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in intîmpinarea celei de-a 35-a

a/7/F7?rvgr/ » eMeră/7/ patrie^
de sub dominația fascistă

sarcinile semestriale
j Colectivul I.M. Lupeni a îndeplinit 
j la extracția de cărbune

i ț Hotărirea de a întîmpina cu rezultate deosebite 
i mărețele evenimente ale anului — cea de-a 35-a a- 
l niversare a eliberării patriei de sub dominația fascis- 
I tă și Congresul al XII-lea al partidului — s-a mate- 
) rializat în îndeplinirea sarcinilor semestriale de plan i înainte de termen, de către minerii I.M. Lupeni —cei

7 care au chemat la întrecere toți minerii țării. 
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• Evenimentul a avut loc în ziua de 22 iunie, Iu încheierea schimbului lî, deci eu 8 zile mai devreme.
• Se estimează că în 

cele 8 zile rămase pină 
la sfîrșitul lunii minerii 
din Lupeni vor extrage 
— in condițiile realizării 
sarcinilor zilnice la ni
velul planului — o pro
ducție de M7 900 tone de 
cărbune.• La realizarea sarcinilor de prindere' deosebită rele VI, toare cu semnată în producția minei, cele care de fapt și-au îndeplinit sarcinile

plan pe înlre- o contribuție au avut sectoa- IV și VII, sec- o pondere în

do plan înainte men, precum și de investiții.
• Din sectorul 

minei 
și

de ter- sectorul
alIV

cel mai mare 
mai mecanizat sector 

din Valea Jiului — s-au 
extras de la începutul 
anului peste 288 000 tone 
de cărbune din cele pa
tru abataje de mare ca
pacitate dotate cu com
plexe mecanizate. Alte 
104 000 lone au fost ex
trase dintr-un astfel • de 
abataj din sectorul VI.• La baza succeselor obținute a stat depășirea productivității muncii în cărbune cu 365 kg/post, pe întreprindere. . La nivelul brigăzilor dotate, eu'

complexe mecanizate a- cest indicator a fost depășit cu 4,1 tone/post (Constantin Lupulescu), 3.5 tone/post (loan Ka- eso), 3 tone/post (valentin Tofană), o tonă (Ioan Sălăgean) și 380 kg/post (Teodor Boncalo).
• Alături de aceste 

brigăzi fruntașe pe fron
tul cărbunelui, s-au mai 
evidențiat și cele condu
se de Ion Rotaru, Eugen 
Vladar, Martin Vincze, 
Ion lintea. Adalbert Ba- 
lint, precum și formațiile 
de muncă de la sectorul 
de investiții care, împre
ună cu întregul colectiv 
al minei Lupeni, n-au 
precupețit nici un efort 
pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan în cel de-al patru
lea an al cincinalului re
voluției tehnico-științifi- 
ce.
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La invitația tovarășului ■ Nicolae Ceaușeșcu, președintele Republicii Socialiste România,: și a tovarășei Elena Ceaușeșcu, președintele Republicii Cipru, Spyros Kiprtanou, împreună cu doamna Minți Kyprianou, a sosit, sîtnbă- tă, în Capitală, într-o vizită de stat în țara noastră.Intîlnirea dintre președintele Nicolae Ceaușeșcu și președintele Spyros Kyprianou constituie un nou prilej' de adîncire a prieteniei traditionale . dintre cele două popoare, de dezvoltare a colaborării, reci- proc-avantajoase dintre România și Cipru, contribuind, totodată, la întărirea păcii și securității în Europa și în lume.Ceremonia sosirii înalți-

lor oaspeți a avut Joc pe Aeroportul internațional O- topeni, împodobit sărbătorește. Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele celor doi președinți, încadrate de drapelele de stat ale României și Ciprului. <La coborîrea din avion, președintele Spyros Kypria- nou și doamna Mi-mi Kyprianou au fost întâmpinați cu cordialitate de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și de tovarășa Ceaușeșcu.Cei doi șefi de strîns prietenește Cu aceeași căldură
Elenastat și-au miinile. și-au strîns miinile tovarășa Elena Ceaușescu/și doamna Mirni Kyprianou.In continuarea ceremoniei, președintele Ciprului

a prezentat pe Nicos A. Rolandis, ministrul afacerilor externe, George l’e- laghias, ambasador, directei’ general în Ministerul Afacerilor Externe, pe celelalte persoana oficiale care îl însoțesc în vizita în țara noasară.In îrttîmpinarea înalților oaspeți au venit tovarăși din conducerea de partid și de stat cu soțiile, miniștri, generali ai forțelor noastre armate.Ceremonia sosirii a continuat cu prezentarea raportului comandantului gărzii. de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Cipru, în timp ce, în semn.

(Continuare în pag. a 4-a)începerea convorbirilor oficialeLa Palatul Republicii au început, în ziua de 23 iunie, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu, și președintele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou.Convorbirile sint consacrate examinării stadiului , actual și a perspectivelor de dezvoltare a relațiilor româno-eipriote, precum și a unui cerc larg de probleme ale vieții politice internaționale. zCei doi președinți au subliniat importanța deosebită pe care o acordă convorbirilor începute sîmbă- tă la București, apreciind,

de comun acord, câ dialogul româno-cipriot la nivel înalt va marca o contribuție de cea mai mare însemnătate la extinderea aprofundarea legături- dc strînsă , .colaborare dintre țări- și popoarele noastre, folosul și spre binele
Și lor și le în lor, în interesul cauzei păcii, securității, cooperării și înțelegerii în în Europa și înPreședinții Balcani, lume.Nicolae Ceaușeșcu și Spyros Kyprianou au hotărît ca aspectele concrete ale colaborării bilaterale să fie analizate în cadrul întîl- nirilor de lucru între membrii delegațiilor celor două

țări, în vederea identificării de noi căi și modalități care să ducă la intensifica* rea și diversificarea cooperării economice,a schimburilor comerciale, prietenie la dezvoltarea generală a relațiilor româno--cipriote. / Președintele Spyros Ky*.prianou a adresat președin* telui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, și , tovarășei Elena Ceaușeșcu invitația de a face o vizită oficială în Republica Cipru. Invitația a fost acceptată cu plăcere.Convorbirile au loc într-o ambianță de înțelegere și stimă reciprocă, de cordialitate și prietenie.

In secția reparații 
' combine a I.U.M. Pe

troșani, echipa condusă 
de Vasile Rusu lucrează 
la o combină care în 
curînd va relua drumul 

I spre abataj.

A

In ziarul nostru de azi
• MAGAZIN DUMINICAL

La I. M. Uricani

.-.Vin-vederea punerii în funcție a unor noi capacități, de producție, I.M. Uneam a contractat noi lucrări de investiții. Constructorul îndrituit să le e- xeeute este . I.C.M.M. Petroșani prin șantierul nr.4 Lupeni—Uricani, - șantier care ani de-a rîtidul a e- xecutat lucrări de importanță vitală pentru sporirea producției de cărbune

minele Lupeni, U- și Bărbăteni. Și înde la ricani ultimul timp a dat în folosință numeroase obiective, unele chiar înainte de termen. Aceasta însă nu-i scutește pe constructori de
INVESTIȚIILE

I lncepînd de ieri, pcstrada Republicii din, în localul magazinului de desfacere a produselor de patiserie s-a deschis o interesantă expoziție. Expoziția cuprinde produse de panificație și patiserie fabricate pe plan local și își propune să testeze preferințele consumatorilor.

I
suiaua rvtPetroșani,

Brigada științifica pe lingă clubul sindicatelor din Lonea se va întîlni, duminică, 24 iunie, la ora 11, cu muncitorii punctului forestier numit Valea Popii. (C.G.)
O—-------——— țLa Oficiul de stare civilă al orașului Vulcan a fost înregistrat ieri al 300-lea nou născut în anul 1979. Valentin cum se numește cel mai. tînăr cetățean al orașului, este primul fiu al familiei

Viorel și Constanța Bai- târețu. (Ștefan Nemecsek)Lucrătorii de la E.G.C.L. Petroșani întreprind o amplă acțiune de curățire și reparare a subsolurilor de ia blocurile din Petroșani. Cu acest prilej se înlocuiesc conductele deteriorate, se iau măsur împotriva pătrunderii a- pei. Pînă în prezent au fost amenajate 27 de subsoluri. (C. Val.)

le Uricani mari la se exe-
I

reproșurile pe care i aduc minerii din pentru întîrzierile uneie obiective ce cută în prezent.lnlr-o recentă discuție, inginerul loan Pisc, din compartimentul • lucrări miniere și investiții (cel care ține permanent legătura cu constructorul), se arată nemulțumit de stadiul fizic al lucrărilor la cîteva obiective urgente pentru punerea în valoare a noilor zăcăminte. Pentru amenajarea noii incinte de la Sterminos' s-au prevăzut mai multe lucrări, de primă importanță fiind

• RUBRICILE NOASTRE : Semne de între

bare ; Stop ; Fapt divers pe glob. 3
s

z
I

drumul de acces.Ni se spune că. această lucrare este în îrilirziere cu 
6 luni. Or. fără amenajarea drumului de acces spre noua incintă, nici nu poale fi vorba de atacarea celorlalte lucrări. De fapt acest drum de acces a mai fost amenajat o dată, însă, datorită faptului . că alte întreprinderi (cea de foraj și energomontaj) l-au folosit și prin circulația cu utilaje grele l-au deteriorat, a devenit impracticabil. Pagubele aici se ridică la îei. Evident cele treprinderi, dupăspunea Constantin Dumitrescu. șeful șantierului 4 al I.C.M.M. vor suporta cheltuielile de refacere, însă întîrzierea rămîne în- tîrziere. Aceasta fiind situația, nu pot fi atacate lucrările ja gulerul puțu-

C. A. VOINESCU

produse173000 două în- cum ne

arme de-ajuns
Pentru ce păstrăm
Energii inutile, 
Potențiale-n trotilul 
Din proiectile, 
Sau în praful 
De pușcă.
In tuburile de cartușe? 
Pentru ce-ncătușăm 
Energia-a tomului
In bombe ?
Pentru ce,
Oțeluri înalt aliate 
Superioare,
In caii tale
Le folosim în tancuri
Rachete,
In Ioc să dăm lumii, _ 
Vitalele
Mașini-unelte ?
Pentru ce să creăm 
Cît mai multe rachete 
In loc să le dăm
Copiilor lumii
Cît mai multe
Jachete ?
Pentru ce 
înarmare
Cu procente în plus 
Și nu ne-am alia 
Mai degrabă
Celui ce-a spus

s Cu curaj: stop
j înarmării !
: Avem pe planetă
i Arme de-ajunș !
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Ion I. MIRIȚA

(Continuare iri pag. a 2-a)
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-Act de profund 
umanism

Foio: I. LICIU

Constructorul întîrzie lucrările Semne de Întrebare
(Urmare din pag. 1)
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ingineruluiI.M. Uricani
dar pă-

dădea sfîrși- i creat gule- invocă

înlr-unNimic Șoferul n-a a- ■ unui

dedin trimestrul II, deci îi va obliga pe

spitalelor Lupeni si nu s-au măsuri

fost cînd de ți-aAcum pe Cre- Și

legătură cu fune- coresp unză toare combine se află două lucrări :
Și

ins-
și

In urma unui acei- ? dent salvarea vieții minerului Gheorghe Lefter' de la I.M. Aninoasa a depins de o intervenție medicală urgentă, dar, și do gestul profund u- man al semenilor de a dona sîngele salvator. Comitetul sindicatului minei a lansat in acest scop un apel. Au răspuns peste 50 de oameni ai muncii din mai multe sectoare alo minei care au donat cantitatea de singe necesar salvării vieții tovarășului lor de muncă.Un gest de profund, umanism ce exprimă solidaritatea muncitorească a colectivului.
Vasile HOINOIU, 

corespondent

IV, și nefolo- extrac- valoare 9 milioane lei, ea să. mai vorbim, de restan- înregistrată la punerea funcție a noii capaci-

lui rtr. 7 Sterminos, cu termen în trimestrul în continuare, stă, sită o mașină de ție, din import, în de nu ța întați de producție și, implicit, nereali zarea unei însemnate cantități de cărbune. Bineînțeles, tot de aici pornește și rămînerea în urmă a celorlalte importante 
incintei, 
extracție 
transformare, urmă avînd

. lucrări 
amenajarea 
talația de 
punctulAcesta termen depășit,mineri la improvizații nu chiar recomandate.Temerile Pisc de laIii cearcă, șă le înlăture șeful șantierului, care asigurări că pînă la tul lunii iulie va fi frontul de lucru la ru] puțului, însă i totodată, și ploile căzute din abundență în ultimele zile, care, dacă vor continua, nu vor permite obținerea ritmului de lucru scontat.O altă serie de lucrări se execută în incinta principală a minei. Acestea deși se bucură de alte con- . di ții, mai puțin vitrege,

Copilărie senină în noile cartiere ale Petrilei.

sînt totuși în întîrziere. Prin natura lucrurilor și acestea sînt legate unele de altele, orice rămînere în urmă la obiectivul principal determină întîrzieri în lanț și la celelalte. Așa s-a întîmplat și la 
complexul de haldare și 
transbordare a sterilului rezultat de la combina de înaintare în steril cu care se va executa galeria spre Hobiceni. Inginerul constructor Sorin Bătăiosu ne demonstrează că lucrarea se află în faza de recepție, însă incompletă. De ce ? Pentru că I.U.M.P. a livrat doar partea rotativă a culbutorului, iar sistemul de frînare (lagăre, o- pritori, împingători) nu, fără de care eulbutorul nu poate funcționa. Dacă a- cesta nu funcționează, nici combina, pe care șe scontează să realizeze avansări foarte mari, nu va funcționa la tați.Tot înționareaa acestei încă alte
funicularul de sterii 
amenajarea depozitului de 
lemn. La funicular ritmul este destul de lent, deși din partea șantierului primim asigurări că lucrările sînt în devans, dar să a-

CE ȚI-A FOLOSIT, 
GlIIȚA ?dus deneață la lucru, luat basculanta și pornit-o la drum, ți-a avut nimeni ba și puteai lucra tit toată ziua.

I 
I

mintim că față de importanța lucrării, I.C.M.M. Petroșani a stabilit un plan foarte mic pentru a- cest an (un sfert din valoare), restul rămînînd pentru anul viitor, cînd e și termenul de predare. Numai că minerii îl doresc mai repede. Deci graficele lucrărilor producției despre ame- de
s-au corelat eșalonare a necesitățile cărbune. Citnajarea depozitului lemn, aici situația e ceva mai complicată, vreo 2 milioane lei stau blocate pentru că macaraua care s-a montat încă nu produce nimic. Ea ar trebui să a- jute la dezafectarea depozitului și continuarea lucrărilor, însă nu are autorizație de funcționare, aceasta neputîndu-se obține pentru că în timpul transportării s-a pierdut un anemometru, de care vinovați. se pare, se fac constructorii, dar de fapt nici macaragiu nu există, deoarece mina, care avea obligația șă-1 încadreze, nu dispune de așa ceva.In acest cerc vicios al justificărilor în care realizarea lucrărilor ca atare e umbrită de căutarea vinovatului principal suferă tocmai cei care se acuză reciproc — constructorul și beneficiarul. Constructorul deoarece nu-și rea- . lizează la timp lucrările și deci va fi penalizat, iar beneficiarul întîrzie punerea în funcțiune a noilor capacități de producție. Qui prodest ?

TREPTE PERICULOASE. Pasarela C.F.R. din Petroșani continuă să o- fere trecătorilor impresii și surprize neplăcute. Coborind treptele pasarelei spre peronul gării și necunoscînd că două din acestea au capetele desprinse din șuruburi, o femeie cu copil în brațe s-a accidentat zilele trecute. Acest caz ar trebui să constituie un semnal pentru conducerea ției și comitetul' sindicatului complexului C.F.R. Petroșani pentru a nu mai amîna măsurile ce se impun în vederea e- vitării altor accidente din aceeași cauză. Cînd se vor înfăptui aceste măsuri ?

I
4 

r

Pentru că circumscripțiile sanitare din Lupeni Uricani și Vulcan dispuneau nici în de 18 iunie a.c. de primatele respective, ceste imprimate ori au fost ridicate de Ia recția județeană sanitară, ori au fost aruncate prin careva uitate acolo, erau (pentru sînt) purtați

nu ziua

I.M. Vulcan. .Maistrul Călin Ion împreună 
electricianul Bătrînu Nelu verifică metanometrele 

Foto. Gh. OLTEANU

!
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INDOLENȚA. Minerul Ion Cojocaru de la mina Paroșeni s-a prezentat la redacție pentru a ne relata că el a reușit, după multe insistențe, să-și înscrie copilul la concursul de admitere în Liceul de informatică din Petroșani, că ceilalți copii șirinți din Vulcan și Lupeni întîmpină greutăți deoarece le sînt respinse dosarele, acestea fiind incorect întocmite. Din ele lipsesc „Adeverința medicală pentru elev / student" cod 181002 și „Avizul epidemiologie — dovadă de vaccinare — revaceinare" cod 181021, tip, prevăzute de lege, în locul acestora fiind puse niște hârtii dactilografiate. De ce s-a procedat a- șa ? — ne-ara întrebat.

dulapuri și Iată de ce că nu mai pe drumuri sta- părinții și copiii. In numele lor, întrebăm și noi conducerile orășenești din Vulcan de ce luat din timp pentru întocmirea corectă a actelor, de ce atîta indolență ?
RISIPA. I.C.S.A. și A.P. Petroșani are pe strada Cărbunelui un depozit de păcurină. De aici sînt aprovizionate cu combustibilul necesar bucătăriile tuturor unităților de alimentație publică din Petroșani și Petrila. Pînă aici toate bune. Rău este însă că manipularea păcurinei în acest depozit se soldează cu risipă de combustibil. Dovedește această risipă dira de pînă vecine și de- cetățenî-străzilepăcurină ajunsa în spre mîhnirea zaprobarealor. Să nu fi auzit nimic gospodarii I.C.S.A. și A.P. Petroșani despre preocupările din întreaga lume pentru evitarea risipei de combustibil, despre necesitatea economisirii acestuia? (T.V.)

t
i

Benzină cu coloniale?spre sausxacția posesorilor de autoturisme, motoclicliștilor și șoferilor profesioniști, în orașul Vulcan a fost înființată o stație de vînzare â benzinei și altor produse petroliere. Evident, odată cu aceasta au fost reduse considerabil consumurile inutile de carburanți ale celor din zo- , na vestică a municipiului, efectuate pînă la Petroșani pentru alimentarea cu benzină. Noua stație, la scurt timp după darea în folosință își justifică pe tența, fiind plin.O bunăîntreprinderiidin Vulcan o constituie, îa Uilecan, ne-a explicat

acolo, și punerea în vîn- zare a unor produse coloniale. De un timp încoace, la această benzinărie surprinde însă în mod neplăcut o ciudată practica a unui comerț cu care nu sin tem obiș-
Notă

deplin exis-solicitată dininițiativă acomerciale

nuiți. Vînzătorii de benzină îi obligă pe cumpărătorii care plinul" să cumpere anumite coloniale. In săp- tămîna trecută, bunăoară, cei ce și-au făcut plinul au fost obligați să cumpere și o sticluță de „La- ra“. Vînzătoarea Filofte-

toți „facȘi

că e nevoită să procedeze astlel deoarece primește pe lîngă produsele petroliere și însemnate cantități de coloniale. Ce să facă, însă cu emulsia „Lara“ cei ce n-o întrebuințează după bărbierit ?Nimeni n-are nimic cu ideea bună de a desface pe lîngă benzină, diferite accesorii, piese auto, spray-uri și chiar produse coloniale. Dar pînă la a obliga să cumpere ceva doresc, e cale Neavînd nimic comun cu normele comerțului civilizat, această practică trebuie să fie înlăturată.

de aici, clienții ce nu lungă...
V. STRAUȚ

i
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î
*
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dimi- ți-ai ai Nu trea- cins-N u mai că, îți spui, ceasul rău ți-a adus în cale, la ora 10, un milițian cu o fiolă care, atunci cînd ai fost pus să sufli s-a făcut ca iarba cimpu- lui. Nu. Gheorghe Tar- hat, nu acolo a ceasul rău, ci. altul țl-ai luat „ceaiul" dimineață. La ce folosit, Ghiță ? basculanta stă dreapta o lupă,dem că vei primi „felicitările" de rigoare de la T.C.I. Brașov.
ERA CIT P-ACI...N-au trebuit multe ca autoduba 21 HD 257 aparținînd de S.T.R.A. să fie angajată accident. Cum ? mai simplu. ; Ștefan Ionescu cordat prioritate alt autovehicul. Era cît p-aci, dar din întîm- plare și spre norocul lui Ionescu, accidentul a fost evitat. N-a fost însă evitată suspendarea temporară — pe timp de o lună — a permisului de conducere. Decît în spital, mai bine pe dreapta, nu-i așa Ionescule ?

CE AVEȚI DE ZIS?In ultima ^reme mai mulți pietoni au fost angajați sau victime în accidente de circulație. Să fie o simplă întîm- plare? Ni se pare că nu. Să ne explicăm : sînt foarte frecvente cazurile în care pietonii traversează prin locuri nepermise, fără să se asigure. Alteori, pe trecerile de pietoni se angajează în traversări fără șă se uite decît la., zebră, intră în fața mașinilor în mers și nu se gîndesc la consecințele pe care le-ar putea avea o frînare ineficientă. Avem la îndemînă și exemple; Veronica Romaneșcu, Ștefan Zabora Mihai Mateiaș, Ion Galea și Teodor Andrea au fost atenționați în interval de cîteva minute pentru faptul că au traversat neregulamentar. Or. este cazul să reaniint’m pietonilor că și ei sînt part'cipanți la trafic, că sînt obligați sa respecte regulile de circulație, că pentru cei ce le încalcă sînt prevăzute sancțiuni care se și aplică.
CIND PORNIȚI LA 

DRUM, NU UITAȚI !Timpul instabil din ultima vreme ne obligă la măsuri de prevedere ; verificați cu atenție ștergătoarele și sistemul de spălare a parbrizului. Pe timp ploaie conduceți cu tenție, adaptați-vă permanență viteza mers la condițiile rpsabilului umed. Dacă plouă puternic, este mai cuminte șă trageți pe dreapta și să aștep tați trecerea furtunii.
Rubrică realizată cu 

sprijinul hir-ului 
circulație ai Miliției 
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CADRAN
tehnico-științific
• Un colectiv al Insti

tutului de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze de la Cîmpiria a brevetat o „sită" moleculară cu numeroase aplicații industriale. Aceasta are proprietatea de a reține unele impurități din gaze și produse lichide asemenea unor site extrem de fine. Mai mult, | granulele au proprietăți absorbante și deodori- I zante. împrăștiate pe lo- Icuri unde se lucrează la temperaturi ridicate, de I pildă, ele înlătură pericolul incendiilor prin.ab- I sorbirea vaporilor de u-lei sau de alte substan- , țe inflamabile. „Sita“ I moleculară se obține ' chiar și din deșeuri de Ibentonită și diatomît, și deci poate fi produsă, la I scară industrială, la un cost redus.
I* Constructorii de lo

cuințe din Giurgiu uti- Ilizează cu succes un nou produs denumit „Modi- Ilit", realizat de colectivul Exploatării de gospodărie comunală locati- Ivă a municipiului, în colaborare cu specialiști de 11a ÎNCERC. Este vorba de un set de trei vopsele cu calități hidrofobe, a- vînd la bază perlitul rezultat din roca vulcanică expandată. El se între-_________________________

buințează, în combinație cu mortarul, pentru exe- ’ cutarea tencuielilor, con- ferindu-le un colorit a- tractiv, și pentru zugrăveli interioare și exterioare. Datorită calităților sale — el înlătură pericolul de condens al zidăriei executate din beton monolit, sporește gradul de temperatură a construcțiilor cu 2—6 grade, durabilitatea și calitatea lucrărilor. Dealtfel, noul produs a și fost • utilizat în lucrările de I construcție a 300 de apar- I tamente. Pentru realiza- I rea unor cantități spori-. | te de „Modilit" la Giur- ■ giu a fost creată o sec- | ție specializată cu o capacitate de peste 1,5 milioane litri pe an, care va acoperi cerințele șantierelor din județul Ilfov, precum și din alte localități din țară.
• Inginerul Traian But de la SMA Zalău a conceput și realizat, împreu- I nă cu. mecanicii Iulian | Petruș, Kiss Francisc și ■ Nicolae Tarba, o origi- I nală instalație portabilă ■ pentru mulsul vacilor, I acționată de la priza, de * putere a unui tractor. I Cu ajutorul acestei ins- • talații pot fi mulse, con- i comitent 12 vaci, în con- I diții de igienă deplină. I

Multă, vreme, migrația popoarelor a fost judecată greșit chiar și de istorici de bună credință. Se a- creditase chiar ideea cataclismului social, a genocidului suferit de populațiile perene dintr-un a- numit v cadru geografic. Popoarele nu pot însă dispare fără > ric român, cerdoțeanu, demonstrat convingător că „dispariția" popoarelor subjugate vremelnic ar fi fost imposibi-u- în asimilare forța- cotropitorii a- sta- relații,

urme. Un isto-Aurelian Sa-a ............. ....

voltat apoi cnezate și vo- evodate, secolul XIV ates- tînd primele formațiuni statale, care acoperă cele două provincii istorice românești — Muntenia și Moldova.Cîți oare dintre cititorii noștri știu care ' este etimologia exactă a banului, ca instrument de schimb, apelativ sau- nUme propriu,
Columna lui Decebal (Vil)

Energia din adincul PămîntuluiProblema utilizării energiei termice din admeul Pămîntului se pune nu numai din cauza crizei combustibilului, mai ales a hidroear o urilor, ci și datorită faptului că, in unele locuri, transportarea combustibilului este dificilă și, prin urmare, foarte costisitoare.Una dintre experiențele de utilizare a apei încălzite de căldura proprie a Terrei se realizează la Institutul minier din Leningrad. Cercetătorii, șuii conducerea prot. univ. Iuri Diadkin, au pompai apă rece într-un puț, -săpat pinâ la adîncimea de 1 km, și au obținut, astfel, un amestec de aburi și a- pă la temperatura de 150 grade Celsius.Potrivit calculelor, folosirea energiei termice a Pămîntului, in condițiile Extremului Nord pentru încălzirea locuințelor și chiar a întreprinderilor ar reveni de 5—10 ori mai ieftin clecît dacă s-ar folosi combustibil transportat din alte regiuni. O instalație termică care ar colecta căldura dintr-o serie de puțuri ar putea asigura

apă menajeră și tehnologică timp de 15—20 de ani pentru un oraș cu populația dte aproximativ 30 000 de locuitori. Cercetătorii consideră că introducerea ideilor în viață va fi operațională în localități situate dincolo de Cercul Polar de Nord în următoarele două decenii.Proiectul utilizării energiei termice interne a planetei noastre nu se referă însă numai la zonele nordice. Specialiștii pornesc de la calculul că la adîncimi de ordinul a 3—5 km temperatura rocilor a- junge la circa 100 grade Celsius. Ca prim pas practic, în Uniunea Sovietică s-a realizat o explorare a teritoriului țării, stabilin- du-se pe hartă regiunile unde se presupune că rocile mai calde se află la 
o adîncime relativ mică. Ținînd seama de condițiile economice concrete s-a făcut zonarea teritoriului, considerîndu-se că primele regiuni unde se vor săpa puțuri pentru încălzirea apei vor fi cele din Nord, din deserturile Asiei Centrale. din Ucraina și din Caucaz.ul de nord. (B.P.)

ORIZONTAL: 1) Cerere 2) Parcurs la drumul mare — Total absent 3) Are și aparatul de sudu
ră — Spița 34! — Cap Je afiș 4) Rază de soare! — Singur pe lume — Nișe I
5) Rămas tablou 6) A se

Noi mărturii despre 
continuitate în Valea Jiului

a banatului, băniei ete. Urcînd spre izvoarele relațiilor politico-sociale, cercetătorii au emis teo-

De ici, de colo

Strîn- tri- co-
i-a

ONOMASTICA IN 
JAPONIAJaponezii afirmă că în ce privește cifra numelor de familie, țara lor ocupă primul loc în lume. Dacă în Marea Britan ie, de pildă, există 15 000—16 000 nume de familii, în Finlanda 60 000, numărul â- eestora întrece în Japonia 100 000. Cu ajutorul unui ■ calculator a fost întocmită o întreagă Jistă de me nipone, care va fi tată' sub forma unui ționar.

COLECȚIE DE 
METEORIȚIIn mica localitate nitz, din apropiereDresda (R.D.G.), un vestit observatordăpostește mostre de nată de-aani de specialiștii observatorului, colecția dispune și de o mostră a unuia dintre cei mai vechi meteoriți descoperit în... 1492.

DE LA DORINȚA LA 
INUTILUn funcționar din Londra, George Bowk, a copiat de mină, în zece ani, toată opera lui Shakespeare. Motivul î „Am dorit dintotdeauna să devin scriitor. Din păcate, îmi lipsea talentul", justifică funcționarul londonez a- 

ceastă inutilă îndeletnici
re a sa.

nu- edi- dic-
■.i-lă, prin ci Ier ea grup sau tă, înșișiveau interesul de a bili cu învinșii prin care, în virtutea sta- ria apariției băniei pe te- tutului lor de nomazi făceau rost de hrană, îmbrăcăminte etc. Cum ar fi putut altfel cel cu „domiciliul stabil" între coama și coada calului să-și facă rost de „pîinea cea de toate zilele" ? Aceste raporturi (despre ..unul din primii catolici, surprins în Transilvania, de Puglia în al amintit bile"), stabilite văr după bătălii sîngeroa- 

se au determinat chiar întărirea organizării teritoriului locuit de ■ populația daeo-romană, din micile obști sătești s-au dez-

care scrie misionari de tătari Ruggero său, deja„Carmen misera- într-ade-

ritoriul românesc în sec. XIII. Studii mai temeinice au ajuns Ia concluzia că „bani" provine din numele haganului avar Baian, din sec. VI e.n. Toponimic și onomastic, ca dregătorie, 
(terra Bany comitis Bana, într-o diplomă din 1228 a regelui maghiar Andrei, 
Banpotoc, toponim din preajma Hațegului, 
Lunca Banului din Mehedinți etc), banul este atestat în Transilvania, Oltenia, (datată din sec. IX, în Oltenia instituția evoluează din mediul sătesc într-una specifică, la sfîr- șitul sec. al XV-lea), chiar și în Moldova. Instituția

banatului este caracteristică și slavilor din fostul imperiu avar, adică cei din vestul Iugoslaviei de azi (croați și dalmatini). Deci, în secolele VI—VIII tributul pe care-1 solicitau avarii, neam turcie, chiar de la primul lor hagan, e- ra strîns în cadrul obștilor țărănești de către colectori numiți de cuceritori sau aleși de colectivitățile subjugate și cunos- cuți ca „oameni ai banului" sau chiar „bani“.gerea butului lectiv de către ban.asigurat apoi o ascendență socială și politică. Tributul era perceput în natură, la început, o mărturisește istoria cuvîntului 
bană, al cărui sens este de vite, hrană. Aceste relații s-au perpetuat și după dispariția statului a- var (800 e.n.). Niciunde însă în spațiul românesc și chiar slav nu există atîtea probe arheologice și toponimice în acest sens ca la noi, în Valea Jiului. Ne referim în speță la , turnul de pază de la Crivadia, la etimologia toponimului 
Bănița, la oronimul rocea. Asupra lor stărui în următoarea a serialului nostru.

astronomic a- o colecție dă meteoriți. Adu- lungul multor

Obo- vom filă
Prof. Ion VULPE
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Răniînind doar merituosIn... contabilitate.
Cu sau fără de măsură .Vorbele îți ies din gură 
Cu o mică deosebire La telefoane (-și) ies . din... fire...!

Gronică rimată

Și

UNUI SNOB

I

tătic piară
în
9)

DeEl LA CENTRALA 
TELEFONICA

A pus carte lîngă carte Toată viața scrupulos.

ÎNTOARCERE
COPILĂRIE

Mare, 4 la Reper vede- Bune

Prins limită

Prof. Viorel AVRAM

La ma-2)Și3)
suflet!FaceAria ! — Anti-

la dragul lui ceru, ca să nu Cu un glas mieros, peltic Pensie... alimentară.

uni in cuget și simțire — Cute ! 7) Vița din arenă !— Servește! 8) Mari tari 9) Crîmp'ei sonor Cot Ia dreaptă ! de gît 10) Peste (fem. pl.).VERTICAL: 1) nifestări de gală mare — Notele 1 reexaminare ! spațial — Trecut cu rea 4) In silă I — de felicitat 5) Anul reflectat în pădure — Prejudiciu 6) Interior personaj (pl) 
7) Cutie ! — De făcut mămăligă 8) Rămas— Pusă la zid praf și pulbere 10) Unu la cub biotice.

Ion NANU, 
Petroșani

„Tună" badea de 
munte.

Foto: I. LICIU

Astăzi, să fin alături de echipă I 
HAIDE JIUL!Parcă niciodată vremea nu și-a condensat rularea... Chit că ritmul ei e-același, nu admite... decalarea! Totuși, timpul se scursese într-un iureș cam... balistic Dacă-1 comparăm, să zicem, cu... sezonul fotbalistic. Astfel, iată-ne și-n ASTAZI ! E un „astăzi" cu... dichis ! Astăzi — ultima etapă ! Deci de azi, sezon închis ! Incepînd cu azi lua-vom, așadar, vacanța mare...(Cit de mare-i... nu se știe ! E un semn de întrebare !) Astăzi vom vedea gazonul frămîntat de niște... lei Care pentru... două puncte vor lupta ca niște zmei! Astăzi vom avea prilejul, suporter cu mic cu mare, Unei bucurii imense sau a unei... clipe-amare !Vom simți astăzi, cu toții-a... fotbalului prețuire Vom vedea o luptă aspră pentru... supravețuire ! Azi vom suporta ideea visului nedefinit Sau trăi-vom bucuria certă-a celui... împlinit. Astăzi clipele curg grele înspre nu se știe ce ! (?) Astăzi unde curge Jiul? înspre „A" sau înspre „B"?! Astăzi deveni-va, poate, marea clipă de răgaz In care tot calmul nostru va fi „apă peste gaz“ ! Astăzi fi-va în tribună flama unui... rug de paie Pe care o vom întreține pe cea mai torențială ploaie ! Astăzi poate, stadionul să devină-o feerie De-a-și îmbărbăta echipa-n nesfîrșită galerie!Toți avem astăzi speranța ca ai noștri jiulișți Vor :susține-un med de clasă, demn de ei ca fotbaliști! Astăzi, ca niciodată, toți să nu slăbim o clipă In care cu „Haide Jiul" să fim alături de eehipă. Astăzi „Rolleyflex“-u-mi spuse, clipind dintr-un..

obiectiv, fiu calm, plin de speranță, că nu am nici un motiv emoții. Și-mi mai zise, ironia să-și ascundă, el n-are „față“ pentru... o divizie secundă ! !
Ion LICIU

Epigrame
IN

Totul mi <, se întunecă a- ' tît în fața cît și... în spatele, ochilor.Țipam după ajutor moral . și medical.A trecut vremea cînd telexul se transmitea călare.Apoi. conform tradiției, s-a luminat de ziuă.
Zoltan

KIRALY jr.
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Steagul roșu

VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII CIPRU

SPYROS KYPRIANOU
(Urmare din pag. 1) pe cei doi președinți, a- clamînd îndelung pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării dintre popoarele român și cipriot.In această atmosferă entuziastă, cei doi președinți au părăsit aeroportul într-o mașină escortată de motocel Iști.Aceeași atmosferă a domnit pe străzile Capitalei, de-a lungul traseului pînă la Palatul Primăverii, reședința înalților oaspeți. Mii de bucureșteni au salutat cu căldură pe cei Kyprianou s-au întreținut doi președinți, exprimînd port au salutat cu căldură . sentimentele de prietenie

an 
deau de

de salut, au fost trase 21 de salve de artilerie.Cei doi președinți trecut în revistă garda onoare.Un grup de pionieri oferit bucheteflori președinților Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou, tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei Mimi Kyprianou..Șefii de stat ai României și Ciprului au primit apoi defilarea gărzii de onoare.Un mare număr de bucureșteni aflați pe aero-

ce și le nutresc reciproc popoarele român și cipriot.Președinții Ceaușescu și prianou au cordialitate, deschisă cu lătorit pe b seului pînă la manifestărilor stimă și prețuire ale cuitorilor Capitalei.La Palatul Primăverii, președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros Ki- prianou, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Mimi

N i c o 1 a eSpyros răspuns din care au că- parte a tra- reședință, de caldă lo*
Ky- cu mașina au

într-o atmosferă de caldă cordialitate.
Intîlnire protocolarăPreședintele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou,' și doamna Mimi Kyprianou au făcut, sîmbătă, o yizită protocolară președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu.Cei doi șefi de stat au avut, cu acest prilej, un prim schimb de păreri în probleme privind dezvoltarea. colaborării româno- cipriote, atît pe tărâm bilateral, cît și in sfera vieții internaționale.Președinții Nicolae

Ceaușescu și Spyros Kyprianou și-au manifestat deplina satisfacție față de evoluția relațiilor dintre România și Cipru, scoțînd în evidență bunele rezultate înregistrate în dezvoltarea conlucrării pe plan politic, economic, tehni- co-științific, cultural și în alte domenii importante. S-a apreciat că sînt întrunite toate condițiile pentru extinderea și diversificarea în continuare a colaborării bilaterale pe baza principiilor egalită-

ții în drepturi și respectului reciproc, în ambelor popoare, păcii, înțelegerii greșului social. ,Intîlnirea s-arat într-o atmosferă de caldă' prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă.

interesul al cauzei și pro-desfăștt-
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cele mai adecvate care contribuie la încadrarea

de de

Intervenție românească în Comitetul O.N.U 
pentru folosirea pașnică a spațiului cosmic

NAȚIUNILE(Agerpres). La se desfășoară 22-a sesiune a pentru
UNITE 23New York cea de-a 
Comitetului. O.N.U. pentru folosirea pașnică a spațiului cosmic, organism format din 47 de țări între care și România, căruia îi revine mai mulți ani funcția vicepreședinte.Prezentînd punctele vedere ale : țării . noastre, ambasadorul Teodor Marinescu, reprezentantul permanent al României la O.N.U., a subliniat necesitatea de a se găsi metodele să

rapidă și organică a rezultatelor științei și teh- .nicii spațiale în eforturile de instaurare a unei noi ordini economice ționale.dezvoltării sociale a în special în urmă.Reprezentantul român a reamintit faptul că evitarea introducerii spațiului cosmic în sfera 'cursei înarmărilor figurează printre elementele unui program cuprinzător de dezarmare — examinate recent de Comisia pentru dezarmare.

unei interna- de accelerare a economice și tuturor statelor, a celor rămase

Plan al F.A.O. în problema securității 
alimentaretan de țările interesate coordonate pe plan internațional, pentru a asigura rezerve alimentare suficiențe în cazul unor recolte proaste generalizate. Țările bogate vor ajuta țările sărace să-și constituie și să-și finanțeze stocurile, ajutorul alimentar va fi sporit, iar acordurile regionale asupra securității alimentare vor fi intensi

ficate.

ROMA 23 (Agerpres). Consiliul Organizației Na- țiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a - adoptat. vineri, planul de acțiune în problema securității alimentare. Constituit din cinci puncte, planul, propus de Edouărd Saouma, directorul general al FAO, prevede un sistem de stocuri a- limentare constituite spon-

Plecarea la PredealDupă-amiază, președintele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, împreună cu doamna Mimi Kyprianou. . a plecat la Predeal.Înaltul oaspete este însoțit de Constantin Stătes- cu, ministrul justiției, de alte persoane oficiale

române, și cipriote.La sosirea în Predeal, înalții oaspeți au fost în- tîmpinați cu multă căldură de Gheorghe Dumitra- che, președintele Consiliului popular județean Brașov, de alți reprezentanți ai organelor locale de stat.

ARTILERIA MILIȚIILOR 
DE DREAPTA secesioniste libaneze a bombardat, sîmbătă dimineața, timp de două ore, regiunea Na- batieh, din sectorul central al regiunii de sud a Libanului, localitatea Ibl El Saki, din sectorul oriental ai sudului țării, precum și regiunea care se întinde de la Hasbaya la satele Mimas și Q.ullayua — anunță agentei Frmi"” Prcsse

DUPĂ cum infor
mează AGENȚIA FRAN
CE PRESSE, la N’ Djamc- na a fost dat publicității un decret prin care se a- nuntă crearea „Armatei

naționale integrate" în Ciad, repreâentînd tendințele politico-militare guvernul de uniune țională Forțele Forțele Frontul tională LINAT), Occidentale din Ciad.
LA COTONOU au avut loc lucrările Comisiei permanente a miniștrilor a- l'ucerilor externe din IJc-

din
na-de tranziție Armate Ciadiene, Armate din Nord, de Eliberare Na- a Ciadului, (FRO- Forțele Armate

nin, Nigeria și Togo. Par- tieipanții au analizat posibilitățile extinderii colaborării dintre țările lor, stabilind măsurile . practice de materializare a cooperării pe multiple planuri.
ZIARUL „UNITA" A 

INFORMAT, vineri, că bandele neofasciste au comis noi acte de violență și provocări. Majoritatea au fost îndreptate împotriva unor membri și simpatizant! ai Partidului Comunist Italian.

întreprinderea de prospecțiuni 
și explorări geologice 

Hunedoara-Seva
încadrează pentru secția de foraj

din Valea Jiului (Bărbăteni) următorul 
personal :

sondori șefi

sondori

podari

motoriști

mecanici

Se asigură - cazare gratuită în cămi
ne pentru nefamiliști.

Spor de șantier conform legii.
Prezentarea pentru încadrare la Sec

ția de prospecțiuni și explorări geologice 
Valea Jiului din Bărbăteni (Lupeni) județul 
Hunedoara.

Informații suplimentare la telefon 208 
Lupeni.

Grupul de șantiere Inergoconstrueția

ÎNCADREAZĂ direct sau prin transfer
pentru șantierele Deva și Paroșeni :

— mecanici auto Diesel și Benz
— tinichigii auto
— tinichigiu în construcții și 

ventilații
— sudori electrici și autogeni
— inginer principal mecanic
— economist principal sau 

suit principal
Informații suplimentare zilnic

Grupului din Mintia sau telefon 
13221 Deva.

Mica publicitate

instalați

juriscon-

13220 -

V1ND Skoda M.B. 1000, Vulcan, strada Grivita nr. 1. (505)
ANUNȚURI DE FAMILIEUn omagiu în amintirea celui care a fost iubitul si scumpul meu frateGALAMBOS IOAN din Lupeni, mîine împlinindu-se doi ani de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna.Familia Galambos Anton, din Baia Mare. (507)Ultim omagiu din partea familiei Narița Aurel pentru cel ce a fcAt cumnat, unchiANIȚESCU VASiLE (506)

devenit culoare numită In. de ani, ea
INCA O FEMEIE.

GENERALHazel Johnson a prima femeie de din Statele Uniteîn funcția de general, virstă de 51 va conduce corpul de infirmiere al forțelor terestre. In armata americană mai există o femeie general, albă.
CALENDAR 

TRADIȚIONALIn Japonia a .fost adoptat, în urma unui vot al parlanientului, calendarul tradițional „Gengo", bazat pe era imperială. Potrivit noului calendar, anul 1979 devine „Show a 54", eu alte cuvinte al 54-lea an de lu urcarea pe tron a împăratului Ilujinto.
ENERGIE SOLARA ÎN

AGRICULTURA
Cercelului n unei secții agricole a Universității Slnmane, din vestul Japoniei. au pus la punct noua tehnică de utilizau: a e- nergiei solare in agricultură. Este vorba de fapt de ridicarea temperaturii solului, in perioada anului cu cel mai mio interval de lumină solară, cu ajutorul apei încălzite în prealabil prin intermediul u- nor panouri solare. Experiența a fost efectuată în două sere, fiind utilizate conducte de plastic, îngropate la circa 70 centimetri adîncime prin care culau 15—20 încălzită.Rezultatele cestei tehnicirate încurajatoare, tele — flori și legume — crescînd mai repede și mai robuste.

drapaa-aplicării sînt conside- plan-

PETROȘANI — 7 NO 
IEMBRIE: Aurul luMackenna, seriile I-II 
REPUBLICA: Intre o glinzi paralele; UNIREA: Un om în loden;

PETRILA: Expresulde Buftea;
LONEA: O simplăproblemă de timp.
ANINOASA: Al patrulea stol;
VULCAN: Napoli se 

revoltă.
LUPENI — CULTU

RAL: Ciocolată cu flat une; MUNCITORESC: Cascadorii;.
URICANI: Police Python 357, seriile I-II.
PETROȘANI — 7 NO

IEMBRIE: Dialog peste ani; REPUBLICA: Pe ciocanitoare n-o doare capul; UNIREA: Inspectorul Harry;
PETRILA: Expresulde Buftea;
LONEA: Avocata; j VULCAN: Circiuma: din strada Piatnițkaia; 

î LUPENI — CULTU
■ RAL: Inspectorul Harry 
j MUNCITORESC: Cas 
1 cadorii;
i URICANI: Police Pyt- î hon 357, seriile I-II.
5' TV

3

24 IUNIE laTot pa-
dumneavoastră. Bucuriile muzicii. De strajă patriei. Telex. 13,05 Al- duminical. 14,00

8,30 Gimnastica domiciliu. 8,40 înainte! 9,25 Șoimii triei. 9.35 Film serial: 
Săgeata neagră. Episodul 6. 10,00 Viața satului. 11,30 Pentru căminul 11,45 12,30 13,00 bumDesene animate. Woody, cîocănitoarea buclucașă. 16,10 Film serial: Calva
rul. Episodul 1. 17.00Fotbal: Dinamo București — F.C. Argeș în ultima etapă a campionatului național divizia A. -Tran smisi me directă de la stadionul Plnamo. In pauză: Șah; 18,50 1001 de seri. Telejurnal. 19.15manenta redescoperire a României (li). 20,05Film artistic: „Inamicul 
tăcui". Premieră pe țară. Producție a studiourilor engleze. 21,30 Portativ de vară. 21,45 Telejurnal.

mat19.00Per-

25 IUNIE
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16.00 l'.misijanc în ba magi ii ară. 18.50 de seri. 19,00 Telejurnal 19,15 Dosarul energiei. 19,30 Roman foileton. 
Poldark. Episodul 20,20 Publicitate. Cadran mondial.Mai aveți o întrebare? Mit și adevăr. 21,15 Melodii românești. 21,35 Telejurnal.
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