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Brigada lui TRAIAN POP
Instantaneu de muncă din atelierul mecanic Livezeni, aparținînd I.R.I.L.M. 

troșani. Foto : Gh. OLTEANU

leagul rosui
♦ Plusurile brigăzii: 2 795 tone în ’76, 

2 980 în ’77, 2 905 tone în primele trei tri
mestre ale acestui an ♦ Productivitatea 
muncii în abataj a fost depășită în medie cu 
29,3 la sută în 1976, cu 22,3 la sută în 
1977 și cu 10,5 la sută în 9 luni din 1978 ♦ 
♦ Toate aceste depășiri realizate în condi
țiile unei economii de peste 3 500 posturi 
productive.Cine cunoaște ce înseamnă abatajele „cameră" în Valea Jiului. înțelege de ce realizările în valoarea absolută, ale brigăzii lui Traian Pop nu pot fi reprezentate prin cifre spectaculoase. Cînd se compară însă ou posibilitățile reale ale a- ces-tei tehnologii de exploatare — eliminat, dta zonele 
CO tectonica

cele 8 680 tone de căr
bune extrase peste pre
vederi de ortacii lui T. Pop oonstituie un. succes care puține brigăzi pot mîndri. De altfel, acest rezultat, brigada 
a făcut altceva decît confirme un binemeritat prestigiu cîștigat nu numai la mina Urkani,

pe întreaga Vale, concretizat prin locurile fruntașe ocupate an de an în întrecerea socialistă pe parcursul întregului deceniu. Iar dacă se are în vedere că cele 2 905 tone produse în abataj, suplimentar, în primele 
9 luni ale acestui an s-au obținut prin depășirea productivității muncii lună de lună — mai rar cu limita inferioară a depășirilor, de TOO kg pe post, și mai des cu peste 1 tonă pe post — atunci adevăratul merit lor 25 de ortaci Traian Pop iese evidență. I

Cărbune recuperat 
în procesul 
preparării

Preparatorii de la Coro- 
ești au încheiat luna oc
tombrie cu rezultate 
sebite în procesul de 
parare a cărbunelui, 
cuperarea globală a 
depășită cu 3,7 
ceea ce reprezintă 
8 500 tone de cărbune re
cuperate, iar la recupera
rea în cărbune pentru 
cocs și semicocs au în
registrat o depășire de a- 
proape un punct, obținînd 
prin perfecționarea teh
nologiilor de preparare un 
plus de peste 2 000 tone 
de cărbune, destinat coc-, 
seriilor din țară. La a-' 
ceste succese au contribu
it muncitorii conduși de 
maistrul Gheorghe Cos- 
tea, echipa de flotatori 
condusă de Mihai Bîscea- 
nu, schimbul de la încăr
care condus de Gheorghe 
Necșoiu, precum și echipe
le de la întreținere și 
transport conduse de Stan- 
ciu Stamate și V. Vîlcu.

deo- 
pre-
Re- 
fost

puncte, 
peste

Visul de unitate națională a polarizat energiile românești nu numai în cuprinsul granițelor de a- tunci ale țării, ci și al românilor aflați în țări europene ori chiar pe alte continente. Formele de manifestare ale atașamentului la Marea Cauză au fost diverse: de la ajutorul moral, politic și material pînă la participare cu arma în mînă la luptele ce consfințeau un curs ireversibil istoriei românești.încă din români pe nile vieții i-au făcutparte de țară și-au exprimat dorința de a se îpa-

poia în România, să fie a- lături de frați în momentele cruciale ce se apropiau. Mai mulți români o~

60 de ani de la 
formarea statului 
național român 

unitar

anii 1914-1915 care vicisitudi- și ale istoriei că trăiască de-
riginari din Gorj, ce trăiau în Statele Unite, cereau Ministerului de Externe de la București ajutorul pentru a se întoarce „la casele noastre, spre a ne face datoria către țară". Guvernul

ronrân, sesizînd acest cit- rent de opinie, a examinat încă din anii neutralității modalitatea unirii acestor energii sub steagul românesc. In 1916 un document privitor la înființarea „Legiunii românilor subjugați” afirma importanța unui a- semenea corp militar —, el, se spunea, va dovedi lumij că monarhia dualistă „nu se întemeiază pe un principiu de drept", că „popoarele din imperiu doresc state te".unor
să șe organizeze în naționale independen-In afara organizării formațiuni militare

Viorel MORARU

• (Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag a 2-a)

Ion VULPE

{Continuare in pag. a 2-a)

cu' se cu nu să

clasice greu de deocamdată, de zăcămînt frămîntată
sceptic ma-

Foto : I. LEONARD

de schimb

Și

Tr.îian Pop într-un dia log 
Nicolae Roșcan.

utilă elevi :

((ft țorin n ni

îmi amintesc deseori u- for- 
„O- in- aredictoanele de Aristotel : este cel mai pentru că ci are miini peh-

„A- vechi", vizitată10
a folosi bine toate mina ins-aceste cuvinte, privesc mîiijjle oamenilor, despre care sîntAm

al ceai lui ... clar în Prin faptele lor, prin elanul muncitoresc mereu în afirmare,
Anton HOFFMAN

Vasile Cășuneanu, bărbat cu fibra ca oțelul, nu-1 de mirare, a lucrat de 16 ani î-n minele de fier și cărbune. Zice, la 38 de ani, că de neam e din Pașcani, dar vorba nu-i mai e dulce, ca a moldovenilor. Cei 12 oameni din schimbul lui îi dau dreptate eînd susține că „zona” e bună, complexul e „fain", dar că rezultatele puteau fi cu mult mai bune. In frontalul Iui Florea Anton, ne explică șeful de sector Ștefan Baci, de două luni, de eînd s-a introdus susținerea mecanizată, productivitatea muncii a sporit cu 600 kg/post față de plan, randamentul a fost și el depășit, plusul de cărbune înregistra, în octombrie, 222 de tone. Tot la mina Lo- nea, în același sector, dar la o altă brigadă, un complex similar are un randament inferior cu mai bine de 3 tone. Și totuși ortacii sînt nemulțumiți. Șeful de schimb îmi inspiră, cu un aer misterios,

o întrebare pentru ajutorul de miner Vasile Lică.— De ce umbli pe toate schimburile,. Vasile ■ Lică ?Iși tușinează puțin cam rușinat mustața, recunoaște că a făcut cîteva nemotivate, daj- că abaterea sa va fi de ordinul întâmplărilor trecute.— De nenumărate ori am vorbit cu el, mărturisește necăjit minerul Ion Voicu. Și alți ortaci i-au demonstrat cit pierde brigada pentru o nemotivată. Ne-am gîndit și la familia lui, are 3 copii. Nu-i vine bine eînd pierde pe lună mai mult de 500 de lei. A doua zi după retribuție era „obosit”. In ultima vreme însă a înțeles că faed „casă bună" numai dacă e corect.Greutăți mai provoacă și alții, mai ales dintre cei nou veniți de la alte brigăzi sau de la regie, dar ortacii lui Anton speră șă-î dea „pe brazdă". Nucleul brigăzii s-a format în urmă cu vreo 8 ani. Printre cei mai buni

se numără șeful de schimb Costică Buzaru și Pintilie Zorilă, frații Ion și Petru Negrea, dar și mezinul brigăzii, Ion Ceașcai. Chiar drumul de complex a Oamenii nula lopată Ia fost dificil, prea credeau în mecanizare. Priveau șinile de încărcat, își a- duce aminte maistrul Ferdinand Costina. Acum nu concep să se oprească vreuna din ele. Se gîn- deșc deja la viitoarele benzi, care vor transporta cărbunele. Oamenii lui Anton muncesc de vreo trei ani la complexe.— Trebuie gîndit fiecarș dată de la A Z. susține șeful de brigadă. N-am învățat încă toate secretele utilajului. Mai ales, aveam greutăți eînd făceam riparea, să ne păstrăm pe direcție. Mînuind mașina, o,mul se formează, caută și alte Crimpei pi Vulcanului 
de azi. Urbanismul mo
dern, atributele vieții ci
vilizate sînt în plină afir
mare în acest vechi și în
floritor oraș al minerilor.

...
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Expoziție. Pînă La noiembrie, Muzeul neritului din Petroșani găzduiește expoziția parate tipografice care , poate fi zilnic, între orele 20. (I.V.).
♦-------------- :O informație pentru părinți și Inspectoratul școlar municipal s-a mutat de la Liceul de informatică și matematică (situat în

strada Slătinioara), parterul clădirii din strada Republicii, în care a funcționat maternitatea din Petroșani. (T.V.). ♦ ~--------------Patru lucrători comerciali din cadrul I.C.S. Mixtă Vulcan, au ocupat locuri fruntașe la concursul pe meserii, faza județeană — ospătarul Ștefan Dana, locul I, la „bună' servire", la „arta culinară”, Viorica Me- tricaru a ocupat locul II, locul III a revenit Vânzătoarei Rozalia Corchis

buna servire , mări- industrialc — și tot bună servire” dar la mărfuri alimentare, vîn- zătoarea Silvia Turcescu a obținut o mențiune.
♦-------------Sugeram într-o „Inscripție”, apărută nu de mult, montarea unor mese tip expres la autoservirile cu vad din Petroșani. Mai . receptivi decît colegii lor din Petroșani Petru Satmari și Ionel Ștefan, responsabilii au- . toservirilor nr. 42 și, res- pcctiv, 26 din Petrila, au

și tradus în fapte propunerea noastră. Feli
♦ ----- :--------' Constructorii din șui Vulcan lucrează tens la terminarea lui bloc de locuințe un complex comercial la parter. Pentru noile unități comerciale de a- ici s-a adus deja de la Baia Mare circa 60 la sută din mobilierul modern. (D.C.).

nul din multate mul nu feligent miini, tru că e inteligent, pen-
ceselor materializate mii de tone peste extrase de brigada Am văzut apoi tricotoarelor,• constructorilor

nou-cu

uit injo-rmâm

tru că cel mai inteligent știe instrumentele, iar este instrumentul ' trumentelor”.Cu gîndul laoamenilor, despre se spune uneori că. oglinda sufletului, văzut mîinile șefului de brigadă Eugen Voicu. E- rau aspre, noduroase, puternice. Mă gîndeam că și ele sînt autoarele suc-

plan î sa. ; mîinile î miini le : arse de îsoare și vînt, mîinile das- i căiului, ale medicului, Ș parcă special făcute pen- ; tru a mîngîîa, mîinile ; cărturarului. îApoi mîinile artistului î miner Ladislau Schmidt i gesticulînd, sugerînd mă- î reția artei sale, mîinile. ; gospodinei, mîinile ma- : mei, mîinile plugarului... =Mîinile... aceste nebre- i vetate coautoare la fa- ș cerea lumij — aceste ; veșnice poeme nescrise... ?
Mircea BUJORESCU i

*



Ani de muncăplină de satisfacții

cale cu cit șiFirea vagoanelor de ferată, ce se încarcă cărbunele preparat, în ceea ce privește amestecul celor peste 10 sorturi de cărbune, manipulînd zeci de benzi transportoare pe fluxul tehnologic. Responsabilitatea și probitatea profesională de care a dat dovadă au făcut ca în toți acești 30 de ani. de jiiuneă, cărbunelui schimbul exigențele

Maria Georgescu la locul de muncă.

• (Urmare din pag >1

Românii din străinătate
oin voluntari români, foști soldați austro-ungari că- zuți prizonieri în Rusia, Italia, Franța, participarea * românească din străinătate a cunoscut și alte forme. Mii de români at'lați în S.U.A. au ceru| guvernului american permisiunea înrolării ca voluntari. întrunit criteriile impuse (fără copii, limită de vîrstă maximă etc.) au respins multe cereri, români nada și tari în

aproximativ 2 000 au trecut în Ca- s-au înrolat volun- forțele armate bri-

calitatea preparat pe ci să satisfacă beneficiarilor. Ieșirea la pensie a comunistei Maria Georgescu a generat în . rîndurile colectivului de preparatori un sentiment de bucurie. De bucurie, deoarece, datorită grijii pe care partidul și statul nostru o poartă celor ajunși la vîrsta pensionării, muncitoarea Maria Georgescu va trăi la bătrânețe o viață fără griji. Maria Geo r g e s c u a-cunoscut și bucuria de a fi sărbătorită, de întregul colectiv, cu dragoste și respect, cu prilejul ieșirii la pensie.
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Emilian DOBOȘ

. metode de muncă, mai bune. Experiența căpătată ne-a ajutat enorm. De a- cum știm cum trebuie să folosim eficient cele 360 de minute ale șutului.— Rezultatele noastre, îl completează Petru Afi- lîpoaiei, ar fi fost altele dacă am fi avut o pregătire mai bună. Avem greutăți și cu stîlpii de susținere, reparați în atelierul minei.Ca să ne convingă, Vasils Cășuneanu ne arată cum 4 dim cei 5 stâlpi primiți marți „lăcrimau". Greutăți sînt încă multe, așadar. Ortacii le înlătură cu răbdare, au-.. înțeles care e rostul mecanizării, le ușurează lor munca, .. cum trebuie să se organizeze, gîndind întîj în cele mai mic; amănunte, toate operațiile. Alte deficiențe nu mai depind de ei. Spre exemplu, sectorul are :in minus de1 000 de tone, luna tre-

mită, datorită în special lipsei de goale.— Front de lucru și a- coperirea posturilor le a- vem. Atît la Anton, olt și la alte brigăzi din sec- _______________________________ ,.sigura

de goale ne
torul nostru. îmi declară supărat inginerul Baci. Astăzi (marți :— n.n.) a- veam destul cărbune. Cel puțin 50 de vagonete am fi scos în plus la lumină. Dar lipsadijmuiește producția.Părăsim frontalul lung de 40 de metri, cu convingerea fermă că ortacii lui Anton își vor face în continuare datoria. Vor să ridice randamentul la 8 tone, de ce nu la 9. Ne asigură de acest lucru nu numai șeful de brigadă, ci și ceilalți ortaci.— Nu e nici un .secret", concluzionează An-

ton. Organizîndu-ne mai bine, autodisciplinîndu-ne prin forța colectivului, dar avînd și sprijinul concret și permanent al celor care au obligația de a ne a- transportul și a- provizionarea ritmică, vom reuși.— Sugerați-ne o metaforă pentru munca, pentru tenacitatea ortacilor . dumneavoastră.— Nu poate fi vorba de vreo metaforă. Este doar muncă bine gîndită, deci spornică, cu conștiința datoriei împlinite.Are dreptate Florea Anton. In locul vorbelor „mari",, să prețuim faptele vrednice. Abi.a acum realizez ideea directorului minei, tînărul inginer Viorel Boantă, care mă îndemnase să văd nu secțiile complexului d€ susținere, ci oamenii care le mînuiesc, oamenii care nu au la activ fapte extraordinare, dar care au în sînge sentimentul permanent al autodepășirii.

tanice n 1 ,r nța lot de a ju țara de aștinî o mânii din S.U.A. aU organizat c imp tanti J ti . enttu F hd il N iți 11 La 3 septembrie 1916 ziarul românesc „America" lansa un apel „Către românii a- mericani" de a se deschide pretutindeni liste de subscripții. „In fața evenimentelor grave și istorice — scria ziarul ■— ...cu toții să ne facem datoria de român i". In contextul unei intense activități de propagandă inițiată do guvernul român în țările aliate cit și în cele neutre, Epa- minonda Lucaciu, în calitate de i prezideri t al. Comitetului, Național înființat în Statele Unite, reușește să

de per- econo- cărora jiisletea El a

ajutoarelor în bani și co- lete pentru Crăcea Roșie romană • un >s< >< il on > - litic Stoica a intrat în legătură cu un șir sunai: lăți politice, mice americane, : le-a demonstrat ca uzei românești.furnizat presei date edificatoare privind istoria României, revendicările ei. Stărui toarea muncă de lămurire și explicare a legitimelor aspirații românești nu rămîne fără urmări. La 6 noiembrie 1918 o declarație a guvernului S.U.A. a- fiernă că .mu va...neglija să-și, întrebuințeze. la timpul potrivit influența sa, astfel ca justele drepturi politice și teritoriale
V

cîștige noi -Simpatii- Roma- ale neamului, românesc să niei, organizează procurarea fie obținute și asigurate".
Cititorii au cuvîntul
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Brigada* lui TRAIAN POP
• (U r ni a r e din pag 1)
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completat cu capacitate dc mobilizare exemplară ă muncitorilor din cele patru schimburi, brigada s-a situat deseori chiar înaintea unor brigăzi de frontali.ști ale minei, cum ar fi cele conduse de Gheorghe Scorpie, Constantin Soreseu sau Lau- rențiu Kelemen, ca să le numim doar pe cîteva de la Uricani, pe cele mai bune.Puterea brigăzii stă în marea capacitate de organizare și dăruire în muncă a oamenilor săi. Cine îl cunoaște pe Traian Pop, știe că acesta nu omite niciodată cînd

își prezintă brigada să spună : „La . conducerea brigăzii ar putea sta oricând Nicolae Roșcan, Ioan Opriș, Pâuifii Tăudan, Ion Cosma Tamba, iar treburile merge tot tocmai ca temeinicia afirmației, alizările I
sau Gavrilă ar așa". Poate să-i confirme . re- brigăzii în luna octombrie — cînd șeful acesteia, aflat în concediu la Sovata. le-a scris ortacilor : „Vă cer să lucrați și în concediul meu c-um lucrați întotdeauna" — au evoluat într-o continuă creștere : 100 tone peste plan după j decadă, încă o sută în 18 ale lunii și sută pînă în final.

prima1 pînă altăAșa-

dar, același ritm dintot- deauna.— Jumătate din brigadă sînt tineri — ne‘ spune șeful de schimb Nicolae Roșcan. Dar, Pricind, fiecare din ei ar face față cu cinăie sarcinilor dacă ar fi plasat în alte formații de -lucru. Brigada a fost întotdeauna o școală a abatajului din care au plecat spre alte brigăzi mineri bine pregătiți...Nu întâmplător, în loc de fapte, minerul șef de schimb primul rînd, de oameni. Trebuie spus, aici, că deși nucleul de bază al brigăzii s-a transferat . în cursul acestui cincinal,
ne a vorbit, în

așa cum o cereau nevo- . ile producției, de ia sectorul II la IU, reușitele iri Muncă, succesele brigăzii au continuat cu a- cecași consecvență. Și în aceste condiții, activitatea a fost rodnică. Prin propriul aport în depășirea producției, și a productivității ' muncii planificate brigada a e- conomisit anual — ' înmedie — pînă la 1700 posturi productive revenind mai mult de un post pe fiecare schimb !In jurul datei de 1 noiembrie, brigada și-a. îndeplinit sarcinile anului 1978. Este un strălucit succes al unui colectiv de mineri cu înaltă conștiință muncitorească.
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Programul o fi bun, 
dar noi nu primim căldură Locuiesc pe strada Parîn- gului, blocul A 6, apartamentul nr. 25 din Lupeni.' Am patru copii, doi școlari și doi miei. Problema pentru rezolvarea căreia mă. adresez redacției este următoarea : nu primimcăldură suficientă. Am întrebat fochiștii de la centrala termică ce servește blocurile „A" și mi s-a spus că au ordin să dea căldură 3 ore dimineața și 3 ore seara, de la ora 18 pînă la 21. De acord cu programul. Dar timpul e- feetiv în care Se furnizează căldură nu este de 3 ore, uneori caloriferele nici nu se încălzesc bine și furnizarea de căldură se oprește pînă dimineața la ora 6.

Dimineața copiii se scoală în frig, se pregătesc pentru plecare la școală în frig, pentru că pînă se simte căldura în” apartamente ei trebuie să școală. La întorc, în tot frig.mai mult 1 cu plapupn mure.se află și blocurile A 3, A 4, A 5, cele cu nr. 6, 7 și 8 de pe strada Paringului. Aceasta în timp ce noi, locatarii, plătim încălzirea normal. De ce ?

plece la amiază, cînd se apartamente e Cei mici stau în. pat, înveliți ie ca să nu tre- fn aceeași situație șiA 5, cele cu nr.
Vasile PETRUȘ, 

blocul A 6, sir. Parîngului, 
Lupeni

Motelul Valea <lc Pești oferă condiții optime de 
petrecere intr-un cadru plăcut a-timpului liber.

l oto : Gh. OLTEANU
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I lui. se nul a-și
In vederea'ridicării Ia un nivel tot mai înalt a participării oamenilor muncii la conducerea activității întreprinderilor, a întregii vieți economico-sociale a societății noastre. Plenara 

C.C. ai P.C.R. din 22-23 martie ac. a stabilit măsuri menite să contribuie Ja perfecționarea- continuă a mecanismului economico- l'inanciar, stimularea creșterii eficienței economice, cointeresarea oamenilor muncii în valorificarea superioară a resurselor existente .și obținerea de rezultate economice superioare.Măsurile adoptate privesc în mod deosebit îmbunătățirea activității de planificare și a celei financiare, creșterea rolului și răspunderi i întreprinderilor în planificarea propriei activități, întărirea autocon- dueerii muncitorești, asigu~ rarea pîrghiilor economice și financiare necesare realizării acestor obiective în concordanță cu prevederile Planului național unic de dezvoltare economico-soci- ală a țării. Recent, Plenara C.C. al P.C.R. din 1 noiembrie a adoptat noi măsuri în vederea perfecționării

întărirea autoconducerii muncitorești
și autogestiunii economico-financiare — cerință obiectivă a dezvoltării 

și perfecționării relațiilor de producție socialistămecan ismului economieo- .social luînd in dezbatere și aprobind proiectul Legii privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor.In conformitate cu orientările formulate de secretarul general al partidului, plenara din martie a adoptat măsuri privind introducerea ca indicator de bază a valorii producției nete în strînsă legătură cu indicatorul producției fizice, perfecționarea ’ celorlalți indicatori econom ico-financiari, îmbunătățirea activității organelor de conducere colectivă pe toate treptele organizatorice în scopul soluționării operative aproblemelor de planificare, financiare, de credit șiprețuri, de organizare teh- nico-matcrială, de comerț exterior și de cointeresare materială a personalului muncitor din unitățile economice.

Prin producție netă se înțelege produsul nou creat ză prețul de cost, sau cos-la nivelul unităților economice. Sub aspect valoric, producția netă reprezintă valoarea nou creată în
turile de producție ale unității de produs. Aceste costuri de producție se calculează în lei/tonă, respectiv, în lei la 1000 lei

CONSULTAȚIE
in sprijinul propagandiștilor și cursanților din 

învățămintul politico-ideologic de partid

activitatea productivă. Ea măsoară mai exact efortul propriu al unităților productive la obținerea venitului național.După cum este cunoscut, în activitatea minieră principalul produs este cărbunele, care participă la producția marfă (globală industrială) a întreprinderii în proporție de 96 la sută. Pentru extracția cărbunelui sînt necesare o serie de cheltuieli care formea

producție marfă.Costurile de producție ale tonei de cărbune se împart în două feluri de cheltuieli și anume :— cheltuieli cu muncavie și— cheltuieli materiale.Cheltuielile cu munca vie sînt formate în cazul costului pe tonă din : retribuții, impozit asupra retribuției, contribuția pentru asigurări sociale calculată asupra retribuției și impo

zitului. Cheltuielile materiale sînt formate din lemnul de mină (mc/tcma), cherestea (mc/tonă), energie electrică (kW/tonă), aer comprimat (mc/tonă) și amortismentul mijloacelor fixe. Celelalte cheltuieli sînt formate din cheltuielile indirecte, în cazul nostru acestea fiind cheltuieli cu reviziile și reparațiile curente ale utilajelor,, cheltuieli de . protecția muncii, cheltuieli cu baia minieră, alocația de cărbune pentru uz casnic și încălzire, cheltuieli administrați v-gospodăreș ti, cheltuieli cu paza etc. Și aceste cheltuieli se pot împărți în cheltuieli cu munca vie și cheltuieli materiale.Producția notă nu este altceva docil valoarea pro-, ducției globale industriale (marfă) mai puțin cheltuielile materiale. Trebuie reținut că una dintre sursele principale de creștere

a producției nete, o constituie scăderea volumului de cheltuieli materiale prin :— economii la consumul de materiale ;— economii la consumul de energie electrică ;— economii la consumul de aer comprimat ;— „mărirea ; duratei de funcționare a utilajelor din dotare.Cu o pondere foarte importantă contribuie la a- eest gen de cheltuieli, a- mortismentul. O altă sursă de creștere a productivității nete valorice o formează îndeplinirea indicatorilor de calitate planificați (cenușă și umiditate)..Aeționînd permanent pentru creșterea producției fizice și a valorii producției nete (prin sporirea productivității muncii și reducerea’ cheltuielilor materiale) colectivele miniere vor obține rezultate economice superioare, răspunzind astfel cerințelor de progres și bunăstare ale întregii societăți.
Eustațiu LUNGII, 

economist, contabil șef 
al I. M. Petrila
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fost dliș-

Eram într-o zonăni l-au oferit

Cadran
tehnico—științific

părut prietc- 
așa cum se

Am ajuns alge fosfo- siaf multe nopți pe

ce marea v-a
3e vitregă, zilele 

erau pe deplin

— După 
fost atit 
frumoase 
meritate.

—Am

mustca de ne-a încântat deosebit a pe care

de plută sau că pe punte, dar in- abisul apei. Am să le dăm alimen-

Ana acele să admirăm ma- paveă ardea. Iți

MERELE BE 4 E R“

Șt toamna poate fi o... primăvară
Foto : Ion LICIU

n fiecare inserat în i’ă cazuri i permise- ere’ pentru la volan b influen- i de bău- Și cu toa- fidînd le- e la care icsigur ur- continuă uți la vo- Greu de au gîndit z de la 
<n Buruia-' 
-R.A. cînd •olan după u apă, de- rrRWlt, Upn fost găsit 

ora 6,30. at ? „Boa- lui i-a șoferii de iărar Cos- ăsit „afu- apa' Mape dreap- .il mașinii, ciș, de la ov a cre- itroșani e :ă și dacă tare". Ur- lim.'is fără io lună și i bani, [Uiți. eZău
au! că ei j. macaroa- vesc de le u^oină lai : a făcut ț de la îva. După .de la ju- la Petro- unde i-a carosabil, ă ARO-ul ilui, „gro- i obrăzni- urmă și-a ativ per- îcere sus- are că el pentru gentili de o fi dacă numai că i amendă itru comate față e control ■ permisu- ; trebui să 1 exame- tc pentru reptul de șina. "jĂ' eu... eXâ- va învăța pe alții, că s-a m regre- ve.

I < ÎN CADRUL OFICIULUI DE STAT PENTRU 
INVENȚII ȘI MĂRCI a fost organizată colecția națională de descrieri de invenții românești și străine care însumează peste 6 300 000 documente de brevet din toate. ramurile tehnicii. Colecția prezintă o deosebită importanță tehnieo-științrfică pentru _ cercetare, inginerie tehnologică, învățămînt 'și producție, întrucît descrierile de invenții conțin cele mai noi soluții tehnice brevetate pe plan mondial.Fondul documentar de descrieri de invenții provine dintr-o serie de țări ca Anglia, Franța, Elveția, R.D.G., R.F.G., S.U.A., U.R.S.S. Un grup de specialiști asigură asistența tehnică pentru cei interesați în consultarea-descrierilor și efectuează cercetări documentare la cererea beneficiarilor.Colecția stă la dispoziția specialiștilor, ea și a publicului larg zilnic, între orele 8 și 15.

> CADRELE DIDACTICE DE LA FACULTATEA 
DE ELECTRONICA .. a Universității din Craiova sînt autoare a două importante dispozitive destinate echipării locomotivelor pentru linii ferate magistrale. Este vorba de un regulator automat de tensiune cu care se echipează locomotivele Diesel-electrice de 2 100 C.P. și de un aparat destinat locomotivelor electrice de 5 100 lțW. Cele, două realizări tehnice contribuie anual Jâ economisirea, la nivelul economiei naționale, a mai mult de 5 milioane lei-val’Jtă.

ajuns, cum s-ar spune, la merele de aur. Au urmat zile frumoase cum numai în largul mării poți vedea. De-abia a- c.im a început pentru noi plăcerea expediției. Apa, marea care orice ai spune tot apă rămîne, mai ales cînd toate a nu Ne-a două zi ceva deosebit.una din aceste zile n-a fost la fel cu ziua precedentă. Am avut norocul să admirăm în toată splendoarea ei policromia răsăritului de soare, o adevărată simfonie. Ziua, apa mării părea cînd platinată, cînd - verde de smarald, cînd neagră, cînd sîngerie sub razele apusului de soare. Am prins zile însorite care

ne-au răsplătit tot efortul pe care l-am depus timp de o săptămînă. In aceste zile am’ reușit, pe lingă activitatea obișnuită și odihnă, să ne uscam echipa-
ratec, iar pluta era învăluită într-o lumină feerică. In prima noapte, cînd n-am .știut despre ce este vorba, am crezut că spre noi vine un submarin si ne Itl-

te înconjoară din părțile, s-a dovedit fi deloc monotonă, oferit marea, timp de săptămîni, în fiecare In nici . meatul care apă. Ceea ce însă in mod fost o surpriză marea no-a rezervat-o câteva zile la rînd. într-o zonă cu res cente, ore din punte ca rea carefăcea impresia că creasta valurilor e euprinsă de jă-
Ursul meloman

— Imposibila fabulă -Ursul se scărpinase în cap de chelise și tot nu se dumirea. Studii superioare — el, studii superioare și șireata și totuși cumătră, încă de. cînd erau ambii analfabcți, era cotată mai rare, fotografia pe aLș, deșteaptă. Mai ales că, la prima polemică, găinilor propuse în cozi, la care,

Spectacolul este greu de descris, era de-a dreptul mirific.
— Vi s-au 

noși delfinii, 
spune ?— Nu ne-au mani, li vedeam venind în viteză spre noi și, în primele zile am crezut că se vor izbi vor sări trad în încercat te, dar nu ne-au băgat în seamă.bogată în pește. Spectacolul pc care
însă il am mereu în fața 
ochilor.Cu toate a-estea, obsesia că plutim fără să știm unde no aflăm era chinui- Intr-o zi, deasupra ăm văzut o migra- fluturi. Erau milîoa- nu ne puteam nici- In urma niște păsări

minează din adine. Abia apoi am văzut că apa care scălda buștenii plutei este fosforescentă, că lumina rămîne pe plută. Imaginea era fascinantă, părea ruptă din poveste. Iți era parcă teamă să calc; pe punte pentru ca imaginea să nu dispară.Intr-o altă noapte am fost martorii unei vânători în adînc. Delfinii vînau ..în jurul plutei. Pe fondul fosforescent vedeam cîr- duri de pești spre care se repezeau delfinii. Ii vedeam sărind din mare și cum antrenau apă <‘u alge fosforescente păreau niște ex
plozii. artificii.

toare. mării ție de ne și cum feri de ei. lor veneau mici, parcă erau filigrame, care s-au așezat peste tot, au intrat peste tot. Iți luau chiar mîncarea din mină. Se odihneau și plecau. Prezența acestor oaspeți ne-a produs o mare bucurie. Nu mai eram singuri pe mare și-apoi, atît fluturii cît și păsărelele. ne-au vestit < ă pămîntul era departe. (Va urma).mi-te, Moș Martin tînjea a nemurire, aștepta ca la marele, spectacol al pădurii să fie trecut în rîndul idolilor...-.Iși căută, cu înfrigu- în- tr-un tîrziu, descoperi doar, spaima vai- ce litere minuscule, un.. duel rușinat, Moș Martin mormăi înciudat și amină pentru moment răzbunarea, pretex- tînd că nu-s de aceeași categorie de greutate....lată însă că, cel acle-; sea purtat în lanț și pus să joace, după o strașnică reciclare într-ale âcupunc- tnrii, reciclare' desfășurată într-o mirifică zonă, stropită eu mult hidromel, se simți în stare să redeschidă conflictul. li puse la bătaie și pe subalterni, conform u- nor grafice — modele de organizare a timpului dansant, trebuia să joace cînd iepurașul, cînd veverița, ieșise doar la lumină că maestrul avea acum și califi- eoregraf. Pasă-

că reprezentanții departamentului său, muritorii de a li se pomeni alcătuiesc operetei de vulpe".

Dragos CAlJX

său, rînd, fără ; măcar numele, corpânsamblul ..Ursul păcălit muzica. libretul și regia aparținînd viclene:, < vai, numai zâmbet pe sferturi din afiș, deținea și rolul principal. Să crape de ciudă și nu altceva Moș Martin ! Cînd auzi primele acorduri, retrăi clipele cînd tremura pe marginea lacului înghețat, cu coada undiță. Dar acum nu intrase numai la apă,, ei și în joc, vulpea îi promise că, dacă nu-și dă silința, lă viitoarea premieră. îl va distribui doar ca maestru de lumini. Și cît tînjise el după celebritate ! (I. Vulpe)

re.
roi

Ofensivă împotriva 
fumatului• ÎN ORGANISMUL FUMĂTORILOR. La un recent congres internațional -de. boli' pulmonare s-ă arătat că in organismul unui fumător care consumă 20 țigări pe zi pătrund, în decurs de 20 ani-, peste 7 kg de gudroane. -

' • 'NUMĂRUL FUMĂTORILOR ESTE ÎN SCĂDERE. în urma avertismentului de pe pachetele de țigări privind pericolul fumatului, se înregistrează o scădere a numărului celor ce fumează. Conform statisticilor, în rîndul bărbaților procentul s-a redus de la 43 la 39 la sută,- iar la femei de la 34 la 31 la sută. Se speră că pînă la sfîrși- tul acestui secol fumatul să devină un fenomen tot mai rar. (I. BREBEN).

— Și ești sigur că 
astfel il vom tăia de 
două ori mai repede?”

INOVAT

Traian FURNEA

a-și d;l o părere autorizată asu- poetice. ..
- « _că fumătorii trăiesc cu patru ani : posibil ca ei să se fi născut cu

Semințe de bostan
Lam lilit redactorului de specialitate versurile m'le, 

apoi l-am trezit IX’ntru 
pra posibilităților mele

Matei MIMAI

Rebus
1) Incursiune în timp

Vasile MOLODEȚ

ilizată 
nul 
culație 
etroșani ORIZONTAL: 1) Toboganul ploilor autumnale ; 2) Prefațează toamna, recolta viitoare ; 3) Maladie autumnală...

Intrare în pîine I ; 10) veche.
VERTICAL :pe termen scurt ; 2) Ține de comportament ; 3) Indicativ spațial13de

In zilele însorite, 
catul echipamentului 
devenit preocupare de 

căpătii.

um sus și ’etre Lin- at, că de duba din l-a văzut it priori- principal oloane de ăreia i-a ce-i cu as- .1 vede, n drum cama de imic. Nici ii că le- oți una cuie res-stai pe rar va a- vețe cînd rdâ prio- a mai bi-

IIIIIVI

ORIZONTAL : 1) Cu obrazul gros ;2) Pulverizează tot ce are ; 3) Piesă in două părți ; 4) Crimpej de melos vechi

— Tras pe roată ; 5) Cîntăreț cu ora— Insulă engleză — In prima linie ; 6) Figură venerabilă — Suit în vîrful capului. 7) Figură de proporții neobișnuite —- La înălțimea on oarei; 8) Atins de mînia cerului ; 9) Totodată! — Prins pe recepție — Țin de greaca
Apreciate mare fix ; 4) N'u-i de viață — Nod circumstanță ; 5) O bere egipteană Bine vâzuți ; 6) Garantează ținerea curent — Cu mult timp, in urmă ; La momentul potrivit — Ii bate pela

7)toți ; 8) Nici sub, nici peste — Scăzută 100 la sută ! ; 9) Fixează intrările și ieșirile — De toate pentru toți ; 10) la totul de la rădăcină.

Pe ( ît e de posibil 
mai puțin, pe atît e dc 
patru ani mai de\ reme.

— • -
..Aceasta este o farfurie, îi zise el proaspetei sale 

soții, ,ar ai. isia o furculiță, vez; sa nu te înțepi. Acesta 
este cuțitul, vezi de unde-1 prinzi, iar acesta este araga
zul. Aceasta este o eratiță. iar acesta un ceasornic. Acum, 
că știi toate astea, nu mă îndoiesc că-mi vei pregăti o 
ni încarc pe cinste".
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Epigrame
PREJUDECATA

Criticu-aprecie
sculptura, 

Dar cînd j-a văzut 
figura

Deodată-ncepu
să .fiarbă :

— Cum, un pictor
fără barbă ?

ȘEDINȚOMANUNUI
Eu, tovarăși,

voi fi scurt, 
Preciză chiar la început. 
Dar și după cinci 

pătrare
De ceas, era

în picioare !
M. MUNTEANU

...și puțină promoroaeă ! ; 4) Legătură de fasole — Luate din cămara !... — ...și puse în hambare ! ; 5) Cîntec de leagan — Ciorchine ; 6) Venit de la mare — Nașterea galaxiei noastre ! ; 7) Conservate în oțet ! — Zburătoare alungată de răceala toamnei țmasc.) ; 8) Duce roadele toamnei... — ...la cramă !... ; 9) ...și scîrțîie sub povara lor — De la o toamnă la alta ; 10) Toamna îsi numără bobocii (pl.).
VERTICAL : 1) Semne autumnale de răceală... cu noroe ; 2) Serviciu, . cupastrama și tulburel — îmbrăcate In pnlon ! ; 3) Cavaleri tomnateci — Scobitură ? ! ? ; 4) Trei din zece ! — la ie uită ! ; 5) Marchează un fel de început — Murat ; 6) Sistem de... încălzire — Venite de Ia mare luminozitate ! ; 7) Iar s-a încurcat ! — Un fel de aranjat, toamna în cămară ; 8) Din nimic! — Lemn tare — Cîteva roade!; :)) Nopți de toamnă tîrzie — Sezonier m lucru ; 10) Vibrații autumnale detimp rece.

Milva L. TEODOSE
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MEMENTO
FILMEîncheierea vizitei delegației parlamentare române

MONROVIA 4 (Agerpres), — S-a încheiat vizita în Liberia a delegației parlamentare române condusă de Vasile Vîl- cu, președintele C_ Centrale de Revizie F.C.R., membru al siliului de Stat.Delegația a avut o trevedere cu Robert Bright, secretarul general al Partidului „The True .Whig", partid de guvernământ și cu alți membri ai conducerii acestuia.

ComisieiaCon-
m-I. E.

Robert LE. Bright a rugat să se transmită tovarășului Nicolae . Ceaușescu, secretar general al ' Partidului Comunist Român, cele mai bune tirărî de sănătate și fericire, de succese poporuluiAu fost evidențiate nele relații existente cele două partide, liniihdu-se că dezvoltarea acestor relații cauzei cooperării neștî multilaterale cele două țări și re.

noi român.bu- între șub-serveștepriete- dintre ipopoa-
Orientul Mijlociu

prem al U.R.S.S., conducători de partid de stat sovietici.

Brejnev. al Coml- al Partial Uniu- președintele
MOSCOVA 4 (Agerpres). — In sala mare a PalațUlui congreselor din Kremlin a avut loc adunarea festivă consacrată celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.In prezidiul adunării au

iuat Ioc Leonid secretar general tetului Central dului Comunist nii Sovietice, Prezidiului Sovietului . Știai țiȘi
Forța 

toane a marilor idei lui Octombrie" a prezentat de 'Aleksei .sighin, membru al roului Politic al C.C. P.C.U.S., președintele siliului de Miniștri U.R.S.S.

ȚARILOR IN CURS DE DEZVOLTARE

Acces mai larg la
PARIS 4 (Agerpres). — în cadrul Comisiei pentru științe exacte și naturale a Conferinței generale a UNESCO, ale că

rei lucrări se desfășoară 
la Paris, au loc dezbateri asupra proiectului de program pentru anii 1979— 1980, elaborat de directorul general' al UNESCO, care își propune să contribuie la promovarea în lume a progresului ști
inței șî tehnologiei în scopuri pașnice, să sprijine a- plicarea efectivă a cuceririlor științei la dezvolta-

cuceririle științeirea economică, socială culturală a tuturor poarelor și, îndeosebi, țărilor în curs de Voltare. In cadrul terilor delegațiile în curs de dezvoltare —scos în evidențăstringentă a țărilor lor, de a avea un acces mai larg și mai rapid la cuceririle științei și la tehnologiile moderne, fără de care nu se poate concepe obținerea de rezultate în direcția instaurării unei noi ordini economice internaționale.

Și po- a dez- dezba- țărilor au nevoia

Conflictul ugandezo-tanzanian
DAR ES SALAAM 4 '(Agerpres). — Potrivit u- hui comunicat oficial dat publicității la Dar Es Sala

am, forțele armate tan- Saniene au doborît, în țursul zilei de vineri, do- țiă avioane ugandeze, 
țâre încercau să bombardeze podul strategic de 
ia Kyaka, important punct de trecere peste rîul Ka- gera.’ Comunicatul tanzanian, bare arată că „luptele continuă". precizează că pînă yineri seara forțele ugan-

deze fuseseră respinse la nord de Kyaka, punctpl cel mai avansat pînă la care acestea pătrunseseră pe teritoriul Tanzaniei.
ABIDJAN 4 (Agerpres) — Președintele Coastei de Fildeș, Felix Houphouet- Boigny, a adresat șefilor 

de stat ai Tanzaniei și U- gandei u.n mesaj care conține apelul la stabilirea i- 
mediată a unui dialog în vederea încetării ostilităților de la frontiera dintre ele, informează agenția France Presse.

ENCICLOPEDIE 
OLIMPICALa una dintre editurile din Moscovă se află sub tipar o enciclopedie olimpică,' la care au lucrat, din anul 1976, peste 10(T de autori sub conducerea lui Serghei Pavlov, președintele Comitetului unional și președinte ăl tului de stat pentru cultură fizică și sport U.R.S.S. Lucrarea, conține apărea 100 000

olimpic Corni te-

tă o uriașă cascadă, care se formează, datorită insulelor și stîncilor subacvatice existente în zona respectivă și care separă apele mărilor din bazinul Oceanului Inghe- . țat de Nord de Oceanul Atlantic. Se apreciază că debitul cascade cu al Pămîntului luate loc.
acestei uriașe este echivalent tuturor fluviilor la un

ADUNAREA GENERA
LA A O.N.U. a adoptat, vineri, în unanimitate, o rezoluție privind proclamarea unui An internațional al tineretului.

APROXIMATIV 600 000 
DE ALEGATORI din sta-' tul indian chemați să mimică, la alege un Camera depu taților a Parlamentului Indiei (Lok Sabha).

egip-la
Karnataka sînt se prezinte, du- urne pentru a reprezentant în

TEL AVIV 4 (Agerpres)— Ministrul apărării al Israelului, Ezer Weizman,- s-a întors la Tel Aviv pentru a informa guvernul a- supi’a convorbirilor teano-israeliene deWashington. El a precizat că se va reîntoarce în capitala S.U.A.
BAGDAD 4 (Agerpres).— Trimisul special al A- gerpres, Neculai Chilie, transmite: După cum a anunțat un purtător de cu- vînt al O.E.P., Comitetul palestiniano-iordanian, cre-

luni

at recent în urma . întâlniri între regele sein al Iordaniei și serComitetului Executiv Organizației pentru berarea . Palestinei, își începe lucrările în timpul conferinței arabe la nivel înalt de la Bagdad. In cadrul acestei lucrări, vor fi examinate chestiuni privind „soluționarea unor probleme de o importanță excepțională dintre Iordania și O.E.P., a precizat purtătorul de euvînt.

unor Hus- Yas- Arafat,-- președintele al Eli- va

Duminică, 5 noiembriePETROȘANI — 1 Noiembrie i Mînia, seriile I-II; Republica : Sando- kan — tigrul Malaeziei; Unirea : Corsarul din insulă, j. "<PETRILA : Urmărire periculoasă.
LONEA: Rîuț care urcă muntele.
ANINOASA I Nimeni 

■ nu aleargă mereu.
VULCANi Capcana 

din munți.
LUPENI — Cultural: 

Avaria ; Muncitoresc : 
Corsarul.URICANI iPoenaru. Doctorul

Jj..-

7 No- hră- Re- de
Soțul

Lucrările Conferinței arabe
BAGDAD 4 (Agerpres). ’ — Sîmbătă dimineața Palatul prezidențial Bagdad a-u continuat arabela din iu-crările conferinței la nivel înalt.După încheierea ței plenare, la care luat parte numai șefii : de delegații, un comunicat o- ficial a informat că parti- cipanții la conferință au hotărît să trimită la Cairo o delegație cu un mesaj al reuniunii arabe la nivel înalt de la Bagdad adresat președintelui giptului, Anwar EI dat, în care acesta invitat „să renunțe la a- cordurile de la Camp David4. In baza hotărîrii conferinței arabe la nivel înalt, delegația trimisă la Cairo este condusă de primul ministru al Libanului, Selim Al-Hoss.

ședin-au

E- 
Sa- 

este

la nivel înaltSelim Al-TIoss a declarat, că mesajul este adresat de președintele Irakului,. Ahmed Hassan Al- Bakr, în calitatea sa de președinte al reuniunii a- rabe la nivel înalt. Vom
informa pe președintele E- giptului asupra dezbaterilor reuniu-nii la nivel î- nalt și vom aduce parti- cipanților la reuniune răspunsul său lg mesaj — a precizat premierul libanez.

Luni, 6 noiembriePETROȘANI — iembrie : Cum se nește un măgar 1 publica : Floare cîmp ; Unirea !. meu, seriile |-II.PETRILA i Urmărire periculoasă.
LONEA: Corsaruldin insulă.
VULCAN! Pledoarie pentru dragoste.LUPENI — Cultural: 

I Din nou liniște ; Mun- Icitoresc : Corsarul.URICANI : Doctorul | Poenaru.
TV.

Notă, externă

din care500 de pagini, va într-un tiraj de de exemplare.
DROGURI

DESCOPERITE DE...
CÎINIVameșii austrieci descoperit într-un i camion TIR care se pe teritoriul Austriei tranzit între Turcia R.F.G., o cantitate

Ultima operație de restaurare a fost făcută în urmă cu 20 de ani sub conducerea lui Kamal el Malakh. cunoscut istoric și arheolog egiptean.Recentele căderi blocuri enorme de tră s-au produs sub fectul factorilor de ziune.
PRODUCȚIA 

MONDIALA DE
CEREALE

depia- e- ero-
Faptul divers

au auto- : afla în Și de 2300 kilograme de hașiș a cărui valoare la bursa neagră este apreciată la 11—15 milioane de dolari. Ascunzătoarea unde se afla drogul a fost descoperită cu ajutorul clinilor dresați special.
CASCADA URIAȘA IN 

FUNDUL -----------------Cercetătorii au ajuns la concluzia că în zona situată între Groenlanda și Irlanda pe fundul oceanului exis-

ACCIDENTELE IN
FLOTA MONDIALA

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A,O). a dat publicității, la Roma, un raport cu privire la producția mondială de cereale pe 1978. Documentul arată că în anul curent se va obține o recoltă de cereale record : 1 144 miliarde tone.
terorismul in

ASCENSIUNE

Toamnă fierbinte in Franțaodouă săptămîni, răspunzând apelului lansat de Confederația generală a muncii (CiG.T.), Peste 200 de nave sînt imobilizate fie în radă, fie la cheiurile porturilor franceze de la Marea Nordului și pînă la Atlantic sau Meditera- na. Greviștii revendică ă- meliorarea condițiilor lo» de muncă și de viață.In acest context, conflictele sociale din Franța se accentuează și în întreaga țară se înregistrează o veritabilă multiplicare a grevelor locale și regionale ce se dovedesc a avea o putere de contagiune mai mult decît preocupan- tă pentru autorități, care nu reușesc, în actualele Condiții economice, să soluționeze îndeosebi grava problemă a șomajului cronic, cu toate' consecințele pe care o asemenea imposibilitate le generează pe plan social.

Parisul, marea metropolă a lumii occidentale, o- feră în prezent o imagine mai mult decît dezolantă 1 gunoaiele se acumulează pe trotuare (peste 38 Q00 metri cubi de deșeuri menajere), după ce lucrătorii de la salubritate au declarat o grevă perlată, cerînd ameliorarea condițiilor lor de muncă și de v-iață. Grevă în sectorul serviciilor poștale și ale telecomunicațiilor ; întreruperi ale lucrului în domeniul transporturilor feroviare ; greve în ramura construcțiilor navale ș.a.m.d. — în semn de protest față de insecuritatea locurilor de muncă și a permanentei amenințări cu concedieri. Transportul ' maritim este aproape asfixiat: 28 000 de marinari, repre- zentînd majoritatea covîr- șitoare a celor ce lucrează în 'acest sector de o importanță vitală pentru e- eonomia franceză, au întrerupt* lucrul de aproape A. V. .

OCEANULUIsovietici

Flota mondială comercială a pierdut anul trecut în accidente un număr de 334 nave, cu un tonaj total de 1 073 127 tone. Datele statistice publicate la Londra relevă că numărul navelor distruse prin incendii se ridică la 57, cu un tonaj total de 477 409 tone, ceea ce constituie un record: Trei nave s-ău pierdut fără urmă.
IN RESTAURAREMarea piramidă de Ia Gui’zeh va suferi, înce- pînd din luna 1979, un proces de restart- politice, 20 magazine, rare. . . fabrici etc.

Un document al .Italian, dat publicității la Romă, atrage asupra creșterii mului în Italia. 1 ianuarie 1978, rată în raport, comise 1 983 acte violen- " te. Au fost avariate nouă secții de poliție,
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Duminică, 5 noiembrie '8,00 Gimnastica la domiciliu. 8,13 Tot înainte ! 9,10 Șoîmj| „ patriei. 9,20 Film 5 Serial I pentru copii ^'„Cărțile junglei". Episodul ,s 11. 
9,45 Pentru » căminul 
dumneavoastră. 10,00 Viața satului, 11,45Bucuriile muzicUl Jo
hannes Brahms. 12,30De strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 Album duminical — Ora veselă. 14,00 Woody, eiocăni- toarea buclucașă . _— desene animate. Stadion sportiv Fotbal !
Craiova — Steaua (re- ( 
priza a II-a). 17,50. Film serial i Linia ma- ' Epi-Micul , mici. ' 19,20 (1918- socia-

15,00 
magazin în imagini. 

Universitatea

I
 r inii svci icti -sritimă Onedin —• sodul 63. 18,40 ecran pentru cei 19,00 Telejurnal.Documentar TV < 1978) România listă — idealurile împlinite. 19,40 Antologii I artistice — Gala cîn-tecului popular (II).20,45 Film artistic : „Oa- I menii vor să trăiască".Premieră pe țară. Producție a studiourilor franceze. 22,20 Telejurnal. Sport

Luni, 6 noiembrie
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I15,55 Telex. 16,00 E- misiune în limba maghiară. 19,00 Concert I de muzică poloneză cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la redobândirea independenței Poloniei. 19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 Panoramic. Roman foileton t tere fără glorie", sodul 11. 21,10zont ...... .21,45 Pa trie, .. Republică iubită — Emisiune de cîntece. 22,00 Cadran mondial Telejurnal.

de tricotaje Petroșani
ÎNCADREAZĂ URGENT :

I

atenția teroris- De la se a- au fost
...21 ianuarie sedii ale unor partide

lăcătuși
electricieni

- instalator 
strungar 
sudor 
șofer

Cei interesați se pot adresa la întreprin
derea de tricotaje Petroșani, sau telefon 
43812, zilnic între orele 7—13.

20,20 
«Pu- 
Epi- 

. , Ori-tehnico-științific.
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