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Vă prezentăm experiența I. M. Vulcan

Avantaje certe ale folosirii noii tehnologii
TAVANUL DE REZISTENȚĂ

• Brigada -de montaj, 
condusă de comunistul 
Mihai Mat.vus de 
S.S.H. Vulcan se a 
în fruntea întrecerii.

Importante sporuri
de cărbunela extracția

Sectorul VII al 
l.M. Vulcan

Colectiv fruntaș al l.M. 
Vulcan in realizarea sar
cinilor de plan — secto
rul VII înregistrează «le- 
pășiri la extracția de căr
bune 14 681 tone cărbu
ne în primele 9 luni și 
jumătate de la începutul 
anului din care 1475 tone 
numai în luna octombrie. 
Reușita colectivului 
cănean constituie 
toare dovadă a 
taților mari de 
a producției de 
și productivității 
in special la

vul- 
o «răi- 

posibili- 
creștere 
cărbune 

muncii 
__  _____ __ abata
jele mecanizate unde lu
crează brigăzile conduse 
de Ioan Calotă și Cons
tantin Popa.

Sectorul VII al minei
Lupeni

In luna octombrie, sec
torul VII al minei Lupeni 
a obținut zilnic depășiri 
la extracția de cărbune. 
Cele 200 de tone de căr
bune extrase peste preve
deri de la începutul lunii 
sîht rodul capacității de 
organizare și mobilizare 
a întregului colectiv în 
sporirea producției de 
cărbune. O contribuție 
de seamă în obținerea a- 

ceștor succese și-au adus-o 
brigada cunoscutului fron- 
talist Martin 
precum și cea

Emil Copandi de la 
abataj cameră.

Vincze, 
condusă

• Ponderea cărbunelui extras din abata
je cu tavan de rezistență în totalul produc
ției: în 1976 — 0,4 la sută, în 1977 — peste 
5 la sută, iar în primele 9 luni a.c. — peste 
17 la sută

• PRODUCTIVITATEA MUNCII în abata
jele cu tavan de rezistență este cu 8—11 la 
sută superioară celei obținute cu tehnologii 
clasice. Sporul anual al productivității mun
cii este superior, cu 3 la sută, în cazul ace
leiași tehnologii.Modernizarea tehnologiilor de exploatare, în pas cu mecanizarea intensivă a proceselor din subteran, ocupă la l.M. Vulcan, cum e și firesc, un loc de prim ordin .• Corespun zător con di- țiilor naturale de zăcămînt și posibilităților organizatorice. concrete, în straiele subțiri în cadrul sectorului Vil s-a trecut în ultimul timp la exploatarea cu a- jutorul complexelor mecanizate de tărere și susține-re. :In cazul straielor groase, 3 și 5, care dețin o pondere de; cca, 70 la sută. în producția minei, pentru u- tilizarea complexelor nu se dispune, deocamdată, de

condiții optime. Necesitatea sporirii continue aproductivității muncii aimpus, totuși . perfecționarea tehnologiilor și în aceste straie, un pas important fiind realizat prin extinderea unei tehnologii cunoscută deja în Valea Jiului — tavanul de rezistență. De notat că folosirea tavanului de rezistență s-a extins concomitent cu introducerea metodei de exploatare cu frbnt scurt susținut metalic, determi - nînd înlocuirea tavanului artificial din lemn cii unul metalic. Cum se știe, acest tavan se realizează din grinzi articulate, confec-

ționate din profile larg u- tilizate în mină și toroanc de cabluri scoase din uz și. plasă, metalică. Este evident deci, ea un prim avantaj al tehnologiei apare din cheltuielile materiale reduse pe care le. necesită, această înscriindu-se’ în e- xigențele trecerii la noul indicator de bază : producția netă. Să evidențiem astfel că, față de consumul de lemn normat în cazul metodei. cu „camere", metoda de exploatare cu a- bai.aj frontal susținut metalic și tavan de rezistență asigură o economie de material lemnos' de 28 mc la 1000 tone cărbune extras.Avantajele care apar în exploatare, dovedite eu prisosință pînă acum cu e:x- periența noastră, sînt, de asemenea, demne de remarcat : securitate sporită, ușurarea operației de manevră a susținerii în bataj, greutatea scăzută a grinzilor și, legat de toate
Ing. loan PETRUȚ, 

șeful biroului 
geo-topo-tehnic, ; 

președintele CIT de la 
l.M. VULCAN

informant

(Continuor* in pag. a 2-al

ÎNVAȚĂMINTUL
în strînsă concordantă cu cerințele viețiiIn conformitate cu prevederile documentelor Congresului al XI-lea al partidului, eu indicațiile’tovarășului Nicolae Ceausescu, o deosebită atenția se acordă perfecționării continue a legislației socialiste, principiilor de drept, astfel încit acestea să exprime în mod fidel schimbările survenite în societatea noastră.Noua lege a învățămîntu- lui, supusă recent dezbate-

rii publice, în formă de proiect, asigură, înainte de toate, un cadru juridic unitar de organizare, desfășurare și dezvoltare a învă- țăniîntului pe baze noi, revoluționare, în strînsă legătură cu cerințele Vieții economice și social-cultural e ale României, avînd ca obiective fundamentale pre-
Dr. N. WARPEGGER

(Continuare in pag a 2-a)

LA PREPARAȚIA
PETRILA

S-a dublat 
capacitatea de 

încărcareLa Preparația Petrila a lost încheiată execuția unui nou pod basculant, cu rol de cîntar, capabil să măsoare pînă la 100 tone, destinat încărcării in vagoane de cale ferată și măsurării automate a cărbunelui rezultat din procesul de spălare al pre- parației. Prin intrarea în funcțiune a acestei instalații, capacitatea pe fluxul de încărcare ă cărbunelui se dublează. La montarea podului au participat echipe de lăcătuși ale preparației, aportul cel mai important revenind celor conduse de Mîhai Șerean, loan Ciur, Gheorghe Barbu și Dumitru Coțofană.
Gheorghe AR.ȘO1 

muncitor, Preparația 
Petrila

Individ -colectivitate

i..........,ț spunea că iIiJIIțI)Ii
■4

)iJ)
i

Avea o vorbă inginerul șef de la Dîlja, cînd dădea de vreun ii e „mare bai". Curios, de la o vreme încoace, două luni, puțin această „metamorfoza*1 plieat-o chiar
mai precis de vreo folosește mai expresie ; ne-a ex- inginerul șef Grigore Grăjdan.—- Mina Dîlja era „a- bonală" la pozițiile, codașe in întrecerea cu celelalte unități miniere din Vale. Era îndeajuns să spui „Di.ja" și convorbitorul iau lăsa mina a lehamite. „Soarta" aceasta n-a fost pe placul comuniștilor, al celorlalți oameni ai muncii din mina noastră.

ție am colindat de mai multe ori galeriile Diljei, necaz, dar, de fiecare dată, n-am nimerit pe schimburile celor doi frați, așa ne-ain dat întîlnire,
la atelierul mecanic al nunei ; în ’73 s-a gîndit să meargă în subteran, a- colo unde cei care nu se. că tem de muncă — este 

la știut de toți, de ce să n-o
dintre ortaci în brigada instructaj, mai mare cu

Care este, după pă- dumneavoastră, care a contribuitrerea.măsura esențial la redresarea activității minei ?— Este, de fapt, un complex de masuri, care a avut ca efect schimbarea unei mentalități. Am declarat război stării de autom jlțumirc care prinsese pe unii șefi brigadă, aili promovat neri ambițioși. Tn cest sens, cred salutară a fost ideea ființării unei brigăzi tineret la sectorul 11, frații Ciontu fiind un exemplu de: dăruire și mobilizare la locul de muncă. Cel mai mic dintre ei, Ionel, ne-a confirmat așteptările în calitatea de șef de brigadă....De la această discu-

lumină". Cine sînt, fapt, cei doi frați ? Iși fac un titlu de mîndrie din faptul că tatăl lor este miner tunelist la C.F.R. I-a început. Ionel, cel mai mic dintre ei, șeful de brigadă — a împlinit de curînd 23 de ani — lucra ca strungar

Ionel, unii nimeriseră chiar dupăViorel e3 ani. Iși aduce bine a-minte de dealurile Panelului, 'unde a copilărit. Și el se pregătise pentru altă meserie —• era deja tîmplar calificat cînd a hotărît, în ’72, să vină la grupă. După armată a devenit ajutor de miner, acum urmează cursurile școlii de calificare pentru mineri.— Pe noi. cei din familia Ciontu, nu ne-a speriat vreodată munca. Dimpotrivă, cînd este prețuită. c.im se cuvine, ne ambiționează, conchide firesc Viorel.Cine sînt membrii bri- gărzii de tineret. Vicol Bu- surcâ este din Petroșani, așa zice el, deși pe buletin scrie că s-a născut la Ai.id, Ion Căproiu ține la fotbal, bineînțeles, cu gor- jenii, e lesne de înțeles de ce, Teodor Matraș, Nicolae Șerbari și Ion Dă- nilă sînt moldoveni. Va- sile Stan, dacă n-ar a- vaa în fața puțului ceta^ ; tea Baniței, și-ar vedea casa din Peștera Bolii. In ; . total 14 tineri. Stoica e prislea. a împlinit, nu de mult 18 ani. Două dece- /nii, cum „pompos" se exprimă, în acest caz numai, șeful de brigadă, au Mir
cea Rostaș, Vasile Bog
dan și Ș rban. SingurulIon VULPE

de spunem — cîștigă mai bine. A urmat cursurile școlii de ajutori de mineri, de salvatori, iar la 7 august, în acest an î s-a încredințat o răspundere destul de grea — funcția dc șef al brigăzii de tineret.— Greu, desigur, zice (Continuare în pag. a 3-«i)
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In prima jumătate a lunii octombrie, ritmul lucrărilor la noul complex sportiv aflat în execuție la Petroșani a fost deosebit de intens. Tn lucrările de înălțare ale terenului, pe locul, viitoarelor peluze ale stadionului, s-au depus zilnic între 300 și 400 mc de pă- mînt, adus din săpături e- fecluate pe șantierele industriale și social-cui Lu rale ale municipiului. (A.H.)
♦-------- -----La Petroșani au avut Iod ierj lucrările cercului științific al învățătorilor și educatoarelor, A fost dezbătută tema „Perfecționarea metodologiei și sporirea caracterului educativ al predării — învățării eînte- cului patriotic. în ciclul primar". (T.S.)

' ------c----Astăzi (o.ra 18,30)., în sal® bibliotecii Casei de cultură din Petroșani, se reîntîl- nesc membrii cercului „Meridiane", în limba maghiară. La acest cerc, organizat, joia, de două ori pe lună, sînt prezentate noutăți din literatura contemporana- 
(T.S.). ' 1

♦-- ———Peste 600 de pionieri at> luat parte marți 17 octombrie, la Lupeni, la o amplă acțiune pionierească în cadrul albumului — ștafeta „Uniți în cuget și-n simțiri", prilej cu care activiști de partid le-au vorbit pe tema „Copiii lumii doresc pacea". (l.M;)In sala Casei de culturi din Petroșani va avea loc astăzi (ora 18) o reprezentație cu comedia „Drumul spre viață" de Dorel Sloia. Spectacolul este interpretat de un colectiv artistic de 
la Casa de cultură din Lugoj. (T.S.)

ou informant
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„Specialitatea 
se află la ea

casei
acasa

Gazde ospitaliere, unitățile de alimentație publică din municipiul nostru oferă o bogată și variată gamă sortimentală de preparate culinare. Intr-un raid-an- chetă, realizat zilele: trecute, din multitudinea de preparate culinare am ales doar cîteva, și anume pe cele intitulate tentant specialitate : „specialitatea casei", ..specialitatea bucătarului" și, acolo unde există „specialitatea zilei", urmărind tau aceste specialități. în mod deosebit în ce cons-
„DIFERENȚE" CARE

DAU PERSONALITATEIn toate unitățile prin care am trecut, cum era și normal, unul din preparate era intitulat specialitatea casei, alături de care specialitatea bucătarului și, mai rar, specialitatea zilei veneau în întîmpina
rea preferințelor consumatorilor. Mai mult, specialitățile întîlnite la unele unități nu sînt preluate și de către alte asemenea u- nități din orașul respectiv 
sau din municipiu.Unitatea nr. 115 „Jiul" din Lupeni, spre exemplu, oferă drept specialitatea casei apetisantele sărmălu
țe ardelenești, iar specialitatea bucătarului. an- ti-icot.il de vită cu ceapă, preparate de bucătarul șef loach im Albescu, după a cărui părere „toate preparatele unității sînt specialități, mărturie fiind cererea mare din partea consumatorilor". Un lucru în
să a rămas Sub semnul in- , certitudinii : dacă preparatele enumerate mai sus sini într-adevăr specialități, pentru că niciunde nu am întîlnit vreo specificare în acest sens, nici mă- . car în planul sau în lista- menite Ni s-a spus că încă 
n-au venit pictorii să le serie pe vitrine, dar „în zilele următoare vor fi a- fișate"La restaurantul „Cina", din Lupeni, unu] din- cele mai căutate loea- ale municipiului, pen- renumele pe care și cucerit de-a lungul a- șeful de unitate,
tottreluritrul-ani lor,Gheorghe Dochițu, ne pre-
• fU ' m o > e din pag I)gătirea multilaterală a cadrelor necesare tuturor do- - din producției materiale Șiineniilor de activitate sfera și spirituale, formarea educarea omului nou.La temelia învățămîntu- 4ui nostru de stat stau o serie de principii, unele consacrate de multă vreme în procesul instructiv-edu- cativ, altele în plină afirmare. Dintre acestea Se remarcă principiul politeh- nizării, îmbinării strinse a învățămîntului cu produc
ția, cercetarea științifică și •' proiectarea considerat

planul-raeniu, în căruia stau înscrise . două speciali- frigărui a la (specialitatea ca-
zintăcapulceletați :Cina . .sei) și plăcinta minerului ' (specialitatea bucătarului, de fapt a bucătăresei șel’e Iuliana Nagy).La cele două unități din Vulcan „Perla" și „Straja", Pe lîngă cele do-uă lități, a casei și a specia- bucăta-

și spe- vrea să această dinfapt,Zilnic, de preparate se alege unul această den 1- specia- bucăta- coman- atenția bucăta- ani toate cele

rului, am intimii cialitatea zilei. Ce însemne, de specialitate ? multitudinea ale localului care poartămire și, alături de litatea casei și a rului, se prepară la dă, acordîndu-i-se cuvenită din partea rului șef. După cum fost asigurați, trei specialități, acolo unde sînt trei și nu două, se pregătesc în exclusivitate de bucătarul șef. Aceeași situație am întîlnit-o și la unitatea nr. 315 „Mignon" din Petroșani.
CELE BUNE SA SE 

ADUNE...După cum am arătat, toate unitățile vizate oferă

consumalori lor, alături de celelalte preparate, o variată gamă de specialități, diferită de la o . unitate la' alta, preparatele înscrise : la rubrica „specialitatea casei" constituind într-ade- , văr o specialitate întîlni- tă numai într-un local, localurile iridu-se între ele punct de vedere, cestea, există, „nu unitățile sînt aduse la cunoștința publicului consumator, astfel că efortul lucrătorilor din alimentația publică de a oferi un sortiment bogat și variat de preparate culinare nu este încununat întotdeauna de succes. Aceasta duce u- neori la îndepărtarea unor consumatori pe t«3le de a deveni, dacă nu permanent!, cel puțin soiicitanți eu o frecvență mai mare a a- cestor specialități.Specialitatea zilei ar putea fi reconsiderată și extinsă la toate unitățile de alimentație publică din municipiu, dar să fie di
ferită și de la o săptămînă 
la alta. -■■■■,--Ț.Pentru că tot e vorbă de . specialitățile casei întf-o zonă specifică a țării, în care ponderea populației sînt minerii, am căutat prin unitățile noastre o mîncarș specific minerească. Cu excepția plăcintei minerești, oa specialitate a bucătarului de la „Cina“, în nici o altă unitate nu i-am constatat prezența. N-ar fi Ipisit de interes ca lucrătorii alimentației publice să studieze și această sugestie, care, credem va avea căutare din partea publicului consumator.Dincolo de aceste mici observații, am remarcat o preocupare sporită din partea lucrătorilor . mentația publică în întîmpinarea consumator, nu clientă ca să nu loc șî inovația.

Raid realizat de 
Constantin IOV AN SEC U 

Constantin GRAURE

antume, diferenți- din acest Deși a- în toate

din Slide a veni publicului însă sufi- mai aibă

ca factor primordial, pentru construirea socialismului și comunismului in patria noastră, pentru progresul și civilizația omenirii. In acest sens, elevii, studenții, personalul didactic, deopotrivă, sînt chemați să participe efectiv la activitatea productivă, de creație tehnică și științif ică.Proiectul de lege prevede în acest scop că întregul conținut al procesului ins- un accent deosebit pe științele fundamentale (matematică, fizică, ehimte, biologie), precum și însușirea concepției revoluționare despre lume cunoașterea istoriei și culturii naționale. Toate au un singur seop : tructiv-educativ din învă-

țămîntul de toate gradele trebuie să asigure un înalt nivel de. pregătire științifică, tehnică și culturală, policalificarea și pregătirea în profile largi a elevilor și studenților, punînd integrarea rapidă i' entă a tinerilor în productivă. ::Tineretul școlar și universitar, la rîndul său, . trebuie să învețe cum să-și însușească tot ce este nou și înaintat în domeniul științei și cunoașterii umane. Cu alte cuvinte, este chemat să contribuie activ la înfăptuirea legii învăță- mîntului. In acest sens trebuie să avem în vedere că trăim în epoca marii explozii a științei și tehnicii, e-

și efici- i viața

<
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Zile însorite ile toamnă la Valea de Pești.

• (Urmat* din pag. I)

Tavanul de rezistentă

• Imbinînd în mod ulii și eficient învăță- mîntul cu producția studenții din anul IV M.J.M., conduși de prof, dr. ing. Andrei Magyari au ținut cursul de „U- tiiaj de preparare" la întreprinderea minieră și uzina de preparare de la Deva.• Un nou și frumos succes au înregistrat studenții cineamatori de la „Studio 18". Partici- pînd la festivalul ce a avut loc in orașul Ote- lj Roșu (13—15 octombrie), luliu Krausz și losif lakab au fost premiali eu medalia de argint pentru documenta-

murale artistul losif Csi- la C.L.F.a-

XXX și cu cea de bronz pentru filmul de ficțiune „Lumini în noapte".• După mai mulți ani de absența, a fost reînființat taraful studențesc al ansamblului folcloric „Parîngul".• Cadrul .artistic oferit de Clubul cultural studențesc a fost de eu- rînd îmbogățit eu o serie de lucrări realizate de plastic amator ki, muncitorPetroșani. Lucrările, preciate de studenți, ; surprind aspecte legate i de minerit, de viața u- ; ni verși tară din Petroșani.• Sub l>agheta cunos- :cuiului dirijor din Va
lea Jiului, Vladimir U- recile, corul de bărbați ; al Facultății de mine j și-a reînceput repetiți- | ile. In repertoriu figu- ! rează cîntecele : ' „Gau- jdeamus igitur", ..Țară, : cintec din străbuni" j (Ștefan Androhic), „In poieniță" (Gli. Danga) I ș.a.

Ștefan < OȘTEA, 
student

acestea, dar mult mai important, asigurarea unor spații mai largi în vederea introducerii utilajelor complexe de mecanizare a tăierii și transportului în a- bataj. Fără îndoială că — așa cum tot experiența ne-a arătat începînd cu anul 1976, de cînd aplicăm această tehnologie — avantajele se obțin doar prin respectarea unor reguli de bază: alinierea perfectă a grinzilor încă de ia pornirea abatajului, pentru a putea păstra apoi stîlpii în linie dreaptă, respectarea riguroasă a articulațiilor, execuția corectă a „șlițuri- Jor", eliminarea grinzilor deformate, păstrarea distanțelor etc. .' Se constată ușor că toate cerințele numerate nu se referă altceva decît la ordinea disciplina tehnologică lementară, la cerințe
e- la Și e- pe care orice: miner bine pregătit le poate satisface.Avantajele esențiale ale noului procedeu tehnologic, confirmate la Vulcan, decurg din posibilitățile de sporire a productivității ră în care cunoștințele țîș- ! muncii. De exemplu, între nesc pretutindeni cu forța unor fîntini arteziene. Pentru aceasta se cere o generație temeinic și mulsă de' totvao-

anii. 1976 și 1977, creșterea productivității muncii a fost de 17 Ia șută în ansamblul abatajelor și de 20 la sută la cele cu tavan de rezistență. Productivitatea muncii realizată cu „tavan de rezistență**. s-a menținut permanent deasupra celei obținute în celelalte abataje — cu 8 la sută 1976 și cu 11 la sută în nul trecut. Faptul pune evidență posibilitățile

Programele tehnice conducerii colective a nei, ale sectoarelor ductive și comisiei inginerilor și tehnicienilor cuprind măsuri de extindere a tehnologiei de la o lună la alta, de la an la an. Intre măsurile întreprinse de către organizațiile de partid în vederea perfecționării activității productive, multe se referă, de asemenea, la îmbrățișarea de către brigăzi și sectoare a a- cestei tehnologii. Iată de ce, dacă în ’76 s-a extras cu „tavan de rezistență" cea. 0,4 al sută din producția de cărbune a minei, în 1977 proporția a fost de peste 5 la sută, iar în prima parte a anului în curs de peste 17 la sută.Toate abatajele frontale și cu front scurt din stratul. 3 utilizează la această dată tavanul de rezistență. Un pas calitativ superior s-a înregistrat prin introducerea în abatajele cu tavan de rezistență a combinelor de tăiere cu atac frontal. In acest an s-au folosit cu succes combine în trei abataje cri tavan! de rezistență. Un al patrulea urmează să fie dotat cu combină. Brigăzi conduse de mineri harnici șî price.puți, activi promotori ai tehnologiilor avansate— c.im'ar fi Florea Petri- șor, losif Costeă, Iul i u Lu- paș sau Costache Zaharia— obțin lunar, în abataje cu tavan de rezistență, a- vansări și producții de cărbune superioare tehnologiilor clasice, adueînd. astfel concludente dovezi ale- e- ficienței acestei noi teh- nologii, ale posibilităților de generalizare la toate minele.

mi- pro-

tilatcral pregătită, gata se! măsoare cu oricine, oriunde, să încorporeze ceea ce a descoperit și descoperi mai ie preț\ menirea.Acesta este sensul major ai legii învățănuntului, împreună. cu educaica tinerilor în spiritul unității și prieteniei frățeșii a tutelor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Recomandări de sezon :

în a>- în de îmbunătățire a tehnologiei pe măsura acumulării rinei mai bogate experiențe în aplicarea ei.
Prevenit! incendiile !

Așa arată terenul din spatele rampei de descărcare a materialelor din stația C.F.R. Petroșani. Rezi- tl r.iri, hirlii aruncate lîngă gardul care, de altfel, află si el într-o stare deplorabilă

l .
. - ;

Ne aflăm în perioada in care fiecare este preocupat de pregătirile pentru iarnă. In numeroasele sarcini și obligații pe care le avem se adaugă și prevederile ll.C.M. nr. 2285/1969 care cere ca cetățenii să vegheze asupra măsurilor ce se pentru prevenirea diiior. In fiecare gospodărie trebuie verificate instalațiile electrice de către oameni de specialitate, curățate coșurile de fum și sobele, astupate eventualele fisuri. Sursele de căldură propriuzise și burlanele nu trebuie amplasate în apropierea unoi* materiale combustibile. Mare atenție trebuie acordată punctelor de trecere 
a acestora prin tavane care trebuie bine izolate. Părinții sînt datori ca, oferind exemple demne de ur-

permită copiilor foculUj în so-

impun incen-

mat, să nu aprinderea be folosind pentru ațîțare lichide inflamabile. De a- semenea, să nu le permită joaca cu focuri aprinse în curte ori în alte locuri unde vîntul adună hîrțij și frunze uscate, lată un e- xemplu plin de învățăminte. In ziua de 25 septembrie, ac., ora 18,30, cîțiva copii au dat foc hîrtiilor adunate de vîr.t în apropierea stației de benzină din Piața Victoriei Petroșani, iar cînd au văzut că focul se întinde au fugit. Noroc că personalul de la unitatea nr. 87 de croitorie mixtă a coperativei „U- nirea", responsabilul acesteia, Vasile Ungur, împreună cu Ion Florea și Mihai . Filip, au intervenit cu stingătoarele de la locul de muncă, localizînd și lichi- dînd focul înainte de so-

faptă calde
trebuie puse 
de susținere 

fie amplasa- 
materialele
• nu folo-

sirea pompierilor, pentru care merită mulțumiri, lată de ce considerăm oportune cîteva recomandări și interdicții în folosirea mijloacelor de încălzire.
• reșourile 

pe dispozitive 
speciale și să 
te departe de 
combustibile.
siți mai multe aparate cas

nice electrice la o priză. 
• nu recurgeți la utilizarea 
de instalații electrice im
provizate pentru că riscați 
să produceți jncendii.Cetățeni ! respectînd a- ceste recomandări, apărați bunurile agonisite prin, muncă, contribuiți la în-' lăturarfea cauzelor care dau naștere la incendii.

Ion JITEA, 
compania de pompieri 

militari

icot.il
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prestanță ci-
folosind mala începutul

turnuriCînd a părăsit meleagurile Mădărașu- hii, prin 1966, Ion David avea doar șaisprezece ani, dar ambiția unui om cu „armata lăcută11. Altfel nu se încumeta să se oprească aici, în Valea Jiului, ale cărei șantiere îi pecetluiseră impetuoasa transformare. Tocmai viitoarea muncii îl atrage pe David și, cu curajul caracteristic unei tinereți zămislite în anii socialismului, se avîntă în ritmul constructorilor. Nu-și dezminte ambițiile, receptiv la orice, „prinde din mers" a- proape toate meseriile șantierului și începe să fie iubit de toți cei cu care lucrează. După trei ani, în 1969, este primit în rîndurile partidului. Această clipă este încrustată pe răbojul tînăruluî, de-acum constructor, cu litere de aur.Inițial am mers pe șantier în căutarea unui constructor despre care să scriem. Șeful șantierului I Petroșani, Ni- colae Sasu ne zicea că „toți sînt buni, căliți și harnici, dar, uite, pentru că e aici, aproape, scrieți despre dulgherul Ion David. E ajutorul de brigadă a lui Gogu Neagoe, despre care ați scris des în coloanele ziarului11. Și șeful șantierului prinse a se înflăcăra vorbind despre acest tînăr constructor. Am notat că Ion David este unul din elementele tinere ale șantierului care „a prins" foarte repede meseria, care știe să citească mult, ori- Nu- ■foarte bine documentațiile. Mai este capabil să traseze o lucrare de ce gen, fără să fie ajutat de cine-va.
Blazonul unei 

de mineri„dinastii**
(Urmare din pag. I)care le strică media de vîrstă, ajunsă din această cauză la... 23 de ani, este Teodor Matraș, cu ai săi 31 de ani.— Depășirea„s-a reliefat". aproape sută muncă' plină țic...— De la

în la de
planului prezență sută, în abnega-înființarea brigăzii avem doar două nemotivate, făcute de u- nul care ne-a părăsit iute cînd a văzut ritmul muncii noastre. Dar de fapt „roadele" sînt evidente și pe statele de retribuție — un ajutor miner a cîștigat peste retribuția planificată — 35 de lei pe post, iar un miner II — 63 lei.. Am mai stat de vorbă multă vreme despre tinerii comuniști și uteciști din brigadă. Ionel, Viorel și alții sînt de acum capi

cap, a nesoeo- și legile scri- noastre socia-

Ce poate fi mai înălțător, la vîrsta de 18 ani, de- cît faptul că ți-ai găsit un rost în viață, oamenii te prețuiesc, te invită să participi la bucuriile lor, a- semeni unui „om mare1*. Tiberiu Bomboș din Vulcan trăise această fericire, vîrsta de atestare a maturității o împlinise în ziua de 31 august. A crezut însă că dacă a depășit pragul majoratului. înseamnă a-ți face de ti cutumele se ale eticii liste.Alți tineri ... ._ ... .... părtășesc gîndurile, speranțele, țintesc înalte idealuri ale împlinirii alături de a- lesele inimilor lor. Tiberiu Bomboș a crezut însă că dragostea trebuie furată, în colțuri întunecoase, trebuie jefuită cu forța pe care ți-o dă cunoștințe plătoare.In seara tembrie fusese invitat la o petrecere în familie, la un 

ca el își îm-

alcoolul primei pasagere. întîm-zilei de 16 sep-

de familie. Ionel și-a luat de nevastă pe fiica unui miner, olteancă de obîr- șie. Viorel a ținut la obîr- șia lui de moldovean, socrul său fiind însă sudor la lucrările geologice din Vale. Cu ortacii se întîl- nesc și în timpul liber.— Ambițioasa brigadă pe care o conduceți are în plan vreo inițiativă pentru dinamizarea muncii în subteran ?— Pînă acum confruntat forțele tacii din sector și mină. Și am dovedit că 
tinereții îi stă bine, întot
deauna, în primele rîn- 
duri. Ne mai „rodăm" puțin și cînd s-oi- coace toate condițiile, vom chema la întrecere toate brigăzile de tineret din Valea Jiului, pentru ca din întrecerea noastră să cîș- tigăm toți. Și învingători și „învinși11, să dăm țării cît mai mult cărbune.

„Jefuitorii de dragostebotez, cu care prilej și-a făcut partener’ de pahar' pe Vasile Horvath, în vîrsta de 20 de ani. Competiția bahică desfășurată sub privirile nepăsătoare ale celorlalți meseni, le-a întunecat mințile. Ba chiar, o străfulgerare care a făcut scrum apoi demnitatea u- nei femei, le-a încolțit în timpul chefului. Priveau cu jind animalic la două femei, care participau la sărbătorirea noului născut. Pe la ora 4 dimineața, femeile, însoțite de un cunoscut, și-au luat rămas bun de la giD.de....Intr-un loc întunecos, sub amenințarea unui lanț de fier și a cuțitului s-a petrecut o mîrșăvie numită viol, mîrșăvie căreia i-a căzut victimă Maria C., în vîrstă de 34 de ani, vîrstă care trebuia să le aducă a- minte de marna lor, de

mai după un simplu consult cu maistrul, îmbrățișează cu interes deosebit noul în această meserie și este un exemplu atît pentru brigada sa, ‘ alți constructori.L-am zărit pe un zat se intensifica în ce releva sclipirile baștri, blînzi, dar hotărîți.— La construcția cîtor apartamente ați contribuit cu munca dumneavoastră ? — l-ara întrebat.— Păi, dacă nu adăugăm noul spital motelul Valea de Pești și alte obiective, am lucrat efectiv la vreo 12 „turnuri". Dacă un turn are, să zicem, numai 60 de apartamente, socotiți...— La casa în care locuiți cu familia, la Vulcan, ați lucrat ?•— Bineînțeles. Și sînt foarte mulțumit de ea. Și eu, și familia mea.
Ion LICIU

cît și pentru mulțicofrag. Chipu-i bro-n- lumina crepusculului ochilor lui verzi-al-

ne-am eu or- de la
Vareliu COANDRAȘ îUn sfertde bărbat

mari

I.F.A. Viscoza. Comu
nista Maria Lumper
dean, din secția depana
re înregistrează zilnic 
depășiri de plan. încă 
o dovadă a seriozității 
și conștinciozității har
nicelor meseriașe de la 
această întreprindere.

vreo fată căreia poate îi încredințase sentimentele.Cei doi jefuitori de dragoste, deși suprasaturați de alcool, au procedat cu o ferocitate lucidă, au „calculat" bine lovitura, ș-au ferit de ochii și urechile opiniei publice. S-a spus chiar că au procedat ca niște animale. Din păcate, de ce să n-o spunem des- în acest caz, compa- animalele.chis, rația jignește Cerbii, la vremea rutului, se luptă între ei, cel mai puternic, o lege nescrisă a perpetuării biologice, are parte de mult rîvnita căprioară. Dar cerbii nu comit un rapt erotic, ci între ei are loc o luptă bărbătească. Vasile Horvath a pozat apoi în grav bolnav, de fapt trebuia chiar să intre în spital tratament — acesta îi fusese și gîndul înainte depentril-

Omul pe care încerc să-1 definesc — jușculele de frazei — își poartă zilnic prefabricata-i vică și profesională pe scările întreprinderii cu aerul anui jns deplin realizat în ierarhia socială.Este atent la tot ceea ce se întîmplă în unitate, gata să dea sfaturi tuturor colegilor care schimbă opinii profesionale, sau pur și simplu discută nimicuri cotidiene. își face cunoscute părerile personale (de cele mai multe ori în ne- cunoștință de cauză) la toate ședințele colectivului de muncă din care face parte. Cîntărește, judecă și juxtapune faptele și intențiile colegilor numai și numai în comparație cu litera și prevederile legilor în vigoare, subliniind, de fiecare dată, că în fiecare gest, atitudine sau luare de poziție a omului zilelor noastre trebuie să primeze interesul major, cel al colectivității, al obștei, al întreprinderii și al bunului mers al activității economice în special.Privind fața cealaltă a oglinzii duble pe care o e- talează mereu în fața colectivului de muncă, iată imaginea reală :Pseudoapărătorul corectitudinii și dreptății în ale 

botezul amintit. Un mai vechi accident nu l-a împiedicat însă șă-și dovedească „bărbăția", ținînd la distanță pe martorii o- dioasei- lor fapte, cu brațele înarmate cu un lanț și cu un cuțit. Să presupunem prin absurd că cei doi periculoși infractori ar fi fost dominați doar de „vitejia" alcoolului, că ar fi fost loviți de o amnezie specială, inexistentă de fapt, care ar fi făcut din ei neoameni. Culmea cinismului însă, fărădelegea comisă de ei a fost însoțită de o altă infracțiune, de aceeași gravitate — au luat cu forța banii bărbatului și ai victimei, cu alte cuvinte, au jefuit cu sînge rece și pe aceea pe care o tî- rîseră în mocirla bestialelor lor porniri.Greșeala unui om, cînd este vorba de o întîmplare 

relațiilor individ — interese generale ale societății — și-a început cariera ca maistru într-o unitate cu un grad modest de importanță economică. Consa-
wmmuummmuMmmm

ROCADA
mlHUnilllHIIIHIIHIIIIIIHIlcrînd o mare parte din timpul său liber studierii actelor normative și a prevederilor legale (în scopul urmăririi unor interese absolut personale și, de ee nu, și meschine) a descoperit o portiță. S-a transferat pentru două lunj la o unitate minieră, unde, ocupînd un post similar

Cine nu-și aduce aminte de plinea caldă și rumenă, abia scoasă din cuptorul de țară ?! De aroma ei îmbietoare, de gustul ei?!— O pîine plămădită din griul copt, adunat cu ardoare și trudă de către țăranii noștri de pe cîmpuri. Era o pîine pe care o așteptam, prețuind-o ou tot aurul din lume. Așa era atunci. Astăzi, în țară la noi, pîinejp nu mai este o problemă pentru cei ce muncesc. Ea este rezultatul muncii cinstite, a aceleiași trude și hărnicii. ce caracterizează dintotdeăuna poporul nostru. De aceea nu ne putem împăca cu ideea că mai sînt indivizi care aleargă după o pîine nemuncită, obținută „pe de gratis11 de la societate. Mi-a fost dat să aflu despre niște tineri, bărbați în toată firea, care pur și simplu ne sfidează, refuzînd să se încadreze în colectivele de muncă. A- 

Foto : Gh. OLTEANU

sau necunoașterea unor consecințe, trebuie înțeleasă, are parte de circumstanțe atenuante. Cînd însă cel care o comite pornește premeditat la înfăptuirea unui act antisocial, de o gravitate extremă, el nu mai are de ce să se bucure de înțelegerea semenilor săi, de căință și .chiar de indulgență. Cînd un om sfîșie cel mai prețios veș- mint al stirpei noastre — sentimentele — el nu mai merită să se plimbe nestingherit între oameni, fiindcă cel -mai înlțător sentiment nu trebuie pîn- gărit vreodată. Jată de ce chiar dacă cei doi „jefuitori. de dragoste11 se silesc să regrete actul lor abominabil, nu merită compasiunea noastră. Ci trebuie să. răspundă pentru atentatul lor la adresa celui mai uman sentiment !
Sever NOIAN, 

cu sprijinul 
lt. major Ion ȘERB AN

de maistru —, obținea uit spor substanțial de retriă; buție față de cea avută^* după care, reîntoreîndu-se la unitatea de unde a plecat, s-a reîncadrat prin transfer în interesul servii ciuluj păstrînd și încadra-* rea superioară dobîndită, avînd grijă tot timpul prin! bunăvoința unor „binevoi-: tori" să nu i se ocupe în acest răstimp postul lăsat' liber.Reușita acestei mici „rocade11 l-a ajutat și îl ajută și în continuare să fie mult mai exigent față d<Ș tovarășii de muncă care ari îndrăzni vreodată să pună interesele personale înain- tea celor ale întreprinderii, ale colectivității.
T. KARPATIArf

Gustul tunci nu mai pare o aberație să ne întrebăm din ce trăiesc acești tineri ?! Din diferite expediente, din „micile afaceri11, care pînă 
la urmă devin fapte antisociale.Asemenea lor, oameni lipsiți de orice scrupule, dar cu dorința fanatică de îmbogățire peste noapte, „a-- gonisesc" prin abuz și în-., șelăciune bani peste bani',' pînă la sute de mii de lei-’ Pentru cine ? Și pentru ce?, Mai devreme sau mai tîr- ziu, ei sînt cuprinși d0 regrete, simțind gustul a- mar al pîinii . nemuncite, obținute pe căi ilicite. Față de asemenea specimene societatea noastră nu este îngăduitoare. Căci plinea, noastră, caldă sau receptare sau moale, trebuie șa fie o pîine curată, muncită, meritată, pe care s-o savurăm liniștiți, cu conștiința datoriei împlinite.

Cîteodată, păcătoasele-, dar fidelele noastre urechi aud și ce nu trebuie u- neori îți vine a nu le da crezare. Și totuși la vînă- cele două cam cele de...) supercam-. numai cu
toarea de vorbe apanaje (adesea comparabile cu ale capului sînt pioane, se laudă ...muște. Deunăzi, mai precis într-o dimineață cețoasă de-ți băgai degetele în: ochi și nu mai auzeai,• mi-a fost dat să fiu martorul trecător al unui dialog straniu. Zicea EA că- tre EL :— Dacă fostul meu bărbat ar fi fost măcar 25 la sută din ține...Din păcate, direcția mea era opusă dialogului, n-am mai auzit continuarea sa. Am stat o clipă pe loc, deși n-am îndrăznit să emit prea multe ipoteze. Un, sfert din fostul bărbat al femeii, în ce sens ? La capitolul inteligență ? Sau din vicii ? Sau cine mai știe ce sfert de bărbat...Și eu care credeam că numai pîinea sau pachetele de unt, untură, și alte grăsimi solide se cumpără cî- teodată la jumătăți, mai rar sferturi. Oare cum o fi fost bărbatul din ceață, dacă predecesorul său din viața nevăzutei de mine femei era doar un sfert! din el ?

Ion VULPE

giD.de
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Intervenție românească 
în comisia pentru probleme 

social - umanitare
NAȚIUNILE UNITE 18 țdgeipres). — De la trimisul; special, N. Plopea- 

n« : In cadrul Comisiei a IR-a pentru probleme so
cial -umanitare a Adunării Generale a ONU. se discută în prezent problema. asigurării dreptului Universal al popoarelor de •-și .hotărî de sine stătător destinele și a acordă
rii rapide a independenței

țărilor și popoarelor coloniale.Lui nd puvîntul în cadrul acestor dezbateri, reprezentantul român, Voicu, a arătat căgurarea exercitării de către toate națiunile a dreptului la. independență și dezvoltare autonomă face parte din problemele cruciale ale lumii contemporane.
Condamnarea fermă a dominației 

colonialiste și
18

I

neocolonîaliste

După conferința miniștrilor 
ai țărilor implicate în

BEIRUT 18 (Agerpres). Comunicatul dat publicității la încheierea lucrărilor conferinței miniștrilor de externe ai țărilor Care participă cu trupe sau finanțează Forța Arabă de Descurajare (F.A.D.), care a avut loc la Beiteddin (Liban), constituie baza unei reglementări globale a crizei li- — a declarat pride externe al A-Saudite, prințul

Saud El-Faisal. Bunele intenții și dorința tuturor părților libaneze de a rezolva criza —a adăugat ministrul saudit —- constituie cea mai bună garanție pentru realizarea hotărîrilor conferinței.Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru sirian al afacerilor externe, și-a exprimat încrederea că documentele adoptate de reuniune vor duce la o soluție globală a cri-
Pentru reglementarea crizei 

politice din Nicaragua

de externe 
F.A.D.

NAȚIUNILE UNITE {Agerpres). — Dezbaterile din Comisia a IV-a a A- dunării Generale a O.N.U., care se ocupă, de problemele teritoriilor nea.utono- roe, au început sub sem- kuI condamnării ferme de către statele membre a oricăror forme ale dominației colonialiste și neo colonialiste și al afirmări] viguroase. a ' dreptul ui -jpifpoarelor la autodeterminare, la independență și ; libertate. In context, vorbitorii —- reprezentanți ai Chanel, Laosului, Iraku
lui, Zambiei și Sierei Leo
ne au relevat anacronismul pe care îl reprezintă

co-ultimele enclave ale lonialismului, politica de apartheid și ’ discriminării re- ra- Africii.rasiale promovată de gimurile minoritare sisțe din sudul
MANAGUA 18 . (Agerpres). — Frontul Amplu o- poziționist din Nicaragua, care grupează personali- oameni de nica-pro-

zei libaneze, iar . vii «'premierul și ministrul de externe kuweitian, șcic Sabah Al-Ahmcd Al- Jaber, a exprimat speranța că reuniunea de la Beiteddin va contribui la reinstaura- rea stabilității în Liban. El a subliniat necesitatea ca toate fracțiunile poporului libanez să colaboreze la reconstruirea Libanului și la restabilirea . integrității sale.* Vicepremiertil și ministrul libanez al afacerilor, externe, Fuad Boutros. a declarat, că recomandările conferinței vor fi exami-...i 11-studia de a-
tați politice, ..... . afăceri și ecleziaști raguaieni cu vederi

După alegerile parțiale din Canada

OTTAWA 18 (Agerpres). — Din cele 15 locuri in Camera Comunelor repartizate în cadrul ' lor legislative desfășurate luni în da, 1.0 au revenit dului Conservator gresist de opoziție,mațiunea premierului Pier-
alegeri- purțialeCana-Parti-Pro-■ ’ lor-

re Elliott Trudeau,Udul Liberal neobținînd decît două. Restul datelor au revenitclului Nou Democrat două, și PartiduluiditulU'i Social — unul,
Par-man-Parti-Cre-

gresisțe, a luat hotărîrea de a continua eforturile consacrate găăirii unei soluții negociate pentru za politică din țară, scopul de a se evita ciocniri armate intre țele fidele regimului tatorial al generalului moza și cele care se nunță pentru instaurarea fără întârziere a unui regim cu adevărat democrație și popular în țară.După cum s-a mai a- nunțat. dictatorul za a declarat că nu bandonează puterea inte de expirarea, datului său mai

cri-înnoi lor-pro-
Somo- a- îna- măn- 1981.

washington Negocierile pentru încheierea
tratatului de pace

• WASHINGTON 18 (Ager- fn’es). — Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a primit marți, separat, la Casa Aibă, pe conducătorii delegațiilor , Israelului și Egiptului la negocie- ~ riie de la Washington pen- 
, tru încheierea tratatului 

de pace egipteano-israeli- 
. an. După cum a declarat ulterior . presei, primirile au avut loc „pentru a face bilanțul progreselor deja realizate și pentru a 'trece în revistă probleme

le aflate încă în suspensie11 res-

egipteano-lsraelianagenția M.E.N., a declarat că „o anumită etapă negocierilor a fost parce alte curs de

nate de conducătorii banezi, care vor posibilitățile lor plicate.• Sărbătorirea• Sărbătorirea a 125 dc ani de la, nașterea compozitorului Ciprian Po- rumbescu a fost marcată de , Radiodifuziunea din Republica Socialistă Democratică Sn Lanka, prin organizarea unei emisiuni speciale, în cadrul căreia au fost relevate figura de. mare patriot a compozitorului român, virtuțile creației sale muzicale.

, in cadrul negocierilor peetive... După întrevedere, delegației egiptene, mei Hassan Aii, citat

a cursă, în timp puncte șe află în examinare11.La riadul său, Dayan, ministrul terne al Israelului, „ __claraț că 'întrevederea cu președintele Carter „a fost foarte utilă", dar că negocierile „întîmpină dificultăți11.După cum informează a- genția M.E.N., marți au fost reluate ședințele o- ficiale din cadrul negocierilor de pace, după . trei zile de tratative neoficiale.

de, a

SENATORUL REPUBLI
CAN Robert Dole și-a a- nunțat la Illinois intenția de a candida la președinția Statelor Unite in 1980.

LA GENEVA a avut loc o noua rundă de convorbiri între delegațiile Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii cu privire la limitarea înarmărilor strategice, genția TASS.
MAI. MULTE sindicale de ladin New Stanton Philadelphia,

.1
I'
i

5 
î 
!s c
E C t-5S c

anunța a-
UNIUNI s jcursala , statul a firmei„Volkswagen", au declarat grevă, revendicând încheierea unor noi de muncă, în țină seama de flației asupraoamenilor muncii.

DOUA dintre principalele uniuni sindicale olan-

contracte care să se efectele in- veniturilor

Industriebond Industriebond numără îm- ,............. 300 000 de membri— au decis să formeze . o federație începînd dc- la 1 iulie anul viitor, ea un prim pas pe calea unei fuziuni depline in anul 1981.
LA LUXEMBURG s-au deschis oficial negocierile intre C.E.E. și o delegație a guvernului de la Lisabona privind intrarea Portugaliei în Piața <omn ■ nă în anii ’80.
PENTRU PRIMA OARA in istoria Afganistanului, în acest an 50 de fete din această țară au avut posibilitatea să se înscrie ia o școală tehnică pentr i a-și însuși meserii de e-

dezeNVVNKV, preună

leetricieni sau mecanici auto, pînă acum rezervate exclusiv bărbaților.
PRODUCȚIA INDUS

TRIALA a Statelor Unite a înregistrat în luna septembrie un spor modest, de 0,5- lâ sută, identic cu ‘ cel din'luna august, confirmând temerile experți- lor că economia americană se va menține pe ansamblul 'anului într-un ritm de creștere lentă.
IN CADRUL LUCRĂ

RILOR celui de-al X-lea Congres național al Ligii Tineretului Comunist din ; China, Han Iii, președin- ' tele Comitetului pregătitor al Congresului, a prezentat an raport .în care se arată, intre altoie, că edificarea unei țări socialiste moderne și puternice a devenit o sarcină militantă 
a generației actuale din 
R.P. Chineză.

FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Polițistul, pilot de cursă; Republica : Rătăcire ; Unirea ; Capcana din munți ;I’ETRlLA : Nimeninu aleargă mereu ;LONEA : Mark lițistul la Genova ;ANiNOASA 2 : Mercenarul ;VULCAN : Brigadaspecială ;LUPENIRevanșa ;URICANI : ' Aventurile lui Robin Hood.
■?-?ți 16,00 Telex. 16,05 Te- ! leșcoală. 16,35. Curs | de limbă rusă. 17,05 J1 Pentru timpul dv. li-I ber, vă recomandăm...I 17,20 Reportaj pe glob:I Hamburg — contrasteleI orașului, 17,10 CoreS-I pondenții județeni trans-I mit... 17,55. Consulta-: , ții juridice. Vă prezentam : Proiectul le-’I gii învățămîntului. 18,10 I Agendă sportivă: Re-'| I zumatele meciurilor I disputate în cupele eu-I | ropene inter-cluburi.i 18,30 Arta brîncove- I | nească : Documentar I' artistic,» 19,05 Film se- | rial pentru copii :1 bad marinarul —I sodul

I nat.[ zilei20,0520,55an Porumbescu. Publicitate. 21,45

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

...J9,05 Răspundem • ' " ' ' Bu- «

Sind- epi- 11. 19,30 Telejur- 19,50 La ordinea în economie. Ora tineretului. Medalion - Cipri-21,35 Intri n- kele drumuri albastre. 22,20 Telejurnal. 22,30 închiderea programului.
RADIO

STATUIA lui 
CHARLOTCharlie Chaplin va veni la Londră : o statuie în mărime naturală a marelui artist, va fi ridicată ' în luna aprilie a anului viitor nu departe de locurile unde Chariot s-a născut în urmă cu 91 de ani. Macheta sculp- Johnapro- Mariitur ii, semnată de Doubleday, a fost bată de Consiliul Londye.
TIMBRU

re-

Unul din timbrele poștale europene considerate printre cele mai rare și mai scumpe din lume va 
fi v î ri d ii t, Ia licitație : un timbru suedez pe care este reprodusă o vinietă defectă, a cărui valoare era de 3 șilingi in 
1855, anul emiterii, și care este cotat în prezent 
la 750 000 mărci vest-ger- mane. Valoarea ridicată 
a acestui. timbru este datorată faptului că în timp 
ce toate exemplarele din cadrul seriei emise sînt 
de culoare verde, marca respectivă a fost tipărită în galben-portocaliu.

Faptul divers pe glob
DREPTURILE 

FUMĂTORILOR ȘI 
NEFUMATORILORIn cadrul alegerilor congresionalc și guvernă, torlale de la 7 noiembrie, electoratul celui mai populat stat american, California, va trebui să decidă, în plus, asupra drepturilor fumătorilor și nefumătorilor, o propunere de interzicere a fumatului în locurile publice fiind trecută pe buletinele de vot.

zona de nord a Greciei s-ar putea găsi importante relicve paleontologice și antropologice.In orice caz, apare cert faptul că, în urmă cu a- proximativ 300 000 de ani, condițiile climatice existente în Grecia permiteau elefanților condiții propice de existență în această regiune.
LOCUINȚE DIN

EPOCA BIZANTINA

inimi unui pacient în vîrstâ de 22 de ani a fost realizată luni la spitalul s.id-african „Groote Shuur", unde cu 11 anii în urmă chirurgul Christian Barnard a efectuat primul transplant cardiac. Identitatea beneficiarului implantului și cea a donatorului nufost, deocamdată,: dezvăluită. . ' a

ELEFANȚI IN...
GRECIAIn satul Perdika (regiunea de nord a Greciei) a fost descoperit scheletul aproape intact al u- nui elefant, care, potrivit specialiștilor, ar fi trăit în epoca paleolitr- că. Scheletul, foarte bine conservat, are dimensiuni considerabile. Picioarele măsoară 2,20 metri.Această descoperire confirmă aprecierile a- vansate anterior de ex- perți, potrivit cărora în

In urma săpăturilor e- fectuâte în Valea Alaca- dad, pe litoralul mediteranean turc, în apropiere de Kas, fostul Antiphel- los, au fost descoperite vestigiile a aproape 60 de locuințe datînd din epoca bizantină, anunță agenția Anatolia. Așezările \ au fost săpate și amenajate direct în stîncă.
TRANSPLANT DE 

INIMAO operație constînd implantarea unei a douahi

ESCALADAREA 
EVERESTULUIUn grup de alpinist! compus din doi vest-germani, un elvețian și o poloneză, însoțiți de trei șerpași localnici a reușit performanța de escaladare a celui mai înalt pisc din lume — Everest (8 818) din masivul muntos al I-Iimalayei. Doi dintre șerpași au reușit ascensiunea fără să folosească masca de oxigen, informează agenția France Presse.
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Mica publicitateVIND autoturism „Dacia 1300". Strada Aleea Fiorilor bl. 5 sc. 4 ap. 3, Petroșani. (612)CUMPĂR garaj în Lu- p.ni (in zona Paringul ii sau Biata). informații iei. 425 pîna la ora 19,30. (613)i v..f femeie pentru îngrijit copil. Petroșani, - scraba Dealului nr. 31 (Dă- răne.ști). (610)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Budu - TibeîTu, eliberată de l.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (609) -PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Covrig Costina, eliberată de l.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (611)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dumitru Vasile, eliberată de F.S.H. Vulcan (I.R.I.U.M.P.). Se declară nulă. (608)V1ND Ford-Taunus 17 M, stare excepțională. Strada■ dr. Petru Groza nr- 23 Petroșani, telefon 43717. (617)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bălă- lău Constantin, 'de l.U.M. Petroșani, declară nulă. (616)

6,00 Hadioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri.ascultătorilor. 10.00 letin de știri. 10,05 O- pereța „Silvia": de . Kalman (selecțiuni).Ihterpreți ai șlagărului românesc : Angela Similea. 10,45 Atlas folcloric. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Muzică co
rală.. U,35.: Discoteca 
..U" — grupul I PiTombi. 12,00 Buletin de știr-i. 12,05 Din moara foleîorulu-i tru. 12,35 Muzică șoară. 13,00 De la 3. 15,00 _ ........16,00 Radiojurnal. 16,15 Piese corale de Gheor- ghe Șoima. 16,25 Coordonate economice. 17,00 Buletin de știri. 17,05 „Dacă! 17,45 Interpreți zicii populare : Butaciu. 18,00 serii. 20,00 Din teca de folclor.E scris pe tricolor u-1 nire. 21,00 Buletin de știri. 21,05 Reflexele ț timpului. 21,15. Cadențe sonore. 22,00 O zi într-o oră. .23,00-5,00 Non stop muzical noc- t.irn.
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Opinia publică. ] vei fi criticat11. ' ai mu- 1MariaOrele 1

PRONOEXPREStrăge- din25 1823
Rezul țațele rii Pronoexpres octombrie 1978.Extragerea I :44 27 1 15Extragerea a Il-a : 28 6 18 29 8 4Fond de câștiguri:860 751 lei, din care report la categoria 1 111 121.
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