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Colectivul de 
ai muncii 
ja .a fost 
trecut cu 
cărbune, 
drarea cărbunelui livrat 
în indicii de calitate. In 
planul financiar al în
treprinderii — pier
deri de peste 9 milioane 
lei. Făcind o retrospec
tivă a anului trecut se 
poate constata ușor că 
cele mai mari pierderi 
s-au înregistrat în 
rioada ianuarie — 
cînd media lunară 
penalizărilor era de 
te 2 500 tone de cărbune, 
iar procentul de cenușă 
și umiditate a fost de
pășit în medie cu 2 
puncte.

Neîncadrarca 
lui extras în 
calitate de-a 
cestor luni a 
biectul unor 
nalize la diferite nive
luri (brigadă, sector, în
treprindere) prilej cu 
care s-au făcut propu
neri pentru îmbunătăți
rea celor doi indicatori 
de calitate. Propunerile 
făcute au fost centrali
zate și ele au devenit 
proiect de măsuri.

oameni 
de la I.M. Dîl- 
penalizat anul 
18 259 tone de 

pentru neînca-

pe- 
mai 

a 
pes-

au- 
în-

Incepînd din luna 
gust penalizările au 
ceput să scadă, ajungîn- 
du-se ca în luna octom
brie minerii de la Dilja 
să primească bonificații 
317 tone de cărbune, iar 
în următoarele două 
luni să fie foarte aproa-
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DIN EXPERIENȚA 
UNUI COLECTIV
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pe de încadrarea în nor
ma admisă. Procentul de 
cenușă a început să sca
dă simțitor, ajungînd în 
ultimul trimestru sul) 
cel planificat (36 la sută) 
cu 0,5 puncte.

Printre măsurile între
prinse pentru reducerea 
conținutului de cenușă 
și care și-au dovedit e- 
ficiența în anul trecut 
se numără : îmbunătăți
rea claubajului de la 
suprafață prin perma
nentizarea a 3—4 posturi 
pe schimb și trecerea la 
retribuirea personalului 
de la claubaj în acord 
(in funcție de numărul 
de vagonete claubate); 
stimularea alegerii

depunerii sterilului pe 
vatra abatajului cameră 
(numai în luna decem
brie au fost depuși pe 
poditură 609 mc de ste
ril) ; rebutarea vagone- 
telor cu conținut mare 
de steril și a celor neîn
cărcate corespunzător. 
Toate aceste măsuri în
treprinse în ultima par
te a anului au determi
nat o reducere treptată 
a conținutului de cenu
șă. In primele 20 de zi
le- ale lunii ianuarie a 
fost menținut sub nor
ma admisă cu 1,5 punc
te.

Dacă procentul de ce
nușă a scăzut și se men
ține sub cel admis nu 
același lucru se poate 
spune șl desnre procen
tul de umiditate care se 
menține la 10 la sută, 
deci cu 2 puncte mai 
mare.

„Pentru îmbunătățirea 
calității 
ționăm
tît noi cei de la C.T.C. 
cît și maiștrii, șefii de 
sectoare și conducerea 
întreprinderii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
participat, sîmbătă diminea
ța, la Consfătuirea de lu
cru organizată la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de condu
cere, specialiști și munci
tori din industria minieră 
și geologie.

La consfătuire — ale că
rei lucrări au început vi
neri — au luat parte mi
niștri, activiști de partid 
și de stat, directori de cen
trale, combinate și între
prinderi miniere, secretari 
de partid din aceste unități, 
brigadieri, maiștri și mi
neri din toate bazinele mi
niere ale țării.

Participanții la lucrări 
l-au întîmpinat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu 
cele mai calde sentimente 
de dragoste și stimă, ex- 
primindu-i întreaga recu
noștință pentru grija per
manentă pe care o poartă 
dezvoltării industriei mi
niere, îmbunătățirii conti
nue a condițiilor de mun
că și viață ale celor ce lu
crează în acest Însemnat 
sector al economiei națio
nale.

Organizată din inițiati- 
tovarășului Nicolae

Ceaușescu, consfătuirea a 
analizat și stabilit măsuri
le pentru înfăptuirea pro
gramelor speciale adoptate 
de Conferința Națională a 
partidului cu privire la 
dezvoltarea bazei energeti
ce, valorificarea superioa
ră și creșterea producției, 
de materii prime minera
le și energetice primare, 
pentru îndeplinirea impor
tantei prevederi a Congre
sului al XII-lea al P.C.R. 
— realizarea independenței 
energetice a țării.

In cadrul dezbaterilor, cei 
care au luat cuvîntul au 
arătat că înfăptuirea aces
tor programe speciale pre
zintă o însemnătate deose
bită pentru progresul pe 
mai departe, în ritm sus
ținut, al economiei noastre 
socialiste, creînd, in condi
țiile actualei crize energe
tice mondiale, posibilitatea 
utilizării mai bu
ne a rezervelor de cărbune 
și minereuri de care dis
pune România, reducerii 
importului de combustibil, 
materii prime și materia
le, ceea Ce conduce la o 
diminuare considerabilă a 
eforturilor valutare ale ță
rii. In acest sens, vorbitorii 
au relevat că obiectivul 
prioritar îl constituie, așa 

a subliniat tovarășul

Nicolae Ceausescu in Ra
portul prezentat la Confe
rința Națională a partidu
lui, asigurarea cu forțe pro
prii, încă în 1983, a 
peste 90 la sută din 
consumul de energie pri
mară.

Participanții la discuții 
au exprimat ferma lor ho- 
tărîre, a colectivelor pe ca
re le reprezintă, de a ac
ționa cu toată răspunderea 
pentru ca, odată cu creș
terea bazei energetice, să 
se dezvolte mai rapid baza 
de materii prime, prin pu
nerea în producție a tutu
ror resurselor naturale de 
care dispune țara noastră, 
inclusiv a unor minereuri 
cu conținuturi mai sărace 
în substanțe utile, prin 
extinderea tehnologiilor a- 
vansate în domeniul mi
nier.

Referindu-se la actuale
le sarcini, care prevăd spo
rirea mai accentuată a pro
ducției miniere, vorbitorii 
au reliefat necesitatea fo
losirii cit mai judicioase 
a puternicei baze tehnico- 
materiale de care dispune 
acum industria minieră, 
punerii în funcțiune la 
timp a noilor capacități și 
dezvoltării celor existente,

succes. 
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Paul Nicolae, de pe au
tobasculanta 4627 : „e 
normal să-mi întrețin 
bine mașina, fiindcă pe 
ea
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i Premieră în cîmpul 

minier Cimpa : în 
ziua de 18 ianua

rie a început lucrarea 
de descopertare pentru 
punerea în valoare a u- 
nui important zăcămînt 
de cărbune. Drumul fo
restier îngust de pe pî- 
rîul Cimpa cunoaște de 
atunci 
nuită. 
de 16 
și în 
crări

o forfotă neobiș- 
Autobasculante 

tone circulă în sus 
jos. Primele lu
au fost începu tio 

de buldozerul condus de 
Vasile Drăgan, om cu 
experiență profesională 
dobîndită la cariera 
Cîmpu lui Neag. Buldo-’ torul 
zerele împing zilnic, cir
ca 500 mc de 
Excavatoristul 
Radu încarcă autobas
culantele. Conducătorii

Aurel Sișcă, Paul 
fac zilnic 

■35 de 
„Cînd 

excavatorul 
diferite 

spune ing.

auto 
Nicolae. 
jur de 25— 
dus-întors. 
dozer ul sau
se oprește, din 
motive, ne 
Viorel Hălăiae. unul din 
cei trei coordonatori ai 
activității din cariera^ 
Cimpa — șoferii reperă 
cîte eeva pe la mașini

îmi cîștig pîinea“.
n 26 
fost 
mc i 

rocă. Au 
de curse 
lantcle. Acțiunea „des- 
copertare" la o nouă 
carieră pentru exploata
re la zi a cărbunelui, la 
Cimpa, a demarat și se 
desfășoară cu 
Notăm cîteva date 
ansamblu, de la 
Iulian Costescu,

I.M. Lonea. 
prezent colectivul între
prinderii noastre se con
fruntă cu unele dificul
tăți. Dar organizăm te
meinic activitatea pen
tru viitorul apropiat. Tn 
luna februarie, cu sigu
ranță ne vom realiza 
sarcinile 
crederea 
zează și 
făptuim 
acest context 

demararea.

ianuarie au 
excavați 553 

de pămint și 
fost făcute 77 
cu autobascu- 

Acțiunea 
la o

Colectivul de oameni 
ai muncii de la I.M. U- 
ricani raportează depă
șirea sarcinilor de plan 
la zi, cu peste 7 700 tone 
cărbune cocsificabil. In 
imagine, un aspect de 
muncă din cel mai mo
dern abataj mecanizat 
din Valea Jiului, între
ținut și exploatat de mi- 
nerii-tehnicieni conduși 
de maistrul Ilie Amoră- 
riței din cadrul sectoru
lui II de la mina Uri- 
cani.

Criteriul

1 lllls

esențial în act vitatea de 
a rîndurilor

vom 
de plan, 
aceasta se 
pe ceea ce 

în prezent.
se înscrie 

și demararea, în de- 
vans fată de termenul

Recenta plenară a 
mitetului municipal 
partid a dezbătut o 
blemă de primă însem
nătate : activitatea des
fășurată de organele și 
organizațiile de partid 
din Valea Jiului pentru 
întărirea rîndurilor parti
dului, a rolului condu
cător al organizațiilor 
sale în mobilizarea oa
menilor muncii la înfăp
tuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, ale 
Conferinței Naționale a 
partidului, ale indicați
ilor secretarului său ge
neral, a sarcinilor ce le 
revin în dezvoltarea e- 
conomico-socială a pa
triei.

Rod al unei activități 
politico-organizatoricc și 
educative consecvente, 
judicios orientate, 
relevat în
narei, organizațiile 
partid din municipiu au 
primit în rîndurile lor, 
în cursul anului trecut 
9.35 noi membri. Semni
ficativ e faptul că din 
totalul celor primiți 821 
sînt muncitori, iar 450 
provin din sectoarele 
miniere. Drept rezultat 
al perfecționării stilului 
și metodelor de mun
că ale organelor și 
ganizațiilor de partid 
conducerea muncii 
primire în partid, al 
tăririi organizațiilor

partid din 
miniere, s-a 
gurarea de 
comuniști în 
echipe, pe locurile 
muncă hotărîtoare 
activității productive, 
întărit ponderea mem
brilor de partid în rîn- 
dul șefilor de brigăzi și 
de schimb la toate în
treprinderile miniere. 
Rezultate bune au fost 
obținuite, de asemenea, 
în ceea ce privește pri
mirea în partid a unui 
mare număr de femei și 
de tineri proveniți din 
organizațiile U.T.C.

Apreciind rezultatele 
obținute, evidențiind ex
periența pozitivă în ac-

asi
de 
și 

de 
ale 
s-a

tivitatea de întărire 
rîndurilor organizațiilor 
de partid din munici
piu, dezbaterile din ca
drul plenarei s-au o- 
prit cu precădere asupra 
exigențelor calitative pe 
care le incumbă întări
rea continuă a rînduri
lor partidului și afirma
rea rolului conducător 
al organizațiilor sale în 
viața colectivelor de 
muncă. In acest sens, 
mai mulți participant 
la dezbateri, între car? 
tovarășii Aurel Bârlea. 
Ștefan Popa, 
Dima, Marcu 
Valentina Cerchez,
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Angajare fermă pentru 
îndeplinirea sarcinilor încredințate

Conferința organizației 
orășenești U.T.C. Vul
can a prilejuit un fru
mos bilanț al activității 
desfășurate în perioada 
de doi ani și jumătate 
ce a trecut de la prece
denta conferință.

Darea de seamă. cit 
și participanții la dez
baterile conferinței s-au 
referit la sarcinile mobi
lizatoare ce revin' orga
nizației de tineret în a- 
cest al treilea an al cin
cinalului actual. ..In tot 
ceea ce s-a înfăptuit pi
uă în prezent — se su
blinia în darea de sea
mă — regăsim firește 

și liiunca devotată a ti- 
neretului11. In acest scop, 
au fost scoase în relief 
o serie de realizări, de 
acțiuni si de preocupări 
ale tinerilor din între
prinderile și instituțiile 
orașului. Dar. ne-am 
așteptat, ca atît darea 
de seamă, cit și dez
baterile să fi analizat 
mai temeinic și nerea- 
lizăriie, cauzele unor ne- 
împliniri. Spunem acest 
lu ru pentru că referiri
le la neajunsurile care 
s-au manifestat în mun
ca tinerilor, modalitățile 
de înlăturare a acestora 
au fost destul de timide. 
Să amintim doar situa
ția neîndep Unirii in a- 
nii precedenți a sarci
nilor de plan la cărbu
ne la minele Paroșeni 
și Vulcan, neîmpiiniri 
care se datoresc și tine
rilor. Sint muiți tineri 
^abonați" la absențe ne
motivate, învoiri, conce
dii medicale. De aseme

Acțiunea "descopertă Cimpa ft

(Urmare din pag 1)

inițial, a lucrărilor din 
cariera Cimpa”.

mănunte cu privi
re la lucrările 
din noua carieră

la zi aflăm și de la șe
ful sectorului de inves
tiții, sing. Ion Burdea 
și -de la fonograful sec
torului, sing. Ernest 
lluszar. Pentru punerea 
in valoare a unui aflori- 
ment al stratului UI 
sint necesare anmle lu
crări de organizare. A- 
pa pîrîului Cimpa va fi 
deviată printr-un Urnei 
de fugă. In prezent o 
brigadă de 15 veterani 
ai mineritului, sub con
ducerea ing. Toan Bălă
nuța. vană o galerie de 
.••du-țiune S' re galeria 

fugă. De-i 
dificultăți 
puternice 

ană lucrare 
înaintează

izo-lată și 
generate 
infiltrații 

a la 
rapid, 

înd ‘Inngată 
iși spune

gale-
Ex- 

a 
cu-

de
eu 
de 
eu 
rie
perieri ța 
minerilor 
vintul.

p?-x rogramul de lucru 
pentru anul 1983 a 

* fost esa'onat înce- 
pînd cu trimestrul II, 
cînd se prevede livrarea 

nea, fluctuația se men
ține încă ridicată în rîn- 
dul tinerilor. O poziție 
mai concretă, combati
vă, fermă din partea 
participanților la dezba
teri ar fi fost de mare 
folos pentru viitoarea 
activitate a comitetului 
orășenesc U.T.C., a or
ganelor și organizațiilor 
de tineret din unitățile 
economice care trebuie 
să se manifeste și mai 
pregnant ca adevărate
WHrmruffrtieruwffmtrn

CONFERINȚE ALE 
ORGANIZAȚIILOR 

U.T.C.'

forțe politice de educa
re prin muncă șl pen
tru muncă a tinerilor.

Din luările de cuvînt 
s-a evidențiat faptul că 
există posibilități reale 
de recuperare a acestor 
rămîneri în urmă, că 
se pot înregistra la unii 
indicatori sporuri subs
tanțiale. „In . anul ’83 
IC.. Vulcan lși va onora 
integral sarcinile de plan 
la export" (Doina Mo- 
nai). „Comitetul U.T.C 
de la mina Paro
șeni trebuie să se ocupe 
mai mult de calificarea 
si policalificarea tineri
lor, de stabilizarea lor 
la mină" (Eugen Deutsch). 
„Fluctuația tinerilor la 
mina Vulcan este mare. 
In această direcție trebuie 
să ne îndreptăm noi a- 
tenția" (Atila • Dobner). 
„Trebuie să facem mai 
mult pentru petrecerea 
în mod plăcut și util a 
timpului liber al tineri

primelor 6 000 tone de 
cărbune energetic. Iar 
pînă la sfîrșitul anului se 
estimează că noua carie
ră va contribui cu circa 
40 000 tone de cărbune 
la realizarea planului de 
producție al I.M. Lonea.

artera are o lungi
me de 320 ml și 
o 1 ă ț i m. e ca- 
variază in

tre 40-70 m. Pînă la stra
tul de cărbune vor tre
bui excavați pe o adîn- 
cime de 90 m peste 
8.70 boo mc de pămînt și 
rocă sedimentară. Prima 
treaptă s-a atacat din a- 
monte, unde vor fi ex
cavați aproximativ 25 000 
mc de rocă. Lucrările de 
descopertarc sint abia la 
început au fost excavați 
și transportați pînă în 
ziua de 27 ianuarie 4 000 
m ■ de rocă, fiind deja în 
devans fată de prelimi
nar. Hărnicia oamenilor 
care mînuiesc utilajele, 
învingind pas cu pas di
ficultățile începutului și 
vitregia zilelor de iarnă, 
iși spune cuvântul, consti
tuind garanția punerii în 
valoare a acestei impor
tante rezerve de cărbu
ne.

lor" (Petru Drăghici). Alți 
vorbitori Liviu Moise, E- 
lena Cornea, Simina A- 
sandei s-au referit pe 
larg la primirea în rin- 
durile U.T.C., la viața 
cultural-sportivă, la pre
zența la adunările ge
nerale U.T.C., la întări
rea ordinii și discipli
nei, ia stilul de muncă 
al comitetelor U.T.C.
Majoritatea vorbitorilor 
au dat glas — în nume
le tinerilor pe care-i re
prezentau — dorinței de 
a acționa fără preget 
pentru realizarea tutu
ror sarcinilor încredin
țate.

Că sint multe de făcut 
este o realitate. In acest 
context, s-au făcut pro
puneri concrete care vi
zau îmbunătățirea stilu
lui și metodelor de lu
cru alo activului de 
U.T.C., întărirea ordinii 
și disciplinei, recupera
rea și recondiționarea de 
piese și subansamble. 
Propuneri constructive 
s-au conturat și într-o 
seamă de probleme ce 
vizează creșterea eficien
ței activității cultural-e
ducative. a educării prin 
muncă si pentru mun
că a tinerei generații. 
In cadrul conferinței s-a 
desprins hotărirea ne
strămutată a tinerilor 
de a face tot ce depinde 
de ei pentru a materia
liza mărețele obiective 
stabilite de Congresul 
al XlI-lea și Conferința 
Națională ale partidu
lui.

Constantin GRAURE

Oră în cabinetul de 
limba română de la Gru
pul școlar minier Pe
troșani. In imagine pro
fesoara Mari lena Her
man, predă una din lec
țiile prevăzute în pro
grama de invățăinint. 
Foto : Șt. NEMECSEK

î Activitatea
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nel Bol oloi, au eviden
țiat preocupările organe
lor de partid pentru a 
imprima muncii de pri
mire în partid un con
ținut cît mai bogat, pen
tru a asigura, odată cu 
întărirea numerică a or
ganizațiilor de partid, 
promovarea unor exi
gențe calitative sporite 
față de cei ce solicită 
primirea în partid, des
fășurarea unei munci 
politico-educative sus
ținute in vederea pregă
tirii și integrării în via
ța organizațiilor de partid 
a celor nou primiți.

In cadrul dezbaterilor 
s-a semnalat că în uncie 
organizații de bază se 
manifestă uneori o sla
bă exigență față de pre-

Răspundem 
cititorilor

G HEO HG 11E N1 STOR, 
Lunea: Pentru eiaritica-
rea problemei ridicate ac 
dv., vă rugam să vă adre
sați comisiei de sistema
tizare a Consiliului popu
lar orășenesc Pctrlla. La 
nivel național soluționa
rea acestui aspect intră 
în competenta secției mo
numentelor istorice și de 
artă din cadrul Consiliu
lui culturii și educației 
socialiste București.

UN GRUP DE CETĂ
ȚENI, Petroșani : Starea 
zidurilor exterioare și a 
gardului împrejmuitor a- 
le Școlii generale nr. 1 
(sediul vechi) coincide în 
realitate cu cele descrise 
în scrisoarea dv. Cam de 
multă vreme așteptăm, ca 
de altfel și dv., ca măsu
rile corespunzătoare de 
remediere să fie luate de 
conducerea acestei presti
gioase unități de învăță- 
mînt din orașul nostru.

CONSTANTIN MANA- 
GACHE, București : în
cercările poetice semnate 
de dv. conțin idei gene
roase, care sub un con
dei exersat îndelung, pot 
dobîndi vibrație. „Oful" 
care le apasă este forma 
frustă, stîngace, care ins
taurează asupra lor bana
litatea. Mai mult travaliu 
artistic, lecturi aprofunda
te din marea poezie vă 
pot fi de un real folos.

Ioan LASCU

de întărire a rîndurilor partidului
gătirea și calitățile po
litice și profesionale ale 
celor care solicită pri
mirea hi partid și față 
de întocmirea documen
telor de primire.

In vederea eliminării 
neajunsurilor semnalate, 
pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii de 
primire în partid, plena
ra a adoptat măsuri me
nite să determine ridi
carea la un nivel supe
rior a activității de în
tărire a rîndurilor parti
dului, de educare a co
muniștilor și dezvoltarea 
calităților lor moral-po- 
litice, a rolului condu
cător al tuturor organi
zațiilor de partid. Pe 
fondul creșterii respon
sabilității organelor

și organizațiilor de partid 
în activitatea de întări

Măsuri concrete,
eficiente

(Urmare din pag l)

înșira toate măsurile 
stabilite, ci am să mă 
refer la citeva care prin 
finalizarea lor vor îm
bunătăți calitatea cărbu
nelui și anume exploa
tarea separată a stratu
lui „paprica” la abataje
le cameră din stratul 5', 
blocul II, orizont 350, 
schimbarea soluției de 
pregătire a stratului 5, 
blocul II, in vederea e- 
vacuării separate a ste
rilului rezultat de la lu
crările de pregătire. In- 
trucît redeschiderea a- 
ccstui strat ne pune pro
bleme deosebite datorită 
infiltrațiilor mari de a- 
pă ce provin din înnămo- 
lire vom trece la capta
rea lor și vom executa 
lucrări de foraj în ga
leria de cap a orizon
tului 350 -pentru drena- 
rea apelor. Cu aceste lu
crări de captare și dre- 
nare sperăm să reducem 
procentul de umiditate 
a cărbunelui de la sor

re a rîndurilor partidu
lui, a subliniat plenara 
comitetului municipal, o 
deosebită atenție se cere 
acordată primirii în 
partid a tinerilor ute- 
ciști, cerință impusă de 
necesitatea împrospătării 
continue a efectivelor 
partidului. De aseme
nea, dat fiind numărul 
mare și rolul însemnat 
al femeilor în viața e- 
couomico-socială, primi
rea în partid a femeilor 
trebuie să se bucure de 
o atenție deosebită. In
diferent de categoria ce
lor primiți în partid, or
ganele și organizațiile 
de partid trebuie să ai
bă în vedere criteriul 
calitativ, să dovedească 
o exigență deosebită fa
ță de calitățile moral- 
politice și profesionale 

tul 0,14 care are o pon
dere destul de însem
nată (40—45 la sută) în 
cărbunele livrat de noi. 
De asemenea, vom acțio
na în continuare pentru 
a menține procentul de 
cenușă sub limita ad
misă pentru ca la cele 
30 tone de cărbune pe 
care am primit bonificație 
pînă in prezent să a- 
daugăm mult mai multe 

pină la sfîrșitul anului”, 
ne spunea inginera 
Margheti Cărare, res
ponsabila cu calitatea 
la I.M. Dîlja.

In lumina exigențelor 
și sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională a 
partidului. conducerea 
minei, inginerii și teh
nicienii de aici trebuie' , 
să acționeze cu toată ‘ 
hotărirea pentru redu
cerea pierderilor, pentru 
neîncadrarea in indicele 
de umiditate, pentru a 
putea obține beneficii 
cît mai mari din redu
cerea conținutului de ce
nușă.

I

F

I 

ale celor ce solicită Jjfî . J
mirea în partid. Este ne- i 
cesar totodată oa orga- . 
irizațiile de partid să se | 
preocupe cu stăruință 
pentru repartizarea ju- [ 
dicioasă a forțelor parti- • 
dului pe locuri de mun- I 
oă, concomitent cu eres- J 
terea responsabilității și ■ 
activizarea comuniștilor 
pentru înfăptuirea sarcini
lor ce stau în fața organi
zațiilor de partid respec- , 
tive în lumina hotăririlor. | 

întărind munca edu- ■ 
cativă, asigurînd activi- 1 
zarea tuturor membrilor ' 
lor, organizațiile de I 
partid iși vor afirma pe '■ 
plan superior rolul con- ; 
ducător, puterea lor de | 
înrîuiirc în mobilizarea , 
oamenilor muncii la în- | 
făptuirea politicii parti- < 
dului. ' |

PENTRU AUTOMOBI
LIST!. Incepînd din 1983, 
verificarea tehnică anu- 
a.ă trebuie făcuta pină in 
luna in care a fost inma- 
t. Hiat autoturismul. In 
V ; a Jiului, verificările 
a-nu-fe le execută stația 
A.C.R. și secția auto
servite a Cooperativei
meșteșugărești 
din Petroșani, 

citeva zile, stau

„Unirea” 
care, de 
la dispo

ziția posesorilor de au
toturisme in acest scop.

BLOC DE GARSONI
ERE. în imediata apro
piere a minei Lupeni, for- 
mind împreună cu can
tina minerilor realizată 
in ultimii ani un ansam
blu social armonios și 
de marc utilitate, a fost 
dat în folosință un bloc 
de garsoniere. Noul bloc 
a fost realizat de cons
tructorii de la I.C.M.M. 
avindu-i ca beneficiari pe 
tinerii încadrați Ia I.M. 
Lupeni.

• FIER VECHI RECU
PERAT. Din inițiativa or
ganizației U.T.C. de Ia 
autobaza Petroșani a
C.M.V.J., a fost organi
zată o amplă acțiune de 
muncă patriotică pentru 
curățirea zăpezii din in
cinta garajului, prilej cu 
care tinerii au adunat și 
predat și 10 tone de fier 
vechi. Deci, o acțiune cu 
două rezultate bune.
• MEMBRI AI C.A.R. 

Psete 2 210 oameni ai 
muncii de la mina Lu
peni, adică jumătate din

efectivul minei, sint 
membri ai C.A.R. Fondul 
social a ajuns la 21 mi
lioane lei. In anul 1982 
au fost acordate împru
muturi la 1400 de per
soane în valoare totală 
de 23 milioane lei. Pentru 
banii păstrați la C.A.R., 
în anul trecut, s-a acor
dat o dobîndă totalizînd 
930 mii lei.
• SPECTACOLE. In 

prima zi a Bunii februa
rie a.c., la ora 17 și la 
ora 20, la clubul din

Lonea au loc două spec
tacole cu „Cîtu-i Bana

tul de mare". Spectacolul 
este prezentat de ansam
blul artistic de cîntcce 
și dansuri „Banatul" din 
Timișoara avind ca so
liști pe Mariana Drăghi- 
cescu, Elena Jurjescu, 
Filoftcia Moldovan, Au
relia Suhane, Dumitru 
Botoșoiu, Lazăr Blagoev 
și alții.
• LA CHIOȘCUL A- 

LIMENTAR de la mina 
Anlnoasa s«fiu terminat

lucrările de igienizare și
renovare. Acum, la choișc, 
s-a reluat activitatea, o- 
ferindu-se minerilor ce
îi trec pragul un cadru
igienic, la care se alătură 
servirea ireproșabilă asi
gurată de lucrătoarea Pă- 
lăguța Pîrvulescu. (V.B.)

Rubrică realizată de
Toma ȚAțâRCA I

I
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Pagini din istoria tricolorului românesc
de 
de 

Cel 
această

au o e- 
multe secole 
documente 
mai wclii 

privință es- 
XI. datată 14 

e.n., de la 
I u s t i n i a n.

document sînt 
■ teritoriile

Culorile care alcătuiesc 
drapelul patriei 
xistență 
atestata 
istorice.
în
te Novella 
aprilie 553 
împăratul 
In acest < 
menționate 
supuse episcopiei din Ius- 
tiniana Prima, 
prindeau păru 
Dacie romană
Banatului și Olteniei) 
se află și descrierea ste
mei acestor ținuturi. 
„Din partea dreaptă. în 
prima diviziune (un) 
scut roșu în mijlocul că
ruia sînt văzute turnuri 
insemnind Dacia de din
colo (Daria Traiană — 
n.n.). în a doua diviziu
ne scut ceresc (albastru 
— de culoarea cerului — 
n.n.) cu semnele tribului 
burcilor. ale căror două 
laturi sînt albe, iar mij
locul auriu 
Deci stema 
culorile : roșu 
ta, auriu la mijloc și al
bastru în stingă, așeza
te în ordinea și poziția 
culorilor drape'ului ro
mânesc de astăzi.

Introducerea oficială 
a celor trei culori — ro
șu. galben și albastru — 
în . componența steagului 
românesc a fost apro
bată de Poarta otoma
nă. la cererea domnito
rului Alexandru Ghica 
în 1834,

In timpul revoluției 
de la 1848, tricolorul de
vine în Tara Româneas
că însemnul național, 
principalul clement 
cătuitor 
stat, 
prin 
mis 
tăra 
Românești să

. culori : 
și roșu" 
fie 
„Dreptate, 
lună mai 
decret 
preciza :

ce cu- 
din ■

(sudul 
si

căror 
, iar
(galben)“. 
cuprindea 
în dreap-

al
ai drapelului de 

Guvernul provizoriu. 
Decretul nr. 1. e- 

la 14 iunie 1848. ho- 
ca drapelul Țării 

aibă „trei 
albastru, galben 
iar pe pînză să 

înscrise cuvintele : 
Frăție". O 

tîrziu. un alt 
guvernamental.

„Văzînd că nici pînă 
acum nu s-a înțeles cum 
trebuie făcute stindarde
le naționale, decretăm ; 
art. 1 — Stindardele vor
fi tricolore ; art. 2 —
Culorile sînt : albastru 
închis, galben închis și 
roșu carmin ; art. 3 — 
Lingă lemn vine albas
tru. apoi galben și apoi 
roșu fîlfîind".

In acțiunea de strîn- 
gere a efectivelor nece
sare gărzilor naționale
sau pentru înrolarea
pandurilor și doroban
ților în tabăra de la Rîu- 
reni. Nicolae Bălcescu

FILE D E

a

istorie:

recomanda să sc 
„steagul și toba să 
in față" pentru a 
fleți „lumea a se 
crie“. Nici de la i 
ziastele manifestații pri
lejuite de sărbătorirea a- 
doptării Constituției 
11 iunie și nici de 
eroica împotrivire a 
cureștenilor. urmată 
lupta armată din 13 
tembrie 1848, nu 
lipsit drapelele tricolore.

Scos din folosință oda
tă cu intervenția reac- 
țunii externe din luna 
septembrie 1848. tricolo
rul va fi reintrodus ca 
drapel național in timpul 
domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza, ca simbol al 
României unite.

Referindu-se la gene
za și semnificația drape
lului de stat românesc. 
Mihail Kogălnieeanu spu
nea, în 1867, atunci cînd 
s-a pus din nou 
ma însemnului 
național : „In 
drapelul tricolor 
te astăzi, nu este precum 
pretinde Ministerul, 
pelul Unirii 
lor. El este 
înalt, 
pelul 
mâne 
euite

pună
i bată 
insu- 
îns- 

entu-

din 
la 

bu- 
de 

sep- 
au

problie- 
nostru 

adevăr, 
cum es-

di’a-
Principate- 
un ce mai 

El este însuși dra-
naționalității ro
din toate țările lo
de români".

Tricolorul a fost dra
pelul sub faldurile căruia 
au luptat românii în 1877 
— 1878, pentru cuceri
rea independenței de 
stat. Una din memorabi
lele fapte de vitejie os
tășească s-a petrecut în 
timpul luptelor de la 
Plevna din 30 august 
1877 cînd soldatul Gri- 
gore Ion, ajutat de ser
gentul Stan Gheorghc și 
de caporalul Niea Vasile 

capturat de la turci
steagul cu semilună și 
stea. In vîrful redutei 
Grivila 1, unul din cele 
mai puternice bastioane 
ale Plevnei, a început 
să fluture drapelul Ro
mâniei independente. A 
fost simbolul patriotis
mului armatei române 
si în războiul din 1916— 
1918. 
fie și 
unit 
Marele 
mân, 
beseu, 
pentru 
nostru 
nire".

In condițiile revoluției 
socialiste, ca urinare a 
dezvoltării relațiilor Ro
mâniei cu toate statele 
iubitoare de pace, culo
rile roșu, galben și al
bastru, simbolizînd Ro
mânia. sînt cunoscute 
tot mai mult pe toate 
meridianele lumii.

Va rămîne ca elogiu 
între elogii aduse în timp 
Tricolorului cuvin tul 

sim- 
rostit de 

c o 1 a e
Plenară 

din 1—2 
iunie : „In conformitate 
cu prevederile Constitu
ției, drapelul unic de stat 
este Tricolorul, ca sim
bol al unității, suvera
nității si 
naționale 
Socialiste

A continuat să 
simbolu 1 
ații naționale, 
compozitor ro- 

Ciprian Porurn- 
a scris muzica și 

cîntecul „Pe-al 
steag e scris u-

cumpănit și demn, 
piu și vizionar 
tovarășul N i 
Ceaușescu la 
C.C. al P.C.R.

„In 
prevederile

i ndependenței 
a Republicii 
România".

Să ne cunoaștem patria CUM DOftMiȚI?

...din anul 335 
amintește pentru 

din străvechi 
despre o 

Patru 
tîrziu este

-J"tă, 
v voare, 

getică ? 
mai 
nată 
re-și 
gele 
(Dromihete).

... primul 
poezii al lui 
apărut la începutul 
lui 1884 în 
„SOCEC" din 
Prefața volumului 
semnată de Titu 
rescu.

...prima 
de telefon 
anul 1894 ? 
dea pentru 
mele a 31

...emisiunile

Știați că
i.e.n se 
prima 

iz-
așezare
decenii 
mențio- 

cetatea Helis în ea-
avea 
get

în București, 
i’u- 

niicului post ins- 
in vechiul imobil 

stradă a
era de 0,15 
lungimea de 
m. Cuprinsul 

program; ver
de dans, 

in-

reședința re-
Drouiichaites

volum de 
Eminescu a 

anu- 
editura

București ‘ 
era 

Maio-

cartenoastre
a apărut în 

Ea cuprin- 
început nu

de abonați.
publice

de radioficare au fost i-

naugurate, 
la 1 noiembrie 1928 ? 
teren 
talat
de pe actuala 
Nuferilor 
kW, iar 
undă 492 
primului
suri, muzică 
muzică românească, 
formații etc.

_.„Salvamarul" a fost 
înființat în iunie 1933? 
Avea ca scop, potrivit ho- 
tărîrii de înființare 
varea celor ce s-ar 
în pericol de 
prin in cc sau 
cauze. în apele 
le românești", 
posturi fixe — 
ia. Eforie

„sal- 
afla 

moarte 
din alte 
teritoria- 
Primele 

la Mama-
și Mangalia.

La 99 de ani..

Legitimă aparare

2)e /ier o duminică la Mu

Hector, colaboratorul de nădejde al salvainontiș- 
tilor din Caransebeș. Foto : Gavrilă GABOR

După cum mărturisea 
recent ziarul „Frankfurter 
Rundschau", numărul băr
baților internați pentru 
îngrijiri 
clinicile

Arthur Lindsay. în eta
te de 99 de ani, este foar
te supărat. Nu pentru că 

cu 
v re

cit 
Cel 
Al

Cercetătorul francez 
Pierre Daviyoux a stu
diat ateul pozițiile corpu
lui omenesc în timpul 
somnului. El a ajuns la 
concluzia că pozițiile res
pective exprimă 
date psihologice, 
susține Daviyous,
dorm pe burtă sînt ne
mulțumiți de situația lcr, 
cei ce dorm încolăciți sau 
care string perna in somn 
sînt, in general, oameni 
cu o proastă dispoziție. .

„reparatorii" în 
din Toronto, 

Montreal și din alte ora
șe canadiene a 
în ultima vreme 
nos. Majoritatea 
ților acuză fracturi ale 
oaselor și alte traumatis
me grave. Paradoxal, a- 
ceste victime fac obiec
tul unor urmăriri judicia
re pentru... tentative ce 
viol. Cheia misterului, 
serie ziarul citat, este cit 
se poate de simplă. Dat 
fiind faptul că agresiuni
le împotriva sexului fru-

crescut 
vertigi- 
pacien-

mos se multiplicaseră 
o manieră alarmantă 
orașele canadiene, au 
constituite „grupuri 
minine de autoapărare'
în cadrul cărora s-au orga
nizat cursuri speciale 
karate. Rezultatele 
atari inițiative nu 
lăsat prea mult timp 
teptate. spitalele recepțio- 
nînd curînd primele 
be“ de autoapărare 
nină. „Frankfurter 
schau menționează, 
fel, că o serie 
te poartă de acum 
tura galbenă. Se pare i 
între timp, amatorii 
„singurică - singurică ?' 
au învățat să sc țină. . ia 
distanță.

de 
unor 
s-au 

aș-

„pro- 
femi- 

Rtind- 
dealt-

de cursan- 
cen- 

că, 
de

anumite 
Astfel, 

eei ce

MAI OTRĂVITOARE
In apropiere de țărmu

rile oceanelor Pacific și 
Indian trăiește o meduză 
uriașă, mai otrăvitoare 
decît cobra care 
un co 
10—20 
culoare 
dispune 
cule mari,

mai
cobra
r p gelatinos 

cm diametru, 
roșie-brună.
de 50 de tenta- 

de 10-30 cm

are 
de 
de 
Ea

* Lăptuca sălbatică poate fi considerată o bu
solă vegetală! Atunci cînd este încălzită suficient 
de Soare, frunzele ei se 
tindo-se cu muchiile pe 
țele spre est și vest.

dlspun pc verticală, 
direcția nord-sud și

orien- 
cu fe-

* In insula Kanai, 
cam 350 de zile pfe an

plouă

DECIT COBRA
lungime, dotate cu 750 000 
celule minuscule încărca
te eu un venin ca al co
brei al cărei an

na este cunoscut, 
simplă atingere o- 
meduzei 
provoca 

interval

tidot 
La o 
trava 
poate 
înti'-un
va minute.Culese de Hie BREBEN

ORIZONTAL: 1) A străpunge; 2) Uzină
3) Agregat mineral. Metal 
Uli întorși pe dos ! O tonă 
pe margini ; 5) Scaun (reg).
6) Interjecție... la horă ! Un

7) Două sute la romani. Sta- 
agriculturii : 8) Aurit 
maxime ! 9) Muncesc 

din adîncuri (sg). Cap

sortat minerale (fig) ; 
dur pentru oțeluri ; 4) 
în kg !. Havat numai 
Doi cu aceeași mamă ; 
portar... la ușă (fig) ; 
țiurre pentr î mecanizarea 
(fig). Un orizont la cotele 
cu vagonete; 10) ...oameni 
de linie !

VERTICAL : 1) Cu rol
Dispozitiv de ridicat. Capătul pămîntului ; 
care inversă (fig). Haine la romani ; 4) Săpat pe 
mijloc! Prenume personal. Colonii în Lonea 1; 5) 
2, 3 abataje ! Piste de lansări artistice ; 6) Un mi
ner cu capsă pusă ; 7) Operație executată de com
bină. Teșite! ; 8) Compozitor german. Cărbune în 
cenușă (fig). Sfîrșit de plan !; 9) Mininavă cu vele 
sau propulsie mecanică. Sfarmă piatră în prepara- 
ții (pl) ; 10) ...Ține de aeraj.

Dicționar TOGI, ETT

de susținere (fig) ;
3) Miș-

Ion GLUGA

Nu pentru 
ar fi avut probleme 
sănătatea în ultima 
me. Dimpotrivă, este 
se poate de sănătos, 
puțin așa susține el. 
tul este necazul : aproa
pe centenarul Lindsay se 
plînge că poliția din 
Swansea, Marea Britanic, 
i-a ruinat... viața senti
mentală. El a solicitat 
să-i fie redat permisul 
de circulație, pentru a o 
putea folosi în continua
re mașina ..Austin" tip 
1930, dar cererea i-a lost 
respinsă. Fără carnet, 
Arthur nu-și va mai pu
tea plimba de trei vri pe 
săptămînă prietena, 
sie Penney, de 80 do 
așa cum a făcut-o 
1968 încoace. „Nu 
fost nici o zi bolnav 
viața mea, protestează 
Arthur Lindsay, dar 
cum au început să 
doară picioarele din cau
za plimbărilor pe jos, la 
care sînt obligat in lipsa 
carnetului de conducere". 
Prietena sa Bessie i-a tri
mis însă iui mesaj încu
rajator : „Știu că vei 
veni să mă vezi, intr-un 
fel sau altul, Arthur".

L

I i i )

I
■

Bcs- 
anl, 
din 
am 

in

a- 
mă

Noutăti microtehnice în minerit<...

se
ucigașe 

moartea 
de cîte-

u- 
ca- 

la

AceSt dispozitiv 
tilizează la răpirea 
drelor TH și ajută 
demontarea șuruburilor

i

Dispozitiv de desprindere a 
cadrelor de susținere 1H

de la clemele de prin
dere a cadrelor de sus
ținere. Dispozitivul men
ține legătura între seg
mentele 
timp se 
piulițele 
compune 
ge cu orificiu și o tijă 
cu bolț de asigurare. 
După ce piulițele de la 
clemele de prindere au . 
fost doșurubate, drspozi- \ 
tivul poate fi declanșat l 
dintr-un *spațiu înveci- , 
nat și' asigurat, trăgîn- ' 
du-sc de un cablu care ț 
smulge bolțul și tija din ț 
orificiul cîrligelor, 
care dispozitivul 
desfăcut, putîndu-se 
depărta segmentul 
montat.

cadrului cîtl 
deșurubează 
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Consfătuirea de lucru de la 
C. C. ai P. C. R.

Precizări privind 
începerea cursurilor școlare

(Urmare din pag. 1) 
executării, în bune condi
ții, a lucrărilor miniere de 
deschidere și pregătire în 
subteran și în cariere.

A fost dezbătută pe larg, 
de asemenea, problema 
privind dotarea și mecani
zarea minelor și carierelor, 
care, în următorii ani, vor 
fi înzestrate cu noi utila
je moderne de mare capa
citate, concomitent cu în
făptuirea programului de 
mică mecanizare, în scopul 
creșterii producției și pro
ductivității muncii, a gra
dului de securitate, ușu
rării efortului fizic atît în 
subteran, cît și la suprafa
ță.

Pentru asigurarea con
dițiilor necesare creșterii 
cît mai rapide a produc
ției de cărbune și mine
reuri, în cadrul consfătui

dCÎUdUTaTEzl iN LU/Mg
Cu orile iul aniversării a 50 de ani de activitate revoluționară și a

zilei de naștere a președintelui României 
Manifestări omagiale peste hotare

Peste hotare continuă se
ria de manifestări consa
crate omagierii a 50 de 
ani de activitate revoluțio
nară a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Roma
nia, și aniversării zilei sale 
de naștere.

CIUDAD DE MEXICO 
29 (Agerpres). — La amba
sada țării noastre din Ciu
dad de Mexico a avut loc 
o întîlnire prietenească, în 
cadrul căreia participanți- 
lor le-au fost prezentate 
realizările României din 
ultimii 18 ani, de cînd la 
conducerea partidului _ și 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A fost 
organizată, de asemenea, o 
expoziție de carte, cuprin- 
zind, la loc de cinste, o- 
perele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La manifestare au parti
cipat Jorge Cruicskhank, 
secretar general al Partidu
lui Popular Socialist Me
xican, deputat; Rafael A- 
guilar Talamantes, pre
ședintele Partidului Socia
list al Oamenilor Muncii 
din Mexic ; Pedro Etienne 
Llano, secretar general al 
Partidului Socialist al Oa
menilor Muncii din Me
xic ; Rogne Gonzales . Sa
lazar, adjunct al ministru
lui de externe ; Jose Sal
dana, vicepreședinte al A- 
sociației de prietenie Me
xic — România, președin
tele comitetului mexican 
„Oamenii de știință și pa
cea", precum și alți mem
bri ai conducerilor parti
delor politice mexicane, 
deputați, oameni de afa
ceri și de cultură, ziariști.

In cuvîntul rostit cu a- 
cest prilej, Jose Saldana 
a evocat momente din 
viața și activitatea revolu
ționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, succe
sele obținute de țara noas
tră în ultimii 18 ani. Au 
fost evidențiate meritele 
deosebite ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în ela
borarea și promovarea po
liticii externe de pace, 
destindere și bună înțele
gere între popoare a Româ
niei. Vorbitorul s-a referit 
pe larg la importanța pro
punerilor de întărire a pă

rii a fost relevată necesi
tatea reducerii perioadei 
de executare a lucrărilor 
miniere de deschidere a 
noilor capacități, fabrică
rii tuturor utilajelor mi
niere și pieselor de schimb, 
organizării pe bazine și u- 
nități miniere a întreține
rii și reparațiilor mașini
lor și instalațiilor, îmbună
tățirii organizării activită
ții, întăririi ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc de 
muncă.

Participanții au analizat, 
totodată, propunerile refe
ritoare la stabilirea unui 
nou program de lucru pen
tru industria minieră, în 
scopul folosirii cît mai de
pline a capacităților de pro
ducție, utilajelor și instala
țiilor, realizării sarcinilor 
sporite de plan pe anii 
1983—1985, asigurării unor 

cii și securității mondiale 
făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului.

*
STOCKHOLM 29 (Ager

pres). — La Ambasada 
României din Stockholm a 
fost organizată o seară cul
turală, în cadrul căreia au 
fost prezentate o expoziție 
de carte românească, cu- 
prinzînd la loc de frunte 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o expoziție de 
fotografii, cu aspecte din 
activitatea și munca pre
ședintelui României, pre
cum și un program muzi
cal.

In acest cadru, au fost 
subliniate contribuția ho- 
tărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a 
partidului și statului nos
tru, activitatea sa neobo
sită în slujba intereselor 
poporului român, a cauzei 
socialismului și păcii în 
lume, înaltul său exemplu 
de muncă și creație revo
luționară.

La manifestare au parti
cipat membri ai Asociației 
de prietenie Suedia — 
România, oameni de cultu
ră și artă, reprezentanți ai 
unor firme și organizații 
din Suedia, un numeros 
public. ♦

MANILA 29 (Agerpres).
— Ambasada României din 
Filipine a organizat o ex
poziție de carte și fotogra
fii, care ilustrează viața și 
activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vasta 
sa operă teoretică și prac
tică. Au participat mem
bri ai guvernului filipinez, 
reprezentanți ai Ministeru
lui de Externe, ai organi
zațiilor economice și co
merciale, oameni de cul
tură, ziariști.

Cei prezcnți au manifes
tat un interes deosebit pen
tru cunoașterea îndeaproa
pe a activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, oma
giind personalitatea șefului 
partidului și statului nos
tru, cunoscut și apreciat în 

condiții mai bune de refa
cere a forței de muncă. In 
același timp, pentru coin
teresarea, intr-o mai largă 
măsură, a întregului per
sonal muncitor din indus
tria minieră, pentru înde
plinirea și depășirea planu
lui la producția fizică, s-a 
subliniat necesitatea intro
ducerii șl generalizării a- 
cordului global, la nivelul 
sectoarelor și unităților mi
niere.

A fosț accentuată, totoda
tă, însemnătatea asigurării 
și folosirii raționale a for
ței de muncă necesare in
dustriei extractive miniere, 
precum și a pregătirii a- 
cesteia în raport cu gradul 
înalt al tehnicii folosite în 
acest sector industrial.

Participanții la consfătui
re s-au angajat, în nume
le comuniștilor, al tuturor

Filipine deopotrivă pentru 
politica internă de dez
voltare multilaterală a 
României, cit și pentru po
ziția principială și acțiuni

le concrete inițiate pe plan 
internațional în vederea 
soluționării pe baze echi
tabile a problemelor cardi
nale cu care este confrun
tată omenirea.

★
BRUXELLES 29 (Ager

pres). — Asociația cultura
lă Belgia — România a 
organizat, împreună cu am
basada română, o adunare 
festivă la Liege.

Evocînd personalitatea 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, secretara filia
lei regionale a asociației, 
Marie Jeanne Bourguignon, 
a evidențiat contribuția ho- 
tărîtoare a șefului statului 
român la elaborarea și în
făptuirea politicii interne 
și internaționale a țării, i- 
nițiativele pentru realiza
rea dezarmării și consoli
darea păcii în lume. In 
context, vorbitoarea a 
spus : „Activitatea sa neo
bosită, luările de poziție 
curajoase și energice în 
situații dificile fac din 
președintele Nicolae 
Ceaușescu unul din marii 
luptători pentru dezarmare 
și pace. Adresîndu-i cele 
mai bune urări cu prilejul 
aniversării zilei sale de 
naștere, îi dorim viață în
delungată și putere de 
muncă, pentru a putea 
conduce, în continuare, des
tinele poporului român".

Ambasadorul României 
în Belgia, Iulian Văcărel, 
în comunicarea „Principa
lele coordonate ale politicii 
externe a României", a pre
zentat opțiunile fundamen
tale ale politicii externe 
promovate de țara noastră, 
inițiativele președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru 
soluționarea problemelor 
privind dezarmarea, des
tinderea și cooperarea în 
Europa și în înțreaga lu
me, edificarea noii ordini 
economice internaționale, 
stingerea focarelor de ten
siune pe calea negocierilor, 
făurirea unei păci durabile.

La manifestare au luat 
parte reprezentanți ai au
torităților locale, diplo

lucrătorilor din industria 
minieră, să îndeplinească 
exemplar planul pe acest 
an și pe întregul cincinal, 
adueîndu-și o contribuție 
sporită, pe măsura cerin
țelor, la dezvoltarea bazei 
energetice și de materii 
prime a țării, la continua 
înflorire a patriei noastre 
socialiste.

In încheierea lucrărilor 
consfătuirii a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu viu interes, cu 
profundă satisfacție și de
plină aprobare de parti
cipanții la consfătuire.

mat, oameni de afaceri și 
de cultură, ziariști, un nu
meros public.

*
QUITO 29 (Agerpres). — 

In Marea aulă a Facultă
ții de științe economice a 
Universității Centrale din 
Quito, — institutul de în- 
vățămînt superior care, 
la 14 septembrie 1973, a 
acordat șefului statului 
român titlul de doctor ho
noris causa — a fost orga
nizată o festivitate omagia
lă.

Luind cuvîntul, președin
tele Societății culturale e- 
cuadoriano-române, Anibal 
Munoz, a făcut o amplă 
prezentare a vieții și ac
tivității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că 
„poporul român trebuie să 
se simtă mîndru de a fi 
condus de o personalitate 
pe care istoria umanității 
o va reține ca pe unul din 
marii oameni care au lup
tat pentru libertate socia
lă, economică și culturală 
a poporului său".

Decanul Facultății de 
științe economice Jose 
Moncagada, a mărturisit la 
rîndul său, că facultatea 
pe care o conduce se sim
te onorată de a putea 
găzdui o asemenea manifes
tare festivă consacra
tă uncia din marile per
sonalități politice contem
porane.

La festivitate au parti
cipat cadre didactice și 
studenți de la Universita
tea Centrală din Quito, 
membri ai Societății cultu
rale ecuadoriene — româ
ne.

A fost prezentat filmul 
de scurt metraj „însemne 
ale înaltei prețuiri" și s-a 
organizat o expoziție de 
carte, cuprinzînd volumele 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „România pe 
drumul construcției socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate" și „Din gîndi- 
rea social-politică a pre
ședintelui României", cărți 
ce au fost donate Facultă
ții de științe economice a 
Universității Cetrale din 
Quito.

La 1 februarie, elevii din 
clasele I—VIII încep 
cursurile celui de-al doi
lea trimestru școlar. Ele
vii din clasele IX—XII 
(XIII), cursuri de zi și se
rale, au încheiat vacanța 
acum o săptămînă, la 20 
ianuarie.

memento
FILME

30 ianuarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pădurea nebu
nă; Unirea : Ultimul car
tuș.

LONEA : Atenție la 
Pana de vultur.

ANINOASA: Un om 
trăind în viitor.

VULCAN — Luceafărul: 
Femeia din Ursa Mare.

LUPENI — Cultural : 
Pădurea nebună.

URICANI : Așteptînd 
un tren.

31 ianuarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pădurea nebu
nă : Unirea: Visul de 
argint al alergătorului.

VULCAN — Luceafă
rul : Fericire de țigan.

LUPENI : — Cultural:
Europenii.

TV.

30 ianuarie

8,00 Consultații pentru 
bacalaureat. Chimie.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. 

10,00 Viața satului. 
11,45 Lumea copiilor ;

„Toate pînzele sus!“.
Episodul 17.

FAPT DIVERS PE GLOB

0 „excursie"
în pădurea

: Locuitorii orașului Ka-
î towice pot oricînd să fa- 
: că o excursie originală, 
! inedită, într-un tunel al 
; timpului care te duce cu 
i 230 milioane de ani în 
: urmă. Poți face o excur- 
; sie în pădurea carbonică 
î ale cărei vestigii se află 
î nu departe de centrul o- 
: rașului Zabrze. Aici este
■ muzeul mineritului polo- 
î nez, singurul muzeu de
■ profil din țară.
; La Zabrze s-au strîns 
; ani de-a rîndul mărturii 
: ale tehnicii și culturii 
î miniere popularizîndu-se 
î astfel meseria de căpătîi 
i a locuitorilor Sileziei. In 
i muzeu, printre altele, 
î sînt expuse resturi ale 
• imenselor păduri carbo-
■ nice descoperite și ex-
i trase din minele de hui- 
i lă sub formă de rădăcini 
J și trunchiuri pietrificate, 
i Este vorba de specii de 
! plante inexistente azi 
î care au dat naștere prin 
î carbonificare marilor 
î straturi de cărbune. In 
î muzeu se află multe o- 
: biecte din silex, aparți- 
; nînd epocii neolitice.
î Evul mediu este re- 
i prezentat de multe expo- 
: nate, dispozitive și u- 
: nelte folosite în cxploă-
; tarea sării și altor mine- 
i rale utile. Avem ocazia 
ț, , .... ...................................

Pentru preșcolarii din 
grădinițele cu program 
normal, vacanța va dura 
în mediul urban pînă la 
15 feburarie, inclusiv, și 
pînă la 28 februarie, inclu
siv, în mediu rural.

13,00 Telex.
13,05 Album duminical. 

Din sumar : umor, 
muzică ușoară și 
populară, desene a- 
nimate, actualități 
cultural-artistice, re
portaje, filme docu
mentare, sport. 
„Steaua fără nume" 
— etapa I.

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.20 Călătorie prin țara 

mea.
19.40 Cîntarea României 

Spectacol literar — 
muzical — coregra
fic.

20.20 Telecinemateca. Ci
clul „Mari actori". 
„Un musafir de po
mină".

22,05 Serenada tinereții.
22.20 Telejurnal.

31 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20.20 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20.50 Roman foileton : 

„Docherii" — episo
dul 9.

21,30 Tezaur folcloric.
22,00 Telejurnal.

carbonică
să înțelegem efortul fi- ; 
zic, pe alocuri supraome- i 
nesc, depus de minerii a- i 
celor timpuri, precum și ; 
ingeniozitatea tehnicii 1 
populare, materializată de : 
exemplu în „moara de ; 
apă" a secolului XVII, cu 
care se pompa apa de la 
adîncimi de 50 de metri, 
realizare impresionantă 
pentru acea vreme.

Există numeroase expo
nate care ilustrează e- 
voluția mineritului și a 
gîndirii miniere în scopul 
ușurării muncii omului, 
care a fost nevoit să co
boare tot mai adînc în 
căutarea bogățiilor pămîn- 
tului. Muzeul posedă o 
micromină formată din 
2 km de lucrări miniere 
la orizontul 320 unde pot 
fi văzute cele mai mo
derne mașini miniere 
amplasate la locul de 
muncă. Sînt montate ma
șini de extracție, ventila
toare de aeraj și stații 
seismografice. Pentru vi
itor se prevede reconsti
tuirea de lucrări miniere 
de epocă în care vor fi 
incluse fragmente din 
susținerile lucrărilor se
colelor trecute,

Antony BUDNY, 
redactor la ziarul 

„Trybuna robotnieza" din 
Katowice, R.P. Polonă
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