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Tovarășul
NICQLAE CEAUȘESCU 

a participat la deschiderea 
noului an de invățămint

începerea anului universitar 
la Institutul de mine Petroșani

Tovarășul N i c o 1 a e Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a continuat în cursul dimineții de sîmbătă vizita de lucru în municipiul Timișoara și a participat la deschiderea noului an de învăță- mînt.Secretarul /general al partidului a fost însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de alți tovarăși din conducerea de partid și ■ de stat.Cu acest prilej, secretarul general al partidului “a vizitat instituții de în- vățămînt timișorene, întîl- nindu-se cu cadre didactice, cu studenți și elevi, cu factori de răspundere din domenii economice și Sociale. care, împreună cu școala, contribuie la buna desfășurare a procesului instructiv-educativ.La Institutul politehnic „Traian Vuia“ — primul obiectiv al vizitei — secretarul general al partidului a fost salutat de •’zeci de mii de timișoreni.în holul central fd. Facultății dg^ electrotehnică i.es te^amMwitată dezvoltarea "Tl^ultiniii ani a centrului universitar, unde se pregătesc circa 22 000 de tineri din patria noastră, și, împreună cu ei, tineri din peste 70 de țări ale lumii.în continuare, se vizitează cîțeva din laboratoarele facultății, înzestrate cu tehnică modernă, în care, sub îndrumarea competentă a cadrelor didactice și a specialiștilor studenții își însușesc nu numai bazele teoretice și funda

Brigadierul Eugen Vladâr, împreună cu ortacii săi de la sectorul VII al 
minei Lupeni, a extras suplimentar de Ia începutul anului 2G67 tone de căr
bune. în. foto : brigadierul cu ortacii săi Nicolae Toma și Teodor Top.

mentale ale viitoarei specializări, dar fac efeetiv și primii pași în cercetare, în realizarea practică a unor noi tehnologii și instalații de reală utilitate pentru producție.Multe din studiile și cercetările efectuate în acest puternic centru de învăță- mînt tehnic superior al țării sînt concretizate în mașini, aparatură, instalații, tehnologii reunite în cadrul unei expoziții amenajate la Facultatea de mecanică.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu apreciază eforturile și rezultatele obținute de cadrele didactice și studenți, în strînsă colaborare cu specialiștii din ' u- nități productive și de cercetare din Timișoara și din alte centre ale țării. în dialogul cu oameni de știință, cu miniștrii, cu cadre didactice și conducători de mari unități productive, prezcnți la această vizită, în care sînt abordate probleme științifice de o deosebită actualitate, secretarul general al partidului recomandă ca potențele creatoare ale timișorenilor să fie valorificate și mai activ pentru progresul e- conomic, tehnic și social al țării și indică să fie continuate și aprofundate studiile și cercetările privind economisirea energiei, să fie găsite soluții pentru conservarea energiei solare captate. recuperarea gazelor de la motoarele termice, a energiei de la cuptoarele termice, captarea căldurii din diverse procese tehnologice. In a

cest sens, între altele, s-a recomandat -Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie să sprijine în continuare cercetările și extinderea utilizării noilor surse de energie. In același timp, secretarul general al partidului a indicat să se continue și să se definitiveze studiile pentru realizarea în țară a unui număr mai mare de componente electronice, cele privind televiziunea în culori, valorificarea superioară a unor materii prime indigene, realizarea de materiale de construcții cu consumuri reduse de energie și ciment, automatizarea unor faze de producție și tehnologii. In această ordine de idei s-a cerut oamenilor de știință, specialiștilor să realizeze — în colaborare cu unități de producție — roboți industriali. de înaltă tehnicitate, care să asigure între altele mecanizarea lucrărilor de sudură, a altor operațiuni, roboți supli, capabili să deservească mai multe mașini. Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a indicat să fie perfecționată practica studenților în producție, să fie mai bine folosită perioada consacrată acestei activități.A doua instituție de învățământ înscrisă în programul acestei - Vizite a fost Liceul industrial „E- lectromotor" una din școlile cu o bogată experien-(Coutiauar» in pag. a 4-a)

Foto : Gh. OLTEANU

în sala de microscopie electronică a I.M.P. studenții fac cunoștință cu noile 
aparate electronice moderne intrate în dotarea institutului. Foto : Ion LICIU

Ieri dimineață, în aula Institutului de mine din Petroșani, intr-o atmosferă sărbătorească, s-a desfășurat adunarea festivă consacrată deschiderii a- nului de învățămînt 1979- 1980. La festivitate au participat tovarășii Ion Cin
ci», prim-seeretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Maria Mitrofan, secretar al Comitetului județean de 
partid, Lazăr FiHp, secretar al Comitetului municipal de parted Petroșani, cadre din Combinatul minier Valea Jiului, activiști de partid și ai U.T.C., reprezentanți ai întreprinderilor miniere din municipiu, cadre didactice și studenți. ■Eveniment cu . adîryi semnificații în viața societății, deschiderea nouluian de invățămint superior minier are loc într-o perioadă de rodnică și entuziastă activitate constructivă a oamenilor muncii din municipiul nostru, din întregul județ, pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru a întîmpina cu noi și remarcabile succese cel de-al XII-lea forum al comuniștilor. Moment de analiză exigentă a activității desfășurate in anul universitar .trecut și, totodată, de evidențierea principalelor direcții de acțiune pentru realizarea u- nor rezultate superioare, adunarea a constituit un cadru în care prof. univ. dr. ing. Dumitru Fodor, rectorul Institutului de mine, a reliefat rolul institutului în promovarea perseverentă a științei, tehnicii și tehnologiilor moderne în minerit, sintetizând succesele obținute în munca de pregătire a vi

itorilor specialiști, în integrarea învățămîntului cir cercetarea științifică și producția, cît și rezervele care trebuie valorificate integral pentru a se asigura o calitate înaltă învățămîntului superior minier. Intr-o continuă dezvoltare, Institutul de mine dispune astăzi de o bază materială în plin proces de modernizare, învățământul desfășurat intr-un contact neîntrerupt cu producția oferind condiții superioare de ■ pregătire a studenților, de formare a lor multilaterală, ca specialiști și oameni ' cu o conștiință înaintată. Peste 4000 de ingineri și subingineri, care lucrează
Deschiderea 

noului an școlar 
în localitățile Văii JiuluiIn tradiția școlii românești, . ziua de 15 septembrie se asociază cu un moment de mare rezonanță socială — deschiderea noului an de învățămînt. Re- întîlnirea zecilor de mii de elevi din Valea jiului cu școlile în care se formează pentru a deveni oameni de nădejde ai societății noastre, a avut loc ieri în cadrul unor adunări festive. Au participat membri ai biroului Comitetului municipal de partid, ai comitetelor orășenești de partid, activiști de partid și ai organizațiilor de tineret, reprezentanți ai întreprinderilor din municipiu, părinți, cadre didactice și elevi.După o vacanță petrecută în mod educativ și recreativ, pe șantiere de muncă patriotică, în tabere de o- dihnă, în excursii sau alte 

astăzi -eu- -ÎHultâ tfiSSpoMi»»- bilitate și competență pentru traducerea în fapte a documentelor de partid și de stat, au absolvit acest institut care și-a format prestigiul prin devotamentul cu care a pregătit generații de specialiști.La festivitatea de deschidere a noului an de înr vățămînt- superior minier au luat cuvîntul prof. univ. emerit dr. doc. ing. Aron Popa, ing. Ovanez Ara- bagean, director general al Combinatului minier Valea Jiului, studenții Octavian Radu și Mihai O- prișa, care au evidențiat necesitatea unei pregătiri
(Continuare în pag. a 2-a)

căi atractive, noul an de învățămînt preșcolar, primar, gimnazial, profesional,■ liceal se deschide într-o perioadă străbătută de semnificațiile unor mari evenimente politice —. a 35-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiim- perialistă, și documentele programatice ale Congresului al XII-lea al partidului — care se răsfrîng în conștiința slujitorilor-școlii și a elevilor, stimulînd procesul instructiv-educativ, calitatea actului de mare responsabilitate patriotică de a modela personalitatea tinerei generații. Prin grija neabătută a partidului și statului pentru prezentul și viitorul patriei — tineretul, învățămîntul din Va-(Continuare în pag. a 2-a)
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Timiș

(Urinare din pag. I)reintilni la locurile lor de muncă cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Dialogul pe care secretarul general al partidului îl poartă cu conducerea ministerului de resort p a întreprinderii, cu muncitori și specialiști aflați de față este a- xat îndeosebi pe modtrl în care se înfăptuiește acțiunea de transformare, treptată. a acestei unități în- tr-un.modern combinat de utilaj greu, de ridicat și transport uzinal.Directorul general al întreprinderii informează ,că așa cum a indicat secreta
rul general al partidului în vizita precedentă, a fost însușită în fabricație întreaga gamă de poduri rulante cu capacități de a ridica greutăți cuprinse între 5 și 
400 tone. Se subliniază faptul că această unitate, care va fi dotată cu o puternică oțelărie și un sector de forjă, va produce în visitor și utilaje pentru centralele nucleare care se vor realiza în țara noastră.Secretarul general al partidului vizitează apoi fabrica de mașini de ridicat. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere specialiștilor aflați de față să persevereze î% continuare în direcția diversificării producției, astfel încît să se asigure integral nevoile, e- conomiei noastre naționale în acest sector, ca și cererile la export.In hala pentru utilaje grele și metalurgice sînt prezentate tovarășuluiNicolae Ceaușescu. o serie de noi utilaje de Fidicat pentru combinatele siderurgice și metalurgice de la Galați, Călărași, Hunedoara, pentru alte unități economice din țara noastră. Tovarășul Nicolae Ceaușescu , insistă asupra îmbunătățirii continue a calității agregatelor, ridicării randamentului acestora.In. continuare, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se prezintă, în cadrul unei expoziții, o gamă foarte largă de mașini și utilaje realizate recent și aflate în ■ curs de asimilare în întreprindere.- Secretarul general alpartidului examinează cu atenție numeroase utilaje, cere explicații cu privire la caracteristicile lor tehnice și recomandă pentru unele, produse să se revadă proiectele, în vederea diminuării și mai mult a consumurilor de metal și energie. Directorul Institutului de sudură și încercarea materialelor din Timișoara informează pe secretarul general al partidului despre aportul cercetătorilor din acest institut la asamblarea prin sudură a unor mașini de ridicat și transport uzinal. Tovarășul Nicolae Ceaiîșescu insistă și cu acest prilej pentru o mai intensă conlucrare între cercetare, proiectare și producție în vederea ridicării continue a nivelului, calitativ al întregii activități din întreprindere.La sfîrșitul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, felicitînd colectivul între-, prinderii^ timișorene, pe toți muncitorii, tehnicienii și inginerii pentru rezultatele bune, le-a recomandat să facă totul pentru ridicarea continuă a gradului de tehnicitate, de ‘organizare a muncii, pentru a produce utilaje mai multe și pentru ca întreprinderea să devină o u-

In-
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nitate model, o unitate fruntașă pe țară.Vizita de lucru a continuat la întreprinderea dustria linii Timișoara- unitate reprezentativă a dustriei Ușoare.Lucrătorii de aici din re peste 85 la sută sîntmei, au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat cu dragoste și recunoștință.Apreciind realizările colectivului pentru ridicarea calității, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se acționeze cu mai multă perseverență pentru folosirea din plin a mașinilor și a timpului de lucru, reducerea în continuare a greutății produselor, diversificarea gamei sortimentale, ridicarea în permanență a parametrilor de calitate. In acest sens, s-a «cerut- ca, în colaborare cu unitățile industriei chimice, să se găsească soluții noi pentru obținerea de fire și fibre de calitate superioară, care să confere țesăturilortușeu mai plăcut, mai as- pectuos.în - încheierea vizitei, varășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul întreprinderii și i-a urat noi succese în activitatea ce șoară.Este vizitată în re întreprinderea motor11.Aici secretarul general al partidului a fost informat despre modul cum se îndeplinește planul, despre măsurile luate în scopul reducerii consumului de energie, materiale și îndeosebi metal, stabilite la recenta ședință de lucru de la C.C. al P.C.R.Directorul întreprinderii, raportează că, prin transpunerea în practică a -indicațiilor date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei din 1971, gradul de ocupare a spatiilor i construite a crescut’de la 79 la 99,7. la sută, fapt ce-asigură o producție suplimentară anuală în valoare de 300 milioane Iei și beneficii de 70 milioane lei, iar ponderea mașinilor și lizate prin sporit de la tă.Tovarășul

to-
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calificare, superioară și policalificare.-La plecare, secretarul general al partidului a felicitat acest destoinic colectiv pentru succesele obținute în sporirea producției, modernizarea întreprinderii, adresîndu-i urări de realizări. în activitatea ■o desfășoară pentru făptuirea în cele mai condiții a sarcinilor revin din actualul cincinal.Vizita la expoziția lizărilor economiei
țtțui Timiș oferă o sinteză cuprinzătoare a muncii înfrățite a oamenilor muncii români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități din această parte a țării, pusă în slujba dezvoltării patriei socialiste.Sînt prezentate preocupările colectivelor de oameni ai muncii din industrie, cercetare și învăță- mînt, rea cu eficiență tuturor pentru greșului tehnic în producție, gospodărirea judicioasă «-resurselor energetice și reducerea consumurilor pe fiecare produs.Apreciind varietatea produselor expuse, preocuparea constantă a oamenilor muncii din județ pe linia introducerii în fabricație & unor mașini, instalații, bunuri de consum de calitate competitive și pe plan internațional, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat conducerilor întreprinderilor, specialiștilor zenți să-și mobilizeze forturile în direcția milării unor produse performanțe mai pentru a conferi noi mensiuni luptei pentru calitate.. In continuare, secretarul general al partidului a vizitat I.A.S. Variaș. Aici sînt înfățișate preocupările organelor și organizațiilor de partid, ale cooperatorilor și mecanizatorilor privind ■ creșterea recoltelor și a bogăției zootehnice, realizarea unei înalte eficiente economice.Unitățile din cadrul Consiliului unic agroindustrial obțin, an de an, recolte medii de 4 000—5 000 kg gria și 6 000—7 000 kg porumb boabe la hectar, precum și producții mari de carne și lapte. Examinînd structura culturilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu remarcă ponderea scăzută a legumelor și cere factorilor de răspundere să ia măsuri pentru cultivarea acestora pe suprafețe mai mari. S-a subliniat necesitatea sporirii mai accentuate a producției de furaje în vederea

cercetare șipentru valorifica- sporită a materiilor prime promovarea pro-

pre- e- asi-' cu înalte, di-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt invitați să .viziteze o. expoziție care sintetizează realizările cele mai recente și preocupările* de dezvoltare în perspectivă a producției, de perfecționare a acesteia, de diminuare a consumurilor și reducerea cheltuielilor în cîteva sectoare, de bază ale întreprinderii. Felicitînd pe specialiștii de aici secretarul general al /''dezvoltării zootehniei, du-partidului le-a cerut ca, • pe baza experienței acumulate, să treacă la executarea unor roboți mai supli, de o mai mare finețe, cu consumuri mai mici de metal și alte materiale, iar aceștia să fie astfel amplasați în unitate încît să deservească un număr sporit de mașini. , Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu muncitori care deservesc mai multe mașini. Aceștia îl informează că cei care lucrează la trei mașini obțin un cîștig “Sporit cu circa 30 la sută. Ei arată că mai mult de 80 la sută din totalul muncitorilor de aici au o

blării producției de lapte și carne pînă la finele cincinalului următor.Are loc apoi un amplu dialog privind mărirea producției de porumb și crearea condițiilor pentru recoltarea, fără pierderi, a acestei prețioase culturi. Se discută cu specialiștii pre- zenți, posibilitățile de a .mări randamentul combinelor de recoltat porumb și trasează Ministerului dustriei Construcțiilor Mașini sarcina de a realiza combine care să asigure recoltarea integrală și fără pierderi atît a știu- leților, cit și a cocenilor.Sînt vizitate una din fermele de vaci ale I.A.S.

înde

Variaș, unitate care a mărit producția de lapte de la 38 000 hl, cît era la începutul cincinalului, la . 60 000 hl în acest an,ferma de îngrășărea porcinelor de la cooperativa agricolă Variaș, unde datorită tehnologiei moderne, pe același spațiu se îngrașă uri număr dublu de porci, complexul inter- cobperatist din vecinătate, unde se obțin, anual, 30 000 de purcei, care sînt îngrășați în fermele unităților Consiliului unic.Secrețarul general al partidului apreciază rezultatele bune obținute și urează gazdelor ca unitatea lor să ocupe un loc de frunte sau chiar primul loc în întrecerea pe țară, pentru, producții mari la toate culturile și în zootehnie.Următorul obiectiv al vizitei l-a constituit stațiunea experimentală agricolă Lovrin, unitate prestigioasă a științei românești. Aici se examinează rezultatele obținute în perioada care a trecut de la precedenta vizită făcută de secretarul general, în 1974, de harnicul colectiv al stațiunii.în fața standului cu plante furajere, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de noul soi de dovleac furajer, cu o producție de. 120—150 tone la hectar, apreciind calitatea semințelor și exemplarelor care cîntăresc. 40—60 kg fiecare. Recomandă să se persevereze pe linia ameliorării acestui produs, a creșterii cantității de semințe pentru industria uleiurilor comestibile. Recomandări de ameliorare au fost făcute și în ce privește noile soiuri de sfeclă furajeră monogermă „Monogal" și „Monoroșu11 care asigură producții de 130—140 tone la hectar în cultură neirigată și 160—180 tone la hectar în cultură irigată. A fost subliniată, de asemenea, calitatea acestui soi de sfeclă ce se pretează la mecanizare completă, fiind înlăturată una din lucrările anevoioase la această cultură — răritul. Secretarul general a indicat să se acționeze pentru sporirea conținutului de zahăr la aceste soiuri de la 5—7 la sută, cît este în prezent, la cel puțin 10 la sută, în a- nul 1982.Se vizitează apoi cîteva parcele de ameliorare a porumbului, cînepii și sfeclei furajere. Apreciind î- naltul lor randament, secretarul general cere cercetătorilor să obțină un hibrid cu cel mult 90 de zile perioadă de vegetație subliniind că economia are mare nevoie de un asemenea hi- brid pentru a sg. puten î.n- sămînța mari suprafețe cu porurfib în cultură ă doua. De asemenea, a recomandat cercetătorilor să creeze și un nou soi de orz timpuriu de mare randament care să premeargă hibrizii de porumb extratimpurii.Felicitînd harnicul colectiv de la stațiunea din Lovrin, secretarul general al partidului, și-a exprimat convingerea că cercetătorii stațiunii au capacitatea 'de a obține noi succese în e- forturile de ameliorare a soiurilor de cereale și plante industriale și furajere.In uratele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat apoi spre reședința ce i-a fost rezervată în oî-așui Timișoara.
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— Transmisiune directă 
din municipiul Timișoa
ra : Marea adunare popu
lară prilejuită de vizita 
de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, și de 
deschiderea anului școlar 
și universitar 1979—1980.

15 00 Stadion :' Fotbal : F.C. Baia Mare — Viitorul Scornicești.17.20 Agenda cultUral-ar- tistică TV. ’17.50 Clubul tineretului... 18,35 Săptă- mîna politică internă și internațională. 18.50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19135 Teleenciclopedia.20.20 Film serial : Dalias 
— Compania petrolieră E- 
wing — episodul 4. 21,10 Varietăți muzical-distrac- tive. 21,35 Telejurnal.

LOTO
Rezultatele tragerii 

din 14 septembrie 1979Extragerea I :74 32 1 70 56 49 33 11 82 Extragerea a II-a :26 67 59 17 35 34 84 8 16 FOND 668 445 lei REPORT 18 170 lei.
Cooperativa „Deservirea*' lupeni 
ÎNCADREAZĂ muncitori calificați 

IN URMĂTOARELE MESERII:

— tîmplari
— cizmari
— croitori confecții pentru bărbați
Condiții : act de calificare în meseria 

respectivă. Se pot încadra și pensionari de 
limită de vîrstă, pe perioadă determinată.

Informații suplimentare se primesc zil
nic la serviciul personal — învățămînt, te
lefon 112, 140.

Mica publicitate.- VÎND Moskvici 408, albastru, stare bună, strada Cătănestj Nr. 20, Iscroni. (784) . .VÎND Fiat 85.0, în perfectă stare, set motor Renault Gordini. Petrila, cart. 8 Martie, Bloc 26/30, după o- ra 15. (781)SHIMB apartament confort I (două camere), Petrila, 8 Martie, Bloc 22/50, cu similar Petroșani (centru sau Aeroport I). (780)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Borota Maria, eliberată de U.E. Paroseni. Se declară nulă. (779)

PIERUT legitimație de serviciu pe numele Mitea Maria, eliberată de F.M.I. Petroșani. Se declară nulă. (778)
DECES ’ _Familia Buță Ion a- nunță că la 21 septembrie 1979 se împlinește' un an de la dispariția' celui care a fost frate ’ și cumnatBUȚÂ NICOLAEAmintirea lui va râmi-, ne vie în inimile noastre', (782)

Sport • Sport • Sport
„Cupa României" la fotbal

MINERUL LUPENI. — 
METALURGISTUL SADU 
3—0 (0—0). (0—0). Iată că, numai după patru zile, cele două echipe divizionare C s-au aflat din pou față în față, de data aceasta în „Cupa României", Deși se părea că vom asista la o nouă victorie facilă a gazdelor, ele s-au desprins în cîștigătoare abia,în prelungiri. Mai bine de un sfert de oră în teren nu s-a produs nimic deosebit, doar ratarea lui Iacob din min. 10, cînd acesta a șutat pe lîngă poartă de la numai 6 metri. Repriza secundă aduce în teren o echipă locală mai d«cisă să obțină victoria, Și astfel meciul capătă dinamism. Ocaziile de gol la poarta oaspeților nu lipsesc. Dar Iacob (min. 47 și 50), Leca (min. 60 și 68), Voicu (min. 67), Bo-

loș (min. 74) și Covaci (miri. 80) ratează deschiderea scorului. După 90 de minute de joc, urmează cele două reprize de prelungiri. In min. 92, Covaci șutează din marginea ca- reultii de 6 metri'și balonul, din pieptul fundașului central Rusu, intră în plasă : 1—0. Nu trec decît 7 minute și după o cursă a Iui Leca, balonul ricoșează la Boloș, care înscrie plasat : 2—0. In a doua parte a prelungirilor superioritatea gazdelor se concretizează prin golul foarte frumos ’ înscris de Burdangiu, din voleu, de la circa 14 metri, după o minge „lobată11 de Leca : 3-M).A fost o victorie muncită, dar absolut meritată, aplaudată în final de aproximativ 1500 de spectatori.
Alexandru TATAR

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii, nr. 90, (eieluane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). lU'AltUL ; Tipografia Petroșani, str. Republicii, oi. S7*.



3 !

Știați că......O pătrime din bolile canceroase semnalate în țările industrializate au ca sursă tutunul ? Cunoscutul om de știință Maurice Tubiana declara :

CA „DACIA" SA
FOLOSEASCĂ MAI 

PUȚIN CARBURANTColectivul întreprinderii de autoturisme din Pitești acționează, cu per- , severență în direcția îmbunătățirii parametrilor funcționali ai autoturismu- lm „Dacia 1300“, pentru reducerea consumului de carburant. Astfel, pe baza rezultatelor practice ale cercetărilor întreprinse pînă acum, în cursul anu- ' lui viitor se' preconizează echiparea motorului „Dacia 1 300" cu un grup ■ motoventilator pentru răcire independentă, care generează o creștere a puterii cu 2 CP și, în a- celași timp, o reducere a consumului de carburant cu 0,5 litri la 100 km. Dispozitivul a fost conceput de specialiști ai întreprinderii din Pitești și urmează a fi inclus în producția de serie de către întreprinderea „Elec- troaparataj“ din București. De asemenea, prin adoptarea unui economi- zor special,, consumul de benzină se reduce cu 0,5 litri la 100 km.

fier forjat. în prezent, farmacia a devenit un nîuzeu activ, lumea venind aici nu numai pentru a vedea un monument istoric, ci și pentru a cumpăra medicamente....în localitatea Lasel (R.F.G.) a fost instalat primul emițător TV din lume alimentat de un generator solar ? instalația dispune de un releu cu 32 de celule captatoare cu siliciu. Pentru zilele, cu cer noros și pentru noapte, emițătorul are- în dotare un acumulator care stochează energia furnizată de soare....cercetătorii vest- germani și danezi au obținut hibridul roșie-cartof, dovedind cu argumente științifice reușita acestei experiențe ? Ei au demonstrat că unitățile polipepti- dice ale unei enztme nucleare extrase din plan- ta-hibrid aparțin celor două tipuri specifice ale părinților. Specialiștii consideră că fuziunea pro- toplasmelor este însoțită de fenomene ’ce deschid o cale nouă în genetica plantelor.

timpurile.- vechi. Interesant de relevat ni ce par. și alte fațete ale mi-, tului. In variante cunoscute întreg spațiul românesc Dochia, femeie în vîrstă, conștientizează in mintea urmașilor vechimea unei etnii, vechimea unei organizări sub nume. Ovidia Babu-Buznea se întreba într-o lucrare recent apărută dacă Măr-, țișorul — lună nefastă Dochiei — nu-i Marțe arțăgosul, zeu'roman al războiului, tot atît de ostil dacilor. Este bine știut că primul război dacic, Traian l-a început în, martie 101. Structura mitului per-, mite o separare a elementelor constitutive. Pe u- nul din ele se situează autohtonul în persoana Dochiei, iar pe celălalt nou venitul Mărțișor — Traian. Reunirea acestor termeni stă la baza etnogenezei noastre.
Viorel MORARU

v-! 
V
!

Din bogata _______populară, Kogălniceanu dentifica iru al ■ bian o fizionomie La noi,' păstorul prezent în foarte roase variante este meie care se
mitologie ------- i- în deceniul pa- secolului trecut, cunoscuta legendă a ' Dochiei. Potrivit afirmațiilor Dochia o posibilă me- sale, Dochia a fbșt cîndva „geniul protector" al Daciei, căreia cei vechi i-ar fi ridicat o statuie colosală, în vîrful Ceahlăului. O mențiune, în.. acest sens face și învățatul Dimitrie Canțemir, fără a pf&ciza jg^^ă acea curiozitate enig-‘ „’matică a naturit-are -sau , nu o legătură cu practica' ținui cult.Definirea mitului și căutarea semnificației sale nu sînt încercări ușoare. Adesea, explicația primește coloratură particulară în raport cu pregătirea de bază a cercetătorului istoric, filozof, etnolog etc. Mitul poate fi format din straturi succesive depuse în epoci diferite. Legenda păstorului care îngheață împreună cu oile sale, cunoaște o largă răspîndire în Balcani și restul Europei. Este deja amintită la cumpăna secolelor X—XI de către enciclopedistul Abureiham Biruni. Acest mit păstoresc prim strat prezintă spațiul cărpato-danu-
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I ca însă

aparte, mitic nume- ! o fe- numeștetamorfozare ’ a Dachiei. Desigur, aceasta înseamnă .ceva, nu însă totul. De la mitul păstoresc care plutește vag asupra unor teritorii unde se practica păstoritul se face pasul următor — la mitul istoric. S. FI. Marian în binecunoscuta sa lucrare, rile la români" zintă o Dochie, împărat, care se refugiază în munte împreună eu turmele de teama învingătorului părintelui ei. Localizarea în timp ni se pare și mai clară în alte variante : Dochia fuge la munte, dar Traian o prinde împreună cu turmele ei, Dochia aduce viscoli- turi la începutul lui martie deoarece a fost fugărită de un împărat vechi, Troian, etc,. Lucian Blaga observa: „de multe memoria istorică se fugiază în povești", toarcerea spre mit de uitare cu concursul memoriei colective și perpetue prețioase relicve ale

„Sărbăto- ne prefață de

ori re- In- de la istorie pune la adăpost

V

4

„Tutunul este principalul factor de mortalitate în societatea noastră, înaintea alcoolului și accidentelor . de circulație — 60 000 de morți anual, în Frărița"....una dintre cele mai vechi farmacii din Europa se află într-o piață centrală din capitala estoniană, Tallin ? Și astăzi, firma farmaciei este cea originală, „bătrînă* de peste cinci veacuri. Ea înfățișează semnele emblematice clasice — șarpele și cupa — lucrate în

ORUMETÎÎ'

admirat o după-amiază întreagă, pereții nordici, incredibil de*abrupți ai vîr- furilor Păpușa Mare, Păpușa Mică și Țapului.Spre seară, pe poteca ce cobora din căldareaCiumfului au început să apară oile — vreo nouă sute la număr — pe ca

să le petreacă, la vizitele nedorite ale lui Moș Martin.Odată cina terminată, ne-am retras pentru o- dihnă în stîna nouă de alături. ' Spre surpriza noastră, baciul și cei doi feciori s-au îndreptat cu cojoacele ocrotitoare în spate, spre un fel de a-

A. DULA
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în numeroasele peregrinări prin Retezat am trecut adesea prin, sau pe marginile imensei căldări glaciare, pe care tumultuosul Rîu Bărbat o străbate, sus tunci ripă pelor Tăul Tăul Custurii Ciumfului. .Am admirat dată ' poiana

la obîrșia sa, a- cînd de abia se iiifi- priri Împreunarea' a- ce se scurg din AdînC, Tăul. Țapului, și Tăurilede -fiecare largă și stîna înconjurată de brazi seculari,, la care din vechi timpuri vin vară de vară oierii din Țara Hațegului, să-și îndestuleze . tur- mele cu iarba grasă crescută din belșug pe' -tăpșa? : ' nele și plaiurile alpine. Drumurile noastre începeau și se terminau însă la cabanele Baleia, Pietrele sau Buta, pînă cînd, într-o zi, am hotărît cu Tomiță — veteran al munților— să rămînem peste noapte la Stîna din Rîu, din marginea căreia am
La • poalele vîrfului 

Peleaga, cel mai înalt 
masivul Retezat, la- 
glacial Peleguța.

NOAPTE, IA O 
STÎNÂ-N RETEZAT

"re baci Filip și mai tinerii ' ciobani Ion și Mitică le struneau cu _ îndemînare, îndreptîndu-le spre -tîrla din„ mijlocul poenii.. După cunoștința - făcută sub privirile și lătratul nu prea prietenos al celor șapte cîini, am; fost poftiți în stînă. în preajma focului care în curînd a- v.ea. să înveselească atmosfera destul de monotonă în care își petrec zilnic viața acești bărbați, au început să curgă — - mai ales — întrebările pe ca-- re le puneam gazdelor noastre. Un păhărel două de coniac, i-ati dezvelit baierele gurii lui baci Filip de la care aveam să aflăm multe din întîmplă- rile muntelui, mai ales din cele pe care aproape noapte de noapte sînt nevoiți

dăposturi cu numai trei ’ pereți, deschise spre țarc, suspendate puțin "față de sol și dispuse, simetric în jurul turmei; Cîinii, fără să fie dirijați, închideau cercul de pază menit să prevină pătrunderea și- reată și mai ales năprasnică a înrăitului carnivor. Niște biete lanterne și nelipsitele boate cu nod la cap constituiau singurele arme cu care era așteptat dușmanul. Mai era însă curajul demn de admirat și experiența pe care baci Filip,.. Ion și Mitică le dobîndiseră în nopțile anterioare, precum și istețimea clinilor, aproape toți -însemnați de ghiarele necruțătoare ale puternicului patruped.Nu cred că apucaseră să a- țipeaseă ciobanii obosiți de

truda unei zile întregi,, cînd, dintr-o dată, fulge-b ră atacul copleșitor ap ursului, aflat din cîțiva i pași în mijlocul turmei.’ Reacția la fel de violentă a clinilor la început și i- mediat a oamenilor, ne-a rămas — probabil pentru multă vreme — întipărită în memorie. Ieșiți. la rîndul nostru cu lanternele în mîini, n-am riscat decît o urmărire vizuală din preajma stînii, într-un moment cînd ursul deja cu prada în gură se afla din nou' sub scutul pădurii. Zadarnice au fost strigătele ciobanilor, de un dramatism ' zguduitor, în care se strînsese revolta ătîtor jertfe pierdute, teama de neprevăzut în fața reacției neașteptate a sălbăticiunii,' doririțâ de a recupera 'nefericitul berbec, încă viu. Strigăte și lătrături, icneli,' mîrîi- turi, schelălăit de cîirie lovit; iată fundalul sonor care a însoțit retragerea încununată de succes a ursului cel mare negru . și atît de puternic, pe care trei oameni și șapte cîini nu- l-au putut împiedeca să-și ia prada' aproape cotidiană. Urmărirea a mai durat o vreme, fără succes, și în cele din urmă Slujbașii muntelui _-ău întors la locurile de veghe, așteptînd poate un nou „raid" al ursului din muntele vecin...
Aurel DULA

ORIZONTAL : 1) Manual— Ajutor la primele socoteli ; 2) Acum începe u- nul nou de învățătură — , Verbul profesorului la noua lecție; 3) Pentrii scrisul ' în clasă — Ultimii școlări!; I 4) Apelativ la catalog ! —
14 mingi 1 — Accepție; 5) Jumătate golf 1 — Ciorbă simplă ; 6) Ca mîine, elevii de azi — Student de mijloc ! 7) Primele cărți de învățătură ; 8) La ochi —„...Pogonici", revista micilor școlari; 9) Cretă rup-

tș la vîrf ! —— Așa cum a- cbrdă statui nostru manualele ; 10) Preziua începerii școlii — Probă de examinare. .VERTICAL: 1) . Nomi- nalizatoare de elevi eu note ; 2) Care nu știe, să- serie și să citească (f), 3) introducere în botanică ! — E învățat de micile gospodine încă din școală ; 4)Scop, cum e învățătura în . viață — Notările răspunsurilor eminente ; 5) Preced intrarea în treapta a doua de liceu — 2 și 3 la engleză ! 6) Scriitor, sovietic autor al romanului „Școala curajului" ; 7) Școala în al doilea trimestru ! — Precede cultivarea ; 8) Introducere în biologie — Create; 9) Acizi — Hotărît ; 10)D-ale rechizitelor — Introducere în istorie I
Ion SA VA

• La Întreprinderea bucureș leană „Biolarm" au lost date în exploatare două noi capacități, cu ajutorul cărora se realizează, pe baza u- nui proces tehnologic modern, două medicamente —; crelizin și tri- lerment — ce se produceau. pînă acum, cu instalații depășite din punct de vedere tehnic.Cele două ooieclive, realizate pe baza studiilor eleetuale de specialiștii Institut du; de cercetări chiniico-lar.ua- ceuti-e din Capitală, asigură sporirea Productivității muncii cu 50 la sti a lata >.■<? c ech e capacități, er.șterea cores- pur.z-.it. are a volum il:.i i producției, îinbunătă- ț țirea simțitoare a cali- ; talii, eliminarea noxe- ! lor, reducerea efortului fizic, datorită gradului înalt ^de -automatizare și mecanizare a lucrărilor.



Steagul roșu DUMINICA, 16 SEPTEMFRIE 1979

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
la deschiderea noului an de

(Urmare dîn nag. D

ț* în formarea cadrelor de muncitori.Unele din lucrările exe
cutate de elevii liceului sînt cuprinse într-o succintă expoziție, pe care tovarășul Nicolae Ceaușeseu și tovarășa Elena Ceaușeseu sînt invitați să o viziteze. Sînt prezentate diferite piese și repere din planul curent de producție al unor întreprinderi locale. Valoarea producției realizate în cele 7 ateliere în anul 1979 atinge 2 milioane lei, pentru a- nul 1980 fiind prevăzută să crească la 2,2 milioane lei.In continuare, se vizitează o altă expoziție care înmănunchează cîteva dintre cele mai reprezentative realizări ale elevilor din județul Timiș în a- telierele-școală, în cercurile științifice.Se trece, apoi, prin cîteva ateliere-școală.Tovarășul Nicolae Ceaușeseu are cuvinte de apreciere pentru hărnicia elevilor și le urează succes deplin în noul an școlar.In continuare se vizitează Institutul agronomic Timișoara, unitate prestigioasă a învățămîntului nostru superior, unde se formează mii de cadre de specialiști '— ingineri a- gronomi, ingineri zootehnist!, medici veterinari.

Secretarului general al partidului. îi sînt înfățișate pe larg rezultatele integrării activității de în- . vățămînt, cercetare, producție. Gazdele informează că pe aceeași platformă se află o puternică bază materială care permite desfășurarea procesului instructiv-educativ în condiții optime, participarea efectivă a studenților la activitatea de cercetare și de producție în laboratoare și Stațiunea didactică experimentală de pe teritoriul institutului.In fața unei suite da grafice și panouri sugestive, sînt prezentate rezultatele cercetărilor privind crearea de noi linii de grîu, hibrizi de porumb, soiuri de orez și -de alte culturi.Tovarășul Nicolas Ceaușeseu îndeamnă cadrele didactice și studenții să-și propună obiectiva mai îndrăznețe, să realizeze în cîțiva ani soiuri de sfeclă furajeră cu un mare conținut nutritiv, să lărgească cooperarea cu alte institute, cu stațiuni de cercetări agricole. A- eelași îndemn la exigență este adresat și în ceea ce privește ameliorarea și generalizarea rapidă în producție a celor mai valoroși hibrizi de porumb. Exami- nînd cîmpurile experimentale, parcurgînd un lan de porumb cu hibrizi, to

varășul Nicolae Ceaușeseu cere reprezentanților Ministerului Agriculturii. și Industriei Alimentare^ organelor locale de partid și de stat să acționeze în așa fel îneît pînă în 1985 în toată cîmpia Banatului să se obțină cîte 10 000 kg porumb boabe la hectar. De asemenea, este trasată sarcina de a se extinde soiurile valoroase de orez create la institut și de a mări suprafața cu această valoroasă cultură, îneît consumul să fie asigurat integral din producția internă.Vizita continuă în sectorul zootehnic al Stațiunii didactice experimentale, unde sînt prezentate tehnologii moderne. Secretarul general al partidului este informat că în cadrul activității de cercetare și de producție s-a reușit ca, într-un timp foarte scurt, producția de lină la zeci de mii de ovine ale cooperativelor agricole din Consiliul agroindustrial Ciacova să crească de la 2,5 kg • la 7 kg. De ase- , menea, sînt subliniate preocupările pentru modernizarea sistemului de creștere a păsărilor în baterii mul- tietajate. In cadrul dialogului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu discută cu cei prezenți despre necesitatea ameliorării raselor de cai de tracțiune și de mărire a efectivelor cabaline, pentru a face față cerințelor de transport, celorlalte 

nevoi ale agriculturii.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușeseu adresează tuturor un cald îndemn pentru perfecționarea în continuare a procesului de instruire, ridicarea calității și îmbogățirea conținutului învățămîntului pentru formarea și educarea tinerei generații în spiritul idealurilor înalte ale societății noastre socialiste, să formeze cadre temeinic pregătite, capabile să muncească fără preget, cu înaltă competență, dăruire și abnegație pentru înflorirea agriculturii românești.De la Institutul agrono- mic, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, tovarășa Elena Ceaușeseu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au participat la marea adunare populară din Piața Operei. Apariția tovarășului Nicolae Ceaușeseu și a tovarășei Elena Ceaușeseu la balconul clădirii Operei este întîmpinată cu ropote de aplauze, cu vii și îndelungi ovații.Mitingul a fost deschis de tovarășul Petre Dănică, prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., președintele Consiliului popular județean. Au mai luat cuvîntul Marin Tapase, directorul întreprinderii „Electromotor" Timișoara, acad. loan Anton, rector al Institutului politehnic „-Train Vuia“ din Timișoara, Adalbert Kruts, președintele Consiliului u

nic agroindustrial de stat și cooperatist Variaș, Manuela Dancău, studentă la Institutul de medicină Timișoara, secretara. Uniunii Studenților Comuniști pe institut și Ilie Ocsko, maistru, secretar al Comitetului de partid la întreprinderea „Eleetrotimiș".Primit cu vii și puternice aplauze a luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România., Cuvîntarea secretarului general al partidului, a fost urmărită cu viu interes, cu profundă satisfacție și aprobare, cu deosebită atenție, fiind subliniată în repetate rînduri cu puternice aplauze, cu îndelungi urale și ovații.Aprecierile, indicațiile și îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușeseu au găsit un profund ecou în inimile timișorenilor, care, pe deplin conștienți de sarcinile și îndatoririle ce le revin, au reafirmat profunda lor hotărîre de a acționa cu toată răspunderea și puterea lor de muncă pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru ridicarea României socialiste pe noi trepte de civilizație și progres.La încheierea marii a- dunări populare, în Piața 

Operei răsună din nou puternice urale și. ovații pentru partid și secretarul său general, pentru patria noastră socialistă.
★După adunarea populară din Piața Operei, pe Stadionul „1 Mai" din localitate, mii și mii de timișoreni au ținut să salute încă o dată, cu toată căldura, pe oaspeții lor dragi. Manifestarea de pe stadion a reafirmat vibrant adeziunea tuturor cetățenilor municipiului la politica internă și externă a partidului și statului, hotărîrea lor fermă de a 

o înfăptui neabătut.Adresîndu-se celor peste 30 000 de cetățeni prezenți în tribunele stadionului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu a spus < ~
D.oresc să vă transi^^^ 

dumneavoastră, tuturor 
cetățenilor județului Ti
miș și municipiului Ti
mișoara cele mai sincere 
mulțumiri pentru căldura 
cu care am fost întîmpi- 
nați peste tot în timpul 
vizitei.In această atmosferă de puternic entuziasm, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, tovarășa Elena Ceaușeseu își iau rămas bun de la locuitorii județului Timiș, care, pe parcursul celor două zile ’ ale vizitei de lucru întreprinse pe meleagurile bănățene, i-au înconjurat cu multă dragoste și stimă.

^CTUZlLI TklTM »N LUzMe
Un apel al Zambiei adresat 

secretarului general al O.N.U.
LUSAKA 15 (Agerpres) -- Zambia a adresat un apel secretarului general al O.N.U„ Kurt Waldheim, cerînd ca Republica Sud- Afrieană să pună capăt actelor sale de agresiune împotriva ’ provinciei din vestul teritoriului național, a declarat ministrul afacerilor externe al acestei țări. Wilson Chakulya.Chakulya a arătat că în primele 8 luni ale a- cestui an. 10 persoane au fost ucise, 18 rănite și bunuri materiale, distruse de către trupele invadatoare sud-africane. care au ocupat o porțiune din vestul Zambiei timp.de do-
DOCHERII din portul Rotterdam, cel mai mare port al lumii, au hotărît cu o largă majoritate să continue greva declanșată în urmă cu peste 3_ săptămîni, solicitînd majorarea retribuției materiale în i aport cu creșterea costului vieții.
DEFICITUL COMERȚU

LUI EXTERIOR al Franței s-a agravat în luna august a.c. atingînd 3,1 miliarde franci, cifră corijată de variațiile sezoniere (C.VjS.). ca urmare a primelor efecte a sporirii prețurilor la petrol, hotărîtâ la sfîrșitui lunii iunie a.c., 
a anunțat Ministerul Comerțului Exterior.

PILOȚII DE LINIE și personalul navigant al companiei aeriene franceze „Air-Inter“ au hotărît vineri seara declararea unei greve de 24 de ore, acțiune care va paraliza activitatea acestei societăți.
VICEPREȘEDINTELE E- 

GIPTULUI, Husni Mubarak, a avut o nouă întrevedere cu secretarul de stat american, Cyrus” Vance, cu care a .continuat ' 

uă săptămîni. „Mai multe sate din vestul provinciei Zambiei' au fost supuse în permanență la acte de agresiune din partea trupelor sud-africane sprijinite de avioane și elicoptere cauzînd considerabile pierderi de vieți omenești și materiale, a menționat Wilson Chakulya".„Republica Zambia a- preciază aceste acte ca o agresiune deschisă comisă de către armata sud-afri- cană, ca o încălcare directă a prevederilor Cartei Națiunilor Unite care cheamă la respectul integrității teritoriale și a suveranității statelor".

convorbirile inițiate marțea trecută. Mubarak urmează să confere cu președintele Jimmy Carter și cu alte oficialități americane, cu care va aborda unele aspecte referitoare la dezvoltarea raporturilor bilaterale, precum ți probleme internaționale de interes comun.
PRODUCȚIA INDUS

TRIALA a S.U.A. a scăzut cu 1,1 la sută, în august, relevă datele statistice publicate la Washington. Se precizează că producția de automobile a scăzut cu 15 la sută și cea de bunuri de consum de uz îndelungat cu 1,7 la sută. De asemenea, s-au înregistrat reduceri ale producției la bunurile de uz casnic, mobilă, covoare etc.
GUVERNUL ITALIAN a hotărît, vineri, majorarea prețurilor la petrol cu

In octombrie, referendumurile asupra 
autonomiei Țării Bascilor și Cataloniei

MADRID 15 (Agerpres).— Referendumurile asupra autonomiei Țării Bascilor și Cataloniei vor fi organizate simultan la 25 octombrie a.c., în cele două regiuni, a anunțat la Madrid Jose Melia, secretarul de stat spaniol pentru informații.Cele două consultări privesc acceptarea de către cetățenii regiunilor respective a statutelor de autonomie adoptate luna trecută de către guvernul de la Madrid, prin care Țării Bascilor și Cataloniei li se acordă dreptul de' control 
50 lire per litru. Este a doua majorare a prețurilor lă produsele petroliere în decurs de mai puțin de două luni. Măsura a intrat în vigoare începînd cu data de 15 septembrie.

COSTUL VIEȚII IN IS
RAEL. a . crescut luna trecută cu 8.4 la sută — s-ă anunțat oficial la Tel A- viv. Potrivit datelor statistice, reluate de agenția United Press international, de la începutul anului, rata inflației în Israel’a a- tins 55 la sută, iar din august anul trecut 80 la șută. Economiștii estimează pentru acest an că rata inflației va atinge 100 la sută.

FUNERALIILE PRE
ȘEDINTELUI Republicii Populare Angola, Agostinho Neto, se vor desfășura la 17 septembrie — informează un comunicat al Biroului Politic al Comitetului Central al Mișcării Populare pentru Eliberarea An- golej — Partidul Muncii. Corpul defunctului, arată comunicatul, va fi înhumat în „Palatul poporului" din Luanda. 

local asupra educației, autonomiei financiară gradua- lă, iar limbile bască și catalană devin limbi oficiale, ca și în cazul limbii spaniole.
S. U. A.

Urmările ciclonului 
„David"

-WASHINGTON 15 (A- gerpres). — Cel puțin 9 persoane și-au pierdut viața ca urmare a trecerii ciclonului „David" pe teritoriul a 4 state din S.U.A., respectiv Alabama, Louisiana, Mișsissipi și Florida.După cum a declarat John Macey, președintele Agenției special create de către Casa Albă pentru a coordona ajutoarele în caz de dezastru, 75 000 de persoane au fost evacuate în Alabama, unde 50 la -sută din-casele orașului Mobile, cea mai afectată localitate din acest stat de trecerea ciclonului, au rămas fără acoperișuri și ferestre. Pe coasta statului Mississipi, 100 000 de persoane au fost evacuate și 20 000 de case distruse parțial sau total. Statul- respectiv a pierdut întreaga sa' recoltă de grîu și 40 La șută. din cea de soia. In Florida, 300 000 de persoane a trebuit să fie, de asemenea, evacuate.Potrivit afirmațiilor lui Macey, amploarea acțiunii de evacuare — aproape 500 000 de persoane — explică numărul redus al victimelor, dacă se ia în considerare că ciclonul „Camille" a provocat în 1960 moartea a 210 de persoane.

Centrala pentru vabriîicarea 
ambalajelor—-unitatea Petroșani 

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA :

— 1 electrician
— 1 timplar
— 1 lăcătuș

încadrarea se face canftjrm Legii 
12/1971, iar retribuirea conîorffTLtț^ 
57/1974.

Informații suplimentare se primesc zil
nic la biroul personal din strada Cloșca 
nr. 2, telefon 41023 sau 43712.

întreprinderea minieră 
Livezeni

ORGANIZEAZĂ CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:

— maiștri electromecanici
— maiștri minieri
Concursul va avea loc în ziua de 25 

septembrie a.c., ora 9, la sediul întreprin
derii.

Condiții de participare la concurs și 
retribuire, conform Legii 12/1971 sî Decre
tului 280/1979.

Mica publicitateVIND apartament, două camere, Deva, Dacia, Bloc 29, sc. B, ap. 20. Telefon 21980. (789)FAMILIA Kasony șî bolnavii din camera nr, 5 a secției de reumatologie Petroșani, mulțumesc 
pe această cale doctorului 
Moraru Cornel, dr. Mitri- 
că, asistenților V, Vrîncea- 
nu, M. Frățilă, V. Andrei 
și sore! E. Ferdera, pen
tru grija deosebită și a- 
tenția cu care ne-au tra
tat. (792).
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