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CONGRESUL

SIX TORUL II AL
I.M. URICANI

Cu planul pe 10 

luni îndeplinit

Hotăriți să dea patriei 
cît mai 
minerii sectorului II de 
la I.M. Uricani 
depășit planul pe prime
le 11) luni ale anului cu 
6000 tone cărbune. In a- 
cea.stă perioadă produc
tivitatea muncii planifi
cată la nivel de sector 
a fost *îe asenienea de
pășită cu 6.7 Ia sută. 
Dintre brigăzile care 
și-au adus o contribuție 
însemnată la realizarea 
sarcinilor de plan, a- 
mintim pe cele conduse 
de Gheorghe Șerbu (bri
gadă care exploatează 
un complex mecaniz.at), 
Nicolae Burga, Ion 
coiae. La lucrările 
pregătire brigăzile 
duse de Aurel Șoșoi 
Dumitru Bornoiu au rea
lizat peste prevederi 
2181 mc.

Minerii d la sectorul II 
au economisit în cele 
10 luni a>e anului lemn 
de mină în valoare de 
723 439 lei, explozivi în 
valoare de 467 493 lei 
Și au recuperat în luna 
octombrie a.c. peste 
120 armături metalice.

mult cărbune,

și-au

Ni- 
de 

coii-
..și

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚI-VA f

jns

| SÎMBAtA, 27 OCTOMBRIE 1979 4 pag. — 30 bani

Documentele Congresului al Xll-lea al partidului
în dezbaterea întregului popor

Minerii Petrilei sînt ferm hotârîți 
sâ sporească producția de cărbune, 
sâ-și depâșeascâ sarcinile economice

Asemenea comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului, colectivul I.M. Petrila întâmpină cu rezultate deosebite înaltul forum al partidului, 'Congresul a| XÎI-lea. Animați de atmosfera erea'ă de apropierea de-al Xll-lea Congres partidului, colectivul tru s-a mobilizat exemplar • în Vederea realizării și depășirii sarcinilor de plan. Așa am ajuns ea pînă în prezent să extragem o producție suplimentară de peste 20 000 tone de cărbune, producție pe care o dedicăm acestui mare eveniment din viața partidului și a țării. De remarcat că succesul înregistrat a avut la bază niza.i,;ea într-o măsură tot mai mare a lucrărilor miniere, împletită armonios

efervescentă celui al nos-

cu ridicarea continuă a ca- fiind actuala situație ener- mi- getică pe plan internațional. In acest context, mina Petrila va trebui sâ extragă în anul viitor cu 120 000 tone mai mult cărbune față de acest an, iar pentru cin- cinațul 1981—1985 producția Va fi incomparabil mai mare. astfel îneît la realizarea milioane tone tras. Această producției responsabilități pentru colectivul nostru. De aceea am și luat măsurile cuve- , nite pentru a face față sarcinilor sporite ale anului viitor.Producția minei a fost

lificării profesionale a norilor, obiective prioritare iz.vorîte din documentele de partid, din indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al pațtidiilui, cu prilejul de lucru în Valeavizitelor Jiului.Plusul prezent preciem acumulat pînă în ne permite să a- ,________  că vom încheia cubune rezultate anul 1979 și, totodată, să pregătim temeinic producția anului viitor. Comitetul nostru de partid a organizat dezbaterea aprofundată a documentelor programatice ale Congresului partidului, întregul nostru colectiv luînd cunoștință de sarcinile rrio- în primul rînd. irieca- bilizatoare ce revin mineri- lo,- Văii Jiului, de importanța creșterii continue a producției de cărbune, dată
La noua preparație din Petrila

Ritmuri de execuție recordConstructorii de pC șantierul nr. 1 Petrila . al l.C.M.M. au înregistrat în acest final de lună adevărate ritmuri record de e- xecuție. Obiectivul spre care a aceste : tate a ția de xecutat
valoare de

Obiectivulfost concentrată în zile întreaga activi- lotului a fost Sta-' filtre-presă, s-a e- ; în scurt timp investiții de

400 000 lei — aproape dublă față de cea planificată.Și-au adus o contribuțiev -.... -.deosebită șefii de forma- ții Petit» Albu, Vasile Che- laru și Gheorghe Toro- pu, maiștrii Ervin Wi- esenmeyer și loan Săninoiu. șeful de lot Gheorghe Chelaru,

să contribuie celor 15—16 cărbune ex- creștere aconferă mari

Marcu ANDRONE 
secretarul comitetului de 

partid al I.M. Petrila

(Continuare în pag. a 2-a)

în ziarul de azi

• Centralele termice 
în ..focul" examenului' 
anotimpului rece — raid 
anchetă.

(Pag. a 2-a)
CULTURA—ARTA
• Teatrul de Comedie 

din nou în Vale» Jiului
•- Noi mărturii arheo

logice referitoare la via
ța dacilor.

(Pag. a 3-a)

O brigadă harnică de Ia mina Urica ni, cea condusă de Samoilă Pecsi, ale că
rei rezultate se reflectă in depășirile înregistrate de sectorul 11, din care face parte.

Moment de profundă trăire patrioticăCu prilejul Zilei armatei, avut ioc la Liceul industrial minier din Petroșani, solemnitatea depunerii jură mîntuiui de credință față de patrie și popor, de către uteeiștii cuprinși în activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. în fața drapelului patriei, eievii de la liceele și școlile ge- n >rale din Petroșani, în vîrstă de 14—18 ani, s au angaiat să nu precupețească nici un efort pentru dobîndirea cunoș

recent a tințelor necesare pgntru a d veni apărători demni ai cuceririlor revoluționare ale poporului nostru. Cu această ocazie, tinerii s au întilnit cu ofițeri activi și în rezervă care au evocat glorioase momente din vitejia poporului român.. în cinstea Congresului al Xll-lea al partidului, tinerii apărători ai patriei și-au propus să obțină rezultate cît mai bune în pregătirea teoretică și practică, pentru a fi fblositoii. societății noastre.

-n ziua de 26 octombrie a avut loc. sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului U- nității Socialiste, ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.

al
Hono-

E-

lui Unității Socialiste consacrată, dezbaterii proiectelor de documente ale celui de-al Xll-lea Congres Partidului Comunist mân pentru data de 1 iembrie 1979,De asemenea, Biroulxccutiv a adoptat propunerile ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării Plenarei Consiliului Național ,, .. al Frontului Unității Socia-Biroui Executiv a hotant -liste cu privire ]a convooa. convocarea Plenarei Con-' rea Congresului Frontului siliuTui Național al Frontu- Unității Socialiste.
In spiritul Hotărîrii Conferinței 

municipale de partid

ACTIVITATEA POLITICO-IDEOLOGICA, 
DE EDUCARE A OAMENILOR MUNCII

în strînsă legătură cu 
problematica economico-socială totul municipal de partid, organele și organizațiile de partid din Valea Jiului au stabilit măsuri- concrete în vederea pregătirii temeinice a propagandiștilor și lectorilor, dotarea puncte-' lor de documentare politi- co-ideologică cu material de propagandă corespunzător.Un obiectiv permanent al activității politico-ideo- logice îl va constitui întărirea ordinii și disciplinei, cultivarea răspunderi; în muncă, a exigenței »și combativității revoluționare. în acest scop organele și organizațiile de partid, mitetele de sindicat U.T.C. vor asigura o intensă propagandă vizuală prin gazetele de perete și satirice, stațiile de radio-ampli- ficare. promovînd atitudinea înaintată în muncă și criticînd cu fermitate abaterile de la disciplina de partid. Se va asigura o mai bună cunoaștere și extindere a inițiativelor muncitorești „Brigada înaltei productivități11, „Brigada de producție și educație socialistă", „Dirigenția muncitorească11, „Sfatul, omeniei", „Brigada care muncește și trăiește în chip comunist" și altele.

întreaga activitate de propagandă ce se va desfășura în organizațiile de partid din Valea Jiului în această perioadă arc ca scop educarea oamenilor muncii în spiritul concepției revoluționare, materialist-dialect ice și istorice despre lume și viață, promovarea normelor și principiilor comuniste de etică și echitate. Un rol important îl va ocupa dezbaterea documentelor Congresului al Xli-lea al partidului, a hotărîrilor de partid și de stat, euvîrită- rilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului. în scopul mobilizării comuniștilor. • a tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor, e- conomico-sociale ce 'revin , municipiului nostru în anul 1980 si viitorul cincinal 1981—1985.In anul de învățămînt politico-ideologic 1979' —1980 vor fj dezbătute documentele Congresului al Xll-lea al partidului, un accent deosebit punîndu-se pe ridicarea conținutului activității printr-un studiu individual aprofundat din partea cursanților, prin legarea strînsă a aspectelor teoretice de problemele economice cu. care se confruntă fiecare colectiv de muncă. Pe această linie, comi-

coși -

(Continuare in pag. a 2-a)

La Fabrica de confecții din Vulcan

Asigurarea utilajelor — o primă 
condiție pentru realizarea sarcinilor 

de plan

O importanță deosebită în realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan, a producției fizice la sortimentele 
planificate o are dotarea cu utilajele necesare, punerea 
în funcțiune, la termen a tuturor capacităților de pro
ducție. Acesta a fost de fapt obiectul recentei noastre 
anchete la Fabrica de confecții Vulcan, fabrică tutelată 
de întreprinderea de confecții Tg. Jiu. Consemnăm din 
opiniile interlocutorilor noștri :

VICTORIA ROȘCA, secretara organizației de P'rtid : „Avem necazuri cu mașinile de Ctisut, care după ce că nu sînt suficiente, se și defectează. Astăzi, 19 octombrie a.c., s-a defectat mașina de cusut nasturi de la formația nr. 4, strangu- lîhd fluxul de producție. De cîte ori se defectează cîte „ceva11, așteptăm pînă vin specL ’iștii de la Tg. Jiu. Asta înseamnă pierderi de producție, nerealizări de Plan. Este necesar ca întreprinderea de confecții Tg.

Jiu și Centrala confecțiilor București să i i măsurile corespunzătoare -pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de producție la fabrica noastră".
Constantin Bădulescu, inginer eu probleme meca- no-energetice : „Nerealizări- le trimestrului III se datorase lipsei de Utilaje. De fapt, noi trebuie, sau mai bine zis trebuia să primim toate utilajele prevăzute în proiect. Dar, ne maj lipsesc, din păcate, destui de multe. Aș insista pe dotarea grabnică cu utilajele noas-

tre, pe aducerea tuturor accesoriilor prevăzute în pro- - iect și pe asigurarea cu piesele de schimb necesare11, 
Ioan Sîrbulescu, maistru mecanic : „La atelierul mecanic al fabricii s-au adus chiar de la început un strung și o mașină de găurit. dar nu s-au montat încă pînă acum. Nu știu de ce se întîrzie montarea acestor utilaje. Ar trebui să fim dotați cu încă o mașină de frezat. In acest caz nu am n>ai fi puși în situația de a apela pentru orice piesă la Tg. Jiu.“
Ion Niță, tehnician investiții : „Faptul că întreprinderea care ne tutelează este la Tg. Jiu și fabrica de confecții la Vulcan, ne creează multe greutăți în ceea ce pri-
Anchetă realizată ce 
Constantin GRAURE.

(Continuare in pag. a 2-a>
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Centralele termice în „focul" examenului 
anotimpului rece

Ativitatea politico - ideologică

Raid-anchetă
După primele nopți în care apa a înghețat, cen

tralele termice și caloriferele din apartamentele blocu
rilor au trecut primul examen al anotimpului rece. 
Pătrunde căldura în apartamente ? Se livrează apa 

caldă conform programelor stabilite de asociațiile de 
locatari ? Iată două întrebări puse celor ce ne-au dat 
nu demult asigurări ferme că toate centralele termice 
din Petroșani au fost revizuite și pregătite temeinic 
înainte de anotimpul friguros. Mergînd pe firul aces
tor întrebări, prezentăm citeva din constatările făcute 
„la fața locului", in raidul-anchetă întreprins la citeva 
centrale termice și acasă, în apartamente, la benefi
ciarii încălzirii centrale.

Căldura este, dar se livrează după bunul
plac-al unor fochiștiO primă constatare este îmbucurătoare. La centralele termice din cartierul Aeroport, cu o excepție — C.T. nr. 3 — există stocuri tampon de cărbune pentru cel puțin o săptămînă. La C.T. nr. 1 cantitatea de cărbune recepționat poate să asigure — după cum ne informează fochistul Glieor- ghe Cănănău — căldura și apa caldă pentru cel puțin două săptămîni. Vineri, la ora 10, fochistul Ema- noil Brăila oprește caza- nele destinate încălzirii celor 681 apartamente deservite de C.T. nr. 3. „De cum se. face seară.. dăm căldură pînă la ora 23, ne explică el, iar dimineața începem încălzirea la ora 4“. Rămîn deci ore întregi fără asigurarea 1 căldurii.Iată deci una din cauzele nemulțumirii unor cetățeni de pe strada „Oituz”, care reclamă lipsa căldurii în apartamente. întrebat după care criterii se distribuie căldura .spre a- partamente, fochistul ne spune: „Ne luăm după cum simțim că e frig afară".Același lucru îl susțin toți

Ferm hotăriți să sporească
producția

(Urmare din pag l)în creștere de la an la an. Cu toate acestea, ne-am realizat și depășit constant sarcinile, de platft Considerăm, deci, că și de data aceasta vom fi în măsură să le realizăm, mai ales că în raport cu perioada precedentă va crește incomparabil și gradul de, mecanizare a lucrărilor miniere, principala cale de sporire a productivității muncii și în acest fel a producției de cărbune. De asemenea, acționăm ferm pentru eliminarea neajunsurilor și deficiențelor manifestate în activitatea de producție astfel incit toate sectoarele de producție să-și realizeze ritmic sarcinile de plan. In acest , sens organizația de partid are rolul esențial, de a întrona Un climat de ordine și disciplină la toate nivelurile, propice înfăptuirii tuturor hoțărîrilor adoptate de comuniști în cadrul adunărilor generale care vor conduce nemijlocit la
în atenția cursanți- 
lor de la Universi
tatea politică și de 
conducere, filiala 

Petroșani
Luni, 29 octombrie, o- 

ra 16, n sala mică a I Casei de cultură din Petroșani are loc deschiderea noului an de învățămînt. Participă cursanții de la toate secțiile și grupele universității.

ceilalți fochiști din cartierul Aeroport.La nici .o centrală termică din cartier nu există termometre pentru măsurarea temperaturii aerului, pentru ca, în funcție de a- ceasta să fie distribuită căldura în apartamente.In general, totuși, pînă acum cetățenii sînt sațisfă- cuți. Luca Mădărășan, din blocul 11, de pe strada Saturn, declară : „Nu avem probleme. Merge bine pînă acum încălzirea, iar programul de livrare a apei calde se respectă". Aprecieri asemănătoare au formulat și locatarii de la blocurile 12, 16, 20, 22 de pe strada Independenței ca și tovarășul Vasile Ivanov, președintele asociației de locatari 10 B, din extremitatea sudică a cartierului Aeroport. „După reviziile efectuate încă din vară la C.T. nr. 9, cazanele au funcționat' normal. N-am avut pînă în prezent nici o reclama fie de la cele 1900 apartamente alimentate de această centrală”. Deci, deocamdată. și aici țreburile merg bine. Acest fapt ne

de cărbunecreșterea eficienței economice a activității noastre. In privința întăririi disciplinei tehnologice și de muncă, fără. îndoială, va trebui să acționăm mai mult, evitînd toate posibilitățile care ar periclita realizarea sarcinilor de plan. Totodată, ne-am orientat ca întreaga activitate productivă să se desfășoare în paralel cu reducerea considerabilă a consumurilor de materiale, energie și combustibil. Fără un riguros program de economii nu e oosibilă creșterea eficienței economice. Rezultatele bune, obținute pînă acum în acest sens, au demonstrat rezerva i- mensă de care dispune colectivul nostru, interesat nu numai să extragă cît mai mult cărbune, dar și ca a-, cesta să fie cît mai ieftin, adică să fie extras cu cît mai puține cheltuieli, răs- punzînd astfel chemării partidului de a situa activitatea productivă la cote cantitative și calitative cît mai înalte. .
Azi. cu începere de la orele 20 va avea loc o manifestare educătiv-dis- tractivă tradițională a studenților de la I.M.P. — „Balul bobocilor". In program : poezie patriotică, muzică folk, formația „A- custic", muzică disco.în cadrul „Concursului muncii, tinereții și frumuseții" se va alege- „Miss 

este confirmat și la Dispeceratul pentru reclamați! încălzire și instalații. Dispecera de serviciu Erika Puiber pe care am întîini-
în strada Constructorul, la. scara a Il-a a blocului C discutăm cu . locatara a- partamentului nr. 2, Estera Csimbalmos : „Nu avem necazuri, cu căldura, nici cu apa caldă deși caloriferul din camera mică a a- partamentului este detect. Am anunțat de două ori, dar n-au venit să ni-1 repare". La același bloc, pensionarul Marin Verzan ne-a declarat: „Sîntem mulțumiți de felul cum centrala, ne asigură cu căldură și apă caldă".In, cartierul nou, Hermes, împreună cu fochistul Fțan- cisc Adok, șef de schimb la centrala termică nr. 2, am vizitat apartamentul nr. 42 de la etajul IV, al blocului 1 B. Gazda, ne-a confirmat că programul de apă caldă stabilit pentru blocul 1 B este respectat. Am ascultat și părerea locatarei apartamentului nr, 65, etajul Ill al aceluiași bloc, Florica Gurcă. „Anul trecut am avut necazuri cu apa caldă. Acum avem destulă. Sîntem mulțumiți și de căldură". Mulțumită'
Micile reparații la calorifere nu suportă 

amînareSatisfăeuți în general de serviciile centralelor termice, cei doi interlocutori ne-au prezentat și citeva probleme pe care ar dori să le; rezolve mai repede, spre binele locatarilor din blocurile pe care le administrează. Nieolae Cerbu : „La blocul 95 apartamentele nr. 3, 7, 19 și altele nu au apă caldă și nici rece la baie. O ramtiră a
Printre concluziile raidu

lui se impune în primul 
rind necesitatea dotării 
tuturor centralelor termice 
cu termometre pentru ex
terior, executarea mai o- 
perativă a reparațiilor so
licitate de locatari precum 
și luarea măsurilor necesa
re creării de stocuri-tam- 
pon de combustibil la toa
te centralele termice, de

Asigurarea utilajelor —o primă condiție
pentru realizarea sarcinilor de plan

(Urmare din pag. 1) veste rezolvarea rapidă a problemelor care se ivesc în producție. Apoi, de ce să n-o spunem, pentru orice semnătură trebuie să mergem la Tg. Jiu, or asta înseamnă bani chcltuiți în zadar. Trebuie să se rezolve odată pentru totdeauna și această problemă".
Ion Zaharia, merceolog : „O parte din materia primă ne este trimisă de I.C. Tg. Jiu ca fiind corespunzătoare. In realitate, însă, trebu-Boboc ’79". Manifestarea Va avea loc în sala clubului C.M.V.J. (Dl. Bălan)Cu ocazia organizării la București a expoziției filatelice „Socfilex, cu participarea unor filateliști din țările socialiste, înce- pînd din 1 noiembrie 1979 se distribuie tuturor filă- teliștilor (cu cotizația a- -chitată la zi) o emisiune de mărci poștale pe teme de pictură compusă din 

t-o „la post", ne informează că zilnic se primesc rinele reclâmații, daV, cele din ultimul timp se referă îndeosebi la instalațiile sanitare: 
Cînd asociația de locatari se îngrijește, 

în casă e calds-a declarat de felul cum primește apă caldă și căldură și Irina Kiss. în apartamentul nr. 40 al blocului M 4 am discutat cu Rodica Grdber. „Ayem apă caldă suficientă.^ . în ce privește căldura, ar trebui mai des aerisite caloriferele". Fochistul Adoc a reținut observația întemeiată a locatarei și a asigurat-o că va aerisi caloriferele ori de cîte ori va fi necesar. împreună cu fochistul Ion Brîndău de la centrala termică nr. 5 care asigură căldură și apă caldă la blocurile turn de pe stradă Republicii, imobile care numără peste 300 de apartamente, am vizitat în continuare apartamentele locuite de Mihai Deak și Iozsef Takacs din blocul nr. 103. Gazdele s-au declarat mulțumite de serviciile Centralei termice, I-am avut ca interlocutori pe parcursul documentării noastre și - pe administratorii asociațiilor de locatari nr. 2, Ionel Dobrin, și nr. 2 A, Nieolae Cerbu, din cartierele Ilermes-Carpați.
coloanei do alimentare nu funcționează și au de suferit în privința confortului mai multe familii. Am trecut peste faptul că blocul este în perioada de garanție și pentru punerea la punct a coloanei respective am făcut comanda nr. 88 din 8 octombrie a.c. la E.GC.L. Deși au trecut 16 zile, comanda nU este onorată" .

★
pe acum, cînd timpul în
găduie și înlesnește trans
portul cărbunelui. Și încă 
ceva : zgura depozitată la 
centralele termice trebuie 
transportată imediat, îna
inte de a se crea „munți" 
pe care nu-i transportă ni
meni.

Raid-anchetă realizat de 
Viorel STRAUȚ, 
Toma ȚAțAKCA

rile nu stau chiar așa. In septembrie, de pildă, am primit un lot de șaten „Veronica", lot dirijat la noi de către întreprindere, fără acte și necorespunzător calitativ. In această direcție nu am fost și nu sîntem nici acum sprijiniți cum ar trebui".
Vasile X hiriac, inginer, conducător tehnic : „Desfășurarea în bune condiții a procesului de producție este îngreunată și- de lipsa unor servicii (C.T.C., colectiv de proiectare, producție, crea- 4 valori și o coliță nedantelată. înscrierile pentru această emisiune se . fac la cercul filatelic din Petroșani, în zilele de joi și duminică, pînă la 4 noiembrie a.c. (Tiberiu Svoboda, coresp.)

•ăr14 membri ai cercului de speologie „Emil Raco- viță" de la I.M.P., conduși de George Bălan, au participat la Conferința națională de speologie de

(Urmare din pag. 1). O contribuție substanțială la soluționarea problemelor tehnice, legate de dezvoltarea și modernizarea producției o vor aduce comisiile de creație științi- fico-tehnicăi de la nivelul municipiului,' orașelor,; întreprinderilor și instituți- il' r care vor urmări antrenarea tuturor oamenilor muncii la acțiunile cu caracter nou, capabile să asigure sporirea rapidă a eficienței economice. Aceasta seva reflecta în realizarea cu perseverență a programului de mecanizare a minelor din Valea Jiului, pentru ușurarea efortului-fizic și obținerea u- nor randamente superioare.Sarcini importante revin consiliilor de educație politică și cultură socialistă din orașele, întreprinderile și instituțiile Văii Jiului, pentru organizarea unor activități diferențiate în scopul educării moral-ce- tățenești și materialiste a maselor de oameni ai muncii. Va spori ponderea manifestărilor cultural-educative care vizează răspîndi- reă cunoștințelor științifi7 ce, combaterea obscurantismului religios, îndeosebi în rîndul tinerilor. Cadrele didactice din școlile generale, licee și Institutul de mine Petroșani, îți cadrul cursurilor, dezbaterilor și șeminariilor își vor ax a activitatea pe cunoașterea te-

La creșa nr. 1 din Vulcan, copiilor nu le lipsește 
nimic, să se simtă ca acasă. Foto: ȘL NEMECSEK

ție șj altele) a unor specialiști eu experiență. In a- cdastă direcție pînă în prezent nici conducerea I.C. Tg. Jiu și nici Centrala confecțiilor București nu ne-au sprijinit suficient. Pentru îndeplinirea exemplară' a sarcinilor de plan este necesară rezolvarea urgentă a schemei organizatorice a fabricii, adică respectarea organigramei de funcționare a acesteia".Tot in cursul investigațiilor noastre, am mai fost informați că nu există la nivel de fabrică un minim la Băile Herculane (20.—, 25 octombrie 1979). Din- cele 34 de cercuri de speologie 'din țară, obți- nînd peste 100 de puncte, cercul „Emil Râcoyiță" de la I.M.P. s-a clasat în primele 10 locuri, în urma unei rodnice activități. (Doru Chicot) 

meinică de către elevi și studenți a politicii partidului nostru, formarea și dezvoltarea în rîndul acestora a trăsăturilor moralei socialiste, a dragostei și atașamentului față de patrie și partid. Școlii îi revine sarcina pregătirii co- resnunzătoare a noilor cadre de muncitori, de mineri, constructori, energeti- cieni care să știe să utilizeze cele mai noi creații ale științei și' tehnicii. să aplice în practică metodele înaintate, de înalt randament productiv.Activitatea culfural-edu- cativă și artistică va cunoaște în această perioadă premergătoare Congresului aț XII-lea al partidului o puternică emulație, fiind orientată cu prioritate spre realizarea sarcinilor economice în fiecare unitate, la fiecare loc de muncă. Organizațiile de partid își vor spori eforturile pentru antrenarea în cadrul celei de-a IlI-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României"' a unui număr cît mai important de formații artistice : coruri minerești, grupuri vocale, brigăzi artistice, montaje li- terar-muzicale etc.întreaga activitate poli* tico-ideologică care se desfășoară în Valea Jiului are ca scop formarea unei noi conștiințe socialiste, revoluționare, a utjui om nou Ți căfui acțiune conștientă Va contribui la progresul general al Societății socialiste și comuniste.

necesar de aparatură de laborator pentru receptionarea calitativă a materiei prime și a produselor finite. Nu trebuie trecută cu vederea nici lipsa autorizației de funcționare a fabricii. Și dacă ar fi numai a- tît, dar nici corpul C.T.C. nu are testarea l.G.S. pentru calitatea produselor. Să fie oare vorba de lipsă de timp din partea acelora care trebuiau să facă acest lucru prin atribuțiunile lor de serviciu sau... ?Avînd în vedere că mai sînt doar două luni pină la sfîrșitul anului, se impun măsuri tehnico-organi- zatorice, menite să contribuie în mod substanțial la recuperarea reștanțelor, la realizarea tuturor indicatorilor de ..plan. Acestea cu a- tît mai mult, cu cît în trimestrul II eforturile de realizare a planului trebuie să fie conjugate cu pregătirea temeinică a producției anului viitor. Concluzia credem noi, o va trage și I.C. Tg. Jiu, întreprindere în a cărei subordine este Fabrica de Confecții Vulcan, și Centrala confecțiilor București. .
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Bucuria reîntîlnirii cu urs public cald și receptiv CARNET
Teatrul de Comedie
din nou în Valea Jiului1t

t

ac-i cu
Stagiunea 
piesa «La 
In foto -

1979—1980 a Teatrului de stat „Valea Jiului" s-a deschis la Lupeni 
lumina zilei», prezentată apoi în toate localitățile municipiului.

- secvență din spectacol.

I
I
I

• Aflat în turneu' în Valea Jiului, Teatrul de Comedie din București, prezintă. în sala Casei de cultură din Petroșani, următorul program :
— Astăzi (ora 14), „O- pus unul... singur", spec- tacol-recital susținut de cunoscutul actor Ion Lucian, laureat al Festivalului național „Cîntarea României", ediția a Il-a. 

La ora 18, '„Rîsete în labirint" comedie de 'Mariana Marinescu.
— Mîine (ora 11), spectacolul Umoristic-muzi- cal „Varietăți în... haz major", realizat detorii Teatrului de Comedie în colaborare cu grupul de satiră și umor și formația vocal-instru- mentală „Sonor" ° de la Casa de cultură Petroșani. De la ora 18, nouă reprezentație comedia „Rîsete în birint".
• In sala de apel 

I.M. Lupeni, are

nerei scenografe Doina Spițeru. De asemenea, unul dintre actorii noștri de frunte, Ion Lucian, va prezenta recitalul satiric-mu- , zical „Opus unul.,, singur" pentru care a fost distins cu premiul I pe țară în cea de a doua ediție a Festivalului național „Cîntarea României".Nu vom pierde prilejul de a-i vizita pe mineri la locul lor de muncă, unde vom prezenta un program artistic. Ținem foarte mult . la colaborarea și schimbul de experiență cu artiștii a- matori, de aceea vom organiza Un spectacol comun Cu membrii unor formații fruntașe din Valea. Jiului, spectacol la care își vor da concursul, din partea teatrului nostru. Ion Lucian, Vasilica Tastaman. Silviu Stănculescu. Melania Cîrje, Dan Tufaru.Deoarece în două zile nu se poate desfășura un mai larg dialog, ne preocupă, încă de pe acum, ide.ea ca în partea a doua a actualei stagiuni să organizăm obișnuita „săptămînă" a Teatrului de Comedie, tot în Valea Jiului și să oferim publicului de aici o mi- crostagiune cuprinzând rinele din cele mai bune spectacole ale teatrului nostru. Mărturisesc că așteptăm cu multă emoție și bucurie reîntîlnirea, care trezește în rîndurile colectivului nostru o puternică - emulație, ne sporește spiritul de răspundere artistică și politică, ne da conș- tiir.ia înaltei, misiuni Cetățenești pe care O împlinește teatrul în România socialistă.. '

Este încă vie în amintirea noastră — credem că și a spectatorilor — reuși- I ta „săptămână" a Teatru- I lui de Comedie în Valea I Jiului, care s-a desfășurat I anul trecut cu un deosebit . succes, reunind, in diferite spectacole, programe artis- I tice, întîlniri, schimburi de opinii, peste 10 000 de par- ticipanți. S-a creat, astfel, o frumoasă tradiție, pe ca- ' re dorim s-o continuăm și s-o dezvoltăm, deoarecei actorii Teatrului de Co- I medie din București se | simt legați de publiculI muncitoresc din Petroșani I și din celelalte centre miniere ale Văii Jiului. De altfel, ori de cîte ori trupa noastră s-a deplasat în Va- I lea. Jiului, a întîlnit un pu- I blic cald, receptiv, care iu- I bește și' înțelege arta tea- | trală. De aceea, îndată du- I pă deschiderea acestei sta- I giuni, unul din primele I noastre obiective a fost să * ne reîntîlnim vechii prie- I teni.■ în actualii] turneu, de I două zile, vom prezenta la | Petroșani premiera abso- i Iută a unei noi piese românești „Rîsete în labi-I rint" de Mariana Marinescu, premiată la concursul■ de comedii originale iniți- i at anul trecut de teatrulnostru. Autoarea Și-a propus să arate că pentru o-, mul de astăzi integrarea în viața creatoare, productivă a. societății socialiste cons- Itituie. însuși criteriul existenței. Această
Ieste .tratata sub comediei, fiind servită o echipă de actori de
I nume :. Ștefan Tapalagă, 
I Silviu Stănculescu, MelaniaCîrje, Dem Saviî și Vasilica Tastaman. Punerea în scenă a spectacolului a fost încredințată unui tînăr regizor, Tudor Florian, și ti-
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Noi mărturii arheologice referitoare 
la viața dacilor

De curînd s-a

2050 de ani 
de la crearea 
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centralizat 

și independent

timpul re- era puter- și cu un civilizație.
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Vulentin PLATAREANU, 
director adjunct al 

Teatrului de Comedie 
București

„Dialog pe aceeași scenă"în activitatea cultural-artistică din Valea Jiului și-a început desfășurarea concursul „Dialog pe aceeași scenă" — organizat de Comitetul municipal de cultură și educație socialistă în întîmpinarea Congresului al Xll-lea al partidului — destinat reactivizării tuturor formațiilor artistice de amatori care activează în întreprinderi și instituții. Această manifestare competitivă se va încheia la 25 noiembrie. Pînă atunci, „Dialogul Pe aceeași scenă" (programat măi întîi la Lu- . peni, în aceste zile, urmînd orașele Vulcan, Pețrila, Uricani și Petroșani) cuprinde spectacole-concurs între formațiile din toate întreprinderile și instituțiile Văii Jiului, acțiuni care le reliefează valoarea de conținut, în relație cu problematica concretă, modalitățile de expresivitate și participarea la viața cultural- educativă.

încheiat și a treia etapă de investigații arheologice efectuate pe că a fost părăsită și distru- dealul „Cetate" de pe raza - orașului Cugir, acțiune coordonată de istoricul Ion Horațiu Crișan. Au fost identificate o serie de edificii, rccoltîndu-se un substanțial material arheologic care atestă existența unui puternic : centru economic, politic, religios și militar, a unei așezări de tip proto- urban Pe care dacii o de-- numeau „dava“, iar autorii anticj „polis". Cunoscutul geograf din Alexandria, Ftolemeu (sec-Il), consemna, pe harta pe care a în- tocniit-o, 44 dintre „cele mai strălucite orașe din Dacia", printre care amintim Ziridava (Pecica de azi), Apulum (Alba Iulia), Singidava (nu departe de Apulum, probabil așezarea de la Cugir). Această ultimă așezare a fost distrusă de up incendiu puternic în vremea războaielor dintre daci și romani, așa îneît locuitorii ei au trebuit să o părăsească, așezîndu-se în vale, pe locui actualului o- raș Cugir. Fostei așezări daco-romane îi aparține un important tezaur de monede romane imperiale din argint (identificat recent) Un coif și multe arme. Re-

să, acoperită cu păniînt, , cetatea a trăit în memoria locuitorilor satului de o- ■ dinioară, perpetuîndu-se ] din generație în generație pînă astăzi. Dacă Un cugi- rean este întrebat acum de cînd se numește dealul 1 „petale", îți va răspunde i firesc și sigur : dintotdeau- na. JCa Un rezultat remarcabil al ultimei campanii de săpături, s-a înscris identificarea necropolei dacice si- | tuate.pe panta de sud-vest a dealului, într-un loc unde nimeni n-ar fi/ bănuit-o. Membrii echipei arheologi- I ce au trăit momente de I mare surpriză și satisfac- l ție cînd s-a dezvelit „pri- | mul mormînt princiar, da- , cic descoperit în Transilvania".Pe baza întregului inven- tar, mormîntul princiar da- 1 cic de la Cugir corespunde i cronologic veacului I î.e.n. | Cel înmormîntat se pare că a fost un important personaj din anturajul marelui rege Burebista, purtînd un costum de luptă frumos, . cu armură din zale de fier,

centa descoperire," alături de alte documente arheologice, este o elocventă dovadă a faptului că societatea daco-getică din gelui Burebista nic stratificată grad ridicat deExistau mari nobili, pe de o parte, și oameni de rînd, pe de altă parte. Fruntașii daci aveau importante arme și costume de luptă, la fel de eficace ca Și cele romane.Ca atare, statul roraan a înfruntat un popor care se situa, prin coordonatele superioare ale culturii materiale și spirituale, în fruntea popoarelor necuprinse între frontierele greco-rdmane.
Prof. Dumitru 

direcloruj 
mineritului

PELIGRAD,
MuzeulUj
Petroșani

a loc 
astăzi (ora 12), o întîlni- re a minerilor cu actorii Ștefan Tapalagă, Ion Lucian, Vasilica Tastaman, Silviu Stănculescu, Melania Cîrje. Dem Sa- vu.• Colectivul artistic al Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petroșani pregătește în a- ceastă perioadă trei premiere : „Logodnica",piesă de Alexandru Sever, în regia lui Marcel Șoma ; „Pluta meduzei", ' piesă de Marin Sores- cu, în regia lui Florin Fătulescu; „Excepție și regulă", piesă intr-uri act de Bertold Brei-ht, pusă în scenă pentru studioul experimental, de regizoarea Mușata Mucenic.

s
5

5

i
J

5

i
i
ș

ș

I

Instantaneu de la „Salonul de toamnă al umorului" deschis la Casa de cultură din Petroșani. 
Foto: I. LICfU

Tînăr și liberPrivind ^această pelicu- al omului solitar lă, turnată anul trecut la constituie pentru Hollywood, uneori ne încearcă senzația că regizorul Keith Larsen
și liber, el o a cura-școală' sui generis jului. In esență, asistăm, (care așadar, la.procesul de for- dealtfel semnează și șce- mare a unui tînăr, nu în nariul) a urmărit un sin- orice condiții, ci' în cele ----- : cîritărirea vitrege ale naturii neier- distanței tâtor de drepte. Chad este- un personaj■ mai complex deeît s-ar părea. ma deoarece din- deoarece tot tea- colo de pitorescul insolit.

gur obiectiv : permanentă a minime ce desparte kit- ma autentică. Cronica filmului Optica în si- _____________________________ne nu este nouă ’ ; ___________ ____ ...trul lui Tennessee Wil- al întreprinderilor sale se liams — ca să apelăm la ghicesc trăsăturile unui un exemplu foarte la în- demînă — este un necontenit balans pe muchia de cuțit dintre drama adevărată și melodramă.Mergînd Pe firul acțiunii și trecînd dincolo de stratul factologic propriu- zis, ne convingem treptat, că jocul nu lipsit de pericole al regizorului este o proiecție' specială a expresiei parabolice. Cu alte cuvinte, Larsen se întoarce în secolul al nouăsprezecelea, în epoca marilor exoduri spre ținuturile virgine, cu scopul de ■a ne vorbi despre o problemă foarte contemporană : senzația de alienare a omului prins în mrejele înșelătoare ale civilizației.Chad, tînărui protagonist al filmului, este eroul unor aventuri care trezesc în conștiința lui resurse latente, ' superioare simplului instinct de supraviețuire. încercările grele prin care trece, sacrificiile involuntare ce îi dăruiesc statutul sublim

la pri- vedere,
profil moral integru.Spuneam mai sus Larseh este vizibil preocupat de parafrazarea i- deii lui Rousseau privind revenirea la condiția de om natural. Punctul de vedere al regizorului stîr- nește. simpatie, chiar dacă este net idealist. “ bună seamă a fost și

ca
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IDe el conștient de bizareria e- videntă a’ derulării povestirii într-un cadru contemporan și' tocmai de a- ceea a ales drept decor peisajul sălbatic al pământurilor noi. Dar nu este măi puțin adevărat că turnura finală pe care o dă spartei lui Chad echivalează cu o opțiune : deeît dezumanizarea printre .oameni, decit degradarea pipă la pragul ignobilului, mai bine începerea vieții de la zero.- Cu Erich Larsen în rolul . principal, „Tînăr și liber", răinîne o producție 1 interesantă, damna de d clipă de reflecție. ‘' C. ■ ALEXAKDRE.SCV
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„Zilele culturii românești 
în Cehoslovacia

PRAGA 26 (Agerpres). în Republica Socialistă Cehoslovacă continuă seria manifestărilor prilejuite de „Zilele culturii românești".La Țiestany a avut loc o seară literar-m.uzicală românească, la care și-au dat concursul actori și inter-

pre ți de frunte, din . R-S. Slovacă.Ansamblul folcloric „Brădulețul" din Horezu, în continuarea turneului său a prezentat un spectacol la Komamo, unde un public entuziast a răsplătit cu îndelungi aplauze măiestria solilor artei populare românești.
Componența noului

guvern al Danemarcei

COPENHAGA 26 (Agerpres). Vineri, primul ministru danez. Anker Joer- gensen, a dat publicității oficial lista noului guvern pe care. în aceeași zi l-a prezentat reginei Margareta a Ii-a. Cabinetul alcătuit din reprezentanți. ai Partidului Social-Democrat, este minoritar. El cuprinde 18 menibri, cu trei mai puțin deeît precedentul guvern de coaliție social-democrat. — liberal, care, de asemenea, nu dispunea de o majoritate în parlament.Alegerile generale anticipate. organizate după demisia la 28 septembrie a coaliției guvernamentale precedente, au sporit cu patru numărul mandatelor social-democraților în parlament, dar nu suficiente pentru a le permite constituie un cabinet joritar. sănn-
dezarmarea

Reuniunea Comitetului 
internațional pentru securitate 

și cooperare în Europa
BRUXELLES 26 (Agerpres). In localitatea belgiană de ltaan (Ostende) a avut loc joi reuniunea Comitetului international pentru securitate și cooperare în -Europa (C.LS.C.E.), în cadrul căreia au fost dezbătute probleme privind desfășurarea Forumului o-

Referendumul din regiunile spaniole 
Țara Bascilor și Catalonia

piniei publice pentru dezarmare și secu- • ritate, programat pentru 26—28 octombrie, la Bruxelles.Totodată, s-a realizat unSchimb de Opinii asupra . modalităților concrete prin care C.I.S.C.E. poate contribui la intensificarea e- ș forturilor consacrate . pre-.gătirii reuniunii de la Madrid, din 1980.La aceste lucrări a participat o delegație din -România.

europene

13,00 De la A la... infinit.15,00 Fotbal ; F.C. Argeș — Steaua (diviz.ia A).Clubul tineretului. Săptămîna politică. 1001 de seri. Telejurnal.
17.5018,3518.5019,00

iembrie: Frați de cruce; 19,20 La zi în agricultură. 
Republica: Compania a7-a sub clar de lună'; U- 
nirea: Tînăr si liber.

PETRILA : Ultimul vals.
LONEA ; Ultima frontieră a mor ții.
ANINOÂSA :seriile I-1I.
VULCAN : Un trecător în ploaie.
LUPENINick Carter.tiv ; Muncitoresc :sienta.
URI CÂNI :■ Ultimul

Hamlet,
Cultural :sup.erde tee-Pa-vals.

.19,30 în întâmpinarea Congresului alXII leu al partidului19,50 TeleCnciclopedia, balcani- episod : statelor

MADRID 26 (Agerpres), Iri regiunii^ Țara Bascilor și Catalonia, din Spania, s-a desfășurat mul în problema autonomiei regionale.- Potrivit agenției spaniole EFE. rezultatele oficiale ale scrutinului relevă faptul că în Țara Basci participarea la vot a f de 60,7 la sută, în timp în Catalonia ea' a fost numai 60,4 la sută.In ce privește voturile

favoarea autonomiei, în Țara Bascilor ele s-au cifrat la 88,78 la sută. în timp ce referendu- în Catalonia au fost de 88,15 la sută.Pentru a căpăta putere do lege, rezultatele referendumului trebuie să fie ratificate de cele două ca-, mere ale Cortes-urilor (parlamentul spaniol) și. apoi, promulgate ca lege de regele Juan Carlos — s-a precizat la Madrid.

Pe-
mais-a

5

în
Evoluția situației din Salvador

SAN SALVADOR 26 (A- gerpres). Intr-un comunicat dat publicității în capitala salvâdoriană, Frontul de Acțiune Populară Unificată (FAPU) a denunțat pregătirile forțelor de dreapta din țară în vederea declanșării unei contralovi- turi de stat împotriva Juntei Revoluționare de Gu-

vernămînt Documentul preconizează înlăturarea e-, lementelor „fasciste" din forțele armate salvadoriene, respingerea fermă a presiunilor pe care le face oligarhia internă asupra Juntei Revoluționare de Gu- vernămî nt și adoptarea de măsuri urgente îm favoarea maselor largi populare.

GUVERNUL INDIAN 
S-A ÎNTRUNIT într-o șe- > dință extraordinară consacrată examinării problemelor provocate de cea puternică secetă careabătut așBPra țării în ultimul pătrar al acestui col. Peste .jumătate din teritoriul Indiei a fost afectată de această calamitate, pagubele materiale cifrîn- du-se lă aproximativ miliarde rUpii.

se-
35

TVȚeleșcoală.Curs de limbă mană.Curs de limbă niolă.Șoimii patriei.Roman foileton: Cei 
din Mogador. Reluarea episodului 6.Film artistic: Flacă
ra și săgeata.

gerspa-

o necesitate obiectivă

ÎN SUEDIA S-A ANUN
ȚAT majorarea, cu începere de vineni, a prețurilor la băuturi alcoolice, precum și la tutun, cu 10 pînă la 15 la sută. Guvernul suedez a precizat .că. pe lingă, mărirea veniturilor statului, ceastă măsură vizează o ducere a consumului de cool și tutun în țară. a- re- al-

Civilizații ce. Ultimul‘ Formarea moderne.20,20 Film serial : Dallas 
— Compania pe
trolieră Ewing. Epi- ’- sodul 10.21,05 Varietăți distractive.21,35 Telejurnal.
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muzical-
Rezultatele tragerii Loto 

din 26 octombrie 1979 :Extragerea I — 33 46 17 22 1 16 40 38;Extragerea a Ha —2.1 74 79 44 18 56 39 23.
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Potrivit unor organisme de specialitate americane, cheltuielile militare au a- tins recent totalul anual . global de 425 miliarde dolari. Uriașele mijloace care se cheltuiesc pentru înarmare, în scopul distrugerii oamenilor și civilizației devin deci țot mai uriașe, iar cursa înarmărilor — gravă sursă de conflicte, de menținere ă subdezvoltării și a situațiilor complexe din viața internațională — tot mai aberantă.Aceste evoluții demonstrează din nou, dacă mai era necesar, acuitatea stringentă a problemei dezarmării.In -politica externă ;României: socialiste stoparea cursei înarmărilor, Înfăptuirea dezarmării generale și. în primul rînd. a dezarmării nucleare reprezintă o orientare fundamentală. înfăptuirea dezarmării a devenit Un obiectiv esențial în activitatea vastă .a ,țării noastre pentru instaurarea u.iei noi ordini e- coftomi.ee șt politice inter- n-Ționale, pentru instaurarea în lume a unor noț raporturi interstatale, cu a- devărat democratice.. In concepția României, dezarmarea nu constituie un țel abstract, ci o componentă a procesului de. îmbunătățire a relațiilor politice pe plan internațional, de creștere a încrederii între state. de consolidare a destinderii și păcii pe plan mondial. I- lustrativă pentru specificul original, nou, al abordării românești a problematicii dezarmării este ideea că, în prezent, realizarea păcii mondiale și a securității fiecărui stat în parte ..... și trebuie asigurată pe alte rii- și în primul rînd baze deeît cele tradiționale, dezarmării nucleare", ale înarmărilor, și

prin reducerea treptată a acestora pînă la atingerea obiectivului final al înfăptuirii dezarmării generale și complete.Devin imperative în actualele condiții — ca 0 latură de însemnătate primordială a luptei pentru realizarea dezarmării — e- liminarea din raporturile dintre state a folosirii for-
In fiecare an, începînd cu data de 24 octombrie — 

Ziua Națiunilor Unite, potrivit hbtărîrii Sesiunii spe_ 
ciaie a Adunării Generale a O.N.U., în întreaga lu

me se marchează „Săptămi na internațională a dezar
mării", subliniindu-se Și în acest fel^ necesitatea obiec
tivă a realizării neîntârziate a acestui nobil deziderat 
al umanității.

un amplu program de măsuri cu aplicabilitate imediată și cu’ caracter tranzitoriu în domeniul dezarmării, care includ înghețarea și reducerea treptată a cheltuielilor militare, retra- ■ gerea trupelor străine în interiorul granițelor naționale, lichidarea bazelor rpili- tare, începerea de negocieri în vederea desființării concomitente a 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia, precum, și alte inițiative vizînd diminuarea pericolului confruntării, - dezan-

PREȘEDINTELE ITALI
EI, Sandro Pertini, l-a primit, pe Constantin Ca- ramanliș, primul ministru al Greciei, care se află în- tr-o vizită oficială la Roma.

VIND Dacia 1300, -strada Saturn Bloc. 11 aP- 23. Petroșani. (881)PIERDUT legitimație do serviciu Pe numele Deaco- nu Veronica, eliberată de I.C,S.Ă. .—. A.P. Petroșani. Se declară nulă. (879)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Grosu Dumitru, eliberată. E.G.C.L. Petroșani. Se clară nulă. (880)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Boghiu Georgeta, eliberată de Fabrica de tricotaje Petroșani. Se declară nulă, (882)PIERDUT cal roșu închis, . pintenog de piciorul sting spate. Adresați Petrila,, Răscoala nr. 42. (885)

MULȚUMIM medicilor Mihai Bănacu și loan Sa- moilă, pentru îngrijirea a- cordată fiului nostru Costel. Familia Boghiu. (883)
ANUNȚ DE FAMILIE
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de de-de
Ana Fieraru, fiicele și rudele mulțumesc vecinilor și tuturor celor care au fost alături de noi la durerea pricinuită de pierderea bunului soț, părinte și socru 

dumitru fierarustins din viață după ; o .grea suferință.îl vom păstra mereu în amintirea noastră. (884)
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Etapa a Xll-a cu...
prof. Dumitru Colesniuc, directorul Liceului 

industrial Petrila

Avancronică

ței sau a amenințării cti forța și soluționarea diferendelor pe cale politică, prin tratative (idee mate- a rializată. după cuin se știe.printr-o propunere concretă Pentru a sublinia imperativul trecerii de la vorbe la fapte în actuala etapă, România a oferit lin exemplu concret, adoptând ho- țărîrea de a reduce cheltuielile militare pe anul. 1979 și de a transfera fondurile, astfel eliberate în pașnice.Este evident că doptaițea unor practice de dezangajare militară și de dezarmare nu poate fi concepută pacea . în lume, iar fără reoilentarea resurselor materiale și umane absorbite de înarmări nu se poate imagina soluționarea gravelor probleme generate de subdezvoltare și decalajele dintre state. „Iată de ce — releva tovarășul Nicolae Ceaușescu — trecerea la măsuri de dezarmare, la reducerea cheltuielilor militare, în mod organizat și controlat, constituie o necesitate o- biectivă pentru progresul omenirii, pentru colaborare și pace".

a țării noastre la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U.). Se impune, de asemenea, depășirea actualului stadiu al blocurilor și alianțelor militare,. înlocuirea acestora printr-un . sistem de securitate care să nu mai facă necesară existența unor asemenea blo- ■ curii ' -;.’ ■La O.N.U. „Poziția României în problemele dezarmării, în primul rînd ale dezarmării nucleare, și în instaurarea unei păci trainice în lume", a fost prezentată ca document, în a- nul 1975. între propunerile conținute de acest document a figurat și convocarea unei sesiuni speciale consacrate dezarmării a A- dUnării Generale a O.N.U., ea fiind materializată în 1978. Pe baza „Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind poziția Româ- ’ poate tâiei în problemele dezarmă- ale țara anume noastră a prezentat sesiunii

gajărea militară în Europa, ■promovarea încrederii, ere- . area de zone deniicleariza- te în Balcani și în alte regiuni. -. ■ .

scopurifără a-
măsuri

C. ȚINTEA

— Cu cinci victorii con
secutive la activ, băieții 
noștri au urcat spectaculos 
în clasament. Credeți că 
astăzi F.C. Scornicești ar 

putea sa stopeze ascensiu
nea Jiului ?i— în nicîun caz. De la un meci la altui echipa noastră pare mai matură, mai bine , pusă la punct, iar compartimentele; se înțeleg din ee în ce mai bine și ceea ce m; se pare foaj-te important, fără să cadă în pericolul automulțumirii. Chiar dacă" nu avem încă omul de gol, astăzi vom iistiga detașat și, m șlirșit, vom, avea’*și noi gol ivcr.i ■ jul pozitiv.,

— Vă împărtășesc opti
mismul și, vă rog să vă 
spuneți părerea Șiș asupra 
celorlalte întâlniri progra
mate în etapa de astăzi. De 
pildă, beneficiara unui ne
sperat punct „smuls" steliș- 
tilor sîmbăța trecută, pri. 
mește vizita studenților bă
nățeni. Cum vedeți dezno- 
dămîntul acestei întâlniri ?— Cert este că Traian Io- neșcu știe meserie. Cred că „mînjii" lui. vor cîștiga ambele puncte puse-n joc, făcînd dovada unei echipe pe cît de tinere, pe atît de tehnică și omogenă. în fructificarea terenului propriu, prin cîștigarea ambelor puncte. îi mai văd

pe studenții bucureșteni în întîlnirea cu Chimia' Rm. Vîlcea și pe clujeni în partida cu Gloria Buzău.
— După ce au pierdut, 

la mare luptă, un punct pe 
teren propriu, băimărenii 
întâlnesc . la Tg. Mureș pe 
elevii lui Zavoda. Ce pă
rere aveți despre șansa 

■ lor ? .— Prinîa șansă o-au, desigur, gazdele. Dar nu exclud nici posibilitatea unui rezultat de egalitate, situa- " ar ceea Un va în- Di.n.l F.C.M-
ție în care băimărenii cîștiga în deplasare ce au pierdut ac i â. tnecj nul cred că se registra Și pe malul rii, în partida dintre Galați și Politehnica Iași...

— Și, în sfîrșit, cum ve
deți întîlnirile în care e- 
Voluează echipele care 
ne-au reprezentat în cupele 
europene ?— La Pitești, coechipierii- lui. Dobrin cred că vor ceda un punct steliștiibr. Dina- moviștii și studenții craio- veni, aureolați de victoriile obținute miercuri, vor merge la Tîrgoviște și respectiv la Satu Mare eu ambiția împărțirii '„zestrei" de puncte, rămînînd astfel în trio-ul fruntaș. Dacă nu vor reuși acumularea ambelor puncte, se vor mulțumi și cu cîte- linul.

Corvin ALEXE

• La nivelul diviziei A de fotbal jucăm sîmbăta, precum englezii. Deci azi; ora 15, toată lumea pe stadionul de Ia poalele i’arm- gului, pentru a vedea; mc- ’ ciul dintre Jiul Petroșani* și' F.C. Scornicești, în des- chidere, juniorii. Toate trei . 'divizionarele C din munici- . piui nostru joacă duminlș- că, ora 11, acasă. Progra'- mul este'următorul : Mineț rul Lupeni —- Dunărea Calafat. Știința Petroșani — Metalul Bocșa, -Minerul Vulcan — Gloria Reșița. In aceeași zi, și la aceeași oră- au loc și* meciurile din campionatul județean Țle .fotbal avînd drept protagoniste Minerul A'ninoasa — Țletaiul filmed oara, Pau.i ; gid Lonea — AvintiiI Hațeg, Minerii Uricani —Mala';:’ Simeria, C.F.R. Petroșani. — Aurul Certei.- Preparatorul Petrila — I.G.C.L. Ilun .doară.® Stadionul de pe Dealul institutului găzduiește, duminică, ora 9,30, meciul de rugbi dintre divizionarele A Știința Petroșani —• C.E.M.I.N. Buia Mare.• Campionatul județean de tenis de masă, echipe băieți, programează, în sala Clubului sportiv școlar din Petroșani, meciul dintre Utilajul și C.S.Ș. din localitate. (CD.)

KF.DACȚIA $1 administr ația • petroșani. str. Republicii, nr. 90. te lefoane 4 16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TIPARUL : tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.
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