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Filialei
județul Hunedoara

de 
octom- 

seetoarele 
raportează

Strungarul Gabriel Maier de la atelierul mecanic 
al minei I.ivez.eni, împreună cu șeful atelierului, 
maistrul Petre Fulger confe cționînd o piesă de schimb.

eco- 
celor 

muncitorimea a 
început lucrul în după-a-
miaza zilei de 8 ianuarie. 
După două săptâmîni gre
va izbucnește din nou. De 
dâta aceasta cele mai mari 
ciocniri
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LA I. M. PAROȘENI

Sectorul de investiții și-a 
realizat planul anual

♦ Două brigăzi, conduse de Alexandru 
Laszlo și Mihai Bakos, au excavat, îm
preună, peste prevederi, 2328 metri cubi 
lucrări.

+ Sectorul și-a depășit planul anual, la zi, 
cu 100 ml.

Oameni harnici și pri- 
cepufi, conștienți de ros
tul muncii lor, de făuri
tori ăi magistralelor sub
terane, minerii de la sec
torul de investiții al 
I. M. Paroșeni, în acest 
an s-au întrecut pe ei în
șiși în hărnicie. Planul 
anual a fost realizat cu

aproape 3 luni mai devre
me. Cu trei luni mat de
vreme spre inima de căr
bune a muntelui au fost 
deschise căi trainice, au 
fost create 
acces spre 
itoare ale 
minei.

Cote înalte
ale productivității muncii
în abatajele mecanizate din sectorul IV 

Lupeni

In cea de-a doua deca
dă a lunii octombrie, bri
gada condusă de maistrul 
Constantin Lupulescu, 
sectorul IV al I. 
peni a realizat 
productivități ale 
între 14 și 15 tone 
Media depășirilor
ductivilatea muncii pe în
treaga lună se ridică ast
fel în abatajul în oare-lu
crează brigada — dotată 
cu. complex de susținere și 
tăiere — cu .1,1 tone pe 
post. Și în abatajul brigă-

din 
Lj- 

constant 
muncii 

pe post, 
la pro-

zii conduse de loan Sălă- 
gean, dotat de asemenea cu 
complex mecanizat, se în- 

în octombrie 
productivității 

1,5

registreazl 
cote ale 
muncii superioare cu 
tone pe post față de luna 
precedentă.

. In sector se află în faza 
de montaj un noii com
plex mecanizat urmînd ca 
punerea în funcțiune a noii 
capacități de producție să 
aibă loc la începutul lunii 
noiembrie.

Muncitorimea hunedorea- 
nă s.-a remarcat ca un de
tașament de frunte al pro- 
‘ ... - •« România

t cucerirea 
libertăți de- 
sfîrșitul a- 

Valea Jiului 
.consiliile și

letariatului din 
în lupta pentru 
de drepturi și 
mocratice. Ea 
nului 1918 în 
luau ființă 
gărzile mun
citorești, ca
re, punînd 
stăpînire a- 
șupra puterii 
militare 
civile, 
dat 
de

Două sectoare 
cu depășiri

din vi
al <>ra- 
află în

Ln noul cvartal 
itorul centru civic 
șului Vulcan se 
construcție mai multe blo
curi. Unele au termen de 
predare pînă la sfirșitul 
■anului. Altele constituie 
front de lucru pentru anul 
viitor. Dintre cele c-u ter
men de predare în acest 
an blocurile 1 A și 3B1 
înregistrează serioase ră- 
mîneri în urmă, acum cînd 
;au mai rămas ceva mai 
mult de două luni pînă la 
scadență.

La blocul 
buia predat 
iunie abia

la montarea

1 A . care tre- 
încă din. luna 
acum se lu- 

pref.a-

bruiatelor primului tron
son, deși elevația s-a tur
nat încă din ănul trecut. 
Actuala tehnologie de lu
cru prevede construcția 
blocului din două secțiuni 
de prefabricate : Primul 
tronson din secțiunea PA. 2, 
iar cel de al doilea din 
secțiunea PA8. Prefabrica
tele au lipsit la început, 
motiv pentru care s-a în- 
tîrziat lucrarea. De fapt, 
nici acum nu se poate, 
spune că 'există decît pie
sele din secțiunea PA 2, 
care se fac în poligonul 
de la Vulcan. Piesele pre
fabricate secțiunea
PA 8, cealaltă

mătate de bloc, se vor tur
na abia de acum
Mai mult decît 
montarea acestui

încolo, 
atît, la 

_ _ tronson
de bloc va trebui adusă, 
încă o macara, dar care va 
mai întîrzia, deoarece, 
dubă cum ne spunea mai
strul Emil Surdu, șeful 
punctului de lucru, „nu se 
poate lucra concomitent 
la ambele tronsoane; Mai 
întîi vor trebui ridicate 

. două sau trei nivele de la 
prima scară, după care se 
va începe montarea la cea

In perioada trecută 
la începutul lunii 
brie, două din 
minei Petrila 
însemnate depășiri la ex
tracția de cărbune. Astfel, 
sectorul IV înregistrează 
Ia zi, un plus de 1 435 
tone, iar pe cele 9 luni de 
peste 6 000 tone de căr
bune.

De- asemenea, sectorul II 
are extras, peste prevederi 
pe luna în curs 840 tone 
cărbune.

Și 
au 

dovadă 
multă 

maturitate revoluționară. 
Chiar dacă condițiile vre
mii nu au fost favorabile, 
încercarea din toamna a- 
nului 1918 a constituit o 
reușită experiență revolu
ționară, . stimulînd lupta 
din anii următori. Edifica
tor -în acest sens este con
ți nutul unui raport, care, 
referîndu-se la situația din 
Valea jiului în 1919, arăta 
printre altele că : „...de a- 
cest pericol roșu nu mai 
putem scăpa decît dacă le 
dăm muncitorilor ce le re
vine de drept, împiedieîn- 
du-i insă în același timp 
de a ajunge la astfel de, 
drepturi .și prin ele la po-

58 de ani de la 
greva generală a 

muncitorilor din 
România

sesiunea unor astfel de 
puteri pe care ar folosi-o 
numai pentru a răsturna 
ordinea socială de azi".
I-a 6 ianuarie 1919, mun
citorii din Valea Jiului se 
ridică din nou la luptă de- 
clarînd grevă. Așa cum 

relevă docu- 
. mentele vre
mii, auto
ritățile au 
adus armata, 
în vederea î- 
năbușirii gre
vei . și au 
încep- u 1:

să dezarmeze pe cei 12 000 
de mineri greviști. In urma 
satisfacerii parțiale a unor 
revendicări de ordin 
nomic și eliberarea 
arestați.

între muncitori și
Ion FRAȚILA, 
directorul 
Arhivelor Statului,

(Continuare în pac. a 2-a»

„Părinți 
din “

MINERUL-TEHNICIAN
un titlu de prestigiu, onorat 

în muncăcu strădanii

5

(Continuare in pa^. a 2-a) i.

c. iovanescu

în pagina a 3-a

ere-a zâ

a)ă informăm

Blocul 381 ce construiește în cvartalulse .......... nou
lui centru civic al orașului Vulcan, bloc care va a- 
vea 8 etaje și spatii comerciale la parter.

DIALOG 
CETĂJENESC

♦ Organizarea și 
funcționarea comi
siilor de judecată din 
unitățile școlare — la 
rubrica „Cabinet ju
ridic".

+ Rubrica „Din 
scrisorile sosite la re
dacție".

. .La Liceul industrial dia 
Petroșani a avut loc, ieri, 

consfătuire cu tema 
îmbunătățirea predării 

învățării disciplinelor 
de cultură tehnică la cla
sele terminal.’ do liceu". 
C-nsfătuii „a, La . care au 

^parțicipșt prof.esoeii-ingi-

Pe La mijlocul lunii 
septembrie, la sectorul 
IV al minei Lonea s-a 
pus în funcțiune un nou 
complex mecanizat, 
tr-un abataj 
stratul 3. U.
cu susținere 
introdus mai 
frontalul 35, funcționa cu 
rezultate bune, iar brigă
zile de mineri din aces
te abataje mecanizate 
depășesc lună de 
sarcinile- de plan, 
vizitat în abataje 
cești mineri.

-La gura bun
colector de la oi
440 întîlniiri un
vagonete goale. . 
nete curge sclipind. Una 

. după alta, goalele își pri
mesc încărcătura. „Buncă
rul- e aproape plin, nu
mai să ne ajungă goale- (Continuare în pag a 2-a)

le..." — raportează ingi
nerul Lucian Benea, șe
fului de sector, Ștefan 
Baciu, împreună cu care 
eram.

In abataj, craterul era

Simplă, întrebarea îl 
paralizase totuși. A 
prins să explice :

— Gigei este primul 
meu frate, dar împreu
nă avem un . tătic, care 
are alți doi copii cu o i 
altă mămică. De fapt 

i nici nu-i cunosc, o aud 
ș însă pe mama cum îi 
; vorbește de Mari-

s

în
fruntai din 

n alt complex încărcat pînă la refuz eu 
mecanizată, 
demult în

lună 
l-am 

pe a-

cărbune. Ortacii .din 
schimbul I lucrau împăr- 
țiți în două echipe. Unii 
„ruculeau" împreună cu 
șeful de schimb Vasile 
Cășuneanu. Alții, cot la 
cot cu Florea Anton, șe
ful brigăzii, modificau 
poziția unei secțiuni 
complexului.
peste tot mina unor buni 
gospodari. Toți știu ce au 
de făcut și nu stau o cli
pă. Totuși, șeful brigăzii 
nu e mulțumit. „Banda 
transportoare s-a oprit

V. S. FENEȘANU ’

a
Se vede

» nel - smt
tot frați, cu ei a venit 

I în casă tăticii’ de acum, 
’ dar, noi, cei patru frați 

mai avem o 
mică, Kati, pe 

o iubesc mai 
mămica și tăti- 
fapt, nu prea 

eu cum vine

PT mai mari;

neri de la liceele din 
Valea Jiului, a fost orga
nizată 
școlar 
borare 
mine.

Expoziție de prezentare. 
U. J. C. M. Hunedoara și 
Centrul de creație al 
U. C. E C. Q' M. Bucu

de Inspectoratul 
județean în cola- 
cu Institutul de

(T.S.).

rești au organizat o pre
zentare a ultimelor nou
tăți ale modei pentru 
toamnă și iarnă. Prezen
tarea are loc astăzi, la 
ora 17, în sala Casei de 
cultură
(V.S.).

din Petroșani.
I y

oă ini armăm K
9

surioară 
aceasta 
mult și 
cu’. De 
înțeleg 
asta, sîntem frați și pa 
unii ne cheamă Popes
cu, iar pe ceilalți Matei. 
Mai degrabă ar trebui 
să fim frați cu ceilalți 
doi copii ai primului 
nostru tătic, . 
Popescu îi cheamă, 
așa, tovarășa ?

Mută de uimire, 
năra învățătoare a 
tat, neștiind ce 
răspundă. Piciul pistru
iat a oftat și el, zicînd:

— E grea să te des
curci cu atîția părinți 
din flori !

Tînăra învățătoare, 
n-avusese de unde
să știe cît de complica
tă e, cîteodată, viața-
unor copii.

pe ei tot
Nu-i

:■

I

3 
?

?
5

5
5
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LA U. E. PAROȘENî

de

Un util schimb de experiență 
între constructori

cu

La I.C.M.M. a avut loc 
miercuri o consfătuire cu 
caracter de schimb de 
experiență. între I.C.M.M. 
și Grupul II de șantiere 
Valea Jiului cu tema 
„Munca politică desfășu
rată pe șantierele de con
strucții pentru mobiliza
rea oamenilor muncii la 
îndeplinirea sarcinilor de 
producție, recuperarea 

“"restanțelor și punerea in 
funcțiune a tuturor obi
ectivelor". Au participat 
secretarii \ adjuneți
problemele muncii de 
propagandă ai comitetelor 
de partid și U.T.C., pre
ședinții comitetelor de 
sindicat și organizatorii 
grupelor sindicale, ca
dre de conducere de la 
cele două unități, repre
zentanți ai beneficiarilor 
de lucrări pe care le rea
lizează T.G.H., activiști ai 
comitetelor municipal și 
județean de partid.

Pârtiei panții de la cele 
două unități — una, 
I.C.M.M. ale cărei merite 
din anul trecut au fost 
răsplătite cu Ordinul 
Muncii clasa a Il-a, alta, 
Grupul II de șantiere al 
T.C.H., care în ultimul 
timp înregistrează rămî- 
neri în urmă la planul 
de construcții — au luat 
în dezbatere mai multe 
aspecte ale muncii de 
propagandă.

Din partea celor două 
comitete de partid au 
fost prezentate referate 
privind activitatea desfă
șurată pentru mobiliza- 

. rea constructorilor la re
alizarea sarcinilor de 
plan.

Referatele prezentate 
au avut un puternic ecou 
în rândul participanților. 
Pe marginea lor s-au 
purtat vii și rodnice dez
bateri, abordîndu-se as
pectele concrete din fie
care șantier. Rezultatul 
schimbului de opinii, pro
punerile făoute de parti
cipa nți au fost cuprinse, 
în final, într-uh plan 
comun de măsuri, care 
vor fi generalizate pe 
toate șantierele celor două 
unități de construcții.

Schimbul de experien
ță se înscrie organic și 
oportun în eforturile ce 
se fac în cele două uni
tăți de construcții pentru 
intensificarea muncii 
politice pe șantierele de 
construcții în scopul mo
bilizării plenare a con
structorilor din Valea 
Jiului la îndeplinirea sar
cinilor. de producție, re
cuperarea restanțelor și 
punerea în funcțiune la 
timp a tuturor obiective
lor industriale și de inte
res social.

C. IOVĂNESCU

U.E. Paroșeni. Aspect din timpul susținerii probei scrise la examenul de cali
ficare în meseria de sudor.

Cu justificări nu se înalță
blocurile restanță

• (Urmare din pag I)

de-a 
prefabricatele nu 
unde le depozita, 
de aceea nici nu 
licitat deocamdată 
raua“. De fapt, 
putea fi adusă

se

comparabil mai complicată 
decît cel din Vulcan. Tot 
de la maistrul Emil Surdu 
aflăm că la etajele superi
oare va fi intensificat rit
mul și zilnic va fi montat 
un apartament. Deci e 
posibil, dar de ce un ase
menea ritm nu se poate 
obține de la încep it ?

O situație la fel 
plăcută am întîlnit 
cui 3 B 1, al cărui 
de predare a fost

•nu

!
î
£ 
S

Agendă speo'ogică
Speologii studenți ai cer

cului „Emil Racoviță" în
chină un bilanț prodigios 
apropiatelor aniversări — 
30 de ani de la înființa
rea Institutului de mine 
și un deceniu de activitate 
speologică în Petroșani. In 
afara numeroaselor ieșiri 
în zonele carstice din 
munții; dimprejurul Văii 
Jiului, cu care ocazii au 
descoperit, cartat sau re- 
cartat 17 peșteri, cîțiva 
dintre ei au fost invitați 
Ia cea de-a 11-a Conferin
ță internațională speo- 
sport de la Brno (Cehoslo
vacia), desfășurată la sfîr- 
șitul lunii iulie. Pe agen
da de lucru a studenților 
speologi din Petroșani se 
află în această perioadă 
pregătirea unei expoziții 
foto pe teme de speologie, 
a unei „Săptămîni speolo
gice" —■ manifestări cu
prinse în programul jubi
liar, precum și participa
rea la sesiunea națională 
„Speo-sport ’78", care va fi 
găzduită, între 23-26 octom
brie, de stațiunea monta
nă Moneasa. De aici ei vor 
să se întoarcă ' încununați 
de un premiu, care să a- 
teste, pe plan republican, 
temeinicia pasiunii lor și 
priceperea în domeniul 
speologiei. (I.V.).

Secția de tîmplărie 
Livezeni. Șefii de bri
gadă Sabin Marian și 
Ludovic Nagy verifi- 
cînd operațiile de pre
lucrare mecanică ale 
unor binale ce în cu- 
rînd vor lua drumul
șantierelor de cons
trucții.

I. LIC1U

doua. De altfel nici 
avem 

Tocmai 
am so- 

maca- 
nici nu

macaraua 
din moment ce încă nu e 
amenajată definitiv calea 
de rulare, dar dacă ne 
gîndim că transportul și 
montarea macaralei nu
poate face peste noapte ar 
fi trebuit . totuși să se ia 
toate măsurile pentru re
zolvarea din timp a aces
tei probleme. Spuneam a- 
ceasta deoarece un nivel 
se realizează într-o săptă- 
inînă deci în cel mult două- 
săp.tămîni ar putea.fi ata
cată scara a doua.

Chiar și ritmul montării 
unui nivel al tronsonului 
blocului este discutabil. Ci
titorii noștri au luat cunoș
tință de faptul că în opt 
zile se realizează un nivel 
la blocul 69 din Petroșani, 
un bloc cu o tehnologie in

de n fi
la blo- 
termen 

30 sep
tembrie. Din cele opt etaje 
și spații comerciale la 
parter, sînt ridicate 
parterul și două 
Scuze sînt invocate 
„Cofrajele nietalice 
primit prea tîrziu - 
spune subinginerul
Stroe, șeful șantierului. A 
trebuit să le adunăm din 
tot județul. Abia ani reu
șit pînă in septembrie. Nici 
proiectele nu le-am avut la 
timp, 
logic 
verse 
bloc
prefabricate -— ne-a tre
buit un oarecare timp pen-

doar 
etaje, 

multe, 
le-ara 

ne 
Vasile

(Urmare din pag. I)

de cîteva ori. Rolul s-a 
umplut cu cărbune" — 
ne spune el. Cînd vine 
însă vorba despre com
plex și oamenii din sub
ordine, fața i se înseni
nează : „acum nici nu
vrem să mai auzim des
pre susținerea clasică. 
Nu numai că ne-am obiș
nuit cu lucrul în noile 
condiții, ci ne-am și con
vins că e cu mult mai 
ușor. Cînd mergem în 
plin, extragem Zilnic cîte 
306—350 tone de cărbu
ne... Avem încă proble
me cu unii tineri, care 
întîrzie de la șut și nu 
respectă disciplina mun
cii, dar ne vom ocupe 
de ei și pînă la urmă îi 
dăm pe brazdă". Oame
nii din brigadă, îndeosebi 
cei vîrstnici, sînt unul și

Minerul - tehnician
unul ; disciplinați, sîrgu- 
incioși în a cunoaște „se
cretele" modernului com
plex de susținere meca
nizată. In frunte cu co
muniștii, mulți dintre ei 
s-au înscris la cursurile 
de policalificare. Florea 
Anton și loan Hîndorea- 
nu le-au și absolvit, 
bîndind fiecare cite 
nouă
schimb Nieolae 
Petru Oprișan, 
Buzescu, sînt hotărîți să ’ 
învețe și lăcătușeria. S-au 
convins singuri cît de 
important este să nu mai 
aștepți. sosirea electrolă- 
cătușului — uneori ore în 
șir, îndeosebi în schim
burile III și IV — lîngă 
utilajele oprite. Față de

do-
Q 

demeserie. Șefii
Chi risc, 
Costică

productivitatea de 7 tone 
pe post planificată pentru 
acest abataj, de la darea 
în funcțiune s-au realizat 
zilnic 8 tone pe post. Li
nia de front în cărbune 
este asigurată pentru tot 
trimestrul IV. „Cu elec- 
trolăcătușii p ducem mai 
greu. Lipsesc încă, față 
de necesarul pe schim
buri. Dar avem oameni 
minunați, de nădejde, pe 
care ne bizuim. Nu nu
mai că vom depăși pla
nul, ci vom și recupera 
restanța din acest an la 
producția de cărbune", 
afirmă șeful sectorului.

La intrarea în cel de-al 
doilea abataj cu susține
re mecanizată, minerii 
din brigada condusă de

Apoi, fiind o tehno- 
nouă, cu secțiuni di- 

— numai la acest 
folosim 62 tipuri de

tru acomodare, ca să 
mai vorbesc de celelalte 
necazuri cu care zilnic ne 
confruntăm pe șantier. Ma
caraua de la acest bloc 
ni se defectează foarte des, 
dîndu-ne multă bătaie de 
cap. In felul acesta oricît 
ne-am strădui noi nu vom 
reuși. să recuperăm rămî- 
nerile în urmă".

Așadar, atât pentru blo
cul IA cît și pentru 3 B 1, 
se invocă numeroase scu
ze, care mai de care mai 
justificate. Dincolo însă, de 
aceste justificări se poate 
vedea clar lipsa unei or
ganizări riguroase pe șan
tierul din Vulcan. Se aș
teaptă, evident, intervenția 
Grupului de șantiere, cît 
și sprijinul Stației de uti
laj și transport Livezeni. 
Rămîne ca în ultimele 70 
de zile din acest an fac
torii vizați să colaboreze 
tot mai strîns în vederea 

. intensificării ritmului de 
lucru, astfel incit pe șanti
erul din Vulcan să se re
cupereze rămînerrle în 
urmă.

f.

j

0 nouă promoție 
de muncitori 

calificați 
Un număr de 130 

muncitori de la UE. Pa
roșeni susțin în perioada 
18-26 octombrie a.c., e- 
xamenul pentru obține
rea certificatelor de ca
lificare în meseriile de 
lăcătuș, sudor, mașinist 
benzi, operator instala
ții cazane, recepționer 
cărbune etc.

Cursurile, desfășurate 
de-a lungul a zece luni, 
au ca scop sporirea nu
mărului de cadre cali
ficate din uzină.

Prin probitatea profe
sionalii și 
pedagogică 
rilor, 
maiștrilor < 
Constantin 1 
Ion Bîrhoată, 
tin Geancu, Carol Gol- 
goțiu, Ion Drăgoi, Aurel 
Aruncutean j, Ilie Diaco- 
nu, materiile predate au 
lost temeinic însușite 
de cursanți.
Gheorghe OLTEANU

am zice, 
a ingirie- 

tehnicienilor și 
Gh. Dinea, 
Ungureanu, 
, Constan-

s.

de

Acțiuni 
de recuperare 
a materialelor

Din inițiativa C.O.M.
la I. M. Uricani, la nivelul 
sectoarelor, în afara pro
gramului de lucru sînt or
ganizate acțiuni colective 
de recuperare a materiale
lor, pieselor și utilajelor 
uzate din subteran. De a- 
ceastă acțiune răspunde 
șeful de sector, iar partiei- 
panților li se acordă, prime 
speciale. Participînd Ia 
astfel de acțiuni, muncito
rii Aurel Petreănu, Joan 

' Fimofte, Cornel Anderpău, 
Ernest Pastor, au- realizat 
în luna trecută, fiecare, 
cîte un eîștig suplimentar 
de 940 lei, contribuind tot
odată la obținerea unor 
însemnate economii. (V.S.).
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Alături de întregul proletariat român
• [Urmare din pag. I)

armată au avut loc la 
Lupani, 78 de mineri, fi
ind acuzați ea organizatori 
ai grevei, au fost trimiși 
la curtea marțială din Si
biu.

La 19 martie 1920, mun
citorii din Petroșani, îna
intează Direcției minelor 
un ultimatum in care se 
arată că, dacă in 24 de 
ore nu li se satisfac ce
rințele, vor declara grevă. 
Cum era de așteptat, cele 
cerute nu au fost satis
făcute. „Nemaipuiind îndu
ra mizeria, foamea, condi
țiile grele de muncă, ne
legiuirile și prigoana auto
rităților •— citim într-un 
document al vremii j — 
muncitorii mineri, români

loan Miclea III, erau în 
așteptare. In abataj toc
mai se pușcase... In bi- 
furcația abatajelor cu 
direcționala, îl întîlnim pe 
inginerul 
directorul 
pârât foc 
vice 
ral", 
tat 
veni 
se 
unde-i așteptau încă oa
menii maistrului Bogdan.

Sus, la 
peceratul 
aflăm că 
încheiat 
rodnic, 
ce-și făcuseră 
sință datoria i-am 
tîlnit în drum spre cursu
rile de calificare și poli
calificare pe unii din 
harnicii mineri de la 
sectorul IV.

Viorel Boantă, 
minei. Era su
pe echipa ser- 
,.sectorul gene- 
nu și-a respec- 

de a

de la 
care 
promisiunea 
în abataj (schimbul 
apropia de sfîrșitj

zi, de Ia dis- 
întreprinderii 

schimbul 
cu un 
Printre

eu

I s-a 
bilanț 

cei 
priso- . 
reîn-

și maghiari din Petroșani, 
au declarat grevă, Ia 22 
martie 1920", grevă cârc a 

• cuprins și Aninoasa, Pe- 
trila și Lonea. Numărul 
minerilor aflați în 
se ridica la 9 000. 
intră din nou în 
și-i evacuează pe 
din case, pe stradă.

Dezvoltarea rapidă a 
luptelor greviste și în spe
cial . grevele pe ramură, 
orașe și zone, era premisa 
unei greve generale pe 
întreaga țară. Sînt publi
cate o serie de broșuri care 
cuprind lucrări ale lui Le- 
pin și documente ale In
ternaționalei Comuniste și 
se simte tot mai puternic 
influența nucleelor comu
niste închegate, care 
reau transformarea parti
dului 
comunist. In asemenea îm
prejurări, la 20 octombrie, # 
în întreaga țară începea 
grev» generală, care a a- 
vut un evident caracter 
politic. Obiectivul ei prin-; 
cipal l-a constituit cuceri
rea de drepturi democra
tice, printre revendicările 
generale înscriindu-se re
cunoașterea sindicatelor și 
a comitetelor de întreprin
dere, retragerea gărzilor 
militare din întreprinderi, 
încetarea represiunilor îm
potriva membrilor organi
zațiilor muncitorești .etc. 
Greva s-a manifestat mai 
puternic în unele centre 
ale Transilvaniei și îndeo
sebi în Valea Jiului. Ast
fel, într-un raport al In
spectoratului minier din 
Petroșani se arată că în 
dimineața zilei de 21 oc
tombrie 1920, greva pri
mește un caracter general 
în toată Valea Jiului.

Ca și altă dată, autori
tățile trimit armata pen-

tru a-i forța pe muncitori 
sa reia lucrul.
nu au
munții din apropiere

grevă 
Armata 
acțiune 
mineri

ce-

socialist în partid

Cei care 
reușit să fugă în 

au 
fost arestați, dar chiar dacă 
erau introduși cu forța în 
mină 
ce se 
ficial

ei nu lucrau. Iată 
spune într-un act o- 

despre coeziunea 
muncitorilor : „Faptul că 
minerii s-au opus cu atîta 
dîrzenie măsurilor represi
ve și au continuat circa 
14 zile greva, se datorește 
activității puternicului grup 
comunist, care a mobilizat 
și a condus pe mineri, ini
țiind diferite forme de 
luptă, de la retragerea în 
păduri și ocuparea galeri
ilor pînă 
de stradă, ca aceea de la 
Vulcan".

Desigur, după înăbușirea 
sîngeroasă a grevei au ur
mat tot felul de represiuni 
și percheziții cu scopul de 
a îndepărta în primul rînd 
elementele comuniste, pen
tru că, așa cum se arăta 
într-un memoriu, „înaintea 
grevei muncitorii erau stă- 
piniți cu desâvîrșire de i- 
deile comunismului și ale 
Internaționalei Comuniste". 
Cu toate că au urmat odioa- 

- sele procese, înscenate 
greviștilor și conducători
lor ei. greva generală din 
octombrie 1920 a avut o i- 
mensă importanță, înfluen- 
țînd întreaga dezvoltare ul
terioară a mișcării munci
torești. Ea a arătat munci
torimii necesitatea înteme
ierii unui partid revoluți
onar, capabil să organizeze 
proletariatul, să-1 conducă 
în lupta pentru răsturnarea 
de la putere a claselor 
exploatatoare, necesitate ce 
a fost transformată în re
alitate în mai 1921 cînd a 
fost creat Partidul Comu
nist Român.
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Pregătiri de iarnă soane De atunci a trecut 
s mai bine de o luna, dar

nu s-a dat curs "sesizării 
mele. Doresc să aflu cît 
timp va mai dura pînă 
cînd cineva de la S.D.E.E. 
Petroșani își va găsi timp 
să se deplaseze la domici
liul meu pentru clarifica
rea situației.

Susana LOY, 
Petroșani

In orașul 
luat ființă de 
dispecerat
E.G.C.L., destinat primi
rii de comenzi privind 
reparațiile la instalați
ile sanitare, de încălzi
re, apă rece și caldă, 
lifturi din blocurile de 
locuințe. Dispeceratul 
funcționează cu pro
gram continuu, între 
orele 6—22, în fiecare 
zi, cu excepția dumini
cilor. Cei interesați se 
pot adresa telefonic la

numarul 
personal 
amplasat 
PUNCTULUI
NR. 9 (de lingă cofetă
ria din centru). După 
primirea comenzii, se 
analizează urgența repa
rației solicitate și echi
pa de intervenție se 
deplasează la fața locu
lui remediind cu ope
rativitate defecțiunea 
semnalată.

Text si foto : 
Ștefan NEMECSEK

Aceste zile de toamnă cu 
soare, prielnice pentru re
coltarea și conservarea le
gumelor, au fost folosite de 
gospodarii noștri din plin. 
Spun acest lucru, avind în 
vedere faptul că s-au con
servat pentru iarnă pînă 
în momentul de față 34 
tone cartofi, 7 tone ceapă, 
4 tone varză, 7 tone fasole 
albă, 1 tonă roșii cu di
verse verdețuri, 5 tone 
castraveți și alte sortimen
te de murături. Această a- 
provizionare abundentă se 
datorează preocupării de
puse de tov. Ion Popescu, 
șeful serviciului adminis
trativ și responsabila canti

nei I. M. Urieani, Ana E- 
nache.

Ilie COANDREȘ, 
Urieani

Să fie cunoscut 
numele șefului 

de unitate
— Bună ziua !
— Bună ziua.
.— Dumneavoastră

feți șeful de unitate ?
— Da !
— Sînteți, dar nu văd, 

așa cum se obișnuiește, a- 
fișat numele șefului de u- 
nitate.

Dialogul de mai sus l-am 
purtat cu Păcurar George 
Titus, șeful unității 49 de 
vulcanizare a cooperativei 
meșteșugărești „Unirea11 din 
Petroșani.

Ar fi însă de dorit ca 
și la unitățile acestei co
operative să fie afișat în 
vitrină sau alt loc vizi- 

numele și adresa șefu- 
unității.

Carol ANDRAȘ, 
Petroșani

gospodărești 
la I.M. Lonea
9 In aceste zile, au foști 

terminate lucrările de zu
grăveli și vopsitbrie de Ia 
dispensarul medical al mi- 
nei.

9 Cantina, unde în fie
care zi iau masa în mod 
gratuit aproximativ 1 350 
de mineri și muncitori care 
lucrează în subteran, a 
fost dotată cu o plită elec
trică menită să mențină 
mîncarea la o temperatură 
constantă. De asemenea, 
cantina a fost dotată cu un 
dulap a cărui temperatură 
de 60 de grade asigură păs
trarea veselei în condiții 
optime de igienă.

9 In spațiile de însilos 
zare a produselor necesare 
pentru iarnă au fost deja 
depozitate 72 tone de car-* 
tofi, adică întreaga canti
tate planificată, precum" 
și însemnate cantități de 
ceapă. _ i

9 Din grădina anexă a 
întreprinderii s-au recol
tat circa 600 kilograme 
ceapă, 300 kg morcovi, ur- 
mînd ca în zilele următoare 
să se recolteze și celelalte 
zarzavaturi.

9 Pentru minerii de la 
Lonea s-au dat în folosin
ță 17 apartamente confor
tabile în blocul 54 centru 
din Petrila. In curînd se 
vor muta în casă nouă alte 
9 familii de mineri. r

9 S-au terminat lucră
rile de asfaltare a drumu
lui de la intrarea în incin
ta minei și pînă la Clădirea: 
social-administrativă. lu
crare efectuată prin forțe 
proprii. ț.

—

Semne de
copiii car-

dinaintea
Cererea

. Mai rar, 
așa „operativitate" I
Locuiesc pe strada Bra

zilor nr. 1 din Petroșani. 
In ziua de 7 septembrie 
am trimis o scrisoare re
comandată la S.D.E.E. prin 
eare am sesizat că pe con
torul pe care îl posed se 
înregistrează energie elec
trică folosită de alte per-

Răspundem cititorilor
9 TRIFON PUȘCA, I.M. 

Dilja : Balastul supradi
mensionat la oare vă re
feriți a fost dirijat în luna 
septembrie spre locurile 
de muncă din. cauza unor 
greutăți obiective apărute 
în aprovizionarea materi
ală. După cum ne anunță 
conducerea sectorului in
vestiții, au fost luate .mă
surile necesare pentru re
glementarea situației?

9 EUGEN LINȚA, Vul
can : 
chiar

După' cum rezultă 
din scrisoarea dv., 

lipsa la gramaj, la rest se 
stabilesc pe loc, operativ 
fără a ieși cu marfa

din magazin. Cu 
Ulterior vânzătorii 
nu recunosc Că

martori. 
ineorecți 
practică 

frustrarea cumpărătorilor.
9 ILIE COCOS si DU

MITRU PADUCEL, Vul
can : In conformitate cu 
reglementările în vigoare, 
alocația pentru noii năs- 
cuți se acordă din luna 
următoare celei în care 
sînt îndeplinite condițiile 
legale. Dumneavoastră pri
miți alocația pentru copiii 
năseuți în luna iulie, înce- 
pînd din luna septembrie 
întrucît ați depus la în
treprindere actele necesa
re (ați întrunit deci Con-

dițiile) în luna august. A- 
ceastă reglementare este 
dată de articolul 7 (1) al 
Decretului nr. 246/1977.

9 ION NEDELCU, Pe
trila : Deocamdată secția 
din Petrila a E.G.C.L. Pe
troșani nu dispune de un 
număr suficient de sol» 
de teracotă pentru a vă 
onora solicitarea. Cele so
site recent la secție nu a- 
coperă cererile 
dumneavoastră.
dv. aprobată rămîne însă 
valabilă, urniînd să fie sa
tisfăcută pe măsura posi
bilităților.

In cartierul Aeroport- 
Petroșani s-au cons
truit zeci de blocuri cu 
apartamente conforta
bile. Pentru _ 
fierului s-au amenajat 
numeroase locuri de 
joacă, în apropierea 
blocurilor.

întrebare

Organizarea și funcționarea comisiilor 
de judecată din

vederea traducerii în 
a Hotăririi Plenarei 
al P.C.R. din 28-29 
1977 cu privire la

I creșterea rolului unităților 
I socialiste, al organizațiilor

obștești, al maselor de oa-
I ineni ăi muncii în respec

tarea legalității socialiste,
I sancționarea și reeducarea 
I prin muncă a persoanelor 
I care comit abateri și în

călcări .de la normele de 
conviețuire socială și legile 
țării, Consiliul de Stat a 
emis Decretul nr. 218/1977, 
care stabilește măsurile 
tranzitorii — pînă la adop
tarea noii legislații pena
le — referitoare la sanc
ționarea și reeducarea prin 
muncă a unor persoane 
care au săvîrșit fapte pre
văzute de legea penală, 
determinînd cadrul juridic 
în care își vor desfășura 
activitatea comisiile de ju
decată.

In conformitate Cu pre
vederile art. 2 din decret, 
minorii (14 și 18 ani) eare 
au săvîrșit fapte prevăzute 
de legea penală sînt jude
cați de comisiile de jude
cată din unitatea 
sînt ■ încadrați în 
ori în unitățile 
dacă sînt elevi.

La sesizarea organelor 
în drept — cu cauze pro-, 
cesuale — fiecare instituție 
de învățămînt trebuie să 
treacă neîntîrziat la ale
gerea comisiei de judeca
tă, conform Legii nr. 
59/1968. Comisia se com
pune din 5 membri. Mem
brii se aleg, pe timp de 2 
ani, dintre cadrele didac
tice și personalul muncitor

In 
viată 
C.C. 
iunie

în care 
muncă, 
școlare,

(majori, cu o pregătire 
corespunzătoare și o repu
tație neștirbită), 
cu caracter tehnic ale 
misiei vor fi efectuate 
un secretar desemnat 
conducerea școlii. Tot cu 
acest prilej —■ potriviți 
modificărilor aduse prin 
Decretul nr. 218/1977 —
comisia de judecată^ va fi 
completată, în cazul unită-

Lucrărrle"
co
de 
de

unitătile școlare » «
misiei vor fi nominalizate 
cadrele didactice, reprezen
tanții organizației de ti
neret și sindicat Care tre
buie să răspundă de inte
grarea elevului în viața 
școlară și socială. Dacă 
cei încadrați nu sint șco
lari, . vor fi încredințați, 
pînă la încadrarea într-o 
formă de învățămînt, fa
miliilor, organizațiilor de

Cabinet juridic

ților pentru stricta lor su
praveghere.

Știm i cu toții că educația - 
este o problemă .complexă. 
La educarea elevilor în 
spiritul înaltelor idealuri 
ale socialismului și comu
nismului trebuie să con
tribuie, deopotrivă, organi
zațiile de partid, de tine
ret, organizațiile pionieri
lor și șoimilor patriei, sin
dicatul, diriginții, familia, 
comitetele cetățenești și 
toate cadrele didactice.

Trebuie explicat pe larg 
de

ților școlare, cu un jude
cător și cite un reprezen
tant al cadrelor didactice, 
al organizației de tineret, 
de sindicat și al comitetu
lui de părinți. Comisia are 
obligația să fixeze termen 
de judecată și să asigure 
participarea ia ședință a 
tuturor celor pre văzu ți de 
lege. Astfel, la ședințele de 
judecată va participa pro
curorul, iar minorul va fi 
asistat de un apărător de
semnat din oficiu de că
tre Biroul colectiv de asis
tență juridică. In unitățile 
școlare în care învață mi
norul, la judecată vor fi 
prezenți și părinții acestuia 
sau persoanele in îngriji
rea cărora se află. După 
admiterea probelor, corni- disciplină să se aplice cu 
sia va pronunța o hotărire 
prin care va dispune Încre
dințarea minorului pentru 
reeducare eoiectivului in
stituției da fnvitămlnt sta
bilind totodată reguli stric
te de disciplină și com
portare. Prin hotărîrea co-

tineret, autorității tutelare 
de la locul de domiciliu, 
după caz.

Am considerat necesar să 
facem precizările de mai 
sus întrucît ne găsim în 
primul trimestru a noului an 
de învățămînt și se impu
ne ca toate colectivele de 
cadre didactice din școli 
să dezbată pe larg preve-. 
derile Decretului 218/1977 
pentru crearea unui climat 
de ordine și disciplină pre
tutindeni. In fiecare școa
lă trebuie desfășurată o 
muncă politico-educativâ 
intensa pentru a combate 
comiterea faptelor antiso
ciale de către tineretul 
școlar. împotriva celor 
care sâvirșesc acto de in-

fermitate măsurile prevă
zute de reg îlamenteie Șco
lare și de or»»aixAre — 
funcționare a intaroolelor. 
Elevii certați cm dtecsphna 
trebuie să fie încredințați 
de pe acum cadrelor di
dactice, diriginților, părin-

că la baza Hotărîriî 
partid și a Decretului nr. 
218/1977 stau două 
marile coordonate . 
partidului nostru : umanis
mul revoluționar, care se 
exprimă prin grija față de 
om, posibilitatea dată aces
tuia de a-și recîștiga în
crederea în sine și în so
cietate, în caz că a greșit ; 
participarea directă a oa
menilor muncii ia activita
tea de înfăptuire a justi
ției, .care constituie o do
vadă a adîncirii democra
tismului orînduirii noastre 
socialiste.

In cazuri' cu totul excep
ționale, cînd minori între 
14—18 ani săvîrșesc fapte 
deosebit de grave, instan
ța de judecată va dispune 
trimiterea lor in »cold spe
ciale de muncă reedu
care, pe o dueată de 2-5 ‘ 
ani, unde au ebNpeția să 
muncească, să-și însușeas
că o meserie șt rt-și ter
mine pregătirea școlară.

Dr. N. WARDEGGER

din 
ale

PÎNA CÎND ? Revenim 
asupra unui aspect gos
podăresc deficitar de 
care ne-ain mai ocupat, în- 
trebînd: pînă cînd trecăto
rii obișnuiți și vizitatorii 
ocazionali ai orașului Pe
troșani vor mai fi întîm- 
pinați la intrarea în Pia
ța Victoriei de pe pasa
rela C.F.R, de cunoscutul 
taluz plin de tot felul de 
hîrtii și alte reziduuri ? 
Pînă cînd pe acest taluz, 
situat într-un punct atît 
de mult frecventat de 
populație, va mai fi fo
losit de către lucrătorii 
de la serviciul de salu
brizare a orașului și a- 
numiți cetățeni pentru a 
„scăpa" i 
ambalaje, 
siv de măturile cu 
lucrează, 
peste gardul 
la marginea 
tite ?

NU AR FI
O vitrină prăfuită și o 
firmă la fel i 
trecătorilor, 
treabă care 
magazinului 
moment ce 
gol. li asigurăm că uni
tatea nr. 18 „Mărfuri cu 
preț redus" a I.C.S.M.I. 
Petroșani, despre care 
este vorba, are, totuși, 
un sens — demonstrează 
cum nu trebuie să fie o 
unitate comercială. In 
plus, lucrătoarea de aici, 
care, ce e drept, nu prea 
are ce aranja și. nici ce 
vinde, trebuie plătită. 
Așa că, firesc, ne între
băm, nu ar fi mai bine 
ca această unitate să fie 
comasată sau asimilată 
de alta și să se realizeze 
astfel o activitate, ceva 
mai rentabilă ? Așteptăm 
răspuns. (T.V.).

Șt IE CINEVA?
Din strada 93 August— 

Petroșani, pea’e plrfr.il 
Malaea, ia cons
trucție eare toate
indiciile, adăpostește, mai 
exact a adăpostit eîndva,

comod de hîrtii, 
gunoaie, inclu- 

care 
aruncîndu-le 
de beton de 
pieței âmin-

MAI BINE ?

atrag atenția 
Mulți se in- 
o fi rostul 
respectiv din 

e aproape

o arhivă, A adăpostit 
pentru că așa cum; se 
prezintă acum, cu toate 
geamurile sparte, nu mai 
adăpostește. In interiorul 
construcției se văd ușor 
— numai, cel Ce trebuie 
nu vor să se uite — raf
turile cu dosare, 
la d i s c r eț 1 a

acum 
oricui. 

Pentru cei care ar trebui 
să intervină urgent, mai 
precizăm: construcția
respectivă se află în ca
pătul dinspre pîrîul Ma- 
leea al curții fostei Fa
brici de industrie locală. 
Știe cineva a cui este ar
hiva care trebuie salvată?

CUM SE- REPARTI
ZEAZĂ LEGUMELE DE 
CĂTRE DEPOZITUL 
C.L.F. LUPENI? Punem 
această întrebare deoare
ce cu ocazia unei vizite la 
unitatea nr. 53 Vulcan, 
gestionarul Victor Căli- 
noiu se arăta nemulțumit 
de faptul că depozitul re
partizează produsele pre
ferențial Ia diferite ma
gazine. In felul acesta 
magazinul său e slab a- 
provizionat. Cartofii pri
miți în urmă cu o săptă- 
mînă (4 330 kg) conțin o 
mare cantitate de pămînt 
și sînt verzi, neeesitînd 
un mare volum de mun
că pentru sortarea, spăla
rea și uscatul lor. Deși 
în depozit existau din a- 
bundență roșii și castra
veți, nu a primit decît 
mere, morcovi și ceapă. 
Numai cu. aceste produse 
nu pot fi satisfăcute cere
rile locuitorilor din car
tierul Corcești. Atunci 
cînd gestionarul a discu
tat la telefon situație a- 
provizionării cu Ilie Fi- 
rican, șeful depozitului 
i s-a spus că „dacă nu 
stă în depozit, na pri
mește marfă". Ce rost 
mai are depozitul dța* a- 
provizionare» treBtife «ă 
o facă gestlonarui f 
fei spus, cum se erec
tă comenzile" emise de 
magazine ? (C.U

plrfr.il
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Președintele Austriei l-a primit pe ministrul 
român al construcțiilor de mașini

NAȚIUNILE UNITE

Dezarmarea în dezbaterea
Comitetului nr. 1

.NAȚIUNILE UNITE 19 
(Agerpres). — Necesitatea 
stopării cursei înarmărilor, 
4 adoptării unor măsuri 
«uuncrate în direcția de- 
zarmării, in primul rînd 
în domeniul nuclear, se 
află fa aceste zile in cen
trul dezbaterilor Comite
tului pentru probleme po
litice și de securitate al 
Adunării Generale. Expri- 
mînd regretul în legătură 
eu -faptul că în lume a 
continuat experimentarea 
armelor nucleare, repre
zentantul nipon a apreciat 
că cea mai urgentă pro
blemă a dezarmării nu
cleare o reprezintă în
cheierea, la o dată apro
piată, a unui al doilea a- 
cord de limitare a arma
mentelor strategice ofensi
ve între U.R.S.S. și S.U.A.

Secretarul pentru afa
ceri externe al Filipinelor, 
a subliniat necesitatea tra
ducerii în viață a reco
mandărilor făcute în ca
dru! sesiunii speciale a 
Adunării Generale con
sacrate dezarmării. în 
timp ce reprezentantul 
Poloniei, a chemat la 
consolidarea regimului

Negocierile pentru încheierea tratatului 
de pace egipteano-lsraelian

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — întrevederile ne
gociatorilor care redac-
tcază la Washington tra- ,A
talul de pace egipteano- 
lsraelian au fost „produc
tive și sperăm că pro
gresele vor continua" — 
a declarat George Sher
man. purtătorul de cu
vin! al delegațiilor parti
cipante. „N-am ase ins 
niciodată că există difi
cultăți. Dacă ele nu ar 
exista, negocierile, ar fi 
încheiate. Delegațiile
continuă fașă să conside
re că nu există nici o pro- 

de nediseminare a armei 
nucleare.

Reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U. 
a subliniat însemnătatea 
încheierii grabnice a e- 
laborării acordului șo- 
vieto-ameriean privind li
mitarea armamentelor stra
tegice ofensive, precum și 
necesitatea interzicerii 
proiectării' și producerii 
unor noi tipuri de arme 
de distrugere în masă.

In cuvântul reprezen
tantului permanent al ță
rii noastre la O.N.U.. am
basadorul Teodor Marines
cu, a fost prezentat punc
tul de vedere al Români
ei în aceste probleme car
dinale ale ■vieții inter
naționale contemporane, c- 
vidențiindu-se îngrijora
rea crescândă a statelor 
membre față de proporți
ile și efectele grave ale 
cursei înarmărilor. în spe
cial ale celei nucleare, ne
cesitatea stringentă de a 
se folosi căile și posibili
tățile pentru frînarea î- 
narmărilor și trecerea la 
măsuri efective de de
zarmare.

blemă care să nu poată fi 
rezolvată" — a adăugat 
Sherman.

LA ROMA A FOST DAT 
PUBLICITĂȚII, LA CE
REREA FORȚELOR PO
LITICE, „DOSARUL MO
RO". Acesta este un . do
cument însumînd 50 de fi
le dactilografiate găsit de 
poliție la una din bazele 
de la Milano ale organiza
ției teroriste autointitu
late „Brigăzile Roșii". El 
conțin? rezultatele „inte<- 
rogatoriilor" la care a fost 
supus fostul lider demo- 
crat-creștih răpit și asasi
nat de „Brigăzile Roșii".

VIENA 19 (Agerpres). — 
Președintele Republicii 
Austria, dr Rudolf Kir- 
chschlaeger, l-a primit, joi, 
pe tovarășul loan Avram; 
ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, pre
ședintele părții române în 
Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare e- 
conomieă și. cooperare in
dustrială și tehnică româ- 
ho-ăuștriacă, cațe își des
fășoară cea de-a 3-a se
siune la Viena.

In cursul întrevederii a 
fost evocată evoluția as

ROMA '
Vizita ministrului român 

, al afacerilor externe
ROMA 19 (Agerpres). — 

La invitația ministrului a- 
facerilor externe al Ita
liei, Arnaldo Forlani, joi 
a sosit la Roma minis
trul afacerilor externe al 
Republicii Social iste. Româ
nia, Ștefan Andrei, care 
efectuează o vizită oficia
lă în Italia.

Guvernul sud-african și „grupul de contact" 
au ajuns la un compromis în problema 

Namibiei
PRETORIA 19 (Ager

pres). — La Pretoria s-au 
desfășurat negocierile din
tre reprezentanții regimu
lui rasist sud-african și 
miniștrii de externe ai 
S.U.A., Marii I iritau ii, 
R.F.G., Canadei și Fran
ței privind viitori| cons
tituțional al Namibiei. 
După cum informează . a- 
gentnle de presă, guver

IN CAPITALA
CULUI S-AU 
lucrările primei 
internaționale 
planificarea, 
și întreținerea 

MEX1-
DESCHIS
Reuniuni 
privind

construirea 
șoselelor 

rurale. Participă reprezen-
tanți din 28 de state din
zonă. precum și din alte 
țări ale lumii. 

cendentă a relațiilor de 
prietenie ’româno-austrie- 
ce, importanța întîlniri- 
lor între președinții ce
lor două state pentru dez
voltarea Și aprofundarea pe 
multiple planuri a co
laborării bilaterale.

Președintele Rudolf
Kirchșchlaeger a exprimat 
dorința Austriei de a
dezvolta raporturile în
domeniile politic, econo
mie, științific, tehnic și 
cultura] cu România,

La aeroportul Leonardo 
da Vinci, tovarășul Ște
fan Andrei a fost întâm
pinat de Arnaldo Forlani, 
de alte persoane oficiale.

A fost prezent Ion Măr- 
gineanu, ambasadorul Re
publicii Socialiste Româ
nia în Italia. , 

nul sud-african și „grupul 
de contact" — reprezen
tanții celor cinci state oc
cidentale membre ale 
Consiliului de Securitate 
— au ajuns la un com
promis în problema Na
mibiei, care ar permite or
ganizarea, anul viitor,’ de 
alegeri supravegheate de 
O.N.U. în acest teritoriu.

PREȘEDINTELE JIMMY 
CARTER a dec is produce
rea unei noi generații de 
arme nucleare tactice, a- 
claptate pentru transpor
tarea bombelor cu neu
troni — transmit, agen
țiile Associated Press, U- 
nited Press Internațional 
și France Presse, citind 
oficialități ale Departa
mentului de Stat. Secreta
rul de presă al Casei Al
be, Jody Powell, a pre
cizat că președintele a or
donat producerea compo
nentelor cruciale ale armei.

Consiliul popular 
al orașului Uricani 

anunță

următoarele posturi vacante :

— 1 post inspector financiar

— 1 post contabil

— 1 post planificator

Condițiile de încadrare și retribuire, 

conform Legii nr. 12/1971, Legii nr. 57/1974 

și Decretului 188/1977.

Concursul va avea loc în data de 24 

octombrie 1978, ora 14.

Centrul de valorificare a ambalajelor 
UNITATEA PETROȘANI

ACHIZIȚIONEAZĂ CU PRIORITATE 

BORCANE CONTRA COST, 

conform listelor de prețuri afișate la centrele 
de achiziții.

Pentru a veni în sprijinul populației inte

resate în a-și valorifica aceste ambalaje din 

gospodărie, programul centrelor de achiziții 

zilnic se prelungește pinâ la ora 20.

Mica
VÎND cățea rasă Boxer, 

adresați cabana Cîmpusel. 
(614) 

CUMPĂR garaj în Lu- 
peni (zona Parîngului Sau 
Braia). Telefon 425 pînă 
la ora 19,30. (613)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szitcz, 
Pavei, eliberată, de Ș.S.H. 
Vulcan. Se declară nulă.

(618)

publicitate
PIERDUT carnet student 

pe numele Tr uca Paul, eli
berat de Institutul de 
miile Petroșani. Se- declară 
nul. (619)

PIERDUI1 diplomă dac
tilografă pe numele TrUică 
Gheorghița, eliberată de 
Casa de cultură Moțru. Se 
declară nulă, (626)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••
Duminică, 22 octombrie

8,00 Gimnastica la domi
ciliu.,

8.15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei.
9.20 Film serial pentru 

copii. Cărțile junglei. 
Episodul 9.

9,45. Pentru căminul dv.
10,00. Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii. 

Simfonia a IV-a „Ita
liana" de Felix Men
delssohn Bartholdy.

12,15 De strajă patriei.
13,00 Telex. Album dumi

nical.
13,05 Ora veselă.
14,00 Woody, cioeănitparea 

buclucașă — desene 
. animate.

17.45 Publicitate.
17,50 Film serial. Linia 

maritimă Onedm. E- 
pisodul 61.

18.40 Micul ecran pentru 
cei miei. „Parada cân
tecului pentru copii"

• (V).
19,00 Telejurnal.
19.20 File de istorie. Arad 

— străveche așezare 
românească.

19.40 Antologii artistice. 
Gala jocului popular 
și plasticii. ’. ’

îl,10 Film artistic. Călăto
riile . lui Gulliver. 
Coproducție a studio

urilor engleze și bel
giene..

22,25 Telejurnal. Sport.

Luni, 23 octombrie
15,55 Telex. Emisiune în 

limba maghiară.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Panoramic.
20,20- Roman-f oi leton. Pu- 

tftre' fără glorie. Epi
sodul 9.

21,10 Orizont tehnico-știin- 
țific.

21,45 Melod ii pentru toate 
vârstele.

22,00 Cadran mondial.
22.20 Telejurnal.

Marți, 24 octombrie
9,00 Teleșcoală.

I, 0,00 Antologia filmului
pentru copii șt tine
ret. Anii de aur ai 
comediei.

II, 00 In alb si negru. Ka-
rino (VII).

11.50 Telex.
16,00. Telex.
16.05 Teleșepijlă.
16,35 Curs de limbă engle

ză.
17,05 La volan.
17.20 Studio liric. ’78.
18,05 Mult e dulce.
18.30 întrebări și răspun

suri.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei în 

economie.

20,05 Anchetă TV. Pasiu
nea perfecționări i.

20,35 Teatru TV. Zborul, 
de Rodica Padina.

21-,50 Publicitate.
21,55 Meridianele cin tecu

lui și dansului.
22,20 Telejurnal.

PROGRAMUL Ț\/
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Miercuri, 25 octombrie
9,00 Teleșcoală.

10,00 Antena vă aparține. 
Spectacol prezentat de

- județul Maramureș.
11,00 Muzică ușoară.
11,15 Șoimii patriei.
11.25 Reportaj TV, 

„Mercur" se... înno
iește.

11,4*5 Telex.
14.50 Fotbal : România — 

Iugoslavia în campio
natul european. Trans
misiune directă de

Ta Stadionul „Steaua".
16.50 Din țările socialiste. 
17,00 Muzica în imagini.
17.50 Tragerea pronoexpres.
18,00 Telecronica pentru 

pionieri.
18,20 Publicitate.
18.25 Mai mult decît au 

visat înaintașii...
18.50 Forum cetățenesc.

19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19,50 Continuatori ai vir

tuților străbune.
20,15 Noi, femeile 1
20,40 Telecinemalec-a. Ci

clul mari actori : Syd-
nev Poiticr. Un petec 
de albastru. Produc-

ție a studiourilor a- 
mericane.

22.20 Telejurnal. - Sport. 
Campionatul mondial 
de gimnastică.
joiî 26 octombrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă rusă.
17,05 Corespondenții jude

țeni transmit...
17.20 Consultații medicale.
17,40 Reportaj pe glob.
18,10 Publicitate.
18,13 Derbiul eampionatu- 

- lui național de hand
bal masculin. Minam* 
Baia Mare — Dina
mo București.

18,1.7 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19,50 La ordinea zilei în 

economie.
20,00 Ora tineretului.

21,00 Teatru scurt. Come
dia banilor de Marin 
Drzic.

22.00 Tezaur folcloric.
22,15 Telejurnal. Sport 

Campionatul mondial 
de gimnastică.

Vineri, 27 octombrie
9,00 Teleșcoală,

10,00 Telecineniateca (re
luare).

12,00 Telex.
15,00 Semifinalele . campio

natului național de. 
iXlX. .e-e

16,00 Telex.
16,05 Curs de limba fran

ceză.
16,25 Școala, contemporană,
17,00 Emisiune în limba 

germană.
18.20 File de calendar — 

octombrie. Program 
muzical.

19,00 Rezultatele tragerii 
loto.

19,05 Festivalul „Cîntarea 
României". Cercetarea 
științifică a elevilor.

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Prim-plan.
20,10 Film artistic. Cerul e 

cu noi. Producție a 
studiourilor sovietice.... N»

21,40 Personajul revoluției 
socialiste — Eroul 
prozei românești ac
tuale (II) — Dezbate
re

22,10 Telejurnal. Sport. 
Campionatul mondial 
de gimnastică-,

Simbălă, 28 octombrie

12,00 Telex.
12,05 Roman-foiJcton. Pu

tere fără glorie. .Re-.
/••' luarea episodului, 9
12,55 Curs de limbă spa- 

"■"7 hiplă, - . :.
13,20 Muzică distractivă. 
14,00 România pitorească. 
14,30- Publicitate. . -
14.35 In ritmul muzicii u-

a;..-..!,
15,00 Fotbal : U.T.A. — 

Politehnica - Timișoara,
16.50 Agenda culturală.
17,15, Clubul tineretului. . 
18,1.5 Octombrie 1978 —

Cronica evenimentelor 
politice interne . și- 

" . ; internaționale. ;
18.35 Antologia.; filmului 

pentru copii și tine
ret Anii de aur ai 
comediei.

19.30 Telejurnal.
19.50 Viața rațională. * 
20,00 Teleencic iopedia ’
20,40 Film serial. Om bo

gat, om sărac. Episb-
. dill 20

21.30 Întâlnire cu satira șl 
umorul.

22,00 Melodii românești da 
ieri și de azi.

22.30 Telejurnal. Sport. T. 
Campionatul mondial 
de gimnastică.
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