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Confecțîoneiele Ana Mnrcșan >i Valentina Ra
clau sînt dull?. dintre componentele fruntașe ale for
mației IV A de la I C. V ulcan.

Glorioasa aniversare a Republicii,
întîmpinată cu prinosul faptelor de muncă

Participare activă a comuniștilor, 
a întregului colectiv, la efortul general 

de creștere a producției de cărbune

Producție record
ea mai mare producție 

de cărbune realizată și ra
portată ieri peste prelimi
nar, in cinstea aniversării 
Republicii, a fost realizată 
de colectivul I.M. Petrila. 
Acest harnic colectiv a ra
portat o producție supli
mentară de 1200 de tone 
peste preliminarul zilei.

După cum .ne_a informat 
prin telefon sing. Alexan
drina Pripa, normator al 
sectorului I, ia obținerea 
celor mai mari cantități de 
cărbune peste plan au con
tribuit în mod deosebit 
minerii din brigăzile con
duse de Ion Ciobanu și 
Ștefan Dorofte. (Gh. S.)

r
Colectivul autobazei C.M.V.J.

Cu planul anual îndeplinit

Printre colectivele care raportează succese re
marcabile în cinstea aniversării Republicii se numă
ră și cel al Autobazei C.M.V.J. Petroșani. Ieri, Au
tobaza și-a depășit planul anual la principalii in
dicatori ai activității economice. Volumul total de 
mărfuri transportate, conform unui calcul estimativ, 
va ajunge să fie mai mare pînă la sfirșitul anului, 
în comparație cu sarcinile de plan, cu circa 40 la 
sută. însemnate depășiri au fost raportate și la indi
catorul venituri brute, în condițiile în care cheltuie
lile la 1000 lei producție au fost mai mici cu circa 
10 la sută decît cele prevăzute în plan.

Cele mai mari realizări le_a raportat colectivul 
secției din Vulcan al Autobazei, iar printre cei care 
au contribuit în mod deosebit la depășirea sarcinilor 
de plail lună de lună se numără conducătorii auto 
Vasile și Adalbert Scwarcz, Andrei Novac, Benone Tăs- 
lăoanu, Robert Imling și Mircea Sotircă. (V.S.)

La ordinea zilei...
I’înă la sfirșitul aces- 

Itui an au mai rămas 
cîteva zile. Sînt zile 

' hotărîtoarc în care cele
I mai harnice colective
Ide muncă își încheie 

socotelile cu 1983. După 
Ice în a doua jumătate 

a lunii septembrie a a_ 
nunțat îndeplinirea sar_ 

| cinilor anuale de plan,

colectivul de mineri și 
mecanizatori din carie- 
ra Cîmpu lui Neag, a- 
lături de preocuparea 
pentru depășirea planu
lui la producția de căr
bune, au intensificat ac
tivitatea de descopertă 
astfel ca să poată fi 
preluate integral încă 
din prima zi sarcinile

Așa cum ni s-a indicat
— și cum a 'confirmat, ca 
o necesitate, practica mun
cii politice — pentru îm
bunătățirea de ansamblu 

a realizărilor minei L,o_ 
nea vom pune și mai mult 
accent pe creșterea rolu
lui conducător al organi
zațiilor de partid, fiind a- 
nimați de dorința ca în 
1984 să dăm măsura an
gajării t depline în efortul 
consacrat întăririi bazei de 
materii prime și energeti
ce a țării. Prin evenimen
tele majore care vor avea 
loc — aniversarea celor 
patru decenii de la Elibe
rarea patriei și Congresul 
al XllI-lea al partidului'

viitorul | 
mult sporite ale anului 1 
1984. Se poate afirma că | 
atît în vechea carieră . 
cît și în noul cîmp Est, I 
cu toate că timpul a 
fost potrivnic, sînt I 
create condiții pentru I

Dragoș CALIN

(Cont, in pag. a 2-a) La I.U.M. Petroșani

— anul 1984 ridică în fa
ța tuturor comuniștilor, a 
organizațiilor de partid și 
colectivelor din fiecare u- 
nitate economică îndatori
rea de a-și consacra în
tregul potențial productiv 
și creator înfăptuirii obiec
tivelor edificării societății 
socialiste multilateral d •2. 
voltate, prevăzute pentru 
această etapă.

în cursul acestui an ccn 
siliul oamenilor mutr.ii a 
acționat mai stăruitor pen
tru dezvoltarea capacității 
de extracție a minei și a- 
sigurarea condițiilor teh. 
nico-materiale — linie de 
front, dotare, lucrări mi
niere de acces și transport
— la toate sectoarele de 
producție. Cu sprijinul or
ganizațiilor de partid, cu 
participarea tot mai activă 
a cadrelor de conducere — 
șefi de brigadă și de 
schimb, maiștri, ingineri, 
tehnicieni — și, desigur, a 
muncitorilor de bază ai 
întreprinderii a fost îm
bunătățit climatul de mun
că, insistîndu_se pe stimu
larea spiritului de întrece
re între brigăzi, pe întări

rea răspunderii colective, 
preocupare care a crescut 
în intensitate după gene
ralizarea acordului global. 
Prin creșterea rolului con
ducător al organizațiilor de 
partid în cadrul sectoare
lor și îmbunătățirea stilu
lui de muncă la nivelul b; 
rourilor organizațiilor Je 
bază, s-a obținut un plus 
de exigență în conținutul 
vieții de partid avînd dreot 
efect, ca realizare econo
mică, ridicarea unor co
lective la nivelul planulu . 
Sectoarele II și IV țji 
consolidează tot mai mult 
poziția bună creată In ur
ma unor eforturi îndelun
gate, la sectorul III au fost 
învinse greutățile celui mai 
dificil loc de muncă, aba
tajul nr. G6, și se grăbește 
deschiderea unui nou front 
de lucru, la sectorul 1 a 
fost executat un volum 
mare de lucrări pentru 
trecerea la transportul pe 
benzi în flux continuu. în

Ilie PADUCEL, 
secretarul comitetului de 

partid al l.M. Lonea
(Continuare in pag. a 2-a)

Mâsuri eficiente, 
rezultate pe mâsurâ

Cînd sprijinul' nu-i întotdeauna cel promis

Producerea a cît mai 
multe utilaje de bună ca
litate pentru întreprinderi
le miniere este sarcina și 
datoria de onoare a fiecă
rui om al muncii de la în
treprinderea de utilaj mi
nier din Petroșani. De 
îngrijirea mașinilor unelte 
și altor utilaje și menține
rea lor în stare de func
țiune se ocupă harnicul

suri pentru prevenirea pier
derilor de căldură și func
ționarea în condiții opti
me a cuptoarelor și apara
turii de reglaj și automa
tizare, a instalațiilor de ar
dere. De asemenea, au fost 
schimbate pozițiile rezis
tențelor din cuptoare- și se 
urmărește folosirea la ma
ximum a capacității cup
toarelor de tratament ter-

Acum Ia sfirșitul anului, departe de gîndul de 
a abandona acțiunea noastră de presă „Brigăzile ră
mase sub pian", ne.am propus să trecem, încă o da
tă, în revistă formațiile de lucru care au constitui! 
tema analizelor noastre. Ce fac brigăzile în cauză ?

telierul minei și i s_au 
dat brigadierului la timpul 
potrivit. Cu toate 
în I u 
brie, după

în 14 octom
brie, .. publi
cam anche
ta „Brigadie 
rul și-a per

manentizat 
oarr 
de 
Era 
despre 
Gheorgl 
torid 1 
bine ?. 
oameni, 
zultatul 
zilnică 
anchetei 
decembrie această formație 
de lucru extrage zilnic cu 
100 tone mai mult. Deci, 
unde există receptivitate,

cofidusă de

nii. Un 
sînt ?“ 
vorba 

brigada
,e Scorpie, din sec
ol I.M. Uricani. Ei 

■ r, brigadierul are 
• rz și condiții. Re_ 

. față de producția 
extras? la data 

noastre, în luna

rezultatele spun multe, 
polul opus, brigada 

minerul Cos- 
din sectorul 

Livezeni. în 
am publicat

La 
condusă de 
tea Aftoni 
al minei 
noiembrie 
naliza „Soluția tehnică 
venit după... două 
Era 
tem de împingători, care 
au fost confecționați in a-

11
10 
a- 
a

luni“. 
vorba despre un sis-

acestea, 
noiem- 

deca- 
brigada
o avan- 
de 18 m, 
decem- 
pînă în 
de 24 

lunii

n a
două

de, 
avea 
sare 
în 
brie, 
data 
ale

avansarea 
este de 

numai... 10 m. Rămînerea 
sub plan va. dura pînă 
după sfirșitul anului. Cau
za? Desele „strangulări" în 
aprovizionarea brigăzii cil 
vagonete goale. Efectiv, nu 
există posibilități pentru 
preluarea integrală a pro-

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

gn■OM
Brigadierul Dumitru

Boca și ortacii din
schimbul condus de

Virgil Făgărășan —
componcnții unei for-
mâții de lucru frunta
șă în sectorul V al 
I.M. Lupeni. colectiv 
cu planul anual înde
plinit.

Foto: Șt. NEMECSEK

>

colectiv de oameni ai mun
cii din secția meCano_ener_ 
getic, condus cu multă pri
cepere de tînă'rul inginer 
Gheorghe Marc. Acest co
lectiv a propus o serie de 
soluții și măsuri, prin a- 
plicarea cărora au fost pu
se în funcțiune mai multe 
mașini-uneite care nu pro
duceau, iar consumurile e_ 
nergetice au fost reduse 
cu peste 20 la sută.

La secțiile calde — tur
nătorie, forjă și tratament 
termic —, s-au luat mă-

mic. Se poate aminti și 
schimbarea motoarelor de 
puteri mari cu altele de 
puteri mai mici, fără a in
fluența cu nimic randa
mentul utilajelor, precum 
și menținerea în cele mai 
bune condiții de funcțio
nare și exploatare a tutu
ror instalațiilor 'de aer 

x comprimat. Acestea sînt 
cîteva dintre măsurile lua-

Dumitru GÎRJOABA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Carnet de scriitor

Poetul trecind in mit
Stă- 
mai

un 
nu-

in-

A murit Nichita 
nescu, inima celui 
mare poet al acestei ul
time jumătăți de veac 
românești a încetat să 
mai bată, și tocmai în 
anul cînd '.trupul său a 
împlinit jumătatea veacu
lui. Și totuși, Poetul n-a 
murit, n-a murit poetul 
„necuvintelor", poetul cu
vintelor, al cuvintelor- 
i d e i, al cuvintelor-su
flet, al cuvintelor-aripi, 
el s-a transformat doar 
pentru totdeauna, în ce
ea ce devenise încă în 
viață fiind — IN MIT ȘI 
SIMBOL, un mit- și 
simbol care îi poartă 
mele.

Nichita Stănescu a
trat în poezia noastră pe 
un cal înaripat, pe un 
cal cu aripi albastre, din 
însăși ființa sa zămislit, 
a intrat tînăr cu pletele 
în vînt și n-a mai cunos
cut altă vîrstă decît ti
nerețea: „Soarele saltă 
din lucruri, strigînd / cla
tină muchiile surde și 
grave. / Sufletul meu îl 
întimpină, ave.1 / Calul 
meu saltă pe două pot
coave. / Coama mea blon
dă arde în vint". Viața 
lui e, întreagă, numai po
ezie; asemeni acelui rege 
blestemat să transforme 
în aur tot ce atinge, el 
a fost menit să transfor
me în poezie orice cu- 
vînt scris ori rostit, nu
mele lui devine un sino
nim pentru poezie. El a 
fost copilul de geniu ca
re n-a cunoscut trufia și 
cupiditatea tocmai fiind
că a fost neînchipuit de 
trufaș știindu-se atotpu
ternic și stăpîn pe cuvin

Măsuri 
eficiente
(Urmare din pag I)

te. Prin muncă bine orga
nizată și responsabilă, toa
te aceste măsuri au fost 
înfăptuite de formațiile de 
electricieni conduse de 
maiștrii Doru Vladislav, 
Wilhelm Lojadi și Ladislau 
Galyk, cu contribuția deo
sebită a lui Romulus Vo- 
chescu și loan Jula — șefi 
de brigadă —, Mihai Ma- 
teiță, Marin Preda, Liviu 
Vlaicu, Petre Daju, elec
tricieni, care lună de lună, 
s-au evidențiat prin cali
tatea lucrărilor executate 
în lupta pentru un loc 
fruntaș.în întrecerea so
cialistă pe întreprindere. 
Același țel îl are și for
mația de lăcătuși condusă 
de maistrul Eugen Gayger. 
Dovedind o înaltă măies
trie profesională Ioan Pro
dan — șef de bi;igadă.—, 
Nicolae-Catrina, loan O_ 
preanu, Costel Bușu și cei
lalți muncitori care se o_ 
cupă de întreținerea utila
jelor din secția cu cea mai 
mare pondere în uzină —- 
secția mecanică grea —, 
au asigurat funcționarea 1- 
reproșabilă a mașinilor din 
dotare. Modificările in
troduse la sistemele de 
ungere, la grupul satelit 
pentru avansul rapid al 
mașinilor de alezat și fre
zat precum și sistemul de 
rotire al suportului port- 
sculă, ce a fost proiectat 
de tehnicianul Carol May- 
dik din cadrul atelierului 
de proiectări al uzinei și 
executat de secție, sînt nu
mai cîteva din intervenți
ile acestei formații.

Iată cîteva din preocu
pările din ultima perioadă 
ale secției mecano.energe- 
tic pentru realizarea unui 
consum cît mai redus de 
energie, în condițiile func
ționării ireproșabile a uti
lajelor și mașinilor folosi
te la fabricația mașinilor 
miniere.

5

te, și neînchipuit de bo
gat, averea și casa lui 
fiind limba română, „ca
sa tuturor sentimentelor 
noastre", el n-a

Cînd să cunoască 
pentru că existența sa a , 
fost o nesfîrșită iubire. >' 

Vor trece anii și vom i 
înțelege, odată cu ei, mai 1 
rțuanțat și mai profund > 
bogăția de frumusețe și ) 
gînd pe care poetul ne-o i 
lasă, ne vom îmbogăți ? 
rostirea cu sensurile as- 1 
cunse pe care el le-a 
smuls cuvintelor, cu me- i 
taforele lui ne vom numi J 
sentimentele. Va fi iarăși ț 
toamnă, va fi desigur și 1 
iubire, și noi vom spune: J 
„A venit toamna, acope- j 
ră-mi inima cu ceva, /cui 
umbra unui copac sau J 
mai bine cu umbra ta"; 
vom medita și vom simți, 
asemeni lui, neliniștea de 
dincolo de lucruri și de 
timp: „Tristețea mea
aude nenăscuții dini / pe 
nenăscuții oameni cum îi 
latră"; vom fi mereu mi
rați in fața necunoscutu
lui, dar vom trăi cu lu- i 
ciditate și încredere pu- ’ 
terea omenească de a ? 
străpunge tainele, de a le \ 
revela prin cuvînt: „Insă ( 
pentru cei ce sîntem aici J 
/ în viață, întregi și înI 
lucrare, / cuvintele au 
lamă de brici / intrînd i 
in miracol, cu tandră mi- > 
rare". Vom simți impre- ) 
ună cu el, pentru că via- l 
ța lui se confundă cu J 
poezia, moartea nu 
curmat existența, ci 
trecut-o doar în mit și 
simbol.
Corneliu RÂDULESCU

<WlU 
ura,

cu r
i.a )

1 
!

Echipa de lăcătuși condusă de Leontin Golda, lucrează la repararea unui 
uscător de la preparația de cuarț din Uricani. Foto: Cristian ȘTEFAN

Participare
(Urmare din pagina I)

fine, sectorul V este „la 
plan" șl în acest context 
consemnăm că și pe an
samblul minei au crescut 
realizările zilnice, avînd 
perspectiva îndeplinirii rit
mice a planului începînd 
din prima lună a anului 
viitor.

In fața comitetului de 
partid pe mină, a organi
zațiilor de bază din sec
toare stau sarcini com
plexe. Poziția bună, crea
tă în anul 1983 prin efor
turi care nu odată au pus

Cetecistele Margare
ta Turc și Maria Ilea
na, efectuează o încer
care la tracțiune a unei 
mostre de calcar în ca
drul atelierului C.T.C. 
de la IPSRUEEM.

(Urinare din pag. I)

activa a comuniștilor
în evidență puterea de mo
bilizare și dăruirea mine
rilor, a celorlalți munci
tori și cadre de conducere 
va trebui să fie consolida
tă tot mai mult și în acest 
6ens organizațiile de ba
ză își regăsesc sarcina de 
a acționa cu promptitudi
ne ori de cîte ori apar 
semnele care dovedesc scă
derea ritmului de lucru. 
Pe agenda de lucru a co
mitetului de partid, a bi
rourilor organizațiilor de 
bază se vor afla mereu 
sarcinile legate de înfăp
tuirea programelor de creș-

•
tere a productivității mun
cii economisirea materia
lelor și energiei, reducerea 
cheltuielilor și asigurarea 
unei activități rentabile. 
Putem spune că în acest 
spirit se acționează în rîn- 
dul celor mai multe for
mații de lucru, iar în frun
tea eforturilor pentru căr
bune mai mult, mai bun și 
mai ieftin se situează co
muniștii, promotorii iniția
tivelor înaintate, muncitorii 
cu experiență îndelungată, 
tinerii plini de elan și ab
negație, toate cadrele de 
bază ale întreprinderii.

Orășelele |
copiilor

In aceste prime zile | 
ale vacanței de iarnă i 1 
a elevilor s-au antena- î 
jat„ Orășelele copiilor", = 
mult așteptatele spații | 
în care copiii Văii Jiu- \ 
lui se întîlnesc în jurul i 
tradiționalului Pom de ț 
iarnă, simbol al vitali- ș 
tății, al permanenței 
vieții. Mîine se deschi
de „Orașul copiilor" 
din Petroșani (aflat în 
curtea Școlii generale 
nr. 1 — sediul vechi). 
Cu acest prilej, pe es
trada anume făcută, for
mațiile cultural-artlsti- 
ce din toate școlile gene
rale din oraș vor pre
zenta un spectacol de 
muzică, dansuri, poezie, 
copiii exprimîndu_șl dra
gostea și recunoștința 
față de partid care ve
ghează asupra lor.

Tradiționalele „Orașe 
ale copiilor", frumoase 
spații ale fanteziei, s-au 
deschis și în Vulcan, 
Lupeni, în alte localități 
din Valea Jiului.

„Steagul roșu“ a criticat. 
organele vizate răspund 

PENTRU ÎNTĂRIREA 
DISCIPLINEI

De la autobaza C.M.V.J., 
primim următorul răspuns ;

„Autobasculanta 31-HD- 
7834 condusă de conducă
torul auto Șandor Carol 
se afla în cursă clandesti
nă, fapt pentru care s-a 
dispus : sancționarea pe 
timp de 3 luni cu o treap
tă, schimbarea de pe auto
basculantă, imputarea con
travalorii transportului de 
524 lei și punerea în discu
ția colectivului de conducă
tori auto.

Autobasculanta 31-HD- 
2591 condusă de Truică 
Nicolae transporta piatră 
concasată pentru I.G.C.L. 
Petroșani pe baza comenzii 
nr. 739/23.09.1983, dar, din 
neglijență, nu a luat avi
zul de expediere de la 
Carieră, drept pentru care 
a fost sancționat cu mus
trare".

Cînd sprijinul nu-i întotdeauna 
cel promis

(Urmare din pag I)

ducției extrase. Din discu
ția purtată cu ing. Gavril 
Horvath, adjunctul șefului 
de sector, am reținut că se 
lucrează intens la introdu
cerea transportului pe benzi 
și în zona în care lucrea- 

■ ză Costea Aftonic. Alte ne
cazuri nu sînt. Plasarea es
te corespunzătoare, colec
tivul este omogen din 

punct de vedere al pre
gătirii profesionale. Atunci? 
Totul ține de organizare. 
Adjunctul șefului de sec
tor și normatorul, sing. 
Constantin Dondera, ne.au 
asigurat că, începînd cu 1 
ianuarie 1984, atît sectorul 
cît și brigada, își vor rea
liza sarcinile de plan. Să 
lăsăm să vorbeâscă fapte
le.

O anchetă apărută în 19 
noiembrie sub titlul „O 
singură cauză — indisci
plina. Dar aceasta este su
biectivă!", se referea la 
brigada condusă de Flo
rin Șerban, din sectorul I 
al I.M. .Vulcan. Subingi- 
nerul Stănilă Pantiloiu. se 
poate mîndri că în luna 
noiembrie a obținut o pro
ducție suplimentară de 1700 
tone la nivelul sectorului 
pe care-1 conduce (la zi, 
în decembrie, plus 300 to
ne). Despre Florin Șerban 
însă nu are să ne dea vești 
bune. La decada a doua, 
brigada are un minus de 
900 tone. Dezarmant de 
sincer, dar situația nu e 
în regulă...

De fapt același lucru îl 
aflăm și de la mina Lo- 
nea, de la sectorul II, des
pre brigada condusă de 
Constantin Dăscălescu. A-

La ordinea zilei... viitorul

realizarea sarcinilor sta
bilite.

Raportarea cu mult îna
inte de termen a sarcinilor 
aferente mai multor sec
toare de producție din 
unitățile miniere ale bazi
nului oferă acestor colec
tive de muncă prilejul în
deplinirii exemplare a an
gajamentelor pe care le-au 
asumat în recentele adunări 
generale ale oamenilor 
muncii în care au fost dez
bătute pe larg sarcinile a- 
nului 1984, minerii Văii 
Jiului exprimîndu-și .hotă-

rîrea de a le îndeplini e. 
xemplar. Se cuvine relevat 
faptul că din cariera Cîm- 
pu lui Neag s-au extrag 
suplimentar în acest an 
peste 100 000 tone de căr
bune cocsificabil, că mi
nerii celui mai mecanizat 
sector din Valea Jiului, 
sectorul IV de la Lupeni, 
au trimis în plus siderur
giei aproape 50 000 tone de 
cărbune; că din abatajele 
sectorului V Vulcan s_au 
extras suplimentar peste 
26 000 tone de cărbune. 
Pleiada colectivelor de e- 
lită ale Văii Jiului conti
nuă cu cele ale sectoare
lor IV Lonea, V și III Lu

peni, II Petrila, III Uri
cani și altele. în enumera
rea de mai sus n-am în
cercat nici o Ierarhizare, 
ea ne_a fost „impusă" de 
cantitatea de cărbune ex
tras peste prevederi în a_ 
cest an, cantitate care de
pășește ordinul miilor de 
tone.

Și, nu se cuvine să în
cheiem aceste rînduri fără 
a fi amintite încă două co
lective, cel al sectorului 
de investiții — deschizăto
rul de noi drumuri' în a- 
dîncurile minei Petrila, ca
re și-a realizat cu două 
luni mai devreme sarcinile 
anuale — și cel al șan

tierului IV Lupeni al în
treprinderii de construcții 
și montaje miniere Petro
șani care a înălțat turla și 
a echipat cel mai mare puț 
de extracție din țară, în
cheind anul cu o lună 
înaintea calendarului.

Au mai rămas cîteva zi
le pînă la finele anului, 
zile în care și alte colet■ li
ve de muncă din Valea 
Jiului vor încheia bilanțu
rile lui 1983. Ceea ce 
marchează însă puternic 
activitatea acestor zile este 
pregătirea anului 1984. Pu
tem spune că Ia zi în e- 
conomie este... viitorul.

ceastă brigadă a fost în 
impas în luna octombrie 
și noi am ajutat_o cu an
cheta „O sesizare înteme
iată, o intervenție opera
tivă". La ora actuală, deși 
sectorul are un plus de 
660 tone, cu o depășire a 
productivității de 800 kg 
pe post, brigada lui Dăs
călescu n_a contribuit cu 
nimic la aceste realizări.

Iată moduri'de a sprijini 
concret, operativ, eficient 
brigăzile rămase sub plan. 
Moduri care ar trebui să 
dea de gîndit conducători
lor întreprinderilor mi
niere Livezeni, Vulcan și 
Lonea, pentru a sprijini 
brigăzile să iasă din im
pas. Măcar acum, în cea
sul ah 12_lea! .

I E CUPA VACANȚEI. In 
I cadrul programului de ac_ 
Itivități din vacanță, luni 

(ora 9) se vor desfășura 
competițiile de șah (la

I Școala generală nr. 4 Pe_ 
I troșani) și tenis de masă 
|(la Școala sportivă) dota

te cu „Cupa vacanței". Vor 
participa elevi și eleve de 
la toate școlile generale și 
liceele din municipiu. (T.S.)

■ SPECTACOL. Luni (de 
la orele 17 și 19,30), în

sala Casei de cultură din 
Petroșani, vor avea loc 
două reprezentații cu spec
tacolul de muzică populară 
„Cîntăm cu drag la oameni 
harnici", susținut de an
samblul „Parîngul" din 
Valea Jiului și interpreta 
Mariana Drăghicescu. (T.S.) 

„RECORD" NEDORIT. 
Aflăm că in cazul blocu
rilor 49, 54 
can, strada 
realizat un 
totul și cu 
de peste doi

și 55 din Vul-
23 August, s-a 
„record" cu 
totul nedorit: 

ani ele așteap
tă să fie terminate finisa
jele exterioare. Sperăm că 
informația va servi, mă

îndemn 
răspun- 
situație.

car acum, ca un 
la lucru pentru cei 
zători de această 
(A.T.)

ACȚIUNE 
REA-SCA. în 
le a Jiului, 
U.T.C. din întreprinderi au 
declarat perioada 25—30 
decembrie „Săptămina pro
ducțiilor record". Este o 
acțiune tinerească, dedica
tă apropiatei aniversări a 
Republicii. (M.B.)

■ O NOUA UNITATE 
DE LIBRĂRIE. Centrul de 
librării Deva, a deschis, 

în incinta halelor agroali- 
mentare din Petroșani o

TINE-
întreaga Va- 

comitetele

nouă unitate. Este vorba 
de librăria nr. 32, cu ges
tiune și aprovizionare pro
prie, care desfac^ articole 
de papetărie și jucării. 
(T.Ț.)

gj REVELIONUL TINE
RETULUI, Filiala Biroului 
de turism pentru tineret 
din Petroșani ne informea
ză că la complexul turistic 
Valea de Pești se va orga
niza Revelionul tineretului, 
înscrierile se pot face la 
organizațiile U.T.C. din U- 
nitățile economice din mu
nicipiu. (T.S.)

■ ANALIZA. Mîine, 
începînd de la ora 16/00,

în sala Teatrului de stat 
din Petroșani, Consiliul 
municipal al apărării, • 
nalizează în cadrul unei 
ședințe de bilanț, activi
tatea desfășurată în anul 
1983 
gărzi patriotice, 
civilă, Cruce Roșie și de
tașamentele de pregătire 
a tineretului pentru apă
rarea patriei. (T.Ț.)

de formațiile de 
apărare I 

I 
I

Rubrică realizată de 
T. SPATARU
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Pietrele Sarmizefietusei, martor milenar
După ' cum se știe, a- 

nimați de patimi poli
tice străine unei științe 

am nur ., istoria — 
unii au negat conti
nuitatea daco-roma-
nă în ținuturile noastre. 
Mai direct ori pe ocoli
te, ei merg pe ideea u- 
nei depopulări masive a 
Daciei .afirmînd că 
ritoriul acestei țări 
fost transformat de 
mani, într-un, cum 
place să o spună, 
șert". în viziunea 
tor istorici, la pierderi
le dace din timpul ce
lor două războaie, din 
101—102, 105—106, s-ar
fi asociat un adevărat 
genocid îndreptat împo
triva 
mate 
tență 
fel că 
tivă a 
ia nici un autohton. Es
te o teză pe cît de for
țată și ireală pe atît de 
nocivă. Acest prim* hia
tus al continuității des- proape în zilele 
chide apoi calea 
lalte „depopulări" 
tragerii „totale" 
timpul lui Aurelian, 
aceasta ar fi lăsat apoi 
o țară „pustie", un re
ceptacul vid, menit a- 
poi timp de o mie și mai 
bine de ani să primeas
că diverse migrații, iar 
tîrziu 
peste 
' -'rile

re" 
sigur, 
te mărturii de ordin ar
heologic, toponimic, ling
vistic, logic și de altă 
natură care 
lucrurile nu 
cut așa. Noi 
pus să aducem la lumină 
o mărturie cu adevărat 
copleșitoare, nefolosită în-

te- 
a 

ro
le 

„de- 
aces-

populației neînar- 
ce opunea rezis- 
Invadatorilor, ast- 
la cucerirea efec- 
țării, nu mai tră-

celei- 
a re- 

din
Și

de tot pe furiș, 
ape și prin trecă- 
munților, o „întoar- 
a românilor... De- 
există nenumara-

atestă că 
s-au petre- 
ne-am pro-

ȘTIAȚI CA...
...cea mai mare carte 

oștală din lume are lun- 
imea de 6 m și lățimea 
e 3 m? Această carte poș_ 
ilă uriașă i-a fost trimi- 
1 artistei Greta 
1 anul 1934, de 
e admiratori.
...cel mai bătrîn 

in lume care a 
i) succes o

Garbo, 
un grup

îrstă

1977
în

cel

cetățean 
suportat 

intervenție 
rgicală in anul 

Charlie Schmith 
de 135 de ani?

...numele de familie 
îai Tăspîndit este „chang‘ ? 
Lcesta îl poartă intre 9_12 
i sută din populația Chi- 
ei, adică, cel puțin 
lilioane de oameni.

75

...adevăratul nume al 
așului 
cric 
terc? 
ueble
î reina de los angeles de 
orciuncula.

o- 
se 
de 
El

Los Angeles 
de fapt în 55 
Dacă rețineți: 
de nuestra senora

!

i,. ' cea mai mare cons- 
-ucție umană de pe Terra 
ste marele zid chinezesc? 
ung de peste 5 000 km, 
îălțimea variază între 
—10 m, uneori și 16,5 m. 
idul este construit din 
ămînt, cărămidă și pia_ 
ă.
...cel mai efemer ziar a 
lărut la Paris și se nu. 
ea Charlie Matin? ExiS- 
nța lui s.a limitat la zi
le de 16 și 17 martie 1981.

...cel mai vechi roman 
moscut de istoria litere- 
r poartă titlul de „Po
ftea a doi frați" fiind 
>era scriitorului teban 
î-na-na i a fost scris 

jurul anului 3200 î.e.n.? 
șmanul este cuprins în 

foi de papirus.

...prima expoziție fila- 
■lică din lume a fost 
ț,chisă în anul 1870 la 
•esda, în Germania ? Cu 
eastă ocazie s-au ex- 
s 6000 de timbre.

Culese de
ILIE B.

că, a continuității daco
române, furnizată chiar 
de vestigiile aflate pe 
Dealul Grădiște!. Homa- 
manii firește au urmărit 
cu tenacitate desființarea 
statului dac liber, a unei 
forme politice de organi
zare care li s-a opus mul
tă vreme, dar nicidecum 
distrugerea dacilor ca et
nie, mai ales după ce a- 
ceștia au fost înfrînți din 
punct de vedere militar. 
In treacăt fie spus seve
rele norme juridice roma
ne opreau uciderea, chiar 
a luptătorilor, după depu
nerea armelor, cu atît
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZX

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

zzzzz/zzzzzzzrzz/z/zzzzz/z/z.vzz, 
mai mult respectiva nor
mă opera în relația cu 
o populație civilă ajunsă 
deja în cadrul stăpînirii 
romane. Tîrziu de tot, a- 

noastre, 
cînd arheologii au dezvă
luit și cercetat zidurile 
Sarmizegetusel, fosta ca
pitală a Daciei s-au lovit 
de niște lucruri ciudate. 
Pe o mare întindere a zi
durilor cetății, deși blocu
rile sînt tipic dace, tehni
ca de construcție diferă 
de cea a autohtonilor. 
Cele două paramente ale 
zidului dac erau solidari
zate prin bîrne transver
sale de lemn încastrate în 
blocuri. Ordinea acestei 
încastrări era fixă, ea gă- 
sindu-se din rațiuni, con
structive, pe fața supe
rioară a blocurilor și a- 
ceastă poziție o păstrau 
în operă. Cum spuneam, 
utilizarea și dispunerea 
pietrelor pe o bună parte 
a zidului, nu respectă ca

noanele dace. Mai mult 
chiar, în acest zid refăcut, 
se găsesc incluse baze în 
coloane, evident luate din 
spațiul sanctuarelor, pie
se ale canalelor de drenaj 
ancadramente de poartă, 
pietre unghiulare de bolți 
etc. Este, cu alte 
cuvinte un zid 
mai nou construit cu ma
teriale dace însă după o 
altă tehnică. Avem, pen
tru comparație zidul din 
partea nordică a incintei, 
construcție de certă ori
gine dacă. Refacerea ce
tății distrusă pe anumite 
porțiuni în timpul lupte
lor, aparține romanilor; 
în unele locuri chiar 
duetul zidului a suferit 
abateri de la traseul o- 
riginal. In cetatea astfel 
refăcută a fost plasată o 
unitate militară romană 
(îi cunoaștem și numele) 
care a construit aici bara- 
camente menite adăposti- 
rii ostașilor, apoi o baie 
și în fine alte facilități. 
Misiunea acestei unități 
într-o cetate refăcută nu 
putea fi alta decît supra
vegherea populației au
tohtone din jur, dar toate 
acestea DUPĂ RĂZBOI, 
după acel război care 
pusese capăt statului dac 
însă nu și populației da
ce șuficient de numeroa
să și validă, în stare să 
inspire ocupantului lua
rea anumitor măsuri de 
siguranță. Iată deci con
stituit „în piatră" un ar
gument vizibil și astăzi 
care dincolo de animozi
tățile reale între puterea 
romană de ocupație și 
daci, mai ales în primele 
decenii de la cucerire, 
mărturisește continuitatea 
autohtonă în sînul stăpî
nirii romane.

Dr. V. MORARU

Valeriu BUTULESCU

vastei de iarna.

De fa o duminică la alto

MIC DICȚIONAR 
de Anul Nou

CIORBA DE 
CE — Balsamul

CÎȘLEGI — Simfonie în 
„guiț" major.

DAMIGEANA — „Paha
rul" lui Setilă.

DOUA CĂRĂRI — Sla
lom cu., damf și sughițuri.

FELINAR — Proptea cu 
feștilă.

MAHMUR — O stare de
nes tare.

MASCAȚI — Actori... de 
circumstanță.

MIEZUL NOPȚII — Pre- ’ 
dare_primire... pe întune
ric.

MOȘ GERILA — Naba
bul familiei.

POTROA- 
chefliilor.

j D. C. MAZ1LU

Foto: Cristian ȘTEFAN

fronisă nerimată
C115)

® în fiecare frunză se 
stinge lent nostalgia 
mugurilor.

© Există iubiri mari, 
iubiri mici și iubiri in 
general.

@ Păsările de noapte 
nu plac privirii.

© Zilnic călcăm în 
picioare pămintul care 

ne hrănește.
® Uneori frunzele a- 

rată vintului încotro să 
zboare.

Venim în întîmpinarea dorinței exprimate de 
mai mulți cititori, de a diversifica problematica pa
ginii de față. Facem un prim pas în acest sens, 
inaugurînd o rubrică cu probleme de ȘAH, convinși 
că in acest mod oferim cititorilor care au pasiunea 
„sportului minții" prilejul unor lecturi agreabile, al 
dezlegării unor probleme pe tabla cu 64 de pătrate 
— pe scurt, petrecerea unor clipe deconectante, dar 
și instructive, la sfîrșit de săptămînă.

în cele ce urmează, începutul.

O partidă pe săptăm'nă

Numărătoarea...

ț

ț

)

*
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Fiindcă IARNA și_a schimbat 
iar, zăpada pe noroi, 
să_nvățăm a număra 
pîn’ la zece și-napoi: 
într_o mică gestiune, 
zilnic, se socoteau bani.
UNU’ n-a mai socotit 
și-a luat DOI... ani. 
DOI pot face o pereche, 
de nu intervine altu': 
(Cei TREI mușchetari au fost, 
după cum știți... PATRU) 
PATRU anotimpuri, anul, 
își permite a avea, 
dar vezi cîte unul stînd 
și-așteptînd... al CINCILEA. 
CINCI degete la o mină 
ia bacșișuri grase, 
însă cea de-a doua, nu, 
aia stă... de „ȘASE!" 
ȘASE stele are vodca, 
(aia nu e lapte) 
și o bea, la bar, nepotul, 
cu-alți pitici... vre-o ȘAPTE. 
ȘAPTE zile-a absentat, 
el, și-i prea de tot,

Este aproape sigur că 
au existat în antichitate 
numeroase descoperiri ști
ințifice și tehnice care nu 
s-au generalizat și nu au 
ajuns pînă în zilele noas
tre, fiind acoperite de ui
tare. Multe dintre ele au 
fost redescoperite de cer
cetătorii moderni după su
te și chiar mii de ani ; al
tele cum ar fi de-exenipLu 
secretul transportării unox' 
blocuri enorme de piatră 
la mari distanțe, au rămas 
nedescifrate pînă în zilele 
noastre, dînd naștere la 
teorii absolut incredibile, 
cum ar fi existența unor 
forțe antigravitaționale în
tr-o epocă f?i care nici e- 
lectricitatea nu fusese in
ventată. Se pare că sume
rienii cunoșteau și foloseau 
la construcții teorema lui 
Pitagora. Este sigur că în 
anul 250 î.e.n. Eratosthene 
a calculat cu exactitate în
clinația axei și lungimea 
meridianului terestru. De a- 
semenea, a rămas în istorie 
performanța Iul Eupalinos 
din Samos, remarcabilă

fulgilor de nea
vorba unui vechi citat:
„El mănîncă ce și-a COPT", 
OPT e ora-n care_începe 
iar o zi de muncă NOUA, 
dar în caz de.întîrziere 
ei împart cu A.U.T.L.P—ul 
...vina pe din două. .
NOUA este.n clasament 
locu-n care JIUL trece, 

K dar sperăm ca jocul lui 
să fie de... ZECE.
ZECE este nota care 
NOUA ni s-ar acorda, 
OPTIMISMUL de l-am ști 
nimănui a nu-1 ceda.
ȘAPTE zile-n săptămînă, 
ȘASE zile lucrătoare, 
CINCI zile_foaie de boală 
(iată_o... rezolvare) 
PATRU puncte cardinale, 
TREI petale la trifoi. 
Ala mic luă un DOI 
eă-n ore visează.
(Dacă mai rămîne UNU’ 
el mai jos semnează)

Mircea ANDRAȘ
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Despre ȘAH,
Gîndirea a fost întot

deauna zestrea cea mai 
de preț a omului. Din mi
liardele de locuitori ai
Terrei, în memoria enci
clopediilor au rămas, cu
rare excepții, numai gîn- 
ditorii. Titanii omenirii 
nu au fost cei dotați cu 
forța brută, ci cei care 
prin uriașul lor registru 
de gîndire au reușit, să 
concretizeze idei de valoa
re inestimabilă. Filozoful 
Diogene, matematicianul 

Arhimede, generalul Han
nibal, muzicianul Beetho
ven, poetul Eminescu, 
multilateralul Leonardo 
da Vinci, strălucitul dra
maturg Shakespeare, fi
ziciană Marie Curie, șa- 
histul Alehin sînt numai 
cîteva personalități care s-au 
impus datorită gîndirii lor.

Fiind un produs al na
turii, care, datorită, lipsei 
sale de consecvență nu 
va putea fi reprezentat 
cu balanța dreptății în 
mînă, omul este dotat, în
că de la naștere, cu cali
tăți și imperfecțiuni, care 
merg pînă la individuali
zare, determinînd astfel 
premisa de bază în stabi
lirea ierarhiilor. De aici, 
ideea organizării între
cerilor de orice fel între 
locuitorii pămîntului.

Au apărut mai întîi ce-

Tehnici și civilizații enigmatice
chiar și în zilele noastre, 
care a dirijat lucrările de 
străpungere a unui tunel 
din Samos, lung de 900 m 
cu . care ocazie echipele, 
care atacaseră lucrarea' de 
la ambele capete s-au în- 
tîlnit cu exactitate în punc
tul dinainte calculat, tune
lul fiind rectiliniu. Se po
vestește că arhitectul șef 
Eupalinos n-ar fi avut nici 
măcar busolă, dar proba
bil că a folosit alte proce
dee și calcule deosebit de 
precise, care, din păcate, 
nu ni s-au transmis.

Tot pe lista unor reali
zări tehnice neobișnuite 
putem pune și penița din 
metal topit pe care o fo
losea la scris Aristotel. 
Despre Platon se povesteș
te că ar fi consti-uit o clep
sidră care îi servea și drept 
ceas deșteptător. împăratul 
roman Nero avea în pala
tul său un ascensor care 
deservea diversele etaje

ale palatului pînă la o 
înălțime de 40 m. Romanii 
cunoșteau sticla incasabilă, 
însă Tiberiu a distrus ate
lierul în care aceasta se fa
brica, de teamă ca o pro
ducție mai mare să nu mic
șoreze valoarea aurului și 
argintului din tezaur.

Istoria apocrifi

Nenumărate au fost do
cumentele care s-au pier
dut în decursul timpului 
din cauza fanatismului sau 
a ignoranței.

Este citat Iullus Cezar, 
cunoscut general roman, ca 
autor al primei incendieri 
a bibliotecii din Alexan
dria, în care Ptolomeu So- 
ter adunase peste 700 000 
de volume (papirusuri) re

feritoare la tradițiile și cu
noștințele științifice ale o- 
menirii de la acea dată.

Prin distrugerea unor do
cumente importante s-au 
pierdut și numeroase for
mule de fabricație sau de 
construcție, precum și ex
plicația unor procedee teh

nologice. Astfel, pietrele 
din care a fost construită 
piramida Keops sînt enor
me ; cele mai multe cîntă- 
resc 15 pînă la 100 de tone; 
ele sînt ajustate la sutimi 
de deget, în timp ce în 
construcțiile moderne, pie
tre de trei sute de ori mai 
ușoare, abia dacă pot fi a- 
justate la diferență de 10 
la sută dintr-un deget (mă
sură egipteană). Obeliscul 
din Place de la Concorde, 
foarte ușor în comparație 
cu greutatea componentelor 
piramidelor, a fost trans
portat cu- mare dificultate 
în anul 1835 de ia Luxor.

în genera! 
le în arta vînătorească, 
lupta corp la corp și pu
gilatul, apoi întrecerile a_ 
tletice. însă toate acestea 
se adresau 
preș forței 
în subsidiar, 
la această 
probabil, s_au pornit 
căutări mințile mai lumi
nate ale începutului erei 
noastre, născocind pînă în 
final jocul 
au început 
în „sportul 
bla cu 64

Tezaurul 
ține comori 
reprezentate 

care, repuse 
șah, pot să 
nespus de frumoasele com
binații ale lui 
Pillsburg, Reti, 
Tal, Larsen sau 
ile complexe și profunde 
ale unui Lasker, Capa- 
blanca, Botvinik, Fis
cher și, cu puțină imagi
nație și cunoaștere a îm
prejurărilor, pasionații șa_ - 
hului pot 
ambianța 
s-a jucat 
cele mai 
uimitoare 
bila lor 
divei-sitate.

Sorin POPA,
Liceul matematică-fizică

Petroșani

în mod ex- 
musculare și, 

gîndirll. De 
„pată albă", 

pe

de șah. Astfel 
și întrecerile 

minții" pe ta- 
de pătrate.

șahului con_ 
fără sfîrșit, 
prin partide 

pe tabla de 
reconstituie

Morphy,
Alehin, 

concepți-

să-și reprezinte 
epocii în care 
și să cunoască 
variate creații, 
prin inepuiza- 

originalitate și

Francezii au avut nevoie 
de două luni de muncă a- 
siduă numai ca să-1 încar
ce, operație realizată nu
mai datorită inginerului 
Lebas, care a inventat cu 
această ocazie tot felul de 
sisteme de transport. Dai- 
și pietrele piramidelor sînt 
mici în comparație cu blo
curile perutiene de la 
Sachsahuaman Machu Pi- 
chu și Ollantay-Tambo. A- 
ceste blocuri, uneori ajus
tate, unele lungi de 6 m și 
groase de 3 m, au fost a- 
samblate fără mortar și fă
ră crampoane cu o. preci
zie greu de imaginat pen
tru acea vreme. Intr-o ca
rieră de la Ball-Bek s-au 
găsit pietre de 750 000 kg ; 
cea mai mare numită Had- 
jar-el-Gouble (Piatra Sudu
lui) cîntărește 2 milioane 
de kg. Cu mijloacele de 
astăzi, o piatră de dimen
siunile acestui bloc nu 
poate fi nici măcar urnită 
de pe locul ei,

(Va urma) 
Cules de

ing. Ilio BREBEN
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IN LU/ME
Vizita prim-ministrului 

guvernului român, tovarășul
NAȚIUNILE UNITE FILME

Constantin
în R, P

Dăscălescu,
Bulgaria

SOFIA 24 (Agerpres). — 
Corespondență de la loan 
Erhan: Tovarășul 
tan tin Dăscălescu, 
i i nistru al Guvernului 
Republicii Socialiste Romă- 
r.u. a continuat sîmbătâ 

• vizita oficială’ de prietenie 
prin- 
lucru 
Ruse.

a

Cons- 
prim-

ii R.P. Bulgaria 
ti -ut- program de 
"ealizat în orașul 
P'- mul obiectiv vizitat 
fost uzina de mașini și u- 
tdaie 
ponentă 
comune 
realizată în cadrul 
rări’ reciproce 
bulgare.

în continuare a

grele, parte com- 
a întreprinderii 

Giurgiu — Ruse, 
coope_ 

româno-

fost

vizitat Complexul agroin
dustrial din Slivo Pole.

în încheierea vizitei, to
varășul Constantin Dăs- 
călescu a avut o întîlnire 
la consiliul popular al o- 
rașului Ruse. S_a exprimat 
dorința celor doi prim- 
miniștri de a lărgi, în ca
drul colaborării și coope
rării generale dintre Româ
nia și Bulgaria, contacte
le și conlucrarea directă 
dintre județele și localită
țile situate de o parte și 
de alta a Dunării.

Pe parcursul vizitei, tova
rășul Constantin Dăscă- 
lescu a fost însoțit de to
varășul Grișa Filipov.

LOCUITORII ORAȘE
LOR FRANCEZE situate 
la granița cu Spania cu
nosc călduri neobișnuite 
penti u acest anotimp. Ast
fel, la Perpignan s_a în
registrat o temperatură de 
plus 21,5 grade Celsius la 
umbră. Potrivit meteoro
logilor, asemenea călduri 
nu s-au mai înregistrat 
din luna decembrie din 
1961.

O EXPLOZIE 
de violentă s-a 
vineri seara 
din restaurantele 
ale Parisului, „Le 
Vefour", situat în 
capitalei franceze,
zia, la originea căreia 
crede că s_ar afla o mînă 
criminală, a 
rănirea a cel puțin
persoane — relatează 
genția France Preșse.

deosebit 
produs 

într-unul 
celebre 
Grand 

centrul 
Explo- 

se

provocat 
șase 

a-

Anul 1983 — ăn preo- 
limpic — a prilejuit repre
zentanților culorilor spor
tive românești numeroase 
succese de prestigiu, care 
au adus noi trofee strălu
citoare în panoplia sportu
lui din țara noastră. Cu 
31 de medalii (dintiT care 
4 de aur) cucerite la cam
pionatele mondiale, 31 me
dalii (5 dp aur) obținute la 
campionatele europene și 
aproape 200 (77 de aur) la 
cele balcanice, bilanțul a- 
nului ce se încheie peste 
cîteva zile se prezintă re
marcabil, exprimînd vita
litatea și valoarea sportu
lui românesc, nesecatul iz
vor de talente al tineretu
lui român, înconjurat cu 
deosebită grijă și dragos
te de partidul și statul 
nostru.

Participînd la cea mai 
importantă competiție poli
sportivă a anului, Jocurile 
mondiale universitare de 
vară de la Edmonton — 
întrecere de aleasă calita
te sportivă, dar, în același 
timp, întîlnire prieteneas
că desfășurată sub semnul 
tinereții și păcii —, sporti
vii români s-au aflat .din 
nou printre protagoniști, 
obiinind 27 de medalii, 
dintre care șase de aur, 
ce. ce au urcat pe treapta 
cea mai înaltă a podiu- 
mului fiind atletele Ani- 
șoapa Cușmir, Maria Ra
du și Florența Crăciunes- 
cu, scrimera Elisabeta 
Guzganu, gimnasta Liliana 
Bălan și gimnastul Levente 
Molnar. Tot aici, la Ed
monton, ciclismul și-a In
și "is în palmares cea mai

Mesaje adresate U.R.S.S. 
și S.U. A. pentru a discuta 

căile salvgardării 
omenirii de pericolul 
distrugerii nucleare

NAȚIUNILE 
(Agerpres). — 
le Adunării 
Organizației 
Unite, Jorge Illueca 
nania), a adresat — după 
cum relatează agenția 
France Presse, citind un 
anunț oficial de la sediul 
O.N.U. — mesaje pre
ședintelui Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
Iuri Andropov, și pre
ședintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, in care li se cere

UNITE 24 
Președinte- 
Generale a 

Națiunilor 
(Pa_

să participe la o reuniu
ne Ia nivel înalt a celor 
15 state membre ale Con
siliului de Securitate, pen
tru a se discuta probema 
salvgardării omenirii de 
pericolul distrugerii nu
cleare.

Un mesaj similar a fost 
adresat, de asemenea, 
primului ministru al In
diei, Indira Gandhi, în ca
litatea sa de președinte în 
exercițiu al mișcării de 
nealiniere.

Energică reacție a poporului austriac

rachetelor nucleare în Europa !w
—• rachetelor nucle.
Europa !“. „Pen_ 

Europă denucleari- 
sint lozincile sub

„NU
„NU 

ace în 
tru o 
zată 1“
care s-a desfășurat, la Vie_ 
na, o manifestație a parti
zanilor păcii.

în cursul mitingului or-

ganizat cu acest prilej, 
vorbitorii s-au pronunțat 
pentru abolirea armelor 
atomice, a tuturor armelor 
de nimicire în masă. To
todată, participanții au 
adresat guvernului apelul 
de a exprima voința ds

pace a poporului austriac 
la Conferința pentru mă
suri de încredere și secu
ritate și pentru dezarma 
re în Europa, programată 
să aibă loc la Stockholm, 
în ianuarie 1984.

25 DECEMBRIE

spre 
intră

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Drumul 
Rio; Unirea: B.D. 
in acțiune.

LONEA; Tunurile din 
Navarone, I—II.

ANINOASAi Septem
brie.

VULCAN: 
din iad.

LUPENI
Raioane de

URICANI: 
umbra.

întoarcerea

— Cultural: 
curcubeu.

Omul

26 DECEMBRIE
PETROȘAN1 — 7 

iembrie: întoarcerea 
iad; Unirea: 
cucerește Atlantida.

LONEA: Marele 
pe.

VULCAN: 
I—II.

LUPENI: 
Rio.

UR1CANI: 
I—II.

Și

No- 
din 

Hercule

Marele

Drumul

TV.

șar-

vals,

spre

Vraciul,

25 DECEMBRIE
9,30

10,00
10,30

CALENDARUL
•f

1983 —26—31 DECEMBRIE

26 decembrie
loc, în Ruanda, alegeri legislati-

(Ziua de
— 1945)

LUNI,
— Au

ve.
MIERCURI. 28 decembrie
— Ziua națională a Nepalului 

naștere a regelui Birendra
— Se deschid lucrările celei de-a IX-a 

sesiuni a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a celei de-a zecea legisla
turi.

VINERI, 30 DECEMBRIE
— A fost creat, în 1918, Partidul Co

munist din Germania (65 de ani).
— Președintele Nigeriei, Shehu Shagari,

bună performanță în în
trecerile pistarzilor, prin 
„argintul" cucerit de Ghe- 
orghe Lăutaru, în proba de 
semifond, iar echipa femi
nină de baschet s-a clasat 
po un onorant loc secund.

Anul atletic 1983, marcat 
de evenimente importante, 
a avut printre marile per
formere pe Anișoara Cuș- 
mir, autoarea unui excep-

SlPTiMiNII
1 IANUARIE 1984

prezintă, în Parlament, bugetul ță
rii pe 1984.

SÎMBÂTA, 31 decembrie
— în Italia are loc, la Comiso, o mare 

demonstrație împotriva instalării 
rachetelor americane „Cruise".

DUMINICĂ, 1 IANUARIE 1984
— Ziua eliberării Cubei 

bătoare națională (25
— Sărbătoarea națională 

Democratice Sudan, 
independenței (1956).

— Și-a început activitatea, Jn 1964, 
Banca Internațională de Colaborare 
Economică (20 de ani).

--------- *----------------------—------ -------------------

(1959) — Săr- 
de ani).

a Republicii 
Proclamarea

continentului Ia individual 
compus, și Ecaterina Sza
bo, campioană mondială la 
sol și a continentului la 
paralele și sol, au demon
strat încă o dată valoarea 
de excepție a școlii româ
nești. Tot despre o verita
bilă școală românească se 
poate vorbi și în sportul 
pagaiei și padelei, canojș- 
tii Și caiaciștii noștri cuce-

Succese efe prestigiu 
ale sportivilor români 

în anul 1983
OVZZZZZ/ZZZ/ZZZZZ.IZZZZZZZ/Z.JZZZZZZZZJ'.//ZZZZ:WZZ/ZZ/ZZZZZZ/ZZZW/Z/ZZZZZ>

ționâi record mondial la 
săritura in lungime, cu 7,43 
m. Medaliată cu argint la 
prima ediție a Campionate
lor lumii, deținătoare a ce
lei mai bune pe: formanțe 
mondiale în sală (6,92 m), 
Anișoara Cușmir a fost în 
1983 una dintre cele 
valoroasa Sportive ale 
mii.

Gimnastica feminină 
mânească, propulsată 
cîțiva ani în urmă 
lentul inegalabil al 
Comăneci în vîrf ui 
hiei, a revenit în 
planul întrecerilor, 
rind nu mai puțin 
medalii la Campionatele 
mondiale și la cele euro
pene. Lavinia Agache, 
campioană europeană la 
bîrnă și vicecampioană a

mai 
lu-

re- 
cu 
ta-de

Nadiei 
ierar- 
prim- 
cuce- 

de 17

rind la campionatele mon
diale 3 in dalii de aur, 
prin Costicâ 
noe-lxlQ00 m, 
zaichin — 
la canoe - 2 
pajul de c 
alcătuit din Ionel Lețcaie, 
Nicolae Fcdosei, Ionel Con
stantin și Angelin Velea.

La rîndul lor, rugbyștii 
și-au reafirmat valoarea, 
devenind Campioni euro
peni, iar în toamnă au în
registrat un succes, în pre
mieră, în fața redutabilei 
echipe a' Țării Galilor. De 
asemenea, ciclismul, avîn- 
du-1 pe Mircea Romașca
nu, în fruntea plutonului, 
a marcat cîțiva pași im
portanți, atît pe plan orga
nizatoric — reluarea Turu
lui României —, cit și, mai

Olaru, Ia ca- 
Ivan Pat- 

Toma Simionov, 
ixluOO m și eehi- 
caiac - 4x1000 m,

ales, al succeselor, cu două 
victorii individuale (Mir
cea Romașcanu) și patru 
pe echipe în „Cursa Păcii", 
dominarea categorică în 
Turui Turciei și un valoros 
loc 3 pe echipe în Turul 
Bulgariei.

La fructuosul bilanț al a- 
nului contribuții meritorii 
le-au avut halterele, cano
tajul feminin, judo-ul, îno
tul, precum și handbalul, 
echipa masculină t.rminind 
învingătoare in „Super-cu- 
pa mondială".

In sfîrșit, fotbalul a adus 
numeroșilor' săi suporteri 
mari satisfacții, echipa na
țională obținînd o specta
culoasă calificare la turne
ul final al campionatului 
european. în daună unor 
formații bine cotate, cum 
sînt Italia, campioană mon
dială, Cehoslovacia, fostă 
campioană europeană, și 
Suedia. Totodată, Univer
sitatea Craiova a ajuns în 
semifinalele „Cupei UE1A", 
iar Dinamo București con
tinuă cursa în „Cupa cam
pionilor europeni", 'prezen
ța sa in sferturile de finală 
ale prestigioasei competi
ții fiind asigurată după 
eliminarea deținăV atei tro
feului.

Aflați mereu printre coi 
mai buni, cinstind prin 
comportarea lor drapelul 
scump al patriei socialiste, 
sportivii români duc pe 
toate meridianele și para
lele globului mesajul de 
prietenie și pace al popo
rului român, dorința de 
înțelegere și colaborare ca
re îi animă.
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bul artelor. 16,00 Buletin 
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manahul radiomagazine- 
lor femeilor. 17,30 Di
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UZINA ELECTRICA PAROȘEHI
ÎNCADREAZĂ de urgență,

diract sau ,P*'*n transfer, muncitor1 
în următoarele meserii:

ui lăcătuși

ȘJi sudori

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jurj 
Petrică, eliberată de I.U.M.

Petroșani. O declar nul 
(1514) .
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