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Au trecut din acest cincinal 33 de tuni, 
și timp de 33 de luni ia rînd și-au 
realizat și depășit sarclmle minerii 

conduși de ALEXANDRO LASZLO 

CTITORI AITRWIEI
SUBTERANE

Realizările acestui cincinal, la zi: *>368 
ml peste sarcinile de plan ♦ 48250 mc ex
cavați suplimentar ♦ Productivitatea fizică 
planificată a fost depășită cu 23 la sută, iar 
productivitatea valorică cu 28 la sută ♦ Nici 
o absență nemotivată în 1004 zile calenda
ristice și nici un metru liniar nu a fost rebu- 
tat.

Mai sînt cîteva zile pî- 
nă cînd sectorul de in
vestiții ai minei Paroșeni 
își va realiza planul pe 
cel de-al treilea an al 
cincinalului. Printre cei 
care au ieșit învingători 
în- bărbăteasca luptă cu 
timpul, sînt și minerii con
duși de inimosul, briga
dier do la Paroșeni — A- 
lexahdru Laszlo. Din, 
1968, anul, formării bri-

țit pas cu pas, iar în a- 
cest cincinal mai mult ca 
oricînd. In 1004 zile calen
daristice, cite au trecut 
din acest cincinal, în cele 
peste 3400 de schimburi, 
nici un miner nu a lip
sit nemotivat. In acest 
timp membrii brigăzii, 
mînuind cu îndemînare 
cărucioarele de perforat

Dorin GHEȚA

găzii, succesele i-au inso- (Continuare in pag. a 2-a)
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Consumuri reduse 

de carburanți

însemnate economii da 
carburanți se realizează 
zilnic la sectorul din Lu- 
peni al exploatării trans
portului. Ca urmare a a- 
plicării inițiativei „să cir
culăm o zi pe lună cu 
combustibil economisit", 
respcctînd cu strictețe 
disciplina tehnologică,
manifestind grijă față de 
mașinile din dotare, con
ducătorii auto din cadrul 
sectorului Lupeni al E.T.P. 
au economisit, numai in 
trimestrul III, 5100 litri de 
benzină.

Vă prezentăm experiența sectorului IV al minei Lupjeni în

ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE
♦ Oprind, timp de numai 10 minute, transportoarele dintr-un sin

gur abataj mecanizat echipa condusă de Dumitru Grigoruță a „des 
coperit" o sursă de economii care se ridică lunar la 80 000 kWh

Realizarea noului indica
tor de bază," valoarea pro
ducției nete, este condițio
nată în măsură hotărîtoare 
și de reducerea cheltuieli
lor materiale, în consecin
ță, de consumurile specifi
ce pe tona de cărbune ex
trasă. Reducerea consumu
lui normat de energie e- 
lectrică constituie în acest 
context o sursă valoroasă 
de economii, mai ales în

condițiile unei mecanizări 
intensive a abatajelor, în 
sectoarele unde puterea 
instalată este mare.

Iii cadrul sectarului IV 
al I.M. Lupeni, unde se a- 
flă în funcțiune trei , com
plexe mecanizate de mare 
capacitate, fiind pregătită 
introducerea unui al pa
trulea complex, atenția co
lectivului și a organizației 
de partid este îndreptată

spre promovarea și gene
ralizarea inițiativelor mun
citorești ce-și propun re
ducerea consumului de e- 
nergie, urmărindu-se ast
fel un întreg șir de efecte 
economice pozitive. Acest 
deziderat a ;fost enunțat 
într-una din adunările ge
nerale de partid. Răspun
sul comuniștilor, al tutu
ror lucrătorilor din sector 
nu a întîrziat. Astfel, elee-

energeticianului

fes®

A

In intimpinarea

tricianul Dumitru Grigpru- 
ță, șef de echipă la com
plexul nr. 1 a găsit cîteva 
metode eficiente de econo
misire a energiei la locu
rile de muncă din subteran 
dotate c& motoare electrice 
de mare putere. El a lansat 
apoi o chemare— adresată 
tuturor echipelor sectoru
lui pentru evitarea risipei 
de energie.

Un calcul simplu a a- 
dus în fața echipei rezul
tate concludente privind 
posibilitățile de obținere a 
economiilor. Membrii echi
pei au constatat că la a- 
batajele frontale cu com
plexe mecanizate, dotate 
cu instalații ce au o putere 
electrică cuprinsă între 250

Ing. Ioan Gif—DEAC, 
sectorul IV, I.M. Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)

Apropiata aniversare a 
„Zilei energeticianului" 
coincide în acest an cu 
sărbătorirea unui sfert 
de, veac de la înființarea 
întreprinderii de rețele e- 
lectriee Deva. Dublul ju
bileu a fost întîmpinat, 
ieri după-amiază, printr-o 
adunare festivă, desfășu
rată în sala .mică a Casei 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani. Cu acest 
prilej, directorul I.R.E.- 
Deva. ing. Ion Hațegan, 
a prezentat un succint bi
lanț al realizărilor ener- 
geticienilor din județul 
Hunedoara, subliniind a- 
portul lucrătorilor de la 
unitățile S.D.E.E., Cons
trucții montaj și Centrul 
de înaltă tensiune din 
Valea Jiului. Astfel, prin
tre evidențiații în între
cerea socialistă se 
mără ing. Andrei t 
muel, maiștrii Sabin 
loan Coc, Oliviu 
teanu, Francisc 
ner, I. Vlăduț, electrici
enii Vasile Straja. Traian 
Oneasă, Nicolae Brînzău,

nu-
Sa-
i și 

Mun- 
Lochei-

Mg

Șeful echipei de electricieni Gheorghe Boglea si șeful 
de tură Petru Marc execută o manevră de păminlare a 
instalației de 6 kV în punctul de alimentare nr. 2 Pe
troșani.

Foto : I. LICTU

Ladislau Rus, Teodor O- 
brejan, Gheorghe Bo- 
glea. Ștefan Sasz, tehnici
enii Mihai Krujelac, 
Francisc Argint, Aurel 
Anghel de la S.D.E.E., 
Ion Vrăncilă de la Cons
trucții montaj, Cornel 
Ghiță, Tiberiu Loy, 
la Centrul de înaltă 
siune și mulți alții.

Veteranilor și celor

de
ten-

harnici oameni ai muncii 
din întreprinderea de re
țele electrice, care acti
vează in municipiul nos
tru, li s-au înmînat di
plome de onoare. prin 
care se atestă contribuția 
lor la depășirea sarcini
lor de plan și a angaja
mentelor asumate în în
trecerea socialistă.

I 
I
I

mai Ion FIASTRU

Adunarea activului Comitetului 
de partid 

necesitatea respectării de 
către cadrele cu munci de 
răspundere, de către toți 
comuniștii. disciplinei de 
partid ■gri.. stat, a nor
melor eticii și echității so
cialiste", „Concluziile des
prinse din lucrările pic- 
tiarei" Comitetului jude
țean de partid din 2 oc
tombrie 1978", „Hotărîrea 
adoptată de plenara Co
mitetului județean de 
partid cu privire la creș
terea responsabilității co
muniștilor, a cadrelor de 
conducere și a oamenilor 
muncii pentru îndeplini-'1 
rea sarcinilor încredințate, 
întărirea ordinii, a dis
ciplinei de partid și de 
stat", „Proiectul propriu 
de măsuri pentru aplicarea 
hotărîrii' plenarei Comite
tului județean de partid".

Pe marginea materiale
lor și a dezbaterilor pur
tate s-au adoptat t măsuri 
corespunzătoare.

municipal
Ieri, a avut loc la Pe

troșani adunarea activului. 
Comitetului municipal. de 
partid.

Au participat membrii 
comitetului municipal de 
partid, membrii comisiei 
de revizie a comitetului
municipal, secretarii 
mițetelor de partid, 
ședinții comitetelor 
sindicat și secretarii 
mitetelor U.T.C. din 
treprinderi și instituții, 
directorii unităților eco
nomice și conducătorii 
instituțiilor din municipiu, 
activiști de partid, de
sindicat și ai organizațiilor 
de. tineret, secretarii și se- . 
cretarii adjuncți ai organi
zațiilor de bază direct sub
ordonate, activul de partid 
al comitetului munici
pal, tovarășii din rezerva 
de cadre la nivelul mu
nicipiului. .

Adunarea a dezbătut in
formarea „Cu privire la

co- 
pre- 

de
eo- 
în-

In copilărie, bunicul 
îmi povestea cum că 
moșul său — hăăt, vă- 
leatul în urmă — cînd 
era dispus, o îmbia pe 
cea cu oare mîncase 
împreună cîțiva saci cu 
sare să-i asculte un cîn- 
tec de „inimă albastră". 
Și avea o voce străbu
nul că și acum urmași
lor . săi li s-a dus ves
tea de mari cîntăreți. 
Neșcplit, cel care . 
văzuse cu ochii 

pandurii
ri-avea 

că, mai
luceafărul

a sădit 
nemuririi

Pe .
Tudor 
mai știe - 
ziu,
românești, 
glastra

i Tn ziarul de azi
ce,

5i 
j

Dialog
cetățenesc

îi
săi 
lui 
să 

tîr-
poeziei 

în 
o

Culorile fericirii
. „floare albastră". De 
tocmai albastră ?

...Numai cerul nostru 
ști-va de ce iubim atît 
de mult zorile roșii, ze
nitul galben și seninul 
albastru. Poate fiindcă,
întotdeauna, am privit ’ 
în sus, fără frică, întot- s 
deauna acest pămînt- ; 
ne-a fost și cer, ba j 
chiar, aflu de la un păzi- - 
tor de stele, că, în cos
mos, se vede foarte al
bastru. Poate de aceea 
fericirea noastră, flutu- 
rind pe citadelele. Car- 
paților și-a ales culori
le esențiale de împlinire 
a destinului său —• roș.1, 
galben și albastru.

Ion VULPE

,s
5

— Vă invităm la fa
ța locului:
La halele pieții 
din Petroșani

♦ Rubricile noas
tre : „Steagul ro
șu" a criticat, or
ganele vizate 
răspund ; Flash ; 
Note de lectură

<Vă informăm în

La mina Petrila, un 
nou sector de producție 
beneficiază de transpor
tul cărbunelui pe 
cu covor de cauciuc, 
te vorba despre 
rul I. In urma 
măsuri, 80 la sută 
totalul producției 
trase este transportat, în

benzi
Es- 

secto- 
acestor

din
ex-

subteran pe benzi 
fîux continuu. (I.M,).
♦--------------

O frumoasă inițiativă 
a A.S. Minerul Vulcan 
o reprezintă editarea u- 
nei broșuri în care 
prezentate 
ticipante, 
campionat, 
palmaresul 
fotbal din 
diviziei 
(V.S.).

sînt 
echipele par- 
evoluția in 

organizarea și 
echipelor de 

seria a VIH-a a 
naționale „C".

.Și pe față și pe dos" 
program la ca- 
brigada artis- 
la cooperativa 
formație cîș- 

a locului I la 
județean al co- 

meșteșugă-

este noul 
re repetă 
tică de 
„Unirea", 
ti gă toace

■ concursul 
operativelor 
rești. (M.B.).

tui informăm

*

I
I
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din Petro-

Indiferent de 
sau preocupări, 
nea pentru cea 
șaptea artă îi 
cu regularitate 
pul liber pe 
prestigiosului 
„Studio 18“ 
șani.

In fotografie, prezenți 
la masa de sunet, mem
brii cineclubului lucrea
ză la banda sonoră a u- 
nui nou film ce ilustrea
ză prin imagini eloc
vente viața nouă a mi
nerilor Văii Jiului.

Foto :

$

IIi
I
iî

5

Economisirea
virstă 
pasiu- 

de-a 
reunește 
în tim- 

membrii 
cineclub

NEMECSEK

Note de lectură

Procesul unui proces
de Mihai Stoian

Formarea națiunii are 
caracterul unui îndelun
gat proces de sinteză în- 
sumînd tendințele evolu
tive ale societății din ța
ra noastră, pornind de 
la producția materială, 
pînă ia formarea ideolo
giei și spiritualității. Na
țiunea română s-a plămă
dit timp de secole în re
torta unor evenimente 
care șlefuiesc și cimentea
ză trăsăturile comunită
ții etnice și care favori
zează formarea sentimen
tului conștiinței do neam. 
In lungul șir de eveni
mente se remarcă și miș
carea memorăndisti eă
(1881—1895), în care au 
fost implicate forțele so
ciale și politice înaintate 
din Transilvania și din 
vechea Românie, culrni- 
nînd c.i istoricul Memo
randum din 1892, înaintat 
Curții de la Viena. Do- 
cument-sinteză, Memo
randumul înfățișa situa
ția nedreaptă la care e- 
rau condamnați românii 
transilvăneni și exprima 
re vend icăr ile funda me n- 
tale,’ politice, naționale, 
culturale, economice ale 
românilor.

Acțiunea desfășurată în 
jurul M emorand umu Iii, 
reprezintă un. moment de 
vîrf al luptei politice a 
poporului român pentru

făurirea statului național 
român unitar, un mo
ment de puternică afir
mare a conștiinței unită
ții naționale a poporului 
român. Cartea „Procesul 
unui proces" de Mihai 
Stoian este o reconstitui
re a tumultuosului proces 
politic — procesul Memo
randumului. Carte-docu- 
ment. „Procesul unui pro
ces" încearcă să ne intro
ducă în atmosfera, epocii 
cu multiplele ei înțele
suri și semnificații. Do
cumentele selecționate 
contribuie la elucidarea 
unor aspecte legate de u- 
nire, reflectă eforturile
românilor pentru păstra
rea ființei naționale, înal
tul nivel de exprimare 
conștiinței naționale.

„București, București, tu 
nu posezi grandețca ora
șelor din Apus și totuși 
în oehij mei apari mai 
admirabil; tu. n-ai splen
doarea lor și totuși ești 
ma.i luminos, tu nu te 
poți lăuda cu frumusețea 
lor, însă pentru mine ești 
mai îneîntător. Pentru re, 
de ce pieptul meu se ă- 
gită de amintiri dutnne- 
zeești la amintirea t,a ? 
Tu nu-mi răspunzi, dar 
inima îmi șoptește tainic: 
Pentru că ești 
românilor ! 
manilor ?

a

capitala 
Capitala ro- 

Da, vei fi !“

energiei
• (Urmare din pag. I)

electrice

și 500 kW, transportoarele 
au în medie un timp de 
staționare de circa 10 mi
nute la fiecare oră. Așadar, 
într-un schimb, staționări
le cumulează aproximativ 
o oră. Valorlfieînd această 
sursă, echipa a contribuit 
la obținerea lunară a unei 
economii de energie de 
circa 80 000 KWh.

Altă cale de luptă împo
triva risipei, materializată 
lunar prin 700—800 kW e- 
nergie (economisită este cea 

utilizării interblocajelor 
timpul reviziilor. Res

pectiv, atunci cînd se

Viitorul înseamnă

e-

fectuează revizia unui 
transportor situat pe un 
flux de bază, de pildă cu 
cinci transportoare, se 
blochează celelalte patru 
evitînclu-se ■ astfel funcțio
nările-în gol.

N-u lipsit 
s-a dovedit 
reducerii 
De pildă.

spunea, losif
Vulcan năzuința lui
s-a realizat exact peste 60 
de ani. 1 decembrie 1918 

- avea să fie încununarea 
firească a acestor aspira
ții de veacuri, înfăptuirea 
visului pentru care au 
luptat și s-au jertfit mul
te generații de înaintași. 

Prin această carte se 
face un important pas 
înainte ’ în cunoașterea a- 
pro-f undată și în detaliu 
a unor momente de răs
cruce în istoria patriei și 
a poporului român, mo
mente ale căror semnifi
cații și învățăminte 
prelungesc prin mii

se 
de 

firs în contemporaneitate.

I. UIFĂLEAN

pentru noi
grădi-

8 Martie
Creșa cu 

niță din cartierul 
al orașului Petrila se pre
zintă în ochii oricărui vi
zitator ca o unitate bine 
gospodărită. Și asta nu de 
azi, de ieri, ci de 5 ani 
de zile, de cînd a fost în
ființată, Directoarea, grădi
niței, Speranța Popescu, 
ne-a relatat :

— In anul 1955 existau 
în tot' orașul Petrila două 
grădinițe. Acum sînt zece, 
toate bucurîndu-se de 
ții corespunzătoare și 
punînd de o bogată
materială. La noi. sînt 300 
de copii, de la sugari și 
pînă la grupa mare de la 
grădiniță. Tot personalul 
este calificat. Alături de 
tovarășele mai „vechi", lu
crează patru educatoare 
tinere. Nu ne este deloc u- 
șor. Ne străduim însă să 
asigurăm copiilor o atmos
feră în care ei să se simtă 
ca acasă, li educăm în spi
ritul dragostei față de

spa-
dîs- 

bază

acești copii
partid, al mîndriei față de 
frumusețile și bogățiile pa
triei. Le îndrumăm primii 
pași în oraș, arătîndu-le 
realizările economico-socia- 
le din ultimul timp, facem 
cu ei vizite părinților la 
locul de muncă, îi educăm 
în spiritul dragostei față 
de muncă. Statul ne-a creat 
condiții excelente. Educa
toarele Ana Ghiță, Veroni
ca Buluz, Emilia Jenei, E- 
lena Pruțeanu depun toate 
eforturile pentru ca șoimii 
patriei să se dezvolte nor
mal fizic și intelectual. La 
fel de 'mult este căutată 
și creșa unde tovarășa Ana 
Havlin este soră șefă. Mun
cim cu toată răspunderea 
și dragostea pentru a pu
tea preda școlii, societății 
copii bine crescuți. Pentru 
noi, viitorul înseamnă a- 
cești copii minunați, cres
cuți în climatul fericit al 
patriei noastre socialiste, 
în pace.

Ioan Dan BALAN

de importanță 
și procedeul 

consumatorilor, 
transportoarele 

TR.-3 montate pe lungimi 
mari în lucrările miniere, 
necesită la început cite 
două motoare de acționare. 
S-a generalizat metoda ca, 
odată cil scurtarea traseu
lui să se renunțe la utili
zarea celui de-al doilea 
motor. Folosind ca exem
plu un caz concret, în ul
timele două luni s-au eco
nomisit pe această cale eîte 
132 kWh pe schimb.

Inițiativa - echipei con
dusă de Dumitru Grigoru- 
ță a prins viață în întregul 
sector. Valoarea ei, expri
mată în cifre, este conclu
dentă : 400 000 kWh ener
gie electrică economisită 
în sector în ultimele două 
trimestre ale anului. _ Ca 
urmare sectorul s-a înca
drat în indicatorul produc
ție netă și, în același timp, 
a crescut. rentabilitatea 
muncii colectivului.

Date fiind rezultatele e- 
eonomice bune obținute, i- 
nițiativa a fost îmbrățișa
tă de numeroase formații 
de mineri și electromeca
nici. Printre principalii ei 
promotori "Se numără, ală
turi de Dumitru Grigoruță 
autorul inițiativei, electri
cienii Petru Furdui._Vâsile 
Bursuc 
minerii specialiști, șefi de 
schimb ia complexe. 
Tălmaciu, Ion Salomon, 
Constantin Popa, Mihai 
Cîrdei, Gheorglie Bcjan,. 
Marin Tudose și mulți al
ții. întregul colectiv al 
sectorului a pus Ia inimă 
dezideratul economisirii. e- 
nergiei.

și Carol Cc.vacs.

Ene

organele vizate răspund
Măsuri

eficiente

depoziteze hîrtiile 
iar prin 
asociației

Pirghii de otel în a- 
jutorul constructorilor 
de „turnuri" de locuin
țe.
Foto : Ion LEONARD

articolul intitulat 
„Pentru întronarea ordinii", 
publicat în ziarul „Steagul 
roșu" nr. 8056, se criticau 
unele neajunsuri de ordin 
edilitar gospodăresc de la 
blocul nr. 1 de p? Aleea 
Plopilor din orașul Lu
peni. Pentru rezolvarea se
sizării, ne informează con
ducerea Exploatării de gos
podărie corn unală și locati- 
vă Lupeni, a fost format 
un colectiv care a cercetat 
la fața locului cele semna
late și a confirmat auten
ticitatea criticii făcute în 
ziar. In. consecință, condu
cerea E.G.C.L. Lupeni a 
înlocuit vechile containere 
de Ia punctul gospodăresc 
cu două containere a 3 
mc fiecare. In plus, trans
portarea gunoiului se face 
în prezent pe baza unui 
grafic. De asemenea, s-a 
discutat cu șefii unităților 
comerciale de a atrage a- 
tenția lucrătorilor să nu

m>ai 
lîngă containere, 
administratorul 
de locatari, tovarășul loan 
Vrînceairl, cetățenii au 
fost îndrumați să nu a- 
runce gunoiul menajer lin
gă containere. Deci, au 
fost luate măsuri eficiente 
care au schimbat total
mente aspectul de pe Aleea 
Plopilor.

S-a. pus
,,frînă“ grabei

Ca urmare a articolului 
„Grabă ? Mai mult lipsă 
de respect față de se
meni •!", apărut in nr. 8090 
al ziarului nostru,- condu
cerea Exploatării de •trans
port Petroșani ne infor
mează că pentru abaterile 
săvîrșite, conducătorul au
to I lie Bănet lă ă fost sanc
ționat cu diminuarea cu 
10 la sută a retribuției pe 
luna septembrie a,c. O 
sancțiune care, credem, va 
pune „frînă" și altor aba
teri.

* 
I

1
I

I 
ț 
I 
I 
ț
I 
i 
v 
î 
i 
i

Ctitori ai trăiniciei subterane
|U' mfu e dfn pag. ij amănunt ■ nici un metru 

liniar nu a fost rebutat 
în această perioadă 
timp.

. Alexandru Lașzlo, 
ful de brigadă, pentru 
care hainele de lucru par. 
întotdeauna prea mari, 
ne spunea cu eîtva timp 
în urmă : „Noi, cei de la 
investiții, nu facem lu
crări care să dureze un 
an-doi, ci zeci de ani. U- 
neorî lucrările noastre 
țin cit ține mina. Pentru 
aceasta este în primul
rîrid nevoie de calitate,

și mașinile de . încărcat, 
electrice sau pneumatice, 
au executat deschiderea 
spre blocul VI a orizon
tului 425 prin galeria di
recțională Est, galerie cu 
o lungime de aproape 
1000 de metri, galeria de 
acces spre puțul orb nr. 
1 pentru deschiderea ori
zontului 365. Dar, pe lîn
gă aceste lucrări de mare 
amploare, brigăzii îi sînt 
deseori încredințate lu
crări miniere de o deose
bită complexitate ca semn iar calitatea șe obține eu 
al recunoașterii experien
ței și priceperii. Citeva 
exemple — suitorul de 
aeraj între orizonturile 
425 și 535 din blocul VI, 
suitor eu o lungime de 
peste 100 ml și eu o încli
nare de 70 de grade, rampa 
puțului orb nr. 1 sau ca
sa TRĂFO nr. 3. Cit des
pre calitatea lucrărilor 
executate 
săpare și betonare — un tate în termen :

de

se-

că de munca lor depinde 
soarta producției dc căr
bune în
P e n t r u
Și au 
muncii

următorii ani. 
că știu 

înțeles rostul 
lor, muncesc fără

t
*

oameiii pricepuți, ascultă
tori și disciplinați, cu oa
meni care Știu ce vor, ce 
trebuie să facă și, mai a- 
les, care știu rostul mun
cii lor“.

Și oamenii din schim
burile conduse de Meșter 
Deneș, de Silvestru Șl- 
mqn . sau Mihai Butnaru, 
ștui ce vor: lucrări de 

— calitate deosebită execu-

ixlvlllLu .LX IUI , JU.1J.X1.L UCiSC fttt CL 
preget, neobosiți. Munca 
lor nu-și are un echivalent 
imediat în tone, de cărbu
ne, dâr dacă Sterilul ex
cavat în 33 de luni ar fi 
totuși’ încărcat în vagoa- ț
ne ar fi necesare aproape i
11 000 de vagoane con- J
venționale, a căror lungi* l
mo ar depăși de 2,3 ori 
lungimea totală a Văii • i 
Jiului, sau, volumul ste- ’
cilului excavat suplimen- ?
tar, în aceeași perioadă ț
de timp, ar fi egal cu vo- 4
lumul unui bloc cu o Iun- ■ | 
giîhe de 100 de metri, lă
țime de 10 metri și înalt 
de... 19 etaje.

Și aceasta este numai 
piatră extrasă din adîn- 
cul muntelui, pentru a 
crea căi de acces spre a- 
tît de necesarul cărbune, 
cocsificabil și energetic.ei știu

*

la aparta- 
din blocul 
V. Roaită,

1 urătorii 
apărut în

j. Cererea de reparații. s-a
- făcut de mai bine de o 

lună. Promisiunile, tot de 
pe atunci. Dar

! mental nr. 50
3 de pe strada 
Petroșani,

E.G.C.L. n-au
că. Probabil, unde o vor
ba doar de o , spărtură 
în baie ! Așteaptă cumva 

| căderea peretelui întreg?
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Cercul vicios, de la apa rece Din scrisorile sosite la redacție

la cea caldă, din apartamente
O scrisoare sosită Ia re

dacție ne solicită să ne 
deplasăm pe strada Păcii 
din Petroșani spre a 
constata modul în care es
te respectat programul de 
apă caldă. Redăm cîteva 
spicuiri din scrisoarea to
varășului Gheorghe Docea 
din blocul 12, scara a II-a, 
etajul III, apartamentul 

,Necazul cu privire la 
caldă 

de
mult

• NICOLAE FLOREA, 
Lupeni : De categoria a 6-a 
de încadrare pot beneficia 
tabloniș'tii de la stațiile de 
transformare mai mari de 
35/6 kV. Cum I. M. Băr- 
băteni nu are încă în do
tare astfel de stații, ați 
fost încadrat corect în ca
tegoria a 5-a, corespunzător 
prevederilor indicatorului 
tarifar.

în sprijinul constructorilor 
de locuințe

8 octombrie, zi de repaus, i bun" mineresc, șeful sec- 
La chemarea comitetului torului spune zîmbind : 
orășenesc de partid Vul
can, pe șantierul de cons
trucții al viitorului centru 
civic al orașului a fost or
ganizată o mare ,, acțiune 
de muncă patriotică. încă 
nu era ora 6,30 și pe șan
tierul blocului IM erau de
ja prezenți în așteptarea 
„voluntarilor", tovarăși de 
la comitetul orășenesc de 
partid și conducerea șan
tierului. Primii care își 
fac apariția sînt minerii 
de la sectorul VIII inves
tiții al minei Vulcan, în 
frunte cu comunistul Iu
lian Filip, șeful sectorului. 
După tradiționalul „Noroc

din lucrările executate: I 
30 mc betonâri, 60 mp de | 
tencuieli interioare, 80 mp i 
izolații din hîrtie gudro- ■ 
nată, . nivelarea a 20 mc 
balast și multe altele.

-..- Cu asemenea ajutoare I
am făcut în această zi cît | 
într-o săptămînă,, spunea ] 
satisfăcut un constructor. | 

Printre participanții la 
această acțiune s-au numă-,, 
rat șeful de brigadă Cons
tantin Niță, minerul Petru 
Luca, ajutorul miner Ioa- 
chim Luca, sudorul Ștefan 
Ivan, lăcătușul Petru Bu
cătarii, artificierul. Emil 
Moga, maistrul mecanic 
Mircea Lupulescu, minerul 
șef de schimb Vasile Fili- 
mon. Este o inițiativă care 
sîntenx convinși. Va fi con
tinuată pe șantierul din 
Vulcan.

Tudor MIT î ȚA. 
corespondent. Vulcan

este confirmată și de E- 
manoil Bfăilă, șef de 
schimb la centrala termi
că- nr. 3 Aeroport, centra
lă care alimentează cu căl
dură și apă caldă 22 de 
blocuri însumînd 684 apar
tamente.

„La centrala noastră ter
mică presiunea la apa 
ce se înregistrează din 
ră în oră,

— Ne-am angajat să 
participăm cincisprezece. 
Am venit 42 de mineri. In 
curînd de la l.M. Vulcan 
mai sosesc.încă 19 munci
tori printre care și cinei 
zidari,, așa că dați-ne front 
de lucru.

Mina Paroșeni a fost și 
ea prezentă cu 21 de mi
neri, iar școlile cu 130 e- 
levi. In total au fost 212 
participau ți, care au efec
tuat 1060 ore de muncă 
patriotică. S-a muncit cu 
hărnicie, știind că în a- 
partamentele ce se înalță 
aici vor locui ei sau or
tacii lor de muncă și în
vățătură. Iată doar cîteva

• ȘTEFAN LUPAȘCU, 
Vulcan : In cazul muncito
rilor din grupa a II-a de 
calificare (în alte meserii 
decît cea de miner sau ar
tificier), absolvenți de școli 
profesionale, vechimea mi
nimă în meserie necesară 
pentru promovarea în cate- 

încadrare 
22 al Le- 
completai 
453/1972, 
jumătate.

re-
o- 
se 
re-

iar situația 
trece în 
gistrul de evi
dență. Dar a- 
ceasta nu în
seamnă totul. 
Anunțăm în 
mod operativ 
dispecerul ca
re în cele 
mai multe ca

zuri ne răspunde că au 
pierderi de apă pe rețea. 
Cînd presiunea apei este 
de trei atmosfere, apa cal
dă urcă pînă la ultimele 
etaje, iar locatarii sînt 
mulțumiți. Sînt însă cazuri 
cînd presiunea este doar 
de o singură atmosferă. In 
asemenea condiții apa cal- 

, dă urcă doar pînă la eta
jul I. In centrală s-au fă
cut reparații și revizii așa 
că nu avem pierderi de a- 
pă. Chiar și în zilele 9—11 
octombrie centrala noastră 
se afla în probe tehnolo
gice, iar în caz că apar de
fecțiuni se remediază cu 
operativitate. Deci cauza 
cauzelor, pentru lipsa de 
apă caldă în apartamente- 

scărilor era afișat și pro- le etajelor superioare este 
gramul de apă caldă. Scria 
negru pe alb că aparta
mentele din blocul respee- Varii problemei sesizate, e 
tiv primesc apă caldă marți ' necesară eradicarea cercu

lui vicios de la apa rece 
la cea caldă și aceasta spre 
mulțumirea locatarilor. Aș
teptăm un răspuns 
din partea E.G.C.L. 
șani, care răspunde 
alimentarea cu apă 
apartamentelor.

». CRIȘAN

25. „ 
apa 
persistă 
mai 
timp. Să dau 
insă unele e- 
xfemple 
recente, 
neri, 29 
tembrie, 
sesc
Jn
Fiind program 
dă, între orele 8—12 
16—20, intru în baie, 
vîrt robinetul de apă cal
dă și... curge. In circa zece 
minute sînt sub duș. 
săpunesc, dar apa , 
nu mai curge. Ies în 
dor și formez numărul 
tralei termice. De la 
lalt capăt al firului 
din fochiști răspunde 
zîndu-se că ei n-ău nici o 
vină, deoarece n-au pre
siune. Azi, 3 .octombrie 
m-am hotărît să scriu re
dacției, situația a fost si
milară.

Deplasarea Ia fața locu
lui a confirmat cele rela
tate. Printre altele, în casa

mai 
Vi- 

sep- 
so- 

acasă 
jurul

Pornind pe
urmele unor

scrisori

orei 
de apă

17. 
cal-

Și
In-

Mă 
caldă 
cori- 

. cen- 
celă- 
unul 
scu-

ci- 
U-

a

La 
de

insuficienta presiune” a a- 
pei reci. In vederea rezol-

și vineri între orele 8-12 
și 16-20. Din discuțiile a- 
vute cu tovarășa Rodica 
Negoi ță de la etajul I apar
tamentul 21, aflăm că pro
gramul de apă caldă este 
în general respectat.în general respectat. In 
schimb la etajele III și 
IV nu curge din lipsă de 

•presiune. Starea de fapt

faptic 
Petro- 
și de 

rece a

patriotică
De curînd, formația 

vilă de pompieri de la 
zina electrică Paroșeni

- fost dotată cu un acetatun 
„Roman-Diesel" pentru 
stingerea incendiilor, 
chemarea organizației 
partid, s-a preconizat cons
truirea unui garaj prin 
muncă patriotică. Sub con
ducerea comunistului Petre 
Lupșa, membrii formației 
civile de pompieri au mun
cit ore în șir la amenaja
rea terenului și săparea 
fundației, conștienți fiind 
că numai adăpostind în 
condiții optime mașinile 
din dotare, ele vor acționa 
cu maximă eficiență la ne
voie. Printre cei ce au 
muncit cu stăruință în a- 
fara orelor de program se 
numără pompier i i
Roșea și Dănilă Cheța, 
lături de un maistru 
dar și ajutoarea sa,

Gheorghe NICOLA, 
Paroșeni

Mulțumiri sincere
Sînt unul din pacienții 

care, prin intervenția chi
rurgicală efectuată cu înal
tă conștiinciozitate și pro
bitate profesională de me
dicul ortopedist, doctor în 
științe medicale, Mihail Bă
nacu, de la Spitalul muni
cipal din . Petroșani, am
fost redat activității de
producție, familiei. Mereu 
prezent în mijlocul bolna
vilor, apropiat de ei ca 
medic și ca om, depune un 
interes deosebit pentru re
darea sănătății pacienților 
pe care îi are în tratament. 
Mulțurhindu-i din 
acestui

inimă
„om în alb", îi do-

resc multă sănătate și pu
tere de muncă pentru a-i 
vindeca pe toți pacienții 
câre-i solicită sprijinul.

loan CHIRAȘ, 
muncitor tipograf

In scrisorile trimise 
daeției, aduc calde mulțu
miri pentru condițiile de 
care s-au bucurat în Spitalul 
municipal Petroșani și pen
tru modul în care au fost 
tratați de? medicii Ion Ba
lon, Petru Gîrlea si Mihail 
Bănacu muncitorul Ianeu 
Samoilă de la sectorul HI 
al l.M. Lonea și Ion Șotîn- 
gă din Petroșani.

re-

Pctre
a-
zi-

„Oaspeți"
nemulțumirea loca- 
zonele verzi dm 

26—27

de seară
Spre 

tarilor, 
fața blocurilor nr. 
și 33 din cartierul 8 Mar
tie din Petrila au în fie
care seară „oaspeți" ne
poftiți. E vorba de cîteva 
vaci și cai aparținînd gos- 
podariloi' din apropiere, ca
re transformă frumoasa

zonă verde din jurul 
curilor în... pășune, 
e păcat ca tot ceea ce 
amenajat locuitorii blocu
rilor, din primăvară plnă 
în . _____l/l
Nu le pune nimeni căpăs
tru “

blo-
Și 

au

toamiîă, să se distrugă.

- i
4 
i

»
*;:<

»
♦
I

I 
I
I 
i
I
I 
I
I

goria a II-a de 
prevăzută de art. 
gii nr. 12/1972. 
prin Decretul 
este de un an și
Trebuie satisfăcute însă și 
celelalte condiții prevăzute 
de lege.

Răspundem
cititorilor

Toma țAțARCÂ

niuriicipiuj 
depozitului 

Analizînd

T

♦
I
?
♦

♦

municipal de asen- 
favorabil mutării 
loc corespunzător a 
inestetice, improvi-

am obținut promis 
acțiuni imediate,

?

Gheorghe ARȘOI,
Petrila

re-

...Cei in drept stabilesc măsurile... ••Și cum e în prezent !

VA INVITAM 
LA FAȚA LOCULUI

Imaginile alăturate ne scu
tesc ,ue, comentarii extinse. Vom 
nota doar că este vorba de în
fățișarea spațiului din spatele 
halelor pielii orașului Petroșani, 
înainte și după intervenția re
dacției. Am invitat la fața lo
cului, vineri, 6 octombrie a.c., 
tovarășii Vasile Băncilă, șeful 
sectorului de gospodărie comu
nală din cadrul E.G.C.L. Petro
șani, Ștefan Aron, administra
torul piețelor din 
precum și șeful 
I.C.S.M.I. din hale.
împreună cauzele care întrețin 
neajunsurile gospodărești din 
acest colț al orașului, frecven
tat zilnu; de un mare număr

de cetățeni,
siunea unei ,
sprijinite de toți factorii inte
resați, pentru schimbarea în
fățișării locului respectiv. Din 
acest moment, intenția noastră 
inițială de a-i prezenta pe vi- 
novați, de a-i critica, a trebuit 
reconsiderată. Spre satisfacția 
tuturor cetățenilor care își au 

- drumul spre Piața orașului pe 
aici, putem releva că edilii 
și-au respectat cuvîntul. Au fost 
transportate crengile și guno
iul depuse pe terenul de la ca
pătul podului peste Maleea de 
cetățeni — rămași neindentifi- 
cați —și de lucrători de la sa- 
iubrilatc(?), s-a transportat un

morman de zgură rezultată de 
la centrala care a asigurat în
călzirea unităților comerciale 
din cadrul halelor în iarna tre
cută. Au fost, demolați și trans
portați stîlpii de beton ăi unui 
fost adăpost ne-acoperit pentru 
ambalaje folosit cu ani în ur
mă, nu se știe precis, de 
GOSTAT sau AGROCOOP. 
Ne-am bucurat din partea Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular 
timentul 
într-un alt 
construcției
zate ce adăpostește încă niște 
ambalaje.

Petroșani
>

încrezători că în continuare 
se vox- finaliza , toate măsurile 
ce se impun pentru completa 
schimbare. în bine a aspectului 
acestui spațiu-,' apreciem .că de 
data aceasta, edilii au demons- 
trat că orașul, anumite puncte 
ale lui pot fi mai bine gospo- 
dărite.

La sugestia cititorilor,
dacția își va face și în viitor 
datoria, inviltnd „la fața locu
lui" și alți factori cu competen
țe în soluționarea unor problo- 
xne sociale. Pagina, „Dialog ce
tățenesc" va găzdui și în viitor 
asemenea acțiuni.

• IOAN PETRUȚ, Lu
peni : Nu se fac (nu sînt 
prevăzute de lege) echiva
lări între încadrările din

I subteran și cele de Ia su-, 
I prafață. Ținînd cont de ve- 
I ehimea dumneavoastră în 
I meserie, întreprinderea vă 

poate acorda o încadrare 
care să vă asigure o retri-

I buție apropiată de cea de 
I care ați beneficiat lucrînd 
! în ' .
! are (la suprafață) un vo- 
l lum suficient de lucrări de 

categoria respectivă, lucrări 
care să justifice încadra-

I rea. Dacă nu are lucrări, 
' vă oferă postul pe carc-1 
I are liber, iar dv. îl accep- 
I tați sau nu.
I • JULIANA BÎLC, Pe-
I troșani : Cu privire la în-, 
| cadrarea în muncă a ab

solvenților de liceu, Deere- , 
tul nr. 207/1977 precizează; 
„In vederea adîncirii’ pre
gătirii profesionale și spe
cializării în meserii cu 
grad mai ridicat de comple-. 
xitate, absolvenții treptei 
a II-a de liceu vor efectua 
un stagiu de practicant, cu 
durată de 6—18 luni, con
form anexej la prezentul 
decret".• (Art. 33, al. 2). 
Articolul ,,.35 al acel liași. 
act normativ prevede că 
pe toată durata stagiului, 
practicanții au calitate-, de 
persoane încadrate în miiri- 
că, fiind retribuiți ea mun
citori în formare, retribuția" 
fiind : cea prevăzute *Te 
lege pentru persoanei-' în
cadrate în categoria .1. ni-, 
velul de bază. Dacă la 
sfîrșitul stagiului do nrad- 
ticant promovează oxame/ 
nul și primesc 

calificare, 
liceu vor 
categoria 
de bază

subteran numa; dacă

a

certificate 
absolvenții 

fi încadrați 
II-a. nive-

POP. Petro-. 
.. . __ adresăm. în
trebările (destul de neclare) 
pe care le-ați formulat în. 
scrisoare ?. Reveniți cu pier 
cizări. ;

• GRUP DE LOC ATARI 
din cartierul Cilcu. Luppni: 
Am primit, și a .doua seri-1 
soare. E frumos întocmită; 
cu fraze clare. Intru cîi 
problema la care ea se re
feră a ■ fost, așa cum spe
cificați și dv., rezolvată, vă' 
solicităm să ne trimiteți' 
relatări despre alte fapte 
meritorii petrecute în ir- 
tier. Scrieți-ne, spre exernȘ 
piu, despre participarea lor 
cititorilor cartierului la 
acțiunile do bună gospodăî 
rire ; dar nu uitați să sem
nați cu numele !

-• VASILE 
șani : Cui să



VINERI, 13 OCTOMBRIE 1978

ai

Inchi-
fază
ae-

■ NAȚIUNILE UNITE 12 
*— Agerpres — De la tri
misul special: Comisia 
CtN.U. pentru dezarma
re, organ deliberativ al 
Adunării Generale, sta- 
foilit prin documentul fi- 
®al ai sesiunii speciale 
ionsacrate dezarmării, î.și 
.«ontiuuă lucrările con- 1._____ _____________ ■» —————————

întrevederi 
ale tovarășului 
Cornel Burtică

noas- 
Cons-

Congresul 
Societății „Lenou"

r.VîENA 12 (Agerpres). — 
'tn orașul austriac Mat- 
țePsburg a avut loc con
gresul Societății internațio
nale „Lenau",. la care au 
participat, delegații din 
iriai multe țări europene, 
între care și România. In 
cadrul congresului s-au 
desfășurat și lucrările a 
doua simpozioane dedica
te istoriei mișcării mun
citorești și liricii muncito
rești de limbă germană 
din spațiul central și sud- 
est-european de la sfîr- 
.situl secolului al 19-lea și 
începutul secolului 20. Is- - 
fericii români prof. dr. 
Carl Goellner și prof, 
dr. Vasile Netea, precum 
șl scriitorii Nikolaus Ber- 
wanger și Arnold Hauser, 
au prezentat comunicări 
în care au reliefat 
dițiile înaintate ale 
țării muncitorești și
soluționare din România.

sacrate în această 
discutării organizării 
tivității sale.

Reprezentantul țării 
tre, ambasadorul
tantiri Ene, a subliniat că, 
după cum se știe. Româ
nia a fost prima țară ca
re în cadrul Comitetului 
pregătitor al sesiunii spe
ciale a propus crearea Co
misiei O.N.U. pentru de
zarmare, deschisă partici
pării tuturor statelor, ceea 
ce explică interesul dele
gației române pentru des
fășurarea cu succes a lu
crărilor sale.

MOSCOVA 12
respondentul' Agerpres, M. 
Coruț, transmite : 
la Moscova, 
Cornel Burtică, 
ministru al guvernului ro
mân, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării 
economice internaționale, a 
avut întîlniri de lucru cu 
II. Hristov, ministrul co
merțului exterior al Bul
gariei, A.-, Barcak, minis- . 
trul comerțului exterior 
al Cehoslovaciei, și H. 
Solie, ministrul comerțului 
exterior, al R.D. Germane.

Situația din Beirut

tra- 
miș- 
re-

BEIRUT 12 (Agerpres). 
— Referindu-se la conse
cințele incidentelor 
geroase care au avut 
la Beirut în ultima 
rioadă, agenția 
Prcsse relatează : 
zent, Libanul cunoaște 
situație economică 
trofală. Nimic nu 
ționează. Portul a 
închis. Administrația 
te în mare parte 
zată. Liniile electrice 
înaltă tensiune au 
deteriorate și curentul 
lectric este . raționalizat. 
Telefonul este întrerupt 
două ore din trei și nu se

sîn- 
loc 
pe- 

France 
„In pre- 

o 
catas- 
func- 

fost 
es- 

parali- 
de 

fost 
e-

PATRU FETIȚE

O peruană în vîrstă de 
41 ani, Carmen 
Hipciiito Aguilar, 
naștere la spitalul din o- 
rașui Belem la patru fe
tițe. De reținut că Rosa 
Aguilar este mama altor 
șase copii între 11 
25 ani.

Starea celor patru 
pii și a mamei este 
nă.

Rosa 
a dat

și
co- 
bu-

PRODUCȚIA 
DE CAFEA

1
iE
e
î

Institutul brazilian al 
cafelei (I.B.C.) a anunțat 
că recolta de cafea a ță
rii în : acest an este esti
mată la aproximativ 20 
milioane saci de cîte 60 
kg fiecare. Aceasta 
pășește cifra dată

de- 
pu-

9,45

10,00
11,45

12,30
■13,00
13,05
14,00

16,00

DUMINICA, 15
OCTOMBRIE

Gimnastica la domi
ciliu.
Tot înainte !
Șoimii patriei.
Film serial pentru 
copii. Cărțile junglei. 
Episodul 8.
Pentru căminul dum
neavoastră.
Viața satului. 
Bucuriile . muzicii. 
Viața instrumentelor. 
Episodul XII.
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical.
Ciocănitoarea buclu
cașă — desene ani
mate.
Fotbal.
Iași —
zia A) repriza 
Transmisiune 
de la Iași.
Film serial : 
maritimă Onedin. E- 
pisodul 60.

l*,20 Reportaj TV.
: i „Ziua enefgeticianu- 
= ’ iui“.
r? ,40 Micul ecran pentru 

j- cei miei.
.00 Telejurnal.

■j5.30 Antologii artistice. 
K- Gal* umorului.
feâO Film artistic. Lupul 
0țk>- aib. Premieră pe ța-

Politehnica 
Steaua (divi- 

a II-a. 
directă

<7,25 Linia

De

Aflat 
tovarășul 
viceprim-

ALBĂ 
au început joi negocierile 
cgipteano-israeliene în ve
derea încheierii unui tra
tat de pace. In cuvîntul 
inaugural rostit de. pre
ședintele .Jimmy Carter se 
arată că tratativele 
buie să constituie un 
pas în direcția unei 
luționări globale 
rahilc în Orientul 
locîu,

PREMIUL N O

Și

tre- 
prim 

so- 
du- 

Mij-

E LB 
pentru medicină și fizio
logie, pe anul 1978 a fost 
atribuit de Institutul Ka-

(Petroșani — 7 No
iembrie s Avaria ; Repu
blica i Ultimul post de 
control, seriile I-II ; Uni
rea : Mark
Genova.

PETRILA 
specială.

LONEA: 
riculoasă, seriile -l-II.

ANINOASA: Prețul
vieții.

VULCAN : Melodii, me
lodii.

LUPENI — Cultural : 
-Nimeni nu aleargă me
reu ; Muncitoresc : Lollek 
și Bollek în jurul lumii.

URICANI : Rîul de aur.

tic i „Vieți scurte" <— 
Coproducție a studiouri
lor poloneze și a celor . 
din Bratislava. 20,00 In
terpret^ de frunte 
cîntecului popular, 22,20 
Telejurnal. 22,30 
dorea programului.

RADIO
polițistul la

i . Brigada

Urmărire pe-

10,00
10,05
Sănătatea, 
pre ți 
nesc :
11,00
11,05 
dului
Discoteca .,U“

știri.
10,30

Buletin de
Atlas folcloric.

10,45 Infer
ai șlagărului româ- 

Corina < 
Buletin de 
Sub steagul
— cînteee.

Faptul divers 
pe glob

blicității în aprilie, eînd 
se spera doar la o -recol
tă de aproximativ 
milioane de saci, 
mai mari plantații 
fea se află în 
braziliene Sao 
Parana și Minas

18
Cele 

de ca- 
statele 
Paulo, 

Gerais.

PROCES AL
„BRIGĂZILOR ROȘII"

Un nou proces al „Bri
găzilor roșii" s-a deschis 
joi la Milano, unde 
nato Curcio, fost șef 
acestei organizații 
tremiste, -a compărut 
fața tribunalului
de Corrado Aluni —

Re- 
al 

ex- 
în 

alături 
un

ră. Producție a stu
diourilor franceze.

22,50 Telejurnal. Sport.

LUNI, 16 OCTOMBRIE

15.55
16,00

21,15
22,00
22,20

Telex.
Emisiune în limba 
maghiară.
Festivalul ' „Cîntarea 
României".
Publicitate. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Roman-foileton.
tere fără glorie. Epi
sodul 8.
Mai aveți o întrebare? 
Cadran mondial.
Telejurnal.

Pu-

MARȚI, 17 OCTOMBRIE

9.00
10,00

Țeleșcoală.
Antologia filmului 
pentru copii și tine
ret.
In alb și negru. Ka- 
rino (VI) reluare.

11,45 Telex.
16,00
16,05
16,35

10,5a

Telex,
Țeleșcoală.
Curs de limbă engle
ză.
La volan.
Publicitate.' 

Poeții cîntă țara. 
Flacăra unirii. Emi
siune de cînteee pa
triotice și ostășești.

poate comunica cu stră
inătatea. O parte a popu
lației s-a refugiat în 
munți și în consecință nu 
se prezintă la lucru. în
treprinderea de electrici
tate a Libanului a a- 
nunțat că va fi nevoie de 
18 luni pentru 
instalațiilor 
sectoarele de 
rutului care 
mai mult de 
urma
de artilerie. Birourile 
numeroase societăți 
estul Beirutului au 
distruse".

refacerea 
electrice în 
est ale Bei- 
au avut cel 
suferit în

bombardamentelor
a

din 
fost

alt lider al organizației, 
arestat cu o lună în ur
mă.

Deja condamnat la 15 
ani închisoare pentru 
constituirea de bandă ,î- 
narmată, acum cinci luni 
la Torino, Curcio este 
judecat de data aceasta 
pentru evadarea din pe
nitenciarul de la Casale 
Monferrato (Piemont), în 
februarie 1975, cu aju
torul unui comando con
dus de soția sa. Mara 
Cagol, ucisă între timp 
într-o ciocnire cu poliția.

rolinska (Facultatea 
medicină din Stockholm) 
lui Werner Arber (Elve
ția), Daniel Nathan și 
Hamilton Smith (ambii din 
S.U.A.), în comun, 
tru „descoperirile lor 
feritoare la enzimele 
restricție și lucrările 
asupra utilizării 
enzime în domeniul 
ticii moleculare".

LA BUENOS 
au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al Xll-lea congres 
internațional de oncologie 
la lucrările căruia au par
ticipat peste 8 000 de de
legați din 77 de țări. In 
cadrul lucrărilor plenare 
și în secțiile de lucra ale 
acestei importante 
uni științifice au 
prezentate peste 2 000 dc 
referate și ranoarte pri
vind realizările cele mai 
noi în domeniile profila
xiei, diagnosticării și tra
tării cancerului.

REVISTA AMERICANA 
..Reader's Digest" 
blicat un material 
tor - la creșterea 1 
Jității în rîndurile

pen- 
re- 
de 
lor 

acestor 
gene-

AIRES

reuni- 
fost

»

TV.
10,00 
Ci- 
Pe- 

„Urmărire 
la Londra" (reluare). 
11,35 Un fapt văzut de 
aproape — reportaj. 11,55 
Telex. 12,00 
programului, 
lex.
16,30 
franceză, 
în limba germană. 
Festivalul 
României", 
de seri, 
nai. 19,50 
F ranyo 
ordinea 
mie —• 
tivitate.

9.00 Țeleșcoală. 
Telecinemateca — 
ciul „Mari actori" : 
ter O’Toole : 

Londra"

închiderea
16.00 Te-

Teleșcoală.
de limba

16,05
Curs

17,00 Emisiune
19.00

„Cîn tarea 
19:30 1001

19,30 Telejur- 
Prirn plan: 

Zoltan. 20,20 La 
zilei în eeono- 
Cal itate-competi - 
20,30 Film artis-

Chir] ac.
> știri, 

parti- 
11,35 

Gianni 
Morandi. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 12,35 
Melodii de Vasile Vese- 
lovski. 13,00 De la 1 la 
3. 15,00 Student-club..
16,00 Radiojurnal. 16,20 
Coordonate economice. 
16,40 Plai de baladă — 
muzică ușoară. 17,00 Bu
letin de știri. 17,20 Pen
tru patrie, 17,50 
corale 
18,00 Orele serii. 
Interpreți ai cîntecului 
românesc : Maria Cio- 
banu. 20.15 Semnale cu 
adresă. 20,45 ' Cadențe 
sonore. 21,00 Buletin de 
știri. 21.30 Consemnări. 
Oameni si fapte, ale frăți
ei muncii. 22.00 O ■ zi 
într-o oră. 23.00-.—3,00
Non stop muzical noc
turn.

Piese
de Achim Stoia.

20,00

AURUL — NIVEL 
RECORD

Aurul a atins miercuri 
Un nivel record, uncia 
de metal galben fiind 
vîndută la Londra pen
tru 226,75 dolari.

a P«- 
referi- 

crimina- 
: tine

retului din S.U.A. Din da
tele citate de revistă re
zultă că, dacă în urmă cu 
15 ani numărul infracțiu
nilor comise de tinerii sub 
17 ani efa sub 20 ia sută 
din totalul infracțiunilor, 
în anul 1977. acesta a a- 
juns la 45 la sută.

LA INVITAȚIA PREZI
DIULUI C.C. al U.C.I., En
rico Berlinguer, secretar 
general al P.C. Italian, a 
întreprins o vizită în Iu
goslavia unde a avut con
vorbiri cu Iosip Broz Tito, I

18,15
18,35

18,50

19,20
19,30
19,50
20,25

20,40

Tribuna TV.
Tezaur folcloric. Me
lodii gorjene.
Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultu
ră.
1001 de seri.
Telejurnal.
Ancheta TV.
Românie patrie mîn- 
dră.
Seară de teatru. Bur-

16,50

17,50
18,00

Metodologia activită
ților în atelierele șco
lare.
Curs de limbă 
mană.
Tragerea
preș.
Din țările :
Atentie la...
ție !
Telecronica pentru ' 
pionieri.

ger-

pronoex-

socialiste,
neăten-

PROGRAMUL TV

21,55
22,00

22,20

ghezul gentilom de 
Moli ere. Spectacol 
realizat de Comedia 
franceză.
Publicitate.
Virtuozi ai muzicii 
populare românești. 
Telejurnal.

MIERCURI, 18
OCTOMBRIE

18.50 Inlilniri sub cupola 
. ateneului.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei 

economie.
20,05 Noi, femeile 1
20,35 Film artistic.

anilor de foc.
I). Producție
diourilor algeriene. 

22,00 Muzică ușoară româ
nească.

22.20 Telejurnal.

în

Cronica 
(Partea 
a stu-

tMINȚO
OFICIUL MUNICIPAL 

DE POȘTĂ Șl TELECOMUNICAȚII 
încadrează de urgență

- DOI FOCHIȘTI

Mica publicitate
de 

ne- 
o mașină de cusut

VIND 25 de familii 
albine cu toate sculele 
cesare, 
reetuitoare 18/3 mina stin
gă. Informații Lupeni, stra
da Vilelor nr. 7. (600)

VIND casă Petroșani, 
strada 11 Iunie 9 (curtea 
cantinei institutului). (598)

SCHIMB apartament - 2 
camere încălzire cu .garso
nieră, tot încălzire. Ion 
Creangă, bloc 14 1/9 Pe
troșani (599)

VIND convenabil mobilă 
combinată și dulap cu

două uși. Telefon 42336, o- 
rele 16—21. (598)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oc
hean Constantin, eliberată 
de LR.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (596)

PIERDUT legitimația de 
serviciu pe . numele Archip 
V asile.
Paroseni. Se declară nulă. 
(597)

ÎNGRIJESC copii sub 2 
ani. Aviatorilor bloc 14/5 
Aeroport — Petroșani.

eliberată de I.M.

17,40

20,05
20,55

Hamburg — contras
tele oraș ului.
Corespondenții jude
țeni transmit...
Consultații juridice. 
Agendă sportivă. 
Arta brâncovenească. 
Film serial pentru 
copii. Sindbad mari
narul. Episodul 11. 
Telejurnal.
La ordinea zilei în e- 
conomie;
Ora tineretului.
Medalion. Ciprian 
Porumbescu.
Instantanee.21,35

21,45 întinsele drumuri al
bastre. Celebrul na
vigator Eric Tabarly.

22,20 Telejurnal.

VINERI, 20 OCTOMBRIE

ca anilor de foc. Pro
ducție a ; 
algeriene.
Ii-a.

21,50 Meridiane
22,20 Telejurnal.

S1MBATA, 21 
OCTOMBRIE

studiourilor.
Partea a

ctilturale

12,00
12,05

12,55

Pu-
Re-
8.

spa-

9,00 Țeleșcoală.
10,00 Antena vă aparține.
11,00 Muzică ușoară.
11,15 Șoimii patriei.
11,25 Tribuna TV.
11,45 Telex.
15,90 Fotbal : F.C. Argeș 

— Valencia în Cupa 
UEFA.

JOI, 19 OCTOMBRIE
16,00 Telex.
16,05 Țeleșcoală.
16,35 Curs de limbă rusă.
17,30 Reportaj pe glob.

17,00

19,00

19,05

Țeleșcoală. 
Film artistic. 
Telex. 
Telex.
Școala contemporană. 
Curs de limbă fran
ceză.
Emisiune în 
germană. 
Rezultatele 
loto.
Oaspeți ai 
noastre, 
rov" din 
1001 de seri.

limba

tragerii

scenelor
Baletul „Ki- 

Leningrad.
19,20
19,30 Telejurnal.
19,50 Prim plan.
20,25 Film artistic. Croni-

16,50
17.20
18.20

18,35

21,35

22,10
22,30

Telex. 
Romamfoileton. 
tere fără glorie, 
luarea episodului 
Curs . de limbă 
niolă.
Muzică distractivă. 
România pitorească. 
Canțonete și serenade. 
Publicitate.
Stadion — magazin 
sportiv în imagini.
Agenda culturală. 
Clubul tineretului.
Săptămîna politică 
internă și internațio
nală.
Antologia filmului 
pentru copii și tine
ret.
Telejurnal. 
Viața rațională. 
Teleenciclopedia.
Publicitate.
Film serial: Om bo
gat. om sărac. Episo
dul 19.
Intîlnire cu satira și 
umorul.
Telejurnal. Sport. 
Melodii românești de 
ieri și de azi.
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