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Brigada condusă de minerul Vasile Lupu este 
una dintre formațiile de lucru fruntașe ale sectoru
lui VIII de la L M. Vulcan, formație care a lansat 
chemarea la întrecere sectoarelor de investiții din mi
neritul Văii Jiului. „

In imagine, brigadierul Vasile Lupu alături de 
ortacii Aurel Bejan, Vasile Rotaru și Petru Mertic.

In 12 februarie

Combinatul minier Valea Jiului a dapășit 
prevederile de plan, la zi, pe această lună

| Peste 2200 tone de cărbune au extras suplimentar intr-o singură zi 
— 12 februarie — minerii de 1» Pe trila. Vulcan, Paroșeni, Lupeni, Bărbă- 
teni și Uricani.

■ 557 tone de cărbune, reprezin tă producția obținută peste prevederile 
de plan ale zilei de Combinatul mi nier Valea Jiului.
• 860 tone de cărbune, 

cea mai mare producții' 
extrasă suplimentar în 
ziua amintită, au fost ob
ținute de minerii de la 
Bărbăteni. Cu această pro
ducție extrasă peste sar
cini minerii de la Bărbă

teni au depășit prevede, 
rile de plan, la zi, ale lu
nii cu 300 tone de cărbu
ne pentru cocs.

• 7000 tone de cărbune 
au livrat suplimentar pen
tru energie, de la începu

tul lunii, minerii de la 
Vulcan, colectiv cu cele 
mai constante realizări în 
acest an. De la începutul 
anului plusul acumulat de 
minerii de la Vulcan se 
apropie de 16 000 tone de 
cărbune. . ț

25 000 tone de cărbune au extras 
peste sarcinile planificate. împreună, de 
la începutul anului întreprinderile mi
niere Vulcan, Paroșeni, Bărbăteni și

Uricani. In această lună plusul, la zi, 
obținut de aceste întreprinderi miniere 
depășește 10 000 tone de cărbune.

MILIOANELE NOASTRE
De ce să le aruncăm 

pradă ruginii?
Raid-anchetâ prin incinta minei Livezeni

în incinta minei Live
zeni, de mai mult timp, 
au fost aduse tălpile unui 
mare complex mecanizat, 
ce urma să fie introdus 
în subteran. Dar acestea 
trebuiau însoțite și de ce
lelalte părți componente 
ale utilajului. întrucît cei 
însărcinați cu transportul 
complexului nu s-au gîn- 
dit la acest lucru, tălpile 
complexului așteaptă sub 
cerul liber sosirea și a 
celorlalte subansambfe de
pozitate probabil sub ace
lași „acoperiș" la mina 
Vulcan, în timp ce pro
ducția minei Livezeni su
feră. într-o harababură 
greu de descris, supuse 
degradării, tot aici se află 
încă zeci de utilaje a că
ror valoare depășește mul
te milioane de lei. Prin
tre acestea amintim o ma
șină de extracție pentru 
puțul nr. 6, la care sapa
rea nici nu a început, o

de lucru, dar... cum pro
bele nu se fac în incinta 
minei, ci în subteran, ma
șina cu numărul de in
ventariere 41649, așteaptă 
să fie pusă în drepturi. 
Pină atunci produce doar... 
amortisment.

în aceeași situație se 
mai află și o mașină de 
reprofilat galerii, dar dy- 
pă cum ne spunea interlo
cutorul nostru, inginerul 
șef electromecanic Ștefan 
Toina „nu poate fi intro
dusă în subteran, deoare- 
ce nu se poate folosi (? !)". 
Atunci ne întrebăm, la ce 
au fost cheltuiți 350 000 
de lei pentru a fi adusă ? 
La fel. supuse degradării, 
așteaptă de mai multă vre- 
me 20 de transformatoare 
uscate (în valoare de multe 
sute de mii de lei) să fie 
duse acolo unde este ne
voie de ele (in orice caz

Gică BAZAVAN

Unul dintre cei mai 
buni șefi de brigadă 
din Valea Jiului, mine
rul Gheorghe Scorpie 
de la L M. Uricani.

Foto: Șt. NEMECSEK

mașină de încărcat cu de
versare Literală, care a 
fost adusă pentru probe (Continuare in pag. o 2-a)

Instantaneu de muncă din cadrul atelierului de 
reparații electrice de la I. M. Lonea.
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Pentru creșterea forței economice 
a patriei

Răspundern prin fapte de muncă 
grijii partHuluj

tn pas cu cerințele 
economiei

Sînt miner, acționez zi de zi cu ortacii 
mei pentru a da țării cit mai mult căr
bune, pentru a contribui la progresul e- 
corromic al țării. Tocmai de aceea îmi 
exprim adeziunea deplină atît personală, 
cît și a ortaciloi de la mina' Livezeni, 
pentru măsurile stabilite în ședința Con
siliului Național al Oameniul Muncii și 
Plenarei Consiliului Național al frontului 
Democrației și Unității Socialiste. Sînt 
de fapt măsuri care reies din necesitatea 
de a fi în pas cu conjunctura economică 
actuală atît internă, cit mai ales interna
țională. Cine cunoaște cît de cît puțină 
economie politică și politică economică 
își dă seama, fără eforturi deosebite de 
înțelegere că era nevoie să se treacă la

Dumitru TIVDA, 
maistru minier, 

șef formație de lucru, 
sectorul III, I. M. Livezeni

Un stimulent pentru 
activitatea noastră

Constructorii de pe șantierul locuințe
lor din orașul Vulcan au ascultat cu viu 
interes dezbaterile și hotărîrile din înal
tele foruri ale democrației noastre socia
liste, cuvînțările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui. Faptul că reașezarea și corelarea pe 
principii economice a prețurilor produse
lor agricole și majorarea prețurilor este 
însoțită de creșterea retribuției persona
lului muncitor, a alocațiilor de stat pen
tru copii și a pensiilor exprimă înalta gri
jă pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
are față de bunăstarea întregului nostru 
popor. înțelegem pe deplin că reașezarea 
prețurilor este necesară în mod obiectiv, 
în condițiile scumpirii materiilor prime,

Ștefan FAZAKAS. 
maistru constructor, șantierul 4 

instalați al T.C.II.

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare in ' pag. a 2-a)
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i
Reprofilare" din ambiție

♦

La cantina-gigant din 
Paroșeni (8500 de porții 
zilnic) muncesc 
vreo 7 bărbați 
de mai bine de 
femei. Meseriile 
dintre ei nu impresio
nează... simțul olfactiv 
al abonaților, e si nor
mal, ce are un electri
cian sau instalatorul cu 
calitatea produselor cu
linare ? Și totuși, pen
tru a nu se lăsa 
prejos 
lor de 
danul 
gescu, 
lexandru Rusu și munci
torul necalificat 
Chicindean au 
să contribuie 
fel anume la îmbunătă
țirea condițiilor jde pre
parare a felurilor de 
mîncare, la schimbarea

doar 
alături 

100 de 
unora

mai 
decît tovarășele 
muncă, electri- 

Gheorghe Geor- 
instalatorul A-

Nistor 
hotărît 
într-un

„peisajului". Se impu
nea faianțarea interioa
relor blocului alimen
tar, materialul a fost 
găsit repede cu spriji
nul I.A.C.C.V.J., dar 
operațiunea in sine era 
foarte costisitoare, în
cărca enorm contul chel
tuielilor neproductive. 
Acești vrednici bărbați 
au vrut cu tot dinadin
sul să-și dovedească pri
ceperea, Cu sprijinul lui 
Vasile Sălăjan, mese
riaș policalificat de la 
I.A.C.C.V.J. s-au apucat 
să faianțeze interioare
le. Șeful cantinei, Gheor- 
ghe Enache a devenit 
„diriginte de șantier", 
mai exigent poate decîț. 
alții sadea și astfel fa
ianțarea, pă cinste și în
tr-un timp record, se 
apropie de sfîrșit. As
tăzi se zice că ^si va in

tra 
sia 
meilor, 
fă .Ana Enache 
mărturisit că bărbații 
au deja front de lucru 
pentru multă vreme — 
placarea cu cărămidă a- 
parentă a coridoarelor, 
căilor de acres, 
șcărilor și intrării 
cantină. Și că vor 
acest lucru cu 
plăcere, convinși că nu 
numâi gustul apetisant 
al mîncărurilor contri
buie la „poftă bună" ci 
și „peisajul" în care 
se servește masa. Ceea 
ce este adevărat, dar, 
după părerea noastră, 
și demn de laudă, drept 
pentru care, semnăm, în 
cinstea lor, această „ins
cripție". (Ion VULPE)

în atribuții „comi- 
de recepție" a fe- 

Bucătăreasa șc- 
ne-a

casei 
în 

face 
mare

Acțiuni energice j 

pentru depășirea j 

sarcinilor de extracție
Ca o confirmare a acțiu

nilor politice și *tehnico-or- 
ganizalorice întreprinse in 
această săptăminâ, cind 
ia sectorul 11 al l.M. Lo- 
nCa s-au desfășurat adu
nările generale de dai e de 
seamă și alegeri pe scilim
buri, colectivul de aici a 
realizat constant produc
ții zilnice peste plan, Pmă 
ieri, pe lunii februarie, 
plusul la extracție se ridi
că la peste 2100 tone de 
cărbune, respectiv 1450 de 
tone peste sarcina supli
mentară. Ziua de 10 fe
bruarie, de exemplu, a 
constituit zi-record în rea- 
lizarea sarcinilor, exlră- 
gindu-se peste prevederi 
424 tone de cărbune, cu o 
productivitate medie a 
muncii pe sector de 8 tone 
pe post.
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Teren fertil pentru o muncă 
politică de calitate

Spirit partinic, de exi
gență comunistă — a- 
ceasta a fost caracteristi
ca dezbaterilor adunării 
generale de dare de sea
mă și alegeri a organiza
ției de bază nr. 2 montaj 
de la S. S. H. Vulcan. 
Analiza critică și autocri
tică a dării de seamă, 
dezbaterile dunării au 
pus în evidență po
sibilitățile colectivu- .. 

lui de a realiza, pentru 
minerii. Văii Jiului, 
laje miniere și piese 
schimb în 
mai mare 
superioară, 
posibilități vorbește 
presiv faptul că, în anul 
1981, sarcinile la produc
ția globală au fost depă
șite cu peste 22 000 lei, 
ia productivitatea mun
cii exprimată valoric cu 
peste 20 000 lei de mun
citor, iar la piese de 
schimb cu peste 15 000 
lei. Comuniștii au criti
cat faptul că n-au fost 

indicatori 
activității

cest an la toți indicato
rii, comuniștii Paul Tu- 
dorașcu, Alexandru Con
stantin, Ion Spafiu, Au
rel Bogdan, Emerik Biro 
și alții au cerut în in
tervențiile lor, biroului 
organizației de bază nou 
ales- să acționeze împre
ună cu conducerea sec
ției pentru a se asigura 
activitatea de montaj cu 
ventile, pentru stîlpii hi-

uti- 
de 

volum mult 
și de calitate 
Despre aceste 

ex-

Alegeri 
în organizațiile 

de partid

■ atelierul de 
electrozi de 

corespunză- 
tehnolo- 

au făcut 
extih- 

pro-

Răspundem prin fapte 
de muncă grijii partidului

realizați unii 
de bază ai 
cum sînt utilajele (o res* 
tanță de peste 600 tone), 
stîlpii hidraulici (peste 
4-.000 bucăți). Dînd expre
sie hotărîrii de a acționa 
pentru înlăturarea nea
junsurilor din activitatea 
de producție și crearea 

‘ tuturor condițiilor de re- 
. alizare a planului din a-

draulici, iar 
sudură cu < 
domensiunl 
toace procesului 
gic. Vorbitorii 
propuneri pentru 
derea spațiului de 
ducție la atelierul de su
dură și rebetonarea și 
nivelarea pardoselii aces- 

, tuia, lucrări pe care co
muniștii s-au angajat să 
le efectueze în afara ore
lor de program.

Partieipanții la discuții 
‘ au cerut noului b.o.b. 

să-și îmbunătățească sti
lul de muncă, să intensi
fice primirea în partid — 
îh perioada trecută de la 
alegerile precedente au 
fost făcute 11 primiri, 
dar posibilitățile sînt

mult mai mari — mai 
ales din rîndurile uteciș- 
tilor cu calități profesio
nale și moral-politice de
osebite, 
rală a 
nea, 
ției de 
pentru 
organizație, 
democrației și întărirea 
disciplinei de partid să 
acorde o mare atenție în
făptuirii propunerilor 
făcute de comuniști. In 
toate problemele ce sînt 
de rezolvat, biroul orga
nizației de bază să ,se 
sprijine pe o largă con
sultare a muncitorilor și 
maiștrilor, pe o strînsă 
conlucrare eu conducerea 
secției ai cărei reprezen
tanți să nu lipsească de 
la nici o adunare gene
rală de partid. Cu mai 
multă exigență trebuie 
să îndrume b.o.b.. activi
tatea grupelor sindicale 
și a organizației U.T.C. 
pentru a sprijini mai in
tens producția, a impul
siona și finaliza grabnic 
lucrările de reamenajare 
a clubului S.S.H. și revi- 
taliza activitatea forma
țiilor de amatori la acest 
lăcaș de 
petrecere 
ber.

Adunarea gene- 
cerut, de aseme- 

biroului organiza- 
bază ca, acționind 
întărirea vieții de 

dezvoltarea

cultură și de 
a timpului li-

L BAI.AN

Un stimulent pentru activitatea 
noastrâ

(Urmare din pag. 1)

creșterii cheltuielilor de producție în 
agricultură și scumpirii energiei. In aceste 
condiții este firesc să ne sporim efortu
rile pentru a imprima organizațiilor de 
partid, de sindicat și ale F.D.U.S. un stil, 
de muncă mai exigent, de înalță răspun
dere în vederea realizării exemplare a 
sarcinilor de plan pe 1982, pentru recu
perarea cheltuielilor suplimentare ale sta
tului. Sîntem, hotărîți să facem, totul pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin, prin 
sporirea productivității muncii, reducerea' 
continuă a cheltuielilor materiale, valori
ficarea superioară a materialelor, priAci- 
pălele căi prin care, pînă la sfîrșitul ac
tualului cincinal întregul personal .munci
tor va contribui la recuperarea volumu
lui compensațiilor acordate de stat tutu
ror oamenilor muncii.

ln pas cu cerințele economiei
(Urmare din pag. 1)

această actualizare a prețurilor pentru 
ca țara noastră să nu fie în pierdere în 
raporturile de schimb economice cu alte 
țări. Pentru că trebuie să ne aliniem și 
noi la măsurile ce se iau pe plan inter
național. Așa cum am fost informați prin 
presă, radio și televiziune, în elaborarea 
măsurilor se regăsește și de data aceasta 
grija partidului și statului nostru, p<r-

• sonal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
față de clasa muncitoare,- de întregul 
popor. Majorarea pensiilor și a alocațiilor 
de stat pentru copii, compensațiile bă
nești acordate personalului muncitor nu 
vor afecta veniturile reale ale oamenilor 
muncii, vor îmbunătăți considerabil ni
velul de trai al poporului nostru chiar 
și în aceste condiții.

Tocmai de aceea îmi, exprim certitudi
nea că măsurile adoptate ■ de conducerea 
partidului și statului implică pentru noi 
o obligație morală de a acționa cu mai 
mult elan pentru a da țării mai riiulF 

■ cărbune.

Milioanele noastre
(Urmare din pag, 1)

Alcoolul „încheagă" 
false prietenii

Producție record

la„Prietenul adevărat, 
nevoie se cunoaște", spune 
o vorbă din bătrîni. „Ne
voia" este însă o stare de 
fapt, care nu trebuie să 
frizeze nesocotirea sau 
chiar ignorarea Intr-ajuto
rării principiale. La prima 
vedere, se părea că între 
Stelian Trofin din Anihoa- 
sa și conducătorul auto 
Vasile Văduva s-a înfiripat 
o prietenie adevărată, de 
vreme ce primul, ajutor 
minier la I. M. Aninoasa, 
l-a luat în gazdă. „Priete
nie", parfumată însă cu 
diverse licori bachice, cum 
s-a întîmplat și într-o 
noapte...

în seara aceea, poate și 
în altele precedente, Va
sile Văduva a comis un 
act de indisciplină — ne
luat în seamă de șefii lui 
de la un șantier al I. C. F. 
Timișoara — a parcat au
tobasculanta nr. 31 TM 8241 
în fața casei lui Stelian 
Trofin. Cheful s-a prelun
git pînă tîrziu.

— Am consumat băuturi 
alcoolice, recunoaște gaz
da, împreună cu acest 
conducător auto, la mine 
acasă. Apoi am adormit și 
eu și el în bucătăria (!) 
locuinței... Dimineața, în 
jur de ora 4,30, cîrid m-am 
trezit, eu am văzut că Va
sile încă doarme, cheile 
autobasculantei erau pe 
masă, iar în fața locuinței 
era mașina. Eu nu aveam 
țigări. Am mers la un ve
cin, Botezatu Dan (la ce 
oră ! — n.n.), să-i cer ți
gări și i-am spus acestuia 
să meargă cu mine, să fa
cem o plimbare cu mașina.

• COMPETIȚIE DE • SPECTACOL. Azi, la 
SCHI. Pe pîrtia special a- clubul sindicatelor , din Lo- 
menajată de la cabana Vul
can, are loc azi „Cupa mi-

Vecinul, abia trezit din 
somn, a acceptat bucuros. 
De ce oare ? 11 văzuse
vreodată pe Stelian Trofin 
la volan ? Și totuși...

— Pe strada Văleni, con
tinuă șoferul de circum
stanță... agravantă, deoa
rece eu nu aveam deprin
deri și experiență, eram și 
băut, am pierdut controlul 
volanului și am intrat în 
șanț, deteriorînd, pe o 
porțiune, gardul locuinței 
lui Blag Ion.

Părăsind locul acciden
tului, gazda adevăratului 
șofer s-a dus acasă și... a 

. adormit tun,
— Am fost trezit de lu

crătorii de miliție, veniți 
cu Văduva Vasile. Regret 
fapta comisă și nu am 
probe în apărare.

Fapta este aparent, mă
runtă de vreme ce n-au 
fost consecințe grave. Dar.., 
s-au încălcat niște legi, 
niște reguli și e bine să 
se știe. Toate cele rela
tate nu s-ar fi petrecut, 
dacă n-ar fi existat un șo
fer i.ndisciplinat care a 
parcat autobasculanta în 
fața casei prietenului ; 
dacă cheile autobasculantei 
nu erau aruncate de o mînă 
amețită de alcool, pe o 
masă de bucătărie; dacă 
un om neinstruit n-ar fi 
fost „minat" de alcool la 
volanul mașinii, dacă... In 
acest context relațiile din
tre Stelian Trofin, condu
cătorul auto și vecinul său 
nu se pot circumscrie ade
văratei prietenii...

Ion VULPE, 
cu sprijinul 

lt. major Ion ȘERB AN

In ziua de 12 februa
rie, preparatorii din Pe
trii» au înregistrat eea 
mai mare producție la 
cărbunele 
cocs din 
2 08» de 
rile din 
sînt 
lor de plan cu 500 de 
tone. Din relatarea ing. 
Gheorgbe Biro, i-am re
ținut pe cei care s-au 
evidențiat in mod deo
sebit : spălătorii Ștefan 
Hoțea, Alexandru Ko
vacs, Constantin Bușniu, 
încărcătorii Alexandru 
Oprea, Petru Miciea, 
Gheorgbe Boldi, cît și 
cei de la întreținere și 
transport' în frunte cu 
Victor Silincă, GheOr- 
ghe Sirbu, Ion Dirofte 
și Augustin Rus

pentru setni- 
acest 
WM.
zfaa

an — 
Rcaliză- 
«mintită 
sarcini-

în curtea minei nu este 
nevoie de așa ceva), 7 ră- 
citoare finale pentru com- 
presoare (75 000 lei unul), 
o combină ce este reparti
zată de C.M.V.J. la mina 
Aninoasa și multe alte 
motoare și ventilatoare 
care așteaptă ca cineva 
să-și aducă aminte de ele 
și să le scoată din bătaia 
ploilor și zăpezilor. Toate 
aceste mașini și motoare 
înconjoară o grămadă de 
scocuri pentru transpor
toare TR 4 și TR 6 arun
cate vraiște, peste plase 
de sîrmă, iar ca această) 
grămadă de fier să fie. cit 
mai „atractivă" In vîrf i 
s-au adăugat și cîteva va- 
gonete nou-nouțe (proba
bil în loc de scut împo
triva intemperiilor). Ceea 
ce pare însă de neînțeles, 
este faptul că o bună par
te din spațiul destinat 
pentru depozitarea „tem
porară" a acestora este o- 
cupat de anexele pentru 
transportoarele cu benzi 
(T.B.M. 800) care nu se pot 
adapta la condițiile de sub
teran ale Văii Jiului, dar 
ele continuă să fie livrate 

UNIO" Satu Mare,

deși nu au nici o acope
rire decît prețul pe care îl 
plătesc întreprinderile mi
niere pentru ele. Cu ce 
scop au fost aduse ? — 
poate aflăm de la C.M.V.J. 
Astfel, 100 de tone de uti
laje stau în incinta minei 
Livezeni să se degradeze, 
pentru ea apoi să fie tri
mise ca fier vechi la oțe- 
lăriile din țară. întrebăm 
pe' această cale cui folo
sesc astfel de practici dă
unătoare pentru întreaga 
economie națională ? Nu 
poate nimeni să pună sta
vilă acestei risipe, iar me
talul nou să tie folosit cu 
rost nu dat pe mina— ru
tinei cu cheltuieli de trans
port cu tot ?

Toate aceste utilaje, pie
se de schimb sînt „depo
zitate" în incinta minei 
așa cum am arătat, dar 
ele valorează milioane de 
lei și unele au fost aduse 
cu multe-sacrificii făcute de 
țara noastră, plătite cu 
valută, pentru a fi folo
site în scopul 
producției 
nicidecum
grada sub 
neglijența 
unora.

creșterii 
de cărbune și 

pentru a se de- 
cerul liber, din 
sau delăsarea

„Steagul roșu“ 
a criticat, 

organele vizate 
răspund

în răspunsul trimis 
redacției, în urma -arti
colului „Cine nu înțe
lege de vorbă bună..." 
din ziua de 31 ianuarie 
1982, Lotul 343 Petro
șani, șantierul 34 C.CJ. 
Deva din cadrul 
L C. C. F. Timișoara se 
spune: „în urma cer
cetării cazului, din ra
portul de serviciu al to-

*».'

varășuhti ring. Constan
tin Benegiu, șef co
loană și a sing. Ion 
Dobre, șef punct de 
lucru la Lupeni, rezul
tă că șoferul Constan
tin Murgtlă a fost tri
mis. conform progra
mului dat de lot, la Pe- 

' txoșani și nu în Ln- 
peni, iar la Lupeni nu 
a fost. A fost si 
la Vulcan întrucît 
fost acasă să mănînce. 
S-a luat măsura a i se 
imputa chiria mașinii 
pe "ziua de 28 ianuarie 
1982 șoferului Constan
tin Murgilă". Concret șl 
la obiect. După faptă 
și răsplată !

Referindu-se la ace
lași articol, prin adresa 
634 din 4 februarie 
1982, Autobaza Petro
șani a C.M.V.J. ne in
formează că au fost 
sancționați șoferii Gh. 
Vîrdarie, 
Caiancea si 
muța pentru 
săvîrșite.

Măsurile severe luate 
la cele două instituții, 
dovedesc Ca se va ac
ționa cu mai mult inte
res pentru instaurarea 
unei* discipline ferme 
atit de necesare

>w-prins 
icit a

Constantin 
Aurel To- 
nereguiile

Aspect de la expozi
ția de pictură deschisă 
in holul Casei de cul
tură din Petroșani.

S PENTRU FRUNTAȘI. neruldi" la schi, competi- 
Ilcri, în sala de apel a I.M. I * “

Aninoasa a fost prezentat, 
11a intrarea în schimburile

I Și II, un microspectacol vă „Minerul" Vulcan. Prin

I dedicat minerilor din sec
torul I — colectiv fruntaș 
în întrecerea socialistă pen- 
tru mai mult cărbune.

* Și-au dat concursul taraful 
și soliștii vocali de muzică 
populară din formațiile clu-

L bului local.

ție de masă organizată de 
comitetul U.T.C, în cola
borare cu asociația sporti-

nea are loc, v la ora 16, 
spectacolul „Varietăți pe 
portativ". Programul ce-1 
vor prezenta formațiile 
clubului cuprinde : muzi
că populară, ușoară și 
folk, dans modern și va
rietăți de satiră și umor • O 
(M. Vachold — coresp.). pentru 

rînd se 
lație o 
timbre

Cimpulung Muscel., Zilnic, f , ..
pe pîrtiile din Paring, ce- Miercuri, 
le două formații au ac
ționat împreună, transmi- 
țîndu-și reciproc utile cu
noștințe în vederea creș
terii eficienței intervenții
lor.

grija inimoșilor organiza
tori, reprezentați prin Ion 
Călin și Ludovic Deak, 
participanților li se va o. 
feri tradiționalul ceai cald, 
iar cîștlgătorilor concursu
lui diplome și medalii.

• SALVAMONT. Mem
brii formației Salvamont 
din 
în 
un
pe

Parîng au ca oaspeți 
această săptăhiînă, la 
schimb de experiență, 

salva'montiștii din

VESTE BUNA 
filateliști : în cu- 
va pune în circu- 
nouă emisiune de 
„Jocuri de copii".

• FAPTA DE OMENIE. 
Părinți, fiți atenți cum vă 
supravegheați copiii în

timp ce aceștia se joacă ! 
, 10 februarie, in 

juru! orei 17, doi copii 
preșcolari de circa 4 ani 
se jucau în apropierea po
ligonului de instruire a 
șoferilor amatori. Locul 
lor de joacă era tocmai 
o baltă înghețată. In timp 
ce aceștia se jucau, ghea
ța a cedat, iar unul dintre 
copii a căzut în apă. La 
strigătele disperate ale 
frățiorului său, a inter
venit prompt instructorul

Constantin Ciobanu și a 
salvat copilașul. Nimeni 
nu s-a gîndit să întrebe 
cum îi chema pe cei doi 
copii, dar 
de omenie 
lauda.

fapta aceasta
merită toată

Rubrică realizată 
I, BALAN

de
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Pădurile dace pe Columnă fa o tfuminicâ in nttn
De-a. lungul celor două 

sute de metri bandă 
sculptată, care înfășoară 
Columna, pădurile Da-. 
ciei, sau dacă nu, cel pu
țin copacii izolați consti
tuie o prezență, care se 
repetă în numeroase 

imaginile 
în piatră,

sce- 
sînt 

o 
Comentariilor 
—. și avem

ne. Dacă 
un album 
ilustrație a 
lui Traian 
toate motivele să o cre
dem, atunci, pădurile 
mari și întunecoase ale 
Daciei au constituit, c 
realitate des întîlnită, ele 
au avut un anumit rol 
în drama care se juca. 
Pădurile trebuie să îi fi 
impresionat pe ostașii 
Romei, nu numai prin di
ficultățile „tehnice" de 
înaintare. Din umbra lor, 
în mai multe rînduri a- 
pâr războinici daci, care 
se aruncă plini de furie 
asupra invadatorilor. 
Foarte interesantă, dar 

"Ift același timp, părtinl- 
toarea cronică de război, 
care este Columna, de a- 
ceastă dată nu are nici 
un fel de reținere. Nu 
numai că reprezintă pă
durea și dificultățile prin
se de ea, dar artiștii Co
lumnei au găsit o curi
oasă modalitate de a se
para scenele — un copac 
tare întreaga lățime a 
benzii. Această „cezură" 
— sfîr.șit sau început de 
capitol în opera scrisă, 
aici, pe Columnă poate 
marca și o schimbare de 
loe a acțiunii. Este cu 
totul firească existența 
unor drumuri care să fi

V---------------------- ,-----

ț
i

legat diversele localități 
dace. După nevoie, tra
seul acestor căi de co- 

putea să trea- 
păduri, mai 
ținem seamă 
lor suprafețe, 
de acces i 

„dacice11, chiar 
după cucerire, așa de 
pildă minunatele drumuri 
cu nenumărate meandre 
strecurate prin desișul 
pădurilor — cel de la 
.Blidaru, Sarmizegetușa, 

o Costești etc. Altele au fost 
lărgite prin defrișarea 
pădurii, pietruite apoi — 
și Columna ține să ne 
prezinte efortul construc
tiv al trupelor de geniu.
Pe măsura nevoilor eco- . fortificații, 
nomiee și strategice ale 
noii provincii, vor apare 
și alte drumuri ; unele 
din ele binecunoscute, 
chiar mai mult, pe anu
mite porțiuni asfaltul șo-

' solei moderne s-a supra
pus drumului antic într-o 
tulburătoare spirală a 
devenirii. Multe, foarte 
multe acțiuni romane se 
desfășoară pe un teren 
împădurit. Iată o scenă 
plină de mișcare : cîțiva 
ostași romani trec un po
deț abia construit, un 
altul umple gospodărește 
vasele cu apă, alții doi 
sau poate chiar trei lo
vesc cu sete la rădăcina 
eopaeilor, în vreme ce 
tovarăși de-ai lor trans
portă trunchiuri abia tă
iate. Fundalul scenei,, ba 
chiar subiectul acțiunii 
este pădurea dacă. Chiar 
vestita bătălie de la Ta-

municație, 
că . și prin 
ales dacă 
de marile 
Unele căi 
rămas

pae (probabil Porțile 
fier ale Transilvaniei) 
desfășoară pe un teren 
păduros. în marea scenă, 
care o înfățișează, co
mandamentul militar dac, 
identificabil prin vestitul 

au drapel, se găsește undeva 
în zoftă,. la adăpostul pă
durii. Mai tîrziu, imagi
nile celui de-al doilea 
război abundă în înfăți
șarea pădurii. Ea furni
zează romanilor un exce
lent material pentru po
duri și podețe, clar înfă
țișate pe scenele Colum
nei. Ambele tabere uti
lizează apoi trunchiuri 
groâse, tăiate la măsură, 
pentru ridicarea

Cea dacică, 
de pildă, are un perete 
format din cinci rînduri 
de bîrne, așezate în rîn
duri verticaie și orizon
tale.

înconjurat de dușmani, 
care vor să-l prindă viu, 
Deeebal îți ridică singur . 
zilele. El cade pe genun
chiul și mina stingă lă 
poalele unui copac. Aces
ta se înclină parcă, 
peste trupul frumos și 
capul mîndru al marelui 
conducător dac. Este o- 
magiul mut al pădurii și 
pămîntului la ceasul ma
rii treceri a celui care 
nu a precupețit nimic, în 
apărarea țării sale.

unor

CAREUL MAGIC

' ' • . ■

« U a ■ jII
s . mii ; i; A
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Viorel MORARU

Albă, IARNA, stă 
pe-afară, 

Casa plinite țurțuri reci. 
Câte-o rază bate-n 

geamuri. 
Frigul tremură 

pe ramuri, 
Muguri prind in noi 

șă cearnă 
NesfîrșiteJe poteci.

Foto: Adrian POPA 
Versuri : M. ANDRAȘ

ai timpurilor trecute, cre- 
zînd că ascunde cine mai 
știe ee puteri oculte și nu 
un înțeles atît de sîmplu 
și adevărat decît spune în 
direct: SAt6r AREPO
TENET OPERA ROTAȘ, 
adică „Agricultorul și plu- 

mun- 
este

*
< 
I

4
Dragostea i 

față de mm- ■ 
te, dar mai 
presus față 
de oameni, 
l-a determi
nat pe Ale- 
xadru Dobai 

_să intre voluntar în echipa 
„Salvamon't" care activea
ză in masivul Paring, iar 
cel care răspunde la in
dicativul „Salvamont 5“ a 
primit pînă in prezent 
numeroase scrisori de‘ 
recunoștință din partea I 
celor ■ care, în momente 
de cumpănă, au fost aju
tați de tânărul cabanier. 
In perioada 18—23 ia
nuarie A. Dobai a parti
cipat la „Raliul Salva- 
mont" care s-a desfășurat 
la Păltiniș.

Muntele, cu migala ne
întrecută a tâmpului, a 
șlefuit dintotdeauna ines
timabile însușiri în ca- . 
racterul omului. Pe drept i 
cuvînt putem sppne că i’ 
Paringul a desăvîrșit o / 
asemenea operă și în per- ’ 
soana actualului cabanier 1 
de la „Căsuța din povești", ț 

Tiberiu KELEMEN j
Cornel MORARIU ț

Munții Paring, cu as
primea și severitatea lor 
copleșitoare, au șlefuit, 
de-a lungul multor .ani, 
nu numai stâncile de' ba
zalt, ci și oameni cu mi
nunate caractere și însu
șiri. Turiștii ajunși ia 
virsta tâmplelor ninse, în de cazare a turiștilor, nu 
povestirile lor din jurul mai miră pe nimeni fap- 
focului, nu uita să-și a- tul că încasările

- ducă aminte 
vii Cristian 
Vasile Vlă- 
dulescu, Do- 
ru Lazăr, a 
căror voca
ție, in 
cursul 
lor, a fost 
găzduirea tu
riștilor și în

drumarea lor 
montane. , Astăzi 
celor vîrstnici este 
de tineri, stimați și res
pectați de toți cei ce trec 
pragul cabanei.

Cantonul pastoral sau 
„Căsuța din povești", 
cum este cunoscută ea în 
lumea turiștilor, are o e- 
ristență de peste 20 de 
ani. Ani în șir a fost aș
teptată o mină de adevă
rat gospodar care să 
șteargă de pe fața caba
nei serioasele prejudicii 
aduse de 
vremii. Și, 
i-a fost întinsă 
tocmaT cînd 
mare nevoie 
urmă cu trei 
din povești" 
luată de un 
suși turist și salvam&n- 
tist încercat. Cu spiritul 
său gospodăresc, Alexan
dru Dobai a readus „Că
suța" la valențele ei de 
odinioară — proaspăt su

grăvită și vopsită, așter
nuturi care rivalizează 
cu albul zăpezii, apă cal
dă pentru ceai asigurată 
la orice oră din zi , și 
noapte, incinta bine în
treținută. In aceste con
diții plăcute și civilizate

de cabanie- triplat față 
Pingherth, cuți.

s-au
de anii tre

și oamenii săi

ȘTIA T I O A...
—în cea mai veche farmacie din Sibiu, „La ursul 

negru", înființată din anul 1494 funcționează astăzi 
un muzeu al farmaciei 2 Primul de acest fel din 
țara noastră.

laturilor este

de- 
ani-

Un om dăruit
muntelui

pe potecile 
locul 
luat

vicisitudinile 
această mină 

cabanei 
avea mâi 

de ea. In 
ani, „Căsuța 
a fost pre- 

tânăr, el în-

Cronică nerimată (56)
• în izvorul meu de inspirație o muză nouă își 

spală coapsele.
• Un metru cub de piiriei nu înseamnă un 

purice de un metru cub.
• Multe piese rebutate ar putea deveni opere 

de artă.
• Sînt și eu o mică ramură 

arbust genealogic.
• Și laudă fără acoperire este o

Valeria

intr-un modest

calomnie.
BUTUEESGU

1

*

2
7
6
mare cu-

gul său își împlinesc 
ca“, iar dispunerea 
următoarea :

...expoziția numismatică din București adăposteș
te peste 3 000 de monede atestind apariția și dezvol
tarea schimbului de mărfuri pe teritoriul României 
din cele mai vechi timpuri ? între ele se află unele 
monede grecești, altele emise de cetățile pontice 
Histria, Tomis, Callatis, monede ale regilor macedo- 
nieni, daciee, romane, bizantine etc.

...în cadrul unei originale expoziții — organizată 
de clubul colecționarilor de curiozități din București 
— atracția numărul unu a eonstituit-o un... „melco- 
drom“ 2 Colecționarul (Florin Poppa) a prezentat un 
inedit concurs de melci, la probele viteză și sărituri 
peste obstacole. Tot el a prezentat cochilia unui 
celebru melc al său care a devenit în viață campion 
mondial la Los Angeles în S.U.A.

Culese de ing. Die BREBEN

: Un robot, fusese repar-
| tizat la mină. Venise cu 

întreg harnașamentul. O 
; aparatură ultrasofisticată. 
,ș Generație de gerterație nu 
: cunoscuse o asemenea 
; complexitate. Din prima 
i zi se hotărî să nu pre- 
: cupețeăscă nici un efort 
i în a dovedi de cc-i în 
i stare... capul lui de robot 
; ultraperfecționat pregă- 
j tit să dezlege cele mai 
i încîlcite taine.
: — Numai că — îi spu-
j se directorul întreprinderii 
i încă de la venire — nu-i 
i destul să ai cap, trebuie 
; să-l și folosești adică să 
; muncești.
: —- De muncă nu ' mi-e 
: teamă i izbucni robotul 
; într-un ris metalic.
; Din. capul locului se ve- 
j dea că-i treabă serioasă. 
: El nu era un robot -din 
: ăia care invîrte maioneza 
; și frișca la bucătărie,și 
i nici să taie cartofii I 
; Era un robot vînjos, eu 

mușchii de... oțel, cu bra
țe din tablă de cinci mi
limetri și un cap arhiplin

' cu... programe.
— Văd că am de a face 

cu un robot serios, bine 
pregătit, așa câ vom pu-

tea lucra științific, a 
șeful de' sector, nu 
prea mult timp întors 
la reciclare și pus 
punct cu .principiile con
ducerii științifice...

— Da, da. De acord ! 
zimbi robotul. Vreau doar 
cifrele de control...

Foileton

R

9
5
1

mai
stîmit-o careul 

romani

curiozitate : în careul 
întocmit din nouă căsuțe 
de către arabi încă prin 
sec. VIII—IX, șl de care 
vorbește bibliografia arabă 
THABITbKURA (826—890 
e.n.). Oricum am aduna 
primele nouă cifre folo
site, totalul 
egal cu 15 :

4-
3 
8

Dar cea 
riozitate a
magic atestat la 
de către Plinius, constituit 
din cinei litere dispuse pe 
cinci linii în așa - fel in
cit se pot citi de ia stingă 
la dreapta, de la dreapta 
la stînga, de jos in sus și 
invers, fără ca ordinea, 
natura cuvintelor sau sen
sul lor să se schimbe. Ast
fel, această frază latină 
carii seamănă cu un dic
ton, a ajuns să fie des 
cercetată și interpretată' de 
alchimiști și • ezotericieni

S A T O R
AR E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

»'

Pe lingă acest careu, 
strămoșii noștri latini și-au 
permis o frumoasă frază 
după eliminări succesive 
ale primelor litere din 
primele patru cuvinte s 
AMORE, MORE, ORE, RE 
PROBANTUR AMICITIAE 
care înseamnă „Dragostea, 
bunul morav, bunul obicei 
și lucrul bun întăresc 
prietenia1'. (Ioan Dan BA
LAN)

zis 
de 
de 
la

B

?5.

s
i

1I

face una și bună și nu se 
lasă influențat, Pînă într-o 
zi cînd maistrul, sătul de 
atîtea explicații și îndem
nuri, l-a tras de... mînecă 
și i-a spus-o franc : ’

— Bădie, așa nu mai 
merge ! Ori. îți faci dato-

■ ria, ori îți iei tălpășița.-..

T U l
I s-au dat imediat de 

către normatof. 
pași în subteran 
grei căci robotul 
sese obișnuit cu 
cu g 
de greutăți scrîșnea 
mama focului.

— I-am explicat ce tre
buie să facă, ’ se justifica 
maistrul,- dar robotul tot... 
robot rămîne. Nimeni nu-1 
poate scoate din viteza lui.

A trecut o săptămînă, 
au trecut două. S-au ofe
rit cîțiva specialiști care 
să-i modifice ritmul, să-l 
facă să se mobilizeze mai 
mult. Zadarnic 1 El însă

Primii 
au fost 
nu fu- 

adîncul, 
utățile. Cînd dădea 

de

Robotul s-a oprit, a 
serîșnit iară, de dala a- 
neasta din tranzistoare... 
astfel, dncît i-a sărit ime
diat... siguranța și a-nce- 
put să iasă fum ca de pe 
coșul unei centrale termi
ce. S-a oprit direct 
cantină, unde, după 
și-a adunat... șîrmele car
bonizate a solicitat o cior
bă de burtă. Ce scandal a 
ieșit! Nimeni nu se gîn- 
dise să introducă în me
niu o asemenea dilecatesă.

— Să vină setul canti
nei ! a ordonat el meca
nic, vibrînd de furie.

Mai marele cantinei' a

în 
ce

venit într-o fugă. A fă
cut ros't de burtă, a pus-o 
la fiert și a îndeplinit do
rința robotului. Cînd toc
mai ieșea din sala de 
mese, alimentat cu ener
gie, robotului îi veni ideea 
să -rezolve problema cu e- 
chipamentul. Vroia o sa
lopetă din... oțel că tabla 
nu prezenta siguranță.

— Vreau 
cum trebuie, am dreptul, 
serie în regulament... re
peta el continuu.

După ce îl primi așa 
cum îl ceruse, se deplasă 
la cămin și trei zile și 
trei nopți nu-și deschise 
vreun... beculeț. Nimeni 
nu știa ce se întîmplase. 
în cea de-a patra zi se 
află că robotul mai lu
crase Ia cincl-șase între
prinderi unde făcuse, la 
fel. Cîte trei zile de fie
care. Fu dat dezertor, 
pus Ia gazeta de perete 
și semnat ordinul de eva
cuare din cămin. Dar nu
mai teoretic pentru că el 
continuă și acum să... hi
berneze în camera -ee i-a 
fost repartizată. Pe banii 
statului...

echipament

Val URICANEANU

»•
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i

î



St e o g uI roșu DUMINICA 14 FEBRUARIE 1981

ZJCTU/5utargdl IN LU/Mg

Reuniunea 
general- 

europeană 
de la Madrid
M ADIilD — Corespon

dență de la Radu Adrian 
— Reprezentanții celor 35 
<v? state participante la 
icuniunea general-europea- 
nă de la Madrid au adop
tat prin consens, vineri 
seara, programul de lu- 
cix.i pentru prima jumătate 

a săplâmînii viitoare.
îr> cursul ședinței plena- 

h de vineri după-amiază 
au luat cuvîntul Max van 
cier Sloel, ministrul de 
externe ai Olandei, Colet
te Fleșch, ministrul de ex
terne al Luxemburgului, 
Giordano Bruno Reffi, mi
nistrul de externe al Re
publicii San Marino, Wil
libald Pahr, ministrul de 
externe al Austriei, pre
cum și reprezentanții Bul
gariei, Greciei, Finlandei 
și Vaticanului.

Vorbitorii au relevat 
faptul că în actualele 
condiții internaționale se 
impune cu necesitate con
tinuarea procesului. înce
put la Helsinki prin a- 
doptarea Actului final. In 
această idee, vorbitorii au 
subliniat că statele parti
cipante la CSCE trebuie 
să acționeze în așa fel In
cit să se păstreze ceea ce 
s-a realizat pînă acum și 
să se asigure succesul re
uniunii de la'Madrid, con
form dorințelor și interese
lor tuturor popoarelor eu
ropene.

Știri din țările socialiste
în Iugoslavia se acordă 

o atenție deosebită dezvol
tării bazei tehnico-materi- 
ale a transporturilor fero
viare și maritime, precum 
și fluviale, pentru a acce
lera fluxul de materii pri
me și produse finite între 
unitățile economice din 
țară, cit și pentru a rea
liza un volum sporit de 
transporturi tranzit pentru 
partenerii străini. Astfel, 
pînă în 1985 se proiectea
ză extinderea tehnologiilor 
moderne în transporturile 
feroviare pe baza unor in
vestiții însumînd 4,1 mili
arde dinari. De menționat 
că rețeaua de transporturi 
feroviare a Iugoslaviei to
talizează circa 10 000 kilo
metri din care o parte 
considerabilă este electri
ficată.
'în domeniul navigației 

maritime. în perioada men
ționată se vor folosi fon
duri de aproximativ 32,6 
miliarde - dinari pentru a- 
chiziționarea de echipa
ment modern, iar 5,6 mili
arde dinari se vor utiliza 
pentru dezvoltarea trans
porturilor fluviale. Se va 
acționa, totodată, pentru 
modernizarea și extinderea 
instalațiilor portuare, 'ma
ritime și fluviale.

La ora actuală, flota co
mercială iugoslavă' dispune 
de 340 cargouri cu o ca
pacitate de circa 3,8 mili
oane DWT.

★
Soarele, solul, apa, folo

sirea metodelor genetice în 
agricultură și în zootehnie, 
folosirea rațională a aces
tor resurse constituie tot 
atîția factori ce pot con
tribui la completarea re

surselor necesare energiei, 
scrie ziarul „Nepszabad- 
sag“.

V Cercetările efectuate de 
oamenii de știință unguri, 
relevă ziarul, arată că este 
important să se creeze, pe 
baza folosirii surselor bio
logice. premisele interne 
pentru dezvoltarea econo
miei. Este necesar să se în
cetinească radical procesul 
de reducere a suprafețelor 
agricole, sînt necesare am
ple programe de ameliorări 
funciare. Se prevede spo
rirea recoltelor medii la 
hectar fără creșterea con
sumului de îngrășăminte 
chimice, iar o condiție a 
acestei creșteri este apli
carea agrotehnicii avansa
te, scrie ziarul.

în sudul R. S. Vietnam 
continuă procesul de trans
formare socialistă a agri
culturii, un număr crescînd 
de locuitori ai satelor din 
provinciile sudice trecînd 
la forme ale muncii în 
colectiv. Potrivit datelor 
furnizate de Direcția cen
trală de statistică a Repu
blicii Socialiste Vietnam, 
în prezent- în sudul țării 
funcționează 176 de coope
rative agricole și aproape 
34 000 de brigăzi de pro
ducție și grupuri de întra
jutorare în muncă.

în provincia sudică Ngia- 
binh, procesul de coopera
tivizare practic s-a înche
iat : gospodăriile colective 
create aici cuprind 98 la 
sută din familiile de ță,- 
rani, iar terenurile coope
rativelor reprezintă 90 la. 
sută din totalul suprafețe
lor agricole din provincie.

rILME
14 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Războiul ste
lelor, I-H ; Unirea : Alo, 
aterizează străbunica.

PETRILA : Serpico,
I-II.

LONE A : Croaziera.
ANINOASA : Proble

me personale.
VULCAN — Luceafă

rul : Fiul munților,
LUPENI — Cultural : 

Ana și hoțul : Muncito
resc : O singură dată în 
viată.

URICANI : ■ Polițist
sau delincvent.

15 FEBRUARIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Polițist sau 
delincvent ; Unirea :
Milă pentru cei vii.

PETRILA : Serpico,
I-II.

LONEA : îmi sare 
țandăra. : ■

VULCAN — Luceafă
rul : Procurorul acuză.

LUPJNI — Cultural : 
Olimpiada 40 ; Muncito
resc : O singură dată în 
viață.

URICANI : Ana și 
hoțul.

TV

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii, nr. 1, telefon 42820

încadrează :

— STRUNGARI
— TURNĂTORI

—FORJORI /
încadrarea și retribuirea se fac în con

formitate cu Legea 12/1971 și Legea 57/1974.-

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului 

Petroșani
încadtcază

pentru secțiile Petrila, Coroesti si Lupeni , ;
— MUNCITORI NECALIFICAȚI

în vederea calificării în meseriile de acar, frî- 
nar, manevrant de vagoane, păzitor de barieră, 
prirl cursuri de calificare fără scoatere din 
producție. -

Informații suplimentare Ia sediile prepara- 
țiilor Petrila, CorQești și Lupeni, ;

IN R.P.D. COREEANA 
continuă pregătirile pentru 
alegerile de deputați în 
Adunarea Populară Supre
mă a R.P.D. Coreene, care 
vor avea loc la 28 februa
rie. In diferite localități au 
loc adunări ale alegători
lor, în cadrul cărora sînt 
propuși candidați pentru 
apropiatul scrutin.

SOSITA ȚA 9 IANUA
RIE a.c. pe continentul 
din extremul sud al plane
tei. unde s-a aflat timp de 
zece zile, prima expediție 
indiană în ținuturile an
tarctice s-a remarcat încă 
în timpul străbaterii Co
ceanului Indian prin des
coperirea, cu ajutorul a-

paraturii din dotare, a 
unui munte submarin aflat 
între alte două vîrfuri si
milare cunoscute de mai 
multă vreme.

LA ÎNCHEIEREA, la 
Bruxelles, a unei reuniuni 
a reprezentanților Uniu
nii partidelor socialiste din 
țările C.E.E., a fost dat 
publicității un comunicat, 
în care se cere respectarea 
embargoului petrolier ini
țiat împotriva Republicii 
Sud-Africane și suspenda
rea tuturor acordurilor 
culturale, precum și a tu
turor contactelor pe plan 
cultural și sportiv între ță
rile C.Ș.E. și Republica 
Sud-Africană, stat a că
rui politică inumană de 
apartheid este, după cum 
se știe, ferm condamnată 
in lUme. ,

Deschiderea 
Congresului 

P. C. din Canada

OTTAWA 13 (Agerpres). 
— La Toronto s-a deschis 
Congresul al XXV-lea al 
Partidului Comunist din 
Canada, la lucrările căruia 
participă delegați repre- 
zentînd organizațiile de 
partid din întreaga țară.

Raportul Comitetului 
Central al P. C. din Cana
da pentru perioada care 
s-a scurs de la preceden
tul congres a fost prezen
tat de. William Kashtan, 
secretar general al P. C. 
din Canada. --

Congresul- va dezbate și 
aproba o rezoluție princi
pală care va cuprinde sar
cinile partidului, strategia 
și tactica să în lupta pen
tru apărarea intereselor 
oamenilor muncii.

Duminică, 14 februarie
8,00 Consultații pen

tru admiterea în îhvă- 
țămîntul superior teh
nic și agricol. 8,40 Tot 
înainte ! 9,05 Șoimii pa
triei. 9,15 Film serial 
pentru copii : „Min
gea" — episodul 2. 
9,40 Omul și sănătatea. 
10,00 Viața satului. 
11,45 Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telejurnal. 14,05 
Muzică. 14,30 Album 
duminical. 16,50 Tele- 
sport. 17,20 Film serial; 
„Linia maritimă One- 
din". Episodul 7. 18,10 
Concurs pionieresc. 19,00 
Telejurnal. 20,00 Cîn- 

tarea României. Jude
țul Caraș-Severin. 21.05 
Film arțistie: „Eu nu 
văd, tu nu vorbești, el 
nu aude". Premieră 
TV. 22.35 Telejurnal. 
Sport și muzică.

Luni, 15 februarie
15,00 Emisiune în 

limba maghiară. 17,50 
1001 de seri. 18,00 închi
derea programului. 2.0,00 
Telejurnal. 20,25 Actua
litatea economică. 20,40 
Orizont tehnico-științi- 
fic. 20,50 Roman foile
ton : „Ținutul Beulah" 
— episodul 2. 21,40 Ca
dran mondial. 21,55 Re
cital. 22,15 Telejurnal.

întreprinderea de construcții 
și montaje miniere Petroșani 
cu sediul în strada Mihai Viteazul, nr. 111 
ÎNCADREAZĂ URGENT PENTRU TOATE 

ȘANTIERELE DIN VALEA JIULUI 
— ELECTRICIENI
— TÎMPLARI BINALE
— GEAMGII
— MOZAICARI
— INSTALATORI SANITARI ÎNCĂLZIRE
— ZIDARI
— DULGHERI
— TINERI (băieți) de Ia vîrsta de 17 ani 

pentru calificare la cursurile de califi
ce care fără scoatere din producție în di

ferite meserii
— PENSIONARI cu limită de vîrstă cali

ficați in meseriile de mai sus și beto- 
niști *

Pentru muncitorii calificați nelocalnici, 
cazați în căminul de nefamiliști, se acordă in
demnizația zilnică pe șantier, iar pentru local
nicii cu apartamente se acordă gratuit chiria 
și încălzirea locuinței.

Mica publicitate

î

> 
i 
i

FAPT DI V R s
Elefanții folosiți 

tracțiune și-au lărgit 
țitor aria de 
Ei au început astfel să 
fie folosiți in 
stații de cale ferată 
locul locomotivelor de 
manevră și la încărcarea 
vagoanelor cu marfă. 
Munca acestor animale 
este astăzi cu atit mai 
folositoare cu cît este și 
mai ieftină decit a utila
jelor mari consumatoare 
de energie. Presa indiană 
relevă că in multe regi
uni ale țării se organi
zează „școli" speciale, in 
care elefanții sint 
sați pentru muncă.

★
Arheologii sovietici au 

descoperit, pe cursul in- 
. ferior al Amurului, vesti

gii ale unei așezări u- 
mane din neolitic. Așe
zarea, care datează, după 
opinia specialiștilor, din 
al treilea mileniu înain- tul aflat în 
teaf erei noastre, .ar fi'fixatorului fotogra/ic ’ar * 
fost locuita, timp de mai 
multe secole, de abori- fi clementul care conferă 

genii . aceașțăM

la Cercetările 
sim- . că locuitorii 

activitate, i..--------------

anumite 
in

dre-

au 
de 
cu

relevat 
aici se 
pescui- 
dar și

îndeletniceau 
tul și vînătoarea, 
cu cultivarea cerealelor, 
ceea ce reprezintă 
lement nou pentru 
nea respectivă.

un e- 
regiu-

P. Ni- 
au a-

Biologii britanici 
chols și C. Frost 
juris la concluzia că flo
rile tăiate se mențin mai 
multă vreme proaspete - 
dacă înainte de a le 
pune in vasul cu apă 
sînt ținute, cu capătul 
tulpinii, timp de o jumă
tate de oră in lichid fi
xator fotografic utilizat. 
După un astfel de trata
ment, florile se - mențin 
proaspete timp de 2Cț 
zile.

Deși nu au reușit încă 
să explice mecanismul 
acestui fenomen, cei doi 
biologi afirmă că argin- 

compoziția 
fixatorului fotografic

întreprinderea de prospecțiuni 
și explorări geologice 

Hunedoara-Deva
încadrează pentru secția foraj Valea Jiului 

(Bărbăteni) următorul personal : x
— sondori șefi
— sondori
— mecanici — motoriști
— tractoriști
— sudori
— caloriferist
— inginer electromecanic
— maistru mecanic
— muncitori neOalificați (pentru calificare 

sondor)
Se asigură cazare gratuită în cămine pen

tru nefamiliști. Spor de șantier, conform legii. 
Prezentarea pentru încadrare la Secția 

prospecțiuni și explorări geologice Valea Jiu
lui din Bărbăteni (Lupeni) județul Hunedoara. 

Informații suplimentare la telefon Lupeni 
208. <

VÎND apartament trei 
camere, gaz, parchet, Deva. 
Informații, telefon 28771, 
după ora 17. (259)

CU OCAZIA împlinirii 
frumoasei vîrste de 80 de 
ani, la 15 februarie 1982, 
îi dorim bunei noastre 
mame Maria Suba din Lu
peni viață lungă, sănătate 
și bucurii. „La mulți ani, 
măicuța noastră bună 
Fiul, nora, nepoatele și 
nepoții. (255)

ANUNȚURI

EMIL Turcu. cu ocazia 
zilei de naștere urează 
mamei sale „LA MULȚI 
ANI. multă sănătate și fe
ricire 1“. (324)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mihă- 
ilă Ștefan, eliberată de 
I. M. Petrila. O declar 
nulă. (325)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cor- 
beanu Ion, eliberată de 
I. M. Uricani. O declar 
nulă. -..A.pA.A : :U ‘ (326)
DE FAMILIE

SOȚUL Nicolae, copiii Mărițjjira, Culiță, Ion . și 
Laura mulțumesc celor care prin prezență și flori 
au fost alături de noi la încercarea grea pricinuită 
de pierderea scumpei noastre

PARDOS ILEANA
(323)

SOȚIA Maria, fiica Drăghița, ginerele Tecjdpr și 
nepoții mulțumesc tuturor celor care au fost alături 
de ei în încercarea grea pricinuită de pierderea iu
bitului lor ■ ; •

VERES ADALBERT
< "A. : ' (327)

SOȚIA Cristina anunță cu durere încetarea din 
viată, după o lungă suferință, a scumpului ei soț 

IVASUC ANTON
înmormîntarea va avea loc luni, 15 februarie 

1982. -a ; ȚA, • •• -AAA ȚȚ.
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