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ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

f A
I. M. Lonea

Depășiri 
ritmice 
de plan

După trecerea la noul 
program de lucru, mi
nerii, tehnicienii și in
ginerii de la I.M. Lo
nea au reușit să creas
că producția zilnică de 
cărbune astfel încît să 
se numere printre în
treprinderile miniere 
care-și realizează și de
pășesc ritmic prelimi
narul.

Minusul de peste
1 OOO de tone cumulat 
în prima săptămînă a 
fost recuperat, iar pî- 
nă în data de 25 februa
rie, inclusiv, se înre
gistrase un plus de 789 
tone de cărbune. De re
marcat că din cele cinci 
sectoare productive, pa
tru raportează sarcini
le de plan depășite. Pe 
loc de frunte se situea
ză colectivul de mineri 
de la sectorul IV care 
a extras suplimentar
2 791 tone, urmat de 
colectivul sectorului I

In sprijinul producției — 
muncă politică dinamică, eficientă

Colectivul care 
veghează pulsul minei 

este la datorie
Odată cu trecerea la noul 

program de lucru în sub
teran, extracția de cărbu
ne la mina Lupeni a cres
cut de la media de 1200- 
1300 vagonete pe schimb, 
pînă în 7 februarie, la o 
medie de 2 200-2 400 va
gonete pe schimb în pre
zent. Este un indiciu grăi
tor, un „barometru*1 al 
stării de spirit din abata
jele din adîncuri, care pu
ne în evidență cu multă 
putere de convingere e- 
fectul eforturilor depuse 
de întregul colectiv în 
scopul perfecționării pro. 
cesului de extracție. al 
creșterii accentuate a pro
ducției de cărbune.

Acest salt al nivelului de 
extracție reprezintă, în 
același timp, un veritabil 
examen pentru colectivul 
de muncitori și cadre teh
nice care au menirea să 
asigure ca roadele spori
te ale abatajelor — căr
bunele — să ajungă rit

mic la ziuă, pe benzile 
sau silozul uzinei de pre
parare — colectivul sec
torului XII de transport. 
Este un examen perma
nent și exigent, iar mo
dalitatea în care se des
fășoară este hotărâtoare 
pentru pulsul întregii mi
ne, pentru realizările ei.

— Sîntem conștienți de 
răspunderile și exigențele 
ce ne stau în față, odată 
cu trecerea la noul pro
gram de lucru și, mai ales, 
în înfăptuirea măsurilor 
ce ne revin din programul 
complex de îmbunătățire 
a activității de extracție, 
ne spunea șeful sectoru
lui, tehnicianul Mircea Șu- 
ba. Pentru ca evacuarea 
cărbunelui în noile condi
ții să se desfășoare pe 
măsura producțiilor spori
te din abataje, deci în

Ioan DUBEK
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Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-au 
înapoiat, sîmbătă, în Ca
pitală, după vizita de prie
tenie efectuată în Republi
ca Populară Bulgaria. la 
invitația tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Ceremonia plecării di
Sîmbătă, 26 februarie, 

s-a încheiat vizita de prie
tenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
au făcut-o în R.P. Bulga
ria la invitația tovarășu
lui Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, președin
tele Consiliului de Statal 
Republicii Populare Bul
garia

Desfășurată în spiritul 
tradiționalei prietenii ro- 
mâno-bulgare, al dorinței 
comune de a întări în 
continuare colaborarea pe 
diferite planuri dintre 
partidele, țările și popoa
rele noastre, noua vizită 
a înalților soli români în 
țara vecină și prietenă a 
reprezentat un tnoment de

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost 
însoțit de tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor ex
terne, Ion M. Nicolae, 
membru al C.C. al P.C.R., 
viceprim-minstru al gu
vernului, de alte persoane 
oficiale.

Ceremonia 
desfășurat pe 
Otopeni.

La sosire,

sosirii s-a 
aeroportul

tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tova

însemnătate deosebită pen
tru dezvoltarea bunelor re
lații statornicite între 
România și Bulgaria. Re
zultatele sale rodnice, puse 
în evidență de convorbi
rile fructuoase dintre cei 
doi conducători de partid 
și de stat, de înțelegerile 
și hotărârile la care s-a a- 
juns cu acest prilej, des
chid largi perspective con
lucrării reciproc avanta
joase în diferite domenii 
de interes comun, în folo
sul ambelor țări și popoa
re, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul din 
Burgas.

Portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov erau încadra
te de drapelele de stat ale 
României și Bulgariei.

Tovarășul Nicolae 

rășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de tovarășii 
din conducerea de partid 
și de stat.

Continuînd dialogul tra. 
dițional și rodnic româ- 
no-bulgar la nivel inalt, 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu in Repu
blica Populară Bulgaria 
se înscrie ca o nouă și 
importantă contribuție la 
dezvoltarea și mai puterni
că a prieteniei și colabo
rării dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

n Burgas
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit la ae
roport împreună cu tova
rășul Todor Jivkov.

Numeroși locuitori ai 
Burgasului, modernă ce
tate a petrochimiei bul
gare, au venit pentru a 
saluta pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe to
varășul Todor Jivkov, ca
re au fost întîmpinați cu 
puternice aplauze. S-a 
scandat cu însuflețire 
„Vecina drujba l“. Cei 
prezenți la ceremonia ple
cării au exprimat, astfel, 
satisfacția deplină a popo
rului bulgar față de noul 
dialog la nivel înalt ro- 
mâno-bulgar, față de re
zultatele sale rodnice, față 
de perspectivele pe care 
le deschide întăririi și am-

(Continuare în pag. a 4-a)
cu o producție supli
mentară de 1238 tone,
precum și de cele ale 
sectoarelor III și V cu 
depășiri de plan de 254
și, respectiv, 292 
de cărbune.

tone

Aspect de muncă din 
abatajul frontal meca
nizat, echipat cu „com
plexul mare“, de Ia sec
torul II al minei Uri- 
cani.

Foto : Șt. NEMECSEK
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CONSFĂTUIREA - DEZBATERE
privind creșterea rolului presei in mobilizarea 

oamenilor muncii la sporirea extracției de cărbune
Așa cum s-a anunțat, 

timp de două zile in 
Valea Jiului a avut loc 
consfătuirea pe țară pri
vind creșterea rolului 
presei în mobilizarea 
menilor muncii din 
nerit Ia 
sporirea 
cărbune, 
târârilor 
Conferința Națională 
partidului și 
rea de lucru de la 
al P.C.R. cu cadre 
conducere, specialiști 
muncitori din industria 
minieră și geologie, din 
ianuarie a.c.

Consfătuirea, i 
tă din inițiativa 
liului Zariștilor din 
publica Socialistă 
nia, cu sprijinul 
tetului județean 
doara al P.C.R. și 
tetului municipal 
partid Petroșani, cu co
laborarea ziarelor locale 
din Deva și Petroșani, a 
reunit redactori șefi și 
redactori de specialitate, 
corespondenți ai presei 
centrale, radioteleviziu- 
nii, ai Angenției româ
ne de presă „AGER- 
PRES“, reprezentanți ai 
ziarelor județelor din ța
ră în care se exploatează 
cărbune.

La lucrările consfătu
irii au participat tovară-

oa- 
mi- 

Și 
de 

ho-
de 

a 
Consfătui- 

C.C.
de 
Și

dezvoltarea 
producției 

în spiritul 
adoptate

organiza-
Consi-

Re.
Româ-
Comi-
Hune-
Comi- 

dc
șii Radu Bălan, prim- 
secretar al Comitetului 
județean Hunedoara 
P.C.R., președintele 
mitetului Executiv 
Consiliului popular 
dețean, Ion ~ 
președintele 
Ziariștilor din 
ca "Socialistă 
director general al 
genției române de 
să „AGERPRES", 
Faur, prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid Petroșani, pre
ședintele Comitetului E-

al
Co

al 
ju- 

Cumpănașu. 
Consiliului

Republi- 
România,

A-
pre-

Viorel

xecutiv al Consiliului 
popular municipal, re
prezentanți ai ministere
lor minelor, geologiei, e- 
nergiei electrice, cadre de 
bază din mineritul Văii 
Jiului.

In prima zi a consfătu
irii, parti ci pan ți lor 
fost 
tovarășii 
rulescu, director 
al Combinatului 
Valea Jiului și 
Stanciu, adjunct < 
nistrului minelor, 
cipalelc sarcini și

le-au 
către

Su-

cupări ale 
din' minerit 
făptuirea 
Conferinței 
partidului, 
rientărilor 
cuvin tarea 
NICOLAE 
la consfât

colectivelor 
pentru în- 

hotărîrilor 
Naționale a 
ideilor și o- 

în

prezentate de 
Dan Ottn 

general 
minier
Romică

mi- 
prin- 
preo-

al

.a 
cuprinse 

tovarășului
CEAUȘESCU 

uirea de lucru 
cu cadre din minerit.

A urmat un viu 
log intre ziariști și 
drele din minerit, 
tinuat pe pai.ru grupe de 
lucru la minele Lupeni,

dia-
ca-

con-

(Continuare în pag. a 2-a)

pai.ru
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1Orientări spre un țel generos

Ridicarea calității vieții în Valea Jiului
Privită prin prisma mo

dului in care au fost În
deplinite sarcinile de plan 
pe anul 1982, activitatea 
I.G.C.L. Petroșani, anali
zată recent în cadrul adu
nării generale a reprezen
tanților oamerțjlor mun
cii, poate fi considerată 
bogată și rodnică. Consi
liul oamenilor muncii a ra
portat depășirea volumu
lui producției globale pla
nificate cu 17,9 la sută, a 
producției marfă vîndute 
și încasate cu 14,3 la sută, 
obținerea a 1 599 000 lei be
neficii peste plan la 
activitatea to
tală. Au fost substanțial 
depășite prevederile la in
dicatorii apă distribuită, 
gospodăria comunală și 
locativă, prestările de ser
vicii pentru populație. în 
1982 s-au executat reparații 
la 49 terase, 326 acoperi
șuri de țiglă și tablă ale 
locuințelor, precum și la 
numeroase fațade, subso
luri, racorduri termice, în
locuiri de jgheaburi și bur
lane, eliminări de con
dens — toate peste sarci
nile anuale stabilite. Nu 
in toate cazurile insă re
parațiile executate la imo
bilele proprietate de stat 
au îndeplinit calitatea ce
rută. Prețul lor de cost 
a fost majorat artificial 
ca urmare a risipei de ma
teriale de la punctele de 
lucru, a actelor de indis
ciplină din partea mese
riașilor și prelungirii ter
menelor de execuție.

Contribuția colectivelor

celor două exploatări din 
Petroșani și Lupeni din 
cadrul întreprinderii la 
rezolvarea problemelor e- 
dilitar-gospodărești s-a ma
terializat, de asemenea, în 
realizări meritorii. Au fost 
extinse zonele verzi, plan
tați peste 70 000 arbori și 
arbuști ornamentali, ame
najate covoare și peluze 
florale, îmbogățită zestrea

ții cu caracter comunal, 
în 1983 conducerea în
treprinderii are obligația 
să acorde mai multă aten
ție realizării lucrărilor de 
investiții destinate îmbu
nătățirii în continuare a 
aprovizionării localităților 
cu apă — rezervoare, pri
ze de captare, stații de fil
trare, conducte etc. —, în 
pararel cu urmărirea în

Adunări generale ale reprezentant'lor 
oamenilor muncii

de mobilier urban (bănci, 
jardiniere, vase ornamen
tale, coșuri pentru hîrtii, 
jocuri pentru copii). O 
bună orientare în ceea ce 
privește autogospodărirea 
și autoaprovizionarea o do
vedește pregătirea, prin 
arare și discuire, în vede
rea cultivării cu diverse 
legume, a unei suprafețe 
de 40 de hectare.

Relevînd rezultatele po
zitive și neajunsurile bi
lanțului pe anul trecut, 
partieipanții la dezbateri 
Petru Culda, Petru Mun- 
teanu, Nicolae Josan, Ni
cole Chirculescu, Vasile 
Crișan, loan Duble, Toan 
Ulariu, Petru Costina, A- 
lexandru Todor și Nico
lae Ardeleanu au apreciat 
sarcinile actuale ale între
prinderii ca mobilizatoare. 
Avînd în vedere cerințele 
beneficiarilor de presta

deaproape a sarcinilor pri
vind întreținerea și dez- 
voltarae fondului de lo
cuințe, extinderea ter- 
moficării și a altor ame
najări comunale.

Mai mulți vorbitori au 
subliniat necesitatea unei 
conlucrări mai strinse in
tre secțiile și sectoarele de 
gospodărie comunală și 
locativă și asociațiile de 
locatari care să aibă drept 
obiective educarea locata
rilor în spiritul păstrării lo
cuințelor și a instalațiilor 
aferente, preîntîmpinarea 
degradării apartamentelor, 
inundării subsolurilor teh
nice ale blocurilor, recupe
rarea pagubelor de Ia cei 
care dovedești neglijență.

O atenție deosebită în 
cadrul lucrărilor adunării 
reprezentanților a fost a- 
cordată autogospodăririi. 
Sarcina stabilită în acest 
domeniu, constînd in in

ventarierea tuturor tere
nurilor de pe care se pot 
recolta furaje, a tuturor 
terenurilor care pot fi 
desțelenite și cultivate cu 
legume și furaje este de 
o mare importanță. Este 
necesar ca ea să fie pri
vită de toate secțiile și sec
toarele de gospodărie co
munală cu răspunderea și 
seriozitatea meritate și ur
mată de acțiuni concrete 
și eficiente, astfel ca anul 
acesta să se obțină prin 
autogospodărire cantități
le de furaje necesare pen
tru animalele pe care în
treprinderea le posedă și 
să se renunțe la procu
rarea lor dc la producătorii 
din afară. Pentru rezolva
rea cu succes a acestor 
probleme, adunarea re
prezentanților a stabilit în
că o obligație : ridicarea 
pregătirii profesionale șl 
policalificarea oamenilor 
muncii. în acest sens, cu 
deplin temei s-a subliniat 
în adunare că va fi în 
cîștigul tuturor dacă zida
rii vor fi în același timp 
zugravi — și invers —, și 
dacă foehiștii vor fi și 
buni instalatori ori lăcă
tuși pentru întreținerea 
instalațiilor dc termofica- 
rc și apă, instalații a că
ror bună funcționare con
cură prioritar la menți
nerea confortului locativ, 
ia apărarea de degradări 
a fondului de locuințe, deci 
la ridicarea calității vieții 
oamenilor muncii.

Toma ȚAțARCĂ

Consfătuirea-dezbatere 
privind creșterea rolului presei 

în mobilizarea oamenilor muncii 
la sporirea extracției de cărbune

(Urmare din pag. I)

llricani, Lonea Și Petrila. 
unde ziariștii au efectuat 
o largă consultare cu 
minerii și cadrele de spe
cialitate, in subteran, la 
locurile de muncă.

Consfătuirea a continuat 
a doua zi printr-un larg 
schimb de păreri între 
ziariști și secretari ai co
mitetelor dc partid din

ducerii Ministerului Mi
nelor și Combinatului mi
ner Valea Jiului.

Consfătuirea, deosebit 
de rodnică pentru ziariști, 
a jalonat noi căi și direc
ții dc abordare complexă 
a problematicii cărbune
lui în presa noastră.

în cadrul consfătuirii a 
luat cuvîntul tovarășul 
Hadu Bălan.
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CINSTIRE ȚĂRANULUI 
ARTIST

prezența
Cons- 

face 
mă- 

Martori ai 
miracu- 

și

fn fiecare an, in ajun 
de Mărțișor, satul Hobița 
din ținutul Gorjului, îm
brăcat in straie de Săr
bătoare, devine liniștit și 
solemn ca un templu, iar 
oamenii se îndreaptă spre 
muzeul lor de suflet, să
lașul în care 
marelui sculptor
tantin Brâncuși se 
auzită ca zgomotul 
rii în scoică, 
unei încleștări 
loase dintre materie 
spiritul nemu-_______
ritor, de fie
care dată șo- ÎNSEMNĂRI 
câți de for- DE REPORTER 
ța de evoca
re a obiecte
lor care par a fi ale unui 
gospodar ce trebăluiește 
încă, zilnic, în gospodă
rie, hobițenii își omagi
ază simplu artistul cu a- 
lurâ de rege dac, tocmind 
lăutarii să cînte sub duzii 
puși de mîinile lui pu
ternice, răbdătoare, instru
mentele esențiale ale fi
inței sale.

îi plăceau mult lăuta
rii. Venea de la Paris și 
plătea cite o ceată cu a- 
nul, „Na, mă, să cîntați 
in fiecare duminică in 
fața porții mele „Să
rutăm mina, domnit 
Brâncuși...". „Mă, să 
nu-mi mai spună nimeni 
„domnule" in salul ăsta ! 
Mie să-mi ziceți Costei- 
ne, ca în copilărie...". 
Aceste cuvinte plutesc 
și acum sub c.erul așeză
rii de sub munte, veșni- 
cilă de geniul artistului.

Lutarii își fac in fieca
re an această datorie a 
poarta, casa, duzii. fîn- 
tîna cu cumpănă, mun-

Oră de curs în 
modernul ca
binet do chimie al 
Grupului școlar minier 
din Petroșani. Dota
rea modernă, după ul
timul cuvînt al tehnicii, 
asigură calitate învăță- 
mîntului liceal minier, 
procesului instructiv- 
formativ, consistență 
calitativă legării acestui 
proces cu practica pro
ductivă.

Foto : Șt. NEMECSEK

ții, sculpturile taberei 
naționale de creație care 
se ivesc din zăpadă șt 
care vor fi în final 720, 
tot atîtea cite a lucrat 
artistul, însuși Costein ț 
nu se vor clinti din loc. 4

In acordurile închipuite ! 
ale muzicii lăutărești ) 
gorjene, punînd COLOA- i 
NA turnată in orașul ' 
nostru punte între Ho- ’ 
bița și Petroșani, ani săr
bătorit la începutul acestei 
săptămîni,

\ 
\ 
\ 
\

împreună cu 
minerii Live- 
zeniului și e- 
levii petroșă- 
neni 107 ani - 
du la nașterea 

TARANU- k 
LUI ARTIST ROMAN, ’ 
pelerinul modern care la ț 
început de secol XX a 
întors definitiv ~ 
nia cu fața spre 
tul lumii spirituale.

Avem credința 
trivit unui bun 
împământenit în 
noastră socialistă, e bine, I 
măcar o dată la un an ; 
să omagiem peisonalită- I

Roma- ; 
infini- *

că, po- k 
obicei. J 

cultura ț

că.

țile care au propulsat 
România în circuitul va- \ 
lorilor universale, genia- i 
Iul sculptor fiind una din I 
marile noastre cărți de 1 
vizită cu care putem ieși ț 
aricind cu fruntea sus în | 

tofi românii |

aricind cu
lume.

Pentru ... ___ ____
iubitori de bine și fru- ț 
mos, alături de celelalte j 
genii ale culturii 
nești, 
cu și 
mai
mai

----- te t
romi- *

Constantin Brân- 
va rămine 
bun, mai -luminos și 
viu decît noi.

veșnic ț 
..... și ț

Prof. Ion DULĂMIȚA

unitățile miniere, cadre de 
conducere din minele Văii 
Jiului, mineri șefi de bri
gadă, reprezentanți ai con-

O SOLICITARE
GOSPODĂREASCA LA 
SOSIREA PRIMĂVERII

REPARAȚI URGENT 
STRADA !

Acum vreo cinci ani stra
da Circa Pompierilor din 
colonia de jos a fost re
parată, dar cam de mîn- 
tuială. Pe o distanță de 
300—400 de metri e com
plet desfundată, cu gropi. 
Vine primăvara, iar aceste 
gropi se vor umple cu a- 
pă și noroi îneît chiar și 
cu cizme de cauciuc tare 
greu sc poate circula. E 
un adevărat calvar pentru 
locuitorii străzii, pentru 
elevi cînd merg sau vin de 
la școală și pentru mine
rii care lucrează la I.M, 
Eilja. Fiind o stradă in
tens circulată, este necesar 
să se intervină urgent pen
tru repararea ei.

Silvestru SIMU, 
strada Circa Pompieri, 

nr. 1 A, Petroșani

(Urmare din pag. 1)

condiții perfecte, ar fi ne
cesar să funcționeze noul 
puț cu schip. Dar, aces
ta va intra în funcțiune 
abia la începutul trimes
trului 111. Pînă atunci tre
buie să facem față cu ac
tualele capacități de trans
port, prin folosirea lor ju
dicioasă^ maximă. Or, a- 
ceasta depinde de ordinea, 
disciplina și autoexigență 
formațiilor de transport.

Deci, ordine, disciplină, 
exigență. Sînt elementele 
pe care organizația de 
partid și conducerea sec
torului le-au pus pe prim- 
planul activității lor poli
tico-educative in rîndul co
lectivului. Se desfășoară 
ample acțiuni menite să a- 
sigure ridicarea activității 
de transport în cadrul mi
nei la nivelul actualelor 
cerințe. Să nominalizăm 
cîteva din aceste acțiuni : 
organizarea riguroasă a lu
crărilor de reparații la 
puțuri, fluxurile de benzi, 
locomotivelor cu troley și 
Diesel, curățirii silozurilor, 
consacrîndu-se acestor lu
crări cite două schimburi 
în fiecare duminică 5 in
troducerea celui de-al doi
lea schimb la atelierul de 
reparat vagonete, conco
mitent cu completarea per
sonalului care se ocupă de

aceste reparații în subte
ran ; schimbarea liniei c.f. 
de 18 kg/ml cu linie de 
40 kg/ml pe orizontul 650, 
acțiune ce se continuă pe 
orizontul 400 ; toate insta
lațiile puțurilor au fost 
revizuite, subansamblele 
defecte fiind înlocuite ;

eu goale și materiale a 
fronturilor de lucru.

— Toate aceste acțiuni 
ca și altele, ne spunea to
varășul Marin Colțan, se
cretarul comitetului de 
partid pe sector, au fost 
hotărîte în urma dezbate
rilor în adunarea activu

Colectivul care veghează 
pulsul minei

schimbarea rcductoarelor 
la instalațiile electro-pne- 
umatice de împins vago
nete, ceea ce a condus la 
reducerea cu 20 la sută a 
timpului de încărcare-dcs- 
cărcare a coliviilor ; intro
ducerea în circuitul dc 
transport a încă două 
cupluri de locomotive le
gate în tandem pentru a 
prelua producția în orele 
de vîrf ; omogenizarea și 
specializarea echipelor pe 
trasee și operații ; repar
tizarea membrilor comite
tului, de partid și a cadre
lor tehnice din sector pe 
puțuri, formații de lucru 
și schimburi pentru a a- 
sigura desfășurarea ritmi
că a transportului pro
ducției și aprovizionarea

lui de partid pe sector, iar 
responsabilitatea finaliză
rii lor a revenit, în mod 
firesc, tot activului de 
partid, comuniștilor. în 
acest scop, toți comuniș
tii au fost repartizați, cu 
sarcini precise, pe schim
buri și formații, asigurîn- 
du-se ca fiecare echipă să 
cuprindă cel puțin doi 
membri de partid. Tot 
membri de zpartid s-au si
tuat in fruntea acțiunilor 
mai sus menționate pen
tru îmbunătățirea condiți
ilor de desfășurare a 
transportului, evidențiin- 
du-se echipele conduse de 
comuniștii Dionisie Ah- 
draș, Zian Goian, Alexan
dru Gyenge, Avram Cos- 
tea, Ia întreținerea lucră-

rilor miniere, a căilor fe
rate ; cele conduse de 
Gheorghe Asproiu, Ște
fan Chirca și Eroftei 
Cioantă la întreținerea pu
țurilor, loan- Cimponieru, 
Mihai Mătăsărean, Vic
tor Rusan și Augustin 
Balaș, la repararea loco
motivelor, iar cele con
duse de Gheorghe Ga
bor, Francisc Szilagyi, 
Mircea Ande și Iosif Marc 
la întreținerea benzilor, 
în tot ce-au întreprins și 
urmăresc comuniștii în 
toate compartimentele de 
activitate, este creșterea 
responsabilității formațiilor 
de lucru pentru calitatea 
lucrărilor, întreținerea și 
exploatarea, judicioasă a 
utilajeelor ’ și instalațiilor, 
întărirea ordinii și disci
plinei, folosirea din plin 
a timpului de lucru. Ab
sențele nemotivate s-au 
redus substanțial; de alt
fel, față de abaterile dis
ciplinare de orice natură 
acționează prompt șl cu fer
mitate opinia intransigentă 
a colectivului, „judecata 
muncitorească".

Deci, comuniștii, oame
nii care veghează zi și 
noapte pe arterele subte
rana și de la ziuă, sînt ia 
datorie. Este o garanție că 
pulsul minei va bate rit
mic, viguros, pe măsura 
rodniciei abatajelor.

I
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H CENACLUL „FLA
CĂRA". în ampla aco
ladă de spirit prin care 
Cenaclul „Flacăra", con
dus de poetul Adrian 
Păunescu, și-a propus să 
unească, in acest înce
put de primăvară, inimi
le tinerilor din județele 
sudice și vestice ale țării, 
trei puncte coincid cu trei 
orașe din Valea Jiului, 
Așadar, in sălile de spec
tacole din Petrila (astăzi), 
Petroșani (mîine) și Lu
peni (marți) ne vom re
găsi cu toții în bucuria 
de a cînta „Trăiască 
România I". (I.L.)

■ „SAPTĂMÎNA MA
JORATULUI. La Li
ceul industrial din 
Vulcan, a avut loc, în 
cadrul acțiunii „Săptă- 
mîna majoratului", o dez
batere cu viitorii ab
solvenți ai liceului, pe 
tema „Specialiștii de 
mîine". Au participat ca
dre didactice, specialiști 
în domeniul mineritului 
și părinți.* (C.G.)

■ SEZONUL COMBA
TERII RĂPITOARELOR, 
în cadrul Filialei Petro
șani a A.J.V.P.S. a fost 
intensificată în ultima 
perioadă friguroasă ac
țiunea de combatere a 
răpitoarelor cu păr — 
lupi, vulpi, pisici sălba
tice. în bătaia focului 
armelor vînătorilor au 
căzut 5 lupi și mai mul
te vulpi. Avînd în vedere 
uncie pagube pricinuite 
crescătorilor de animale 
domestice, acțiunile de 
combatere a răpitoarelor 
sălbatice trebuie conti
nuate.

I 

I 

I

Rubrică realizată de 
Constantin GRAURE
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0 lume subacvatică

Viorel MORARU

NOUTĂȚI MICROTEHNICE ÎN MINERIT

Aldo DANEȚIUCulese de

Mircea ANDRAȘ
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Tablou mirific Ia Buia.

tiuită

vedere inte-

TMA,

Uliu BOT

profe
ți nu l 

pasio-

largă
exo-

I

î

Trib 
în- 

adus
ani, 
din 
din 
mai

Vulcan, 
extinsă 

a a- 
putind 
optime

„Parcu- 
mică 
unde

A vi nd

r\

trecut, 
dis- 

Nicu- 
ame-

și
ce

de acvariu. ' 
America de 1 

Sud cc poate crește pină i 
la 25—30 cm pe vertica- 

și nuanțe

pariuri, i 
Vietnam ; ' 

Aura- 
China

---------------------------------------------------------------------- ------- ------------------------

Amenajările dacice de la Ponorîci, 
reprezentate pe Columnă?

încă nu poate fi e- 
valuată întreaga valoare 
a descoperirii în zona Po- 
norîci a unui complex 
defensiv dacic format din 
valuri, turnuri de pază 
și alte elemente genisti- 
ce. Printre alte reflecții 
la care îndeamnă noua 
descoperire este aceea, 
dacă nu cumva, la mo
dul generic, lucrarea cu 
totul deosebită, nu și-a 
găsit un loc pe Columna 
Traiană. Cunoaștem că 
la baza ilustrației co
lumnei se găsea textul 
— din păcate astăzi pier
dut, al Comentariilor 
împăratului Traian, o- 
peră literară în care au 
fost descrise campaniile 
Ia care a luat parte în 
dubla lui calitate de o- 
fițer și comandant su
prem. Ne aducem aminte, 
căutînd un exemplu, de 
curioasa scenă XIX unde 
vedem chiar anumite a- 
Jnenajări aflate în spate
le zidurilor dace, pe ca
re le credem a fi exacte. 
Scenele columnei nu res
pectă întotdeauna o cro
nologic a evenimentelor 
ori poate în stadiul ac
tual al informațiilor noas
tre, ni se pare că așa 
stau lucrurile. După unii 
autori, sculpturile colum
nei nici nu ar fi urmă
rit așa ceva, ea propunîn- 
du-și să redea scene de 
gen. Dacii au știut să-și 
alieze în chip minunat 
piatra amorfă și pămîn- 
tul din care au ridicat a- 
devărate minunății defen
sive. Dacă la construi
rea marilor cetăți dinV_________ _

piatră fasonată se dis
cern o scamă de influen. 
țe elenistice (mărimea 
blocurilor, cele două pa- 
ramente ale zidului, 
tere grecești, etc.), 
schimb complexul 
fensiv format din' valuri 
de pămînt și piatră, de 
la concepție pină la exe
cuție, este operă exelu-

siv dacă, posedind cele 
mai noi elemente (pentru 
timpul de atunci) capa
bile să facă față redatei 
și agresivei mașini de 
război romane. Scenele 
49—52 ale Columnei re
prezintă o mare bătălie 
în apropierea unor forti
ficații din val. Evident 
acțiunea este tratată 
foarte „roman", dar așa 
cum spuneam nu aceasta 
interesează acum. Iată, 
în scena 49 ostașii ro
mani în formațiune com
pactă. se aruncă viguros 
asupra unui grup de mi
litari daci care a suferit 
deja pierderi. Aceștia se 
apără cu furia 
rii ; unii din ei 
în spatele unei 
dincolo de care 
un turn. în
diat următoare, 
țită de precedenta 
cezura unui copac, osta
șii Romei, se apropie de 
palisadă în formațiunea 
strînsă, acoperită cu scu

dispera
se retrag 
palisade 
se* vede 

scena ime- 
despăr- 

prin

Mărțișoare.
in pastile

ÎNTREBARE ȘI RĂS
PUNS :

— Mărțișoare cu doi lei, 
aveți ?

— N-avem numai cu u- 
nul -singur...

ZÎMBET :
— Dragul meu, zîmbe- 

tul tău e pentru mine cel 
mai de preț mărțișor...

— înseamnă că trebuie 
să,mai iau doar șnurul!

CADOU:
— Georgică i-a adus de 

mărțișor, maică-si, o noră.
— Ăsta face întotdeauna 

cadouri costisitoare.
TENTATIVA :
— I-am luat șefei de 

secție o floare de „nu-mă- 
aitau

— Degeaba. statele de 
primă s-au întocmit ieri.

DILEMA :
— Nene, mărțișoare fru

moase aveți ?
— Evident.
— Atunci de ce le vin- 

deți pe astea ?

2)e duminica la alta
turi denumite testudo 
(broască țestoasă). Mîi- 
nile viguroase ale daci
lor îi primesc cu lovituri 
de lance. în continuare 
scena 51, îl prezintă pe 
împărat primind trofee, 
dar următoarea, 52, ne 
descrie o acțiune divizată 
în două planuri. Jos, 
spre privitor, se continuă 
în cîrn.p deschis o luptă 
între aceiași inamici, sus 
și în aceasta rezidă im
portanța scenei, se văd 
ostași daci la adăpostul 
unui val construit 
tr-un material < 
care nu poate fi

Firește, 
lucrări 
cetăților, dar 
mai puterni- 

cu 
individuali- 
de la Po- 

reprezen- 
acestui gen 
doar ea

pămîntul ! 
mai existat 
val în jurul 
rețeaua cea 
că, mai bine plasată, 
misiuni bine 
za te este cea 
norîci. într-o 
tare globală a 
de întărituri, 
și-a putut găsi loc pc co
lumnă. Realitatea cîmpu- 
lui dac este abia, 
mult, sugerată, 
mura Columnei 
ora de atunci 
niște învingători. Ei 
sosit aici, s-au așezat du. 
pă ceasul sîngelui, ală
turi și împreună cu foștii 
inamici. O nouă colum
nă — nu a dacilor ori 
romanilor — se naște. 
Era coloana fără sfîrșit 
a poporului român.

Casa de pe banchiză
Pe banchiza in derivă 

pe care funcționează sta
ția „Polul Nord — 25" s-a 
montat o casă neobișnui
tă :
temperaturi scăzute și 
vîntul cel mai 
Pe un ger de 
de grade și la 
vîntului de 18
secundă, termometrul 
interiorul originalei 
arată constant plus 18 
de.

Supraveghere automatizată a benzilor
Varianta este simplă și sigură. Instala

ția controlează banda transportoare și se
sizează defecțiunile de ordin mecanic sau 
termic.

Părți componente : Poz. 2 a, b — linii 
buclate închise așezate la distanțe egale 
între ele pe toată suprafața benzii (în 
bandă sau pe bandă) ; Poz. 3 — perpen
dicular pe marginile benzii un emițător 
de înaltă frecvență (pe o parte) ; Poz. 7 
— perpendicular pe marginile bonzii un 
receptor de înaltă frecventei (pc cealaltă

parte) ; Poz. 3 și 7 — sînt acordate pe a_ 
ceeași frecvență ; Poz. 8 și 4 — circuit de 
antenă cu aceeași frecventă ce conlucrea
ză cu curentul de comandă ; Poz. 9 —
bobină de recepție (se află în imediata 
vecinătate a benzii transportoare) ; Poz. 5 

— bobină de emisie.
în timpul transportului, 

emisie „5-" și bobina de 
interpun, pe rînd, liniile

ORIZONTAL : 1) De ta
tii martie (pop. pl.); 2)
Un mărțișor oferit din 
dragoste... — Și afecțiu
nea soțului față de tinăra 
sa soție; 3) E la mai mul
te mărțișoare (fem.) — Cu 
rol în deschideri; 4) Flu
viu in India — Nu uită 
„Decada Mărțișorului" 
(pl.); 5) Număr mic — 
Suită; 6) împodobit cu 
flori — Ițe | 7) Acțiune 
din floare în floare — 
Cuprinde multe mărțișoa
re, de la caz. Ia caz; 8) 
Deprindere în alegerea 
mărțișoarelor (dim.) — 21 
de mărțișoare 1 9) Luată 
cu căldură de după git 
(pl.) — Fire; 10) Lidia 
Enache — Iubitele mame 
sărbătorite în martiș.

VERTICAL: 1) Mărți
șoare (sing.) — Jumătatea 
ei; 2) Plin cu mîțișori — 
Par oase P-afară ! 3) Ves
titoare a primăverii; 4) 
Rîu în U.R.S.S. — Prinde 
viață în martie; 5) Din 
nou (pop.) — Tincău Flo- 
rica; 6) Indispensabilă 
un mărțișor — STAS ! 
Olga Oros — Ași între 
(fig.); 8) Mărțișoare... 
lecționate (fem. sing.) 
54 de mărțișoare ! 9) A 
dica vocea — posesorii 
prețuitelor mărțișoare 
ferite de mame; 10) 
de amerindieni — în 
cheiere, un omagiu 
lor, de 8 Martie.

Dicționar : IND. ' 
ERTT.

1

*

in miniatură

Mulți îl cunosc pe tî- 
nărul Petre Nicu
lescu. muncitor la 
Școala generală nr. 6 

din Vulcan. Nu mulți cu
nosc însă pasiunea lui 
pentru lumea vie a ani
malelor, îndeosebi lumea 
peștilor, pasiunea 
încă din copilărie și în
tărită mai tîrziu la ore
le de biologie cu 
sorul Liviu Marca, 
din cunoscuții și- 
nații colecționari din Va
lea Jiului de material di
dactic cuprinzînd o 
varietate de specii

de, de asemenea : 
soma Melci, peștele 
pitor de acvariu de 
dimensiuni, singura 
cie de pește care 
mănincă puii în
faptului că este răpitor, 
originar din Yucatan ;
Pterophyllmm Scalare, re- i 
gele peștilor do ac,-nri,i ' 
originar din

Cicla- 
ră- 

mici 
spe- 

nu-și 
ciuda

n vara anului 
in timpul liber 
ponibil, Petre 

lescu a reușit să 
najeze, intr-o cameră din 
clădirea din fața 
lui tineretului", o 
lume subacvatică, 
a deschis o expoziție de 
pești și păsări exotice, 
încă din primele zile, 
expoziția a constituit 
punctul de atracție a ți
nui mare număr de vizi
tatori de toate

In aceste zile 
văzul 
varii 
lescu. 
specii 
te culori, 
me. Am admirat, 
altele, cîteva 
Corydoras Aleatus 
„sanitarul", decanul 
virstă al peștilor de 
variu ce poate trăi 
Ifl 22-24 de 
te originară 
mazoanelor, 
lia. Colecția

la 25—30 cm 
lă, de culori 
diferite; Beția Splendent 
sau peștele de 
originar din 
Carassius Auratus 
tus originar din 
etc.

Din colecția de 
exotice atenția 
fost reținută de pa

pagalii vorbitori l~ 
care trăiesc î '
500 de ani, originari din 
Australia 
domestice
omenesc.

(

păsări ț 
ne-a

Nimfa. j 
între 300 și l 
originari din . 

tul ciurelele i 
imită rîsul

vir'stcle. 
am 

„colecția" de 
a lui Petic 
completată 
de pești de 

mărimi

re- 
ac- 

Nicu- 
cu noi 
diferi
și for- 
printre 

rarități : 
sau 

de 
ac- 

pînă 
varieta- 

zona .1-
Brazi- 

cuprin-

în
resul deosebit al pu- 

*Ă blicului pentru, acest 
„colț viu exotic", cu 
sprijinul Consilului popu
lar al orașului 
expoziția va fi 
în încă o încăpere 
celeiași clădiri, 
oferi în condiții 
detalii despre modurile de i 
viață, înmulțire și exis-viață, înmulțire și 
tentă ale peștilor.

Pentru această inițiali- \ 
ttd lăudabilă a tînărului l 
Petre Niculescu și a tu- / 
turor celor ce l-au ajutat I 
și sprijinit, numai cuvinte 
de laudă. i

Ștefan NEMECSEK |

T
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Încheierea vizitei 
de prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în R. P. Bulgaria

f (Urmare din pag. 1)

plificării relațiilor de co
laborare dintre partidele, 
țările și popoarele noas
tre.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Popu
lare Bulgaria.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Cșaușescu și Todor Jiv- 
kov au .trecut în revistă 
garda de onoare.

Un grup de pionieri a 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena

Ceaușescu, tovarășului To
dor Jivkov buchete de 
flori.

La scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat un călduros ră
mas bun de la tovarășul 
Todor Jivkov. Cei doi con
ducători de partid și de 
stat s-au îmbrățișat cu căl
dură și prietenie, și-au 
strîns mîinile.

Tovarășul Todor Jivkov 
și-a luat rămas bun de la 
tovarășa Elena Ceaușescu.

La ora 10,30, aeronava 
prezidențială a decolat, 
îndreptîndu-se spre pa
trie.

Largi relatări ale presei bulgare 
despre vizita înalților soli 

ai poporului român
SOFIA 26 (Agerpres). — 

Ziarele bulgare care au 
apărut vineri au informat 
pe larg, în primele pagini, 
despre vizita de prietenie 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene- 
la a! Partidului Comu
te st Român. președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu in Repu
blica Populară Bulgaria, 
sub titlurile ; „Dezvolta

rea ascendentă a colaboră
rii bulgaro-române" (Ra- 
botnicesko Delo), „Unita
te de țeluri, legături rod
nice" (Zemedelsko Zna- 
me), „O nouă manifestare 
strălucită a prieteniei bul- 
garo-române" (Otecestven 
Front), „In spiritul prie
teniei și colaborării" (Na- 
rodna Mladej), „Acțiune 
largă și colaborare rodni
că" (Trud).

memento
FILME

Duminică, 27 februarie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : In spațiu; U- 
nirea: Aii Baba și cei 
40 de hoți, I-II.

LONEA : Ilustrate cu 
flori de cîmp.

VULCAN — Luceafă
rul : Sfinx.

LUPENI — Cultural : 
Prea tineri pentru ri
duri.

URICANI : Provoca
rea dragonului.

-Luni, 28 februarie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Năpasta ; Uni
rea : Robert Carlos cu 
300 km/h.

LONEA : Astrid, dra. 
i gostea mea.
ț VULCAN — Luceafă- 
i rul: Totul pentru un 
i cîntec.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Dol- 
cescu Maria, eliberată de 
I.M. Aninoasa. O declar 
nulă. (220)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Radu Cor- 
neliu, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (221)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 451, eliberată 
de E.T.V.J. Petroșani. O 
declar nulă. (222)

PIERDUT carnet stu
dent și legitimație cămin, 
pe numele Aura Ștefan, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (223)

LUPENI — Cultural 5 
Waterloo, I-II.

URICANI i Zboară 
cocorii.

TV

Duminică, 27 februarie

8,00 Consultații pentru 
bacalaureat (învățămînt 
seral). 8,30 Almanahul 
familiei. 9,00 De strajă 
patriei. 9,30 Bucuriile 
muzicii. 10,00 Viața sa
tului. 11,45 Lumea copi
ilor. 13,00 Album dumi
nical. 18,40 Micul ecran 
pentru cei mici. 19,00 Te
lejurnal. 19,15 Călătorie 
prin țara mea. Pe ma
gistrala E 20 (IV). 19,35
Selecțiuni din concursul 
de creație de muzică u- 
șoară românească — Me
lodii ’82. 20,15 Telecine- 
mateca. Ciclul : Mari
actori. Inimioară dragă. 
Premieră pe țară. 22,00 
Intîlnire cu opera, opere
ta și baletul. 22,25 Tele
jurnal.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pîr- 
vănescu Aurica, eliberată 
de F.M. Petroșani. O de
clar nulă. (224)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele An
drei Solomia, eliberată de 
F.M. Petroșani. O declar 
nulă. (225)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lia 
Alexandru, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă. (226)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun
tean Iuliana, eliberată de 
întreprinderea de Trico
taje Petroșani. O declar 
nulă. (227)

MĂRȚIȘORUL
PRILEJ DE A OFERI 
UN CADOU UTIL

Magazinele de confecții, tricotaje, încăl
țăminte și galanterie vă oferă — dumneavoas
tră, bărbaților — nenumărate sugestii de măr- 
țișoare... utile.

Vizitați-le și alegeți cadourile pe care 
dv. le veți oferi — potrivit tradiției — celor 
ce vă sînt dragi.

NU UITAȚI.’
In fiecare an, MĂRȚIȘORUL este un pri

lej de bucurii. .

Nou in centrul de reședință al municipiului Petroșani

Complexul comercial cu profil 
metalo-chimice „Paringui"

Marfa care nu se vede, nu se vinde...

...Un adevăr cunoscut 
de toți cei care se ocu
pă de comerț. Un ade
văr pe care și între
prinderea comerțului 
cu ridicata a mărfuri
lor metalo-chimice, su
cursala Petroșani, cau
tă să-1 respecte.

In vederea lărgirii 
frontului de desfacere 
a mărfurilor și a po
sibilităților de a pune 
la dispoziția cumpără
torilor cit mai multe 
din articolele existen
te în depozit, în data 
de 28 februarie 1983, 
ora 8, în strada 30 De
cembrie nr. 1, Petro
șani (în fostul local al 
Spitalului T.B.C., si
tuat vizavi de vechiul 
stadion sportiv „Jiul" și 
lingă noul sediu al co
operativei „Unirea'*) 
se va deschide un nou 
și modern complex eu 
profil metalo-chimice 
— „PARINGUL".

Ghiar dacă această 
unitate comercială nu 

este amplasată lingă șo
seaua principală a ora
șului Petroșani, canti
tatea, bogăția și calita
tea mărfurilor expuse, 
precum și solicitudinea 
personalului de servire 
vor compensa efortul 
deplasării dv. la noul 
nostru magazin „PA- 
RÎNGUL".

Cinci magazine 
într-unul singur...

...Un complex comer
cial bine aprovizionat 
care vă oferă și produ
se de excepție, ca i
■ Articole electro

tehnice :

— frigidere
— mașini de spălat
— mașini de cusut
— aspiratoare
— uscătoare pentru păr
— baterii
— alte multe articole 

de uz gospodăresc.
■ Articole electronice :

— televizoare
— aparate de radio
— radiocasetofoane
— magnetofoane
— pikup-uri.
■ Articole de uz casnic

și uz gospodăresc :

— vase emailate, din 
inox, tacîmuri

— oale sub presiune 
etc.

■ Articole de menaj 1
— mărfuri din porțe

lan, sticlă, cristal, 
faianță

— servicii de masă în- 
tr-o largă paletă 
sortimentală — de 
la aperitiv la desert.

■ O gamă largă de ar
ticole utile gospodă
riilor țărănești din 
zona Văii Jiului î

— pluguri
— grape
— prese struguri
— rîșnițe cu ciocan
— coase

— hamuri
— căpestre 
—- potcoave
— multe, multe alte 

articole atît de ne
cesare în gospodă
ria proprie.

Ga atare, nici din 
acest punct' de vedere, 
complexul „Parîngul** 
nu este ® unitate... mo
destă. Dimpotrivă, 
constituie un punct de 
atracție pe harta mu
nicipiului.

Veți găsi în cele 5 
magazine, grupate în- 
tr-un singur Complex, 
o multitudine de măr
furi industriale — tot 

ce este necesar pen
tru prepararea, păstra
rea, conservarea și 
servirea hranei, între
ținerea și înfrumuse
țarea locuințelor, dota
rea gospodăriilor ță
rănești pentru practica 
agriculturii, crearea 
unei atmosfere plăcute 
căminului dv. pentru a 
îmbina utilul cu frumo
sul, confortul cu prac
ticul.
Stimați cumpărători !

Veți avea posibilita
tea să alegeți mărfuri
le preferate, zilnic, in
tre orele 8—16.

DE REȚINUT i noul 
complex PARÎNGUL" 
este deschis zilnic în 
intervalul de timp pre
ferat de dumneavoastră.
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