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Complexele mecanizate, folosite eficient!
La I.M. Uricani se află 

în dotare cinci complexe 
de susținere mecanizată. 
Două dintre acestea sînt 
amortizate și au formele 
întocmite pentru casare. 
Ceielalte trei funcționea
ză, sau mai precis încear
că să funcționeze. Rezul
tatele obținute în prime
le cinci luni în abatajele 
frontale echipate cu com
plexe de susținere meca
nizată și combină de tă
iere nu sînt în măsură să 
mulțumească acest colec
tiv care pînă nu demult 
obținea în astfel de aba
taje adevărate recorduri 
pentru Valea Jiului. Con
cret, la această mină, pînă 
în luna martie au funcțio
nat două complexe de 
mare înălțime.

Cel de la sectorul II A 
a terminat panoul pe care 
îl avea de exploatat în 
luna martie și a început 
pregătirea lui pentru 
scoaterea din subteran. In 
cele două luni productivi

tatea muncii planificată în 
acest abataj a fost în 
medie de 9,02 tone pe post, 
dar s-au realizat doar 8,14 
tone pe post , iar produc
ția obținută în abataj a
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fost sub sarcina planifica
tă cu peste 1000 tone de 
cărbune. De fapt, din aba
taj s-au extras în acest 
an doar 13 000 tone de 
cărbune. Și în celălalt a- 
bataj echipat cu complex 
de mare înălțime, cel din 
sectorul II B, productivi
tatea muncii planificată a 
fost doar de 10,29 tone pe 
post datorită greutăților 
determinate de tectonica 
zăcămîntului.

Cu toate greutățile, re
zultatele obținute in cele

cinci luni nu sînt deloc... 
de invidiat. Productivita
tea muncii obținută a fost 
cu mult sub plan, în me
die s-au realizat doar 4,84 
tone pe post, deci mai pu
țin decît se realizează în 
medie într-un abataj ca
meră. Productivități des
tul de mici — 3,56 tone pe 
post — s-au obținut și
cu celălalt complex de
susținere mecanizată care 
se află în acest sector, ca
re a fost pornit numai cu 
trei luni în urmă. Secto
rul II B înregistrează cel 
mai mare minus de la mi
nă —56 371 tone de cărbu
ne, provenind aproape în 
întregime de la cele două 
abataje frontale. Cu aceste 
două complexe mecaniza
te s-au extras în cele cinci 
luni doar 31 000 tone de 
cărbune față de 83 000 to
ne cit era planificat. Sint

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag a 2-al

In fruntea întrecerii

Colectivul de mineri, 
condus de șeful de briga
dă Mircea Sccrieru, din 
sectorul de investiții al 
minei Livezeni se află 
pe un loc de frunte în în
trecerea socialistă ce se 
desfășoară în această peri
oadă densă în împliniri so
cialiste, cînd se împlinesc 
20. de ani de la istoricul 
Congres al IX-lea al parti
dului. In primele 4 luni 
din acest an brigada a re
alizat 958 m.c. peste sarci
nile de plan, iar în luna 
mai a depășit sarcinile de 
plan la săpare cu peste 
46 la sută, iar la betona- 
re cu 48 la sută pe magis
trala de la orizontul 300, 
utilizînd în mod eficient 
o combină de înaintare cu 
tăiere și încărcare mecani
zată. In această brigadă 
fruntașă în ultimii 4 ani 
muncesc mineri harnici 
cum șînt șefii de schimb 
Ilie Manole, Iuliu* Cioloca, 
Constantin Ghiga, care ma
nifestă o constantă grijă 
pentru aprovizionarea rit. 
mică cu piese și materia
le, pentru respectarea or. 
dinii și disciplinei de lu
cru.

Petru GĂINĂ, 
corespondent

Secvență citadină. Foto : I. LICIU

Ziua Miliției
Fermitate in apărarea cuceririlor 

revoluționare, a legalității 
socialiste

Abataj al 
randamentelor 

înalte Sg
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dc 
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I.M. 
exploatează

mg
Br gada condusă 

Iosif Prisecan, din 
di ui sectorului I al 
Atiinoasa.
un abataj frontal cu ta
van de rezistență și sus
ținere individuală in 
condiții de eficiență spo
rită. In luna mai. bri
gada și-a realizat planul 
în proporție de 
sută, depășind 
tivitatea muncii 
ficată cu 760 kg

In imaginea 
tă, realizată de 
ratorul nostru
dru Miesz la „gura aba
tajului**, șeful de briga
dă (in centrul imaginii) 
cu o parte din membrii 
formației. (Gh.S.)
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In perioada 10 — 15 iunie în licee se desfășoară 
„Săptămîna absolventului'*, suită de manifestări po
litico-educative intrată in tradiția școlii și societății 
socialiste care sărbătoresc tinerii ce urmează să-și 
continue studiile ori se vor integra într-o activitate 
social-economică. Detalii despre 
ventului*', organizată de Comitetul 
și Inspectoratul școlar județean, 
prof. Vasile Bîcoi. inspector școlar.

„Săptămîna 
județean al 
am primit

absol-
U.T.C.
dc la

A mai rămas puțin 
din anul școlar 1984- 
perioadă in care pro. 
de învățămînt și via.

din
timp 
1985, 
cesul 
ța tinerei generații au fost 
marcate de importante e- 
venimente politice — Con
gresul al XlII-lea al parti
dului, alegerile de la 17 
martie. Forumul tineretu. 
lui. Stimulați de grandioa
sele realizări obținute de 
poporul nostru și de mă
rețele perspective de dez
voltare economico-socia- 
lă, la realizarea cărora 
vor contribui și ei, elevii

liceelor 
se pregătesc 
tru muncă și viață. In 
cest an vor încheia studi
ile liceale peste 750 de e- 
levi a căror formare și ma
turizare intelectuală și 
fizică a avut loc în acești 
20 de ani atît de clenși în 
împliniri socialiste, epocă 
inaugurată de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. de cînd 
în fruntea partidului și 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pro. 
moția 1985 — anul cînd în. 
treaga suflare românească

Valea Jiului 
temeinic pen.

a.

aniverseazâ două decenii 
de la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului q,are 
a deschis o adevărată epo
că în dezvoltarea Româ
niei, „Epoca Ceaușescu" — 
este numită de înșiși elevii 
„Promoția aniversării a 20 
de ani de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.**.

— Ce activități se 
desfășura in săptămîna 
mătoare?

— „Săptămîna absolven
tului" se va deschide luni 
în fiecare liceu prin întîl- 
niri ale absolvenților cu 
birourile organizațiilor de 
partid și conducerile lice
elor, sub genericul 
ca Ceaușescu — 
rilor împliniri", 
în manifestările
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vor
ur.
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„Epo- 
epoca ma- 
Integrate 
din aetu.

Ț. SPĂTARII

(Continuare in pag. a 2_a)

Ieri dimineață, la Insti
tutul de mine din Petro
șani, a avut loc o 
nire emoționantă, 
în.tîlnit, după'* 30 de 
absolvenții promoției 1955, 
ingineri de mine Absol
venții de atunci aveau 
o misiune dificilă. Țara 
nu-și vindecase încă pe 
deplin rănile de după 
război. Planificarea eco
nomiei în cel de-al doi-

întîl-
S.au 
ani,

Aniversăm astăzi Ziua 
Miliției, zi înscrisă în ca
lendarul sărbătorilor po
porului român ca un orna, 
giu adus oamenilor în uni
forme gri-bleu, care se a- 
flă de permanentă veghe 
liniștii și ordinii sociale. 
Neprecupețindu-și efortu
rile pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare, a in. 
tereselor legitime ale fie. 
cărui cetățean din țara 
noastră, cadrele miliției 
populare, provenite din 
rîndurile poporului mun
citor, au demonstrat prin 
faptele lor și prin activi
tatea dc zi cu zi depusă 
de-a lungul celor 36 de 
ani de existență, înaltă 
competență și răspundere 
politică și socială în înde
plinirea misiunilor. Qrga-

ncle miliției, educate de 
partid, în spiritul vigilen. 
ței revoluționare, al intran
sigenței față de elementele 
dușmane, față de infractori 
sînt pe deplin conștiente 
de misiunea nobilă încre
dințată de partid, de în
treaga noastră națiune so
cialistă. Edificatoare sînt 
în acest sens aprecierile to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, coman, 
dantul nostru suprem... 
„Crearea, ca și întreaga ac
tivitate a organelor de mi
liție dovedesc justețea

Lt. col. Nicolae MITEA, 
șeful Miliției municipiului 

Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

Lauda omului muncii și
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Nedeia vulcăneana %

Mu- 
Te- 
au-

V J

l= =I a

PETROȘANI'M

l

Intr-o atmosferă 
bătoare, aseară 
cheiat concursul de inter, 
pretare a cîntecului popu
lar „Flori de cîntec ro
mânesc". Timp de două 
zile juriul prezidat de

de sâr- 
s-a in-

folcloristul Marioara 
rărescu, redactor la 
leviziunea Română, a 
diat interpreți tineri atît 
din Valea Jiului, din ju- i 
dețul Hunedoara cît și din / 
afara lui, remareînd do. ' 
rința interpreților de a 
evolua bine, dar și emo- * 
țiile trăite de aceștia 
ieșirea pe scenă, 
dorit -să auzim - 
zul concurențiior 
Jiului — mai 
tece din zona 
Dar asta este 
mai veche.

Festivalul „1 . „„ .
cîntec românesc", ediția a 
Il-a. a însemnat, desigur, j 
o reușită. Stau mărturie 7 
în acest sens aplauzele ț 
unui public generos c< 
a umplut pină la refuz 
sala clubului din Vulcan

la
Am fi 
în ca- 

Văii 
multe cîn- 

i noastră.
o lacună 

.Flori de |
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II. ALEXĂNDRESCU

â 30 de a
lea cincinal impunea mu
tații profunde și în dez
voltarea mineritului. Iar 
ei, tinerii ingineri mini
eri de acum trei decenii, 
au trecut la treabă, s-au 
angajat într-o adevărată 
întreprindere de „pionie
rat".

Iată.i acum, din nou, 
pe Dealul Institutului. La 
timpii? le-au înflorit ghio
ceii anilor. Ei sînt astăzi.

n i...
cadre de nădejde în mi
nerit, în cercetare, oa
meni politici, părinți, bu
nici. După 30 de ani și.au 
depănat amintirile, rea
lizările și preocupările. 
Și, lîngă o cupă de șam
panie, și-au urat, așa 
cum se cuvine, „La re
vedere, în anul 1995“. Și 
în secolul următor, adău
găm noi...

Mircea BUJORESCU
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Susținem din inimă noua inițiativă de pace a
tovarășului NiCOLAE CEAUȘESCU, chemarea F. D. U. S.

Un Apel
O nouă și strălucită ini

țiativă de pace a iubitului 
nostru președinte tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Che
marea și Apelul F.D.U.S., 
pentru dezarmare și pace, 
dau expresie dorinței fier
binți de pace, prietenie 
și înțelegere a întregului 
popor român.

Pentru noi, cadrele di
dactice și cei peste 4 000 de 
studenți care se pregătesc 
în Institutul de mine din 
Petroșani, noua inițiativă 
de pace a conducătorului 
nostru iubit și stimat, ca
re de două decenii condu
ce cu strălucire destinele 
patriei, constituie un pu-

la rațiunea popoarelor
ternic 
zarea 
tinerești 
mai prețios bun al omeni
rii — pacea.

O nouă promoție de ab- 
în 
în 

pro- 
nece- 

naționale.

stimulent în mobili- 
tuturor energiilor 

în apărarea celui

solvenți, specialiști 
minerit, va contribui 
curînd la creșterea 
ducției de cărbune 
sar economiei
Tinereasca lor energie nu 
se poate manifesta în ple
nitudinea forțelor creatoare 
decît într-o atmosferă de 
pace. Integrați în măreața 
operă de făurire a pre
zentului luminos și a per
spectivelor deschise de do
cumentele Congresului al

ne
ad ezi-

NlII-lea al partidului, 
exprimăm deplina 
une la acest Apel la rați
une, la unirea tuturor for
țelor democratice și pro
gresiste, a tuturor popoa
relor lumii pentru a deter
mina trecerea grabnică la 
măsuri de reducere a chel
tuielilor militare și ar
mamentelor, asigurînd ast
fel independența popoare
lor. In numele vieții și 
rațiunii spunem un NU 
hotărît războiului, un NU 
ferm înarmărilor 1

Lector univ.
Victor IAȚENCO, 

Institutul de mine Petroșani

încredere deplinâ a omului în om
Trăim o viață frumoasă. 

Muncim cu bucurie pentru 
a edifica pe pămîntul ro
mânesc o nouă societate în 
care omul să-și găsească 
împlinirea firească a tu
turor năzuințelor sale. 
Construim aici, pe pămîn
tul sfînt al patriei, zi de 
zi, prin faptele noastre de 
muncă, noi și noi valori 
materiale și spirituale. Și 
avuția întregului popor 
crește sub ochii noștri. Din

halele de producție ale în
treprinderii de utilaj mi
nier din Petroșani ies 
tăzi utilaje complexe des
tinate a ușura munca mi
nerilor în lupta lor pen
tru a elibera din încătușa
rea adîncului lumina 
căldura de care patria 
nevoie.

Dar, 
putem 
această
tă căldură, pentru ca 
noștri, mîndria 
plai legendar, să primeas
că o moștenire bogată, a- 
vem nevoie de pace, de

pentru ca să 
bucura cu toții 
lumină, de

as.

Și 
are

ne 
de 

aceas. 
fiii 

acestui

prietenie între oameni, 
tre popoare. Iată de 
sîntem alături

Nedeia 
vulcăneană

A

(Urmare din pag. 1)

în
că 

din inimă 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în no
ua inițiativă de pace, care, 
în contextul lumii contem
porane vine să al’ate tutu
ror națiunilor care este 
calea unică spre progres, 
spre civilizație, pentru fău
rirea încrederii depline a 
omului în om.

Iuliu PASZTERNAK, 
secretar b.o.b. — Secția 

sculărie, I.U.M.P.
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Bucuria
Vasile Cerceja are sa

tisfacția de a fi apucat 
să vadă cum „au crescut 
flori la puț" pentru el, o 
metaforă surprinzătoare 
a festivității desfășurate 
cu ocazia prestării ulti
mului său șut, în cadrul 
sectorului de investiții al 
minei Paroșeni. Copleșit 
de garoafe și bujori, de 
îmbrățișările rudelor și 
ortacilor, nu mai priveș
te țintă interlocutorii, ca
nonada molcomă a lacri
milor de bucurie dezvălu
ie un emotiv. El, bărba
tul, care a înfruntat, de 
la 18 ani, muntele, mai 
întîi ca brigadier la hi
drocentrala de la Bicaz, 
apoi, din 1953, în subte
ranul Vulcanului și Pa- 
roșeniului.

— Mina m-a făcut om. 
Mi-a dat totul — mese
rie, ortaci, chiar rude, 
multe bucurii și uneori, 
de ce n.aș spune-o, ne
cazuri.

Viața lui, o victorie 
continuă, pentru că abia 
ieșit din adolescență a 
optat pentru munca grea, 
dar plină de satisfacții. 
Alți doi frați — Leon și 
Gheorghe — sînt mineri 
la Vulcan, cumnatul Od- 
vos e 
primul 
lelalte 
leve), 
muncește în brigada lui 
Mesaros, Sanda, fata cea 
mare e desenator tehnic 
tot la mina Paroșeni, pe

lăcătuș de mină, 
ginere (fiindcă ce- 
trei fete sînt e-
Nelu Avrămuț,

de a rămîne tînăr
finul său Petru Zlăg- 
neanu îl are șef de 
schimb; e vorba cu alte 
cuvinte de o vrednică ge
nealogie minerească.

— De cînd mă știu, 
brigada noastră și.a de
pășit întotdeuna planul 
în medie cu 20 de pro
cente; la investiții nu

BĂRBAT! CARE
ONOREAZĂ

TITLUL DE MINER

se poate trișa, dacă unul 
din cei patru pe schimb 
„trage pe dreapta" se ve
de.

— Cum e șeful de bri. 
gadă mărturisește sing. 
Ion Rățulescu, șeful sec
torului, sînt și ceilalți 13, 
fie că e vorba de șefii 
de schimb Aurel Lazăr, 
Petru Zlăgneanu, Emil 
Răboj, de veteranii Ma
rin Frumușan și Con
stantin Pleșoianu, de mai 
tinerii Gheorghe Cîță, Ni- 
ță Radu, Ștefan Cochenci, 
„novicii" Constantin 
tezatu. Marin Lincă, 
Cazacu, Ioan Cioc 
Gheorghe Gore.

In sala de mese 
banei Căprișoara, 
cîntă melodii 
din diverse : 
rice, face pe placul tutu
ror ortacilor, Cochenci 
dansează fata a mai mi
că a brigadierului, bucu. 
ria e semn al tinereții 
continue, nu degeaba se

spune că cei ce se bu
cură împreună sînt parcă 
născuți... deodată. Vasile 
Cerceja are însă mai bi
ne de trei decenii — pia. . 
tră și cărbune, a crescut- 
multe generații de mi
neri la Vulcan și Paro
șeni. Destoinicia și vred
nicia i-au fost recunoscu
te încă din tinerețe, cu 
prilejuri festive pe piep
tul său strălucesc Ordi
nul și Medalia muncii, 
alte modalii jubiliare. In 
organizația de partid, în 
Consiliul oamenilor mun
cii a îndeplinit sarcinile 
încredințate, s_a 
duit să contribuie 
na desfășurare a 
tății în subteran, 
idei și inițiative 
se. Vine însă 
pensiei; ce lasă 
Vasile Cerceja ?

— Minunății bărbați ai 
subteranului, un colectiv 
excelent, bucuria că 
mi-am făcut cu prisosin
ță datoria. Deși-s de o- 
bîrșie din Prundul Bîrgă- 
ului, rămîn în 
re cetățean al 
lui.

Oamenii care
din inimă de munca 
împlinirile lor și ale co
lectivului rămîn veșnic 
tineri. Vasile Cerceja a 
sorbit, asemenea Feților- 
frumoși din basmele noas
tre strămoșești, din izvoa
rele tinereții fără bă- 
trînețe.

stră- 
la bu- 
activi- 

prin
valoroa- 
vremea 

în urmă

Bo-
Dan

Și

raa 
cîntă, 

i populare 
zone folclo-

Văii 
din

și aprecierile deosebit 
de frumoase pe care oas
peții — concurenți și 
invitați — le-au avut la 
adresa oamenilor 
Jiului, a minerilor
Vulcan, a tuturor celor ca 
muncesc și creează aici, 
între Paring și Retezat.

Tot ieri s.a deschis, Ia 
baza de agrement La 
Brazi, Tîrgul cooperați
ei meșteșugărești.

Astăzi ne vom întîlni 
cu portul popular și cân
tecul într-o frumoasă pa
radă ce va avea loc 
bulevardul Victoriei 
orașul Vulcan.

pe 
din

Fermitate în apărarea cuceririlor revoluționare
(Urmare din pag. 1)

in
ia a- 
revo- 

în

combatere a fenomenului 
infracțional, de întărire a 
climatului de ordine și le
galitate. Pentru organele și 
formațiunile miliției, re
prezintă un permanent în
dreptar al activității coti
diene aprecierea secretaru
lui general al partidului: 

C ă : 
să 

sens și

I Concert extraordinar
Teatrul de stat „Valea 

Jiului" găzduiește 
tăzi, înccpînd cu 
19, întîlnirea 
ției de compozitori, mu
zicologi și interpreți ca
re ne vizitează munici
piul cu publicul din 
Petroșani. Cu acest pri
lej corul „Madrigal" al 
Conservatorului de mu
zică „Ciprian Porum, 
bcscu" din București, 
dirijat de prof, univ 
Marin Constantin, ar
tist emerit, va susține 
un concert extraordinar 
Vor fi prezenți pe sce
nă, alături de prestigi
oasa formație, tineri 
interpreți, studenți la 
conservatorul bucureș- 
tean. Vor avea loc con. 
certe și în Uricani (10 
iunie), Lupeni (11 iunie) 
Vulcan (12 iunie), Petri
la (13 iunie). (Al.H.)

as- 
ora 

delega.

politicii generale a parti
dului nostru care a pornit 
și pornește de Ia principi
ile marxist-leniniste, po
trivit cărora revoluția so
cialistă trebuie să.și creeze 
propriile instrumente, pro
priile organe de stat 
sărcinate să vegheze 
părarea cuceririlor 
luționare, să asigure
practică exercitarea de că
tre popor a conducerii su
verane a țării".

In acest context, atenția 
acordată de conducerea 
partidului și statului, pen
tru ridicarea nivelului de 
pregătire politico-ideolo- 
gică, de specialitate și mi
litară a cadrelor miliției, 
a influențat direct, nemij
locit, creșterea eficienței 
muncii de prevenire

și anume 
„Legalitatea trebuie 
acționeze în dublu 
într-o deplină unitate — 
atit pentru a nu lăsa ne
pedepsit pe nimeni care 
încalcă legile, cit și pentru 
a nu admite ca cineva să 
fie pedepsit pe nedrept".

Ca organ al puterii de 
stat, implicat în perma
nență in asigurarea clima
tului de legalitate, orga
nele de miliție din muni
cipiul nostru situează con
tinuu în centrul activității

lor prevenirea încălcării 
legalității socialiste, tran- 
spunînd în practică con
cepția partidului, a secre
tarului său general, 
trivit căreia principala 
misiune este aceea de 
împiedeca pe oameni 
comită abuzuri, abateri 
infracțiuni. In 
preocupărilor noastre 
află munca 
în care, pe lîngă 
noastre proprii, am pus și 
vom pune în permanență 
un accent deosebit pe co
laborarea cu alte organe 
de stat, cu conducerile u- 
nităților socialiste, cu or
ganizațiile de tineret, sin
dicat și femei, cu colecti-

po. 
lor 
a-i 

să 
sau 

centrul 
se 

de prevenire, 
forțele

vele de oameni ai muncii. 
Îndeplinind sarcinile de 

mare răspundere ce ne.au 
fost încredințate de partid, 
am acționat și vom acțio. 
na și pe viitor astfel îneît 
să răspundem pe deplin 
cerințelor formulate de 
secretarul general, al parti
dului la cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, 
alături de celelalte
ne ale Ministerului de 
terne, ale procuraturii 
organelor de justiție, 
ne îndeplinim în cele 
bune condiții sarcina 
apărare a cuceririlor

ca 
orga- 

In- 
și 
să 

mai 
de 

re
voluționare, a ordinii și li- 
niștei publice, a legalită
ții socialiste.

continua. 
Văii Jiu-

se bucură
Și

ion VULPE

Complexele 
mecanizate

(Urmare din pag. I)

Veghe permanentă 
drumurile publice.

Operativitate în prinderea infractorului
La mai puțin de 24 de ore de la comiterea in

fracțiunii, autorul unei spargeri la magazinele „Con
signația" din Focșani a fost depistat și arestat în 
gara Petroșani, de către lucrători ai Miliției TF. 
Unul dintre exemplele de operativitate, rod al com
petenței profesionale a oamenilor în uniformă gri- 
bleu. Așa îneît la puțin timp după ce se introdusese 
în magazinul focșănean prin spargerea unui geam, 
Dănuț Pușcașu, acesta este numele „îndrăgostitului" 
de mărfuri de consignație, a văzut, în sala de aș
teptare a gării din Petroșani, că drumul depistării 
infracțiunii nu este deloc lung.

Venise, desigur, cu intenția să-și valorifice „pa
siunea" sa pentru Electronică : în geamantan avea 
marfă pe alese — ceasuri electronice, minicalculator, 
seturi de baterii, ba chiar și o raritate numismatică 
— toate „corpuri delicte". In mina cealaltă purta 
un radiocasetofon, aceeași marcă. (Cea originală era 
„Sony"). In sumă totală de 90 000 de lei. Pagubă 
care a fost recuperată integral. Pentru că infractorul 
a fost trimis, de data aceasta cu „brățări" la mîini, 

"la Focșani. In nota generală a operativității, cu pri
mul tren. Și cu însoțitor.

nerealizări ce trebuie să 
dea mult de gîndit condu
cerilor celor două sectoare 
de producție care au în 
dotare complexe mecani
zate și conducerii minei, 
avînd în vedere că lunar 
se plătesc amortismente 
pentru ele în valoare de 
4,5 milioane lei.

Pentru a crește în viitor 
producția de cărbune coc- 
sificabil extras din abata
jele echipate cu susținere 
și tăiere mecanizată de la 
sectorul II B. în prezent 
se lucrează la separarea 
fluxurilor de transport a 
celor două sectoare de 
producție (II A și II B) 
prin montarea unui tran
sportor în planul înclinat, 
reducind în acest fel stag
nările la cele două abata
je din cauza transportului. 
Prin separarea fluxului de 
transport vor crește viteze
le de avansare în cele do
uă abataje și, 
productivitatea
Creșterea productivității 
muncii și a producției de 
cărbune la nivelul sarcini
lor planificate și chiar 
peste nivelul lor este o 
sarcină deosebită care re
vine minerilor pentru a 
înfăptui programul speci.- 
al de creștere a producți
ei de cărbune stabilit la re
centa Consfătuire de lu
cru de la 
să asigure 
cărbunele 
riilor.

implicit, 
muncii.

C.T.D.

C.C. al P.C.R.și 
în acest fel 
necesar cocse-

„Săptămîna absolventului4*
(Urmare din pag. I)

aiul An Internațional al 
Tineretului care se desfă
șoară sub genericul „Par
ticipare, Dezvoltare, Pa
ce", activitățile politico- 
educative ale absolvenților 
voi’ continua, în fiecare zi, 
prin dezbateri („Tineretul 
României, participant ac
tiv la soluționarea proble. 
melor internaționale ac
tuale"), întreceri sportive 
întîlniri cu activiști de 
partid și de stat, reprezen

tanți ai Asociației juriști

lor și ai Societății științi
fice medicale, cu tineri 
muncitori și foști absol
venți. întreaga „Săptămî- 
nă a absolventului" are 
semnificația unei ample 
manifestări prin care tine
rii, cu nostalgia anilor pe- 
trecuți în școli, dar și o 
neliniște inerentă etapei 
importante în care intră 
(bacalaureat, admiterea în 
învățămîntul superior), se 
află nu numai în atenția 

profesorilor și părinților, ci 
a întregii societăți.

la siguranța circulației pe

I
I
1■ 
l

NOI DOTĂRI PENTRU 
MINERI. La 
constructorii 
brigăzii nr. 4 
au finalizat 
construcție
vestiar.. Celor vechi 
se adaugă astfel alte do
uă vestiare cu băi, cu

I.M. Lupcni, 
din cadrul 
a I.A.C.M.M. 
lucrările de 
a unor noi

li

cite 
250 de locuri fiecare, prin 
care se asigură celor ce 
muncesc în subteran con
diții mai bune de baie,

de schimbare și de usca
re a hainelor. (V.S.)

ZILELE sînt tot mai 
călduroase, semn că vara 
s-a instalat pe deplin. 
Sugerăm edililor să mon
teze în noul cartier Pe
troșani — Nord măcar 
două-trei țîșnitori cu 
apă potabilă pentru dru
meții însetați. (Al.H.)

IN PERIOADA 20—25 
IUNIE, Ansamblul artis
tic „Doina" al armatei va 
susține un turneu în 
Valea Jiului. Ansamblul, 
alcătuit din peste 100 ar
tiști va prezenta specta-

cole în Lupeni, Vulcan, 
Petroșani și 
(M.B.)

SOLUȚIE, 
un moment 
mele cititorilor noștri, gă. 
sirea unei soluții pentru 
desfacerea presei în car
tierul Braia — Lupeni. 
Nu s-a găsit. Propunem 
noi una: spațiul rămas 
liber în capătul comple
xului
„Straja" (unde era atelie
rul „Foto") sub unitatea 
de croitorie. (A.T.)

O ACTIVITATE susți
nută desfășoară în aceas-

Petrila.

Ceream 
dat, în

la 
nu-

meșteșugăresc

tă lună punctul de docu. Ă 
mentare al comitetului I 
de partid de la mina U_ I 
ricani. Colectivul de con- | 
ducere s-a preocupat te
meinic să ofere cursanți- 
lor mijloace și surse de 
documentare cît mai bo
gate pentru buna desfă
șurare a convorbirilor re
capitulative. (I.M.)

Rubrică realizată de 
H. ALEXANDRESCU

I 
I

I
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Sîntem dintotdeauna pe aceste locuri

Foiclorul și etnografia Țării 
Hațegului și Văii Jiului, la 
finele secolului al XIX (1)

i

î

He /a o duminică la alia

George Pitiș (1858-1920), 
pasionat folclorist și etno
graf, de baștină din Seheii 
Brașovului, dar desfășu. 
rîndu.și activitatea didac
tică și științifică la Cra
iova, Galați și București, 

în 
65
o 

în 
ul-

de la a cărui trecere 
neființă se împlinesc 
de ani — a întreprins 
cercetare sistematică 
Carpații Meridionali, în 
timii ani ai veacului tre
cut, finalizînd-o cu Țara 
Hațegului, Valea Jiului și 
Țara Oltului.

Din Hațeg și Valea Jiu
lui, G. Pitiș a strîns ma
terial divers, provenind în 
principal, din trei locali, 
tăți: Grădiște, Livezeni și 
Petroșani, în vara 
1892.

Materialul din 
te este mai unitar 
relevant. Chiar dacă 
conține exclusiv informații 
despre „port" precum se 
anunță în titlul „manu
scrisului", partea cea mai 
întinsă a lui se referă la 
această chestiune. Cele
lalte materiale din Grădiș
te aduc interesante infor
mații despre: casă, ali
mente, plug, nedei, sărbă
tori, înmormîntare și lexic.

Descrierea portului de 
pe aceste străvechi me
leaguri reprezintă valoa
rea deosebită a acestui ma
terial. Ion Pop-Reteganul 
n.a dat decît obiceiuri și 
literatură populară din 
Țara Hațegului, reproduse 
de Ovidiu Densușianu 
(„Graiul din Țara Hațegu. 
lui", București 1975). De 
port, O. Densusianu s-a 
ocupat puțin; a dat însă 
fotografii excelente. Mate
rial cu referire expresă la 
chestiune a cules, întoc
mind și o monografie Ro
mulus Vuia (Portul din 
Țara Hațegului, „Caiete de 
artă populară", București,

anului

Cl ră di ș- 
și mai 

nu

1962), G. Pitiș are 
meritul de a 
rect ca și R. 
altfel, dar cu 
20—30 de ani 
putînd să noteze 
roase elemente arhaice, ca
re au dispărut între timp, 
în pofida tradiționalismu
lui și particularităților 
cial-economice ale 
respective.

însemnările lui G. 
au fost „făcute" în 
țărănesc, conferindu.le 
deci o reală valoare și sa. 
tisfăcînd o curiozitate fi
rească celui care le con
sultă.

Studiul lui R. Vuia se 
completează foarte bine cu 
materialul lui G. Pitiș. Vu
ia, de pildă, amintește de 
„tehnica arhaică" a împle
tirii brîielor cu bețe. Ii 
lipsesc însă o serie de a- 
mănunte pe care le furni
zează, de altfel, Pitiș des
pre țesutul „cu bîte" și 
tehnica colorării brîielor. 
„Cu bîtele se fac, a sîlă 
(greu). Pune unu-n grindă 
și un „bît" jos, la picioare, 
să stea „tye“ (ce) cărui (în
tins), să nu se slăbească. 
„Jirebea o face pe 2 bîte, 
atunci îl face cu bele mul
te bîte. Dacă gată, îl în
negrește cu tynă (tină, ci
nă) de aia neagră, dintr- 
un părău și fierbe coaje 
de „anină". Scoate coaja, 
bagă tină și bagă brîu cînd 
e rece; bagă de cîte 
ori. Care vrea, face 
cu forme (unde e mai rar), 
care nu, numa’ pînză..."

G. Pitiș mai oferă infor
mații despre: cămăși, că- 
trințe, „cepțe", opinci, șu- 
be, căciuli, glugi, cioareci 
și despre pieptătarea pă
rului. Intre materialul des. 
pre oort, se mai „strecoară" 
și cerințe despre sărbători.

însă 
fi cules di- 
Vuia, de 

cel puțin 
înaintea lui, 

nume.

(Va urma)

I

so- 
zonei

Pitiș 
graiul

3, 4 
brîu

Prof. Dumitru PELIGRAD

Alpînîștii hunedoreni 
în Himalaya

mai are confrați...
In coloanele ziarului 

„Steagul roșu" Petroșani 
au apărut în ultimii 15—20 
de ani diferite relatări pri
vitoare la arborele „tuli, 
pan" — purtător de lalele, 
cunoscut sub denumirea 
științifică de Liriodendron 
tulipifera.

Acest arbore deosebit se 
părea că ar fi unicul exem
plar existent în țara noas
tră, din cele cinci existen
te în Europa. El provine 
din America de Nord, și, 
așa după cum s-a mai 
scris, și-a făcut apariția în 
Europa pe la sfîrșitul seco
lului al XVII.lea. Exem
plarul cunoscut și de sub
semnatul în urmă cu pes
te 40 de ani, este situat în 
satul Iscroni, lingă șosea. 
El înflorește de obicei la 
începutul lunii iunie, flo
rile durînd pînă în luna 
iulie, înflorind în fiecare 
an, lucru constatat și de 
mine întrucît l-am admi
rat aproape în fiecare an 
pe timpul cît am locuit în 
Petroșani. Dar acest co
pac nu este unicul exem. 
plar, el avînd încă doi 
confrați tot în județul Uu. 
nedoara. Al doilea exem
plar este situat în gara 
C.F.R. Subcctate, lingă fîn
tina cu apă potabilă și a 
cărui stare este foarte bu
nă. Pe acesta l-am identi
ficat în urmă cu circa 30 
de ani. Al treilea exem.

plar se află în orașul Ha
țeg, situat pe strada M. Vi
teazul nr. 9, de a cărui 
existență am aflat in urmă 
cu 7 ani. Starea acestuia 
însă lasă de dorit, avînd 
trei ramuri uscate. Din au
zite, al patrulea exemplar 
ar fi existat în localitatea 
Zam, care însă a căzut vic
timă loviturilor nemiloase 
de secure ale unor necu
noscători.

Ar fi interesant de știut 
unde se află al cincilea 
exemplar. Poate vreun iu.' 
bitor al naturii, sau un 
cercetător mai perseve
rent va studia mai amă
nunțit acest gen dc copac, 
furniiîndu-ne date mai 
ample din toate punctele 
de vedere.

Iubitorii de frumos sînt 
invitați la trecerea lor prin 
aceste localități, să se o- 
prească cîteva clipe și să 
admire podoabele aces
tor rarisimi arbori. La Ha
țeg, pe ziua de 25 mai, 
și .au făcut apariția pri
mele flori.

îmi exprim 
rința ca acești 
fie în atenția
competente pentru a fi pro
tejați, mai bine îngrijiți, 
și declarați — fiecare —• 
ca monument al naturii.

O veste interesantă, ca
re ne încarcă inimile de 
bucurie și mindrie, ne-a 
adus la redacție tînărul 
miner Vasile Atomii, con
ducătorul echipei de al- 
piniști din cadrul Asocia, 
ției sportive „Jiul" Pe- 
trila. In echipa națio
nală de alpiniști — pri
ma din țara noastră — 
care se află în Munții 
Himalaya, într-o teme
rară tentativă de a urca 
pe „acoperișul lumii

află și doi hunedoreni. 
Este vorba de încercatul 
sportiv Aurel Rițisan, an. 
trenorul secției de al pi. 
nism „Metalul" Hune
doara, și Marius Mărcuș 
din aceeași formație — 
ultimul luînd parte, în 
cadrul acestei expediții 
alpine românești, la ex- 
calada finală a unui vîrf 
de peste 8100 m. Mult 
succes, spre faima alpi
nismului nostru ! (I.B.)

• Oare tot ce nu e 
ordinar e extraordinar ?

• Nu rîdeți de rac. El 
înaintează uitîndu-se a. 
tent înapoi.

t

CRONICA NERIMATA (154)

• Va face oare ciber
netica din creierul

Riscurile fumatului (I)
La debarcarea în Cuba 

în anul 1492, Cristofor Co_ 
luinb a întilnit un obicei 
aparte la indigenii din 
noul continent. Aceștia fu
mau frunzele 
dintr-o plantă pe care 
numeau „Tabaco" sau 
fumau tocate mărunt 
pipe rudimentare. Planta 
respectivă era cultivată din 
vremuri străvechi și i se 
atribuiau de către băști
nași proprietăți magice.

In cursul secolului al 
XVl-lea colonizatorii eu
ropeni, prin contribuția 
marinarilor spanioli și por. 
tughezi au transformat fu
matul ritual al indigenilor 
americani într.un obicei 
universal pe întreg glo
bul pămîntesc. Semnifi
cativ este actul ambasa
dorului francez la Lisabo
na, Jean Nicot, care a 
trimis din Portugalia în 
anul 1559 reginei Franței, 
Catherine de Medicis, 
tutun pisat pe care să.l 
folosească drept leac pen
tru migrena de care aceas
ta suferea.

Mai 
Nicot, 
pa rte 
primit 
că de Nicotiana, planta res
pectivă denumindu-se Ni
cotină tabacum, iar prin
cipalul ei component chi
mic, nicotină, _^*^**..

înfășurate
o 

le 
cu

tîrziu, în cinstea lui 
genul din care face 
planta de tutun a 
denumirea științifi-

man un organ rudi
mentar ?

• Respectați tăblița 
„intrarea interzisă". Pe 
cealaltă parte a ușii s-ar 
putea să scrie „Ieșirea 
interzisă".

B. VAL

și eu do- 
copaci să 

organelor

lercan Ludovic LUIGI, 
Hațeg

Din lumea științei și tehnicii

Istoria folosirii 
lui a parcurs trei

tutunu. 
etape: 

magică, empirică și științi
fică. Emanațiile de fum ale 
tutunului au constiuit un 
element esențial și indis
pensabil în practica ma
giei de către diverși vră
jitori. In practica empiri.

Puțină istorie
r/zz/zzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Ar putea spune cine, 
va că Alin și Anca nu 
silit gemeni ?

La Institutul de chimie 
tehnologică din Moscova 
s-a pus la punct o tehno
logie de preparare a 
granitului 
— sigranul. 
agenției TASS, 
nologie este aplicată la 
Fabrica de sticlă din Ka
luga, unde s-a realizat o 
linie experimentală de pro
ducție. Specialiștii au reu
șit să obțină și sigran co
lorat cu adaosuri de co
balt, bicromat de potasiu 
și sulf. Materia primă pen. 
tru obținerea granitului sin
tetic o constituie zgura de 
furnal. Sigranul întrece 
granitul natural ca proprie-

artificial 
Potrivit 

noua teh. 
este aplicată

tați fizico-mecanice, nu re
ține umezeala, nu se fisu
rează și are o, practic, 
aceeași durabilitate. ,

Centrul de cercetări din 
insula Creta va achiziționa 
o navă specială, destinată 
realizării programelor 
le de biologie mărim1, 
ceasta navă, consti uită 
cea mai mare parte dm 
țel, va avea lungimea 
23,5 m, și va fi echipa.ă
utilaje pentru re citarea 
probelor, precum și eu la
boratoare moderne Cerce
tările urmăresc cunoa.ș'crea 
mai completă a resui’selor 
marine.

sa- 
A- 
în 
o- 
de 
cu

CU

Și 
tu-

o
com. 
orga- 

supusă 
la trei

în tutun 
nicotinei 
treptată 

din ce

cu
în
Și 
a 
în

identi- 
, anul 

desco- 
unui 

ce mai

că, s-au atribuit tutunului 
extrem de diverse cali
tăți terapeutice, relevante 
în diverse epidemii din e- 
vul mediu. Etapa științifi
că începe odată 
ficarea 
1828 a 
perirea 
număr
mare de componente, din. 
tre care multe extrem de 
dăunătoare pentru sănăta
tea celui care folosește tu. 
tunul.

Utilizarea țigaretelor este 
astăzi pretutindeni obiș
nuită, folosirea pipei sau a 
țigărilor din foi fiind cu 
totul excepțională. In se
colul nostru țigara și pipa 
sînt înlocuite cu țigareta 
modernă fabricată pe cale 
industrială, cu sau fără 
pipă. De la aproximativ a

doua jumătate a secolului 
al XX-lea au fost aduse 
dovezi științifice conclu
dente, incontestabile asu. 
pra pericolului fumatului, 
definind epoca bolilor 
deceselor produse de 
tun.

Planta de tutun, 
compoziție chimică 
plexă în substanțe 
nice și anorganice, 
în cursul fumatului
procese — de piroliză (ar
dere), piros.inteză (recom
binare) și d distilare a 
unor produși (nicotină) ai 
tutunului — generează do
uă fracțiuni ale fumului de 
tutun: faza gazoasă (gaze 
și vapori necondensați) și 
faza particulară (aerosoli 
din substanțe volative). Se 
apreciază că un milimetru 
fum produs de țigaretă 
fără filtru conține 5 mili. 
arde particule față de 
100 000 miliarde particule 
pe milimetru întîlnite în 
concentrațiile maxime pen
tru aerosoli din poluarea 
urbană. O țigaretă obișnu
ită produce o cantitate de 
500 de miligrame fum. Des
pre efectele lui — în ur
mătorul capitol...

Or.
Bogdan Victor MURARIU

Ii strînse cu un gest 
absent mina. Nu înțelegea 
cum anume putea să-l a- 
jute. Nu întrevedea nici o 
posibilitate de salvare. As
cultă, cu toate acestea, cu
vintele noului venit.

— Experiențele sînt strict 
secrete, începu acesta. De 
aceea, vă atrag atenția că 
totul trebuie să rămînă în. 
tre acești patru pereți. Per
sonal, mă o. 
cup de expe
rimentarea u- 
nui tip speci
al de 
android.
complex 
bernetic 
să imite 
mici amănunte ființa umană, 

nimic.
îl 

Tel.

convinși că orice om rați. 
onal va considera salutară 
o astfel de intervenție. Mă 
urmărești?

Cel căruia i se adresa
se întrebarea îl privea 
stupefiat. Ce legătură avea 
el cu toate acestea ?

— Iți propunem o sub
stituție, reluă inginerul. 
Un tip de android care va 
semăna perfect cu dum.

vinși că nimeni nu va ob
serva nimic?

— Nimeni, răspunse in
ginerul Tel.

Ral păstră un moment 
de .tăcere. își aplecă re
semnat capul. „Măcar pen.' 
tru ei — gîndi — să pot 
face ceva. Cred că, in sfîr_ 

solul i- 
ereu...“

acord, spuse.
— In acest 
caz, mai a- 
dăugă ingine
rul, te v.;i ru
ga să s.: inezi 
această hîrtie. 
Vrem
tul să 

ordine.
te-ai holărît 

pas. Mulțu-

șit, Ela își va găsi 
deal la care visase ir.

— Sînt de

LITERATURĂ DE ANTICIPAȚIE
robot

Un 
ci- 

care 
pînă

R 3 O PI E o
to- 
fie 
De
să

ca
»zzzzzzzzzz«zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz«

neata. Nu va exista nici o 
deosebire. Și în plus fată 
de asta: NIMENI NU VA 
BĂNUI NIMIC. Se va plim
ba cu soția și copiii, va 
rîde și plînge atunci cînd 
va fi nevoie, într-un cu
vin t, va face tot ceea ce 
ai făcut dumneata pînă 
acum. In felul acesta vei 
„trăi" mai departe alături 
de cei dragi...

Ral reuși cu greu să în.
gine:

— Bine, dar...
— Ce părere ai, întrebă 

medicul în locul celuilalt, 
de această soluție?

Capul în durea îngrozi
tor. Acum înțelegea, 
cale dureroasă pentru 
dar pentru cei dragi...

— Nu mă așteptam 
asemenea propunere, 
se el. Sînteți absolut

în cele mai

Ral nu pricepea 
Complet dezorientat, 
privea pe inginerul 
„Ce legătură — gîndi — 
am eu cu toate acestea ? 
Sîntem, oare, cu toții ne
buni? Acum, în aceste cli
pe grele, numai de expe
riențe cu androizi nu.mi 
pasă..."

— Am reușit să constru
im, continuă noul venit, 

un tip care să fie identic 
cu omul. Este adevărat, a 
fost o muncă grea, dar am 
izbutit. Domnule Ral, si
tuația în care te găsești 
este fără ieșire. Iți propu
nem o 
drept 
ta nu 
nimic, 
ta pe

soluție care — ce-i 
— pentru dumnea- 
va însemna poate 
dar care îi va aju- 
cei dragi. Sîntem

O 
el,

la o 
spu- 
con-

în perfectă 
bună voie 
faci acest 
mese...

Ral semnă și își îndreap
tă privirea spre medic. A 
cesta apăsă butonul unui 
dispozitiv, cu sonerie și o 
soră își făcu imediat a.’ 
pariția.

— Condu-1 te rog pe pa
cient în rezerva șase, spu
se medicul și se ridică în 
picioare, semn că întreve
derea a luat sfîrșn

Cu pași șovăitori, însoțit 
de femeia în alb, Ral 
răsi încăperea. Pentru 
acesta era începutul 
șitului...

(Va urma)
Liviu PIRȚAC, 

cenaclul de literatură
anticipație tehnico-științifi- 

câ „Miner club 2001“

pă
ci, 

sfîr-

de
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[memento
Ședința Comisiei C.A.EeR. 
țjenîras comerț exterior
Mi >SC >V V 8 (Agerprvsi

ta NU o ... a avut loc șe-
dinți a 71 _a a Comisi -i
perm a ante CAER pentru
Comerț exterior.

La sedint i au fost exa-
minai, "c uitatele tratati-
velor s i . icheierii proto-
coaielor privind livrările
recip\' o de mărfuri între
țările >.< mbre ale CAER.
procur si cu R.S.F. IU'4O-
slavia i . arml 1985 și sta-
Hiul in.Jeplinirii acestora.

Potrivit protocoalelor, vo
lumul total al comerțului 
exterior reciproc al țărilor 
mcm’bre ale CAER va creș. 
te în 1985, comparativ cu 
cel din protocoalele 
pe 1984 în ansamblu, cu 
7.7 la sută. In cadrul a- 
cestuia se prevede ca 
schimbul de mărfuri al 
României cu celelalte țări 
membre ale CAER să creas
că cu 13 la sută.

Pentru creșterea eficacității și rolului O.N.U.
NAȚIUNILE

(Agerpres).
UNITE 8

La New
York a început reuniunea 
foștilor președinți ai sesiu
nilor Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată exami
nării activităților organiza
ției mondiale în vederea 
Creșterii eficacității și ro
lului acesteia in soluționa, 
rea marilor proble- 

|- ne care confruntă lumea 
r Contemporană.
' In ședința inaugurală, la 
- care au fost prezenți repre- 
I eentanții tuturor statelor 
• membre, a luat cuvîntul se. 
' cretarul general al O.N.U., 
I Javier Perez de Cuellar, și 

președintele celei de-a 39.a 
sesiuni a Adunării Gene
rale, ambasadorul Paul Lu- 

. «aka (Zambia), care, în per
spectiva apropiatei sesiuni 
Jubiliare a Adunării Gene
rale, a formulat o serie de 
propuneri pentru îmbunătă
țirea structurii și activității 
O.N.U. Totodată, el a rele, 
yat importanța organizării

unor conferințe internațio
nale și a promovării anilor 
internaționali proclamați de 
O.N.U. ■ pe diferite teme.
In acest sens, el a arătat 
că un exemplu tipic îl o- 
feră marcarea, în 1985, a 
Anului Internațional al Ti
neretului, care, după cum 
se știe, are la origine o va
loroasă inițiativă a Româ
niei.

Festivitate la Ambasada 
României de Ia Washington

W \SHINGTON 8 (Ager- 
pres). — La Ambasada 
României la Washington a 
avut loc festivitatea lansă
rii primei ediții a volumu
lui ..Doing Business with 
Romania" semnat de scri
itorul american Donald 
Dekieffer. La ceremonie au 
fost prezenți înalți funcțio
nari și reprezentanți ai 
Casei Albe, Congresului, 
Departamentului de Stat, 
Ministerului Comerțului, O- 
ficiului special al reprezen
tantului președintelui S U.A. 
pentru negocieri comercia
le, Agenției de informații 
a S.U.A. (USIA), Academi
ei Naționale do "Științe, 
Fundației Naționale de Ști
ințe, FMI, BIRD, oameni 
de afaceri, ziariști.

Cartea „Doing Business 
with Romania", apărută în 
Editura „Business Books 
International", se adresează 
atit cercurilor de afaceri,

cît și publicului larg ame
rican și cuprinde informații 
și date utile cu privire la 
structura și potențialul e_ 
conomic al țării noastre.

In cuvîntul de prezenta
re a volumului, Donald 
Dekieffer și-a exprimat sa
tisfacția deosebită pentru 
primirea sa de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 

în timpul unei vizite efec
tuate în România, în luna 
mai, împreună cu un grup 
de oameni de afaceri ame
ricani, și convorbirile pur
tate cu acest prilej.

9 iunie

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Ghețuri pe înăl. 
țirni ; Unirea:
Legenda călărețului sin
guratic ; Parîngul : Jan
darmul și extraterestrii.

PETRI LA: Salaman
dra.

LONE A: Fantomele se 
grăbesc.

ANINOASA: 
continuă.

VULCAN: Pe 
șoimului.

LUPENI > Raliul.
URICANI: Fantomele

se grăbesc.

10 IUNIE

Emisia

urmele

Declarația directorului general al comisiei 
C.E.E. pentru informații

ROMA 8 (Agerpres). —
Intr-o declarație făcută la 
Roma. Raymond Appleyard, 
director general al Comisi
ei C.E.E. pentru probleme
le informațiilor, a avertizat 
asupra pericolelor pe care 
le reprezintă dependența 
tot mai mare a țărilor din 
Piața comună și a celor
lalte state din Europa oc
cidentală față de fluxul de 
informații provenind din 
Statele Unite. In context,

el a arătat că aproximativ 
jumătate din informațiile 
care circulă în țările Pie
ței comune prin interme
diul băncilor de date și al 
mass mediei provin din Sta
tele Unite. Prin contrast, 
doar o zecime din informa
țiile difuzate pe piața a- 
mericană au ca sursă mij
loacele de informare în 
masă și realitățile din cele 
zece țări membre ale Pie
ței comune.

N.R. Eventualele mo. 
dificări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii 
matografice județene 
nedoara.

Cine-
IIu-

TV
9 IUNIE

La cererea insistentă a 
conducătorilor de taxi din 
Paris, municipalitatea e- 
xaminează posibilitatea 
introducerii in curînd, a 
taxiurilor pentru fumă
tori și nefumători. După 
cum transmite agenția As
sociated Press, în mo
mentul de fața problema 
este dezbătută și în Adu
narea Națională franceza, 
pentru a găsi modalitățile 
cele mai potrivite aplică
rii, la acest gen de tran- 

i sport, a legii convenite 
deja la nivelul ministere
lor sănătății și afacerilor 
interne, privind interzice
rea fumatului in mijloa. 
cele de transport în co
mun. Soluția practică cel 
mai larg preconizată este 

■ aplicarea unei inscripții 
:■ pe parbrizul taxiului, cu 
â mențiunea „fumători" sau 
: „nefumători".
i „

FAPTULDIVERS

Accidentele de circula
ție, produse în întreaga 
lume de la terminarea ce
lui de-al doilea război 
niondial pînă în prezent 
s-au soldat cu moartea a 
trei milioane de persoane 
și infirmitatea altor o su
tă de milioane — relevă 
o statistică publicată în 
ultimul număr al revistei 
bulgare „Zdrave". Se su
bliniază că accidentele de 
circulație figurează printre, 
cele mai serioase pericole 
pentru viața oamenilor, 
după cancer și bolile car
diovasculare.

Cele aproximativ 400 
milioane de autovehicule 
care criculă pe șoselele 
mapamondului s-au dove.

dit a fi de mare utilitate 
pentru omenire, dar, în 
același timp, a obligat-o 
la un mare tribut.

☆

Autoritățile guverna
mentale guatemaleze au 
dispus evacuarea a sute 
de locuitori din departa
mentul Quetzaltenango, si
tuat în regiunea de vest 
a țării, grav afectată de 
aluviunile provocate prin 
erupția vulcanului Santia. 
guito — transmite agenția 
IPS. Cele mai mari pagu
be au fost înregistrate în 
localitatea El Palmar, un
de numeroase locuințe au 
fost distruse de rocile, pie
trele și noroiul antrenate 
de erupția vulcanului. 
Nu au fost încă evaluate 
numărul victimelor și 
daunele materiale globale.

FRONTUL Farabundo 
Marți de Eliberare Națio
nală din Salvador a anun
țat că unități ale sale au 
atacat orașul Santa Ana, 
din nord.vest, cel de-al 
doilea centru urban ca im
portanță al țării, informează 
agențiile France Presse și 
UPI. Cu prilejul acestei ac. 
țiuni au fost scoși din lup
tă nouă soldați din trupele 
guvernamentale și au fost 
provocate daune însemnate 
instalațiilor militară de te
lecomunicații.

RATA ȘOMAJULUI s-a 
situat în S.U.A., luna tre
cută, la nivelul de 7,3 la 
sută din totalul forței de 
muncă, reprezentînd în ci
fre absolute 8,4 milioane 
de șomeri, relevă agențiile 
UPI, AP si Reuter.

NUMĂRUL PERSOANE
LOR care și-au pierdut via
ța în urma ciclonului ce a 
devastat regiunile de coas
tă ale Bangladeshului în 
zilele de 24 și 25 mai se 
ridică la 2 537 — au anun
țat la Dhaka, oficialitățile 
guvernamentale, citate de 
agenția Associated Press. 
Potrivit acelorași surse, nu. 
mărul persoanelor dispă
rute este .de 4 882.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută rețelei de televiziu
ne NBC, cunoscutul savant 
Henry Kendall a subliniat 
că programul american de 
dezvoltare a armelor spa. 
țiale, cunoscut sub numele 
de '„războiul stelelor" con
stituie o nouă spirală în 
cursa înarmărilor. Este o 
mare greșeală să se spună 
că acest program răspunde 
intereselor noastre, a decla
rat omul de științei ameri
can.

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie: Ghețuri pe înăl
țimi; Unirea: Jazz 20; Pa- 
ringul: O lumină la eta
jul X.

LONEA: Goya, I—II.
VULCAN: Talismanul

toreadorului.
LUPENI: Omul 

a închis orașul.
URICANI: Eboli, I—II.

11,30 Telex. 11,35 Lumea 
copiilor: Telefilmoteca de 
ghiozdan — „Micul zbu
rător (c). Episodul 9. 12,40 
Din cununa cîntecului ro
mânesc (c). 13,00 Album 
duminical (p.c.). 14,50 De 
ziua miliției. 15,00 închi
derea programului. 19,00 
Telejurnal. 19,20 Țara 
mea azi — „Epoca 
Ceausescu" (c). 19,35 Cîn- 
tarea României (c). 20,15 
Film artistic : „Fata din 
Istanbul" (c). Producție a 
studiourilor din Turcia.
21,30 Armonii pe strune 
(c). 21,45 Telejurnal.

10 iunie

care

20,00 Telejurnal. 20,20 
Actualitatea în economie. 
20,35 Tezaur folcloric (c). 
21,00 Roman-foileton i 
„Femeia în alb" (c). 21,50 
Telejurnal. 22,00 închide
rea programului,

„Aplicațiile economice ale activității mafiei“
O mină de cetățeni res

pectabili au fost arestați, 
recent, în Catania (Sicilia). 
Francesco Pace, Vito Bar
bera, Mario Rendo, Gae
tano Graci și Carmelo Cos
tanzo exploatau munca a 
circa 8 000 de persoane In 
afacerile lor de transport 
rutier, care le aduceau ve
nituri anuale de 1 000 mili
arde lire italiene.

Arestarea lor — împreu. 
nă cu 16 colaboratori sau 
complici — a provocat o 
imensă stupoare în Sicilia. 
Intr-adevăr, cei arestați 
erau cunoscuți și respec
tați pentru integritatea, 
înțelepciunea, mila și gene
rozitatea lor. Dar motivele 
furnizate de anchetatori

au fost clare: fraudă fis
cală, facturi false, corupe
rea funcționarilor. Cu toa
te că, legal, ei făceau lu
cruri bune, multe facturi 
au fost plătite pentru ac-

ja, dar pe care n-a pu. 
tut-o dovedi, întrucît 
a fost asasinat. (Mafia l-a 
lichidat pe acest om al 
justiției, care pornise o

Din presa străină
(„LE POINT")

tivități imaginare. In plus, 
există și a patra acuzație, 
— cea mai gravă — căre
ia îi acordă o atenție deo
sebită poliția: faptul că 
aceștia făceau parte din... 
mafia. Este vorba de o 
veche activitate criminală, 
pe care generalul Carlo 
Dalia Cbiesa o bănuia de-

amplă campanie de luptă 
împotriva crimei organiza
te în Sicilia — n.r.).

Cei cinci oameni de a- 
faceri sicilieni acționau, de 
asemenea, în sectorul a- 
groalimentar și în indus
tria hotelieră, ei urmînd 
să întîlnească, în închisoa
re; pe frații Nino și Igna-

zio Salvo, proprietari foar
te bogați de terenuri, acu
zați că se ocupau de situa
țiile financiare ale „ono
rabilei societăți". De ase
menea, vor mai întîlni a- 
colo pe Vito Ciancimino, 
legătura dintre puterea ma
fiotă și puterea politică ; pe 
Rosario Spatola, bogat an
treprenor acuzat și el că ar 
fi deturnat, în favoarea 
mafiei, importante fon
duri ale statului; pe o 
mulțime de bancheri din 
insulă acuzați că au repus 
în circulație „narcodola- 
rii" (dolari dobîndiți de 
mafioți din traficul de 
stupefiante — n.r).

(Agerpres)

ÎNTREPRINDEREA de mașini unelte 
PENTRU PRESARE Șl FORJARE 

TG. JIU

încadrează
— prelucrători prin așchiere (strungari, 

frezori, rectificatori, sculeri-matrițeri, borh- 
werkiști, caruseliști), categoriile 2—7.

— lăcătuși — categoriile 2—7
— vopsitori industriali — categoriile 2—4.
Cei ce doresc să se încadreze se vor pre

zenta la sediul unității, strada Macului nr. 
1, biroul personal — învățămînt — retribui
re, cu actul de studii în original pentru pro
bă de lucru.

Alte lămuriri se pot obține la unul din 
următoarele numere de telefon: 17771. 18822, 
18302, 18303, interior 247.
—f ______

Din partea regionalei C. F. 
Timișoara

Pentru lucrări feroviare în zona gării 
Lupeni

în ziua de 12 iunie a.c,, între orele 
7,30-19,30

SE ÎNCHIDE CIRCULAȚIA FEROVI
ARĂ INTRE STAȚIILE VULCAN - LUPENI.

Trenurile de călători se limitează la 
stația Vulcan. Intre Vulcan și Lupeni trans
portul călătorilor se face cu autobuze.

In ziua de 13 iunie a.c., între orele 
7-20

SE ÎNCHIDE CIRCULAȚIA RUTIERĂ 
pe DN 66 A între kilometrii 10 și 12 pe va
rianta nouă și se dirijează pe vechiul drum 
de acces în orașul Lupeni.

Mica publicitate
VIND Moskvici 407. con

venabil. Informații, strada 
Stadionului nr. 18, Lom-a. 
(3823)

SCHIMB apartament, do
uă camere, Carpați, cu 
trei camere, zonă r-entra-

ANUNȚ DE

COLEGIUL DE REDACȚIE» <omI HALAN, luai» DUBLK, Dorin GHEȚA, iun
MUSTAȚA, Simlon POP — redactor ret Teodor RUSO — redactor șei adjunct 
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lâ. Informații, tele 
43122. (3822)

PIERDUT legitimație d< 
bibliotecă (periodice) pr 
4525, eliberată de Institu. 
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (3821)

FAMILIE

Fiica, Nicolina, ginerele Robert și nepoții Daniel, 
Mihail, Lucian și Claudiu anunță împlinirea a șase 
luni de la decesul scumpului lor

FILIP NICOLAE (Burila Mică — Mehedinți) 
Nu-1 vom uita niciodată.

Kcuaciia »» adanmslrupai Petroșani, Nicolae Balcescu, nr. £ Telefoane» *1662 
reeretarial, <1663, <2464, «eefit
Tiparul» Tipografia Petroșani, «tr, Nicolae Rftlcescu. nr, 2, telefon 413691


