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Colectivul celei mai mari întreprinderi miniere te

din Valea Jiului Producție ritmică,
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pe calea redresării

productivitate 
superioară
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• In luna octombrie, față de luna august, 
producția minei Lupeni a crescut cu 15000 
tone. • Productivitatea muncii în abataje, de 
asemenea, a crescut, în medie cu 200 
kg/post de la o lună la alia. • Posturile pres
tate în abataje în octombrie sînt cu 100 mai 
multe decît în luna august.

di- 
uU 
cu 

an,

brie față de . luna august 
și cu 5000 de tone în' oc
tombrie, comparativ cu 
realizările lunii septem
brie" Acest spor de produc
ție a fost posibil prin creș-

și cele 
calității 

cărlxintdui — 
noastre —, 

susținută 
și edticati- 
m'realiză-

Interviu cu 
ing. Dan SURULESCU, 
directorul întreprinderii 

minieră Lupeni

— Stimate tovarășe 
rector, comparativ cu 
timii doi ani și chiar 
prima parte a acestui 
colectivul minei Lupeni a
obținut în luna octombrie 
rezultate meritorii. Pe sea
ma căror l'aciori s-au obți
nut asemenea rezultate ?

-- Măsurile tehnice și 
organizatorice, ca 
de îmbunătățire a 
muncii, a
produsul muncii 
împletite cit <> 
muncă, politică 
vă se regăsesc 
rite obținute. Dacă he re
feririi la o perioadă de 
timp mai apropiata, la ul
timele luni, salturile înre
gistrate la producția extra
să sînt ' evidente. Produc
ția'de cărbune a crescut eu 
10'800 de tone în soptem-

JN
Ittlofmam

productivității m.m- 
îil 

pro- 
era 

luna 
septembrîe — 4,71 tone pe 
post, iar în octombrie am 
ajuns la 4,9 tone/post. Pro- 
d ucti v ita tea mun cil 
rit continuu și la 
întreprinderii de la 
ne pe post, în luna 
la 1,6 tone, pe post 
tembrie și ,1,74 tone/post 
în octombrie. Și aceasta 
în condițiile cind numărul 
de .postur; prestate în aba

cil in abataje. Astfel, 
luna august, media 
d'activității realizate 
de 4,5 tone/post, în

a spo- 
.niyelul

1.5 to- 
aiigust, 
în sap-.

taje a crescut de la 833 în 
luna, august la 916 în sep
tembrie și 930 în octom
brie. • .

— Obținerea acestor re
zultate, după cum spuneați 
se datoresc măsurilor în
treprinse de conducerile 
întreprinderii și ale sec
toarelor. Vă rugăm să pre- 
cizați cîteva din aceste mă
suri, cîteva din problemele 
rezolvate,

—Printre problemele re
zolvate ca urmare a apli
cării : concrete și severe a 
măsurilor stabilite, aș ă- 
minti îmbunătățirea apro
vizionării cu materiale și 
piese de schimb, a deser
virii brigăzilor eu vago- 
nete goale, concentrarea 
producției, buna plasare a 
abatajelor, o folosire mai 
rațională a efectivelor și 
creșterea gradului do în
cărcare al personalului de 
servire. ■ •

— Am dori să detaliați 
aceste măsuri, cel puțin o 
parte din ele.

— In primul rînd prin 
măsurile tehnice aplicate, 
luda octombrie este prima 
lună în care. întreprinderea 
minieră Lupeni își depă
șește lipia activă a frontu- :

Interviu realizat de 
Dorin GHETA

Colectivul sectorului 
I al I.M. Dîlja obișnuit 
încă din trimestrul III 
al acestui an cu reali
zarea ritmică a sarcini
lor de plan, nu se dez
minte nici în această 
lună. Plusul lunii oc
tombrie era în diminea
ța zilej de feri de 200 
de tone cărbune, iar 
productivitatea muncii 
realizată la nivel de 
sector, era, la rîndul ei, 
superioară sarcinilor de 
plan cu 48 kg/post.

Demnă de remarcat 
este activitatea desfășu
rată de brigadă condu
să de Vasile Zaharia ca
re, după ce a învins 
greutățile pricinuite de 
o tectonică accentuată, 
a intrat într-un ritm în- 

muncă. Totoda-tens de
tS, sîn( demne de evi
dențiat și 
brigăzilor de

și activitatea 
pregătiri 

conduse de Gheorghe 
Gherasim și David La- 
szlo, care în cursul a- 
ceștui trimestru vor pu
ne în funcțiune două a- 
bataje pe stratul 3, în
tre orizonturile 350-400.

Imagine din secția galvanizare a Fabricii de sfîlpi 
hidraulici — Vulcan.

Foto : Gh. OLTEANU

preajma unim

Numeroase ddcuincnte. de 
arhivă care constituie iz
voare autentice ale istoriei 
românești pe aceste pă- 
mînturî străbune, demons
trează eu elocvență că ma
sele populare 
din Valea 
Jiului, de 
pe meleaguri
le Hunedoa- 

, reî, alături de 
■întregii!. „ po 
por român, au 
participat-, cu

CU
slovacă. Republica Austria, 
Republica Ungară ș.a., ca 
state naționale suverane și 
independente. Eliberarea

60 de ani de la 
formarea statului 
național român 

unitar

eniuztesm la 
înfăptuirea marelui eveni
ment istoric — unirea Tran
silvaniei cu România. Lup
ta poporului român pentru 
satisfacerea dezideratului u- 
nității naționale se - înca
drează în contextul general 
al mișcării popoarelor 
pentru autodeterminare na- 

. țională și înlăturarea do- 
. minației v'răine. In eursul- 

a nulul . pe ruinele 
imperiului mibsburgic. au 
apărut Republica Ceho-

I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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| ; -In vederea îmbuna iâ- 
țirii alimentării eti apă 
potabilă-a orașului ©- 
ricani au fost construi
te două bazine cu, o cai 
paeitate de 500 mc fie- 
rjarc. Plită în prezent 

's-au executat lucrările 
de branșare a bazinelor 
la magistrala de apă 
Valea : de Pești —• Pe
troșani. (C.D.)
♦-------------

Astăzi, la ora 10, Tea
trul de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani pre
zintă la sediu, spectaco
lul realizat cu comedia 
„Mireasa țâră mire" de 
Bogdan JB. Bogdan.
♦ ~-------—

La odihnă și- traUi-/ 
ment, in stațiunile băl- 
neocliinatence din țară 
și-au petrecut concediul 
in acest an 4980 de oa

meni a: muncii din 
Valea Jiului, cu bilete 
puse la dispoziție 
Consiliul municipal 
sindicatelor. (V.S.)
♦-------------

lntimpinînd 30 de
de muncă in slujba Tlw- ’ 
liei, colectivul Teatru- I 
lui .de stat Valea Jiului I 
pregătește o nouă pre- | 
mieră. In regia lui Flo- j 
rin Fătlțlescu: va fi' pu- j 
să in scenă drama ișțo- I 
rică „Petru Itareș", ’ 
semnată de cunoscutul I 
dramaturg contemporan I 
Horia Lovinescu.. (LV.). |

Ștafeta
pionierească

„In iți
în cuget

OU fntam

de
a.

ani

națională are loc, totodată, 
pe fondul acțiunilor revo

luționare pen- 
tru satisface
rea unor re
vendicări u- 
mane și socia- . 
te De altfel 
ambele au 
fost influen

țate poziliv de înfrîngeriie 
suferite pe front de puterile 
centrale, de prăbușirea țaris- 
m ilu-i, în februarie 1917, .și 
victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. A-»- 
.oestea au constituit uti în,-. 
demn înflăcărat la lupta 
pentru . realizarea aspirați
ilor de libertate și auto
determinare, accelerîiid îhl 
acest fel șî destrămare* 
Imperiului austro-ungar.

Izbucnirea primului răz
boi mondial a dus ia în
răutățirea generală a si
tuației mațelor muncitoare. 
In Valea Jiului, mii de mi
neri erau nevoiți să mun
cească în condiții foarte 
grele pentru salarii de mi
zerie care nu asigurau nici 
jumătatea minimului de e- 
xistență. La aceasta se niai 
adăuga criza acută din sec
torul alimentar și din alte 
sectoare. „Stările critice — 
șe plîngeă în 1917 prim- 
pretorul plășii Petroșani

Dr. N. WARDEGGER
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nea-

și sim țiri (Continuare în pag. a 2-a)

toamnă
în

bogat al Văii

(Continuare în pag a 2-a)
loan Dan BĂLAN

de
cu

35 
ș-‘
3 'i

ș •
i.

zi de- zi o 
miez însorit 
și ne simțim

răsturnate 
din 

O
ne

temperată, o 
temperată, paste 
scurg nesfîrșite 
de culori tem pe-

Un moment festiv, des
fășurat în solemnitatea 
ceremonialului pionieresc, 
a avut loc vineri în Uni
tatea de pionieri de la 
Școala generală nr. 1 din 
Petroșani, prilejuit dc 
ștafeta „Uniți in cuget și 

do
or- 
în 

întimpinarea sărbătoririi a 
60 de ani de Ia formarea 
Statului național unitar 
român. Formată în spi
ritul patriotismului, al 
devotamentului pentru 
partid și țară, tînăra ge
nerație învață astăzi, pe 
băncile școlii sad în tim
pul excursiilor organiza
te în locuri plin-- ds so-u- 
nificații pentru istoria bi- nui viitor mai bun și fe- 
milonară a poporului nos- ricil pentru întreg 
tru, să iubească valorile 
create de uo șir neîntre-

simțiri", organizată 
Consiliul județean al 
ganizației pionierilor

(Continuare în pag a 2-a)

rupt de generații ca 
luptat pentru unitatea, 
bertalea, independența 
suveranitatea patriei, 
astfel de pagină 
ci tom e a is toriei 
decembrie 19.1.8? zi 
re peste 100 000 
meni luau parte, 
cîmpul lui Horea, 
nirea Transilvaniei 
România „Veniți cu 
ile, cu zecile de mii !
sați pc o zi grijile voas
tre acasă, căci in această 
zi vom pune temeliile u-

străin-
Respiram zi de zi 

toamnă Cu miez însorit 
de octombrie. Răcoare de 
zefir înmiresmat, cu pale 
moi și blînde, adusă din 
podgorii grele de rod, din 
livezi ruginite în brume, 
de pe miriști 
sub proaspete brazde, 
hambare arhipline, 
toamnă bogată, care 
miră șj ne incintă...

Ce plăcut e să ancorezi 
privirile pe undeva, între 
Paring și Retezat și să 
realizezi bucuria inte-

rioară a momentului su
blim : în zona și clima 
noastră 
toamnă

. care se
■ izvoare 

ra.
Cad frunzele copacilor 

măsurînd clipele scurge
rii. Cafeniul lor se între
pătrunde cu roșul perma
nent și cu portocaliul. 
Verdele de brad se în
chide lă culoare pe zi ce 
trece, explodînd sus, în 
munți. Culoarea albastră 
se prinde de marginea 0-

rizontului, lăsîndu-se 
nuanțe pînă în apa crista
lină a izvoarelor. In de
părtare, ” munții îmbracă 
un violet pal, umbrit de 
ceața groasă rămasă din 
dimineți.

In paleta multicoloră a 
toamnei se- armonizează 
și cărbunele, negrul Scos 
din pîțitecul 
Jiului.

Respirăm 
toamnă cu 

octombrie 
țara în primăvară.

1s
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Unitatea nr. 8 Alimentara din Petroșani a reușit, prin strădania colectivului de 
lucrători de aici, să întrunească exigențele crescînde ale cumpărătorilor.

In clișeu șefa unității Maria Burice recomandînd clienților produsele din unita
tea nr. 8. Foto: Ion LEONARD

Puternic angajat pe calea redresării
® (Urmare din pag. I)

nilor de lucru față de pre
liminarul stabilit, prin rea
lizarea și depășirea planu
lui la lucrările de pregă
tiri și deschideri, 
din' acest an, la 
de pregătire am 
creștere, față de
850 ml și la investiții de
150 ml. S-au adus îmbu
nătățiri fluxului de trans
port pe verticală. S-a opti
mizat transportul pe 
zontală 
tinuu. 
vom concentra
și pe orizontul 300, terme
nul de finalizare este luna 

' noiembrie. Măsuri de îm
bunătățire a fluxului de 
transport au fost luate și 
la suprafață. In fluxul de 
cnlbutare 
euibtitorul 
celor simple,
erăfi adiționale s-a îmbu
nătățit și transportul, ia in
trarea • vagonetelor pline 
în preparații.

— Ați amintit și de mă
suri organizatorice...

— Da ! Am urmărit în
cărcarea uniformă a per-

In 9 luni 
lucrările 

obținut o 
plan, de

ori- 
în flux eon- 
In perspectivă, 

producția

s-a introdus 
dublu în locul 

și prin lu-

spus nimic 
activitatea 

complexele

post cu cel de-al 4-lea.
— Despre pregătirea ca

drelor care mînuiesc aceste 
complexe mecanizate ce ne 
puteți spune ?

— Primul curs de polica
lificare a fost absolvit de 
90 de muncitori, alți 70 
vor termina cel de-al doi
lea curs în acest an, iar 
pe cel de-al treilea îl vor 
urma 100 de muncitori. 
Majoritatea cursanților au 
fost și sînt recrutați din
tre cei care mînuiesc sau 
vor mînui complexele me
canizate. In afară de aceste 
cursuri, muncitorii sînt 
pregătiți prin curburile de 
calificare și de perfecțio
nare profesională.

— Tovarășe director, o 
ultimă întrebare. Colectivul 
minei Lupeni a învins toa
te greutățile pe care le in- 
tîmpioa pînă acum ?

— Situațiile dificile au 
fost ameliorate, dar nu în
lăturate definitiv. Debcam- 
dată cert « este un lucru, 
ritmul pe care . l-am atins 

cărbune 
dimpotri- 

accelerat,' astfel 
Lupeni să-și o- 
c uven jț prin! re 
miniere.

în extracția de 
nîi-1 vom slăbi, 
vă. va fi 
încît mina 
cupe locul 
colectivele

Actiufli remlu liasare
• (Urmare din pag. I)

către prefectura județului 
Hunedoara —- se prefac in 
foamete, vă rog numaide- 
cit a dispune să se trimită 
griu, porumb și făină de 
grîu, căci altfel pentru ur
mări nu pot lua nici 
răspundere". De altfel, pe 
întreg cuprinsul județului 
Hunedoara se semnalează 
lipsuri grave in alimenta
rea populației.

La 16 ianuarie 1917, U- 
z.inele de tier din Hune
doara raportează primă
riei orașului din localitate că 
„în ciuda intensei preocu
pări nu s-a putut aprovi
ziona cu nici un aliment și 
aprovizionarea muncitorilor 
cu alimente nu este asigu
rată".

Felul neomenos în care 1 
se făceau rechizițiile de
război, lipsa de pămînt, în
datoririle de război ăiu
creat o mare nemulțumire 
și în rîndurile țărănimii. In 
raportul subprefectului ju
dețului Hunedoara din 11 
martie 1918 se arată : 
„Rechizițiile au fost în cele 
mai multe locuri terminate, 
iar rezultatul, așa cum s-a 
putut prevede, e aproape 
nul, căci față de cele a- 
proape 100 de vagoane im
puse, abia dacă s-au colec
tat 26 de vagoane deși re-

chizițiile au fost făcute 
asprimea cuvenită și înso
țite de sprijinul puterii mi
litare**.

Ca urmare a acestei : si
tuații deplorabile, acțiunile 
antirăzboinice, grevele și 
demonstrațiile pentru pace

I 
I

CUM PORNIȚI DE PE 
LOC ?

o și pîine, lupta pentru, eli
berarea națională și so
cială se țineau lanț de la 
începutul războiului impe
rialist încoace.

Vestea izbucnirii și des
fășurării victorioase a Ma
rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a dat o și mai 
mare amploare luptei re
voluționare. Acțiunile 
solidarizare cu proletaria
tul din Rusia și de partici
pare la apărarea cuceriri
lor sale se împleteau cu 
lupta maselor muncitoare 
pentru propriile lor 
vendicări.

In timp ce masele 
prite subminau din 
rior din ce în ce maț 
această 
poarelor", armatele austro- 
ungare sufereau grele în- 
frîngeri. 
rări au 
filarea 
dualist, 
nităților 
ungare de pe. fronturi și, 
în cele din urmă, destră
marea Imperiului liabs- 
burgic.

de

re-

asu- 
inte- 
mult 

.închisoare a po-

Aceste împreju- 
determinat accen- 
erize-i regimul ui 

descompunerea u- 
militare austro-

Ștafetă pionierească
• (Urmare din pag. I)

mul românesc", se adre
sa poporului Manifestul 
elaborat la Alba Iulia. 

■Acestui eveniment memo- • 
rabil îi este consacrată 
ștafeta „Uniți în cuget și 
simțiri", pornită în urmă 
cu zece zile din două lo
calități afe județului, Lu
pe:)': și Baia de Criș, și 
care va ti predată la 1 
decembrie la- Alba Iulia.

La Petroșani, ștafeta a 
fost primită .de la pio
nierii Școlii generale nr. 
4 Vulcan. In perioada 
cînd o au în mijlocul lor, 
pionierii desfășoară o sus
ținută activitate educați-

vă, consemnată în albu- 
mul-ștafetă care se îm
bogățește în traseul ur
mat eu noi și -noi file. 
Momentul primirii ștafe
tei — care va fi transmisă 
pionierilor din .,Hațeg —■ 
a prilejuit un început al 
acțiunilor educative și 
culturale :1a Școala gene
rală nr. 1 P ’troșar:. 
vînd loc o expunere 
feritoare

a- 
re- 

la evenimentul 
istoric de la 1 decembrie 
1918, urmată de un pro
gram artistic adecvat. 
Ștafeta pionierească „U- 
niți în cuget și simțiri" 
ește o noua inițiativă ca
re contribuie ■ la educația 
patriotică a copiilor. (T.S.)

„Ce - întrebare ?“ vor 
spune unii 
ni rea de pe 
na dintre 
manevre ce 
în școala de șofe

șoferi. I’or
ice este Li

piri nci palele 
se învăță 

. Și 
totuși... Faptele arată că, 
din cînd în cînd, între
barea mai trebuie pusă 
spre aducere aminte. 
Concret, este vorba des
pre șoferul Ghez.a Ui- 
varoși, conducătorul u- 
nui autobuz al E.T.P. 
care a pornit dih stație 
fără să se asigure. In- 
tîmplarea a făcut ca din 
spatele autobuzului să 
depășească un alt autor 
vehicul pe care era ga
ta să-1 lovească. Conclu
zia e simplă : nu ajunge 
să semnalizezi plecarea 
de pe loc, înainte de a 
porni trebuie să te și a- 
șiguri, chiar dacă ești 
șofer pe un autobuz.

DUPĂ STRUGURI IN... 
PĂDURE

I

sonalului tehnic ingineresc 
din birourile funcționale, • 
acest personal avînd acum 
responsabilități concrete, 
în funcție de capacitatea și 
pregătirea fiecăruia, de la 
brigăzi și schimburi și 
pînă la nivel de sectoare. 
Și personalul mediu tehnic 
din cadrul sectoarelor a 
fost reorganizat. Un exem
plu ar fi sectorul IV, cel 
.mai mare sector din Valea 
Jiului, cu o producție pla
nificată cît a unei între
prinderi, unde personalul 
tesa a fost reorganizat pe 
locuri de muncă, schim
buri, raioane, orizonturi 
și șefi, de schimb la nivel 
de sector.

— Nu ne-ați 
încă, despre 

' brigăzilor de la 
mecanizate.

— In funcție avem pă- 
tî*lf complexe, iar al cinci- 

. iea va intra în producție 
în 6 noiembrie și ne va a- 
sigura o creștere la extrac
ție, față de realizările de 
pînă acum, de 400 de tone 
pe zi. In ceea ce privește 
pj’oductivîțatea, și -aief am 
înregistrăt creșteri — de 
la 7 tone/post, cu primul 
complex, la 16—19 tone pe

Partidul Comunist Român
a întregii activități desfășurate in

Procesul făuririi societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate ridică exigențe 
și responsabilități sporite 
în fața partidului, determi
nă creșterea conthiuă a ro
lului său de conducător, 
implicarea lui tot mai pu
ternică în studierea reali
tăților și promovarea ,u- 
nei politici care să oglin- făptuirii 

. aească fenomenele și ten
dințele economice, politice 
și ideologice noi cu care se 
confruntă societatea româ
nească și viața internațîo-

Societatea noastră se pre
santă că rod al unui intens 
efort de creativitate, des
fășurat sub conducerea 
partidului, în economie, în 
elaborarea formelor de or
ganizare socială", în afir
marea personalității, a sis
temului de valori ale uma
nismului revoluționar.

In calitatea sa de forță 
conducătoare, partidul .’ se 
preocupă d.e aspectele esen
țiale cum sînt :

— dezvoltarea într-o con
cepție modernă a forțelor 
de producție ;

— perfecționarea conti
nuă a relațiilor de produc
ție și sociale ;

— asigurarea cadrului 
organizatoric care să per
mită manifestarea plenară 
în sfera vieții sociale a 
aptitudinilor și calităților 
tuturor oamenilor muncii ;

participarea tot mai 
activă a celor ce muncesc 
la conducerea societății..

In dumenilul dezvoltării

conducătorul procesului de perfecționare 
societatea noastră in etapa actuală

economice, rolul conducă
tor al partidului se carac
terizează intr-un ansamblu 
original și armonios de 
orientări și acțiuni care 
asigură priorități necesare, 
stabilește formele de orga
nizare a fiecărei etape.

O asemem a viziune este 
promovată în direcția in

sure inii privind 
trecerea la o nouă calitate

atragerca celor ce muncesc 
la conducerea 
mico-sociale.

Pornind de 
trecerii la o 
te a activității economice, 
partidul a fundamentat în- 
tr-o concepție 
între g sistem 
care prevăd :

— întărirea 
nii întreprinderilor ;

vieții eeono-

la "cerințele 
nouă călită»

unitară un
de măsuri

autogestiu-

1 tot mai puternic ca promo
tor activ și în planul per
fecționării relațiilor so
ciale. al democrației socia
liste, aI . activității și edu
cației poljtico-ideolog.ce, 
al legislației, al , întregii 
vieți spirituale.

In calitate de forță po
litică conducătoare, parti
dul se dezvoltă și se per
fecționează ca un orga
nism a cărui capacitate de 
acțiune se adîncește con
tinuu. Una din direcțiile 
mari ale acestui proces o 
constituie integrarea tot 
mai organică a partidului

-•

CONSULTAȚIE
în sprijinul propagandiștilor și cursanților din 

învățămîntul politico-ideologic de partid în viața societății.

în activitatea economică și 
în toate sferele vieții so
ciale. Partidul a inițiat un 
complex de măsuri pentru 
perfecționarea conducerii 
și planificării prin intro- . 
ducerea unui nou mecanism 
eeonomico-f i nan eiar, as tf e. 1 
încît acesta să corespundă 
mai bine cadrului organi
zatoric democratic al con
ducerii muncitorești.

In procesul perfecționa- - 
rii întregii vieți sociale 

„partidul a acționat pentru 
instituirea unui, sistem a- 
totcuprinzător de organe 
de conducere colectivă în 
toate sectoarele, pentru 
creșterea rolului adunări
lor generale ale oamenilor 
muncii. Prin măsurile sta
bilite s-a creat cadrul larg 
democratic necesar pentru

— perfecționarea meca
nismului economico-finan- 
ciar; 4

— sporirea răspunderilor 
organizațiilor de partid și 
ale consiliilor oamenilor 
muncii ;

— elaborarea de către 
fiecare întreprindere a bu
getului de venituri și chel
tuieli ;

— introducerea ca indi
cator de bază a 
producției nete > 
ducției fizice.

Programul de 
nare adoptat de 
al Xl-lea și de 
Națională ale 
cuprinde într-o 
unitară toate sectoarele ac
tivității economice, relați
ile soclal-poli.tioe și ideo
logice. Intr-un asemenea 
cadru partidul se afirmă

i valorii 
și a pro-

perfecțip- 
Congresul 

Conferința 
partidului, 
concepție

Creșterea rolului condu
cător al partidului este 
concepută și direcționată și 
ea un proces de împletire 
organică a activității sale 
cu cea a statului și a ce
lorlalte organisme sociale.

întreaga experiență a 
partidului nostru pledează 
pentru statornicirea la toa
te nivelurile a dialogului 
cu masele, atragerea aces
tora la elaborarea și apli- 

. carea hotărîrilor.
Pe măsura dezvoltării 

multilaterale a societății 
creșterea ’ rolului conducă
tor al partidului în toate 
sferele vieții sociale îm
bracă noi și variate forme 
de manifestare, afirmîndu- 
se astfel, ca factor fun
damental al' perfecționării 
întregii nphștre activități.

Ion MARCU, 
directorul cabinetului 
municipal de partid

O noua promoție de 
muncitori calificați 

pentru parchete 
forestiere

Una dih hotărîrile de 
maximă însemnătate luată 
ța începutul anului in adu
narea generală a oamenilor 
muncii de la U.F.E.T. Pe
troșani s-a referit la în
ființarea grabnică a unor 
cursuri pentru calificarea 
personalului muncitor în 
meseriile de bază necesare 
în parchetele forestiere. 
Fiind o materializare a 
acestei hotărîri de partid 
în domeniul ridicării gra
dului de pregătire a for
ței de muncă, în aceste zi
le s-a încheiat primul curs 
de calificare în meseria de 
l'uniculariști. La probele 
teoretice și practice, desfă
șurate în sectorul forestier 
Cîmpu luj Neag, au parti
cipat 42 de forestieri.

I 
I 
I

N-ați știut că se poa
te merge în pădure du
pă... struguri? Ioan Ber- 
ța, șofer 
l.T.A. Hațeg 
Altfel nu ajungea 
autoduba de 16 
la parchetul Jieț. 
a știut el bine ce 
tă acolo. Doar s-a 
țeles cu Cocotă 
din Iscromi, șofer 
U.M.T.F, și cu 
dim Pleșa din Albac, 
■județul Alba. S-a dus 
Berțâ spre Calafat du
pă struguri prin par
chetul Jieț încă de cu 
seara. Toată noaptea 
s-a muncit. Nu-i glumă 
să încarci peste 19 me
tri eubi de lemn în

■ autodubă. Tot lemn lung 
de 10-11 metri, 
ca luminarea, 
ușor nicii să 
pa" de .patru 
lăzi goale ca 

'vadă lemnul. 
[ a fost lungă, dar 
| chiar sfetnic bun. 
I ln zbiri, Berța,
vîndu-și în ■ 
„clienții" care’ î-aj pro
mis bani frumoși pen
tru transportuf lem
nului, a pornit spre 
Calafat, via Calicea • 
Mare unde trebuia să 
lase lemnul- Numai că 
a ajuns în albia Ma
icii ’unde s-a răstur
nat avariind grav ma

in 
va |

?l 
I 
I 
I 
I

la Autobaza 
a știut, 

cu 
tone 
Dar 
can

in- 
loan 

la 
Nico-

., brad
N-a fost 

,,Pui mas- 
rînduri de 
să nu: se
Noaptea

nu

a-
cabină

șina, cum se vede 
fotografie. Acum 
plăti și paguba de vreo 
60 000 lei și- 
sparte, adică 
lemne. Și nu 
ci și cei care 
gâjat" într-o 
afacere.
mai bine

oalele 
furtul de 
numai el, 
l-au „an- 
asemenea 

N u-și vedea
de struguri ?

realizată cuRubrică 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției
Petroșani

I 
I 
I

I 
I 
I

I
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Cadran tehnico * științific
• MĂRCI NOI DE OȚELURI. Uni

tățile siderurgice specializate au asimi
lat, în acest an, numeroase mărci noi de 
oțeluri aliate și înalt aliate. Astfel, re
cent, Combinatul siderurgic Hunedoara 
a asimilat oțelul aliat cu bor, care pre
zintă caracteristici deosebite în privința 
rezistenței și omogenității. De asemenea. 
Combinatul de oțeluri speciale din Tîr- 
goviște a introdus în fabricația curen
tă oțelurile rapide aliate cu molibden (cu 
și fără wolfram). Rod al unor ample 
studii și experiențe efectuate de specia
liștii Institutului de cercetări metalur
gice și ai combinatului tîrgoviștean, a- 
c-este oțeluri au rezistență sporită la u- 
zură, jar anduranța în exploatare crește 
cu sulă la sută, la burghie și cu 30—50 
la -sută la freze. Efectele economice sînt, 
de asemenea, însemnate. Așa de pildă, 
costul pe tona de oțel se reduce cu circa 
20 000 lei în comparație cu oțelurile fa
bricate pină acum. „

• Si'Et TALIȘ1T1 INSTITUTULUI DE 
proiectări Automatizări — ipa, 
DIN BUCUREȘTI, au rezolvat, în’primii 
trei ani ai cincinalului revoluției tehni- 
co-științifice, mai mult de 200 de teme 
de cercetare și inginerie tehnologică ca
re s-au soldat cu realizarea a peste 70 
grupe de produse noi și a 35 de tehnolo
gii originale, preluate astăzi de unități 
energetice, constructoare de mașini me
talurgice, de exploatări petroliere și car
bonifere, de unități ale industriei ali
mentare, ușoare, ca și în unele sectoare 
ale agriculturii. Au fost puse în funcțiu
ne 90 de obiective echipate cu utilaje 
realizate după proiectele furnizate de 
IPA.

O MEDICINA POPULARA se dove
dește mereu aceeași sursă yie pentru 
cercetările' farmacologic» — au arătat

specialiștii Centrului de cercetări medi
cale din Tg. Mureș, într-o serie de co
municări privind valorificarea plantelor 
medicinale și aromatice la un recent 
simpozion științific.

Astfel, s-a dovedit că extractul dc us
turoi are o puternică acțiune antibio- 
tică și antiseptică, acționînd prompt a- 
supra inflamării căilor respiratorii su
perioare. Extractul din frunze de coa
căze negre sau strugurei s-a dovedit u- 
nul dintre cele mai eficiente remedii îm
potriva creșterii colesterolului din sînge, 
fenomen care favorizează apariția ate- 
rosclerozei. Ca atare Ministerul Sănătă
ții a avizat realizarea din aceste frunze 
a unui ceai antiaterosclerotic. Printre 
produsele farmaceutice realizate în ul
timul timp, ca rod al cercetărilor între
prinse de specialiștii tîrgumureșenl se 
află și seria de preparate pe bază de u- 
leiuri volatile, destinate prevenirii calcti- 
lilor urinari și biliari cum ar fi ceaiul 
diuretic obținut din părțile aeriene ale 
unei' buruieni numită zămoșița, utilizată 
pentru prima dată în terapeutică. Medi
camentul, denumit „Hepatobil", este un 
extract natural din anghinare, sunătoare 
și mentă. Se întreprind, de asemenea, 
cercetări pentru valorificarea în scopuri 
terapeutice a pirului, al cărui rizom are 
efecte antihipertensive, a unor specii de 
albăstrele care prezintă calități antibio
tice, ca si a altor plante.

• UN COLECTIV DE SPECIALIȘTI 
de la întreprinderea brașoveană „Trac
torul" este autorul unei soluții destina
te remedierii defectelor de neetanș ei ta te 
ce apar la piesele turnate din fontă, o- 
țel sau aliaje neferoase. Prin folosirea 
acesteia se diminuează substanțial volu
mul pieselor care mu corespund probei 
de presiune și se economisesc armai 
circa 1,5 milioane lei. "

Surp
— Din furtuna din 31 

august „Dacia 2050" a ie
șit victorioasă, dar cu u- 
nele pierderi.

— Am pierdut o serie de. 
materiale irecuperabile, de 
importanță majoră. Cea 
mai gravă pierdere a fost 
pluta de salvare. Am văzut 
cum frînghia de alpinism 
ou care era legată — frîn- 
ghie ce rezistă la 2000 kg 
— a fost ruptă ca un fir 
de ață. Pentru mine pier
derea a fost infinit 
mai mare pentru că eu 
proiectasem pluta și aveam 
mare încredere în ea. Spre 
bucuria mea, la întoarce
rea în patrie am aflat că 
a fost recuperată de un 
vapor, sovietic și trimisă 
la Tulcea cu toată încărcă
tura. Deci pluta de salvare 
a rezistat și ea valurilor. 
Dar prin pierderea plutei 
am pierdut tot echipamen
tul de salvare, practic ră- 
mînînd fără posibilitatea 
de a părăsi ambarcațiunea 
noastră în caz de forță ma
joră. Pe de altă parte, da
torită lipsei de experiență, 
ni s-a oprit cronometrul. 
Neavînd ora exactă, nu am 
mai putut stabili cu e- 
xactitate coordonatele pe 
care ne aflam. Ceasurile 
noastre n-au putut fi folo
site pentru că ara fost tot 
timpul cu mîinile în apă. 
Ni s-a defectat aparatul de 
radio emisie-reeepție și nu 
ne-am luat, așa cum era 
normal, măcar un radio 
receptor obișnuit de la ca
re puteam afla ora exactă. 
Practic am pierdut con
tactul cu uscatul. 
Valurile ne-au mai ușurat 
de o parte din echipament, 
parirfle, vîsle, cabluri, role 
șj multe alte lucruri.

r i z e în
— Cum ați navigat în 

continuare ?
— Intrucît cerul era în 

permanență acoperit de 
nori și nu ne puteam o- 
rienta după stele, am fo
losit cea mai rudimentară 
navigație. Probabil nici 
strămoșii noștri nu o prac
ticau. Am plutit prin navi
gație aproximativă pornin- 
du-se dc la ultimul punct 
cunoscut, măsufîndu-se vi
teza vîntului și deriva pen
tru a determina poziția a- 
proximativă. Metoda s-a 
dovedit a nu fi eficientă. 
Așa am plutit aproximativ 
două săptămîni, timp în ca
re n-am știut unde ne a- 
flăm și ce oră este. A fost 
perioada cea mai grea. Sta
rea de incertitudine e chi
nuitoare.

larg
nada doar din cărțile da 
meteorologic și din filme. 
Deasupra noastră erau niș-' 
te nori de ploaie (cumulo
nimbus, cum li se spune). De 
la I860—2000 de metri un 
șarpe enorm cobora pînă 
la nivelul mării făcînd o 
mișcare ondulatoriu conti
nuă. Sus lîngă nori avea 
forma unei pîlnii .uriașe, 
era un vîrtej care vuia în
fricoșător. In locul unde a- 
tingea apa, marea fierbea 
ca () explozie nucleară con
tinuă; Apa era aruncată la 
zeci de metri înălțime. 
Spre norocul nostru torna
da a trecut pe lîngă noi la 
aproximativ două mile. 
Dacă ne-ar fi atins . nu 
mai aveam nici o șansă de 
scăpare, pentru că în tor
nadă vîntu.1 circular ajun-'

de diverse ca și persohali- 
care își consacră timpul li-

Pasiunile sînt tot atît 
tățile. Mulți sînt oamenii 
ber unei îndeletniciri care, la o privire mai atentă, 
dezvăluie fațete mai puțin cunoscute ale insului. Unii 
cresc porumbei, alții au acvarii sau colecții filatelice. 
Inginerul Aurel Bula este un turist tenace, fotograf 
amator și numismat. pasionat. A ajuns, însă, și co
lecționar de insigne, atingînd performanțe (ultima: lo
cul 1 pe țară la expoziția-coneurs din București) care 
îndeamnă la reverie pe

— De cînd colecțio
nați insigne ? De la ce 
ați pornit și ce aveți a- 
cum ?

— Prin tradiția sportivă 
a familiei, am început, fi
rește, cu o insignă sporti
vă primită în 1958. De la 
un an la altul, s-ă format 
o colecție care s-a diversi
ficat și tematic. Acum am 
peste 10 000 de insigne din 
aproximativ 150 de țări.

— După atîția ani de 
trudă, băwuiesc că v-ați 
pus întrebarea : ce este 
insigna ? Ați găsit un 
răspuns care să vă satis
facă 1

— Insigna este un sim
bol. In accepțiunea curen
tă a termenului, cele mai 
vechi, după identificarea 
mea. nu depășesc 150 de 
ani de existență. Ca orice 
pasiune, cel ce o practică 
o face în mod spontan, fă
ră a și pune întrebări sau 
a căuta explicații. După 
mai mulți ani, cînd se for
mează colecția, itervine și 
necesitatea ordonării, a 
sistematizării și studierii

oricare dintre noi.
după criterii din ce în ce 
mai riguroase. Astfel am a- 
juns și eu să apreciez a- 
ceste simboluri ale unor 
ani, evenimente, instituții...

tematică, ești obligat să 
cercetezi momentul apari
ției, epoca sau țara res
pectivă. Insignele sînt, ast
fel, un instrument de i- 
dentificare și de studiere 
a unor evenimente, mode- 
lind, implicit, cunoașterea 
și conștiința colecționarului.

— Sinteți unul dintre 
organizatorii mișcării 
colecționarilor de insig
ne. Ce ne puteți spune 
în acest domeniu ?

— Pînă în 1975 activita

In colecție, insigna este un 
instrument de cunoaștere

insigne 
aparent 

cuprinsă in
ia ceea ce

Adeseori purtăm 
și în acest gest, 
neutru, este 
sași adeziunea ] 
simbolizează ea.

— Filatelia, numisma
tica, și alte pasiuni u- 
mane au un manifest 
•scop instructiv și edu
cativ. Dar, hai să-i spu
nem, însignofilia ?

— O consider o ramură 
numismaticii și are o 

finalitate
a
foarte evidentă 
educativă, pe lîngă scopul 
recrea ti v-deconectant. Nu
numai că pot fi studiate 
după diferite criterii (tiraj, 
de exemplu), dar, comple- 
tînd o colecție cronologic-

tea colecționarilor de in
signe era spontană și indi
viduală. In acel an a avut 
loc aici, la Petroșani, pri
ma lor întâlnire pe țară. 
Au urmat altele la Timi
șoara (1976), Craiova (1977) 
și, recent, la București. De 
la o ediție la alta, este u- 
șor de constatat evoluția 
sub diferite aspecte : par
ticipare, calitatea expona
telor, diversitatea tematică, 
chiar cercetare. La Ultima 
reuniune (40 de colecțio
nari din 12 centre din ța
ră ; Valea Jiului a fost 
foarte bine reprezentată și 
apreciată la expoziția-con- 
curs) Tiberiu Kelemen (din

Petroșani) a susținut o a- 
devărată prelegere despre 
o insignă — PIT (Pentru 
introducerea tehnicii) bătu
tă cu cîțiva zeci de-ani în 
urmă la fostele ACP.

— E greu să fii colec
ționar ?

— Nu-i ușor, așa cura 
s-ar putea crede. Pentru li
nele insigne te zbați des
tul de mult pentru a le a- 
vea în colecție. Nu numai 
pentru liniștirea orgoliului, 
ci pentru că realmente tre
buie să completezi o temă. 
Și în Petroșani sînt vreo 
20 de astfel d' colecțio
nari..7

— Nu știm dacă e 
mult sau puțin, dar alt
ceva ne interesează : 
prevedeți în planurile 
dumneavoastră, ale co
lecționarilor, acțiuni de 
mai largă respirație?

— In primăvara anului 
viitor la Petroșani va a- 
vea loc a v-a ediție a în-’ 
tîlnirii colecționarilor dc 
insigne, cu participare in
ternațională. Atunci va fi 
organizată și o sesiune de 
comunicări care va de
monstra ce posibilități de 
cunoaștere deschide acest 
minuscul obiect purtat la 
rever — insigna.

T. SPATARU

— Spuneați, tovarășe 
Szuhanek, că 6 zile și 6 
nopți marea V-a oferit me
reu alte surprize.

— In următoarele zile 
marea ne-a fost tot potriv
nică. Furtuna a scăzut dar 
nu ne-am putut odihni de- 
cît în reprize și atunci le
gați ca să nu ne rostogo
lim. Am fost în permanen
ță uzi. Parcă marea și-a 
pus în gînd să ne arate tot 
ce e în stare, ne-a bătut o 
furtună cu grindină. Și, ca 
epilog al acestei săptămîni 
de calvar; într-o dimineață 
colegul de cart ne-a alar
mat că se apropie o torna
dă. Am crezut că glumeș
te. Dar cînd am ieșit pe 
punte — eram la masă — 
ne-a pierit rîs.il. Se apro
pia o tornadă.

— N-ați vrea să expli
cați ce este o tornadă ?

— E un fenomen meteo
rologic foarte rar în Marea 
Neagră. Cunoșteam tor-

ge pînă la 400 de kilome
tri pe oră. Am trăit însă o 
surpriză deosebită. Înainte 
și după trecerea tornadei 
marea era atît de liniștită 
Incit aveam impresia că a 
încremenit. Spectacolul a 
fost copleșitor și dacă fe
nomenul n-ar fi fost filmat 
de colegul de la televiziu
ne, cu siguranță n-am fi 
fost crezuți că am fost atît 
de aproape de acest feno
men specific Pacificului. ..

Aceasta a fost ultima din
tre încercările la care ma
rea ne-a supus. A fost ca 
și în. basmele în care voi
nicul trebuia să înfrunte 
vitregiile naturii pentru a 
ajunge la merele de aur. 
Spun aceasta pentru că, 
după ce ne-a încercat greu, 
marea ne-a dezvăluit în zi
lele care au urmat frumu
sețile în toată splendoarea 
lor. (Va urma)

Dragoș CĂLIN

.Dacia 2050“ plutind lin pe apele mării <lupă ce 
timp de 6 ziîe și 6 nopți a înfruntat valurile înspumate 
de furtună.

O scrisoare pe săptămînă

Rebus Rebus Rebus -ss Rebus
ORIZON TAL : 1) Certifică studii ; 2)

Implicat în acțiuni discutabile ; 3) O 
misiune anume ; 4) Puse la treabă ; 5)
Unsă I — Trupe mai vechi — Dat la o 
parte! 6) interjecție — Unul ' ici, altul 
colo ; 7) A deforma — Puțin ozon I 8) A 
brăzda pămîntul — Undă I — Nume fe
minin ; 9) Purtate pe brațe — Țară : 10 
De la capăt.

VERTICAL: 1) Picați din cer; 2) E me
reu prin procese ; 3) O anume probă _
Din cînd în cînd ; 4) De cînd lumea — 
Ocne I 5) Unelte ! — Adevăr pur ; 6) Gal
benă la față! 7) Mere! — Complet nul 
— Scap ! 8) Interjecția la operă ! — Taie 
și bate; 9) Cale! — Pipăit; 10) Închisă 
fără vorbe.

Victor IAȚENCO

Călrc redacția „Steagul 
roșu" Petroșani.

Subse’mnata Drăgan Fe
licia, domiciliată în Pe
troșani, strada Vasile Boai
tă, bloc 3, apartament 23, 
vă aduc la cunoștință ur
mătoarele :

In anul 1977 am cumpă
rat un cîine de aparta
ment, rasa Cocker spaniol. 
Este înscris Ia Asociația 
Chinologică Română a ju
dețului Hunedoara, aflată 
în orașul Deva. Tot la a- 
ceastă asociație plătim o 
taxă anuală pentru deți
nerea lui. Cîinele este vac
cinat antirabic la dispensa
rul veterinar din Petroșani.

Tovarășul administrator 
al Asociației de locatari 
din V.. Roaită, tov. Cruce-

ru a încercat prin toate 
mijloacele Să ni-1 dea afa
ră. Intr-o seară pe la ora 
21 a venit, a sunat și a bă
tut cu pumnii în ușă,. în- 
cercînd să-l agite pentru 
a conturba astfel liniștea.

Cîinele este foarte. cu
minte, nu latră niciodată 
cînd cineva sună la ușă 
sau se apropie de ușă. A- 
vem semnăturile vecinilor 
cum că prezența acestuia 
nu-i deranjează cu absolut 
nimic, ba mai mult nici 
hu-1 simt că există. Recla
mați! nu âVem, cîinele iese 
întotdeauna din casă înso
țit.

Văzînd că nu poate să 
ni-1 scoată afară, abuzînd 
de funcția de administra
tor, a început din luna au

gust 1978 să ne perceapă 
taxă majorată pentru 3 
persoane la cărbune, reei- 
pienți, apă, canal, gunoi 
(a treia persoană fiind cîi
nele) .

Am fost la Consiliul 
Popular și mi s-a spus că 
nu există „nici 0 lege care 
să impună plătirea unei a- 
semenea taxe. Menționez că 
ceilalți deținători de clini 
de apartament, din Petro
șani și din alte orașe, nu 
plătesc nici o astfel de ta
xă la Asociațiile respecti
ve de locatari.

Prin prezenta vă rog să 
ne ajutați în lămurirea a- 
cestei probleme.

Petroșani, .23.10.1978
DRĂGAN

N.R. Fără comentarii î
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MEMENTO
filme

Duminică, 29 octombrie
ROMA 28 (Agerpres). ~

In cadrul manifestărilor 
consacrate celei 'de-a 60-a 
aniversări a formării sta
tului național unitar- ro
mân, la R.onia a avut 
un : colocviu pe 
naliza istorică 
a Columnei lui 
ganizat de Academia na
țională dei Lincei și Aca
demia Republicii Socia
liste România.

" Președintele Academiei 
doi Lincei. acad. prof, dr 
Enrico Cerulli, a relevat 
că „Această manifestare 
de înaltă valoare 
fi că și culturală 
zintă un omagiu adus po
porului român, milenarei

loc 
t’ina „A- 
șî artistică 
Traian", ot-

știifiți- 
repre-

Premiul Nobel 
pentru pace pe anul 

1978

sale istorii, poporului ca
re a luptat pentru 
apăra independența,

- ranitațeâ. și unitatea na
țională, ■ păștrîndu-și,

■ pofida vicisitudinilor 
tortei, latinitatea sa".

■ In cadrul colocviului au 
prezentat comunicări 
cademieienii Emil Condii- 
rachi și Virgil Vătășianu, 
iar din partea italiană —• 
academicienii Santo Maz- 
zăriho și Silvio Ferri. Au 
fost relevate semnificația 
profundă a Columnei 
istoria celor două 
poare, mărturie ■ vie ; 
roismului dacilor, a 
cesului de formare 
porului român, precum și 
valoarea artistică deose
bită a monumentului.

Managua

a-și 
suve-

în
is-

a-

în 
po- 

a e-
pro- 

a po-

Intervenție românească în plenara
Conferinței generale U.N.E.S.C.O.

PARIS 28 (Agerpres). -— 
In ședința plenară a Con
ferinței generale a 
U.N.E.S.C.Q. a luat cuvin-' 
tul Hie Radulescu, minis
tru, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Exter
ne, 1 șeful delegației româ
ne la cea de-a XX-a se
siune a Conferinței gene
rale, care a expus punc
tul de vedere al țării noas
tre privind rolul ce revine 
U.N.E.S.C.O. în viața in
ternațională contempora
nă.

Delegația României, a a- 
rătat vorbitorul, participă 
la dezbateri cu convinge-

rea că, prin problematica 
majoră aflată pe agenda de 
lucru, sesiunea ■ va marca 
un moment important pe 
linia afirmării tot mai 
puternice a U.N.E.S.C.O. în 
dezvoltarea 
ternați-onale, 
rea păcii și. 
tre popoare,
general al umanității.

colaborării in- 
în promova- 
înțelegcrii în- 
în progresul

Dominica nou
stat pa harta lumii
RQSSEAU 28 (Agerpres). 

— In capitala Insulei Do
minica — Rosseau — se 
fac intense pregătiri- pen
tru festivitățile de la 3 
noiembrie — ziua în care 
acest teritoriu dependent 
încă ele Marea Britanic va 
devenj independent.

Acest 'teritoriu are 
o suprafață de 751 kmp și 
o populație de aproximativ 
80 000 de locuitori care 
vorbesc „creola".

OSLO 28 (Agerpres). —- 
Comitetul Premiului No
bel pentru pace desemnat 
de parlamentul norvegian 
a anunțat liotărîrea de a 
acorda Premiul Nobel pen
tru pace pe anul 1978 pre
ședintelui Egiptului, An
war El Sadat, și primului 
ministru al Israelului, Me- 
nahem Begin. Comitetul a 
precizat că acordînd Pre
miul Nobel președintelui 
Sadat, și premierului Be
gin „dorește . nu numai să 
recunoască acțiunile 
înfăptuite în slujba 
•dar și să stimuleze 
eforturi în vederea 
rării unor soluții practice 

transforma 
speranțele

deja 
păcii, 

noi 
elabo-

care să poată
4«... realitate
într-o pace durabilă, așa 
cum au fost ele prefigura
te prin acorduri".

Noi acțiuni antidictatoriale
- MANAGUA 28 (Ager
pres). — Dictatorul nica- 
raguaian, generalul Anas
tasie Somoză, a anunțat 
că va da un răspuns ofi
cial la „planul de guver- 
nămînt" propus, de Fron
tul Amplu Opoziționist.

Dictatorul, subiniind de
magogic importanța „dia
logului deschis" stabilit 
între el și opoziție, n-a

Știri din Managua in
formează despre declanșa
rea, în cursul zilelor de joi 
și vineri, a unor noi in
cidente între forțele de 
ordine fidele dictatorului 
Somoza Și grupe armate a- 
le mișcării de rezistență în 
cartierele Altamira, Bello 
Horizonte, Centroamerica, 
Lag Palmas. Au fost sem
nalate victime,

Prezente românești
ROMA 28 (Agerpres). — cii și colaborării între po- 

In cadrul manifestărilor 
prilejuite de cea ’■ de-a 
60-a aniversare a formării 
statului național unitar 
român, la Bari, a avut loc 
adunarea de constituire 
Asociației regionale 
glia de prietenie 
România.

Participant la 
re au adoptat în 
mitate un mesaj 
președintei u i Repu blicii
Socialiste România, tova
rășul Nicolâe Ceăușeseu, 
în care se dă' glas senti
mentelor de înaltă consi
derație și prețuire pen
tru opera șefului statului 
.român, pusă- în slujba pă-

a 
Pu- 

Italia-

aduna- 
unani- 
adresait

poare.
CARACAS 28 (Agerpres) 

— In cinstea aceluiași e- 
veniment, în orașul vene- 
zuelean Puerto la Cruz 
a avut loc vernisajul ex
poziției de artă grafică 
contemporană româneas
că. • • ' . ’

Cu acest prilej, a 
prezentată o expunere 
vJnd evenimentele de 
1 decembrie 1918 și
cesele poporului român 
anii construcției socialiste. 
Au fost proiectate. filme 
documentare.

Poster tde: radio local 
transmis un program 
muzică românească-

fost

suc-
în

a
de

nu va ezita -să folosească 
forțele armate și brigăzile 
de șoc paramilitare în ca
zul unei noi ofensive a 
Frontului Sandinist de Eli
berare Națională și a Miș
cării de rezistență arma
tă populară din Nicaragua.

IN CAPITALA MEXICU
LUI s-au înc-heiat lucrările 
celui de-al XIH-Iea Con
gres al. Uniunii. Interna
ționale a Arbiter iți lor, la 

‘(■are au participat peste 
4'5(M de delegați din 82 
de state. Din țara
tră. a participat Cezar 
Lăzărescu, membru . al
Consiliului de conducere 
al Uniunii Internaționale a 

. Aiidtecților, . președintele 
Uniunii. Arhitecților din 
România.

noas-

Willy Brandt: Drum liber comerțului 
„lumii a treia"

(Ager- 
discurs 
Asocia- 
pentru
Willy

Co
pen-

, TSEW YORK 28 
jpres).. — lntr-un 
pronunțat în fața 
ției americane 
Națiunile Unite,
Brandt, președintele 
misiei independente 
tru problemele dezvoltării 
internaționale, 
necesitatea unei 
lățiri țiotărîtoare" a 
lațiilor dintre statele 
d-ustrializate și țările 
curs de dezvoltare. „Pro
blemele acestora din ur
mă, a menționat el, nu 
sînt separațiile de cele 
ale noastre, iar o soluție a 
problemelor noastre tre-

a subliniat 
„îmbupă- 

fe- 
in- . 
în

' buie să includă un tra
tament mai bun pentru 
primele. O lume a treia 
prosperă ar aduce avanta
je numeroase țărilor in
dustrializate".

Programele de asisten
ță, a relevat, de asemenea, 
Willy Brandt, nu repre
zintă prin ele însele che.a 
problemei ; esțe necesar ca 
țările în curs de dezvol- . 
tare să fie libere să facă 
comerț, ca ele să primeas
că prețuri echitabile pen
tru bunurile pe care le . 
produc și ca ele să aibă un 
acces satisfăcător la pie
țele financiare.

BILANȚUL TRAGIC 
al unei epidemii de ence
falită izbucnită în statui 
indian Uttar Pradesh a 
ajuns, potrivit unor cifre 
oficiale, la 306 persoane. 
Se menționează că epide
mia urmează gravelor i- 
nundații înregistrate luna 
trecută în acest stat.

PLOILE TORENȚIALE 
căzute asupra Atenei în 
ultimele zile au provocat : 
inundații în unele cartie
re,, - paralizînd totodată: 
circulația pe arterele prin
cipale ale capitalei . ele-

ORA de iarna

j
£
I 
c
E «
c
5

Incepînd de duminică, 
ceasornicele britanice vor 
fi date cu o oră înapoi, 
fiind astfel aduse la ora
rul de iarnă. Ca urmare, 
ora Eondre* va coincide 

rece cu ora 
zero —-

Faptul divers

glob -■

e

1

în sezonul 
meridianului 
GMT 
Time).

(Greenwich .Mean

EXPLOZIE
puțin 5 persoane

.ne. In. același timp, 
dcrile masive de- zăpadă a- 
-supra nordului țării, au 
izolat mai multe sate 
aflate la granița cu Iugo
slavia.

KALEVI SORȘA,. pri
mul ministru al guvernului 
finlandez, a primit în vi-

de prezentare pe 
Maria Stănescu. ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România în această țară.'

LA NICOSIA a fost da
tă publicității o declarație 
a Federației Paneipri-ote a 
Muncij (P.E.O.) în oare se 
subliniază că federația va 
eonțritxij la dezvoltarea 
relațiilor prietenești și co
laborării dintre oamenii 
muncii făcînd parte din. 
comunitățile greacă și tur
că din insulă.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : 
pe cuminte ; 
ca : Aripioară 
cior ; Unirea :

PETREL A’: 
melodii ;

LONEA: 
specială;

ANINOASA
fire periculoasă, seri- , 
ile I-II ; I

VULCAN : Nimeni ’
nu aleargă mereu ; I 

LUPENI — Cultural : • 
Capcana din munți ; | 
Muncitoresc : Acțiunea I 
autobuzul. i

URICANI: Bătălia na- * 
vală din 1894. I

Luni, 30 octombrie .
PETROȘANI — 7 No- | 

iembrie : Mă voi în tear-:« 
ce la Erimo ; Republica: I 
Vacanță la unchiul To- ’ 
ma ; Unirea : Corsarul I 
din Insulă.

PETRILA : Melodii, j
melodii ; ' |

LONEA: Danka. ,
VULCAN : Odiseu și ] 

stelele. •
LUPENI — Cultural : , 

New-York, New-Yo-rk, 
I seriile I—II ; Muncito- :

rese : Acțiunea autobu
zul. .

URICANI: Bătălia na- 1 
vală din. 1894. - ’

Duminică, 29 octombrie |

8,00 Gimnastica la do- 1 
miciliu. 8,15 Tot ma- ’ 
mie 9,10 Șoimii patriei. |. 
9,20 Film 
tru copii:

glei". 9,45 
minul- dv.
satului. In
11,30 —

O fată aproa-
Republi- 
sau pi- 
Revanșa;
Melodii,

Brigada

I

I

TV

Întreprinderea de construcții
MONTAJE MINIERE

f

PETROȘANI

anunță următorul post vacant

Cel 
și-au pierdut viața, iar 
alte 40 au fost rănite ca 
urmare a exploziei unui 
gazoduc, produsă -la pe
riferia orașului Houston, 
din Texas. Potrivit unui 
comunicat al poliției, este 
vorba de un bilanț provi
zoriu, întrucît explozia 
gazoducului s-a produs 
într-un camping.

ori mai multe cuvinte pe 
ora, scrie ziarul „Wall 
Street Journal". Calcula
torul. <arc va funcționa 
cu un fel de dicționar a- 
nalogic electronic, nu va 
traduce automat cuvinte
le sau textele ce îi vor 
fi supuse, ci va- oferi tra
ducătorului cuvintele sau 
expresiile echivalente 
textului propus, iar aces
ta va alege varianta ce i 
se va părea adecvată 
contextului respectiv.

EPAVA DIN 1565 ;
Un grup de arheologi - 

subacvatici au descoperit j 
epava unui galion spa- i 
niol din secolul a! XVI-lea : 
în largul peninsulei L.a- ; 
brador. Potrivit registre- • 
lor de navigație spaniole i 
nava s-a scufundat in a- i 
nul 1565, avînd ]a bard : 
o încărcătură de untură : 
de pește, j

— controlor C.T.C.

Condițiile de încadrare: inginer (cons
tructor) sau arhitect, cu 4 ani vechime în 
activitate directă de execuție sau proiectare.

Concursul va avea loc în data de 13 no
iembrie a.c. ora 10, la sediul I.C.M.M. Pe
troșani, strada Mihai Viteazul nr. 11 (17504)

SANSCRITA

MINIORDINATOR

de 
din 
ale

TAIFUNUL „RlTA"

1 Grație unui miniordina- 
tor, fabricat de o firmă 

i californiană, traducătorii 
; vor . putea traduce de 4

Forțele navale ale Fi- 
lipinetor au intrat joi în 
alertă, după c-e taifunul 
„Rita" a lovit insulele 
periferice ale arhipelagu
lui filipinez cu o forță 
de peste 200 kilometri pe 
oră. Oficiul meteorologic 
a anunțat că Manila, ca
pitala țării, se afla exact 
pe direcția de deplasare a 
furtunii, calificînd situa
ția Ca extrem de pericu
loasă.- In consecință, ma
gazinele, birourile și șco
lile au fost închise, iar

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Karoly 
de 
Se

.s

Sanscrita, socotită 
lingviști drept una 
rădăcinile de bază 
multor limbi moderne, es
te în prezent studiată de 
peste 1500 studenți de la 1 ’ ... ’ „
Universitatea Tribhuvan. autoritățile de coastă au 
din Katmandu și de nu
meroși specialiști;

recomandat navelor să 
caute adăpost. ,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Perki 
Viorel, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(696)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dușa 
Doina, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.
(645) ’

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Knebel 
Maria, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.
(646) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Filipolu 
Victoria, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. '
(647) ’

Ștefana, eliberată
I.R.l.UiM. Petroșani, 
declară nulă. (618)

PIERDUT legitimație de • 
!ce 
de 
Se

serviciu pe numele Do! 
loan. eliberată ■ 
IR I.U.M. Petroșani. : 
declară nulă. (650)

PIERDUT legitimație de 
serviciu- pe numele Ivan 
Tiberiu, eliberată de F.S.H. 
Vulcan. Se declară nulă.
(651)

•PȚEIțDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mălină 
loan, eliberată do I.M. A- 
nino.isa. Se declară nulă.
(652)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

di-1

serial pen- 
„Cărțile jun„ 
Pentru câ- 
10,00.. Viața..
jurul ■ . orei

Transmiși une 
directă de la Piteșți. A- 
dunarea populară or
ganizată cu prilejui Zi
lei recoltei. 13,00 Mu- 

I" zică populară; 13,15 Al
bum dunirnicak 13,15 
Ora veselă. 14.10 Wb-I ody — ciocănitoarea.: 

I buclupașă —- desene a- . 
Inima te. 14,30 Drumuri j 
I europene. 14,55 Calei- I 

doscop muzical. 15,20 I 
Aspecte înregistrate de | 
la Finalele campiona
telor naționale; de lx>x. 
16,00 Fotbal : F.C. Ba- I 
ia Mare — Universrta- I 
tea Craiova (repriza a 1

,11-a). Transmisiune 
redă de la Baia 
re. 16.50 Moment 
doric. 17.00 Șah 
in... 15 minute. 
Din Bosfor în Capado 
chia — reportaj. J7.50 
Film serial ; Linia ma
ritimă Onedin. Episo
dul 62. 18,40 Copiii ; 
1848. 19,00 Țelejprnai. 
19,45 
ce — gala cînteeului 
popular. 21,15 Film ar
tistic : 
Amsterdam", 
pe țară — 1 
studiourilor 
22,50 Telejurnal —
Sport. Campionatul 
mondial de gimnastică 
— selecțiuni înregis
trate de ia Strasbourg.

Luni, 30 octombrie
15,55 Telex. 16,00 E- 

xriișiuns? in limba ma
ghiară. 19,00 Invăță- 
mînt — educație. 19.10 ! 
1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 19,50 Pano
ramic. 20.25 Roman fo
ileton : Putere iară j
giorie. l.pisodul 10.
21,15 Mai aveți o în- ,
trebare ? 21,45 Cîn-
țecele Unirii.. 22,00 Ca- i
dran mondial. 22,20 Te
lejurnal. 22,30 
rea programului.

I
SO- I 
din | 

.Antologii artiști- | 
gala cînteeului • 

■■,*■> Film ar- j 
„Operațiunea I ■ 

Premieră I 
Producție a j 

/ engleze.
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