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In sprijinul creșterii extracției <ie cărbune
I.M. LONEA

A intrat în produc
ție un nou abataj 

mecanizat
O nouă capacitate de 

producție a fost pusă 
în funcțiune, ieri, ia 
sectorul III al minei 
Lonea. Noul abataj din 
stratul 3 are o capaci
tate zilnică, pentru în
ceput, de 300 tone, fi
ind dotat cu complex 
mecanizat de susținere, 
și combină Pentru tă
iere. Complexul meca
nizat se află la cea de-a 
treia utilizare, reparați
ile aferente fiind e- 
fectuate în exclusivi
tate în subteran — ce
ea ce constituie o pre
mieră tehnică la I.M. 
Lonea. Montajul utila
jelor a fost asigurat de 
brigada condusă de Si- 
mion Balea și echipa 
„service* a minei con
dusă de Eugen Nagy.

la f.M. Uneam

Calitatea
rezerva

Randamente superioare
prevederilorla luni, com- tip III

Pus în funcțiune începutul acestei noul abataj dotat cu plex mecanizat de . SMA-2, din sectorulal I.M. Lupeni — utilaj executat Ia I.U.M. Petroșani — produce la parametri superiori indicilor planificați. Brigada condusă de Mihai Blaga a lealizat aici, în primele 10 zile de lucru, randa-

mente cu 1,5 tone mari decît cele normate, în condițiile ridicării producției zilnice la peste 450 tone, pe schimburi a din abataj este la o înalta cotă inței și dăruirii torești de către . ___tehnicieni Nicolae Chiriac. Dionisie Șuie, Gheorghe Bîrlea și Mihai Mihai.

mai

Conducerea activității asigurată a conști- munci- minerii-

In primele patru luni ale acestui an, colectivul întreprinderii miniere U- ricani a raportat un succes notabil — livrarea a 2500 tone de cărbune peste sarcina prevăzută în plan. A fost onorat astfel, cu cîteva zile mai devreme, angajamentul colectiv asumat în în- tiecerea socialistă în cinstea celei de-a 60-a versări a făuririi 1 dului Comunist ‘ Român. Acest succes are la bază depășirea în abataje, stăruitoare de partid, tehnice a minei, gului colectiv pentru promovarea progresului tehnic. pentru aprovizionarea brigăzilor de mineri piese de schimb si materialele necesare sigurării -unui ritm mai bun de lucru pentru toate schimburile. . .In prezent în dotarea I.M. Uricani se află cinci complexe mecanizate, iar cel de-al saselea este în curs de echipare la sec-

a
a

reviziilor și reparațiilor - 
a sporirii potențialului 

productiv .torul II pe stratcle 17—18. Pentru ușurarea efortului fizic în abataje au fost introduse în subteran cinci combine de tăiere în cărbune și una de înaintare în steril. Transportul pe orizontală cunoaște portante mutații, care concentra, în curînd, tr-un sistem modernxul evacuării producției din abataje pînă la puțul principal de extracție.In aceste condiții. de sporire continuă a zestrei tehnice a întreprinderii, de creștere a gradului de mecanizare a lucrărilor si transportului din subteran, capătă importanță tot mai operativitatea si tea lucrărilor de nere,- revizii șipe care le asigură

parti men tul electromecanic. Asigurarea funcționării ireproșabile a u- 
tilajelor din dotare. utilizarea lor la capacitate constituie condiții de bazăprincipalilor economico-financiari

ani- Par Li
randamentelor preocuparea comitetului conducerii 
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cu 
eu 
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lună
remarcabile 

realizarea
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operativă, concretă,

Și
Telescaurtul „St.-aja" Lupeni

iaa

activ vizuale, forme si prin caracterul

SI ' ” -feagă’' ’Wi.

im- 
vor 
în- 

fiu-

o mare calota- întreti- reparatii com-
O urgență

a-
s-a

pentru îndeplinirea indicatori 
ai planului. In luna aprilie,datorită respectării riguroase a graficului de revizii, la combinele 

flate în funcțiune nusemnalat nici o întrerupere. In abataje însă, la transportoare s-au întîm- plat trei întreruperi accidentale. care au însumat
Viorel STRÂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigada condusă de 
minerul Marcel Cohal 
de la sectorul I al I.M. 
Aninoasa, obține 
de lună 
succese în 
sarcinilor asumate.

V-' ”

Potrivit măsurilor stabilite de organele locale de partid și de stat. în săptămtna încheiată astăzi a.fost declanșată acțiunea de sprijin din partea întreprinderilor instituțiilor Jiului pentru lucrărilor Ia sportiv din Importanța deosebită a â- cestei acțiuni constă în faptul că de momentul terminării noului complex sportiv depinde e- liberarea amplasamentului prin mutarea stadionului actual, tivele din viitorul tru civic al lui. Trebuie în primul rînd derilor ai căror reprezen-

din Valea urgentarea complexul Petroșani.

tanti s-au prezentat pe șantier și și-au preluat sarcinile, au trimis primele grupuri de muncitori la lucru, ori au cut la executarea și confecții metalice în cazul I.R.I.U.M.P.se numără miniere
tre- 

unor 
a-

oacheș, nu prea înalt, dar 
bine legat, luăm pieptiș 
muntele, în ciuda ploii 
mărunte, urmînd traseul 
marcat de pilonii meta
lici ai viitorului 
scaun. Pe drum, 
cite ceva despre însoți
torul nostru. Lucrează la 

tul de plecare a fost a- șantierul nr. 4 al I.C.M.M, 
Ies la locul de agrement 
„Brăița" din Lupeni. O 
lună mai tirziu, era ex
cavată prima cupă de 
pămînt...

Maistrul Nicolae Bel
gun. riu-i ușor de găsit. 
Are timpul drămuit, pre
zența sa fiind necesară 
la două puncte de lucru 
îndepărtate unul de altul: 
funicularul din Uricani și telescaunul Straja. Îm
preună cu Ilie Știucă, șe
ful echipei de montori,- 
un bărbat de 39 de ani, (Continuare in pag. a 2-a)

Marlie 1980. Topograful 
principal al ).(.'.M.M., 
Constantin Catrina, șt 
maistrul Nicolae Belgun 
trasează drumul ce-l va 
urma telescaunul spre 

. cabana „Straja''. Au mai 
fost propuse și alte tra
see, dar, in final, puric-

tele- 
aflăm

de aproape 17 ani, cinci 
a venit de prin părțile 
Doljului, împreună cu 
alți trei frați, chemat ele 
un altul mai mare, lă
cătuș, încadrat la mină. 
Și-a făcut ucenicia tn 
echipa unui vestit funi- 
cularist pe atunci, Erwin 
Wiesenmaier, pentru ca 
apoi el însuși să fie nu
mit in fruntea unei fer-

Gheorghe OLTEANU

!
)

Propaganda vizuală

Este bine cunoscut roiul de mobilizator a‘ propagandei Prin multiple mijloace,concret, specific locului de muncă, se adresează oamenilor muncii pentru a răspunde cu înaltă conștiință mtincitorescă cerințelor și comandamentelor majore ale realizării exemplare a hotărîri- lor Congresului al XII-lea al partidului, a indicațiilor desprinse din cu- vîntările tovarășu'uiNicolae Ceausescu, a sarcinilor de producție și celor privind educarea formarea omului nou.

mice ale orașului Vulcan, respectiv I.M. Vulcan ■,! I.M. Paroseni, U.E. Paro- șeni, preparație și S.S.IL, privind modul cum propaganda vizuală răspunde operativ, concret si militant, mobilizării, convingerii și participării co. lectlvelor de muncă realizarea exemplarăsarcinilor economieo-so- ciale, generalizării experienței pozitive. promovării spiritului combativ fată de lipsuri, au reieșit atît preocuparea consiliului orășenesc de edu. cație politică și cultură socialistă. a comisiilor pentru învățămîntul politico-ideologic ale comitetelor de partid, că ă- ceastă formă a muncii deCu prilejul unui recent laid în unitățile econo-
La Casa de cultură din Petroșani, s-a desfășurat ieri, simpozionul „Combaterea poluării pro-

pentru obiec- cen- Petroșaniu- mentionate întreprin-

eficientăpropagandă îsi îndeplinește menirea, scopul urmărit. Sînt și unele neajunsuri. Dar iată constatările dc pe tcrcnr Punctele de informare si cumentare de la oraș întreprinderile Paroseni, U.E.P. și roești tru a diștii derea tulative în politico-ideologic de partid și al organizațiilor de masă. Au fost realizate și

dosi miniere de laVulcan, preparatia Co. sînt pregătite pen- sprljlni propapan- și cursanții în ve- dezbaterilor recapi- învățăm intui
Teodor RUSU

(Continuare în pag. a 2-a)

teliere,Intre acestea întreprinderilePetrila si Lonea. I.U.M.P., I.R.E. Grupurile de muncitori de la minele Petrila Si I.U.M.P. — cite opt oameni — au efectuat împreună cu cei de la mina Lonea. primele lucrări de zidărie la vestiare și spațiul de cazare, iar electricienii de la I.R.E. au predat la termen postul TRAFQ și au aprovizionat matorial&le- necesare pentru iluminatul exterior al complexului. Și-au - preluat sarcinile, fără însă a prezenta oameni pe șantier. și I.M. Aninoasa. I.M. Dîl- ja. Grupul școlar minier. Liceul de matema.tică-fi- zică. Institutul de mine. Alte unități, din păcate multe la număr, între ca-' re I.M. Livezeni; I.G.C.L.. Grupul de șantiere Valea Jiului al T.C.H.. Baza de aprovizionare. I.T.A. și A.U.T.L., U.F.E.T..F.P.L.. C.M.V.J., lotulT.C. Ind. Brașov și altele nu și-au preluat nici mă-
T. ȚAțARCA

(Continuare in pag, a 2-a)
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De Ia o duminică. 
la alta

omului muncii și creației sa!e“tecția vieții", organizat de Comisia națională de demografie. Consiliul popular al județului Hunedoara. Inspectoratul școlar județean, Comi-
dere academicianul Ștefan Mileu, prof. dr. Eu- geniu . Niculescu-Mizil, prof. dr. ing. Dumitru Fodor, dr. Ion Chjosilă, dr. doc. Victor Giurgiu

națională pentru U.N.E.S.C.O.Tema, pasionantă prin actualitatea și complexitatea modalităților concrete de manifestare din lumea întreagă, a creat o dezbatere deosebit de interesantă, la care și-au expus punctele de ve-

dr.dr. doc. Horia Grumă- zescu, ing. Dinu Iones- cu, ing. Ion Sion, Vasile Gusic.Tratată- multidiscipli- nar, problema protecției mediului înconjurător, s-a remarcat în timpul discuțiilor, implică o luptă unită și eficientă împotriva poluării, compor-

tînd și o foarte, importantă componentă educativă, de formare a conștiinței ecologice, a unei atitudini, a unui comportament necesare unor astfel de situații. Parti- Cipanții la această reu- științifică — into manifestările „Laudă omului și creației sale" subliniat preocu- ■ sistematică aȘi

niune tegrată lunij - muncii— aupareapartidului și statului nostru pentru protejarea naturii, eforturile destinate termoficării Văii Jiului, înlăturării surselor poluante, fiind elocvente în această privință
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DIN ACTIVITATEA 
CONSILIILOR POPULARE 

în domeniul agrar
PETROȘANI iPetroșa-In zona încheiat în a- însămîntatul (pe 50 ha), le- ha), precum și de nutreț pe de ase- insămîhțate toate (totalizînd
niului s-a ceste zile la cartofi gume (15 la plante 22 ha. Au fost, menea, suprafețele 12,65 ha ) pe terenurile a- gricole acordate, de consiliul popular municipal. inF această primăvară. întreprinderilor. școlilor. si unor cetățeni dornici să -ultive legume tn grâ- dină. 1 4 is- pi-- i-

lația din zonă ce se îndeletnicește cu creșterea animalelor.• A început predarea mieilor contractați (56 capete recepționate deja) iar la lapte de oaie zilnic cantități . însemnate., din acest produs sînt- predate.. de crescătorii de a- nimale, la magazinul a- limentar din oraș.
AN1NOASA Ani- în-

Propaganda vizuală
(Urmare clin pag. I)prin- pe

® Pe terenurile însă- încălzi- pămînt răsară protec-
mințăte. odată cu rea timpului din au început. să plantele. Pentru ... tia acesteia, mai ales a culturilor de cartofi, consiliul popular municipal precum si cele orășenești și comunale sînt aprovizionate cu materiale — L1NDATOX și CAR- BEOTOX .— de combatere a dăunătorilor, materiale care se distribuie contracost.

• Și în comuna noasa s-au terminat samînțăriie de primăvară pe toată suprafața prevăzută (122 ha). A fost așternută sub brazdă să- mînța pentru porumb pe 79 ha. legume 5 ha. fasole pe 3 ha. plante furajere 5 ha. iar cartofii au fost plantați pe 30 ha. Ponderea de teren însă- mînțat o deține satul Iscroni.

• Au început și se intensifică lucrările de 'întreținere — nivelări, curățiri de pajiști, defrișări de arboret și mărăcinis — pe pășuni și finețe (1340 ha) precum și fertilizări, pe o suprafață de 800 ha pășuni și finețe.

• In cur în d urmează să se iasă cu animalele pe pășunile alpine. Premergător acestui eveniment pastoral, consiliul popular comunal a convocat pentru săptămîna viitoare (în sala căminului cultural Iscroni) o dunăre cetățenească

montate pe arterele cipa’.e ale orașului, fațadele și în secțiile întreprinderilor, ale blocurilor, lozinci cu caracterpermanent, panouri cuDirectivele Congresului 
al Xll-lea al P.CR. privind dezvoltarea econo- mico-socială a țării și târâșului. angajamentele colectivelor asumate . pentru anul 1981, gazete cu fruntașii în producție, toate avind un aspect estetic plăcut, atractiv.'. Propaganda vizuală din incinta unităților economice. în mare parte, răs- ' punde scopului . propus, cerințelor de mobilizare a oamenilor la realizarea sarcinilor de producție si conștientizării lor. Dar nu peste tot și permanent co. mitetele de partid, de sindicat și U.T.C., comisiile învățămîntului politico- ideologic, colectivele gazetelor de.preocupate de schimbarea cu operativitate a materialelor la gazetele de perete. Dacă la întreprinderile miniere Vulcan si Paroșeni, sălile de apel, alte spații sînt o- eupate cu panouri informative. chemări, tieri ale fruntașilor producție, faptul cu satirizarea țărilor negative, de perete nu au politice sînt învechi- în conformi- regulamentul- prppagandei

perete sînt

stabilirea
URIC ANI

a-lu-Si în-• Consiliul popular Uricani B început acțiunea de contractare a pășunilor alpine, cb* popii-

a- cu locuitorii, din comună ce se ocupă cu creșterea animalelor. Pe agenda dunării :orarilor de întreținere fertilizare a pășunilor, casarea taxelor de pășu- nat, încheierea de noi contracte la lapte de oaie și alte produse animaliere. (I.B.).

nul tematic de invenții și inovații, criteriile ' J cerii socialiste pe Nu e rău, dar sînt oportune aspectele strictă actualitate oglindească rolul gandei vizugle în nul producției. La parația Corcești se vedea o gazetă î ■ cu articole la zi, atrage interesul lor. Dar nici aici la U.E.P. nu se ști cite ediții au Comitetele de de Sindicat și

între- 1981. mai de care să prooa- spriji- pre- poate îngrijită, care oameni- . ca si poate apărut, partid.U.T.C. de la S.S.H. âu conceput una din cele mai reușite gazete de perete cu ționalitate diversă și tilă. Cîteva spicuiri rubricile gazetei ; din prima linie, mentul secției pe fruntașul săptămînii...............țoutilare, în ochii opiniei de masă, inovatorul. N.T.S și spații pentru Surprinzător că lubrici sînt goale și de azi și nici de ieri, de multe săptămîni, Comitetul de partid de la S.S.H.. acest colectiv harnic cu frumoase realizări să-si găsească timp tru a populariza și activitatea Alături de S.S.H. se flă depozituleviden.în zilei său manifes- peti pliere.unitate mică vede muncagazetele oglindit laevenimentele zi, articolele te, nu apar tate cu concurs alaudio-vizuale și nu se cunoaște numărul edițiilor apărute. La mina Paro- șeni gazeta „Tineretul producția" este de mult timp în lucru, la U.E.P. aceasta se
si mai iar aflădoar în stadiu de concept. Tot aici. Ia gazeta sindicatului sînt expuse pla-

Calitatea reviziilor și reparațiilor
(Urmare din pag. I)23 de ore staționare. Deci 

o însemnată pierdere de producție de cărbune. Cau. . Zele acestor întreruperi ? Ruperi de. lanț. deteriorări ale stelelor de capetele de acționare transportoarelor l‘lt-3. zuri exagerate ale ringurilor de laDatorită prompte și coșarului de schimb, nu zuri de întreruperi S-au evidențiat modul exemplar în au intervenit, din echipele conduse Constantin Modîlcă. ton Pasca, Vasile Cosma. Nicolae Lică, Felix Csa- vlovics, Liviu electricienii "lui Dobay, maștrii mecanici Ilie Amorăriței și Șlelian Gîrjoabă. Dato i'ită prezenței. duminică de duminică a celor programați asigurarea reviziilor — ne informează sing, loan Petrea. din cadrul compartimentului mecanic al

Ia a u- seme-cu plaje, intervențiilor asigurării node cămări, pentru i care lăcătușii de An
piese au fost

întreprinderii —’ toate reviziile sînt la zi conform graficelor. întreruperile în funționarea unor utilaje ar putea fi mult mai rare dacă ' piesele de schimb ar avea o calitate mai bună. Datorită ma. teAalelor din care sînt confecționate la „UNIO" Satu Mare, stelele. pini- oanele. planetarele si se- meringurile de la cuplaje cedează ușor și frecvent, nefăcînd față solicitărilor din subteran.O însemnată rezeră creștere a producției cărbune, de realizare producției zilnice

pentru urgentarea reintroducerii lor în circuitul productiv. Trebuie spus însă că și la nivelul brigăzilor, îndeosebi pe schimburile II-III în care nu se asigură asistenta tehnică necesară, se mai o mentalita- de uti- Uneori, observă acestea Se ac-

func-■p U- din Oameniangaja- 1981.au-
articole, aceste nu ei

frumoase
în producție trebuie Pentium ca oamenilor, fide produse Competrol. o dar unde se organizației

conducerii prppagan- toate as-de partid, a și în domeniul del v'.zuale sub pectele sale.Pe lingă activitatea bți- nă desfășurată, Consiliul orășenesc de educație politică, si cultură, socialistă, comitetele de partid din unitățile economice• trebuie să ia măsuri astfel îneît carențele constatate în domeniul Propagandei vizuale să fie înlăturate în cel mai scurt timp. In acest scop ;coil- siderăm necesare : • cu
noașterea și aplicarea Re
gulamentului județean al 
propagandei audio-vizua
le, al cabinetelor și punc
telor de documentare po- 
lilico-ideologică 9 
vizarea și creșterea 
punderii colectivelor 
au sarcini în domeniul 
propagandei vizuale, al 
gazetelor de perele • Pro
paganda vizuală să răs
pundă operativ, concret și 
eficient, prin toate for
mele și modalitățile sale, 
exigențelor realizării 
xemplare a ...... --
plan, să oglindească 
mul, activitatea lui in în
treaga sa complexitate atît ca proprietar, ducător și beneficiar bunurilor materiale, și ca organizator și ducător al producției teriale, liste pe care și-o truiește. sub înțeleaptă a

Complexul sportiv

(Urmare din pag. I) J

Acti- 
răs- 
care

e-
sarcinilor de

o-

pro- al dar con-, ina-al societăți] socia- con.< con ducerea partidului.

sarcinile repartizate. Conducerilor acestor u- 'nități le amintim că au datoria să treacă neîntîr- ziat la realizarea lucrărilor ce te-au fost încredințate,Formațiile de lucru ale I.C.M.M., executantul no- : ului Complex sportiv, și-au continuat în șăptămina TfcfeUtă în ritm susținut lucrul la montarea ; . prefabricatelor si zidăria de la tribuna B. Printre alte lucrări realizate de constructorii de la I.C.M.M. în săptămîna trecută se numără montarea instalației sub pardosealaB. alimentarea cu gie electrică tribune aje prima bandă din de acces spre din strada : AntonLa realizarea acestor lucrări o contribuție importantă au dus zidarii Nistor Francisc^ loan Sigher- tău. Vasile Luca și fan Safta, dulgherii Mihai Bagiue. Ștefan drag și Nicolae Avram, electricienii Dumitru Bu- tucel, Petru Hean,.. instalatorii Dumitru Uncheș și Emil Corlan.

sanitare tribunei ener- a ambelorstadionului, drumul stadion Pann.
Ște-Hoi-

(Urmare din pag. I) . Ridzi, se scuză. Trebu
rile îl cheamă alături de 
constructorii care, în in
cinta minei Lupeni, tur
nau fundația casetată a 
noului puț cit schip.i Cu 
greu îi putem răpi cîte- 
va minute.

— Ceea ce construim 
la Lupeni diferă de ins
talația din Paring. Pe 
atunci, fiind șef de ' lot, 
am coordonat lucrările de 
montaj al instalațiilor. La 
telescaunul „Straja" in
tervine e noutate : Insta
lația de acționare este 
situată jos, la plecare, 
lucrarea este de mare 
complexitate, cere ® foar
te mare precizie chiar 
din faza de montaj. fMul- 
te greutăți le-am depă
șit cu sprijinul Consi
liului popular orășenesc 
Lupeni. Mai rețineți un 
lucru : strădania noastră 
de a preda în luna au
gust telescaunul, așa cum 
ne-am angajat... ț-iL../ 

" Ne despărțim de cons
tructori. încercăm să ne 
imaginăm cum va arăta 
in final construcția lele- 
scaunului. La stația de 
îmbarcare — atmosferă 
de bună dispoziție. Insta
lați comod în scaunele 
prinse de cablul de aței, 
iubitorii muntelui se în
dreaptă spre cabana 
Straja. Aceasta este, 
deocamdată, ficțiune. Nu 
peste mult timp, ea va 
deveni realitate, pentru , 
că la Lupeni. lingă Bră
ila, un inimos colectiv 
de constructori și-a asu
mat un angajament pe 
care este hotărît să-l 
onoreze.

mâții de lucru. „Mai tir- 
ziu a trebuit să învăț să 
construiesc și telescaune" 
— spune, ștergîndu-și u- 
șor fruntea. Cu mîndrie 
vorbește despre telesca
unul din Brașov, despre 
cel din Paring, despre 
telegondola din Bistrița- 
Năsăud, în a căror cons
trucție este înglobată și 
contribuția lui de mese
riaș.

„In Paring, treaba a 
fost mai ușoară". Obser- 
vîndu-ne nedumerirea, 
explică: „Aici, la Straja, 
trebuie să ocolim patru 

. versanți, lungimea tra
seului e de 2600 m, a- 
vem de montat cinci pi
loni de tensiune, adică 
piloni pe sub care trece 
cablul, asta datorită ver- 
sanțiler și faptului că 
săgeata cablului n-are 
voie să depășească 17 m 
de la sol, lucru care im
pune o centrare foarte 
precisă. A fost nevoie să 
deviem cursul unor pî- 
raie, să refacem funda
țiile, iar din cauza ploii 
întirziem cu transportul 
betonului".

După multe minute de 
mers ajungem la pilonul 
nr. 7. Muritorii Ion Cos- 
tache, Florea Știucă, Ian- 
cu Petre și Petre Lazăr 
tocmai terminau o ulti
mă verificare a asamblă
rii pilonului, • coloană 
din fier de 9 m înălțime 
și 2 tone greutate. Din 
cei 30 de piloni cîți ua 
avea traseul, 14 au fost 
deja ridicați, ceilalți, a- 
samblați. așteaptă beto- 
narea fundațiilor. Ce va

ca
so-

Urma apoi ? O lucrare 
delicată, de mare preci
zie : montarea echipa
mentului mecanic 
consolele de role •— 
re sînt așteptate să
sească de la I.U.M.P. Sînt 
așteptate și celelalte ins
talații 
nare, 
stația 
livrate 
de profil din Brașov, ale 
căror probe se vor face 
la I.U.M.P.

...Ploaia a încetat. Pe., 
aceeași potecă coborim 
la stația de acționare. 
Pe un panou citim i:
„OBIECTIV — TELE-
SCAUN STRAJA. TER
MEN DE PREDARE: 10 
OCTOMBRIE 1981. AN
GAJAMENT — AUGUST 
1981". Lucrările clădirii 
sînt în proporție de 90 
la sută încheiate. Asta 
ne-o spune zidarul Ion 
Grigore, a cărui echipă 
execută tencuielile interi
oare și exterioare. Pe 
acoperiș, dulgherii aștern 
stratul protector de ta
blă. Buldezeriștii Mihai 
Constantin — „băiat bun, 
am lucrat cu el și în 
Paring", spune Ilie Știu- 
că — și Lucian Chiuleau 
fac plinul utilajelor și 
ultimele verificări tehni
ce înainte de plecarea 
la munte. Lingă o 
că, betoniștii lui 
David își pregătesc 
tele, scrutînd, din 
în cînd, cerul pe 
dintr-e dată, de lingă un 
nor, țîșnesc cîteva raze 
de soare, semn că vre
mea se va îndrepta...

Șeful șantierului nr. 4 
al I.C.M.M., sing. Carol

— stația de acțio- 
mo.etele pentru, 

de întoarcere — 
de întreprinderea

face simțită te simplistă față lajele din dotare, atunci cînd se mici defecțiuni, nu sînt anunțate,ceptă soluții improvizate după mentalitatea greșită că „merge și așa. numai schimbul nostru să
.__ ______ . situații, de cele mai multe ori utilajele suferă defecțiuni care necesită reparații mai ample. Se impune, deci. în atenția organizației de partid a întreprinderii, să intensifice si acțiunile educative centru întărirea derii si disciplinei tehnologice în abataje. Mina Uricani dispune de o zestre tehnologică ce poate și trebuie să fie mai bine utilizată în interesul creșterii producției de

de de a treacă". In astfel de planificate în luna mai o constituie. desigur. folosirea la întreaga capacitate a utilajelor din dotare. Or. în prezent, din cinci complexe mecanizate — du-Nistor,Ernest electro- Pă cum am fost informați de ing. Petru Hanciu, șeful biroului energetic — în funcțiune sînt doar două. La combine situația este identică din 5 existente sînt în funcțiune doar două. Evident. a- ceastă situație solicită întărirea preocupării conducerii tehnice a minei cărbune.

răspun-
Mina

bara- 
Ioan 

unel
tind 
care,tuturor pentru

cinematecii București.400 de lovituri", „Sărmanii' flăcăi" sălbatic" sfnt cî-

uniior edilitar-gospodărești ce se vor realiza prin a- cest mijloc susținut de populație. —
< LECȚIE. La cursul de economie politică al .......Universității cultural-știin- locuri istorice, vestigii da- țifice. în cadru) Liceului co-romane, obiective eco- economic și de drept ad- nomico-sociale și turistice, ministrativ Petroșani, s-a REZULTATELE CON

CURSULUI „:cu titlul „Manilestări con- cepuți". In ziaru] de ieri crete ale crizei^ generale făceam cunoscută desfășurarea fazei municipale a grup concursului școlar „Sa-ni- 1.M, tarii pricepuți". Sîntem în 
cu posesia, rezultatelor c6n-

de sfîrșit de săptămînă a- vînd ca itinerar Tg.-Jiu — Drobeta-Turnu Severin — _____ . _ ______ _ „.Orșova --Porțile de Fier nerale: locul I — Șc. gen — Sarmizegetusa *— Petroșani. Tinerii vor . vizita
brigăzi) științifice au susținut. scurte expuneri despre istoria bimilenară a poporului nostru. In cola- „borare cu cinematograful„7 Noiembrie" Petroșani au fost prezentate proiec-

e- clasat pe locuri fruntașe. Școli ge-tăm cititorilor noștri chipajele ce s-au
< ACȚIUNI EDUCA 

TIV-PAIRIOTICE. In ca-! drul acțiunii de educare ții ale filmelor documenla-i patriotică a tineretului, : re .„Semne străbune" și1 sub genericul „File de is- „Omagiu".I torie", bs-igada științifică ADUNĂRI CETAȚE- ținut cea de-a_A3-a lecțiea Casei de cultură 'intîlnit cu numeroși tineri
I muncitori de la mineleI Livezeni, Dilja și Petrila,
I elevi de la liceele și
I Grupul școlar Petroșani.
I In fața tinerilor, membrii

I
II
I s-a NEȘTI. în cartierele orașului Uricani au început adunările cetățenești. pe circumscripții electorale, pentru stabilirea contribuției în ban; pe anul 1982 în vederea finanțării acți-

a capitalismului".
< EXCURSIE. Un de 44 tineri de la Lonea a plecat ieri autocarul într-o excursie cursului, astfel că prezen-

nr. 6 Petrila, locul II —Șc. gen. nr. 1 Lupeni 4 Șc. gen. nr. 6 Petroșani, locul III — Casa de copii Uricani. Licee : locul I — Liceul industrial Petroșani. .Sanitarii pri- locul II — Liceul mecanicLupeni. Echipajele clasate pe locul I lă școli generale și licee vor participa la faza județeană a concursului „Sanitarii pricepuți".
4 CICLU DE FILME.Cinematograful „7 Noiem-

brie" Petroșanirează cu bunul obicei de a prezenta lunar cicluri de filme în cadrul colaborării cu secția externă„Cele „Dacii",„Copilul _________ . ...k „leva din filmele lunii mai
Rubrică redactată de 

I. BALAN
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Astfel, statistic, domestic ; acoperă domestic apoi turmele sale, acestea atîrnînd în decizia Romei subjuga poporul

Sintem dintotdeauna 
pe aceste locuri 
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COLȚUL UTILITĂȚILOR

Releu de timp

laboratorul foto

se hrăneau știm bine, descoperiri elementele
I
w-
*

I

Cititorii fotografiază

Cum trăiau strămoșii Cil)

I
*

I k
I
I 
I w
I

valabil pentru Cetă- să fie exact și pen- Grădiște dar rămî- fapt, predominanța masivă a ierbivorelor mari. Cit despre vin, se pare că la un moment dat al istoriei dace —• începutul domniei lui Burebistg — anumite excese au fost curmate prin restrângerea suprafețelor cultivate cu viță de vie. Mierea a constituit din străvechi timpuri un important produs alimentar. Deducem din vestigiile unor construcții gospodărești răspîndite Ia înălțimi de peste lOOff m. că acestea erau stîne. Implicit, ne gîndim la alte elemente care intrau în hrana strămoșilor — lapte, brînză, unt... în afara bogăției subpămîntene —> aur, argint, aramă, fier, sare —, Dacia era renumită și pentru semănăturile, toate greu de a Daciei.

După autorul citat, în aria Sarmizegetusej și în circumstanțe clare de a- tribuire au fost găsite semințe a numeroase plante. La acestea se adaugă „din oficiu" am spune,
între vestigiile Unei locuințe dacice a fost găsit și un amnar ; in felul acesta este lămurită problema obțineriL focului. Nu avem atestate arheologic rămășițele u- nor sobe ; poate nici nu au existat. în schimb, cunoaștem bine și avem 

cuvintul în limba noastră, moștenit din spița dacilor, cuvînt cu o puternică încărcătură afectivă, și care semnifică multe: vatra. în această rostire se regăsesc casa, familia, țara... Stăpînirea romană în Dacia* a dus la profunde modificări. Totuși, referindu-rie unele cuvinte dace, s-au dovedit a fi tari decît armele și nica stăpînitorilor.
la ele mai teh- Din j motive ușor de înțeles nu * cunoaștem felurile de bucate cu care strămoșii dar grație unor arheologice, ctye intrau în prepararea hranei. Astfel, a fost găsită la Grădiște aproape de incinta sacră o mare cantitate de grîu.

I ¥
I
«(

I 
I

fructe de livadă și pădure apoj legumele timpului. Rămășițele osteo
logice permit o evaluare 
a produselor animaliere care intrau în compunerea hranei strămoșilor. Cercetătorul F. Mîrțu re- ferindu-se la o descoperire făcută în așezarea dacică de la Cetățeni a- junge la concluzii interesante, boul60%, porcul 8%, oaia și capra 4%, nedeterminabile 2%. Impresionează 25% pe seama mistrețului ! Desigur, cifrele nu pot fi generalizate ; cu alte cuvinte, ce Viorel MORARU

apropie timpul 
marilor ascensiuni 
crestele alpine !

Foto : A. DULA

Octavian SPIRESCU
Vedere spre oraș. 

Foto

2)e la o duminica la alta
Pastile cu...— ...Da, aveți perfectă dreptate, anunțul cu „Nu primim bacșiș" e pentru raionul alăturat... La mine„Interzis cîntatul"..,— Nu vă supărați, tovarășe responsabil, acum o jumătate de oră. ospătarul a strigat „Vinee" și de a- tunci îl tot aștept...— Ați înțeles greșit. Cînd a strigat „Vinee", venea nevasta lui să-l ia la cumpărături.— Vă rog să mă servili cu ce ați primit mai • să iau? nou. — Să— Condica de reclamați!... Acum o oră am pri- mjt-o, în locul celei vechi.

ospătari— Ospătar, în paharul meu e o albină I— Vă rugăm să vă a- dresați întreprinderii cine, „Apicola"...— Nu vă supărați, i ponsabilul unde e?— E închis...— Știam eu că aici junge I— 'Da, a ajuns în lift și pînă nu vine mecanicul nu-i putem' scoate.— Vă ospătar, rog, tovarășe ce mă sfătuițiluați,. loc ]a altă masă. Asta e rezervată.
Mircea .ANDRAȘ

Dintr-un laborator fotografic nu trebuie să lipsească un releu de timp ce asigură o expunere ebrectă a fotografiilor. Pentru cei interesați,
Inaugurăm, în pagina „De la rubrica «Cititorii fotografiază», vom publica fotografii artistice mai mare, executate de cititorii tografiile vor li executate numai pe hîrtie lucioasă sau mată. Ca format, pe orizontală, trebuie să cuprindă 4,9, 13 sau 18 cm, dimensiunea pe verticală fiind stabilită de necesitatea încadrării imaginii. Pe verso, fotografia trebuie să cuprindă titlul lucrării, numele și prenumele autorului, jocul de muncă, profesia. adresa.
Stimați cititori, in speranța că veți participa în 

număr cit mai mare la susținerea noii rubrici, vă 
rugăm să trimiteți corespondența dv. pe adresa re
dacției, cu specificarea: PENTRU RUBRICA „CITI
TORII FOTOGRAFIAZĂ".Facem mențiunea că fotografiile care vor întruni condițiile de publicare vor fi păstrate în fototeca noastră și vor fi selecționate pentru expoziția organizată de redacție la finele anului, dotată cu diplome și premii. Pentru aceasta, fotografia destinată publicării trebuie însoțită de o copie minim 13/18 cm.

o duminică la alta'1, La această rubrică de o diversitate cit ziarului nostru. Fo- și cu depanatori radio-tv

ca.w

DEFECȚIUNE— Am venit să vă a- riunț că acum televizorul merge. Am găsit defecțiunea.
— Era— Nu.belniță. Ați uitat-o înăuntru.

SUBSTITUIRE— Nu vă supărați, neavoastră nu bacșiș ?— Evident, spuse depanatorul strecurînd în bonier „hîrtia de 25“ în locul indigoului.
PRESCRIPȚIEAș vrea să știu dacă

dc la antenă, nu ? Era de la... șuru-
dum- prhniți

televizorului meu i-ați prescris plimbări. Nu de alta dar săptămîna asta e a doua oară cînd îl plimb pînă la dumneavoastră.
COMPARAȚIE— Știți, aparatul meu de radio, înainte, prindea și unda ultrascurtă și acum nu mai prinde nimic...— O fi îmbătrînit și el săracul. Parcă dumneavoastră, înainte, nu prin- deați autobuzul... Acum îl mă; prindeți ?

bilă de 1 M omega condensatorul cuplat prin 11 se descarcă la masă intr-un timp limitat, mo- dificînd astfel potenția- ... .... Iul bazei primului tranșați, prezentăm schema zistor. Cit timp durează unui releu de timp Iran- descărcarea condensftto- zistorizat, cu montaj simplu și ușoi' de realizat.Releul de timp format din trei etaje e- chipate cu tranzistoarele EFT 353, EF 323 avînd la ieșire uri releu de 12 V. La apăsarea pe butonul B, se încarcă unul din condensatoarele CI sau C2 în timp ce «e neg.itivizează zistorului Ti 
în regim de ceea ce face zitiveze baza celui de-al doilea blocîndu-1. în colectorul tranzistorului T2 se obține o tensiune negativă care permite celui de al treilea tranzistor să se deschidă, acționînd 'releu] R. Prin rezistenta regla-

ruiui, releul rămîne declanșat, jar un contact este normal deschis al aces- asupra alimentare aparatului
baza tran- adueîndu-1 conducție, să șe po-tranzistor pnP,

tuia acționează circuitului de a lămpii L a de mărit.Sursa de comportă realizare. Ea furnizea- o tensiune de 12 V un curent de 500 MA.Pe axul potențiometru- luî de 1 M se fixează un indicator cu care se stabilesc timpii de expunere. Fișa mărit se bornele a, torul I se zul reglării aparatului de mărit.

nu în ză la
alimentare dificultăți

aparatului de' introduce la b. întrerupă- închide în ca-

...în fiecare an pe Pă- mînt se depun 40 000 tone de praf cosmic ? Deși în cea mai mare parte acesta se întoarce în cosmos, greutatea Terrei este din acest motiv în creștere: în ultimii 500 milioane de ani a crescut cu 0,001 la sută.> ...elefanții masculi folo- mereu fildeșiistingă ? Ei scor- pămîntul în cău- rădăcinilor cauză, cu din partea
sesc partea monesc tarea această fildeșiidevin puțin mai decît cei din partea tă.

dinși din timpul, stingă seu i ți droap-

...pînă in 1589 ciorapii erau confecționați manual ? în acest an. William Lee din Cambridge (Anglia) a inventat o mașină pentru fabricarea automată a ciorapilor și apoi s-a mutat la Rouen (Franța), întemeind o „fabrică" cu care a avut imediat succes....practicată in incepînd din secolul vaccinarea împotriva riolei era cunoscută din antichitate ? Iată e descrisă în cartea criță „Saktaya Grantham": „Luați pe virilii unui cuțit conținutul unei pustule și introduceți-1 in brațul pacientului ca să se amestece cu singeie. Pacientul

Europa, XIX.va- incâ cum sans-

va face febră, dar îi va trece fără urmări grave și apoi nu va maj avea de ce să se teamă"....eple mai mari fructe sini a<e unui palmier care crește numai in insulele Seychelles ? Un palmier produce . circa 30 de nuci, fiecare nucă cîntărind circa 25 Acest palmier trăiește nă la 80 ani. iar nuca gig mtică se coace în... ani....au fost găsite, intacte, boabe de dG acum aflau pe truită în Sorg (1127—1279), perită, nu demult, adincime, pe o plajă

singur anual -kg. pisa Îl)
orez din recolta 700 de ani ? Se o corabie, cons- timpul dinastiei descuia 5 m a

golfului Tsinantcheou dih China....deși pierde 100 000 de celule pe zi, creierul uman are rezerve de celule pentru 1000 de ani ?...în orașul olandez singer s-a amenajat muzeu unic al mostrelor de sol? Pe o suprafață de 16 kmp sînt expuse mostre de sol de pe planeta noastră. Deocamdată muzeu] dispune de numai 350 de ■ mostre provenind din peste 30 de țări. Specialiștii afirmă că o colecție completă ar trebui dă de

a L t

loan BĂLOI, 
electronist

peste o mie sol.

Mircea ANDRAȘ
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Președintele Statelor Unite 
ale Americii l-a primit pe 
ministrul afacerilor externe

al RomânieiI.a 15 mai 1981, președintele Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, l-a primit la Casa Albă pe ministrul afacerilor externe al României. Ștefan Andrei, care se a- flă în vizită oficială la Washington, la invitația secretarului de stat al S.U.A., Alexander Haig.In cadrul întîlnirii au fost exprimate satisfacția pentru evoluția ascendentă - pe bază de egalitate și respect reciproc — a relațiilor de cooperare dintre România și Statele Unite. precum și hotarîrea celor două

guverne'de a acționa Pentru amplificarea și accelerarea acestei evoluții, pentru întărirea și adînci- rea conlucrării dintre ele Pe plan internațional, pentru promovarea cauzei păcii, a independentei naționale. cooperării și înțelegerii între toate națiunile.întrevederea, la care au participat secretarul de stat al S.U.A., Alexander Haig și ambasadorul României a decurs într-o atmosferă cordială, de stimă și înțelegere reciprocă.

COMUNICATUL CO
MUN dat publicității la încheierea vizitei in R.P. Bulgaria a cancelarului Austriei, Rruno Kreisky, relevă că, in cursul convorbirilor între cele două părți s-a exprimat dorința promovării în continuare a relațiilor economice bilaterale, prin dezvoltarea unor noi forme de cooperare — transmite â- genti ■ B.T.A.

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIA France Presse. un comunicat comun al Președinției Republicii Franceze și al reprezentanților- președintelui ales al Franței, Francois Mitterand, informează că s-a convenit 
ca noul președinte să preia prerogativele de la predecesorul său, Valery Discard d’Estaing. la 21. mai. ora 9,30 ora locală, urmind ca apoi să sedesfășoare ceremoniile °- ficiale de instalare apreședintelui.

Evoluția Complexului orbital 
eu echipaj comun româno-sovietic

• Telegrama cosrnonauților adresată conducătorilor de partid 
și de stat ai României și Uniunii Sovietice.

MOSCOVA 1G — Trimisul Agerpres, I. Du- mitrașcu, transmite : La bordul Complexului orbital „Șaliut-6“, „Soi uz T-4“ — „Soiuz — 40“, cei patru cosmonauți Prunariu, Popov, Kova- lionok și Savinîh au trecut la realizarea programului de cercetări științifice și experiențe tehnologice.Ei au informat că f se simt bine și că la bord totul decurge normal.Cosmonauți i au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășului
Reprezentantul P.C.R. la cel de al Vl-lea 
Congres al P.S.U. din Berlinul occidental 
a fost primit de președintele partidului

BERLINUL OCCIDEN
TAL 16 (Agerpres). — Tovarășul losit Uglar membru al C.C. al P.C.R. care reprezintă Partidul Comunist Român la cel de-al Vl-lea Congres al P.S.U. din Berlinul occidental, a f°st primit de tovarășul Horst Schmitt, președintele partidului.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român au fost transmise un salut cordial și cele mai bune Ufări tovarășului Horst Schmitt, precum și u- rări de succes lucrărilor congresului . partidului.Mulțumind, tovarășul Horst Schmitt a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele

mai călduroase salutări, urări de noi succese in activitatea P.C.R. în opera de edificare a socialismului.
In cea de-a doua zi a lucrărilor Congresului, din partea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezentantul P.C.R. a a- dresat membrilor și mi- litanților •• Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental un cald salut de prietenie și solidaritate și urări de succes deplin in desfășurarea Congresului și în activitatea viitoare de traducere în viață a hotărîrilor ce vor fi adoptate.

Leonid Ilici Brejnev. secretar generai al C.C. al P.C.U.S., președintelePrezidiului SovietuluiSuprem al Uniunii Sovietice, o telegramă cu următorul conținut:
Stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe Leonid 

IliCi Brejnev,
V ă mulțumim din ini

mă pentru - salutul cordial, 
sincerele felicitări și u- 
rârile de bine pe care ni 
le-ați adresat. Asigurăm 
conducerile de partid 
și de stat din țările noas
tre, pe dumneavoastră 
personal, că echipajul co
mun romăno-sovietic al 
Complexului orbital ex- 
perimental-științific va 
îndreptăți inalta încrede
re acordată și va face 
totul pentru îndeplinirea 
cu succes a misiunii de 
răspundere ce ne-a fost 
încredințată, pentru pro
gresul științei românești 
și sovietice, spre gloria 
socialismului, pentru cau
za păcii și progresului în
tregii omeniri.

Trăiască prietenia fră
țească româno-sovietică 1 
D. PRUNARIU, L. POPUV, 

V. KOVALIONOK,
V. SAVINÎH 

membrii echipajului „Sa 
liut 6 — „Soiuz T-4“ —

„Soiuz 40".Prima legătură realizată de televiziune la Centrul de dirijare a zborurilor cosmice din capitala Uniunii Sovietice îi găsește pe cosmonauți în plină pregătire pentru realizarea programului științific și de cercetare în compartimentul de lucru al complexului orbital. In afara experimentelor și cercetărilor științifice, ei vor trebui să asigure observarea diferitelor zo

ne ale Terței și ale o- ceanelor, care să furnizeze oamenilor de știință noi date necesare dezvoltării științei în scopuri pașnice.La elaborarea temelor de cercetare și a experimentelor tehnologice au colaborat strîns. specialiști și oameni de știință din România și Uniunea Sovietică, într-un efort comun. în cadrul bunelor relații existente între partidele, țările și popoarele noastre.Sistemul electromecanic, care comandă detectorul mobil, utilizat în cadrul uneia din experimentele prevăzute, a fost construit la Institutul Central de Fizică din București, reprezentînd o realizare de vîrf în domeniul tehnologic. avînd în. vedere gradul de miniaturizare a componentelor, fiabilitatea mare și consumul redus de e- nergie.De fapt, soluțiile tehnice adoptate sugerează căi și mijloace de realizare de aparatură cu destinație terestră, cu caracteristici superioare de fiabilitate, gabarite mici si, respectiv, consumuri reduse de energie.La Centrul de dirijare a zborurilor, specialiștii români și sovietici urmăresc cu interes și atenție evoluția în spațiul extraterestru a Complexului orbital „Saîiut 6“ — „Soiuz T-4“ — „Soiuz 40".primind și țransmițînd informații șj date necesare desfășurării în. buhe condiții a activității celor patru cosmonauți, între care se află și compatriotul nostru Dumitru Prunariu.

FILME

Lucea-

Școala

17 mai
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Lumina pali- 
dâ a durerii; Republi
ca j Noi aventuri pe 
vasul Poseidon; Unirea: 
Șantaj,

PETRILA: Hanulhaiducilor.
LONEA : Bietul Ioa- 

nide. I—II.ANINOASA : Lovestory pe ring.
VULCAN

farul: Lancea de argint;
Muncitoresc : curajului, II.

LUPENI — Cultural:
Capcana mercenarilor. 

Muncitoresc : Ancheta.URICANI: Recursul la metodă, I—II.
18 maiPETROȘANI — 7 No

iembrie : încă odată la Veneția ; Republica : Detașament cu misiune specială ; Unirea: Nervi de oțel.PETRILA : haiducilor.LONEA : Siberiada, I—II.VULCAN — Luceafă
rul : Mășina timpului ; 
Muncitoresc: Școalacurajului, II.LUPENI — Cultural : argint ; Ancheta.

Hanul

Lancea de
Muncitoresc :URICANI : Recursul la metodă, I—II.

8,309,15
TV

17 maiTot înainte !Film serial pentru copii; „Peri
peții de vacanță". Omul și sănătatea. Viața satului.

n i

Ședința Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

„CREDITORII -REC HINT1
(ASSOCIATED PRESS)Un singur lucru a stat înue VlocirUe mi iasua.4 rauoue ue a. unce o mut uuua și reaittuve — un creurt m yeni ecmv.i- linci cu ro Uou uOxari. Har, cum a lăc-iiL. împrumutai, el n-a știut ni ce ultra. Neptunici sa ooțuia un credit de la o ,/aiică clin cauza veniturilor miei, la- noue s-a adresat unei firme din vecinătate, care se ocupa de acorCtarea de credite și care s-a dovedit mai mult decît binevoiiQă- 

re în a-i furniza suma solicitată. Spre sfirșitul cinului, visele' lui Tanoue 
se transformaseră, insă, in coșmar — dobânda depășea de Clteva ori suma pe care o împrumutase, astfel îneît chiar dacă și-ar ii dat toț salariul de 200 dolari pe săptămină nu ar fi reușit să frîneze cu nimic excalada. Atunci, compania, care face parte din ceea ce în Japonia poartă numele de „credi- torii-rechinî", I-a forțat să facă încă alte patru împrumuturi pentru a-și plăti datoria inițială. în sfîrșit, după luni de zile, tero
rizat de creditorii săi, Ta
noue și familia sa au dis
părut fără urmă. Două lunj după dispariție, poli
ția a găsit rămășițele lui 
YasUaki Tanoue, în vîrs

tă de 35 de ani, și ale soției sale Haruko, în vîrstă de 29 de ani, atîr- nînd de crengile unui copac într-un crîng izolat. Cei doi copii al lor, Yos- hiiiji, in vîrstă de 6 ani, și Mjho, de 5 ani, se _a- flau în apropiere, morți
Din presa străină

din cauza unei doze mari de somnifere.Sistemul a apărut la, începutul anilor 60, cînd in Japonia se înregistra un boom economic. Acești creditori s-au . adresat muncitorilor cu salarii mici, fără șanse de a oo- ține credite de la bănci. Numărul firmelor neban- care, care acordă credite, înregistrate in Japonia, a ajuns acum la 184 202 față de 89 742, in urmă cu zece ani. Dar numărul lor real este imposibil de stabilit. întrucît mulți acționează fără a se înregistra. Sediile unor asemenea firme se află de obicei pe străzile întunecate din cartierele mărginașe ale orașelor japoneze și sînt împodobite cu reclame a- demenitoare pentru victime. Deseori, doritorului nu i se pune nici o întreba

re, dar dobînda care i se cere poate să ajungă pîiiâ la 520 la sută pe an. A- semenea firme pot solicita legal o dobîndă de 109,5 ja sută, dar chiar filialele unor banc; respectabile sînt tentate să solicite dobînzi de pînă la 72 la sută, suficient de mari pentru a îndrepta victima definitiv pe calea spre ruină.în noiembrie 1978, ultimul an centru care există cifre. disponibile, poliția a arestat 814 credițori-re- chini sub acuzația de înșelăciune și violență, dintre care 688 au fost puși sub acuzația de a fi cerut dobînzi mai mari decît cele prevăzute de lege. în presa japoneză au fost dezvăluite cazuri în care astfel de companii au cons- trîns gospodinele să practice prostituția ani de zile pentru a-și pute-, plăti datoriile... Shunsuke F unase, de la Uniunea consumatorilor japonezi, declară că organizația sa a primit 0 mulțime de plingeri dar nu poate face prea mult, pentru că mulți creditori- rechini au legături strînse cu Yakuza — Iumea gangsterilor (o adevărată mafie japoneză — n.r.).
(Agerpres)

BELGRAD 16 (Agerpres). — Sub președinția lui Țvietin Miatovici. la Belgrad s-a desfășurat, sîmbătă, ședința Prezidiului R.S.F. Iugoslavia — transmite agenția Ta- niug.Potrivit Constituției R.S.F.I. și Regulamentului de funcționare a Prezidiului R.S.F.I. ca organ colectiv, . Prezidiul

R.S.F.1. l-a proclamat pe Serghei Kraigher, membru al Prezidiului R.S.F.I. din partea Sloveniei, în funcția de președinte al i Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. pentru o perioadă de un an. în locul lui Țvietin Miatovici. Mandatul noului președinte a intrat în vigoare la 16 mai.•«•••••••••«•••••••••••••••a
A

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

organizeazâ concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

— 3 electricieni
— 1 strungar
— 1 frezor
— 1 tîmplar
— 1 sudor autogen și electric
— 1 absolvent liceu industrial electro

mecanic — bărbat.
Condițiile de pregătire și vechime con

form prevederilor Legii nr. 12/1971 și Le
gii nr. 57/1974.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal al întreprinderii de tricotaje 
Petroșani, strada Lunca nr. 117, telefon 
43812.

9,4010,00 ____11,45 Bucuriile muzicii.12,40 De strajă patriei. 13,00 Telex.13,05 Album duminical.15.10 Ecranizări după opere literare ro
mânești. „Moara 
cu noroc". După nuvela cu „celași titlu de loan Slavici. Ultima parte.16,00 Telcsport.* Rugby : — România Campionatul ropean.* Fotbal ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt din Campionatul național. Transmisiuni ternative de Moscova Mureș.17,50 Bergen marea mării.18.10 Călătorii spre viitor. Concurs pionieresc.19,00 Telejurnal.19,25 Cîntarea României. De pe marea scenă a țării pe micul ecran.21.00 Film 7 artistic : 
„Medicul de la 
asigurări". Premieră TV. Producție, a studiourilor italiene. ■ ',/ :22,35 Telejurnal.* Sport.

U.R.S.S.dineU-

Și alia Tg.Che-

18 mai15.49 E**isiune în limba maghiară.18,30 Imagini din Cehoslovacia. Film documentar.18.50 1001 de seri, 19,00 Telejurnal.19,25 Actualitatea economică.19,45 Dacumentar științific.Roman foileton
„Rari Marx 
anii tinereții".Cadran mondial. Telejurnal.21,4522,10

20,35
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