Din no'u, ca totdeauna în luptele cu cotropitorii, ostașii-români s-au distins prin înălțătoare virtuți eroice, prin iscusință, neînfricare, putere de sacrificiu, voință neclintită de a învinge, patriotism fără margini. în .cărțile mele, așa cum am mai șpus-o, am adus o pioasă cinstire tuturor ofițerilor și ostașilor cu care am fost umăr la umăr în dramaticele bătălii, printre care Ner- teșteanu, Pinzaru, subofițerilor Ciurea. Constandoiu, Girbocea, Nedelcu, ofițerilor Mărcuș, Dumbravă, Pă- tulea. Filip, Păunescu, Io- . nescu. Ei, și atîția alții,și-au făcut datoria. pînă

s-au arătat a continuatori de la Posada de la Podul
ca- os- fi vred- ai eroi- și Rovi- înalt’ Și Plevna Și

la ultima suflare, față de patrie și popor.
— Pentru faptele de ar

me de pe front, vi s-au a- 
tribuit înalte decorații, â- 
tit atunci, cît și după a- 
ceea. Vă considerați un 
erou ?— Cu toate că am luptat din prima zi a insurecției și pînă . in ultima zi a războiului, și cu toate că am înfruntat moartea în cele 260 de zile de aprigă încleștare. niciodată nu m-am socotit a fi un erou. Pur și simplu, mi-am făcut datoria ostășească față de patria mea și față de conștiința mea.

— Ce idee ați dori să su
blimați în încheiere ?— Aceea că tinerele generații, pentru al căror viitor s-au jertfit pe frontul antihitlerist a P r o a P c 170 000 de fii ai acestui pămînt, să nu uite acel riaș tribut de sînge,cinstească eroii neamului și să le fie mereu și mereu demni continuatori. Să dăruiască tot cee;1 ce au mai bun înălțări; patriei noastre scumpe și apărării ființei sale milenare.

lisă

Nicolae POP

î

i
Și

Ostaș și ctitor

lie ziua armatei noastre
(Urmare din pag 1) de in- so- vo-cu

Socialismul a omogenizat milioanele de destine muncitori, plugar; și telectuali, orînduirea cială devenită crez și nație, es'te apăratădragoste și devotament civic de ostașii României socialiste, ei înșiși .muncitori, agricultori, sau intelectuali. Iată de ce nobila misiune de a răspunde de integritatea înfăptuirilor revoluționare ale poporului român este privită ca o înaltă cinste, fiindcă mîna care ține arma la piept și veghea necurmată a minții ostașului nu creionează orizonturi străine sufletului nostru, ci sînt menite să străjuiască firescul vieții românești.Spre aducere aminte, în această zi .de octombrie--25

ne exprimăm prinosul de recunoștință celor care s-au jertfit pentru viitorul luminos al patriei, cinstim apărătorii certitudinilor socialismului, oastea de feți-frumoș; ai patriei care nu pregetă o clipă în fața datoriei. Iată de ce sărbătorim astăzi Ziua forțelor armate ale țării.

Veghcz cu ochi de 
Rotundul țării mele 
Sînt hotar o stîncă de granit, 
Precum au fost străbunii din străbuni.

Sub fiecare palmă de pămînt 
Pulsează jertfa bravilor eroi 
Al căror sînge suie în cuvînt 
Și prin cuvînt peceți lasă în noi.

Slăvire celor care, ne-nfricați, 
De două mii de ani au singerat 
Veghind această zare de Carpați, 
I-'iința noastră, leagăn, yîs curat.

Acum, la rîndul meu, sînt țării scut 
.Și-i pun podoabe pe ales veșmînt 
Ostaș și ctitor glia m-â născut, 
O apăr, o înalț și-n yeci o cînt.

N. PALTIN

șoim și braț călit 
de goruni,

Urmarea firească a politicii Partidului Comunist Român de dezvoltare rapidă a economiei naționale, de creștere a veniturilor bănești și a nivelului de trai al populației, sporesc an de an posibilitățile de economisire la C.E.C. a disponibilităților bănești realizate de oamenii muncii. Dezvoltarea spiritului de economisire m rînduri- lc oamenilor muncii din Valea Jiului este ilustrată, intre altele, și de evoluția ascendentă a fondului general al economiilor depuse la C.E.C. Acest sold este în anul 1979 cu circa 21,3 la sută mai mare față de cel din anul trecut. în prezent, un libret de economii revine la 1,5 locuitori din Valea Jiului.Pentru a ilustra avanta- . jele economisirii Ia C.E.C. este suficient să amintim că în anul 1978 s-au a- cordat depunătorilor de economii din municipiul nostru dobînzi în valoare de 15 milioane lei. iar un număr de 14 depunători au cîștigat la tragerea la sorți din semestrul I al acestui an autoturisme „Dacia 1300“.în cadru] relațiilor de economisire de către oamenii muncii, Casa de Economii și Consemnațiuni a a- vut în permanență în aten- ți > îmbunătățirea activității de efectuare a operațiunilor. Pe lingă unitățile C.E.C. existente au fost în

ființate un număr de 36 unități mandatare care funcționează în întreprinderile și instituțiile municipiului. Prin aceasta s-a urmărit ca acțiunea de economisire să se desfășoare cît mai aproape de locul de muncă.Activitatea de economisire cunoaște în fiecare an, în cursul lunii octombrie, acțiuni deosebite. în perioada dintre 25—31 octombrie se organizează „Săptămîna economiei" care reprezintă nu numai un e- veniment pe planul vieții sociale, dar și un prilej de bilanț gospodăresc, de e- vidențiere a hărniciei și chibzuințe!, a spiritului de economisire. Această manifestare, devenită tradițională în țara noastră, urmărește dezvoltarea chibzuințe! economice în rîn- durile tuturor cetățenilor care se materializează în tot mai buna gospodărire a bunurilor materiale și a mijloacelor financiare ale societăți; cît și personale. „Săptămîna economiei" prilejuiește, totodată, aplicarea unor măsuri care să asigure ridicarea nivelului servirii depunătorilor, creșterea operativității și calității. muncii la toți lucră-, torii Casei de Economii și Consemnațiuni.
Aurel DRAGUȘIN, 

șefuf filialei Petroșani 
a Casei de Economii și 

Consemnațiuni

O nouă calitate a vieții 
oamenilor muncii
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Pentru a aprofunda cit mai eficient și util cunoștințele teoretice însușite la cursuri studenții grupei 263 ai Facultății de mine de la I.M.P. pleacă azi, 25 octombrie a.c., î'n- tr-o instructivă excursie de studii în bazinul car- .

bonifer Motru. vor vizita mina cariera de la 
(Șt. Nemecsek)

★I-a Sarmizegetusa, sînt primiți azi în rîndul pionierilor, 20 de șoimi ai patriei din clasele a 11-a A și a 11-a O de la Școala generală nr. 3 din o- rășul Petrila. ‘jr tot azi, la ora 10,30, la Casa pionierilor și șoimilor pa-

Studenții Motru și Lupoaia. triei din Petrila, 2100 de pionieri și șoimi ai patriei se vor întilni _cu militari și ofițeri. în cadrul unei acțiuni dedicate Zilei armatei. (D.G.)Astăzi, la ora 16,30, în sala mică a Casei de culțură din Petroșani are loc o întîlnire a cititorilor cu un grup de scriitori și redacția revistei „Igaz Szo“ din Tg. Mureș.

(Urmare din pag I)urmare a îndeplinirii măsurilor referitoare ;a dezvoltarea forțelor de producție, o atenție deosebită se va acorda întăririi familiei și ocrotirii sănătății oamenilor muncii, intensificării activității de pregătire profesională, calificare și policalificare, de educație sanitară a populației, pentru reducerea morbidității cu incapacitate de muncă și creșterea numărului populației.. Obiectivele industriale și social-culturale prevăzute a se realiza în Valea Jiului în perioada imediat următoare constituie o expresie elocventă a politicii partidului și statului nostru de

ridicare generală a gradului de bunăstare și civilizație al tuturor cetățenilor. .Tot ceea ce se va realiza exprimă grija, deosebită pe care personal tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secreta- .rul general al partidului, o manifestă pentru dezvoltarea Văii Jiului, în scopul . creării unor condiții tot . maj bune de muncă și de viață minerilor. Sarcina 
hotărîtoare ce revine orga
nelor și organizațiilor de 
partid este de a mobiliza 
întreaga masă de comu
niști, toți oamenii muncii 
pentru realizarea in bune 
condițiuni a acestor obiec
tive, conștienți fiind că de 
îndeplinirea lor depirit' 
creșterea nivelului de trai, 
calitatea vieții noastre, a 
tuturor.

(Urmare din pag. 1)

locuințe, care sînt pre
vederile și exigențele 
pentru 1986?— Numai pentru consiliul popular, numărul a- pârtamcnteior în 1980 se va ridica la peste 1800. La acestea se adaugă apartamentele ce se vor construi

I.R.E.H. care trebuie să devieze o linie electrică de pe amplasănientul blocului 21 din Vulcan și a unui cablu la blocul 17 Lupeni.
— Cum este pregătit 

grupul de șantiere pen
tru a prelua volumul 
sporit de apartamente și

locuri. Ceva mai rodnice sînt eforturile depuse pentru policalificarea forței de muncă existente. Mozaicarii efectuează operații da zidărie, . tencuieli și șape. Instalatorii sanitari montează, acolo unde este necesar, rețele termice.. Este

6 din Lupeni. Rezolvarea problemelor forței de muncă pentru execuția obiectivelor de investiții din Valea Jiului se cere însă, abordată și la nivele superioare. ■unității noastre. Dotarea cu utilaje a Văii Jiului este încă deficitară, iar fa

te deosebită în asigurarea bunei aprovizionări a activității șantierelor constituie depozitele-tranzit. Spre deosebire de Deva, în Valea Jiului de această activitate auxiliară se o- cupă tot șantierele, care,pentru întreprinderile miniere și unitățile ■ M.C. lnd. Pe localități, repartizarea este următoarea : Petroșani— 786 apartamente, Petrila— 140, Vulcan — 296, Lupeni — 559, Uricani — 102. Avem promisiunea beneficiarului că ne va asigura din timp condiții de exe-' cutie în termen a blocurilor. Aceasta este și convingerea noastră, deși la u- nele blocuri prevăzute pentru aceșț. an există probleme care încă țin execuția în loc. Pentru blocurile de la piață, de pildă, nu sînt terminate demolările pe amplascuiientul rețelelor termice, în timp ce iarna e aproape. De peste două luni facem apeluri— nereceptate . de către

Realizarea integrală a sarcinilor
alte obiective social-cul
turale ce-i revin in anul 
viitor ?— Forța de muncă este cel dintîi aspect al pregătirilor Spre oare ne concentrăm atenția, avînd în vedere că actualmente nu dispunem deeît de efective la nivelul sarcinilor anului în curs, în timp ce planul fizic pe anul viitor este de aproximativ două ori mai mare. Am organizat cursuri de calificare pentru 175 muncitori în meserii deficitare — zidari, dulgheri, ficrar-betoniști — dar s-au ocupat doar 50 din. aceste

aproape generalizată aplicarea de gleturi ușoare în interiorul blocurilor din prefabricate de către zugravi. Âm îmbunătățit organizarea muncii prin comasarea formațiilor mici 
în brigăzi complexe, cu putere de lucru superioare și posibilități mai ușoare de. aprovizionare. Subliniem, de asemenea, inițiativa trustului din Deva de a repartiza echipe ale altor șantiere în sprijinul construirii de blocuri în Valea Jiului. Deocamdată, o formație a șantierului nr. 2 Deva lucrează la blocul A

ră mecanizare nu se poate vorbi de o creștere substanțială a productivității muncii îri construcții. Se cere grăbită această latură a pregătirilor de către trust, în sarcina căruia, in principal, cade. Din cauză că nu dispunem de o macara de mare capacitate pentru montajul prefabricatelor, stagnează lucrările la tipografia nouă, la poligonul de prefabricate din Live- zeni, la fabrica de pîine din Livezeni, la două centrale termice care trebuie să încălzească apartamente încă în acest an. O greuta-

pentru orice operație de descărcare bunăoară, retrag de ia punctele de lucru muncitori direct productivi pe șantier. Este firesc ca prin decizia trustului, cel puțin pentru anul viitor, această activitate să lie organizată îri cadrul rinei unități secundare de producție.Cu excepția unui singur bloc, la toate locuințele ce se vor construi în anul următor se utilizează tehnologii avansate : diafragme și panouri prefabricate. A-

eeasta impune asigurarea ritmică a șantierelor cu piese prefabricate, o mai bună dotare, organizarea superioară a activității în, poligon și tranzita. I.M.C. Bîrceai care ne livrează o parte' din prefabricate, ca și alți furnizori ce ne-au creat greutăți in acest an, trebuie să renunțe la trimiterea neritmică și dez- asortată a materialelor și pieselor, respectiv livrarea preferențială a prefabricatelor cu valori mari și în- tîrzierea celor miei, dar fără de care nu se pot „închide" lucrările pe șantier.In fața sarcinilor deose-. bite ce le stau în față pentru anul viitor, constructorii Grupului de șantiere din Valea Jiului s-au pregătit intens pentru a le realiza. Planul este mobilizator, dar puterea de muncă a colectivului nostru este pe măsura sarcinilor încredințate, astfel îneît obiectivele sociale prevăzute a se executa în anii viitori în municipiu să fie integral realizate.
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activist obștescOamenii orașului Petrila s-au obișnuit să-1 vadă pe muncitorul preparator Constantin Popescu, în cîteva ipostaze : lucrînd în schimburi ea mașinist la preparație, trebăluind prin fața blocului în care locuiește, mobilizîn- du-i pe cetățeni la diferite acțiuni gospodărești, în calitatea sa de vicepreședinte al asociației de locatari nr. 4C din Petrila. ,— îmi place să particip la activități cultural-ar- tistice — ne mărturisea Constantin Popescu. De două ori pe șăptămînă particip la repetiții cu corul „Freamătul adîncu- lui“ ai minerilor noștri, cor laureat al celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României11 și la corul „Rapsodia11 al cadrelor didactice de la Școala generală nr. 5.— Știu că ați participat la concursuri pe teme de protecția muncii, în ramura preparare...— Da, am obținut locul I pe municipiu în anul trecut. Nu mă limitez numai la treburile de la locul de muncă. în definitiv, 27 de ani de muncă nici nu e așa mult.Privesc spre steluțele de fruntaș în producție, obținute de Constantin Popescu în anii trecuți, împreună cu formați

1
2
1
I
J

lucru fruntașă din face parte și zîmbesc.— De un lucru trebuie să țină cont omul în viața lui de zi cu zi... Toate rezultatele bune se obțin alături de oamenii ca.e te ajută la greu, pe care trebuie, la rîndu-ți, să-i ajuți ■ împreună cu ortacii ’mei. cu toți locuitorii orașului Petrila, n.e gîn- dim la viitorul minei, al orașului nostru.- la încununarea idealurilor noastre...Ne-am despărțit. Comunistul Constantin Popescu, trebuia să plece într-o acțiune, alături de ceilalți membri .ai echipei de control al oamenilor muncii, mai avea de transcris cite ceva în cartea de i- mobil al cărui responsabil este, încă nu terminase cu zugrăvitul... Evident, avusesem ca interlocutor un pasionat activist obștesc, un om format la* școala muncii, a pasiunii pentru treburile colectivității.

Un colectiv care se întrece peCu aproape un an în urmă, maistrul Titi Mareș de la mina Vulcan ne spunea Pe atunci că „vom mai auzi noi despre sectorul I, despre oamenii de aici, despre ceea ce sînt ei în stare să facă“. Evenimentele s-au succedat cu rapiditate, colectivul despre care vorbim a continuat să-și desfășoare activitatea în nota sa caracteristică, din ce în ce mai bine. De la o lună la alta producția suplimentară extrasă de harnicul colectiv al sectorului a fost în continuă creștere. Aceasta le-a permis minerilor să-și ia angajamentul ca în cinstea marelui forum al comuniș- . tilor, Congresul al Xll-lea al partidului, să extragă cu cîteva mii de tone de cărbune mai mult decît prevederile de plan. Dar, cum se întîmplă cînd un colectiv de muncă se întrece cu sine însuși, primul angajament a fost realizat și depășit, din nou suplimentat și iarăși depășit. Așa ' se face că în august, depășind din nou. angajamentul

de a extrage 7000 tone de cărbune peste plan, încearcă o nouă suplimentare a acestuia ia 8000 tone, con- siderînd-o o cifră rezonabilă, care reflectă puterile sectorului.
tic o cifră rotundă: plus 10 000 tone de cărbune.Am încercat să cunoaștem cîțiva dintre autorii a- cestor succese. O primă întîlnire, întîmplătoare, am avut cu maistrul principal

• Producția suplimentară extrasă de la începu
tul anului de colectivul sectorului I al minei 
Vulcan depășește în prezent 9 000 tone de 
cărbune • Toate brigăzile cu planul realizat și 
depășit • Angajamentul sectorului în întîmpi- 
narea celui de-al Xll-lea Congres al partidu
lui : 10 000 tone peste prevederi.

După încheierea celei de a doua decade a lunii octombrie, ne găseam la mina Vulcan și spre satisfacția noastră aflăm că sectorul I și-a suplimentat din nou angajamentul luat, întrucît cifra depășirilor 
a ajuns la 9400 tone de cărbune și unui colectiv care se respectă nu-i stă bine să se mulțumească cu puțin. Deci succesele se țin lanț, minerii de aici pro- punîndu-și să raporteze la apropiatul eveniment poli-

Adrian Fuiorea, la ieșirea din schimbul IV, care ne prezintă realizările la zi, evidențiază toate brigăzile, dar în mod deosebit pe cea condusă de Mihai Neștean, formație aflată în plină ascensiune.De fapt respectiva brigadă a ajuns în fruntea întrecerii tocmai datorită dorinței de afirmare, de auto- depășire, în cadrul sectorului activînd formații bine cunoscute, ca cele conduse de Mihai Dudescu,

sine însușiȘtefan Ganz, Constan tin, Trenchea, Florin Șerban, aj căror nume s-a situat în-ț totdeauna, ca și în prezent,- în rîndul fruntașilor. Poate tocmai această constanță a permanentei situări în fruntea ierarhiei obligă, iar oamenii sectorului I au știut să-și respecte obligațiile, angajamentele și cu- vîntul dat.înaintea intrării în schimbul II, > din ziua documentării noastre, patru dintre oamenii de nădejde ai sectorului, comuniștii Dumitru Ungureanu; frații Gheorghe și Dumitru Drobotă și Mihai Mitrea, ne mărturiseau că cel puțin în acest am nici unul dintre sectoarele minei nu va reuși ,să-i întreacă în realizări, chiar dacă, datorită condițiilor de exploatare, ei nu dispun de atîta mecanizare, folosesc tot metoda clasică, cu abataje cameră. Dorința lor din- totdeauna a fost și rămîne ca ordinea cronologică a sectoarelor să nu fie doar o chestiune de cifre. Concret, sectorul I să fie tot primul în realizări.
Deviza lor este: efec

tuarea cit mai rapidă și 
de 
la 
re 
că 
de 
Iată de ce șeful echipei 
de cazangii Octavian 
Vijulie, Aurel Iordache, 
Constantin Cepleanu și 
sudorul Marin Burada 
rămîn ore în plus peste 
programul de lucru, pu- 
nînd mai presus de ori
ce realizarea în termen 
a obiectivului economic.

calitate a lucrărilor 
instalația de încălzi- 
de Ia centrala termi- 
a viitoarei fabrici 
mobilă din Petrila.

LICÎU

I î
Ion DAN BALAN

Fața stranie a unui cazMeandrele țesute din neprevăzutele vieții l-au adus pe interlocutorul deunăzi, om la cumpăna vieții, să relateze, să-și spună părerea în scris, despre anumitele stări de lucruri din sinul colectivului de muncă din care face parte, mărturii care urmau să stea la baza hotărîrii conducerii întreprinderii privind lichidarea neajunsurilor din viața colectivului.Pătruns de greutatea responsabilității față de ceea ce urma să afirme, necesitatea de a zugrăvi cît mai obiectiv starea de lucruri, pentru a crea o imagine clară asupra : celor petrecute, omul nostru și-a așternut opiniile pe parcursul a șase pagini cu o caligrafie care trăda importanța atribuită de referent cazului în sine. A descris cu lux de amănunte

împrejurările în care s-a petrecut abaterea de la disciplina .muncii, a respectat strict cronologia faptelor și a conchis, pe ,spațiul a două coli de hîrtie, men- ționînd părerea strict per-
colectivității,' cu bucuriile și necazurile, pe care le rezervă viața fiecăruia dintre noi.El.exprime sincer opinia pre o stare de fapt sînui colectivului său muncă, a descris în cel

omul chemat să-și des- din de maimic amănunt cele întim- plate, numai că nu putea preciza decît prenumele colegilor de breaslă, cu toate că muncește- de mai mult de trei ani de ei.De unde oare stranie lacună îninterumane cotidiene ?A reușit oare omul nostru să cunoască toate la-
■ sonală despre cele petrecute.înainte de a diseca latura moral-umană a cazului pe care-1 încredințăm tiparului trebuie precizat făptui că subiectul .relatării de față muncește în-, turile activității locului său tr-Un colectiv compus din 11 oameni, fiecare cu propriul său nume, cu meseria pe care o exercită — cu mai multă sau mai puțină pricepere — în slujba

.alăturiaceastă relațiile
de muncă și să nu încerce să afle măcar identitatea colegilor săi de muncă ?.Greu de înțeles.

T. KARPATIAN

electr.cianului de mină Mihai Bordeuș păreau decupate din coloana sonoră a unui film de groază. In drum spre casă, în dimineața zilei de 29 septembrie, mai precis în jurul orei 11, aude un zgomot' suspect. De la etajul IV al unui bl°c din Aeroport căzuse un copil în vîrstă de 2 ani și 10 luni, cum avea să se constate mai tîrziu. L-a luat n brațe, în ajutor i-a venit un șofer de pe un ARO și împreună s-au îndreptat, în mare grabă, spre spital....Așa a ajuns, după nici o oră de la accident, Dumitru Magopăț pe masa de operație. Tînărul chirurg Lorand Kiss își amintește : --- Accidentatul se prezent;, într-o gravă stare de șoc traumatic și hemoragie, cu multiple leziuni, traumatism cranian, contuzie renală bilaterală, cu abdomen acut chirurgical.Urmărim fișa medicală. Prima identitate a lui D.M. — „necunoscut11. Idem-pă- rinții, care au fost depistați cu ajutorul lucrătorilor de miliție și' au venit abia spre seară la spital. Echipa de operație s-a comportat Ia înălțime' — s-a îndepărtat splina ruptă în mai multe bucăți, după 18 zile micuțul pacient a ' tele' fosț declarat vindecat chirurgical și transferat la pediatrie pentru urmărirea luj în continuare.— Pierderea splinei fectează viața copilului ?— Organismul necesită o perioadă mai lungă de a- daptare, asupra lui, planează mai multe semne de cînd fica- hematoge- funcțiile

gheze copilul. Țață] mira cu candoare, unde o fi dispărut, fiindcă în a- partamentul de la etajul IV nu se mai afla...Suferințe fizice aproape de neînchipuit pentru un copil de nici trei ani. Dar nu numai atît. Neglijența părinților lui D.M. costă mulți bani din averea statului,mai bine de 10 000 lei. Aceasta este valoarea sal- viaminului și a celorlalte medicamente administrate zilnic. Dacă adaugăm cheltuielile de spitalizare (pat, hrană, retribuția personalului medico-sanitar etc), ne dăm seama cum au fost dijmuiți banii ‘ statului, bani care ar fi putut fi folosiți eficient pentru prevenirea și tratarea unor
Anchetă socială

respectiv 268 lef pe bolnav spitalizat la secțiile amintite; 20,70 lei și 18,60 lei, cheltuieli zilnice pe bolnav. A crescut ctt mult* numărul accidentaților și, implicit, al copiilor internați în secțiile respective.
Maria Mareș, asistentă 

medicală la serviciul sta
tistică ■ în primele nouă luni ale acestui an, în secțiile de ortopedie, chirurgie și oftalmologie au fost internați și tratați 140 de copii accidentați, care au suferit arsuri, fracturi etc., totalul zilelor de spitalizare se cifrează la 1191, cheltuielile de spitalizare însumează aproape 30 000 Iei.— Tovarășe doctor lluna, recent și dramatice, fotbalist căzut lor de

a-
întrebare, pînă tul., și măduva nă vor suplini splinei.Cită durere a _ familia lui Dumitru Magopăț ? Dar suferința copilului care n-a împlinit încă trei ani ? Mulțumită însă omeniei de care au dat dovadă, electricianul Mihai Bordeuș și anonimul șofer, înaltului profesionalism al cadrelor me- dico-sanitare din secția chirurgie viața lui D.M. a fost salvată, deși pot apare sechele, care-i vor afecta sănătatea. Și toate acestea pentru că părinții, au uitat „o clipă11 să-și suprave-

fost ‘n

WAWAV.’AVAWAboli, pentru ocrotirea stării de sănătate a populației.Este nefericitul accident înregistrat de D.M. un caz singular ? Din păcate nu, la nivelul municipiului nostru trebuie să ne îngrijoreze numărul mare de copii accidentați pe trase- el* de circulație, în „hin- ■" din solarii, pe casele scărilor, sau prezentînd arsuri, lovituri la ochj etc. De altfel, cîțiva interlocutori avizați din cadrul Spitalului municipal Petroșani au ținut să facă unele precizări :
Dr. Aurel Huna, director 

medical : Fără a mai vorbi de consecințele graveloi- nenorociri care s-au abătut asupra unor familii, pot oferi eîteva cifre elocvente, din cadrul secțiilor, care au în grijă mulți copii accidentați. Anul trecut, chirurgie, cheltuielile un bolnav spitalizat, se frâu la 167,40 lei, o zi spitalizare costa 16,35 media de spitalizare depășea zece zile. La ortopedie, acești indici urcă vertiginos — 261,20 lei pe bolnav spitalizat, 16 zile spitalizare în medie.
lacob Grădinara, conta

bil Șef : Primele nouă luni ale acestui an ne oferă o statistică ce nu necesită comentarii : 206,75 lei și

lape ci- de lei,

în împrejurări copilul unui din Vulcan a pe casa scări- la fatidicul etajIV. Din fericire, l-am revăzut sănătos (întîmplarea este aproape de domeniul incredibilului) în tribunele stadionului Știința. El, ca și alți copii accidentați în momentele de nesuprave- ghere din partea părinților, au fost transportați de urgență cu elicopterul la Timișoara, Cluj-Napoca sau București. Cît costa bra de zbor ?— Peste 5 000 lei. pînă la Timișoara, 11 000 lei.Limbajul cifrelor dezvăluie un adevăr trist. Cel mai de preț bun al societății noastre — copiii, lipsiți de ocrotirea propriilor părinți. Copii decedați în accidente stupide, copii cu traumatisme sau infirmități care le afeeteaza întreaga viață. Pentru însănătoșirea sau ameliorarea sănătății lor se fac adevărate eforturi materiale, care ar merita folosite pentru prevenirea și combaterea unor boli, care afectează, nu din vina lor sau a altora, atîția oameni.. Iată de ce adresăm un patetic apel tuturor părinților .. din municipiul nostru sa păstreze cel mai de preț bun al lor — sănătatea propriilor copii, pentru a regăsi în privirile lor puritatea căldurii sufletești și recunoștința pentru grija ce li se poartă.
Ion VULPE

Decipeste
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Hatiuni’or UnitePrezențe românești
. FRAGA 21 (Agerpres). în cadrul „Zilelor culturii românești în Cehoslovacia", la Bratislava a avut loc vernisajul expoziției ...Peisajul în pictura românească".in orășele Kosice și Banska Biștrica teatrul de păpuși „Țăndărică" din București, ă prezentat, în cadrul turneului., său în Cehoslovacia, mai multe spectacole.

COPENHAGA 24 (Ager-- pres). Sub auspiciile Aso- ciației Danemarca ■— România. la Copenhaga a avut loc o seară culturală românească, dedicată celei de-a 2050-a aniversări de la formarea dei române, primului stat dac centralizat și independent. Dr.
A. Rosenstand-Mansen.'

specialist în probleme de romanistică, ă prezentat expunerea „Formarea și evoluția istorică a poporului român și a limbii române", iar președintele Asociației Danemarca — România, Bont Romsdal- Knudsen, a evocat prin- - cipalelc evenimente din istoria milenară a poporu- , lui român, năzuințele le" de pace și bună țelegcre■ ropa și treagă..Seara
în Bale ani' în lumea

șa- îh- Eu-în~ca-culturală, Ia re au luat "parte membri ai asociației, oameni de precum ambasa- încheiat filmului ț,Trepte. în
cultură ș*i artă, și reprezentanții s-a cu prezentarea documentar istorie".

Dezamăgire în Con
gresul S.U.A. în legă
tură cu impasul nego
cierilor tripartite egip- 
teano-israeliano-ame- 

ricane
■ WASHINGTON 24 (Ager -" preș). Reprezentantul președintelui Carter pentru" Orientul Mijlociu, Robert" Strauss, și-a exprimat dezamăgirea, în Congres, în legătură cu impasul negocierilor tripartite egiptea- ho-israeliano-americane în Problema autonomiei pa- . lestmienilor. Din cauza ritmului extrem ele lent al convorbirilor, a spus el, este posibil să nu se rea-. lizeze un acord pînă în lu-■ na mai 1980, termen ul-li- nitța fixat de tratatul de pace egipteano-israelian.- Robert Strauss a admis — menționează agenția Fran- ce. Presse — că va fi ex- . țrem de greu să se regle- • monteze problema palestiniana fără participarea, într-o formă sau alta, a președintelui Comitetului Exe- . cutiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, la procesul; negocierilor.

O declarație a

NAȚIUNILE UNITE — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : La 24 octombrie, la sediul din.New York al O.N.U. a fost sărbătorită Ziua- •Națiunilor Unite, maj’eîndu-se în acest mod împlinirea, a 34 de ani de la intrarea în vigoare. .

la 21 octombrie 1915, Cartei Organizațiilor Națiunilor Unite.în sala Adunării Generale a avitt loc cu acest prilej, tradiționalul concert dedicat Zile; Națiunilor Unite, susținut, în acest dn, de Orchestra simfonică din Dresda. •

PETROȘANI — 7 No- - 
ienibrie : Frați de cmc.';a

U-

19,20 îndeplinim programul partidului.19,40 Sub drapel, la datorie.20,05 Ora tineretului.20,50 .Conexiuni — serial științific. Episodul 7. Telejurnal.
RADIODe la 1 la 3.univers 20. 16,00 Ra-
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Republica: Compania 7-a sul; clar de lună ; 
nirea: Tînăr Și liber.

PETRILA : Cum hrănește un măgar.
LONEA : Hamlet, seriile I si II.
ANINOASA: Fiara. 
-VULCAN: Leac împotriva fricii.
LUPENI — Cultural :Frumoasa și bestia.-
URICANI: Cum se zește o prințesă.

TV

se 15.0013,00 Club diojurnal. 16,25 Tehnică si organizare în agricultura. 17,09 Buletin de știri. 17,05 i Vrednici urmași ai tradițiilor străbune. 18,00 Orele serii. 20,00 Clntece popu- I lare. 20,30 Reflexele ltimpului. 20,40 Cadențe sonori'. 22.00 O zi într-ooră. 23,00 Melon Im ’79. 24.00 Buletin de Știri. 0,05 —5.00 Non stop muzical nocturn.
PRONOEXPRES

Rezultatele tragerii prono- 
expres din 24 oct 1979

Extragerea I: 17 11 6 
8 37 25.

Extragerea a Il-a : 29 
42 40 43 45 30.

Fond de ciștig: 961148

Secretarul general al OJf.U. despre 
obiectivul „Săptămînil internaționale 

a dezarmării “zată în urma unei hotărîri a sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată, dezarmării. Cu acest prilej secretarul general al O.N.U. . Kurt Waldheim, a dat publicității o declarație în care . se relevă că în fața omenirii se află în prezent un grav pericol — cel alauto- ; anihilării ca rezultat, al : creșterii permanente a arsenalelor militare și. al în- . muițirii tipurilor de armamente. Desfășurarea săptă- mînii de acțiuni în donle- ■ uliul- dezarmării, se subliniază în declarație, are obiectivul de a reaminti’ tuturor țărilor . lumii că principala sarcină a Organizației Națiunilor Unite o constituie" făurirea unei păci trainice.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). începînd de miercuri în lume este marcată Săptămîna internațională a dezarmării, organi-
președinte 1 u i

Zambiei

• LUSAKA 24 (Agerpres). Președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, a declarat, după .cum transmit agențiile U.P.I. și Associated Press, că . peste 1 000 militari sud-africani și ai regimului. rhodesian- se all i pe teritoriul zambian pentru a distruge „toate instalațiile economice strategice

ale țării", Agențiile citate subliniază că trupe ale celor două regimuri rasiste din Africa australă - trec cu regularitate, pe păiiiînt sau pe c-alea aerului, în teritoriul zamb'an.-■--Președintele Kaunda a remarcat că această perioadă este critică pentru țara sa.

I

I

SERETSE KHAMA, DE
SEMNAT în funcția de președinte al țării în cadrul scrutinului de la 20 octombrie din Botswana, ă depus jurămîntul în calitate de șef al statului.

PREȘEDINTELE PARTI
DULUI DREPTĂȚII DIN 
TURCIA, Suleyman Demi- rel. a fost însărcinat astăzi, de președintele Republicii, Făliri Koruturk, cu formarea noului guvern — informează agenția France Presse.

POLIȚIA FRANCEZA A
ARESTAT 10 persoane care

făceau parte dintr-una din cele mai vaste fețele de trăficânți de droguri din Franța. Arestările" au fost efectuate .în localitatea Valence, din sudul țării,' considerata o adevărată „placă , turnantă" a' traficului de stupefiante.Totodată, a fost descoperită o cantitate de două tone de hașiș, care, vindictă, ar fi adus traficanților

i aproximativ 19 milioane- de fi anei.
DUPĂ CUM INFORMEA

ZĂ AGENȚIA FRANCE 
PRESSE, noul regim din. Salvador a hotărît încetarea stării de urgerftă și a înlăturat restricțiile de circulație impuse după lovitura de stat de 15 octombrie.Această decizie, ză sursa citată, cadrul eforturilor lui salvadorian

.• Sport »
------------- ------------- ■ --

SUB GENERICUL „DACIADEI“

întreceri ale elevilor la atletismSub egida „Daciadei", pe stadionul Jiul din Petroșani, s-a desfășurat etapa de toamnă, pe localitate, a campionatului republican al școlilor generale la tetra- tlon și triatlon între reprezentativele școlilor generale din Petroșani și Aninoasa.A fost un concurs reușit în cadrul căruia cei 144 de participanți formînd 24 de echipe (băieți și fete) au l tat pentru un loc cit mai bun în clasamentul întrecerilor interșcoli. De menționat că numai primele două echipe din localitate vor putea participa la etapa municipală a acestui an sportiv școlar. Școala generală nr. 7 a ocupat locul I la băieți și II la fete, la tetratlon, iar Școala generală nr. 5 la triatlon băieți. 
O comportare bună au a- vut și elevii școlilor generale nr. 5 și 6.Probele tehnice pentru ietratlon au constat din : viteză 60 m. săritura în lungime, aruncarea mingii de oină și rezistență 500 m fete și 800 m băieți, iar la triatlon viteză 40 metri,

lungime și aruncarea mingii de oină. Iată rezultatele primilor trei clasați pe e- chipe și . individual : TE
TRATLON fete : 1. Școala generală nr. 5 — .764 puncte; 2. Școalfl . generală nr. 7 — 715 puncte; 3. Școala generală nr. 6 : — 707 puncte. Băieți : 1. Școalagenerală nr. 7 — 675 puncte; 2, Școala generală nr. 5 — 653 puncte ; 3. Școala generală nr. 6 — 561 puncte. TRIATLON fete: .1. Școal» generală nr. 6 — 437 pu ncte ;. 2. Școala generală nr. 5 — 426 puncte; 3. Școala generală nr. 4 — 394 puncte. Băieți : 1..Școala generală nr. 5 — 361 puncte ; 2. Școala generală nr. 4 — 332 puncte; 3. Școala generală nr. 6 — 313 puncte. Evidențieri indivi
duale la fete : Edith Pentek (Școala generală nr. 5), Angela Roșu (Școala generală nr. 7), Eniko Szabo (Școala generală nr. 5), Ștefan Bogdan (Școala generală nr. 7), Bella Fulop (Șcca- la generală nr. 5), la tetra

tre-

9,00 Teleșcoală..Film serial : Calva
rul — reluarea episodului 18.Telex.Telex.Fotbal. Selecțiuni înregistrate din meciurile susținute de .... ' ....echipe românești în |ei

Report : 287 178 lei.

10,00

I I
I

I
XO,iJV.19,00
17,0017,2018,50

competițiile europene inter-cluburi? Reportaj pe glob „Orele Vieneî".' Viața culturală.1001 de seri. Telejurnal.
Mica publicitateVÎND Trabant 601 Pe- trila, cartier 8 Martie bloc 16 sc. I ap, 10. (872)CAUT femeie îngrijit copii. Telefon 42127, Republicii 101/31. (875) 'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nădrag Gbeorgbe, eliberată 

C.F.R. I ră de Petroșani. Se declar- nulă.

FAMILIA Teodorescu mulțumește tuturor celor care au luat parte la durerea pricinuită de piederea scumpei lor mamă și fiică
TEODORESCU MARIA 

IUDIT

ANUNȚURI de
FAMILIE

Amintirea ei va ră- mîne în inimile noastre.(874)
FAMILIA Bora și Matei Aurica mulțumește tuturor celor care au participat la înhumarea celui care a fost bun soț, tatu. buric.

BORA PETRU (869)
COLEGII de muncă, prietenii, sînt alături de familiile Mustață Ion și Fieraru in încercarea grea pricinuită de pierderea celui care a fost

aprecia- intră în guvern u - privindnormalizarea cit mai repede. posibil a situației în țară, după o perioada de mai multe luni de violență.
•••••••••••••••«••••••«••••••••••••••••••••»

FIERARU DUMITRU

rt •Sport

tlon și Gabriel^ Rus (Școala generală nr. 4) Georgeta Diaconu (Școala generală nr. 6), Elisabeta Ionete (Școala generală nr. 6), Costică Pinchet (Școala generală nr. 4), Adrian Posto- lache (Școala generală nr. 1) și Dan Horhotă (Școala generalii nr. 5) lfl triatlon.îîegativ e faptul că, deși atletismul este o .probă o- bligatorie pentrd profesorii de educație fizică, Școala generală nr. 2 a prezentat echipe incomplete, precum și' neprezentarea la triatlon a sportivilor de la Școala generală din Aninoasa, școlile generale nr. 2 și 7 din Petroșani.în aceeași zi a avut loc și proba cros pentru fetele claselor a VI-a din școlile generale din Petroșani. Iată primele trei clasate : 1. Camelia Gros, Școala generală nr. 1 ; 2. Violeta Popa. Școala generală nr. 4 ; 3. Dorina Voinea, Școala generală nr. 1.
Aurel SLĂBII și 

Staicu BALOI

Rezultate în cadrul turului doi 
al Cupei UEFA la fotbal
Dinamo București —

Eintracht FrankfurtPe stadionul „Dinamo" din Capitală, în fața a circa 15 000 de spectatori, s-a disputat, ieri, meciul dintre echipele Dinamo București și Eintracht Frankfurt pe Main, dm cadrul turului doi al „Cupei U.E.F.A." la fotbal, meci încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) în favoarea fotbaliștilor români.Primul gol a fost marcat în minutul 21 de Mul- țescu, care a transformat o lovitură de la 11 m, a- cordată ca urmare a un® iau't în careu asupra lui Augustin.

pe Main 2-0 (1-0)în repriza secundă jocul se echilibrează, oaspeții se dovedesc mai insistenți în atac, își creează cîteva o .razii, dar apărarea echipei Dinamo rezolvă cu succes fazele periculoase de la poarta lui Ștefan. In finalul meciului, Dinamo are o revenire puternică și reușește să majoreze scorul la 2—0, prin golul marcat "de Augustin, cu două mi nule înainte de încheierea jocului.Partida retur se va disputa la 7 noiembrie.
(Agerpres)

Universitatea Craiova —Leeds United
2-0 (1-0)

CRAIOVA 24 (Agerpres). Peste 40 000 de spectatori au urmărit, pe stadionul central din Craiova, prima manșă a meciului dintre °-
chipa locală Universitatea’ și formația engleză Leeds United, contând pentru turul II al „Cupei U.E.F.A." la fotbal. La capătul unei

partide viu disputate, d? un bun nivel tehnic și cu numeroase faze de" poartă, fotbaliștii craioveni au obținut victoria, cu scorul de 2—0 (1—0).
Jocul a început în nota de dominare a gazdelor, care au deschis scorul în minutul 13, prin Bălăci. în minutul 24, Beldeanu a ratat o lovitură de la 11 m.Echipa craiove'ană a jucat bine și în repriza a doua, și în minutul 83 Irimescu a înscris imparabil cel ,de-al doilea gol al formației Universitatea Craiova.Meciul retur este programat, peste două săptămîni, la Leeds.

In cupele 
europene

• Nottingham Forest —•
F.C. Argeș 2—0 (2—9)

• F.C. Nantes — Steaua
3—2 (0—0)
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