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Productivități record — 
recorduri în producție

înainte de încheierea celei de a situația realizărilor din această 
doua decade, am solicitat un inter- săptămînă și în perspectiva săptă- 
vîu inginerului ION BESSERMAN, mînii productivității-record, recor- 
inginerul șef al C.M.V.J., privind durilor în producție.

surprins numărul ridicat 
ăl absențelor de la lu
cru și nefolosirea inte
grală a timpului de lu
cru afectat procesului de 
producție, fenomen care, 
cel puțin în acest început 
de an, nu s-a mai mani
festat la acest nivel. s A- 
semenea aspecte au c&n- 
dus la diluarea plasării 
în cărbune și reducerea 
numărului membrilor for
mațiilor de aproviziona
re a locurilor de muncă.

— Cum s-a intervenit 
pentru îmbunătățirea 
stării disciplinare ?
— Sub conducerea or

ei u 
orga- 
obș- 

între- 
au

Plenara U. A. S. C. R.
. Sîmbătă s-au desfășurat, care acestea 

în Capitală, lucrările Ple
narei Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, în 
cadrul căreia a fost anali
zată activitatea asociațiilor 
studenților comuniști con
sacrată educației comunis
te, revoluționare a studen
ților, consolidării politico- 
organizatorice și perfec
ționării stilului și metode
lor de muncă ale organiza
țiilor ASC, modalitățile în

acționează 
pentru transpunerea în 
viață a orientărilor și indi
cațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la formarea multilate
rală pentru muncă și via
ță a viitorilor specia
liști.

în cadrul lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul to
varășul Nicu Geaușescu, 
prim-secretar al Comitetu
lui Centrat al Uniunii Ti-

Hărnicia preparatorilor 
de cuarț

Secția de exploatare și preparare a cuarțului din 
Urîcani, aflată deja în cel de-aț treilea an al existen
ței sale, a demarat și în anul 1984 cu rezultate care 
certifică hotărîrea colectivului de a-și întări renume- 
le care-i conturează de acum existența ca o între
prindere fruntașă. In luna ianuarie, ș-au obținut de
pășiri importante la principalele produse, respectiv 
de 
de 
la

neretului Comunist, care 
a subliniat sarcinile ce re
vin organelor și organizați
ilor studenților comuniști 
în direcția îmbunătățirii 
muncii de educație comu
nistă, patriotică și revolu
ționară a tinerei generații 
universitare.

Participanții la plenară 
au adresat o telegramă Co
mitetului Central al P.C.R., 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretarul gene
ral ni partidului.

La întreprinderea 
de tricotaje Petroșani

— Tovarășe inginer, 
șef, în ultimele zile 
Combinatul minier Va
lea Jiului nu s-a ■ mai 
înscris în ritmul de 
extracție cu care , ne 
bișnuise în acest 
Mai mult, la 
bazinului nostru 
bonifer realizările 
sub nivelul sarcinilor, 
la zi, ale acestei luni. 
Care sînt cauzele ?
— Fac încă dc la înce

put precizarea' că în ceea 
ce privește condițiile ne
cesare realizării - integra
le a prevederilor de plan 
nu a intervenit nici 
schimbare, 
ganizatoric 
nu au fost 
ea ce ne-a 
noi ău fost unele aspec 
de indisciplină cu ca 
S-au confruntat între
prinderile miniere, 
toate, bineînțeles, 
parte dintre ele.

o-, 
an. 

nivelul 
car- 
sînt

Noi produse 
pentru export

Șîntem informați de to
varășa Elena Antal, secre
tarul comitetului de partid 
de la întreprinderea 
tricotaje Petroșani, că 
în acest an colectivul 
muncă acționează cu hotă- 
rîre pentru a lărgi sfera 
producției pentru export.

în acest sens, se află 
în lucru un număr de 54 
articole noi, reprezentînd 
rochii, pulovere și bluze 
pentru bărbați, femei și 
cdpii. Aceste produse ur
mează a fi expediate, pe 
bază de contract în 
U.R.S.S. și S.U.A. în pre
zent se află în lucru cîte 
un lot de produse pentru 
Canada și, respectiv, R.F.G. 
De remarcat că, toate 
ceste produse sînt 
proprie și urmează 
xoeutate în secțiile 
prinderii. (T.A.)

,, «

de 
și 
de

natului, la primele ma
nifestări de acest gen de 
indisciplină, prin con
tactele directe cu condu
cerile întreprinderilor mi
niere, prin operativele zil
nice, a intervenit atră- 
gînd atenția și indicînd 
în același timp căile prin 
care trebuie să se acțio
neze pentru întărirea dis- 

. ciplinei.. Sigur, principa
la cale concretă în a-i 
determina pe cei care au 
abateri să renunțe la ast
fel de practici, să-i mobili
zeze la o activitate susținu
tă, activitate care este atît 
în folosul lor cît și în 
interesul întreprinderii, 
al economiei naționale, 
rămîne munca de la om
Ia

13 la sută la materie primă pentru sticlă optică, 
18 la sută la materie primă pentru cristal, de 20 
sută la siliciu tehnic și de 20 la sută la feroaliaje. 
De la șeful unității, inginerul Ion Sîrbu, am a-

flat că și în luna februarie depășirile sînt, în prime
le două săptămlni, cuprinse între 10—16 la sută. De 
remarcat că în perioada de o lună și jumătate, cît a 
trecut din acest an, productivitatea muncii a sporit 
cu 2,3 la sută, iar cheltuielile la 1000 lei producție 
marfă au fost reduse cu 17 lei.

Evidențierile făcute de șeful unității ne permit 
să remarcăm ca fruntași pe minerii Dumitru Argeșa- 
nu, Gheorghe Bogdan, Dionisie Ianoși și Alexandru 
Csonkovsky, precum și pe preparatorii Floare Gălățan, 
Elena Grigore, Anastasia Cistelecan, Anica Țigău, I- 

Maria Purcea și Ileana Trofin, coordo- 
maistrul loan Maftei. Prin munca 
întregului colectiv, cuarțul extras 
vîrful Șigiău,. situat la cota 1450

leana Cioară, 
nați de către 
entuziastă, a 
cariera de pe 
metri capătă noi valențe.

lor 
din

Foto Șt. NEMECSEK(Continuare în pag. a 2-a)

Interviu realizat de 
Dorin GIIEȚA

o
Tehnic și or- 
nu sînt și nici 
probleme, Ce- 
surprins ,și pe

om.

a

Cărbune VISCOZA“ LUPENI

î
înir-o direcție, a- 
circulă, în același 
patru trenuri în... 
direcții. Dar,

ganizațiilor de partid, 
sprijinul celorlalte 
nizații de masă și 
tești, conducerile

* prinderilor miniere 
trecut la acțiuni concrete 
folosind formele și meto
dele specifice fiecărei u- 
nități. Combinatul mi
nier, conducerea combi-

Linia de strunguri pa
ralele din cadrul secției 
de ’ prelucrări mecanice 
de la I.P.S.R.V.E.E.M.

t «L

Mill

tot

cocsificabil 
peste plan

La întreprinderea minie
ră Lupeni, cea mai impor- 

"tantă furnizoare de căr
bune cocsificabil din Va
lea Jiului continuă efortu
rile întregului colectiv de 
a eytrage cantități 
mai mari de cărbune.

Un rol deosebit revine 
sectorului IV, cel mai me
canizat sector, care rapor
tează extragerea suplimem 
tară, Ia zi. a peste 30Gf' 
tone de cărbune cocsifica- 
bil. La baza acestui succes 
stă depășirea producții i- 
tății muncii planificate la 
nivelul sectorului cu 111 
kg/post, iar în cărbune, 
sporul de productivitate 
este de 300 kg/post.

Hotarîre unanimă de a realiza 
exemplar sarcinile de plan

tor nerealizări a constituit-o 
calitatea necorespunzătoa
re a celulozei, materie pri
mă de bază furnizată de 
C.C.H. Zărnești. Conținu
tul mape de umiditate și 
cenușă al celulozei de Zăr- 
neșii, filtrabilitatea sub 
parametrii ceruți de proce
sul de fabricație, au in
fluențat negativ calitatea 
firelor de mătase produse 
la ,,Viscoza“ Lupeni, Toți 
participanții la dezbateri 
ca Simion Ceteau. F.rna 
Farkas, Ecaterina Coehină, 
loan Nagy, Tiberiu Farkaș, 
Nicolae Banu, Nastasia 
Moldovan, Ileana Rad, Sil- 
viăn Matei, au subliniat în 
cuvîxAul lor, pe bună drep
tate, necesitatea de a se

ViorcI STRAUȚ

Darea de seamă și dez
baterile din adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muticii de la 
I.I-'.A. „Vîseoza“ Eu peni 

au exprimat hotărîrea fer
mă a întregului colectiv 
de a îndeplini în mod e- 
xemplar, la toți indicato
rii, sarcinile de plan din' 
acest an în condiții de e- 
ficiență economică sporită.

In anul 1983, colectivul 
I.F.A. "a reușit să obțină 
unele succese, în condiți
ile reducerii cu 134,7 
a ilieltuielijor totale 
u-ui.i iei producție, 
jan.catul colectiv asumat 
în întrecerea socialistă a 
fost depășit, evidențiin- 
ciu-se in mod deosebit co
lectivele secțiilor răsucit, 
bobinaj, depănat și pre- 
parație chimică.

Dezbaterile adunării, au

Iei 
la 

Anga-

dat în vileag, la o analiză 
mai aprofundată, că pe 
lingă rezultatele bune. în 
act i v itate.'i colcct i vil lui,
s-au înregistrat și nea
junsuri. Astfel, planul la
ZZZ/A.’MZZf/z/Z.l'Z/ZfA'Z/ZZZ/ZZ.Z/Z/

ADUNĂRI GENERALE 
ALE 

REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII

VZZZ/ZZZZZ/Z/Z/ZZZ./ZZZZZZZZZZZZZ»

producția fizică n-a 
îndeplinit. Față de 
ducția fizică anuală 
nificată s-a înregistrat 
restanță de 421 tone 
iar la calitatea _ .
A ț-B indicele de realizare 
a planului este mai mic 
eu două pro: -., a te decît cel 
planificat.

Principala cauză a aces-

fost 
pro- 
pla- 

o 
■ fire, 
firelor

(Continuare în pag. a 2-a)

a-
creație 
a fi e-’ 

între-

—
ADrumul cărbunelui, 

pavat cu entuziasm și 
abnegație muncitorească 

v» .... epi— I
sod a fost „scris“ de e-\ 
lectromecanicii districtu-1 
lui CFD Petroșani. Oa- } 
meni ca Florian Dîrne.a, ) 
Ladislau Vaczek, Sera- i 
fim Bologan — electri- i 
cienl, Liviu Silveșan și > 

. • — mon- | 
tori, au fost prezenți, zi 1 
saw .noapte, pe soare sau i 
vînt, ploaie sau viscol pe* 
traseul „dublu".

In urma lor, cu o regu- 
laritate... ceferistă, de i 
ceasornic au urmat cei i 
care asigurau electrifica- J 
rea celei de-a doua linii. ’ 
Lucrătorii de la ISAF j 
București au avut 
permanent sprijin 
partea districtului 
Petroșani, condus de Du- ț 
mitru Duileasa. Nu s-ar i 
putea spune că pentru ] 
ioaa iNccșc, iun. uutwwtd,: - 
Constantin Mureșan, Ioan * 

Alexandru TĂTAR |

Sfîrșitul lui ianuarie a dublării. Celălalt 
a consemnat în viața ce- : 
feriștilor din municipiul 
nostru un eveniment a- 
parte: începerea circula
ției pe linie ferată dublă 
electrificată între stațiile 
Petroșani 
Deci,, 
nuri, 
cu m 
ti mp, 
două 
consemna doar evenimen
tul, fără a-i numi pe cei 
care au dus greul (și 
cît de greu a fost, nu 
rareori !), ar fi nejust. 
Alături de lucrătorii șan
tierului ICCF . Timișoa
ra, au lucrat, în calitate 
de beneficiari, zi de zi, 

ț noapte de noapte, oame
nii din subordinifa șefu
lui districtului LI, Marin 
Dobre, îh fruntea lucrări
lor sltuîndu-se șeful de 
echipă Victor Bușan și Ioan Necși, Ion Bălteanu, 
meseriașul de cale Cons
tantin Burlan. Dar, a- 
besta a fost doar un e- _____________ , 
pisod din marca lucrare (Continuare în pag. a 2-a) ț

.....i șl Livezcni. ticw,

în loc de două tre- Gheorghe Bușoi

un ț 
din ț 
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în ziarul de azi
■ Să cunoaștem si să respectăm legile țării

PAZA PROPRIE A UNITĂȚILOR SOCIALISTE 
El Noutăți în librării

(In pagina a 2-a)
DE LA O DUMINICA LA ALTA

N Sîntem dintotdeauna pe aceste locuri
(In pagina a 3-a)

fli .^ctRaHtatea în lume
K Sport

(în pagina a 4-a)



A

Paza proprie a unităților socialiste
Potrivit Decretului nr. 

477/1983 paza întreprin
derilor și instituțiilor se 
organizează ,și se efec
tuează potrivit unui plan 
care este întocmit de u- 
nitatea socialistă. Neîn- 
tocmirea planului de pa
ză se sancționează cu a- 
mendfl de la 800 la 3000 
lei. Planul de pază sta
bilește numărul de pos
turi și amplasarea aces
tora, efectivul de paznici 
destinat pentru această 
activitate, ce persoane mai 
au atribuții în acest sens, 
amenaj ările, i n sta lăți ile
și mijloacele tehnice fo
losite pentru pază și a- 
larmare, "consemnul pos
turilor, modul cum se e- 
xecută 
lui la 
rea cu

Paza , — 
tă cu personal avînd 
nume aceste < ’

♦
cunoscută prin atitudi
nea corectă și buna con
duită "în societate. Sta
bilită printr-un plan ju
dicios și realist, paza 
proprie se organizează 
în formații compuse din 
paznici de obiective spe
ciale, portari, controlori 
de poartă și șefi de for-

■ mâții. ?

•nurrimuuuiitftiMirmilI,

SA CUNOAȘTEM 
și SA RESPECTĂM 

CEGILE ȚARII

Noutăți 
în librării

controlul accesu- 
obiectiv,. coopera- 
alte organe, . 
proprie se execu- 

1 a- 
atribuții.. 

care se încadrează în nu
mărul de posturi planifi
cat pe unitate. Conform 
legii, poate fi încadrată 
pentru pază persoana ca
re îndeplinește anumite 
condiții (de vîrstă — cel 
puțin 21 ani ; aptitudini 
fizice și profesionale a- 
decvate, stagiul militar 
satisfăcut etc.). 6 con
diție de bază este aceea 
câ persoana care se în
cadrează trebuie să fie 

V. . _______________

Decretul reglementea- 
. ză. situația unităților gru
pate în aceeași clădire 
sau cu același acces, un
de paza se organizează 
în comun, cu efective de 
la ambele unități, 
prin planul comun 
pază se stabilesc obliga
țiile și răspunderile’ Ce 
revin fiecăreia. Este re
glementată efectuarea pa
zei proprii de eîmp pen
tru unitățile care dețin 
cu orice titlu terenuri a- 
gricole. Pentru persona
lul destinat în acest sens 
este stabilită în plus o- 
bligația de a asigura pa
za tuturor bunurilor de 
pe aceste terenuri, pre
cum și aceea de a sesiza

iar 
de

drgănele competențe des
pre producerea de cala
mități, apariția unor dău
nători, precum și alte . 
evenimente de natură să 
producă pagube. Paza 
fondului forestier se asi
gură prin personal anu
me destinat în acest 
scop de conducerile uni
tăților socialiste dețină
toare ale acestor fonduri.

Pentru organizarea 
urmărirea bunei 
șurări a activității 
pază, conducătorii 
tăților socialiste au atri
buții clare în legătură cu 
întocmirea planului de 
pază, selecționarea unor 
persoane cu profil moral? 
corespunzător, . instrui-, 
rea specifică a persona- , 
lului de pază, asigurarea . 
spațiului pentru unele 
amenajări legate de a- 
ceastă activitate, stabili
rea *' responsabilităților 
pentru șefii de compar
timente de muncă. Maiș-, 
trii și șefii de comparti
mente din locurile de 
muncă unde se lucrează 
în unu sau două schim
buri vor verifica dacă au 
fost luate măsuri pentru 
prevenirea sustragerilor, 
incendiilor, exploziilor, 
distrugerilor sau degra
dărilor.

Ilie ȘERBAN, 
jurist

Și 
desfă- 

de 
uni-

_

S-a redeschis, în clădi
rea Școlii sportive, librăria 
„Ion Creangă11 din 
șani. Din ultimele 
am reținut :

xxx Culegere de 
literare pentru

, V-VIII, vol. I (Editura di
dactică și pedagogică).

xxx Matematici elemen
tare. Probleme de sinteză 
(Editura Junimea).

XXX Metode de rezolvare 
a problemelor de matema
tică în liceu. (Editura Di
dactică și pedagogică).

Al. Mitru — In țara le
gendelor (Editura Ton 
Creangă).

Vasile Z, Iușan, Iuliu 
I. Pop — Fizică (Editura 
didactică și pedagogică).

xxxCircuite integrate li
niare (Editura .didactică și 
pedagogică). •

N. Drăgulănescu — 
genda electronistului 
ditura Tehnică).

xxx Almanahul „Con
temporanul11. Laureații pre
miului Nobel pentru lite
ratură.

G. Stoenescu —Materni
tatea și cultura fizică (Edi
tura Sport-turism).

Mara- Rieman — Alimen
tația sugarului (Editura 
medicală).'

Viorel Crișan — Trafic 
rutier. Fluență și siguran
ță maximă, poluare mini
mă (Editura Facla).

Petro- 
noutăți

texte 
clasele

A- 
(E-

Productivități record
'Urmare din pag l>

— Care este perspec
tiva îndeplinirii sarci
nilor de plan piuă la 
sfîrșitul acestei luni ?
— Cea mai importantă 

acțiune pe care o orga
nizăm, în colaborare eu 
sindicatele 
rilor miniere și la solici
tarea unor colective de 
oameni ai muncii, este 
săptămîna productivită- 
ților record — a recordu
rilor în producție și do
rim ca în această perioa
dă să ridicăm,' să readu
cem, de fapt, ritmul rea
lizărilor la nivelul impus 
de îndeplinirea prevede
rilor de plan. De fapt, în 
24 februarie va avea loc 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii din cadrul Com
binatului minier Valea 
Jiului și dorim, trebuie 
să ne prezentăm cu sar
cinile de plan 
integral și chiar depășite.

— Dorința 
transpusă în practică !
— Pentru aceasta va 

trebui ca întreprinderile 
care au cel mai mare 
minus, la zi, să depună 
eforturi stăruitoare . 
tru ca noile abataje 
trate în funcțiune să 
ducă la capacitatea 
iectată. în această situa
ție este mina Lupeni cu 
abatajele mecanizate din 
stratul 3. La mina Bărbă- 
teni, colectivul trebuie 
să acționeze pentru creș
terea productivității rea
lizate în abatajele fron
tale "și cameră, iar la Lo- 
nea trebuie să se acțio
neze pentru respectarea

tehnologiilor și a cicluri
lor de producție.

■— Săptămîna produc- 
tivităților record și a 
recordurilor în produc
ție este organizată nu
mai pentru întreprin
derile miniere ?
— în primul rînd, pen- 

întreprinde- tru întreprinderile mi
niere, dar . vom antrena 
și unitățile de preparare 
a cărbunelui și furnizo- 
arele de materiale și 
piese de schimb. Dorim 
că recordul în producție 
Să fie în același timp și 
recordul calității. Cred 
că este nevoie să mai fac 
o precizare. în cursul a- 
cestei săptămîni vrem să 
creștem productivitatea 
muncii realizate și, si- , 
gur, producția extrasă, 
dar fără a neglija celelal
te activități de întreține
re a lucrărilor miniere de 
transport și acces la lo
curile de muncă, de revi
zii și reparații a utilaje
lor din dotare. Dorim, 
și așa trebuie să fie, o 
mobilizare de excepție a 
colectivelor miniere la 
sporirea productivității 
muncii pentru a depăși 
acest moment de impas 
sau mai bine zis, de scă
dere a ritmului nerealiză- 
rilor. Prin măsurile luate 
în cursul săptămînii vi
itoare sperăm să obținem 
o creștere a productivi
tății muncii la fronturile 
de lucru de 10—15 
sută și proporțional

Instantaneu 
ceultii industrial 
vilor, maistrul

din cadru] atelierului-școală al I.i- 
minier din Petroșani. In mijlocul ele- 
instructor Francisc Streitferd.

Foto: Ștefan NEMECSEK

1
Entuziasm și abnegație i

lum și ritm de muncă < 
sporite, cărora nu e ușor ) 

Dobrică, loan Dragomir.sa le faci față. Insă, cu | 
sau Octavian Rusu a lu- ------- - — —- ■
era sus pe stîlpi, la. măi— i w-e uv <■
țimea de 5—6 metri față meserie și în același co- ] 
de sol, în bătaia vîntului, - ■■ ■ - ■
a ploii sau pe ger a fost 
ușor. „Oamenii aerieni", ciunescu, 
cum sînt numiți în glumă, 
nu puteau da însă înapoi 
în nici un moment. Pen
tru lucrările lor se tra
sau „ferestre", se acordau 
închideri de linie scurte,

■ pentru a nu perturba cir- 
'culația. Deci, timpul tre- 

i buia folosit, indiferent de 
| „intențiile" bune sau rele 
ț ale... naturii....................... .

j
ț tență remarcabilă, 
i Gheorghe Bîlgăr.
1 discutat chiar cu el, ru- ooișnuir, am conaian, a- 
J gîndu-l să ne relateze cî- runeîndu-ne în miezul u- 

ac- 1
. nat, făcîndu-ne

— Dublarea liniei Pe
troșani — Livezeni, pre
cum și creșterea capaci
tății stației Livezeni au 
fost (și sînt încă!) lucrări 
care ne-au pus la încer
care, forțele și posibilită
țile. Montarea unor insta
lații noi, modernizate, ne
cesitatea mutării și mo- 
dificării traseelor, asigu- frumoasă tocmai pentru i 

ț rar ea legăturilor, perma- că a relevat oameni șt ? 
I nent (dublarea și celelal- caractere, oameni și fap- * 
J te lucrări aferente, făcîn- te, oameni și OAMENI. î

r

ț
!

I

I 
I
I
I

(Urmare din pag. 1)

oameni ca Âladar Gross i 
(de peste 30 de ani în [

lectiv !), Dorin Cornea, i 
Ionel Crainic, loan Cră- ) 
i.lu.rtcoc.u, Vasile Fedoreac, j 
Nicolae Nicșa și Todorică | 
Bretean, reușești orice, i 
Am reușit să ne achităm I 
și de această sarcină \ 
complexă. l

Cu modestia lui, a o-; 
mis însă să adauge și j 
faptul că, în același timp, i 
s-a asigurat buna funcțio- i 
nare a instalațiilor TTR 1 
de pe întreaga secție Lu- | 
peni — Bouțari. Lucru i 
valabil și în cazul celor ’ 
de la districtul L7, CED) 
sau I.FTE... î

Amintirea stăruie din- J 
tre toate momentele vie- 1 
ții, asupra acelor clipe i

In sfîrșit, cei despre 
care am fost rugați să 
nu-l omitem, sub nici o 
formă, sînt lucrătorii sec
torului TTR, conduși de 
ani de zile, cu o compe-

Am unice, care ne smulg din Z 
discutat chiar cu el, ru- obișnuit, din cotidian,^ a- J 

------- ' u-\
nor probleme de soluțto- l 
nat, făcîndu-ne părtași J
la veritabile evenimente ] 
de neuitat. I

Ceea ce am relatat ți) 
pînă acum prin secvențe î 
izolate', asupra cărui fapt / 
ne-am oprit în aceste J 
rînduri, constituie un a- 1 
semenca EVENIMENT, i 
O lucrare imensă și grea, » 
dar care este tot atît de ț

| teva din momentele < 
i țiunii.i — r ■ ■ - . . -

J
*

I

( ----------  . . .
1 du-se fără oprirea circu- Și este lucrul cel mai e- 

lației !) au impus un vo- sențial. '

realizate

trebuie

pen- 
in- 

pro- 
pro-

la 
a 

producției de cărbune ex
tras, cu încadrarea strictă 
a producției extrase în 
indicatorii de calitate 
planificați.

(Urmare din pag. I)

acorda o atenție primor
dială problemei asigurării 
materiei prime de bună ca
litate.

Au fost formulate nu
meroase propuneri vizînd 
perfecționarea producției și 
a muncii, îmbunătățirea 
activității secțiilor. O pro
blemă deosebită o consti
tuie asigurarea materiale
lor și pieselor de schimb 
pentru efectuarea repara
țiilor la utilajele din ve
chea instalație de produ
cere firelor. în compara
ție cu prevederile de plan, 
9 reparații capitale (în va
loare de peste 2,1 milioane 
lei) n-au fost executate la 
termenele prevăzute, din 
lipsă de materiale și piese

de schimb. Rămînerile 
urmă la producția 
de fire se datoresc și 
selor opriri accidentale ale 
fabricației pe fluxul teh
nologic; nerespectării pa-

Amenajări
La I.M. Livezeni s-a i- 

nițiat și este ân curs de 
înfăptuire un amplu pro
gram de îmbunătățire a 
condițiilor sociale pentru 
întregul personal munci
tor. în acest context, au 
fost puse în funcțiune ins
talații moderne pentru în
călzirea aerului, s-au igie
nizat' băile, iar comparti
mentele TESA au fost or
ganizate astfel încît 
nou încadrat să nu 
fie trimis de la un 
la altul, ci își rezolvă 
problemele legate de
perea activității pe un sin
gur culoar. (V.S.)

un 
mai 
etaj 

toate 
înce-

ES UN NOU CABINET 
PENTRU 
practică 
muncitor din subteran se 
află în curs de amenaja
re. Este vorba de cabi
netul de ia I.M. Livezeni 
prin care se vor crea 
condiții mai bune de ins
truire și pe teme de pro
tecție a muncii a noilor 
încadrați îii jnuncă, dar 
și pentru perfecționarea 
cunoștințelor de NDPM 
pentru activitatea minie
ră din subteran. (V.S.) 

din Petroșani. g AGENȚII FRUN
TAȘE. Colaboratorul nos

Si TEATRUL DE 
Pil „Moș Poveste” 
Petroșani prezintă come
dia muzicală pentru copii 
„Concertul din pădure.11, 
de Gheorghe Negraru. 

,Spectacolele au loc marți, 
21 februarie de la orele 
10 și 12,30, la Casa de 
cultură 
(I.D.)

INSTRUIREA 
a personalului

tru Adrian Gavriliu din 
orașul Vulcan a notat de 
la inspectorul Ion Ciora 
din Deva o apreciere po
zitivă semnificativă: a- 
gențiile loio-pronosport 
din Lupeni și Vulcan se 
situează pe locul I, res
pectiv, pe locul II, în 
fruntea celor 40 de ase
menea unități din jude
țul nostru. (T.Ț.)

SEZON ÎNCHEIAT. 
Aflăm, de la filiala Pe
troșani a A.J.V.P.S. că 
în ziua de 16 februarie 
a.c. s-a încheiat sezonul 
de vînare a mistreților.

în 
probe tehnologice a noii 
instalații de producere a 
firelor de mătase. Pentru 
realizarea acestor indica
tori de plan și obiective, 
consiliul oamenilor mun
cii trebuie să acționeze cu 
perseverență și răspunde
re sporită în două direcții 
principale : utilizarea Ia 
capacitate a mașinilor și 
utilajelor din vechea ins-. 
talație și urmărirea rigu- 

de mătase, din care 200 de roasă a finalizării planului 
tone urmează să fie produ
se de noua instalație. Im
portante. prevederi sînt și 
la capitolele 
marfă, productivitate și la 
cel al reducerii costurilor 
de producție. De o deose
bită importanță este res
pectarea termenului de

măsuri pentru crearea punere în funcțiune 
' condițiilor necesare înde
plinirii sarcinilor de plan
din acest an.

Pentru anul 1984, T.F.A.
„Vîscoza" Lupeni are un

Hotărîre unanimă
rametrilor planificați la 
instalațiile de preparare 
chimică și de filatură. Toți 
participanții la dezbateri 
au subliniat în cuvîntul lor 
necesitatea întăririi 
plinei tehnologice, 
rării neajunsurilor, 
rii eficienței economice. 
Adunarea generală a adop
tat un bogat program de

plan de 2000 tone de fire

disci- 
înlătu- 
spori-

Continuă ieșirile în teren 
ale vînătorilor pe bază 
de autorizații, la comba
terea lupilor, vulpilor, u- 
lilor și altor animale ră
pitoare cu păr și pene.

H GARDEROBA ȘI 
BUFET. Pentru tinerii 
care participă la „disco
teca11 din cadrul Casei de 
cultură a sindicatelor din 
petroșani, conducerea a- 
șezămîntului a amenajat 
o garderobă — gratuită 
— și un bufet bine apro
vizionat (fără băuturi al
coolice). (Gh. B.)

Kg EXCURSIE. Comi-

de investiții pentru pune
rea în funcțiune a noii 
capacități de producție, 

producție Unul din obiectivele prio
ritare îl constituie și asi
gurarea materiei prime de 
calitate corespunzătoare e- 
xigențelor procesului de 
fabricație.

tetul U.T.C. de la I.M. 
Livezeni inițiază periodic 
excursii 
care se 
muncă.
cursie 
pentru zilele de,25 și 26 
februarie a.c. la Geoagiu- 
Băi. Se mai primesc în
scrieri. (S.V.)

E MATERIALE DE 
CONSTRUCȚII. După 
cum ne-a informat șeful 
depozitului. de materiale 
de construcții din Petro
șani, Gh. Florescu, uni
tatea dispune în prezent 
de ciment, var hidratat,

pentru tinerii 
evidențiază în - 

O astfel de ex-
este programată

humă, ipsos, țiglă, cărămi
dă, plăci' de azbociment, 
cherestea (stejar și brad), 
fier-beton și cornier, țevi, 
sîrmă, tablă neagră. De- . 
pozitul este, de asemenea, I 
aprovizionat cu cantități I 
mari de lemn de foc. Pro
gramul de lucru al unită
ții este de la ora 8 pînă , 
la ora 16.

Rubrică realizată de 
Toma ȚĂȚARCA

Dragomir.sa
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fARMELE STRĂBUNILOR
în anumite limite, Co

lumna traiană rămîne iz
vorul unor informații pri
vind istoria noastră ve
che. Laturile soclului de 
marmură, care a adăpos
tit odinioară urna cu res
turile cinerare ale împă
ratului, sînt bogat împo
dobite cu trofeele dace. 
Iată cîteva dintre ele — 
cămăși din zale și solzi 
metalici, securi de luptă, 
săbii curbate, lănci, nu
meroase scuturi și, bine
înțeles, încă în două rîn
duri, mîndrul simbol 
statului dac — 
purtînd un 
lup. Mai 
pe înălțimile 
sculptate, acolo unde 
derulează scenele 
ale conflictului daco-ro- 
man, vom găsi în mîinile 
vitejilor lui Decebal, să
bii scurte și arcuri, dar 
niciodată — pe columnă 

evident — oștenii nu poar
tă coifuri.

Este o situație curioa
să care a stîrnit multe 
discuții. S-a afirmat îh- 
tr-o vreme că autohtonii, 
dintr-un motiv greu de 
sesizat, poate de natura 
une: interdicții religioase, 
nu purtau coifuri. To
tuși soclul monumentu
lui abia amintit, ne arată 
că dacii au dispus de a- 
semenea prețioase auxi- 
lii, chiar dacă ele nu 
erau la îndemînă fiecă
rui luptător. Este adevă-

■ ■ au gura în piatră ! Ce spun
pre-
dar 
va- 

uni- 
ne-o

al 
balaurul 
cap de 

sus, 
coloanei 

se 
aspre

ro-

din 
Ia

Sîntem dintotdeauna
pe aceste locuri

către I.H. Crișan. Exe- 
cutînd o săpătură arheo
logică, în apropierea Cu-

cu-

BÂTALIA" POATE ÎNCEPE !.
Foto : Valerian MIRCESCU

(CRONICA RIMATA)
ZOOLOGICE.

perfect sesizabilă : an
trenata și agresiva mașină 
de război romană luptă 
pe un teritoriu străin, 
dacii, purtînd veștminte 
fluturînde, ridicați 
munți și cîmpii, de
ocupațiile lor pașnice, se 
bat cu violență întru a- 
părarea unui pămînt ca
re din vremuri imemoria
le era al lor. Dar, oare 
autohtonii să nu fi avut 
la îndemînă decît arma
mentul personal? — cum 
l-am denumi astăzi. Nu 
au dispus ei de oameni 
specializați în alte dome
nii ale apărării ? Să

luăm pentru început chiar 
mărturia Columnei. în- 
tr-un fragment de scenă 
se observă neîndoios os
tași daci aflați în spatele 
unei fortificații, mînuind 
un mecanism de aruncat, 
perfect asemănător cu a- 
eelea utilizate de
mani. Dacă această măr
turie a ajuns în marmu
ra Columnei, !
trage o singură conclu
zie' : prezența în mîinile 
adversarilor a unui nou 
gen de armă a fost atît 
de pregnantă îneît și-a 
cîștigat dreptul de a fi-

rat, autohtonii nu 
purtat „uniformă", 
cum adversarii lor, 
aceasta nu a scăzut 
loarea combativă a 
tăților dace. Așa cum 
arată Columna, îmbrăcați 
în hainele lor obișnuite 
purtînd scut și sabie, ei

................. eu este cu atît mai impor
tară tantă descoperirea făcută 
im- cu puțini ani în urmă de 

Romei.

descoperirile arheologice 
în privința mijloacelor 
de apărare ale străbuni
lor ? Desigur, multe ase
menea mijloace au fost 
distruse, altele au pierit 
sub apăsarea a nouăspre
zece veacuri. Iată de ce

se aruncă vij'elios, 
mișcări hotărîte și 
teamă de lovituri, 
potriva ostașilor 
Diferența stării morale 
dintre unii și alții este

V___________________________

girului, cercetătorul 
identificat un mormînt 
de incinerație aparținînd 
unei personalități politi- 
co-militare dace. Inven
tarul găsit — mai ales ar
me — a fost de-a dreptul 
uimitor. Tot ce cunoștea 
arta militară a timpului 
în privința, atacului și 
apărării personale era 
prezent aici ! Nu- uităm că 
personajul incinerat a 
fost un conducător ; chiar 
operînd reducerile de ri-, 
goare, ostașul dac putea 
dispune de un armament 
suficient de bun. Există 
un semn undeva că dacii 
au folosit mașini de a- 
runcat — baliste, adevă
rate tunuri ale timpului? 
De bună seamă, nimeni 
nu a descoperit pe teri
toriile noastre așa ceva 
și este puțin probabil să 
apară vreodată asemenea 
mecanisme ; dealtfel și 
cele care au aparținut 
romanilor s-au transfor- . 
mat de mult în pulbere. 
Dacă ivirea vreunui frag
ment dintr-o asemenea 
mașină de luptă este 
foarte improbabilă, 
noaștem în schimb, într-o 
fortificație recent desco- 

, perită două sau poate trei 
se poate ampiasamente clare, vizibi- 

le șt in locuri care indeph- 
nesc niște condiții limita
tive — cîmp liber în fa.ță, 
punct obligatoriu de tre
cere pentru inamic. Nu 
reducem la cîteva numă
rul amplasamentelor a- 
cestei puternice arme u- 
tilizată în Dacia la spar
gerea formațiunilor de 
tip testudo (broască țes
toasă) romane. Este 
totul posibil 
fort'fieațiilor 
nului să ne 
sugestii ori 
indirecte, că 
rtdicat la înălțimea Tehni
cii militare a timpului.

Dr. V. MORARU

cu 
ca studiul 

și al tere- 
aducă noi 
dovezi, deși 
dacii s-au

U M O R
<' Un pacient „curajos" in- 
?tră în cabinetul stomato
logic :

— Ia loc pe scaun,
■ spune medicul.

— Mulțumesc, nu 
obosit, pot sta și în
cioare, îi răspunde pacien
tul.

îi

sînt 
pi-

ORIZONTAL : 1) Rece 
— Animalele, o găsesc 
greu iarna ; 2) Boală...
rece — Fond, în fond !
3) 1984 — Haină — Auto
turism bun pentru iarnă;
4) Legendă — Tăcut; 5) 
Ins — Sosiri la urmă! 6) 
început de iarnă ! — Lo
calitate în Ciad — Iarna 
este albă ; 7) Numiți; 8) 
Bir! — Nina Radu — 
crede în zei; 9) Sînt 
teptate iarna — Sere! 
Imobilizați în alb.

V ERTICAL : 1) A răcit 
acasă — E toată albă (pl); 
2) Adusă de spate — Flu-

Nu 
aș-
10)

K Sînt oameni care nu merită să fie 
priviți in ochi. In fața lor mă plec cu 
plăcere.

■ Ca să. fii. Cezar nu e suficient Șă 
dai cu zarul.

K E genial să ai bani

gagCKȘȘ: Sa

■ Păstrează-ți finețea chiar dacă ți 
se pune ciomagul în mină.

IE Bunăvoință tardivă. A plomba dan
tura decedaților.

Cum, afară, s-a pus frigul 
și-încă, iarnă, o să fie, 
să-i luăm lui „ăla micu" 
cartea lui de zoologie.
Că-i frumoasă și-i cu poze 
(toate fiind numerotate).
Am rupt eu cîteva pagini, 
ce-s mai jos... împrăștiate.
El, la un depozit mare, 
lucră-n orice zi, cu har, 
Pențra. orice. doleanță, 
el, posedă-un... buzunar. 
(Dar declară sus și tare : 
„Mic-mi place CANGURUL, 
c-are... buzunar mai mare")

| Azi falsifică un act, 
> mîine doar . o semnătură,
' făcînd eu hoția, pact,
I văzu că, pe el, se fură.

-.^ - UI ■ yiî i-v-yj 1 r\11 yl 1 1 . I 1 .

I I 
IValeriu BUTULESCU

Poziția de control
Alb : Rh2, Dd7 

pioni gs, h5.
Negru Rg5.
Soluția de la probi? 

ma 1 :
1. Cd2, Rf4 2 Dg5 mat
1. Ch2 Rf4 2 Dg5 mat

viu european ; 3) Topiți 
în sfîrșit ! — Nicu Zorel ;
4) Rece — Imobilizată ;
5) Aceea (pop) — Picătu
ră ; 6) Haină albă — In 
sfîrșit soare ! 7) Unsoare! 
— Urs, fără coadă ! —
Rîu în Camerun ; 8) A- 
dormit... iepurește ; 9) A- 
duc zăpadă — Răsărit ; 
10) Iarna, este unul' din 
ele.
Dicționar : RSD, TAIZ. 
încrucișare și definiții

pe saptamina
PROBLEMA NR. 2

Ionel BURDEA
Grafica : 

Gheorghe FER'AR

T-
2 /
u. A
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Noțiunea de
Culoarea controlează lu

mea reală în care trăim, 
în viața și activitatea o- 
mului, culoarea a jucat un 
rol foarte important. Pen- 

' tru definirea unor culori 
s-a recurs la culorile unor 
obiecte din mediul încon
jurător, iar culorile flori
lor constituie întotdeauna 
sursa de plecare.

Experiența a arătat 
orice culoare, oricît
complexă ar fi alcătuirea 
ei, poate fi reconstituită, 
cu ajutorul a trei radiații 
luminoase monocromatice 
riguros definite. Este evi
dent că 
de bază 
-tueze în 
verdelui 
și în televiziune, reprodu- 

. cerea întregii game de cu
lori se bazează pe combi-

că\ 
de

aceste trei culori 
trebuie să se si- 
domeniul roșului, 
și albastrului așa

Risipind leu după leu 
se credea el însuși... LEU. 
(Să nu-1 prade, el se luptă, . 
pîn’la ultima vertebră, 
însă, acuma, după gratii, 
seamănă mai mult cu-o...

ZEBRA).
Cu nevasta s-a certat, 
pentru un sacou în dungi, 
iar aceasta i-a strigat 
că-i un animal, de-acela, 
care are urechi lungi. 
El a fost plăcut surprins . 
și-a plimbat-o prin oraș. 
(Animalul c-ureehi lungi 
el credea că-i... IEPURAȘ).
Taică-său e mare șef, 
maică-sa e cam la fel, 
despre el, copilul lor, 
se spun lucruri, fel de fel, 
că ce naște din pisică, 
evident, șoareci mănîncă. 
(E-o zicală cu temei) 
însă el, la o adică,

nu mănincâ d,,,t it... LEI. 
Ea era solistă mare, 
se credea, de tot, precoce, 
frumoasă ca o RÎNDUNICA 
și ca PRIVIGHETOAREA-n 

.voce.
Acum să vă explic, w 

urmarea, 
că să'vedeți,, la o adică, 
ea-i mindră ea...

PRIVIGHETOAREA 
și cîntă ca o...

RÎNDUNICA. 
S-a-mbătat din cînd în 

cînd, 
că intra la „una mică", 
apoi mai lua un „rînd", 
că ce-i mult, deloc, 

nu strică.
au plecat 
încercare

CUC

Toți de-acasă 
după-o lungă 
și-el rămase singur...

- eu... trei pensii-alimentare. 
Personaje vin Ia noi, 
din trecuturi, val cu val, 
parcă îi auzi strigînd : 
„Un răgat pentru un...

CAL"
(Dar dictonul enunțat 
nu e de fel deplasat.
„L-aș da și pentr-un... pion 
eare-i mai bine... plasat") 
Toate astea de vă-miră, 
vă previn, nu am habar, 
de-aș avea,pasărea LIRA, 
aș scrie cu mai mult har. 
Dar așa, spre dimineață, 
doar cocoșii îmi dau tonul, 
— biata cronică rimată ■— 
mă grăbesc ca să o termin 
pînă nu v-apucă...

■ SOMNUL

Mircea ANDRAȘ

sistem de televiziune în culori (III)
formă . sau alta, în același 

.timp în semnalul care se 
transmite ; sistemul 
SECAM este un sistem 
simultan — secvențial, de
oarece o. informație (cea 
de strălucire), se transmite 
în mod continuu iar alte 
două informații (de ero- 
minanță) se‘ transmit sec
vențial (din linie în linie). 

Mai trebuie să amintim 
că un sistem de televiziu
ne în culori, folosit în te
leviziunea radiodifuzată, 

. trebuie să fie compatibil 
cu sistemul de televiziune 
alb-negru, aflat în exploa
tare în țară. Din acest 
punct de vedere, sistemele 
de televiziune in culori 
NTSC, PAL și SECAM sînt 
sisteme compatibile.

Ing. Ilie BREBEN, 
(va urma)

de imagine 
informația 
obiectului 

să-l arătăm

de
o- 
la
.3 

'ia
astfel incit' orice

narea a trei culori prima
re numite și culori de re
ferință. Suma celor trei 
semnale (culori) pe durata 
unui cadru 
conține toată 
asupra culorii 
pe care vrem
telespectatorului.

Noțiunea de sistem 
televiziune în culori de 
bicei se extinde doar 
metoda de transmisie 
semnalelor de la emisie 
recepție,
nou procedeu de transmisie 
determină denumirea unui ’ 
nou sistem de televiziune 
în culori. în ultimii ani au 
fost descoperite și puse la 
punct o mulțime de pro
cedee de formare și 
misie a semnalului 
leviziune, in culori, 
pentru televiziunea

trans- 
de te- 

dar 
radio-

difuzată au fost reținute 
pînă acum doar trei siste
me, cunoscute sub denu
mirea de NTSC, PAL și 
SECAM.

Sistem Jle de televiziune 
în culori pot fi grupate în 
două categorii ;

• sisteme simultane. în 
care semnalele corespun
zătoare culorilor funda
mentale se transmit si-/ 
multan spre receptor prin 
canalul de comunicație.

• sisteme secvențiale, 
în care semnalele cores
punzătoare culorilor fun
damentale se transmit sec
vențial spre receptor prin 
canalul de comunicație.

Sistemele de televiziu
ne în culori NTSC și. PAL 
sînt sisteme ’ simultane, 
deoarece informația de cu
loare este conținută intr-o
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI ȚARILOR BALCANICE

Propuneri
ale delegației române

pante, al păcii, înțelegerii
1 re

gional, european și inter-

A fost relevată semnifi-

ATENA 18 (Agerpres). 1 . ...
La Atena s-au încheiat și securității, pe plan 
sîmbătă, lucrările Conte- l‘ * 7 ‘ '
rinței țărilor balcanice, des- național, 
fășurată într-o ambianță A X.-. ._1------- —
prietenească, de lucru și 
constructivă.

Acționînd în conformita
te cu orientările și inițiati
vele constante ale țării 
noastră privind extinde
rea, amplificarea și diver
sificarea conlucrării între 
statele regiunii, transforma
rea Balcanilor într-o zonă 
de colaborare și bună ve
cinătate, liberă de arme 
nucleare, de baze și . de 
trupe străine, delegația ro
mână a prezentat o serie 
de idei și sugestii menite 
să asigure dezvoltarea și 
continuitatea colaborării 
balcanice în diferite dome
nii, transpunerea în viață 
a concluziilor desprinse Ia 
reuniunile de pînă acum, 
în folosul și spre binele 
tuturor statelor partici-

cația deosebită a propune
rii președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind organi
zarea reuniunii la nivel î- 
nalt a statelor balcanice 
pentru ridicarea întregului 
proces al conlucrării mul
tilaterale din zonă pe o 
treaptă nouă, calitativ su
perioară. S-a subliniat că 
reuniunea de la Atena a 
Conferinței țărilor balcani
ce la nivel de experți și 
reuniunile ce vor urma vor 
constitui etape importante 
pe drumul pregătirii reu
niunii șefilor de stat sau 
de guvern din țările bal
canice. în acest context, a 
fost primită cu satisfacție 
inițiativa adresată de țara 
noastră ca viitoarea reu
niune să aibă loc la Bucu
rești.

Convorbiri 
româno^ungare

BUDAPESTA 18 (Ager
pres). Gyorgy Lazar, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președin
tele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Ungare, l-a 
primit pe Ștefan Bîrlea, 
președintele Comitetului 
de Stat al Planificării din 
Republica Socialistă Româ
nia, care a întreprins o 
vizită în R.P. Ungară. 
Oaspetele român a avut, de 
asemenea, convorbiri cu 
Lajos Faluvegi, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Ofi
ciului Național de Planifi
care al R.P. Ungare.

în cadrul convorbirilor 
au fost examinate și evi
dențiate, în spiritul înțele
gerilor la nivel înalt și al 
sarcinilor stabilite la întâl
nirile de la Oradea și De
brețin dintre tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și Janos Kadar, 
prim-sebretar al C.C. al 
P.M.S.U., posibilitățile de 
amplificare a colaborării 
economice dintre cele do
uă țări vecine în cursul 
anilor 1984—1985 și în pers
pectiva viitorului cincinal 
1986—1990.

O atenție deosebită a 
fost acordată convenirii de 
noi acțiuni de cooperare și 
specializare în producție, 
de natură să asigure o per
manentă creștere și diver
sificare a schimburilor 
economice româno-ungare.

A fost semnat protocolul 
privind prima etapă a co
ordonării planurilor, eco
nomice ale celor două țări 
pe perioada 1986—1990.

CALENDAR SĂPTĂMlNAL
20-26 FEBRUARIE 1984

LUNI, 20 FEBRUARIE
— Al XV-lea Congres al Centralei Oamenilor 

Muncii din Cuba (20—24) ;
— La Addis Abeba are loc masa rotundă cu te

ma „Clima și seceta în Africa" (20—23);
— întâlnirea miniștrilor de finanțe și de externe 

din țările Pieței comune (Bruxelles) ;
— Intîlnirea dintre președintele Franței Fran

cois Mitterrand, și primul ministru italian, Bettino 
Craxi (Milano);

— Președintele Republicii Mali, Moussa Traore, 
începe o vizită la Bonn (20—-22);

MARȚI, 21 FEBRUARIE
— Reuniunea Consiliului ministerial al Orga

nizației Țărilor Arabe Exportatoare de Petrol 
(OPAEP) în Kuweit.

— Vizita președintelui Guvernului R.S. Ceho
slovace, Lubomir Strougal, în India (21—23).

MIERCURI, 22 FEBRUARIE
— La Roma începe al XVI-lea Congres al Parti

dului Democrat Creștin Italian (22—26).
— Se împlinesc 5 ani de la proclamarea inde

pendenței Statului Santa Lucia (1979).
— Primul ministru francez, Pierre Mauroy, înce

pe o vizita la Viena (22—24).
— Vizită de taei zile. în Anglia a președintelui. 

Italiei, Alessandro -Pertini (22—24).

— La Beijing începe o nouă rundă a convorbi
rilor ehino-britanice în problema teritoriului Hong 
Kong (22—23).

JOI, 23 FEBRUARIE
— Sărbătoarea națională a Republicii Coopera

tiste Guyana. Proclamarea Republieii (1970).
— Ziua Armatei și Flotei Maritime Militare So

vietice.
— Intîlnire a cancelarului vest-german Helmuth 

Kohl, cu premierul italian Bettino Craxi (Bonn).
VINERI, 24 FEBRUARIE
— Intîlnire între președintele Franței, Francois 

Mitterrand, cu cancelarul Helmuth Kohl. 4
— Președintele R.F. Germania, Karl Carstens, 

începe o vizită oficială de patru zile la Jakarta.
SIMBĂTA, 25 FEBRUARIE
— Victoria din februarie 1948 a oamenilor mun

cii din Cehoslovacia împotriva reacțiunii.
— Sărbătoarea națională a statului Kuweit. 

Proclamarea Independenței (1961).
— Tîrgul international de la Frankfurt pe Main 

(25—29). •*-.
— Vizită de trei zile în R.A. Egipt a președin- . 

telui Prezidiului R.S.F.I., Mika Șpiliak.
DUMINICA, 26 FEBRUARIE
— Vizita primului ministru tunisian Mohamed 

Mzali la Viena (26—29).

fami-

No-

FILME
19 februarie

PETROȘANI — 7 ... 
iembrie: Omul păianjen 
se întoarce; Unirea: Mis
terele Bucureștilor; Pa- 
rîngul: Atenție la gafe.

LONEA : Pe malul stâng 
al Dunării albastre.

ANINOASA : întoar- 18,40
cerea din iad.

VULCAN — Luceafărul: 
Iubire fără soare.

LUPENI — Cultural : 
Haiducii lui Șaptecai.

URICANI: B.D. In 
Iertă.

a-

I

I
i
I
I

20 februarie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Departe de Tipe- 
rrary; Unirea: Călă
rețul fără cap; Parfngul: 
Lovind o pasăre de pradă.

LONEA : Presimțirea 
dragostei.

VULCAN — Luceafărul: 
Marele șarpe.

LUPENI — Cultural : 
împușcat în spate.

URICANI : Grăsuna Til- 
la.

19 februarie
8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul 

liei.
9.30 De strajă patriei.

10,00 Muzica pentru toți.
10,30 Viața satului,
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.

Telex.
18,00 Film serial, 

lui Leonardo 
Vinci.
Micul ecran 
cei mici. 
Telejurnal.
Cîntarea României. 
Spectacol realizat 
pe platforma indus
trială „23 August11 
din București. 
Telecinemateca. 
Telejurnal. Sport.

20 februarie
20,00 Telejurnal.
20,20 Panoramic econo

mie.
20,40 Film românesc în 

serial. Ecranizări du
pă opere literare: 
Codin. Coproducție 
româno-franceză. E- 
pisodul 1,

21,15 Stop-cadru pe ma
pamond.

21,30 Tezaur folcloric.
21,50. Telejurnal.

Viața 
da

pentru

19,00
19,15

19.50
21.50

Mica publicitate
PIERDUT parafă medic 

specialist pe numele Ră- 
duțoiu Ecaterina, eliberată 
de spitalul municipal Pe
troșani. O declar nulă. (262)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mol
dovan Alexandru, elibera
tă de I.M. Paroșerii. * O 
declar nulă. (263)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lefter 
Aurel, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(263)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Șipoș Ar
pad, eliberată de Combi
natul siderurgic Hunedoara 
nr. 15588. O declar nulă. 
(259)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iuga

Dumitru, eliberată de I.M 
Aninoasa, O declar n 
(254)

PIERDUT contract în
chiriere pe numele Tzrael 
E t e 1 c a, eliberat d< 
E.G.C.L. Petroșani. îl de
clar nul. (255)

PIERDUT legitimație ser 
viciu pe numele Kendi Co- 
loman, eliberată de I.M 
Uricani. O declar nulă. 
(256)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe humele* Neacșu 
Maria eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (251)

PIERDUT legitimate de 
serviciu pe numele . .oto
man Dan Gheorglit, Ibe- 
rată de I.M. Lupeni. de
clar nulă. (250)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLECTIVUL A.U.T.L. Petroșani anunță cu ? 
dîncă durere dispariția fulgerătoare a apreciatul 
conducătorauto

MAN PAMFIL
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndolia

te. (264)

Solemnitatea înmînăril de distincții 
unor sportivi, antrenori și tehnicieni 
din domeniul educației fizice și sportului

■ FOTBAL, divizia A: Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (0—0)

Un singur gol, o singură fază spectaculoasă
La Palatul Marii Adu

nări Naționale a avut loc, 
sîmbătă dimineață, so
lemnitatea luminării u- 
nor distincții ale Repu
blicii Socialiste România, 
conferite, prin Decret 
prezidențial, unor spor
tivi, antrenori ’ și tehni
cieni din domeniul edu
cației fizice și sportului, 
pentru rezultatele deose
bite obținute de echipa 
națională de handbal, ca
re a cîștiggt „Supercupa 
Mondială" — ediția 1983, 
precum și pentru con
tribuția adusă la dezvol
tarea activității sporti
ve și la creșterea pres
tigiului sportului româ
nesc pe plan internațio
nal.

Au fost conferite spor
tivilor, antrenorilor . și 
tehnicienilor lotului na
țional de handbal nouă 
ordine „Meritul sportiv"

Clasa I, opt ordine „Me
ritul sportiv" Clasa a 
Il-a și trei ordine „Meri
tul sportiv" Clasa a 111-a.

Inminînd înaltele dis
tincții, tovarășul Petru 
Enache, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a 
transmis, din partea con
ducerii partidului și sta
tului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, cele 
mai calde felicitări, ară- 
tind că aaeste distincții 
sini o expresie elocventă 
a aprecierii deosebite a 
succesului de răsunet 
mondial obținut de hand- 
baliștii noștri, care re
prezintă o contribuție de 
seamă la sporirea presti
giului sportului româ
nesc în lume.

Fotbaliștii din Vale e- 
rau avizați, cu mureșenii 
nu e de glumit, atâta vre
me cît mizează pe arma 
contraatacului. Și iată, că, 
precum în alte ediții ale 
campionatului, istoria s-a 
repetat cu o aspră, dar bi
nemeritată și binefăcă
toare morală. Din start ba
lonul a fost „plimbat" prea 
mult fără adresă, mijloca
șii Jiului, nu s-au încume
tat să angajeze în adînci- 
me extremele, e drept în
corsetate rigid de apărarea 
supraaglomerată a oaspe
ților. Replierea „plăcii tur
nante" s-a făcut cu întâr
ziere, altfel nu se poate 
explica raportul situațiilor 
favorabile din prima re
priză, ale mureșenilor. Au 
ratat ocazii .mari, Mun
tean (min. 3 și 9)), Dumi
trescu (5), Boldni (24) și 
Fanici (34). în celălalt ca
reu, Varo a .trăit emoții 
lâ șuturile lui Găman (4,

22, 24, .32), dar zidul său 
protector n-a avut breșe.

’ Gazdele au prelungit ex
cesiv tatonările, prima fa
ză fierbinte a venit în 
min. 30, cînd „capul" lui 
Vizitiu a ocolit buturile. 
Mai mult chiar, cumpăna 
egalității a pendulat brusc, 
în min. 52, spre echipa lui 
Boldni, care a speculat ne
înțelegerea dintre P. Gri- 
gore și V. Popa, dubla 
greșeală a fundașilor noș
tri fiind, însă, reparată de 
intervenția curajoasă a 
lui Caval și degajarea lui 
Vizitiu.

Frica de șut a „parali
zat" forța de șoc a atacan- 
ților Jiului, chiar dacă Lăs- 
coni și mai ales Dosan au 
adus un suflu nou ofensi
vei. Au șutat spre poartă 
doar Găman (75, 76, 77) și 
Varga (78). Singurul gol al 
partidei este însă rodul 
unei faze de kinogramă, în 
care apărarea oaspete a

clacat — Vizitiu (80) a 
centrat spre dreapta, din 
viteză Cura a transmis ba
lonul în fața porții adver
se, ca la biliard, Varga l-a 
proiectat în plasă. Dacă ast
fel se acționa din prima 
repriză...

Conturile nu s-au consi
derat lichidate după des
chiderea scorului, chiar da
că Boldni și-a dezlănțuit 
nervii, într-o paradă de 
lipsă de respect față de 
adversari și spectatori (a- 
runcârea balonului în tri
bune, faulturi repetate, păl- 
muirea lui Găman în min; 
88, soldate cu... autoelîmi- 
narea sa din teren), coechi
pierii săi au mai mizat îri- 
tr-o remiză in. extremis. 
Cît pe-aci să-și vadă visul 
cu ochii, mai ales că bri
gada de arbitri condusă d.e 
ploieșteanul Florin Po
pescu a fanionat nu o dată 
anapoda. în ultimul minut 
numai robinsonada inspi
rată a lui Căvai la șutul.

lui Cbstin Pascu a păstra 
victoria la limită. Așada: 
gazdele au adeverit, dup 
multe emoții „calculul hu 
tiei“, printr-un joc lips 
de orizont, searbăd în s< 
Iuții tactice. Ofensiva coi 
tinuă nu constituie o s<; 
ză a lipsei de spectacol, s 
pare însă că în pregăti 
s-au neglijat „lecțiile ti 
capitulative". Din tabăi 
Jiului s-au remarcat, C, 
vai, Găman, Dosan, Viz 
tiu, ultimul meritând să f 

-admonestat, pentru dur 
. tățile gratuite. Plafona 

neintrați în formă și li. 
siți de ambiție, tu un foi 
volitional redus ni s-t 
părut BălUță, Stoincscu 
Lăsconi.

JIUL : Ca vai — V. Po; 
(Dosan), Vizitiu, M. Por 
P. Grigorc — Stana, 
man, Varga — Stoiiît1-' 
(Lăsconi), Cura. Băluță.

Andrei APOSTOL
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