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Sectorul II Uricani

Brigadierul Aurel Șoșoi de la I.M. Uricani cu or
tacii din schimbul său au ieșit din mină după un 
nou șut rodnic. Foto : Ion LICIU

Și-A ÎNDEPLINIT SARCINILE 
pe primii trei ani ai cincinalului

♦ 65 mii tone de cărbune extrase peste 
prevederi ♦ în 1976 : 24 671 de tone de 
cărbune peste plan ; 1977 : 4- 20 827 tone; 
pe 9 luni din 1978 : + 19 973 de tone
♦ Depășirea la productivitatea muncii pe 
sector : 53 kg/post în 
1977 și 153 kg/post 
1978.Bilanțul întrecerii socialiste pentru primii trei ani ai acestui einoinalconsemnează între fruntașii pe întreaga Vale șicolectivul unui sector de la Uricani — cel al sectorului II. încă de la începutul lunii octombrie a acestui an, colectivul a raportat îndeplinirea sarcinilor 1« producția fizică de cărbune pe primii trei ani ai cincinalului. Avansul luat față de sarcini, după doi ani de activita
te rodnică se exprimă în graiul precis al cifrelor, în cele 65 471 tone cărbune cocsificabil extrase suplimentar. Anualdepășirile sectorului sînt {Continuare în pag. a 2-a)
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NUMĂRĂTOARE INVERSĂ PE ȘANTIERELE 
construcțiilor DE LOCUINȚE

Pe șantierul din Vulcan

Poligonul de prefabricate 
asigură piese pentru șantier 

cu o săptămină în avansIntîrzierile mari înregistrate de constructorii vul- căneni ne-au condus, cum era și firesc, și la poligonul de prefabricate din oraș, loc unde, din timp, se hotărăște, dacă putem spune așa, soarta obiectivelor a- flate în construcție. Ne așteptam să întîlnim o situație necorespunzătoare în pregătirea prefabricatelor, a Betoane] or și a mortarului, mult solicitate înșantier și a căror lipsă a fost deseori invocată îndiscuțiile purtate cu con- tînără colaboratoare a mea,
[ <Vă inl&rntam

1976, 166 kg/post în 
în trei trimestre pe

de 20—24 000 tone cărbune. Iată și aportul brigăzilor la acest frumos succes. Brigada condusă de Laurențiu Kelemen — transferată de numai o lună la sectorul I al minei — a contribuit Ia bilanțul general în 2 ani și 8 luni, cu aproape 15 000 tone cărbune. In mai puțin de un an de cînd se afiă la conducerea brigăzii, brigadierul Constantin Sorescu împreună cu ortacii a extras în plus peste 12 000 tone. Contribuția binecunoscutei brigăzi condusă de Traian 

structorii în repetate rîn- duri.Primul contact îl avem cu subinginer.il Vasile Stroe, șeful șantierului, al cărui nume a devenit familiar cititorilor noștri care au urmărit suita de materiale de pe șantierul din Vulcan. De data aceasta dădea indicațiile pentru încărcarea și transportul unei mașini cu B.C.A. „De fapt, de întreaga activitate ce se desfășoară în poligon răspunde cea mai 
ințat cercul literar „Tril- A ditorii peniței". Prima 1 reuniune a fost consacra- I tă marelui povestitor Mi- I hail Sadovean u. .pentru ca apoi să se prezinte o selecție din" creațiile elevilor, membrii ai cercului. (T.S.).

I

vă informant
Aspect din timpul simpozionului. Foto : Ion LEONARD

PROLETAR» DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VXț^Steagul roșu
DUMINICA, 22 OCTOMBRIE 1978 4 pag. — 30 bani

Planul anual realizat 
cu 90 de zile 
mai devremeIn Atelierul de zona C. F. R. Petroșani, planul de producție pe anul 1978 s-a realizat cu 90 de zile mai devreme. S-au reparat peste planul anual 322 vagoane în plus, fără nici un vagon defect în termen de garanție și fără accidente de muncă. Pe trimestrul III 1978 planul a fost realizat în proporție de 128 la sută, iar productivitatea muncii 125 la sută. S-au reparat, peste plan, în acest trimestru 248 vagoane.La aceste realizări deosebite. și-a adus contribuția întregul colectiv de muncă, în fruntea căruia se •află comuniști ea maistrul Ion Straja, care a coordonat întreaga activitate de producție, Ioan Susan, șeful -Atelierului, bun organizator al întregii activități, șefii echipelor de lăcătuși loan Godeanu. Gheorghe Mezo. loan Iliuță. echipa de forjori condusă de Avram Hooa. echipa 

de la "ridicare. polizare a vagoanelor condusă loan Costea, eebipele strungari Conduse de Voi- cu Ungur, de sudori condusă de Victor Andraș. de la întreținere și reparații utilaje și instalații condusă de Ton Lăzărescu și Fănică Costea și alții-

de de

Nîcolae COLCER, 
tehnician principal

subinginera stagiară Ileana Crișan, o fată inimoasă și de treabă, dar pe lingă faptul că tinerii trebuie îndrumați și sprijiniți în
C. IOVANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Intre problemele de bază ale istoriografiei și lingvisticii române, două s-au impus ca mai importante per- sistînd pe primul plan al cercetărilor : a) ni o ș t finirea de limbă din fondul autohton (substratul traco-dacic), b) geneza comunității social-etnice a românilor, — care continuă să fie supuse discuțiilor, controverselor sub a- numîte aspecte, din cauzele îndeobște cunoscute : natura însăși a materialului documentar disponibil (redus cantitativ și calitativ, încă lacunos, echivoc orj Ia' prima vedere incon- cludent în limitele unor criterii științifice. încă departe de a fi definitiv stabilite și fundamentate) și a pozițiilor de principiu adoptate dP mulți cercetători sub înrîuriroa preocupări gandistice teritoriale, concret cu lui al XIX-lea. Reexaminarea celor două teme-aspec-
unor politico-propa- cu revendicări începînd mai sfîrșitul veacu-

Simpozion
In cadrul festivalului național „Cin tarea Româ

niei , compartimentul de cercetare al I.C.P.M.C. a 
organizat sîmbătă, 21 octombrie, un simpozion de co
municări științifice privind cele mai recente reali
zări din domeniul cercetării și proiectării tehnologice. 
Lucrările prezentate, temele abordate de cercetători 
și proiectanți sînt legate nemijlocit de activitatea 
productivă a întreprinderilor miniere și preparațiilor 
și urmăresc, îndeosebi, rezolvarea problemelor de 
dezvoltare a extracției de cărbune și perfecționarea 
procesului de preparare a acestuia prin mecanizarea 
lucrărilor din subteran, prin perfecționarea tehnologi
ilor de producție, a lucrărilor auxiliare aferentei

Prezența la lucrările simpozionului a numeroși 
specialiști din cadrul I.C.P.M.C., C.C.S.M., I.U.M.P.,
I.M.P. (dar un număr mai restrîns din partea Com
binatului minier Valea Jiului — de ce oare ?) și a 
altor întreprinderi și instituții, specialiști care au 
participat la dezbaterile prilejuite de susținerea co

municărilor, demonstrează cu prisosință importanța, 
atenția deosebită care îi este acordată cercetării ști
ințifice și proiectării tehnologice în Valea Jiului.

înaltul nivel științific și mai ales caracterul apli
cativ — și nu pur teoretic — al lucrărilor prezen
tate dovedesc că cercetătorii și proiectanții comparti
mentului de cercetare al I.P.C.M.C. se străduiesc să 
transpună în viață sarcinile trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind modernizarea și mecani
zarea mineritului carbonifer.
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Noi puncte
vedere în problema
etnogenezei (I)

Prof. dr. doc. I. I. RUSSU 

în ultimele de cercetare roade pro- din

te enunțate mai sus (a, b) ale problematicii istoriei românești veclii poate și trebuie făcută cu mai multă rigoare și exigență, pe un plan larg îngăduit și impus de rezultatele arheologice și îndeosebi lingvistice, dobîndite de știința românească trei decenii intensă, asiduă, cu valoroase, fund punct de vedere toric. Rezultatele pectivele acestor vor fi prezentate tic, dar fidel în de mai jos, menite să orienteze pe cititorii noștri a- supra situației și perspectivelor științei românești în etapa actuală.'Prin „etnogeneza românilor" (problemă de acută actualitate istorică și po- litieă-națională) înțelegem 

concrete, semn ificative soeial-is- și pers- cercetări schema- schițele

i

4
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procesul social-isto-ric fu care a luat naștere și s-a cristalizat definitiv . comunitatea etno-lingvistică pur- tînd numele colectiv și național români, cu limba tipică și uniformă pe care o vorbește neîntrerupt din antichitate pînă azi, derivată direct din latina imperiului Romei, avînd conștiința unității etnice, culturale și economice. Este 
o puternică și pregnantă realitate (o „insulă a latinității" într-o mare eterogenă din spațiul carpato-bălca- nic și dunărean, în sud- estul european) pe care nu este îngăduit și nu e just să o limităm din punct de 
vedere istoric la teritoriul României de azi, adică la poporul „daco-român", Căci români locuiesc și îna- fără, vorbind dialecte ale limbii române în sudul Dunării de Jos (aromâni, istroromâni, meglenoromâni). Datele și condițiile în care au apărut românii 
(Continuare în pag. a 2-a)

O virtute... 
netrebuiuciuasăAm discutat, de nenumărate ori, cu unii responsabili de magazine alimentare asupra necesității de a instala două-trei' măsuțe . tip expres, la care unii cli- enți ar putea să consume mai ales produsele lactate cu eornuri. Asa

se procedează peste tot, în orașele țării. O încercare reușită s-a făcut și la magazinul de mezeluri — brînzeturi din centru Petroșaniului. „Experimentul" a demonstrat avantajele linei asemenea soluții. Și totuși responsabilii eu pricina s-au arătat nereceptivi.— Noi n-am mai făcut așa ceva...— Ne trebuie aprobarea conducerii I.C.S.A. și A.P. (!!) etc., etc.Cu alte cuvinte mulți ' dintre ei, în loc să vină în întîmpinarea cumpărătorilor cu inițiative practice,. care să evite pierderile de timp, preferă să facă comerț așa cum au învățat, din comoditate, „bătătorindI 11 cărări știute, în virtutea inerției.I Luni, la ora 17, la Școala generală nr. 5 Petri- la, se deschide activitatea unui club „Femina", organizat de comisiile de femei și de Crucea roșie din cartierul 8 Martie al orașului.La Școala generală nr, 
. 4 din Petroșani s-a înfi-

...Păi, tovarăși . responsabili ai amintitelor magazine alimentare, asta e singura virtute care e netrebuincioasă omului1
Ion VULPE

subinginer.il


2

Cultura și educația nu se fac
nici cu amînări, nici cu scuze

Toate instituțiile culturale din Valea Jiului iși 
stabilesc, în fiecare lună, programe de activitate in 
așa fel structurate incit să cuprindă cit mai echili
brat cu putință o arie largă de manifestări, cores
punzătoare preocupărilor și interesului oamenilor 
muncii. Cite dintre acestea se și transformă din in
tenție în fapt ? Răspunsul la această întrebare l-am 
căutat .joi după-amiază, în timpul unui raid în cele 
două cluburi din Petrila 
al minei.

și Ia căminul muncitoresc

primirea organizației, a elevilor a H-a de Ia nr. 1.

Emoțlile primirii 
cravatei roșii 

cu tricolor PE IM 
1NCRJ 
AUTOÎ

gram afișat pentru informarea celor interesați) trebuia să susțină în sala de apel a minei, pentru schimbul III, microspectacolul „La țintă", prezentat de brigada artistică.— Nu s-a ținut, ne-a spus tovarășul Nieolae Gogelesej, directorul clubului, pentru că brigada s-a dizolvat într-un anumit fel : două fete frecventează cursurile serale ale liceului și nu mai vor să vină. . ț-'': e :Despre modul., cum se înființează și cum s.e „dizolvă" aceste formații ar fi m ilte de spus, . Nu ne așteptam ca joi — zi de toamnă care trebuie să fie plină la clubul'ij cînd trebuie să fie organizate activități pentru tineret, dar și alte tipuri de manifestări care să sintetizeze repetițiile formațiilor, dar și eforturile celor cu responsabilități culturale — să fie o zi goală în cele două cluburi. Doar vreo . 15-20 de oameni erau: adînciți în partide dc șah... Asupra „colaborării" dintre cluburi ■ muncitorești care trebuie să în (cu atît cămine preocu- sînt, la Mano-

Intr-un cadru festiv la Muzeal mineritului din Petroșani a avut loc zilele trecute în rîndul pionierilor claselor Școala generală A i fost adevărate emoții în premieră pentru cei care, primind cravata roșie cu tricolor, și-au luat totodată primul lor angajament solemn față de țară, partid și popor, dc a învăța tot maj bine, pentru a deveni oameni de nădejde a> societății. După cum ne informa comari- danta instructoare a u- nității de pionieri, învățătoarea Viorica Chireu- lesc-u, cravata purpurie eu tricolor va nată săptămînă și altor 40 de claselor a Il-a.

[ fi șofer pi L ce. transpi.trebuie îr serie întri diții prinți cea din î corectitudi I Iată însă I de control l rutier l-an : ferul Duridin Petr I autobuzulE.T.P., pil în timp e influența | eoolice. Ș L. volan tr . -afle un ș I i-a încred t cerea, nef l,ei-'d»-TotI băuturilor 
I afla și șol I țu eînd , I conducted31 HD 213! nînd E.T. de faptulI un dru: I destul deI lat, el a I Idin .Jieț,de zi“ și . Maleea atimp ce < I buzul cu I loan Hoți I fost suspf I în acest („învățat n I în ambeleplicat lei de 600 le rea peiI lună.| Ț-inefn I băm eoni 
I ce cautăI feri pe a călători ? nu mima pentru ci și pen lie eare-i autobuz 1

— Cînd a fost tovarășul profesor ? <— Păi, pe Ia lunii septembrie.ce facliber ?numai aici, ne-a mar
sfîrșitulDar locatarii

In programul clubului din Petrila, afișat discret doar în hol, era prevăzută, la mină, dezbaterea „Folosirea eficientă a utilajelor din dotare, contribuție în timpul esențială la creșterea productivității muncii". A a- vut loc ?— Nu, ne-a spus tova- , rășul Constantin Pricob, director al clubului. De dimineață, ia mină s-a desfășurat o ședință de analiză și nu s-a putut organiza acțiunea.Dar fie-ne iertată

de două— Sîntsăptămîni. turisit Ion Tufiță, muncitor la sectorul III al minei
Pe cărări de munteUn grup de peste 50 de pionieri din școala noastră au fost de curînd la cabana Straja. Frumusețea peisajului montan i-a fermecat pe excursioniștii conduși de tovarășul profesor Otto Daradics.In drum spre cabană — pe traseul Valea Brăii, VîrfUl Mutu, cabana Straja — s-a desfășurat un con- de orientare turistică, pionierii avînd din nouocazia să-și arate istețimea pe cărările alpine. Pe terenul din fața cabanei ș-a jucat fotbal și volei. In apropiere a fost aprins un foc de tabără. Activitatea s-a încheiat cu un frumos program artistic.

Eleva Marinela ROȘU, 
comandantă unității de pionieri 

de Ia Școala generală nr. 6 Eupeni

curs
o întrebare : la acea analiză a |uat parte chiar tot colectivul de muncă ? Apoi respectiva dezbatere — interesantă prin tematică — nu trebuia să fie condusă neapărat de directorul clubului în persoană, care nici nu este specialist în problemă, de altfel.— Cînd ați organizat ultima acțiune la căminul muncitoresc ?-— Păcat că nu e tovarășa bibliotecară aici... (răspuns edificator din două puncte de vedere : primo — rnîna stingă nu știe ce face mina dreaptă ; secundo — evidența slabă sau, mai degrabă, lipsa evidenței muncii).Aceeași întrebare am formulat-o și administratorului căminului muncitoresc, Petru Tomia.— Ca să fiu sincer, zicea dînsui, ultima dala a fost aici un tovarăș profesor de la liceu.., Vine mai des, însă, tovarășa bibliotecară.

Ce întreprind 
cluburile din Petrila 
pentru îmbogățirea 
vieții din căminele 

muncitorești

Petrila. Urmărim programul Ja televizor și citim cărți. Ce să mai spun de- eît că e ordine, curățenie, ce .mai, e plăcut. ,La ora cînd purtam a- cest dialog sala de club a căminului era închisă. Pe ușă se afla un anunț curios : „Programul bibliotecii se afișează săptămînal" și urma o adresă, nefiind amintit, de fapt, nici un fel de . program. Am mai aflat de la administrator că de 7 (șapte) luni stația de radiofîcare nu funcționează pentru că i s-âu ars 2 tuburi electronice. Dorim să știm și noi cînd va fi, în sfîrșit, reparată de Jiului, către cei îndrituiți să ocupe de acest , cămin.Clubul din Lonea (unde nu se află nici un pro-
se

și căminele — aspect i le concentreze atenția mod permanent mai mult cu cît în locuiesc tineri cu pări culturale, cum Petrila. Constantin lache și Constantin Rotaru) — nu mai comentăm. O s-o facă, fără îndoială, cei cu atribuții cultural- educative în orașul Petrila, unde este o nevoie acută de inițiativă și dinamism în acest domeniu.Surprinzând astfel de aspecte în acțiunea cultural- educativă, ne vom continuă, vizitele și la celelalte case de cultură, cluburi și cămi- Valea îritîlni „de contrast"ne culturale din Poate vom și situații față dc Petrila și Loneă.
T. spataru

Noi puncte de vedere

fi înmî-ce vine elevi ai

în problema etnogenezei
* (U ' ni o r e aia pag •)în ansamblul lor : teritoriul, factorul soeial-etnic, perioada istorică au fost controversate, supuse eon- mai mult decît văzute în limitele lor juste, firești.; aici controversele continuă și vor continua, dar concluzia de natură generală, îndeob-~ ște -admisă. în istoriografia românească si chiar peste hotare,, < .1.» că poporul român reprezintă în ansamblu pe traco-dacii romanizați prin limbă, cul-- tufă și nume etnic; din. dreapta și din stînga Du-

testării, minimalizate
nării de Jos. El este deci rezultatul viu al unui vast proces .de sinteză, de amestec în proporții, deocamdată nedeterminabile, foarte greu, dacă nu chiar imposibil de stabilit a două e- lemchte sociaf-etnice eterogene : autohtonii traco- geto-daei și „romanii" în accepțiunea foarte largă a imperiului roman din veacurile 1—IV e.rr.. — un a- nialgam cultural-Iingvistie și social-etnic, la care s-a adaugat prin 'IX-XIf . un „adstrat" slav (elemente: d ■ limbă, toponimie, antroponimic). Principal ii mijloc documentar

și criteriu precis ' identificarea acestor componente de bază societății și culturii românești este limba română, care a stabilit ce este la- tin-romanic și ce , e slav în alcătuirea, ei- Dar primul element, de bază și cel mai vechiu hu a fost decît te mică măsură întrezărit, identificat și elucidat pînă în ultimii ani ; în ansaniblu] lui' va fi e- lueidat și interpretat sub : lingvistic, social-istoric. și etnologic în noile condiții ale cercetării științifice din țara noastră.
veacurile toate aspectele:

pentru trei ale

I nsemnare Sectorul II Uricani și-a îndeplinit sarcinile
TOT 1

coniribuție remarca- la îmbogățirea reper-O bilă toriului de comedii inspirate din realitatea imediată o aduce conducerea Exploatării de gospodărie comunală și locativă din Petroșani, cunoscută pînă deunăzi sub populara denumire de l.L.L. Aflăm că, peste puțin timp, respectiva conducere va prezenta pe scena teatrului din localitate comedia de mare succes „Vine iarna, nu ne pasă, noi avem căldură-n casă", după un scenariu original, la care se lucrează încă din luna mai. Regia aparține conducerii exploatării care a urmat în acest scop cursurile finei reciclări speciale. In piesă este vorba despre centrala termică a teatrului, la care E.G.C.L. s-a angajat să execute niște reparații. Din dialogurile savuroase am reținut o replică „do aur", rostită de

Rîdeti 
plîngeți un personaj central : „Pe cuvîntul meu, , săptămînă viitoare lucrarea va fi gata", după care a urmat o scenă de mare efect teatral": personajul a intrat in binemeritatul său concediu de odihnă, întreaga acțiune are in subtext, drept laitmotiv, odihna personajelor centrale, cărora așa cum declară „nu "le pasă nici de iarnă, nici cea

cu noi, 
de ei“

(Urmai e din pag l)

M4 pe interpreții principali, șă iasă dintr-un nedrept anonimat în care nu se cade să rămînă marile talente ale vieții hdastre de fiecare zi, o viață mereu îmbogățită cu bucuriile pe care ni le aduce ilele-ul, în virtutea mai vechilor sale deprinderi. (I.M.).

Pop este ceva mai modestă,dar huma. pentru faptul că de mai bine de un an brigada s ăflă la sectorul UI al miner, undei promovează cu succes experiența colectivului în mijlocul căruia s-a format. .Cea mai bună brigada de pregătiri din sector, socotită cu deplină justificare cea mai bună și pe mină, condusă de Aurel Șoșoi, a executat numaj în anul 1977

stantin Cărăvan, eforturile de zi cu zi ale celorlalți' cîteva sute de oameni ai muncii din sector stau pe în- la temelia unor asemenea Munca
lucrări miniere peste prevederi < are echivalează, ca lungime, cu sarcinile la același capitol ale u- nei Îmi întregi, treg sectorul.plină de dăruire a brigăzilor conduse de Ion Nieolae, Gheorghe Drănău, Nieolae Sultan, Ștefan Nagy, Alexandru Botezata. a maiștrilor și inginerilor Marin ȘtoiculeȘcu, Alexandru Pînzaru, Ilie Amorăriței, Eugen Căves- cu, Alexandru Vincze, Gheorghe Presccan, Con-

rezultate. Așa cum remarca inginerii] • Cristian Dinescu, de curînd director tehnic al minei,' dar care a lucrat timp. de 12 ani în acest sector din care 8 ani l-a condus^ „prin realizările sale, colectivul sectorului II Uricani și-a creat un nume de prestigiu în Valea Jiului". (A.H.).

Boala lățit, se i prins și întreprim ba de P< la I.C.M.: ter, șofe D .i pe ni i fost depi sub ihfli lui. S-au dă și su misului ce se vc
...DAR

de frig, nici de critică aspră".Repetițiile se petrec decor natural, la fața oului. După premieră, samblul va întreprinde turneu prelungit prin mai multe localități din împrejurimi.Peste o săptămînă, în- tr-o avancronică amplă vom povesti întregul subiect al acestei comedii de tip nou (,:o comedie amară!" din ciclul „Rîdeți cu noi, plîngeți de ei“. cum au dorit-o autorii), împreună cu distribuția spectacolului, ajutîndu-i pe cei care semnează regia, scenariul, decorurile, precum și

înlo- an- un

De Ea Direcția drumurilorcentura vest — Constanța, cu acces spre Mamaia pe bd. Aurel Vlaicu — informează Direcția drumurilor din Ministerul turilor și ilor.
Pențru execuția pasajului 'denivelat de cale ferată de pe DN 2 A, km 200 plus 10, circulația între comuna Ovidiu și Constanța este deviată, în perioada 23 octombrie 1978 — 30 iunie 1979, pe Transpor-Telecomjnieați-

(Agerpres)

------------------------------- , — muncă, lucru pentru care vin des aici, momentan am o urgență în poligon. Altfel, eram sus, la blocuri" ne spune șel'ul de șantier. Așadar, amănunte despre activitatea poligonului aflăm de la cea care abia în urmă cu două luni pășea pentru prima dată în șantierul din Vulcan. „Nu știu cum a’J mers treburile înainte în . poligon — arăta interlocutoarea — dar acum merg destul de. bine. Am reușit să ținem pasul cu cerințele, celor de la blocuri, așigurînd volumul de piese solicitat și chiar în devans. Cu ce a- vem în prezent în poligon se poate lucra o săptămînă pe șantier". Intr-adevăr, constatăm că sînt deja turnate prefabricatele pentru blocul 3 Bl, planșee, grinzi, podește, scări și în curînd va începe și tirea prefabricatelor blocul 1 A. Cînd va gătit fierul-beton și rele pentru grinzi (te lucru

la Livezeni) se va începe și turnarea. Pentru secțiunea PA 2 sînt pregătite în poligon 132 piese, urmînd să se demareze și cu cele din secțiunea PA 8, nu peste mult timp solicitate în șantier.
na Vîryâ și Mafia Anicăi. la Uricani, și în unele zile Am fi vrut să consemnăm și cîteva aspecte ale mecanizării lucrărilor din poligon, dar singurul proces mecanizat este vibrarea,deoarece după cum ni s-a spus, „pentru cerințele

de

trimitem chiar la Petroșani. Mașini și cereri de betoane să fie că noi dăm cît e nevoie".Vasile lină cu ai săi,Nieolae garasy,

pregă- pentru fi pre- tipa-

Insistam să aflăm ce s-a realizat pînă la ora vizitei noastre din ziua: respectivă (marți). Notăm : 260 betonite pentru canalizare, o grindă GP 100, un planșeu 36x10, patru grinzi de fațadă, toate pentru blocul 3 B 1 și un planșeu pentru cinematograf. Pentru schimbul următor s-a pregătit turnarea a două grinzi de fațadă, o grindă GP 100, un planșeu 
și o seară.” întregul volum se face cu 6 femei pe două schimburi conduse de lea

actuale de la Vulcan încă nu e nevoie de mecanizare". N-am putea spune că cerințele sînt miei, dar, oricum necesarul este asigurat rareaEa stația toate pectlvă fuseseră onorate pînă la ora 14,30. „Nu a- vem cereri cît este capacitatea stației" — ne spune Vasile Șumlanschi, șeful stației de betoane. Astăzi am trimis la Lupen.i,

la timp. Dar cu ușu- muncii cum rămîne ? fel ni s-a spus și la de: betoane, unde cererile pe ziua res-

Noi, adică Șumlanschi împre- cei 5. colaboratori Gheorghe Ulariu, Drăguț, loan Fa- Alexandru Kertezs și Constantin Stanislav, cești oameni zi: de zi, timpul programului de cru, iar de două ori săptămînă în schimburi prelungite pentru glisare, fac totul pentru ca pe șantier să nu se simtă lipsa betoanelor și a mortarului. : 'Am văzut deci că, șantierul din ' Vulcan privința poligonului prefabricate și a stației betoane nimeni n-are

A-în lupe
pe în de de de

I
iiee se plînge, ba mai mult, aici se asigură chiar în a- vans, un avans considerabil, materialele necesare la blocul în construcție. Un lucru bun, căci trebuie să se facă totul pentru a se recupera cit măi n’.uh din restanțe.

Cu Ia Petroșani complică omul să criță la x lui autot să posec conduce r ce n-a f în grădi țean din. n-ar fi eînd s-a făcut zoi pentru vine nit (Palko și beleaua cat beat întocmit pentru c permis, starea d< că, va 1 seama în tru fapt: nem pe sabilă.
I L
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Radiotelefon portabilIn cadrul întreprinderii de aparate electronice de măsură și industriale din Capitală s-a realizat recent radio-telefonui portabil „Colibri-1 000". / După cum sugerează și denumirea, aparatul este do dimensiuni reduse, avind o lungime de numai 16,4 cm și o lățime de 6,8 cm. Capacitatea de a asigura legături radio la distanțe de pînă la 2 km în funcție de configurația terenului,' m-tnicării și de a fi 10 și plus posibilitatea de a permite efectuarea, cope oricare din cele 32 de canale, precum utilizat l.a temperaturi variind între minus 50 de -grade. Celsius. ' i ). ''C
Invenție româneascăUn colectiv de specialiști de la întreprinderea țbra- șoveană „Tractorul" este autorul, unei, invenții eficiente, constînd dintr-o originală soluție pentru împreg- narea pieselor turnate. Acest produs este destinat remedierii defectelor de neetănșeitate ce apar Ia piesele, turnate din fontă, oțel sau aliaje neferoase. Prin folosirea noii soluții se diminuează substanțial volu- )mul pieselor care nu corespund la proba de presiune. Față de produsele similare importate, metoda românească prezintă o serie de avantaje : pătrunde cu ușurință în neetanșeitățile pieselor turnate, are o bună aderență pe metal, nu este toxică, și asigură întreprinderii o eficiență economică în valoare de circa ■ 1,5 'milioane lei anual. '

Record în construcția de diguriIn sectorul digului bătardou, de pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de fier 2“ s-a atins o viteză de înaintare de 55 m într-o singură zi, ceea ce--reprezintă un record față de rezultatele anterioare. Jn acest sens este de menționat că în luna august, un asemenea rezultat a fost realizat in decursul a opt zile.

— La ce v-ați referit du
minica trecută, tovarășe 
Szuhanek, cînd ați afirmat 
că nu știați în acea seară 
de 31 august că abia în
cepe calvarul?— In amurgul acela de august, după o zi plăcută, n-am bănuit ce ne așteap- noapte și în urmat. Pe la a început sătă în aceeași zilele care au ora 20 marea

ite, gata să ne înghită. Spre norocul nostru, însă, furtuna s-a montat treptat și am putut face pregătirile de rigoare. Știam din literatura de specialitate că valurile Mării Negre sînt deosebit de periculoase datorită faptului că distanța dintre ele e foarte mică și loviturile lor de „berbeci" — cum le numesc

-

Anestezie prin electroacupuncturăCabinetul de acupunctura al Policlinicii universitare din Ciuj-Napoca este e inoscut pentru rezultatele sale obținute în tratarea. cefalcelor de diverse origini, spondilozelor și, în special, a herniilor de disc lombare. Reușite au fost înregistrate în tratarea finitelor alergice, în unele cazuri de astm bronșic și nevralgie. Unul dintre recentele rezultate constă în elaborarea și punerea la punct a metodei de anestezie în intervențiile stomatologice prin electrpacu- piinetură.Sg iîrtre- a E.T.P. enea șosele de constituie pericol il rutier, pasagerii poriă

se monteze clin nou. Vîn- tul creștea în intensitate, iar vălurile erau din ce în ce mai mari, Vizibilitatea■ a scăzut pînă la zero. Pluteam într-o ceață deasă, de abia rie vedeam unii pe alții. Arii simțit instalarea■ furtunii- după mărimea valurilor și bătaia vîntului. Cine n-a auzit marea dezlănțuită urlînd, nU-și poate imagina cum arată o furtună pe o plută.- Pentru că una c să înfrunți furtuna dintr-un- vapor, și alta 
e să fii pe o plută. Noi eram ■ ea într-o coajă de nucă asupra căreia valurile șe aruncau deziănț-u-

în
E... s-a eu-arii" a i-a arii altor Iste vor- odrea de i Iosif Pe- jSpitalul I ire au onducîndalcool u- u amen- I rea per- I ună. Cu | >a oare ? j

Parada modei

C

Rebus

La Casa de cultură din Petroșani avyt loc, vineri.; dupâ-amiază, o interesantă paradă a modei pentru sezonul tdainnă-iarnă. Organizată de Centrul de creație al Cooperativei meșteșugărești cu pârtiei parca cooperativei „Unirea"din Petroșani, modelele prezentate s-au bucurat de un deosebit interes, prinlinia modernă, croiala inedită, plină de fantezie și gust, precum și prin gama de culori deosebit de plăcute, atrăgătoare. Trecerea în revistă a noilor modele de confecții de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei — apreciate de p:i blic — a scos in relief posibilitățile cooperativei noastre în care maeștrii Flo- rica Aszlalos. Irina Colosvary, Eugen Ghirciș, Vasilc Marin. Beniamin Cristeă, Leon'tin Rută și Elvira Sibinescu și-au dovedit competența prin articolele de sezon etalate la paradă. (I.L.),

marinarii — sînt foarte puternice. Ne-am luat măsurile necesare ca să nu fim smulși de pe plută, am ancorat încărcătura. Marea nu ne-a dăt o clipă de răgaz. Se întunecase. Se auzea numai riiUgetu! valurilor și vuietul vîntului. Pluta era scăldată în permanență de valuri, iar noi eram uzi pînă la piele. In acest vacarm de nedescris , ne înțelegeam greu unii pe alții, trebuia să strigăm ca să ne auzim. Pe la miezul nopții părea că sc despică marea. Valurile ajunseseră la 5-6 metri, cînd eram a- runcați pe creasta valului, cînd cădeam într-un gol de 12-13 metri, parcă fără sfîrșit. La numai dîteva clipe valul următor ne a- runea din nou. Și asta -ore în șir. Te pomeneai în fața •.inui zid imens de apă care parcă se prăvfilea peste tine și în neputința ta iți venea să întinzi mîi- nile să-1 oprești, desfășura îhtr-un ric adine, înfricoșător, o ceață vîseoasă.condiții două n-au fost bine șl executate și de pe care săreau parîmele he-au chinuit îngrozitor. Pe o asemenea dezlănțuire a forțelor naturii trebuia să ur-

Totul se întune- po In aceste role care proiectate

căm catargul înalt de 12 metri pentru a pune la loc parima căzută. Este de necrezut, dar ascensiunea —- în adevăratul înțeles al cu vîntului — dura cite 35-40 de minute după care te întorceai epuizat. Tre- ‘ buia să legi seara de . catarg, să te legi' la fiecare spiță ca să nu te smulgă Vântul ce batea eu ' pește 80 km pe oră, trebuia sâ-ți menții echilibrul pe catar-. - gui care avea, un tangaj de. 8-9 metri. Plus senzația aceea teribilă de cădere în gol și de aruncare pe ) creasta valurilor. Pe de altă parte cădea parima de pe rola bompresnlui — bara care ținea pînza numită ..focul plutei". Trebuia mers pe această bară metalică circă 5 metrj în a- fara pynții deasupra apei pentru a pune parîrna la loc. Acum erai cu totul în apă, pentru ca în clipa următoare să fii azvîrlit 14-15 -metri deasupra val urilor într-o poziție greu de redat.
— Și, în aceste condi

ții, nu v-a fost teamă ?— N-am .avut timp să ne temem. Trebuia să ținem velele în vînt, trebuia să supraviețuim. Pentru as ța am muncit pînă la epuizare. N-am ținut seama ciî șîntem uzi, că eram înghețați de frig, că ne sângerau mîinile. Trebuia să scăpăm din acea noapte. Și am scăpat. (După ce in-ain întors în țară am a- flat — și nu-mi venea- să cred — că în noaptea de 31 .august am înfruntat o furtună de gradyl 8, furtună pe care o înfruntă Cu greu vapoarele). A doua zi furtuna a slăbit din intensitate, dar marea nu s-a liniștit. Avea să ne mai chinuie încă 6 zile și 6 nopți. Iar noi eram epuizați și . pierdusem în acea noapte de 31 august o serie de materiale indispensabile navigației.— Va urma —

Ofensivă 
împotriva 
fumatului

• In R.F.G. se preconi
zează un sistem de cursori 
serale avind drept scop 
dezvățarea de fumat. Elevii (indiferent de virstă) vor fi supuși timp de 10 săptămâni unui întreg proces de „dezintoxicare",' urmifwi să se realizeze un procent cît măi mare de „abs-*.- venți" nefu'mători. Un stu- - diu experimental a dat . rezultate încurajatoare.

• Șaptezeci la sută din 
fumătorii supuși tratamen
tului cu acupunctura Ia „Centrul internațional de acupunctură" din Paris, renunță Ia fumat — afirmă specialiștii acestui centru. Pentru un tratament complet sînt necesare 3-5 ședințe a cîte 0 jumătate de oră fiecare.

• Intr-un document al 
conferinței Asociației car
diologilor americani ce a avut loc la Miami, se afin- mă că fumatul este factorul determinant pentru ciri ca 325 000 decese înregistrate anual în S.U.A., 37 la sută dintre aceste decese au la bază cardiopatii, 
19 la sută cancer pulmonar,' alte maladii cauzate de fumat fiind femfizemul pulmonar și atacurile de cord. S-a apelat la guvern, pentru ă suspenda subsidiile cultivatorilor de tutun.

Ing. Die BREBEN

Semințe de bostan
Contioloarea de bilete 

de la cinematograf a venit 
astăzi cam desuet îmbră
cată, așa că la acest film, 
accesul tinerilor sub 16 
ani este strict interzis...

Nu mai cred în medica
mente : trei zile la rind 
am luat pastile pentru în
tărirea memoriei, pînă în- 
tr-a patra zi, cînd... am 
uitat să mai iau.

GRAVko din rile se Tmfevoit •ee beat propriu- dar fără rmis de făcut, -a trezit ui eetă- ști. Asta nic, dar nat și-a ia. Și, elea nu singură L singur -a urii), i s-a penal e fără fiind ite. Așa ă dea gii pen- i-i spu-

I 
I 
I

I I

ORIZONTAL: 1) In formația C.F.R.-ului — A suspenda ; 2) Evită o întîlni- re cu Rapidul — Campion; 3) Legat la cap (inf.) — înaintaș „celebru" ; 4) Inclusă într-o serie puternică-Susținătoare ale Rapidului — Jiul — Rapid : 2—1 ; 5) Componenți ai unei formații de răsunet ; 6) Zece sute. — Susține plasa ; 7) O plapumă pentru gazon — A repune mingea în joc de la tușă ; 8) A cunoaște terenul sau adversarul — Rapid — Jiul 2—21; 9) Iubire — încinsă ’a un ioc. cu foc

Meci de zile mari (fig.) — Ca un balon ridicat în aer.
VERTICAL : 1) Depășire neregulamentară — Marchează marginea terenului; 2) Galerie — Eroina unei formații de juniori ; 3) Careu (pl.) — Joacă de plăcere ; 4) Rapid — Jiul 1—2! — Galerie pentru Minerul; 5) A da semnalul; 6) Stadion — Face galerie ; 7) .Susținătorii unei echipe a- dunați în grup, la meci — Pele le pune ! ; 8) Ajunsrău ; 9) Sunet de trompetă— A ocoli (fig.) : 10) Venit de la Steaua — Participant ta un derby hipic dobrogean.
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Dragoș CALIN

Păcală în
Păcală se plîngea că nu 

poate să umble tot timpul 
în grija vacii 
umbla atît

Imposibila fabulă

Hotărîșe, cu tot dinadinsul „să sape" reputația ■■■ bătrînului leu, invoca chiar argumente „republicane", deși cînd îl în- lîlnea îl înconjura cu o neostoită dragoste și slugarnică devoțiune. Săpa in stingă și în., dreapta, în sus și în jos, (așa simțiră că le fuge pămîntul de sub picioare, animale serioase cu prestigiu și noblețe, atestate de fabule multimilenare. Vulpea, pentru că spusese o vorbă în răspăr, lupul, ca sfetnic de seamă, iepurașul. cică era și așa inutil, fricos și pradă predestinată. Iși „pregătea" terenul, doar, avea auz fin, pentru marea siune, eu o furie lopăta galerii noi, împiedica nicisubteranul mocirlos, mirositor. Ar fi vrut simtă binefăcătoarele ze. ale soarelui, auzise ea,

... pastile
sat și fără de rost încît 
sătenii se gindiră, în cele

și aceasta ; din urmă, sa o trimită la 
de mult priii o școală de reeducare.

Ea slăbise mult de tot 
și toți o întrebau cum nai
ba de-a ajuns în așa hal, 
numai mic mi-a 
ideea să schimb 
și-am întrebat-o ce 
aduce pe la noi.

venit 
vorbă, 
vînt o

că «Ia,El a recunoscut 
intr-adevăr, este un mare 
mincinos, însă lumea, prea 
obișnuită cu minciunile lui. 
nu l-a mai crezut.

In cele din urmă sătenii 
tătară vaca și pielea o a- 
runcară peste gard în 
curtea lui Păcală. Acesta, 
văzînd isprava, iși făcu din 
ea niște tobe de mai mare 

o
le 
Ia

astfel 
încasați, 

reuși să-și cumpere în lo
cul vițicii o Dacie 1 300,

îrtitasrcumalismată din strămoși, că împotriva destinului orb în zodii trebuie măcar să cîrtești. Săpa cu îndârjire, în speranța că și elefantul va cădea pradă visurilor ei de mărire...Intr-un tîrziu, elefantul pășind fără grijă peste micul vulcan noro- ios, strîmbă trompa a dezgust, stîlci mușuroiul de duhoare, sterp cînd .carăA 1 ni mă, însă că nici un fabulist n-a luat în seamă stupida întîm- pare. Altfel, a” fi ajuns, poate, celebră.
Ion VULPE

ascen- oarbă nu o măcar rău sărâ*’

t

care rămase ani apoi, pînă și apa purîfi- potecă.atît de ano- popîndăii susțin „la datorie", dar
mulți focul fosta murit

P. S. Unele viețuitoare au fericirea de a fi judecate de lume și timp. Altele nu.

dragul ! 
orchestră 
cînta în 
circiuma 
încît, cu

și injghebînd 
i de JAZZ 

fiecare seară 
din sat.
banii

„Ne aflăm în secolul vi
tezei", se lăuda un melc.

EJ se întorcea de Ia in
stitut șchiopătînil ușor, 
așa că așteptindu-I, iubita 
nu a înțeles imediat fap
tul că el a căzut la exa
men.

Traian FURNEAMircea ANDRAȘ

Intr-adevăr, aveai dreptate, sînt concentri-
Mihai MATEI

ooli.ee


Steagul roșu DUMINICA, 22 OCTOMBRIE 1978

Dezbaterile Adunării
Duminică, 22 octombrie
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Generale a 0. N. U

11OMA 21 (Agerpres). — ■ Tovarășul Enricoguer, secretarul al Partidului Italian, a primit pe tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Poliție Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe aflat în vizită oficială în Italia.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului. Comunist Român, au fost transmise tovarășului Eririco Berlinguer, secretarul general al P.C.I., un cald salut tovărășesc și rele' mai bune urări.Mulțumind, secretarul general al P.C.I. a rugat să se transmită din partea sa un cordial salut și urări de sănătate și suc-

Berlin- general Comunist
ces tovarășului Nicolae Ceausescu.In cadrul s-a efectuat reciprocă privind cupările actuale ale două partide.S-au relevat cu facție evoluția raporturilor frățești de prietenie, conlucrare si de solidaritate dintre P.C.R. și P.C.I., importanța deosebită a dezvoltării acestor raporturi pentru întărirea . legăturilor dintre celedouă țări și popoare.In cadrul convorbirii, au fost abordate probleme de interes comun ale situației internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești, ale lărgirii relațiilor româ- no-italiene.

convorbirii o informare preo- celorsatis-

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Comitetul politic special al nării Generale a dezbate în prezent blemele colaborării ______naționale în domeniul explorării și exploatării spațiului extraatmpsfe.ric' în scopuri pașnice și elaborării unei convenții' internaționale privind principiile care să guverneze folosirea de către state a sateliților artificiali ai Pă- mîntul ii pentru transmisiile directe de televiziune.

Adu-O.N.U.pro-inter-
In cuvîntul la acest punct, reprezentantul mân, Tudor Mircea, a levat interesul din ce ce mai mare al statelor a participa la examinarea și soluționarea problemelor actuale și previzibile din domeniul spațial, de a se crea un cadru cîtmai propice dezvoltării rării internaționale, gurul mijloc prin se poate asigura ca gresele științei și oii spațiale să .... întregii omeniri.

coope- sin- care pro- , tehni- folosească

Reacții critice in legătură cu hotărîrea 
Administrației S.U.A. de a fabrica 

componente ale bombei cu neutroni
ROMA 21 (Agerpres). — Hotărîrea Administrației americane de a trece la fabricarea unor componente esențiale neutroni nor luări tice ale Intr-un articol semnat de corespondentul său laWashington, ziarul „L’Uni- ta" apreciază că această hotărîre a guvernului merican va avea drept 

feet o nouă „relansare eursei înarmărilor".

1IAGA 21 f(Agerpres). — Guvernul Olandei va exprima AdministrațieiS.U.A. regretul său în legătură cu hotărârea președintelui Carter privind începerea producției u- •ior componente de bază 
ale bombei cu neutroni.Agenția United Press Itecnațional arată că perspectiva construirii bom
bei cu neutroni și amplasării ei pe teritoriul o- 
landez au stîrnit o vie 
emoție în rîndui opiniei publice din această țară.

ale bombei cu face obiectul u- de poziție cri- presei italiene.
a-
e-

a

NICARAGUA
Poporul împotriva despotismuluicontinue lupta împotriva despotismului, .pentru cucerirea libertăților cetățenești", a declarat la Caracas Daniel Rodrigues, reprezentant al frontului. Numai în condițiile în care Somoza și acoliții săi vor părăsj țara, a continuat el, este posibilă o reglementare politică în Nicaragua.

CARACAS 21 (Agerpres). — ..Dictatorul So- rooza a respins categoric orice posibilitate de rezolvare pașnică a situației create în Nicaragua. Aceasta obligă Frontul Sandinist de Eliberare Națională să declare deschis că, întrugît nu exis
ta alte căi, el face apel la poporul nicaraguan să
J
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TOM JONES ȘI..
CABINA TELEFONICACuprins de nostalgie, cunoscutul cînlăreț Tom Jones a cumpărat o cabină telefonică din localitatea sa natală din Țara Galilor și a instalat-o în vila lui din California — relatează, din Londra, agenția France Presse. De culoare ■roșie, această cabină, pî- nă de curînd proprietate a poștei britanice, trezește amintiri dragi în inima popularului cîntăreț : în ea acestaa petrecut. cu ani în urmă. multe clipe vorbind la telefon cu cea: i-a devenit soție...
CEL MAT .SCUMP* 

ORAȘPotrivit unor statistici ale O.N.U., cel mai „scump" dintre orașele în care există organisme internaționale este Tokio, unde se înregistrează un cost al vieții cu 62 la sută mai ridicat decît la New York.
„PESCUITUL TONULUI" 

— RECUPERATUn valoros tablou de Salvador Dali, intitulat „Pescuitul tonului" și furat în 1973 dintr-o colecție particulară, a fost recuperat de poliția franceză zilele acestea.Tabloul, evaluat la

Faptul divers
pe glob

care

circa 1,5 milioane franci, va fi remis unei companii de asigurări care a plătit despăgubiri în valoare de 800 000 franci fostului proprietar, Paid Ricard.
DECAN DE VIRSTA

AL CREATORILOR 
DE FILMEInstitutul american filmului a desemnat Alfred Hitchcock, maestrul în vîrstă de 79 de ani al stfspense-ului, ca laureat al celei mai înalte distincții a sa — Premiul pentru ansamblul operei artistice. Din 1925, a declarat directorul ins- ' titutului, George Stevens, anunțînd decizia, Hitchcock s-a dedicat artei cinematografice, rea- lizînd mai' mult de 60 de filme de lung metraj și sute de producții tru televiziune,

al pe

pen- care poartă toate amprenta sa distinctă.
SONDELE SPAȚIALE 

IN DIRECȚIA VENUSCele două sonde spațiale lansate în direcția planetei Venus au trecut cu bine de testele principale, fiind gata

Nou proiect al S.U.A. pentru negocierile 
tripartite de ia Washingtonniștrii israelieni ai cerilof' rii vor pentru vernul, El Baz,■delegației egiptene, se întîlni la Londra cu vicepreședintele Husni Mubarak, care ulterior îl va informa pe președintele Anwar El Sadat asupra stadiului negocierilor. Intr-un comunicat comun al celor trei delegații se relevă că „nu este vorba de o ruptură în cadrul negocierilor.cesțea au atins care au devenit consultării eu respective".

WASHINGTON. 21 (Agerpres). — Statele Unite au propus un nou proiect care să servească drept bază pentru negocierile tripartite ce se desfășoară la Washington în vederea redactării tratatului de pace egipteano-israelian — a anunțat George Sherman, purtătorul de cu- vînt al celor trei delegații. Noul proiect ține seama de acordurile intervenite în cursul negocierilor . și prezintă formulări revizuite ale principalelor articole ale tratatului. El a fost acceptat ca bază de lucru de cele trei delegații.Un comunicat al Casei • Albe informează, că mi-

afa- externe ai apără- reveni la Tel Aviv consultări cu gu- în timp ce Osama consilier juridic al va

PETROȘANI • — 7 Noiembrie : Polițistul, pilot dș cursă ; Republica: Rătăcire ; Unirea : cana din munți ;PETRILA: Mark lițistul la Genova ;LONEA : Melodii, lodii ;ANINOASA: Brigada specială; ■»
VULCAN : DoctorulPoenaru ;LUPENI — Cultural! 

Revanșă ; Muncitoresc ; Urmăriți fără vină ;UR1CANI: Nimeni nu aleargă mereu.

Cap-
po-me-

Luni, 23 octombrie7 No- cuRepu- gine-ftevan-

Orientul
BEIRUT 21 (Agerpres).. — Forța Arabă de Descurajare (F.A.D.) a încheiat, vineri, operațiunea de schimbare de poziție a U- nora dintre unitățile sale, în conformitate cu tivele președintelui banului, transmite citind un F.A.D. cizează că schimbările de poziție privesc zona Ach- rafieh și cele două poduri ale Beirutului, iar operațiunile s-au desfășurat conform planului stabilit. Unități libaneze au

Elias agenția comunicat Comunicatul
direc-Li- Sarkis, men; al pre-

de întîlnirea CU astrul, programată pentru prima parte a lunii decembrie. I>ansate la date și pe traiectorii diferite, sondele evoluează și cu viteze diferite — 8 000 și 11000 km la oră vor ajunge aproape în Una dintre înscrie pe cealaltă se pe după
, ora —, dar la destinație același timp, ele se va orbită, iar va prăbuși suprafața planetei, __ transmitered în prealabil a unor informații diverse.

„TURUL ECVESTRU AL 
FRANȚEI"Douăsprezecene, între ' care șase mei, vor participa, perioada decembrie 1978 — decembrie 1979,

persoa- fe- înla primul „tur ecvestru al Franței**, care se va desfășura pe un traseu de circa 13 000 de kilometri, constituind cea mai lungă probă de acest gen cunoscută pe plan mondial. Trasbul, din 260 de etape proxima tiv 50 de metri fiecare, va curs de călăreți de diferite rase. O particularitate esențială a sa va fi aceea că nu va cuprinde porțiuni de șosele sau alte drumuri a- menajate, participanții urmînd să se deplaseze aproape exclusiv pe poteci.

alcătuit 
de a- kilo- fi par- pe cai

I
A-stadiul în necesare guvernele

PETROȘANI — iembrie : Haiducul ochii ca stelele ; blioa : A&legerea relui ; Unirea: șa_;PETRI LA : Mărit polițistul la Genova :VULCAN: Milițien-ceie din insulă ;LUPENI — Cultural: Amntește-ți de mine ; Muncitoresc : Urmărițifără vină ;URICANI : Nimeni nu aleargă mereu.
Mijlociuluat poziție pe poduri.Comunicatul indică,unitățile încetarea

cele douădeasemenea, că F.A.D. respectă focului decretată la 7 oc- tombrie. . ■ . .• \ .
' TEL AVIV 21 (Agerpres)’ - - Harold Saunders, asistent al secretarului de stat . al S.U.A., trimisul special al președintelui Jimmy Carter. în Orient.il Mijlociu, s-a întîlnit, la sediul Consulatului Statelor Unite din Ierusalim, cu un număr de personalități palestiniene din Cisiordania și Gaza ■— transmite agenția MEN, citind postul de radio is- raelîan. Potrivit postului de radio menționat, Harold Saunders s-a întreținut eu personalitățile palestiniene asupra acordurilor de la Camp David.
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TV
Duminică, 22 octombrie8,00 Gimnastica naiciliu. 8,15 Tot te I 9,10 Șoimii 9,20 Film serial

la domain- patriei, pentru

copii : Cărțpisodul 9. 9,45 Pentrucăminul dumneavoastră.10,00 Viața satului. 11,45 Bucuriile muzicii. Simfonia a IV-a „Italiana** de Felix Mendelsohn Bartlioldy. 12,15 De strajă patriei.13,05 Album Ora veselă. 13,00 Telex, duminical.Wo- bu-, ani-14,00 ody, ciocănitoarea ci ucsașă mate, ' magazin magini.17,50 Film serial : maritimă Onedin". sodul 61. 18,40 iecran pentru cei Parada cîntecului tru copii (V), 19,00 lejurnal. 19,25 istorie, veche ncască. 19,45 artistice. 21,00 tate. 21,10 Film artistic • „Călătoriile lui Gulliver" Coproducție a studiourilor engleze și belgiene. 22,25 Telejurnal. Sport.

i — desene i15.00 Stadion sportiv în î-17,45 Publicitate. „LiniaEpi- Micul mici.pen- I Te-File de — stră- româ- AntologiiPubliei-
Arad așezare

Luni, 23 octombrie15,55 Telex. 16,00 Emisiune în limba ră. 19,00 Efigii 19,20 1001 de seri. Telejurnal. 19,50 ramie. 20,20 leton : rie". : Melodii vîrstele. mondial, nai.

maghia- lirice.19,30 Pano-Roman-foi- : „Putere fără glo- Episodul 9.pentru22,0022,20
21,45 toate Cadran Telejur-

MEMENTO

Țesătorîa de mătase Deva
încadrează pentru

Țesător ia de mătase Lupeni
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IN CADRUL UNEIJIN- 
TILNIRI 
celor două camere 
Parlamentului 
șahinșahul
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CU LIDERII■ ale iranian,._____ ... . . MohammadReza Pahlavi Aryamehr a apreciat că actuala sesiune legislativă din Iran este „extrem de importantă", deoarece ea trebuie să pregătească o atmosferă care să conducă la alegeri libere pentru viitorul parlament relevă agenția de știri PARS.
INTRE GUVERNELE 

R.P. CHINEZE ȘI FRAN
ȚEI au fost semnate un protocol privitor la suplimentarea schimburilor științifice și tehnologice și un acord de cooperare științifică între Academia de Științe a Chinei și Centrul Național de Cercetări Științifice al Franței — informează agenția China Nouă.

SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Cyrus Vance, a sosit sîmbătă la Moscova pentru continuarea convorbirilor sovieto-america- ne privind limitarea armamentelor strategice — anunță agenția TASS.

— inginer, subinginer, tehnician cons
tructor (diriginte șantier)

/'■■/ț^lriginer mecanic

— inginer electromecanic sau energetic 

inginer țesător

Condițiile de încadrare sînt cele prevă
zute de Legea 12/1971, Legea 57/1974 și 
Decretul 188/1977.

Informații la Țesătoria de mătase Deva, 
telefon 13925, 21542, interior 130.

(3887)

Centru! de valorificare a ambalajelor 
UNITATEA PETROȘANI

ACHIZIȚIONEAZĂ CU PRIORITATE 

BORCANE CONTRA COST, 

conform listelor de prețuri afișate la centrele 

de achiziții.

Pentru a veni în sprijinul popularei inte

resate în a-și valorifica aceste ambalaje din 

gospodărie, programul centrelor de achiziții 

zilnic se prelungește pînâ la ora 20.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teletoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARULi Tipografia Petroșani, stt. Republicii, nr. 67,
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