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în două sectoare de la I.M. Aninoasa

Sporuri la producția de cărbune

ANUL XXXV NR. 8125

a tovarășului
NICOLAE CEÂUȘESCU 

în județele Ilfov și Ialomița

Se materializează 
angajamentul minerilorDupă primele cinci zile ale lunii octombrie, colectivul rectorului.IV al I.M. I/jn,-..: raportează, .depășirea sarcinilor la zi, la producția fizică de cărbune. cu 300 tone.Colectivul s-a angajat să recupereze, pînă la data cînd are loc Congresul al XII-lea al partidului, întregul minus a- cu mu lat în prima parte a anului și să extragă în plus cel puțin 500 tone de cărbune. In vederea atingerii țelului propus, pînă la jumătatea acestei luni, în sector va intra în funcțiune o capacitate productivă de 250 tone pe zi, într-un nou abataj aflat în echipare. Foto : Șt. NEMECSEK

Un muncitor de la I.M. Petrila ne-a vizitat la redacție, 
cerîndu-ne să intervenim «

Din cauza unui suitor defect se pierde producție 
și nimeni nu se învrednicește să-l remediezeAm verificat sesizarea, la mina Petrila și am a- flat că situația sesizată redacției se menține de două luni.Ce măsuri s-au luat și cum s-a acționat pentru înlăturarea acestei deficiențe care stagnează producția ? De ce s-a ajuns pînă aici (în aceas- 

iă perioadă sectorul V, mai precis pe lunile august și septembrie, a acumulat un minus de 4476 tone cărbune) ? Sînt cî- 
teva din întrebările la 
care am căutat să găsim jin răspuns.

] ISACILA IOAN, miner șef de schimb în brigada iui loan Radu : „Lucrăm pe stratul 5, este un strat bun, dar cred că datorită

I

Minerii de la Aninoasa înscriu în acest început de lună un notabil succes : depășirea sarcinilor zilnice de cărbune din 4 octombrie cu 145 tone. Cea mai ridicată producție de cărbune peste prevederile la zi înregistrează colectivul sectorului IV, cu 223 tone peste plan. Brigada de tineret dinsector condusă de IlieȘteț, utilizînd la tăiere o combină de abataj, a obținut în ultimele zile productivități ale muncii de peste 9 tone/post, depă
Propaganda vizuală ancorată în 

realitatea mineiLa mina Uricani, în sala de apel sînt expuse numeroase grafice și panouri prin care sînt prezentate prevederile din proiectul de Directive ale Congresului al XII-lea al partidului, sarcinile ce vor reveni mineritului Văii Jiului și, implicit, minei Uricani. De asemenea, se fac numeroase chemări ca marele forum al comuniștilor să fie în- tîmpinat cu rezultate

Ne-a vizitat în redac ție, într-una din zilele tre
cute un muncitor de. la I.M- Petrila, din sectorul V, 
care ne-a relatat „La noi în sector este un suitor 
tubat pe una din secții între orizontul 14 B și 16, 
care în fiecare zi se înfundă și oprește activitatea a 
șase brigăzi. Tuburile s-au deformat și chiar ieri am 
intrat în rol și am scos vreo 5 granturi desprinse 
din Porțiunea netubată. Nu aveam voie să întru, dar 
am intrat. Am lucrat la desfundat aproape trei ore, 
timp în care toate brigăzile au stat“.faptului că exploatarea stratului 3 este în avans față de stratul 5 s-au creat presiuni puternice".
NICOLAE DINESCU, șef de brigadă la pregătiri : „Problema suitorului am ridicat-o de nenumărate ori. Este pregătit un alt suitor, dar am auzit că nu sînt tuburi, 

șind cu 1,5 tone/post nivelul planificat în abataj. Peste 1 tonă/post, în plus față de prevederi, realizează în același sector și brigada condusă de Gheor- ghe Patrolea. De asemenea, pe loc de frunte se situează în Octombrie, colectivul sectorului V care a încheiat prevederile lunii septembrie cu cel mai ridicat plus, de 2 381 tone cărbune, evidențiindu-se prin contribuția adusă la acest rezultat două vrednice brigăzi — cele conduse de Francisc Iacob și Constantin Iacob.
foarte bune, precum și chemări pentru recuperarea de materiale și piese de schimb. „Faptul zilei" consemnează periodic fapte deosebite de muncă, fruntași în întrecerea socialistă cese desfășoară între brigăzi, rezultatele obținute în aplicarea inițiativelor privind creșterea productivității muncii și. economisirea de materiale.

pînă vin, pînă se confecționează mai trece timp. Eu am poreclit rolul că este de „tip balenă", adică mare și cu gîtul strimt".
GIIEORGHE VENEN- 

CIUC, miner șef de schimb din brigada lui Arpad Siklodi : „Eu personal am ridicat problema tuburi

Tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat sîm- bătă, 6 octombrie, în cursul dimineții, o vizită de lucru în județele Ilfov și Ialomița, inspectînd, la fața locului, modul cum se acționează în agricultură, astfel îneît pînă la 15 octombrie întreaga recoltă să se afle în hambare, toate suprafețele prevăzute să fie însămînțate.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Angelo Micules- cu, viceprim-minisțru al guvernului, ministrul a- griculturij și industriei alimentare, și Vasile Mușat, prim-secretar al Comitetului județean de partid Ilfov.In zonele agricole Afumați, Manasia, Balacju, Căzănești, Crunți, Albești, Lehliu, de-a lungul întregului. parcurs al vizitei de lucru, de circa 230 kilometri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat stadiul acestor lucrări, a discutat cu membri ai cooperativelor agricole de producție și cu muncitorii din întreprinderile de stat, cu mecanizatori, cu cadre de conducere și specialiști din unitățile agricole.Secretarul generai. al partidului se oprește pentru scurt timp lingă lanul
Aspect de lucru din 

cadrul secției S.S.H. 
Vulcan.

lor din suitor, care sînt foarte distanțate și presate. Dacă vine un bolovan mai mare îl astupă".
RUDOLF MUNIKH, maistru minier : „Suitorul a fost tubat demult, dai- se pregătește suitorul I ■ Est, care-1 va înlocui. Intr-adevăr, încurcă foarte mult treburile. O singură seîndură dacă scapă, se agață și abatajele sînt oprite".
LUDOVIC FUL«P, șef de brigadă : „Am scos prima felie, dar cu mari necazuri. Tuburile pe suitor sînt distruse".
ERNEST COZMA, maistru minier principal : „Din 

Gheorghe POPESCU 
(Uouliuuare in pag, a 2-a) 

de porumb al uneia din fermele I.A.S. — Afumați, unde recolta se ridică la mai bine de 5200 kg porumb boabe la hectar. Dar, din cauză că munca nu este organizată așa cum ar trebui, pentru a se evita orice pierderi, în urma combinelor rămîn mulți știuleți. în drumul său. pe tarla, tovarășul Nicolae Ceaușescu îi strînge cu 
: grijă de gospodar, cerînd ca elevii. și ceilalți locuitori ai satului să participe, in urma combinelor, la culesul întregii recolte.In continuare, se merge în zonele Fierbinți, Dridu- Mpvilița și Coșereni, secretarul general al partidului examinînd, de la bordul elicopterului, mari suprafețe agricole. Reține atenția faptul că, deși se recoltează mecanizat, prea puțini oameni au ieșit pe cîmp la celelalte munci r agricole, iar porumbul strîns în grămezi la margini de tarlale nu a fost ridicat și transportat spre hambare și silozuri.

Dincolo de Urziceni, în zona Manasia, un nou popas. Aici, la lucru împreună cu oamenii , se află șefa de fermă a cooperativei agricole de producție, care raportează cu satisfacția muncii împlinite că s-a obținut o recoltă bună.Lanul de porumb, cercetat atent de secretarul ge
Premisele redresării și îndeplinirii planului 
la I.M. Vulcan

Extinderea
mecanizării și 

sprijinirea brigăzilor

ALEGERI 
IN ORGANIZAȚIILE 

r DE PARTID

Dezbaterile conferinței de .partid de la I.M. Vulcan au prilejuit comuniștilor o afirmare puternică a voinței lor de a recupera pînă la sfîrșitul anului producția nerealizată de aproape '20 000 tone de cărbune, îneît să ocupe un ldc fruntaș în întrecerea minerilor din Valea Jiului. Rezultatele obținute pînă în prezent, privind economisirea de la înce- • putu'l anului a 1,2 mc lemn de mină la 1000 tone de cărbune extras, cherestea — 0,8 mc/1000 tone, 3,4 milioane kWh energie e- lectrică, creșterea productivității muncii cu 5 la sută, nu sînt în măsură să mulțumească acest colectiv, atîta timp cît planul la producția de cărbune extras este nerealizat. In timpul dezbaterilor. au fost puse în evidență multiple rezerve pentru îndeplinirea, planului, rezerve încă insuficient valorificate.Atît în darea de seamă cît și în cuvîntul comuniștilor s-au adus critici aspre privind deficiențele în aprovizionarea' brigăzilor, deficiență ,.care a făcut ca și în acest an 20 de brigăzi de producție să nu-și realizeze planul. „Pierdem timp prețios pentru aprovizionarea cu materiale, timp pe care 
In pagina a 3-a :

Magazin duminical

neral al partidului, constituie o demonstrație concretă a faptului că atunci cînd se asigură respectarea întocmai a regulilor și normelor agrotehnice și rezultatele sînt corespunzătoare.Apreciind producția realizată la hectar, calitatea porumbului obținut, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca în viitor să fie redusă distanța ' între rînduri, mărindu-se densitatea plantelor, ceea ce poate asigura un spor a- preciabil de. «recoltă.Tovarășul Nicolae C e a u ș e s cu se interesează, de asemenea, de mersul însămînțării griului, cooperatorii clin Manasia asigu- rîndu-1 că în cîteva zile vor încheia această lucrare. In încheiere, răspunzînd u- rărilor de spor la muncă pe care le adresează secretarul general al partidului, ei țin să sublinieze că, așa cum s-a cerut, pînă la 15 octombrie vor termina fără pierderi culesul porumbului, îndeplinindu-și angajamentul de . a obține o recoltă medie de 7 500 kg boabe la hectar, cea mai mare din cele realizate pe aceste pămînturi.Ferma nr. 2 a I.A.S. Ba- laciu. Și aici s-a reușit, cu forțele unite ale oamenilor, să se strîngă o bună parte din recoltă. Au mai rămas
(Continuare în pag- a 4-a)

l-am putea folosi direcția frontul de lucru, afirma șeful de brigadă Geza Antal".Repartizarea unor cadre tehnico-inginerești, pentru a sprijini și ajuta concret brigăzile, o sarcină la care s-au făcut multe referiri, a luat aspectul unui formalism prin faptul că șefii sectoarelor nu i-au tras la răspundere pe cei care au neglijat a- ceastă sarcină, nu s-au interesat îndeaproape de activitatea formațiilor, nu le-au sprijinit în realizarea planului de producție.Indisciplina, lin alt factor care a concurat la minusurile înregistrate, atît Ia producția de cărbune cît și la lucrările de pregătiri, a stat de asemenea în atenția dezbaterilor. Pentru întărirea disciplinei în muncă, maistrul Constantin Popescu propunea măsuri intransigente față de cei care, mai mult încurcă, decît muncesc".Ing. loan Dumitraș, directorul întreprinderii, spunea : „Pierdem foarte mult cărbune datorită nemotivatelor. Față de acești oameni care nu-și fac datoria, care ne dezorganizează munca va trebui să manifestăm o atitudine fermă, intransigentă".
Vladimir GLODEANU 

(Continuare în pag. a 2-a)
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IAgendă pionierească
• La Casa pionierilor 

și șoimilor patriei 
Vuican a avut loc, joi, simpozionul „Permanențe ale politicii externe a României socialiste" în cadrul căruia au fost subliniate, în spiritul documentelor Congresului al XII-lea al partidului, contribuția țării noastre la soluționarea marilor probleme ale contemporaneității.

• Organizația pionie-

____ rilor din Vulcan a 
din mit în rîndurile ei membri. Primii noi nieri din oraș au șoimi ai patriei de Școala generală nr. ei formînd generația Congresului al XII-lea. Acțiunea de primire a șoimilor patriei în organizația pionierilor con- . tindă în aceste zile.

Subredacția de la Casa 
pionierilor și șoimilor 

patriei Vulcan

pn- noi
la4,

i

Aparatele 
cîntec, iarPornind pe urmele sesizării ce ne-a adresat-o Petru Daj, primul popas l-am făcut la unitatea de reparat radio, aflată în a- propierea direcțiunii cooperativei. Deși era în jurul orei 12, responsabilul unității .era de negăsit. Cică a plecat să cumpere ceva materiale pentru secție. Din discuțiile avute cu tovarășul Ilie Cîîer- ciu, depanator radio . în seția respectivă, s-au confirmat în .bună nrăsură cele sesizate de Petru Daj. Din lipsa unor piese repararea aparatului de radio „Jupiter 2" s-a tergiversat mult, punînd omul pe drumuri. Odată, în fine reparat, nu mică i-a fost surpriza cînd aparatul nu mai putea fi oprit, iar capacul de susținere a bateriilor nu mai era cel original. Discuțiile și tergiversările au continuat. Am fost însă încredințați că aparatul este. în prezent pus la punct și că nu mai este cazul să se dea negație pentru schimbarea lui. Nu se putea oare fără tergiversări aducătoare nervi ?. Sesizarea tovarășului zidor Saturn are o notă

stau nereparate, ceasul e cu... 
oamenii sînt purtați pe drumuri

Cîieva sesizări cu privire la activitatea unor sec- 
aie cooperativei „Unirea" din Petroșani ne-au făcut 
ne deplasăm la sediul conducerii cooperativei și 

două din unitățile vizate. De la bun început ținem 
menționăm înțelegerea și solicitudinea cu care to-

ții
să
în
să
varășul loan Cuida, președintele cooperativei, a pri
vit fiecare sesizare în parte. împreună cu tovarășul 
Aure! Băbuț, tehnician principal în cadrul biroului 
producție, ne-am deplasat 
în sesizări.

Ia două din secțiile vizate

I- a-
Instantaneu de muncă 

din atelierul electrome
canic al minei Uricani.

Foto : Ion LICTU

de

parte. S-a dus omul, în ziua de 29 august a.c., la atelierul de reparat ceasuri n,r. 28 din Petroșani. Ceasul, mărea ..Slava",dublu calendar, arecertificatul de garanție seria 12364. Cînd să-și dice ceasul — surpriză. I se oferă unul „Slava" cu
eu peri-

„A existat, e drept, un ceas „Slava" cu cadran simplu, dar cu dublu calendar doar cel al reclamantului. Ceasul deci nu putea fi schimbat în nici un caz. Acesta este ceasul, merge perfect, așa că r.u văd . nici un motiv să nu-1 ridice".

Petroșani, un radio portativ După ce l-a atelier reparat, s-ă oprit din

Pe urme'e unor sesizări

calendar simplu. „Acesta nu este ceasul meu. meu era cu calendar blu, secundar central rotund — a obiectatmul. Atunci responsabila mi-a oferit unul asemănător cu al meu, dar care iar eu de bint i

Al duși o-

Extinderea mecanizării

avea un aspect învechit, seria nu corespundea cea de pe certificatul garanție, L-am refuzat neînțeles, solicitîrid săse restituie ceasul pe care l-am dat la reparat".Discuțiile avute în atelier cu tovarășa Ana Hi- dan, responsabila unității au elucidat doar în parte lucrurile.

— Totuși cum vă explicați lipsa dc concordanță între seria de pe certificatul de garanție și cea de pe ceas ? .— Nu-mi explic acest lucru — a răspuns responsabila.— Și nu aveți obligația să treceți și seria în registru ?— Bă da, dar am omis acest lucru, neavind în a- telier un alt ceas la fel, nu mi-am făcut probleme.O omisiune minoră la prima vedere, dar care dă naștere, pe bună dreptate, la suspiciuni și nemulțumiri, iar asemenea gre-

' șeii, .așa după cum afirma și tovarășul loan (.’tilda, președintele cooperativei, se plătgsc de către cei care le comit. Lecția este us- . turătoâre, dar dreaptă.Din sesizarea toXarășei Ecaterina Ghețea din Petrila rezultă că a . dus la reparat, la secția din Lonea a cooperativei „U- nirea" din aparat de „Cosmos", luat de lala 3—4 zile nou. Din 18 iulie se-află tot la reparat. Cite drumuri a făcut după -el nu a mai ținut minte, dar cei dc la cooperativă mereu invocau lipsa pieselor a- lăturată de „invitația" : ve- niți săptămîna viitoare,Cil responsabilul unității respective, nu ș-a putut sta de. vorbă, deoarece în ziua de 3 octombrie, cînd a avut loc deplasarea, dînsul era învoit pentru niște „probleme , personale importante". A găsit deci înțelegere promp- conducerii înțelegere . să se faeărelațiile pe care coopera-'- torii le au cu oamenii muncii. Căci cei care a- pelează la serviciile lor doresc mai multă operativitate, solicitudine și responsabilitate din partea meșteșugarilor cooperativei și conducerii cooperativei.

tă din partea cooperativei, care am dori simțită . pregnant

D. € RiȘAN

(Urmare .din pag l)Perspectiva de dezvoltare a minei este mecanizarea. Promovarea pe scară largă a mecanizării va oferi garanția că planul Ia producția de cărbune pe anul 1980, care prevede o creștere zilnică de 400 tone, va putea fi realizat. Pentru aceasta este însă necesar, s-a arătat; în conferință, ca linia de front activă să crească de la 800 m cît este în prezent, la aproape 950 m. Se va căuta extinderea metodei de exploatare cu front scurt și susținere metalică în stratul 3, introducerea unor complexe mecanizate pe stratele 9 și 
15, îmbunătățirea raportului de structură între personalul direct produc-

tiv și auxiliar, îmbunată-, tirea sistemului informațional. Comunistul Cons
tantin Popă, care are deja trei ani de experiență pe complexele mecanizate, ■ cuhdscînd bine condițiile pe care le oferă meeani* zarea, spunea : ..In cinstea Congresului al XII-lea, brigada pe care o conduc va extrage, față de sarcinile planului, cu 500 tone m.-ii mult cărbune".

Alexandru Bușeau, Cons
tantin Mareș, Iulian Filip, 
Ioan Ciungan, 
Karpati, Oargă
Constantin Bajmatără, 
Năstase Nina, Vasile Hîr- 
șieru, Nicolae Pardos și 
Ștefan Cugereanu, expri- mînd voința tuturor comuniștilor care i-au delegat, s-au arătat dornici și hptărîți să . contribuie cu toate forțele la recuperarea pînă la sfîrșitul a-

Eugen 
Salvina,

nului, a minusului de producție înregistrat, să sprijine aețiunea de extindere a mecanizării. , In scopul optimizării activității din subteran, ei. au 1 acut valoroase propuneri, evidențiind posibilitățile care pot conduce în scurt timp la redresarea producției de cărbune. Conferința a stabilit ca șar- . cină prioritară comitetului de partid pe mină să canalizeze eforturile comuniștilor și ale tuturor oamenilor muncii de la I.M. Vulcan, pentru' redresarea grabnică a activității de producție și îndeplinirea planului anual, pentru pre- ma- agătirea din timp, cu ximă responsabilitate, condițiilor care să facă din anul 1980 un an mecanizării, al unor, creșteri înalte în extracția de cărbune.
al

Din cauza unui suitor defect
(Urmare din pag 1)COle șapte abataje care dau cărbune, din sector, trei evacuează producția pe acest suitor. A fost săpat acum șapte ani și folosit mai întii ca suitor de aeraj. Au fost infiltrații de apă, lemnul s-a „copt". Pentru că s-a dat pe el, mulți ani, cărbune și piatră de la pregătiri, tuburile- s-au subțiat și a apărut și presiu- : nea. Starea suitorului a fost cunoscută, dar nu s-a gîndit nimeni că tuburile S-au subțiat atît de mult și o să cedeze lă presiune, incit o să apară necazurile pe care le avem".

lată și ce răspunsuri ani 
primit la întrebarea cît 
de mult se oprește produc
ția ?

eva -gă-rater-I, în-
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„CUPA ROMÂNIEI" HANDBAL, DIVIZIA B

Înfrîngere, dar fără regrete, 
ținînd seama de joc

pri- dacă în- (Le- tnin.oas- gre-

MINERUL LUPENI — 
F.C. CORVINUL HU
NEDOARA 6—7 (1-1, 1-1, 
1-1) după penalty-uri. Meciul a avut o desfășurare interesantă din mele minute. Chiar cele două goluri s-au scris în prima repriză 
ca pentru gazde în 

'21 și Văetuș pentrupeți în niin. 30, la oșeală a lui M. Marian) putem aprecia totuși că repriza a doua a fost superioară ea valoare. Oaspeții, care au dovedit că 
au o echipă matură și experimentată, au jtreat e- xact în apărare, contra- atacînd periculos prin Văetuș, Agud și Lucescu (intrat în joc în min. 65 în locul lui Petcu). Cele 90 
de minute regulamentare nu aduc nici o modificare de scor, ca de altfel nici cele 2 reprize de prelungiri. Se trece deci la- e-

Jocsfrumos, victorie meritataloviturilor de Aici- experiența își spune cuyîn- finalxc.utarea la 11 m. oaspeților tul, ei cîștigînd în cu scorul de 7—6. Au înscris din 11 m, pgntru gazde : Dosan, lancu, Bolos, Voicu și M. Marian, iar pentru oaspeți : Lu-(■eseu, Văetuș, Dina, Agud, Klein și Nicșa. Au ratat : lacob și Homan, respectiv Duniitriu. A arbitrat foarte bine o brigadă din Tg. Jiu avîndu-l la centru pe fostul jucător Cristian Făgaș, ajutat de Ioan Branșa și Georgică Bîrcă In final merită subliniat jocul foarte bun al echipei din Lupeni, care a luptat cu dăruire, în- cercînd să ofere suporterilor ei (foarte activi ultimul timp !) unei victorii de’ Cu toate că' nu merită felicitări, 
dru TATAR).

UTILAJUL-STIINTA — 
C.S.M. RESITĂ 15-13 (8-6). In ciuda frigului, deștul de' mulți iubitori ai handbalului au urmărit o în- tilnire spectaculoasă, cu goluri, unul mai frumos decît. altul, aplaudînd final victoria pe meritată obținută de.Băieții noștri, ori adversarilor din punct de vedere fikic și tehnic, au lăsat o bună impresie, dovedind că atunci .cînd se mobilizează în teren și joacă cu ambiție și dăruire, succesele nu se Iasă așteptate,Să nu uitămechipa adversă

in deplin de gaz-superi-.

în satisfacția prestigiu, au reușit, 
(Alexan-

că din a făcut parte și fostul nostru jucător de bază, Gliga și că coechipierii săi reși- țeni dețin primul loc în serie. Totuși, Pall, Kiss. Cîmpeanu, Kurta și cole-

gii lor de echipă, au prestat un joc spectaculos, tehnic, cohducînd, pe tabela de marcaj tot timpul meciului. încurajați frenetic de o entuziastă galerie (păcat că Jiul n-are așa ceva I), elevii luiPolUironie și Mileti au știut să contracareze iatacurile oaspeților (cu Gliga în „rol principal"), să speculeze greșelile acestora dih apărare și să înscrie.De remarcat principalii marcatori, Kiss și Pali fiecare cite 5’goluri, de la gazde și Gliga de la oaspeți cu 7 goluri, 5 din ? metri. De asemenea, menționăm arbitrajul mefeil pe fază prestat de ; cuplul brașovean Gheprghe Lungu si Caro’ Bcning.

NTCOi.AH DINESCU, „Zi de zi ne oprește. • Și acum este . înfundat. Am lăsat toată „pușcătura" la front din cauza lui și, desigur am pierdut și un metru de avansare".
GIIEORGHE VENEN- 

CIUC, „Pe fiecare schimb avem necazuri cu el. Și stăm pe puțin două-trei ore, adică nu putemcua producția, atunci cînd trebuie, că de lucrat sim ce să lucrăm".
ERNEST COZMA „Maiștrii minieri au mas în mină acum la minarea schimbului pentru că rolul estefundat din nou. De multe ori sîntem nevoiți să pușcăm pentru a-1 putea desfunda".Iată și părerea inginerului șef al întreprinderii, 

ION MlRLOGEANU :— Am cunoscut situația, de aceea am săpat un ■ suitor nou. Azi dimineață șeful sectorului a solicitat tuburile și duminică se vor monta, dacă minerii ar avea puțină grijă nu s-ar 'înfunda. Va trebui însă să inversăm iot. fluxul de transport, toate cele trei abataje deverseze pe suitorul

După două luni, în care s-a acumulat minusul a- mintit, numai în dimineața zilei cînd am întreprins ancheta s-au solicitat buri' pentru suitor, preocupare a existat tru asigurarea unor di ții optime de lucru găzilor amintite, din situația"■ care mai sistă încă. Cert este pregătirea unui suitor timp, nu se face cu cu două, dar . dacă _ _ cunoscut situația suitorului — declarațiile nilor confirmă acest cm nat din timp, pentru atunci cînd abatajele început- să producă,

tu-Cîtă pen- con- bri-. rezultăper- căcere una s-aoame- lu- de ce nu S-a acțio- ca au -----„„ să fi avut cîmp deschis sigili- pentru evacuarea căr^ bunelul ? Nu s-a nici o soluție ? Greu’ spus, cînd problema găsit de- . . _ afost ridicată de nenumărate ori și cunoscută chiar de conducerea întreprin-I în sector : cu o expe-

(Corvin ALEXE)

ca să
derii, șiexistă ocl.riență de peste 32 de ani în minerit, ca maistrul Ernest Cozma. Oricum, , este o situație neplăcută - din ca- învăță- viitor la

Recent, biblioteca șenească din Uricani și-a îmbogățit zestrea cu încă 300 de volume,. în valoare de 3000 lei, ridicând totalul cărților e- xiștente la 15 200. Pînă la sfîrșitul anului urmează să mai fie cumpărate cărți în valoare de 9000 de lei. (C.I.).
★Astăzi, de la ora 9,30, pe platoul de la cabana Rusii se desfășoară tradiționala manifestare cultural-sportivă a pionierilor din Petroșani și Petrila sub genericul „De treci codrii de aramă".

f

— păgubitoare - re trebuie trase ... minte pentru 
■ I.M. Petrila. ’

A- de I 
I
I
I
I
I

organizată de Consiliu] | municipal al Organizației pionierilor. (T.S.).
★Comitetul comunal ninoasa al organizațieiCruce Roșie a realizat în ziua de 5 octombrie o reușită acțiune de dona- . re onorifică de singe.Au participat 38 de donatori de la S.U.’T. —I.C.M.M., E.G.C.L., consiliul popular, școlile generale, dispensarul sa- • nitar, casnice. Printre donatorii care au efectuat cu acest prilej a 6-a și a 5-a donare s-au numărat O. Copil, C. Simo, E. Banyaiy, A. Trestian, ] A. Csiki și Gh. Pop. ] (Maria Dumitraș, Ani- , noasa). I 

I
I
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nunților (III)La vremea

Ultrasunetele în tratamentul afecțiunilor 
reumatismale

num a
Un jian hîtru din Popi, că acolo e stirpea jicnească mai acătării, . m-a interpelat deunăzi.—- Ne-ai găsit „rude11 în Șurean...— Nu eu, ci ISTORIA le-a lăsat ca pe niște flori în glastrele munților. Lingvistului i-a revenit doar, datoria să le descopere frumusețea și puritatea lor perenă pentru neamul nostru.— Om fi, după .cîte am înțeles eu, slavi, după părerea dumitale... ?— Bade, nu astă vreau să spun. Respect dragostea dumitale pentru istorie și poate că ri-ăm fost prea explicit. în dorința de a demonstra că termenii de rudenie ai obștii dace con- , stîtuie baza de referință a toponimiei Șureanului și a' .-lalți munți de la izvoarele Ji urilor. poate n-am accentuat faptul că peste toponimele autohtone, deci ale dacilor, se suprapun, cu același înțeles sau cu un corp fonetic a- semănător, cuvinte latine și .apoi slave. Acești termeni de rudenie puteau fi acceptați de urmașii dacilor, dintr-o nevoie de diferențiere toponimică. în vremea cînd erau înțeleși ca substantive comune.— Deci, acești daeo-ro- mani, au vrut ei să denumească astfel munții și pîraiele ?— Desigur. Știi pîrîul Mitiașul, lîngă Tomnate-, spre Valea Sebeșului.

Mire, în deplină concordanță semantică cu albaneza, este Un cuvînt autohton. Bogdan Petriceicu Haș- deu și-a spus răspicat cuvîntul în acest sens. Al. Philipide îl considera însă dc origină turco-persană 
mir, cu sensul de princi
pe, șef, stăpîn și luat de români de la cumani. Alți cercetători, pornind pe urmele latinei populare a-

orie, dar metoda comparativ istorică infirmă, părerea lor. Vojno, vojino (a se citi 
voino) din limbile Sud slave exprimă un calc semantic după cuvîntul latinesc ; acoperă sfera de 
godnic, bărbat tînăr, 
tînăr. nat și tal și„Dur, dur, /

lo- soț Cuvîntul a funcțio- funcționează dialec- română :negrule, fur ca șăîn limba dur, dur.Că nu-i
i

-V
i1

■a. . 1 »-*»jung la concluzia (absolutizând, însă neluînd în seamă evoluția limbilor indo- europene) că substantivul latin miles ar fi evoluat, prin rotacizarea consoanei 1 în mire ; în latină miles înseamnă soldat. Ei oferă o explicație simplă și plauzibilă — soldații. coloniști din provincia Dacia au început de timpuriu să fie considerați partide bune de căsătorie și pentru fetele dacilor ; Cipariu și alți lingviști oferă o explicație paralelă în cazul lui 
veteranus care acoperă semantic noțiunea de bătrin, adică cel care nu mai poate participa la o campanie militară. Ceremonialulnupțial la daco-romani și aromâni constituie o adevărată „declarație11 și „mobilizare11 la un război al dragostei. Al. Rosetti și Al- Gjrâur resping această te-

te fure / Ci îmi este voiri iul meu, / Voiniul meu, stăpînul tău, / Ginere! părinților, / Cumnățelul fraților11. Sau cităm dintr-un alt cîntec popular : „Măi nevastă cu ehindeu / Cum o duci cu voina tău ?1 Hipocoristicul bulgar a funcționat deci ca termen de înrudire și apoi ca toponim și nume propriu.— Vă gîndiți probabil la 
Voineagul, deal de lîngă Grădiștea Muncelului, la 
Voineasa, sat spre Vîlcea, la Voinul sau Voinea ?— Desigur. în Valea Jiului. ca nicăieri în romani-” tatea orientală sau occidentală este evident ’substratul lingvistic, în concordanță semantică cit toponimele de. origine ulterioară sau măcar apropiate fonetic. Continuând exemplele in ceea ce privește termenii de înrudire Mi-

caia de lîngă cabana Rînca înseamnă bunică, bătrînă, vîrful Mujetești s-ar traduce prin Bărbătești (să ne aducem aminte și de Rîu 
Bărbat, Bărbăteni etc.). 
Muiere (vestita Poiană a Muierii, în care odinioară, se întîlneau în nedeie jie- nii, gorjenii, vîlceniî și po- enarii) are un etimon latin cert. în Paring, un cercetător a „descoperit11 că 
Mîndra ar reprezenta man
dra, adică stîna dacică, dar alături de acest vîrf se află oronimul Badea, tot ca. termen de înrudire, ,,a- dresare politicoasă. Și e- xemplele ar putea continua, apelînd tot la topo- nijuia confluentă a nului eu Parîngul.— Trebuia ,să vă la Druglul.-— îl vom pune lație cu oronimul pentru a releva încă odată primatul toponimiei dacice la obirșiile Jiului și ulterioarele calcuri semantice său slave, acceptate sau date chiar de populația daco-română.

Noi metode pentru profilaxia afecțiunilor reumatismale, bazate pe i- radierea cu ajutorul cu- renților de înaltă frecvență sau al ultrasunetelor, au intrat în prae- i romanească, Tratamentul termo- se realizează cu ajutorul unor electrozi portabili, iar temporizarea acestuia este a- sigurată de un ceas elec- ” Ironic.
Ițelor, au mti lica medicală ■nn - n'.’nl nv-nnv» it. Vt ■ J. 4. W 11, terapeutic cu ajutoru
I
I
I eMlțtțUri clasice '

Șurea- .
în re- Moșici,

I

Rezultate remarcabile au l’ost obținute cn a- jutbrul acestei metode de înaltă tehnicitate în combaterea spondilozei, lombbsciaticei, tulburărilor circulatorii. Este de > subliniat, de asemenea, faptul că, balneologii' români, folbsind iradierile cu ultrasunete, au reușit să vindece integral sau parțial bolnavi cu afecțiuni reumatismale ale coloanei vertebrale. I
Psihotempornetru

rea-

I

bucureșteni electronicii, orientăriiDenumit a-

tea de. subordonare la co- menz.H extefioare, iar în corelație cu .alte? dispozitive analizează rezistența la monotonie.După ce au fostlizate peste 200 de asemenea-echipamente, ai Căror principali beneficiari au fost unitățile de o- rîentare profesională ale Ministerului ? Educației și Invățămîntului, acum se lucrează pentru o- norarea altor comenzi ce atestă realele . calități ale ’ „Psibotempometruiui11. IDe remarcat că stu- I

de metodele ale . psihologiei;pentru depistarea apțl-» -• tudinilOr impuse -de; —. Oflr.'Serie sau. alta, se io- . los'esc aparate perfecționate, de înaltă tehnici-.,;.tate.„.-Un : asemenea- ' a-,.parat a fost concepu t re- . cent de un colectiv decercetători. -în- domeniile. psihologiei și profesionale.„PsihOtempometru",cest aparat, i brevetat ca invenție, se realizează?în prezent în atelierul de producție ăi Facultății' , denții Facultății de auto- i de automatică din cadrul niatică sînt autorii unor | importante îmbunătățiri . ale fiabilității și este- | ’ ticii industriale ale a- ' cestui „detector de ap- | titudini
Institutului Politehnic din Capitală-; Se poațee- fectua cu el o gamă largă de teste privind atenția sustintită, capacita-

Prof. Ion VULPE

Petrol din ...lapte de vacă
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observat că alimentat

j Culese de
mg. Hie BREBEN

prindere să lucreze tinuu și care să aibă paus duminical.

p
i c

pî- a- de izvoare de apăla mare adîn- cu temperaturi

ți- la somă :sub venit, mele prin
că„.

Epigrame {
Uneia care a luat-o

un drum greșitEa o carte-a aruncat, După el, cu toată ura Cartea ei era din„Globus11Ea era din... Ayentura.
Mircea ANDRAȘ Povești în pastile

I
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Profesorul australian da chimie industrială Fred Molyneaux, de la Institutul Victoria (provincia Gippslănd) a elaborat un procedeu de obținere a metanului din lapte de vacă. Metanul astfel obți-. nuț este transformat,, la

rîndul lui, în. petrol. In a- cest fel, litrul pe petrol ar putea costa 25—30 cenți. Potrivit aprecierilor profesorului australian, numai provincia Gippslănd ar putea produce, în acest fel, 1 500 tone de petrol zilnic.

REBUSORIZONTAL: 1)mod grafic de prezentare a caracterelor 2) Aici, temperatura are caracter „cuptor" — Ironie 3) Nori încurcați colo... 4) I — Pe ici, pe Tunde ! — Mănăstire în Moldova 5) Iau o .floare Copac pentru fructe scoase <lin jar 6) Au caracterul lor spiritual... — ... cu paltonul neterminat 7) Caracter... pe dos ! 8)Tură, încurcată ! — Alt copac (sălbatic) 9) Secție de tăiere a lemnelor — La luptă 10) Lucrează sub supraveghere (fem.).VERTICAL : 1) Forță cu caracter de aruncare afară 2) Cu caracter ironic (fem.) 3) Insulă peloponeză— Și-a pierdut onoarea (fem.) 4) Pari încurcați !— Domnitor moldovean, de bun caracter 5) Corect pe margini! — Ciur încurcatînceput de rid! 6) Lîngă

Stăpîna castelului eră foarte veselă și îi plăcea atît de mult să fie așa ! „Nici nu știi ce bine îmi face rîsul" — îi mărturisi ea voinicului. Acesta, pe dată se grăbi să îi vîneze unul .*Gorilă tremura de frig în peșteră. ,,Zboară, îi spuse . vulturului, pînă in Petroșani și adu-mi o cutie de chibrituri să fac focul11. Nu ar fi mai potrivită o brichetă pe bază de cremene (a se citi amnar) ? Impușeăm doi iepuri dintr-lin foc: : economisim și lemn și

gaz" — zise înaripatul strălucind de istețime.
★Baba-Cloanța, călare pe mătura ei cea veche, fu obligată să stea duminica aceasta acasă. Avea număr impar...După ce Făt-Frumos se luă cu Ileana-Cosîn- zeăna, numai ce scoase pana fermecată, suflă peste ea și apăru un se- . met castel eu totul și cu totul de aur. Și numai decît se și înființară doi zmei cu mapă braț. „Degeaba ați pe stăpîna inimii nu o luați decît .

luptă !“, strigă Făt-Fru- mos. „Lasă asta, i-o retezară ei, mai bine dovedește cu ce bani ai, făcut castelul"...*Făt-Frumos intră biroul zmeului și „Ce fac cu cererea ta ?". ~ajuți. să opunșeun obiect împletit nuiele.
★Zmeul-Zmeilor nu calea voinicului, primul colț și îl „N-ai un foc ?“.

Mircea ANDRAȘ

în zise : as- „Dacă vrei să ne în muncă, , poți pui acolo", îi răs- âcesta, arătînd din

cord — Ia 7) încălzit 8) Cu caracter dezorientat (fem.) 9) Nu-s buni — Liniștit 10)Aproape acid ! — Prefix pentru înainte — Calciu.
Dicționar : NIOR. UTAR, RUC), IARP, UCIR.

Ing. Miron HORGA

>7

...In țara noastră pausul duminical a fost legiferat abia în anul 1897 și era aeordat numai pentru o jumătate de zi, respectiv duminica dimineața. Camera de comerț din București avea însă, după lege, posibilitatea să hotărască anume care între-con- re-
...Intre Sighetul Mar- mației și satul Tisa, pe marginea drumului național nr. 18 (DN 18), există un pîrîu ce poartă denumirea de Tdplița, ale cărui ape nu îngheață niciodată. Enigma a preocupat pe cercetători, exiș-

tind diverse ipoteze privitoare la calitățile radioactive ale apei sau la compoziția acesteia.’ Secretul a fost dezvăluit recent, Pe fundul albiei rîului s-â cesta este numeroase ce -vin de cime, apemai ridicate decît atmosfera....pe Muntele Piatra Craiului crește o floare unică în lume, denumită „Ga- rofița Pietrei Craiului". Această floare nu poate fi adaptată în alte zone.
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Nicolae
Vizita de lucru a tovarășului
Ceaușescu în județele Ilfov și Ialomița

(Urmare dîri pag. 1)doar tarlalele unde, în urma unor calamități, porumbul a fost reînsămîn- țat, și astfel maturizarea lui a întîrziat, obținîn- du-se însă, cu toate acestea. o producție bună.Tovarășul Nicola e Ceaușescu a apreciat munca bună depusă aici, dar a criticat faptul că pe tarlale se află încă mari cantități de porumb neridicat, cerînd să se intensifice acțiunea de transport, astfel încît să fie cît mai curînd depozitată pusă la recoltă.Zilele coltării treaga populație din comuna Căzănești și. alături de părinți pe cîmp se află și pionierii, toți elevii școlii din localitate, în frunte cu profesorii lor.Și aici, la Căzănești, dialogul secretarului general

al partidului cu ministrul agriculturii se referă la măsurile legate de intensificarea recoltării, dar, în același timp, la necesitatea de a se asigură în anul viitor, prin măsuri temeinice luate de pe. acum, o producție mai mare și de calitate, folosindu-se totodată cele mai bune soiuri și hibrizi, în funcție de condițiile de sol și climă din această zonă.Continuîndu-și lucru, secretarul partidului s-aȘiadăpost întreagafierbinți ale re- au mobilizat în-

vizita de general al ... . .. îndreptatspre o altă zonă agricolă oprindu-se pe una din tarlalele cooperativei agricole din satul Rovine, comuna Crunți, ai cărui locuitori se aflau în mare număr la recoltatul porumbului. Cooperatorii de aici își exprimă în cuvinte simple, pornite din adîncul inimii, bucuria de a-1 avea în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a asculta sfaturile și îndem-

nurile sale. Ca de fiecare dată cînd se înîlnește cu oamenii țării, cu cei din uzine sau de Pe ogoare, secretarul general al partidului se interesează de viața lor. de munca lor.— Bun găsit! — le spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Văd că sîn- teți la masă. Vă urez poftă bună ! Cum este porumbul ? Sînteți mulțumiți de recoltă ?— Mulțumim, ttjvarășe Ceaușescu!, răspund cooperatorii. Tocmai am întrerupt treaba ca să mîn- căm ne apucăm lucru mai rumbul e bun, cam la 12 000 kg hectar, cum nu niciodată aici.împreună cu gospodari din Rovine, bărbați și femei, secretarul general al partidului cercetează apoi știuleții

și noi ceva și apoi, din nou de: cu spor. Po- aj ungem știuleți la am avutharnicii

grămada aurie de porumb de la capătul tarlalei, a- preciind calitatea acestuia, îndemnîndu-i pe săteni să pună cît mai repede Ia a- dăpost această recoltă bună, urîndu-le. în încheiere, spor la treabă și multă sănătate. Ea rugămintea lor, înainte de a se despărți de cooperatorii din Rovine, tovarășul Nicolae Ceaușescu se fotografiază împreună cu ei.în continuare, pe ogoarele C.A.P. Albești și C.A.P. Lehliu, tovarășul Nicolae Ceaușescu a abordat dip nou,. în cadrul a- nalizei1 sale, necesitatea . de a se respecta toate normele agrotehnice, pentru, a se asigura condiții bune realizării unor recolte sporite.în același timp, secretarul general al partidului a analizat și aici modul: cum sînt folosite mijloacele mecanizate, cum a fost organizată forța de muncă, de

rînd să fie grăbit ritmul de recoltare a porumbului și a altor culturi, de însi- lozare a furajelor, de în- sămînțare a griului. ’’ întreaga vizită, prin observațiile, indicațiile, și concluziile formulate de secretarul general al partidului, a evidențiat faptul că agricultura țării dispune de toate: condițiile pentru ca aceste lucrări să fie încheiate pînă la 15 octombrie.înconjurînd cu dragoste, cu sentimente de stimă și prețuire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pretutindeni lucrătorii, ogoarelor au ținut să-1că stă în puterea lor de a îndeplini această pînă la 15 octombrie, an-. gajîndu-se de a nu-și precupeți eforturile, de a acționa cu dăruire revoluționară, întîmpinînd astfel cu cele mai bune rezultate cel de-al XII-lea Congres al r partidului.

asigiiresarcină

I

I 
I
I
I
I

Exproprieri în NicaraguaZilele culturii 
românești" la Torino

ROMA 6 (Agerpres). în cadrul manifestărilor organizate în cinstea celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, la Torino s-au desfășurat „Zilele culturii românești11 sub genericul „Piemontul întîlnește România11. în cadrul acestei ample acți
uni la Teatro Nuovo din localitate a fost organizată i o expoziție de carte politică, spcial-istorică’ și beletristică, locul central fiind rezervat lucrărilor de?

dicate personalității și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, apărute în Italia sau în alte țări, care s-au bucurat de un deosebit interes. Au fost prezentate, de asemenea, lucrările din gîndi- , rea social politică a președintelui României, traduse, în ultimii ani, în Italia.

MANAGUA 6 (Agerpres). Un total de 1250 de proprietăți aparținînd unor persoane din anturajul fostului dictator Anastasio Somoza au fost expropriate de Institutul de reformă a- grară (I.N.R.A.) din Nicaragua, aducînd în patrimoniul acestuia o suprafață de peste 700 000 de hectare — a declarat Jaime Wheelock, directorul INRA, referindu-se la procesul de înfăptuire a reformei a- grăre. El a anunțat, totodată, că se va proceda la noi exproprieri, pentru a se rezolva situația din a-

numite zone ale țării — cum ar fi Mas.aya și I as Segovias —’Unde , există o mare concentrare a populației rurale fără pămînt. Wheelock a precizat că aceste exproprieri au o
bază legală în prevederile Codului de drepturi și garanții, care permite trecerea pămînturilor în proprietatea statului din motive sociale.
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Remanierea guvernului norvegian
OSLO . 6 (Agerpres). - Primul ministru al Norvegiei, Odvar Nordli, a efectuat 

o importantă remaniere a guvernului pe care îl con- duce. El a numit opt noi
miniștri și a creat un nou portofoliu ■— pentru plani-■ floarea pe termen lung — astfel încît, în prezent, numărul membrilor guvernului se ridică la 17. -Odvar Nordli va cbndu-

ce în continuare un guvern minoritar, el refuzînd să includă în cabinet reprezentanți ai altor partide, alături de cei ai propriului partid muncitoresc.
n «Un consilier - al regelui' ' Ludovic- al Xll-lea’ spunea . că pentru a duce un război este nevoie de’’.trei lucruri :.. bani, bani și iarăși bani. Secolele care s-au scurs de atunci nu au adus deeît un singur a- mendament acesței replici rămase celebră : pentru a purta, astăzi, un război, este nevoie de și mai multi bani. Așa cum o demonstrează realitățile lumii de astăzi, in care fonduri de nu mai puțin de 400, miliarde dolari smt risipite în mod aberant pentru înarmare.'Cheltuirea acestor sume are consecințe dintre cele mai grave, în primul rînd asupra dezvoltării econo- mico-sociale. Și mai gravă este însă situația țărilor sărace, subdezvoltate, angajate -— cel mai’ adesea, fără Voia lor — în această absurdă cursă a înarmărilor. Cursă pe care cercurile belicoaseau tot interesul s-o mențină și s-o amplifice. Cursă care a dus, în decursul ultimelor decenii, la apariția a numeroase pacte și organisme militare în di-' ferite regiuni ale lumii.Printre acestea a figurat-și Consiliul Apărării din. ■ America Centrală —

occidentale

Nol trupe sud-africane trimis* 
în Namibia

FILME
I DUMINICA, 7 OCT.
| PETROȘANI — 7 No-I iembrie : Tînărul dinI Istanbul; Republica : Ultimul cartuș ; Unirea: Ultimul vals ; /

PETRILA : Cuibul i- luziilor, seriile I—IU;
LONE A : Falansterul,I .seriile I—II ;

| ANINOASA: Cele 12 munci ale lui Asterix ;
VULCAN: Prieteniicopilăriei mele :
LUPENIUltima morții ; Mingea strălucitoare;
URICANI: Cînd alături e un bărbat. .

LUNI, 8 OCT.
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Cum se trezește o prințesă ; Republi
ca : Conspirația tăcerii ; 
Unirea : Mihail, cîine de circ ; :. ■

PETRILA : Cuibul iluziilor, seriile I—II ;
LONEA : Prietenii copilăriei melc ț
VULCAN: Ultimulvals ;
LUPENI — Cultural:Legea e leg" ; Muncit °N. 

resc : Mingea ,Stfâiuci-’țl|'>" toare ;
URICANI: Cînd turi e un bărbat.
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DUMINICA, 78,45 Gimnastica. miciliu.9,00 Tot înainte

9,25 Șoimii patriei.,9,35 Film serial pentru copii: „Peripețiile lui David Balfour11. Viața satului. De strajă patriei. Album duminical i
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10.0012,3013,0514,00 Woody."15,00. Telesport.16,00
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ț

I 
I

■ CONDECA, pact în componența căruia intrau Guatemala, Salvador, Honduras,Nicaragua, Costa Rica șl regulată, a fost întotdeaunaPanama, aceasta din urmă în calitate de observator. Pact care, aidoma altora, s-a autodesființat, recent, dispariția lui’ dc- inonslrînd încă o dată că politica pactelor și blocurilor militare nu mai co-

compuneau. Astfel, Costa Rica, țară care, din anul 1948, nu mai are armatăîmpotriva formării unei armate centro-americanc. <■ Honduras a părăsit pactul, în 1969, în urma războiului de 100 de. ore cu Salvadorul. Panama a renunțat la calitatea sa de observator, în 1973. Nicara-

2’:

Agonia unui pact militar
respunde actualelor condiții internaționale, transformărilor care s-au produs pe arena mondială, aspirației și luptei popoarelor pentru destindere, înțelegere și colaborare internațională. 'Produs al istorice cu distincte — epoca , —,perioadă în care Statele ' Unite dictau după bunul lor plac în America Lati- . iță, CONDECA avea șă fie, de la bun început, supus unor critici aspre chiar ‘din partea țârilor care îl

unei perioade caracteristici ne referim la războiului rece —,

gua a declarat și ea, recent, că se retrage. In felul acesta, din cele șase țări membre au mai rămas fidele pactului doar două : Guatemala și Salvador, ceea ce echivalează cu desființarea sa. Și poate nu este o întîmplare faptul că trupe aparținînd acestor două țări au participat, alături de Garda Națională a dictatorului Somoza, la luptele .împotriva Frontului . Sandinist de Eliberare Națională din Nicaragua.La ultima reuniune de la Tegucigalpa a ■ pactului, s-âu prezentat: doar, repre- , zentanții celor două țări.

LUANDA 6 (Agerpres). Regimul rasist de la Pretoria, care menține sub ocupație ilegală Namibia, a trimis noi contingente militare sud-africane în acest teritoriu, se . arată într-un comunicat al SWAPO (Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest), difuzat Ia Luanda.După cum apreciază documentul, această întărire, a dispozitivului militar sud-african lasă să se prevadă „o acțiune ofensivă

mai intensă împotriva pa- trioților namibieni conduși de SWAPO11. In acest sens, comunicatul afirmă că noi escadrile de bombardiere au sosit pe teritoriul namibian, în afara celor existențe la bazele sud-africane de la Ondan- gwa.

caUnul din ei a declarat ’ a- tunci că ,.pactul are un viitor incert, fiind pentru moment complet anulat". Remarcă pe care observatorii politici o completează, adăugind că actualul cadru politic latino-ameri- can nu mai lasă loc pactului CONDECA și. altor asemenea organisme militare. produse ale unor e- poci revolute, depășite.Desființarea de fapt. a pactului nu reprezintă, du- . pă cum se știe, Un fenomen Singular : în iunie 1977, a dispărut SEĂTO, în martie 1979, ș-a dizolvat CENTO. Viața demonstrează, astfel, că desființarea blocurilor militare constituie .una dintre cerințele importante ale cursului spre destindere și colaborare internațională, sprei pace.CENTO, SEA TO, CONDECA. O listă care — sîn- tem siguri — va spori, în viitor, cu noi și noi sigle. Parafrazîndu-1 pe consilierul regelui francez, am putea spune că pentru a- sigurarea păcii, viața demonstrează de cît mai militare. De și, dacă se unul.

Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Glovan Violeta, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (818)
ANUNȚ DE FAMILIE

LA 6 octombrie 1979 s-a împlinit un an de cînd ne-a nul nostru soț, tată bunic
HISEMAmintirea lui, va mine vie noastre. (819)

părăsit buși
MAXIM ră-în inimile

<S

că este nevoie puține blocuri cît mai puține poate, de nici
Mihai FABIAN

Fotbal : Politehnica Timișoara — O- limpia' Satu Mare Transmisiune directă de la Toulouse : Meciul de volei masculinRomânia — Franța. Film serial:„Calvarul11. Episodul 16.1001 de seri. Telejurnal, îndeplinim programul partidului. Varietăți pe platou.20,15 Film artistic: „Pal- , ma“.21,40 Telejurnal. Sport.
LUNI. 8 OCT.15,15 Telesport : Fot« bal: Universitatea Ufîij-* Napoca — Dinamo București. (Divizia A) — repriza a Il-a. 16,00 Emisiune în limba maghiară.18.50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,20 Urgențe în agricultură. 19,30 Revista economică TV.19.50 Cadran mondial. 20,10 Orizont tehnico- științîfic. 20,40 Roman- foileton: „Cei din Moga- dor“. Episodul 4. 21,35 Telejurnal.
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Unitatea de mecanizare, 
transporturi și construcții 

forestiere
secția Iscroni și Uricani,
ÎNCADREAZĂ:

— șoferi
— strungar
— tinichigiu
— mecanici auto.
Informații : telefon inter 10 Aninoasa si 

180 Uricani,

«,._L.»UiA și ADMINISTRAȚIA; Petroșam, sti. Republicii, ar. M, telefoane 4 16 62 (lecreiarial), 4 24 64 (secții). TIPARUL s Tipografia Petroșani, str« fiepu&licii, nr. ®7/
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