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Moderne verticale ar- I 
hitectonice în centrul o- 
rașuîui nostru reședință 
de municipiu.

Patru decenii ale devenirii noastre
în întîmpinarea zilei de 1 Mai, colective de
oameni ai muncii din Valea Jiului raporteazâ ;

Îndeplinirea prevederilor
de pe patru luni

Uzina electrică Paroșeni Ritm susținut 
pe șantierul 

minei 
Valea de Brazi

Sectorul III, I, M. Dtlja
Cu cele 1169 

peste sarcinile 
nă, plusul cumulat de la începutul anu
lui de colectivul sectorului III de la 
I.M. Dilja, se ridică la peste 9000 de tone, 
reușind astfel să realizeze sarcinile de 
plan pe patrii luni cu aproape o jumă
tate de lună mai repede. La aceste re
zultate obținute în perioada de timp ca
re a trecut de la începutul anului, o 
contribuție deosebită și-au adus-o mine
rii din brigăzile conduse de Nicolae To
ma, Gheorghe Cercel, Valerian Maxim, 
Nicolae Cozma și Laurențiu Burlui.‘Pro
ductivitatea muncii la nivel de sector a 
fost depășită cu o tonă pe post, iar în 
cărbune cu 1,5 tone pe post. Pînă la sfîr- 
șitul acestei luni minerii sectorului III 
de la I.M. Dilja vor să depășească 10 000 
tone de cărbune extras suplimentar.

k_________________________________________

tone
de plan în această lu-

de cărbune extras

Sectorul III, I. M. Llvezenî
Eforturile susținute depuse de minerii 

sectorului III de la I.M. Livezeni au fost 
concretizate în realizarea sarcinilor de 
plan pe patru luni cu 12 zile mai devre
me, aceasta ca urmare a depășirii sar
cinilor de plan la zi cu 9655 tone de căr
bune. Producția extrasă suplimentai- a 
fost obținută pe baza depășirii producti
vității muncii la. nivelul sectorului cu 
1227 kg pe post, iar în cărbune cu 
peste 3 tone pe post. Din cadrul secto
rului s-a remarcat brigada condusă de 
Mihai Bucevschi, care exploatează un 
abataj frontal echipat cu susținere și 
tăiere mecanizată unde s-a obținut rit
mic o productivitate medie de 14—15 
tone pe post. Minerii acestui sector sînt 
hotărîți ea în cinstea sărbătorii oameni
lor muncii să adauge la producția extra
să suplimentar pînă acum încă 1000 to
ne de cărbune.

Una dintre vechile 
tadele ale luminii, Uzina e- 
lectrică Paroșeni a încheiat 
primul trimestru al anului 
cu rezultate care atestă 
experiența și maturitatea 
acestui colectiv de energe- 
ticieni. Producția de ener
gie electrică a fost depă
șită cu 602 MW/h, iar 
energia termică s-au 
dus 
Gcal, 
tării rețelei de termofica- 
re a ” 
menea, alți indicatori de 
bază au fost depășiți sub
stanțial: la producția glo
bală depășirile sînt de 
peste 5 milioane lei, iar la 
producția marfă s-a înre
gistrat o depășire de 
940 000 lei.

In această perioadă, pre
ocupările de bază ale e- 
nergeticienilor Văii Jiului 
se îndreaptă spre efectua
rea reparațiilor curente sau 
capitale, a operațiunilor de

la 
... - - -- pro-
suplimentar 30 058 

ca urmare a dezvol-

Văii Jiului. De ase-

întreprinderea miniera Vulcan

Creșterea productivității 
implică viziune de perspectivă

In unul din numerele ziarului nostru din luna 
aprilie analizam productivitatea muncii pe 
două luni din acest an la I.M. Vulcan, perioadă 
care productivitatea muncii nu a fost realizată, 
sarcinile de plan au fost depășite cu aprope 14 
tone de cărbune. Cauza principală a nerealizării 
fost consumul mare de forță de muncă peste 
planificat. Revenim la IM. Vulcan. Interlocutor 
directorul minei, ing. loan Dumitraș.

— înainte de a ajunge 
ia cauzele nerealizării pro
ductivității muncii pe pri
mele două luni din acest 
an trebuie să evidențiem 
că, în primul trimestru, 
mina noastră și-a realizat 
productivitatea muncii în 
proporție de 100,2 Ia sută 
ia nivel de întreprindere, 
de 100,9 la 
taie și de 
în cărbune, 
ția netă, 
muncii a fost realizată în 
proporție de .101,1 la sută.

în primele două luni ale 
anului, pe lingă greutăți
le pe care le avem cu 
transportul cărbunelui pe 
orizontală și verticală, 
ne-am confruntat în zona 
blocurilor V—VI orizontul 
360 cu fenomen0 de auto- 
încălzire. In această zonă 
nu am putut continua lu
crările de săpare la ma
gistrala pe care în a doua 
jumătate a anului se va 
face transportul cărbune-

sută în aba- 
100,5 la sută 
iar la produc- 
producti vitatea

In pagina a 3-a
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modernizare a principale
lor capacități de producție. 
Zilele trecute am aflat de 
la ing. Gheorghe DINEA, 
șeful serviciului producție, 
date referitoare la stadiul 
reparațiilor și moderniză
rilor, care se desfășoară, 
sau urmează să se desfă
șoare, Ia Uzina electrică 
Paroșeni. Ain aflat că sînt 
în plină desfășurare repa
rațiile la turbogeneratorul 
nr. 2, de 50 MW, reparații 
care constau în înlocuirea 
miezului magnetic al ge
neratorului și înlocuirea 
bobinajului. Alte operați
uni care se execută în ca
drul reparației sînt revi
ziile turbinei și a anexe
lor acesteia, în vederea a- 
sigurării producției de e- 
nergîe electrică, combina
tă cu producerea de ener
gie termică. Mai concret, 
în noile condiții se vor 
asigura producerea a 35 
MW/h energie electrică și 
72 Gcal/h energie termică 
pentru rețeaua de termo- 
ficare a Văii Jiului.

în perspectiva imediată, 
începînd cu 20 aprilie, vor

Mircea BU3ORESCU

(Continuare in pag. a 2-ai
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în-lui pe benzi. Aici, prin 
chiderea zonei am execu
tat operații de înnămo-’ 
lire unde s-au introdus 
peste 7 000 mc cenușă de 
termocentrală. Prin urma
re consum suplimentar de 
forță de muncă.

In prezent la mina noas
tră transportul cărbunelui 
se face discontinuu: pe
orizontală zece orizonturi, 
iar pe verticală șapte pu
țuri. Un lucru nu tocmai 
ușor, dacă ținem cont că 
toată producția minei este 
concentrată la nivelul ori- 
zontului 480, unde este 
culbutată și de aici extra
să la suprafață pe puțul 
cu schip. Am spus „un lu
cru nu tocmai" ușor g 
dindu-mă la faptul că 
orizontul 480, zilnic, preș 
tăm cite 30 de posturi pen

Gh. SPINU

(Continuare (n pag. a 2-a)

Colectivul tinerei între
prinderi Valea de Brazi ra
portează rezultate deosebite 
în îndeplinirea 
de plan. Planul 
Vității valorice 
depășit cu 18 la 

prevederile
la zi, producția fi- 
fost depășită eu 

iar la betonări cu

sareinilor 
producți- 
a fost 

sută. Față 
de plande 

anuale 
zică a 
18 ml, 

; 8 ml.
Ritmul susținut de lucru 

' înregistrat pe șantierul vi- 
, itoarei mine Valea de 
Brazi se datorește bunei or- 

; ganizăr-i a activității pe 
toate schimburile, hărni
ciei de care dau dovadă 
minerii din brigăzile condu
se de Francisc Ambruș și 
Dionisie Szdcs, specialiști în 
lucrările de săpare a pu- 

' țurflor.
Merită să fie subliniat șî ; 

faptul că depășirile înregis
trate la principalii indica
tori de plan s-au făcut în 
condițiile aplicării noilor 
prevederi de perfecționare 
a lucrului în acord global, 
cu un consum redus de 
materiale în comparație cu 
normele de deviz. (V.S.)

Atelierului de zonă C.F.R. Petroșani i s-au decernat,
pentru locul I pe țară, obținut în 1983

Diploma de onoare și Drapelul de fruntaș
Evenimentul petrecut 

marți, 17 aprilie, în sala 
de festivități a complexu
lui C.F.R. Petroșani mar
chează un moment de 
referință în activitatea tu-

turor celor ce sînt, zi și 
noapte, mereu la datorie, 
în slujba „drumului de 
fier": în cadrul unei so
lemnități deosebite colec
tivului atelierului de zonă

C.F.R. Petroșani i s-au de
cernat Diploma de onoare 
și Drapelul de 
pentru locul I pe țară 
ținut în anul 1983 în 
mura de profil. Un

frunsas, 
ob-

I

ment remarcabil, la care 
au fost părtași multi, foar
te mulți din cei care zi de 
zi, au pus bazele acestuij 
succes, făcînd din ziua a- i 
m i uliță o zi de autentică ; 
sărbătoare pentru coieeti- ! 
vitatea din care fac par- i 
te.

Succesul 
oamenii muncii de la 
1 ierul de zonă C.F R. 
troșani este cu atit 
remarcabil cu cit el a 
obținut de o manieră 
tegorică în fața unor uni- i 
tați cu vechi tradiții, cum \ 
ar fi cele de la Palas — | 
Constanța sau Titu, ca] 
să numim numai pe cele i 
două „urmăritoare" râma- e 
se în urmă cu peste 50 de :

Alexandru TATAR |

1

i
ș

dobîndit de 
ate- 
Pe- 
mai 
fost 
ca-

12

s
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La începutul _____ 
primăveri, Casa de cul- pe 

—-.-Jy
Be-

Dragoș 
seara

loc, în aer

muzica , Tavitian 
reușit să fuzioneze ten
te comerciale de 
că rock, funky,

în-
totul fiind 
structură de

acestei al țării, Dan Ionescu, și 
. _ ™ Mihai Farcaș, situat pe

tură din Sibiu a fost pen- același loc în clasamente,
gazdă la baterie. Urmează 

la Kamorcsa și 
Nedelcu Quartet, 
încheindu_se cu recitalu
rile a două ansambluri 
ce evoluează sub nume 
garantate: Trio Johny Ră- 
dueanu (avîndu-1 în com-

tru a 14_a oară 
ospitalieră a sărbătorii 
jazz-ului românesc.

Concursul debutanți- 
lor s-a deschis cu evo
luția Ansamblului Casei 
pionierilor și șoimilor 
patriei din orașul gazdă.

Gala festivalului in
ternațional de jazz — Si
biu ’84 a început cu for
mația „Studio" din Iași, ' 
după care Ansamblul 
„Dixieland" al Armatei 
din Cluj-Napoca a în
cheiat programul din 
prima seară. A urmat a-i ? 
poi seara muzicală des
chisă de Ansamblul Casei 
pionierilor și șoimilor 
patriei din Cluj-Napoca, 
formație care dovedește, 
în ciuda vîrstei, o sono
ritate omogenă bine ci
zelată. „Crepusculul" ti
mișorean (pe care spe
răm să-1 vedem și pe 
scena orașului nostru) 
demonstrează publicului 
ambiția de a ridica de 
la un an la altul standar
dele muzicii pe care o 
practică. Dealtfel, nu 
este nimic surprinzător, 
din componența lui fac 
parte două valori 
jazz-ului autohton: 
destul, discretul și foar
te dotatul ghitărist nr. 1

k

ale
mo

ponență pe tînărul și 
foarte talentatul contra- 
basist Ovidiu Bădiță) și 
popularul grup maghiar 
„Saturnus", compus din 
instrumentiști de vîrf ai 
jazz-ului din țara veci
nă.

Alexandru Andrieș a 
deschis a treia seară. 
II succed Anca Parghel, 
grupul ALB, Zoltan Bo- 
roș — Alin Constantin 
Quartet, Valentin Far- 
caș, trio-ul pianistului 
Ion Baciu jr, în formație 
cu extraordinarul Eugen 
Gondi. Punctul surprin
zător al Serii l_a consti
tuit grupul „Creativ" din 
Constanța, condus de pia
nistul Harry Tavitian, 
care a susținut un reci
tal cu totul inedit.

muzi-
— ------, ------ w, muzică
minimală cultă, folclorul 
românesc jucînd un 
semnat rol, 
grefat pe o 
jazz free. ■ ■

în ultima; zi a festiva
lului a avut 
liber, jam — session-ul. 
Au participat, interpre- 
tînd diverse teme bine
cunoscute muzicieni ’ ca 
Ion Baciu jr, E. Gondi, 
H. Tavitian,...O. Bădilă,
Lubomir Denev, Garbiri 
Dedeiări, Ion Leorite și 
basistul grupului polonez 
„Air condition". Cei pro
zeliți an apreciat că a 
fost cel. mai reușit jarn- 
•session din istoria festi
valului.

Ultima seară a debutat 
cu evoluția ansamblului 
„Dixieland" din Reșița, 
urmat de Emanuela Cara, 
Triptic, quartetui G. De- 
dedian, Vocal jazz Quar
tet, Marius Popp.

Cea de-a XIV-a edi
ție a festivalului sibian 
a fost încheiată cu reci
talul plin de simțire șl 
farmec al neîntrecutei 
Aura Urziceanu, înde
lung ovaționată de" pu
blic.

Instantaneu din timpul 
unei ore de practică 
productivă a elevelor din 
clasa a XlI-a D — cu
profil de industrie ușoa
ră — de la Liceul in
dustrial minier din Pe
troșani, efectuată la In.
treprinderea de tricotaje 
din localitate.

Creșterea productivității 
viziune de perspectivă

La intrarea în noul cartier 
Bucura, lîngă podul de 
peste Jiul de Vest a fost 
amenajat un mic, dar fru
mos parc. Cu sprijinul de
putatului Victor Radu, ce
tățenii au amenajat alei

Raul DUBEK

Foto: Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag. 1) '

Buni gospodari

cu trandafiri, ronduri cu 
flori, au plantat arbuști or
namentali (buxus, tuia și 
prunus) șl au instalat cîte- 
va bănci. In urmă cu un an 
în locul micului parc se 
afla o groapă, dar cetățe
nii au dat dovadă de ini
țiativă și hărnicie, dove
dind că sînt și buni gos
podari. (V.S.)

'Urmare din pag. I) scoasă la lumina zilei cu 
‘ orice preț. Plecînd de la

tru întreținere. Pe acest ideea că. i
orizont transportul cărbu
nelui se face de cîteva zeci 
de ani. Deci o galerie pre- 
sionată, dar de o impor
tanță vitală pentru desfă
șurarea normală a proce
sului de producție. în con
cluzie. pe lîngă multe al
tele la I.M. Vulcan este 
necesar un consum mare 
de forță de muncă desti
nată lucrărilor de servire 
și celor de întreținere.

— Această plasare su
plimentară n-a afectat pro
ducția?

— Consumul suplimen
tar de forță de muncă nu 
l-am făcut în detrimentul 
producției, ci din contră, 
am depus toate eforturi
le să asigurăm o plasare 
optimă în abataje și căr
bune, pentru ca fiecare 
tonă de cărbune prinsă in 
sarcinile de plan să fie

Așadar, o gîndire
rientată spre cerințele producției nu trebuie SS 
axeze pe sloganul „Totul astăzi", ci este necesar 
„vadă" și perspectiva, mai ales că in cazul minei 
Vulcan sarcinile de producție nu sînt liniare. La mi
na Vulcan productivitatea muncii este legată orga
nic de „pulsul" producției și îi este acordată atenția 
pe care o merită.

idv-cu vă, în etapa actuală, 
alături de eficiență trebu
ie să facem eforturi susți
nute pentru asigurarea re
alizării ritmice ă sarcini
lor de plan, concomitent cu 
punerea în funcțiune la 
timp și de calitate a tutu
ror capacităților de pro
ducție și de pregătire a 
liniei de front active. Pla
sarea de efective supli
mentare in primele două 
luni la aproape toate ge
nurile de lucrări se jus
tifică prin dinamica creș
terii continue a producți
ilor zilnice. Așa se face că 
roadele n-au întîrziat să 
apară, în luna martie
ne-am realizat și depășit .
productivitățîle, reușind 
chiar realizarea scontată 
a recuperării restanțelor

Și

tă. Și, încă un avantaj al 
modernizării cazanului. Se 
vor înlocui actualele elec- 
trofiltre, deja învechite, cu 
electrofiltre de fabricație

bune, de la 45 la sută, cît 
este la ora actuală, la 93 
la sută. Conform proiec
telor aprobate, lucrările de 
modernizare se vor mate- __________ ___ ...
rializa în înlocuirea siste- ' românească, pentru redu

ci pale. în speță, este vorba melor de preparare a pra- 
despre înlocuirea preîncăl- fuiui de cărbune cu ajuto-
zitoarelor de aer și eeono- rul unor sisteme moderne
mizoarelor, treapta I și a de fabricație. Este o solu- 
11-a. ție tehnică binevenită, mai

Tot la cazanul I, vor în- ales din punctul de vede- 
cepe lucrările de moder
nizare, lucrări cuprinse 
în planul de investiții pri
vind creșterea producției 
de energie electrică obți
nută pe bază de combus
tibil solid, respectiv Căr-

demara lucrările de repa
rații capitale la cazanul 
nr. 1, care vor consta' în 
înlocuirea elementelor prin-

re al posibilității de utili
zare, în aceste instalații, a 
cărbunelui energetic de ca
litate inferioară, cu o pu
tere calorifică' medie
3150 Kcal/kg și o umidita
te medie de 14—15 la su~

cerea considerabilă a po
luării.

Iată, așadar, preocupări 
care denotă eforturile e- 
nergeticienilor de la . Uzi
na electrică Paroșeni, pen
tru continua modernizare a 
capacităților de producție, 
eforturi puse în slujba u- 
nui deziderat major al e- 

de conomiei naționale — rea
lizarea independenței e- 
nergetice a țării.

înregistrate în ianuarie 
februarie. - *■ : ' >/,.

tehnico-inginerească bine o-
se
să

Sport ♦ Sport ♦ Sport *
Cu emoții, dar și satisfacții

„Patrulaterul" de lupte 
libere, disputat duminică la 
C.S,,Țîrgoviște a impus for
mația gazdă (patru puncte), 
învingătoare în fața Jiu
lui 'Petrila (6—4) și C.F.R. 
Timișoara (8—2), în dispu
ta egală (5—5) cu luptătorii 
dă .'la Clubul sătesc din 
Bfănesti. victoria a fost 

ațțțDțiită, mulțumită tușave- 
. rajului superior, oaspeților. 
Luptătorii din Vale au îri- 
tîlni't în prima partidă o 
garnitură ambițioasă, C.S. 
Brănești. Vasile Adomnicăi 
(48 kg), Tudor Roman (74), 
Vasile Savu (82) și Nicuț 
Muntean (100) au repurtat 
victorii prin tuș iar Al. 

Zsiga (52), prin superioritate 
tehnică (12—0). Scorul fiind 
egal (5—5) a intervenit de
partajarea prin tușuri, pe- 
trilenii fiind superiori 
(4-2). In această partidă s-a 
accidentat, din păcate, Mir
cea Risipitu (57), categoria 
ea de greutate devenind un

handicap pentru echipă.
In întîlnirea cu C.S. Tîr- 

goviște, petrilenii au punc
tat la categoriile extreme, 
prin Adomnicăi, Zsiga, Nî- 
cușor Marmaliuc (62) si 
Muntean, autorii unor 
spectaculoase tușuri, dar

LUP TE
DIVIZIA A

lupta se dă la zece catego
rii....

Debut cu stîngul în con
fruntarea cu ceferiștii: 1—4, 
dar „seria" victoriilor îna
inte de limită,. reușite de 
Traian Molnar (68), Ro
man, Savu, Vasile Plugar 
(90) a readus avantajul de 
partea Jiului. Pentru victo
ria la tușaveraj era nevoie 
ca Muntean să reziste, 
timpul regulamentar, în fa
ța fostului campion național

Mihăilă. După o încleștare 
dramatică, Mihăilă a cîș- 
tigat la puncte, avantajul 
tușerilor nu era însă de 
partea timișorenilor (3—4).

.Așadar, formația antre
nată de tinerii tehnicieni 
Ion Corbei și Constantin 
Marmaliuc adiționează, du
pă primele trei etape, șase 
puncte, e drept eu mari e- 
moții. In perioada urmă
toare, campionatul primei 
divizii se întrerupe, pen
tru a facilita desfășurarea 
unor faze județene și zo
nale ale campionatelor in
dividuale rezervate tutu
ror categoriilor de virstă. 
Primii intră în luptă, în 
această săptămînă, la Hu
nedoara, seniorii pentru 
a-și desemna campionii ju
dețeni și participanții la 
faza superioară. Așteptăm 
vești bune de la Jiul, dar 
și de la C.S.Ș. Petroșani.

Ion VULPE

Campionatul județean de fotbal ■— seria Valea Jiului

Surpriza derb iu iui
PARING UL LONE A —

PREPARATORUL PETRI
LA 0—3 (0—1). Din prime
le minute, echipa gazdă a- 
tacă prin Cic, Preda și ju
niorul Mareș, fazele create 
de ei, în minutele 10 și 
15 ridică tribuna în pi
cioare, dar, .lucidă, apăra
rea oaspeților dirijată bine 
de Kertesz Ia închis ori
ce culoar astfel că plasa 
porții apărate de Habotchi 
va fi mișcată doar de... 
vîntul primăvăratec. Domi
narea jucătorilor de la Pa- 
rîngul a durat pînă în min. 
30, cînd Kertesz I execută 
o aruncare de la marginea 
terenului, mingea este pur
tată pe ruta Siminiciuc — 
Kertesz II, ajunge la Dul- 

cu și .acesta, necruțător, des
chide scorul: 0—1.

După cinci minute, tabe
la de marcaj era să arate 
1—1, dar în fața vijeliosului 
Kalay apare salvator pentru 
echipa sa Lorincz I. Spec
tatorii echipei gazdă se 
așteptau ca măcar după 
pauză Parîngul să joace la 
adevărata' ei valoare, dar 
contrar așteptărilor, cei

ce se impun sînt tot oas
peții. La un asemenea atac, 
„tunarul" echipei Prepara
torul, Androne, trimite o 
„ghiulea" de la 30 m, dar 
balonul întîlnește transver
sala. In urma acestui pre
sing, jucătorii echipei gaz
dă greșesc mult, comit faul

turi prin Fodoi’ și Mbra. 
Această situație avantajea
ză echipa oaspete, care lea
gă jocul și înscrie încă de 
două ori prin Coroiânu și 
partida se termină cu re
zultatul de 0—3.

La juniori, 4—1.
Vasile BELDIE

REZULTATE TEHNICE: Avîntul Hațeg — Mi
nerul Uricani 0—1, Minerul Bărbăteni — Prepara
torul Lupeni 2—1, Hidromin Petroșani — C.F.R. 
Petroșani 1—0, Măgura Pui — Autobuzul Petro
șani 7—2, Parîngul Lonea — Preparatorul Petrila 
0—3 (!) Minerul Boița— Sănătatea Vulcan 0—1.

CLASAMENT

1. Minerul Uricani
2. Parîngul Lonea
3. Prep. Lupeni
4. Avîntul Hațeg
5. Prep. Petrila
6. Hidromin Petroșani

7. Măgura Pui
8. Autobuzul Petroșani
9. Minerul Bărbăteni

10. Minerul Boița
11. C.F.R. Petroșani
12. Sănătatea Vulcan

14 13 0 1 45— 7 26
14 10 2 2 41—12 22
13 10 0 3 37—27 20
14 9 1 4 33—14 19
14 9 0 5 45—19 18
13 7 1 5 37—18 15
14 4 2 8 27—33 io
14 4 1 9 26—39 9
14 4 0 10 14—38 8
14 4 0 10 19—53 8
14 3 1 10 11—33 7
14 2 ~0 12 8——50 4
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din bri-

Roadele muncii de înaltă calitate
■■■■•■■■•■•■■•«•■■■■■■■■a

Bărbați care onorează 
. titlul de miner

■•••»•»■ »n»
Zilele trecute, panoul

V 
I 
r 
t 
r __
ț „Faptul zilei" evidenția 
L o realizare de ■. excepție 
î intr-unui din cele mai 
* - mari, abataje mecaniza- 
| te ale minei Lupeni —■

I
o viteză de avansare de 
1,85 ml în 24 de ore., 

' Succesul aparține mine
rilor din noul abataj, 
dotat cu echipament ro
mânesc de susținere de 
tipul S-M.A,-2 șt exploa
tat de minerii 
gada condusă de loan 
Kacso.

Abatajul 
în funcțiune la 15 
bruarie a.c.; ț

a intrat 
...........  '' fe
bruarie a.c.; ' de atunci, 
productivitatea '• muncii 
pe abataj e în. cdnținuă 

.creștere. De la 17 tojțe 
pe post, în februarie, 
productivitatea d ajuns 
în această lună la 18 to
ne pe post, depășind ast
fel cil 3 tone/post indi
catorul prevăzut. Cumu
lul producției realizată 
suplimentar în această 

I ,'perioadă -— efect nemij
locit al strădaniilor mi
nerilor de a obține ran
damente de vîrf: — re- 

, ^prezintă peste 5000 tone 
de cărbune coCsificabil. 
beci, âtît la randamen
te, cit și la producție, 

^ritmurile și roadele bri- 
’’găzii se apropie de cele 
' atinse de ortacii abata
jelor vecine — cei din 
formațiile -fruntașe con
duse de Mihai Blaga și 
Matyus Laszlo.

Cui se datoresc reali
zările? Șeful sectorului, 
ing. Victor Bolosin, ne 
răspunde Simplu: oame
nilor, omogenității bri
găzii, priceperii ei de a 
stăpîni tehnica . modernă 
din dotare.

Frontalul din panoul

zero al stratului 3 (blo
cul III A) a fost echi
pat chiar de brigada lui 
Ioan Kacso, formație de 
mineri și electrolăcătuși 
policalificați, care a fost 
specializată de cîțiva 
ani tocmai pentru echi
parea și dezechiparea a- 
batajelor. Odată abata
jul echipat, chiar înainte 
de termen, în timp ce 
brigada lui Blaga încă 
nu-și terminase felia, s-a 

-•hotărît ca exploatarea 
noii capacități să fie În
credințată chiar brigăzii 
lui Kacso. Și, vorba mi

*-r

l

Diploma de onoare 
și Drapelul de fruntaș

i 
i 
l 
i i

nerilor din această . for
mație: „cine știe să mon
teze un complex, _ trebuie 
să știe să-l și folosească". 
Membrii formației — fie 
mineri, ca Nicolae Chi- 
riac, Gheorghe Apachi- 
ței, Viorel Ivanovici, fie 
combainieri ca Grigoraș 
Bălțan, Constantin Bog
dan, Petru Bîrsgn, fie 
electricieni sau hidrau-

Astfel începe jurămîntul pe care este obligat să-l 
depună orice martor audiat în fața instanțelor jude
cătorești în cauzele penale ori civile. Articolul 85 
din codul de procedură penală prevede că după ce 
martorul depune jurămîntul, i se pune în vedere de 
către președintele completului de judecată că dacă 
nu spune adevărul, săvîrșește infracțiunea de măr
turie mincinoasă, pedepsită, conform art. 260 din 
Codul penal, cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Unele persoane asculta
te ca martori nu înțeleg 
însă semnificația deosebită 
a acestor prevederi legale 
asupra cărora sînt atențio
nate înainte de a da curs 
mărturiei pe care sînt che
mați să o depună. Așa s-a 
întîmplat cu Constantina— 
Didina Ion și Gheorghe Li
teanu din Petroșani, amîn- 
doi condamnați în prezent 
pentru infracțiunea de măr
turie mincinoasă. Cei doi .
au fost ascultați ca martori Ion; ei au văzut deci cele 
în dosarul penal nr 5052/ 
1982 al Judecătoriei _ 
troșani privind pe inculpa- 
ții loan Grigorescu și A- 
drian Grigorescu, trimiși în 
judecată pentru săv-îrșirea 
infracțiunii de violare de 
domiciliu.

' Organele de cercetare pe
nală au stabilit pe baza 
unor multiple dovezi că 
într-o noapte din luna ia
nuarie a anului 1982, loan 
Grigorescu și fratele lui, 
fiind în stare de ebrietate, mincinoase, cu scopul vă- 
au pătruns fără nici un dit de a-i scăpa pe frații
drept în locuința familiei Grigorescu de răspunderea
Ion Ion din Petroșani, stra
da Gri vița Roșie nr. 27/1,

ca intenții deloc pașnice, 
înarmați fiind cu un cuțit 
și cu bîte. Adrian Grigo
rescu și loan Grigorescu au 
scos poarta din balamale, 
au năvălit peste familia 
lui Ion Ion, i-au amenin
țat pe membrii acestei fa
milii și chiar i-au lovit pe 
unii din ei.

Printre cei" prezenți a- 
tunci la locul incidentului 
au fost și Gheorghe Litea
nu și Constantina-Didina 
iMiiFci.au ..ya4>uv;ț«A4. ujc4V: ; 
petrecute. In declarațiile 

Pe- date inițial la organul de 
miliție cei doi martori au 
relatat o stare de fapt con
formă cu realitatea și în 
concordanță cu celelalte 
dovezi administrate în cau
ză. Ascultați ca martori în 
aceeași cauză dedusă jude
cății, Constantina Ion 
Gheorghe Liteanu, fără nici 
o justificare, au retractat 
propriile depoziții anterioa
re și aii făcut afirmații

penală. - -C.-L
Cei doi martori minci-

îndemînare, hărnicie și - 
abnegație, dăruire și res
ponsabilitate comunistă 
au acționat clipă de clipă, . 
zi de zi, au fost oamenii, 
indiferent că au fost 
sau nu condiții- 
favorabile pentru a asi
gura parcul de vagoane 
necesar economiei Văii Jiu
lui. Un mănunchi de oa
meni, în frunte cu secre--

. . par
tid; tehnicianul Nicolae 
Coleer, maistrul Ion Stra
ja și șefii de- echipă Ni
colae Nenu și Ion Godea- 
nu, oameni care fac totul 
ea în timpul cel mai scurt 
vagoanele să fie apte pen
tru transport.

Lăcătușii Mihai Pintea, 
.Nicolae Popescu, Ion Cos- 
tea, Nicolae Bogdan, Cons- 

..... Firoi, Gheorghe
Mirea, Constantin Pașpan, 
Vasile Popa, Gheorghe
Băluț, Constantin ' Soceâ- 
nu, Marian Vintilă,' Ion 
Paul, strungarul Voicu Urt- 
gur, sudorii Victor An- 

^draș, Ion Străjeru, Irmrf 
Purice și Valentin Mihdi,

■ sînt' o parte din cei ce șe " 
bucură acum din plin pen
tru succesul dobîndit, rod 
al muncii lor neobosite 
care’ i-â încununat în fi
nul 1983 cu titlul de „cei 
mai buni între cei; buni". 

Cei care au luat cuvîn- 
tul în cadrul adunării 
festive (Verginica Gîrbe», 
ing. Rodica Ardelean, Mi
hai Pintea) au vorbit nu 
numai despre această sa
tisfacție, dar — în nume
le colectivului — au și

puncte. Așa cum remarca 
în ' cadrul adunării ing. 
Ion CălugărescU, director 

. adjunct la Departamentul 
Căilor Ferate Române și 
Dumitru Simionescu, șe
ful unității distinse „au 
fost determinante abnega
ția și hărnicia oamenilor, 
climatul de puternică dis- 

în primul , tarul organizației de 
rînd, conștiința superioară 
a oamenilor, convinși; de 
prețul muncii lor, că de 
calitatea lucrărilor execu
tate de ei depinde, în pri
mul rînd, buna desfășura
re a transportului de căr
bune din Valea Jiului 
spre cetățile de foc și lu
mină ale țării".

Fără a ilustra însă prin __ , ....
cifre realizările coleeti- tantin 
vului amintit ar putea fi 
neconcludent. Iată cîțiva 
dintre indicatorii defini
torii ai muncii prestate: 
planul de reparații capi
tale la vagoane de clasă 
a fost realizat în propor
ție de 113 la sută; repa
rații capitale vagoane 
marfă — 139 la sută; revi
zii intermediare frîne — 
112 la sută; revizia rulării 
— 128 la sută; reparații 
distribuitoare — 101 la su
tă. și, în final, reparații ca
pitale echivalente — 131
la sută. Rezultate remar
cabile s-au înregistrat și 
la indicatorii de eficiență 
economică, obținîndu-se 
o productivitate a muncii 
de 8,7 vagoane/om, cu exprimat . angajamentul 
2,2 mai mult deeît în 1982, 
în timp ce la cheltuielile 
materiale s-a obținut, fa
ță de 10 000 lei cit a fost 
angajamentul, o economie 
de 98 500 lei. ,

Principalii lor autori, 
cei care prin pricepere și

!
.1 ..... . r
| : ci plină, dar,

i
VII

oasă, competentă, poate i 
atinge randamente de 
vîrf". Da să specificăm 
încă un amănunt nu • lip
sit 'de semnificație tot 
în ceea ce privește va
loarea muncii minerești 
de înaltă calitate: . este 

de 
bri-

licieni ca Crăciun Chîn- 
dea, Gigei Oprea, Vasile 
Buhuși II, Gheorghe Co- 
man, în frunte cu șefii 
de schimb Nicolae Bla- 
hoianu, Mihai Mihaly, 
Dionisie Sule, și, desigur, 
cu brigadierul — fiind 
în proporție de 30 la 
sută policalificați, sînt 
capabili să asigure fo
losirea maxjmă a utila
jelor complexe. „Tot se
cretul e munca de înaltă 
calitate — ni se expli
că la sector — compe
tența și răspunderea cu 
care se execută revizi
ile și reparațiile, intre- 
ținerea complexului, a ......
combinei, a transportoa- meritele, reușitele din a. 
retor, ceea ce asigură, 
ca abatajul să realizeze 
viteze sporite de avan
sare, chiar și de 3 făgașe 
tăiate de combină în 24 
de ore. Astfel, deși com
plexul e amortizat și se 
află la a 4-a reciclare, 
printr-o folosire judici-

l

de înaltă calitate: 
vorba de astă dață 
meritele minerilor 
găzii lui Matyus Laszlo 
care au exploatat și asi
gurat poditura celor trei 
felii superioare, actualul 
abataj avînd astfel un 
tavan sigur, solid, ceea 
ce favorizează obținerea 
vitezelor sporite de avgn- 
sare. ■

Indiferent cui. aparțin

batajele sectorului III 
al Lupeniului' vorbesc 
cu prisosință despre va
loarea muncii de înaltă 
calitate, făcută cu price
pere și răspundere mi
nerească.

loan DUBEK

de a păstra și în acest an 
1984 Drapelul de fruntaș 
și Diploma de onoare. Re
zultatele primului trimes
tru îndreptățesc aceste a- 
firmațiî, ele fiind 
la fel de bune ca ha
nul de referință 1983.

„Jur că
noși inventează pur și sim
plu o stare de lucruri care 
în realitate nu a avut loc. 
Constantina Ion’ și Gheor- 
ghe Liteanu declară în fa
ța instanței de judecată că 
frații Grigorescu nu erau 
înarmați cu cuțit și cu bi
te, că nu au pătruns în 
curtea și locuința lui Ion 
Ion fără drept și că, dim
potrivă, ei au fost „trași"

voi spune numai
recursului declarat de in
culpați. Constantina Ion va 
executa pedeapsa prin 
muncă corecțională în altă 
unitate socialistă deeît cea , . .. . ..  
în cadrul căreia a muncit pre care în realitate nici
înainte de condamnarea su
ferită. Recidivist fiind, Ghe
orghe Liteanu execută pe
deapsa în penitenciar.

Și Ana Crișan din Vul
can a fost condamnată de

Judecătoria Petroșani la 1 
an închisoare pentru in
fracțiunea de mărturie 
mincinoasă, 1 
penală nr. 885/16 septem- 

_ brie 1983. Și Ana Crișan
probe administrate în cau- a declarat mincinos în fa
ză — au fost înlăturate de ța instanței de 
instanța de judecată cu a- 
ceastă motivare.

în curtea respectivei locu
ințe și loviți de Ion Ion și 
de fiul acestuia. Declarații
le celor doi martori min
cinoși — fiind infirmate 
categoric de toate celelalte

judecată, 
la termenul din 1 martie 
1983, cînd a fost ascultată 

Ioan Grigorescu și Adri- ca martoră în dosarul pe-
an Grigorescu au fost con- nai privind pe Sâmuil Ba-
damnați la cîte opt luni rabaș, trimis în judecată 
închisoare pentru infracțiu- pentru tîlhărie în dauna 
nea de violare de domiciliu.

și Pentru mărturia lor min
cinoasă Constantina-Didi
na Ion și Gheorghe Litea
nu au fost condamnați la 
cîte 1 an închisoare fieca
re, prin sentința penală nr. 
586/1983, pronunțată, de Ju
decătoria Petroșani în ziua 
de 28 iunie 1983 și rămasă 
definitivă prin respingerea fel. Că Barabaș Samuil nu

44• •
I

ar fi deposedat pe partea Prin acest gen de fapte se
vătămată, de ceasul, de mî- tinde la împiedicarea or- 
nă după ce l-a lovit și că 
această faptă ar fi săvîr- . .
șit-o o altă persoană des- adevărul.

De obicei martorii min
cinoși urmăresc fie exone
rarea de răspundere penală 
a unor persoane trimise în 
judecată pentru încălcarea 
legilor statului nostru, fie 
obținerea unei soluții a- 
van ta joase pentru una sau 
alta din părțile aflate în 
litigiu. Declarația minei- - 
noasă tinde în toate cazu
rile să determine organul 
în drept să pronunțe o ho- 
tărîre nedreaptă, parțial, 
ori total. Tocmai de aceea 
martorul mincinos este pe
depsit de lege chiar dacă 
declarația sa ă fost înlătu-

ganelor de cercetare pena
lă și de justiție de a afla

nu putea fi vorba. Nici de 
declarația mincinoasă a a- 
cestei martore instanța de 
judecată nu a ținut seama 
cînd a pronunțat hotărîrea 
prin care Samuil Barabaș 
a fost condamnat la 5 ani 
închisoare, reținîndu-se că 
s-a făcut vinovat de infrac
țiunea de tîlhărie.

După ce au început cer
cetările penale împotriva 

________ ei, Ana Crișan a recunoscut 
prin sentința că nu a spus adevărul în 

“____________fața instanței de judecată,
dar era prea tîrziu...

Pentru a fi exonerat de 7ată V’nu s-a ținut ‘seama . 
răspundere penală, marto- tie conținutul ei atunci, cînd 
rul care a declarat minei- ' ■ ■ -
nos trebuie să-și retracteze 
depoziția înainte de a ră- 
mine definitivă hotărîrea 
în cauza în care a fost as- 

; eultat. Faptul că. după ce 
ajunge să fie cercetat pen
tru mărturie mincinoasă, 
își recunoaște vina și de
clară că a mințit cerînd 
retragerea declarației ce —
cuprinde mențiuni neade- soarta lui Gheorghe Litea-
vărate, nu mai prezintă nu a Constantinei Ion. 
nici un fel de relevantă.

Pericolul social al infrac- Dorica MANIU,
țiunii de mărturie minei- , procuror,
noasă este foarte ridicat. Procuratura locală Petroșani

avutului particular.
După ce declarase la or

ganele de miliție că a vă
zut personal cînd Samuil 
Barabaș ă sustras bunurile 
unui cetățean după ce l-a 
lovit, Ana Crișan revine în 
fața instanței de judecată 
și susține că, chipurile, lu
crurile s-ar fi petrecut alt-

s-a pronunțat hotărîrea.
Marea majoritate a per

soanelor chemate să depu
nă ca martori în cauzele 
deduse judecății, spun a- 
devărul, conștienți fiind de 
concursul pe care-1 dau în 
acest mod, la aflarea ade
vărului.

Iată cei care „uită" Jură
mîntul depus împărtășesc

iMiiFci.au


4 St eag o l roșu JOI, 19 APRILIE 1984

Prezidiul C. C. al U.C.I. a aprobat rezultatele 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceausescu 

» 9

si tovarășul Dragoslav Markovici
BELGRAD 18 (Agerpres). 

După cum informează a- 
genția Taniug, la Belgrad 
a avut loc ședința Prezidiu
lui Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

t în cadrul ședinței, tova
rășul Dragoslav Markovici, 
președintele Prezidiului C.C. 
al U.C.I., a prezentat o in
formare despre rezultatele

convorbirilor purtate cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, cu prile
jul vizitei de prietenie e- 
fectuate în R.S.F. Iugoslavia 
la invitația Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia si a Pre
zidiului C.C. al U.C.I. ;

Prezidiul C.C. al U.C.I) a

aprobat informarea privind 
convorbirile dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se- ' 
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, și 
tovarășul Dragoslav Mar
kovici, președintele Prezi
diului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Prezente românești
TUNIS 18 (Agerpres). 

In cadrul vizitei pe care 
o întreprinde în Tunisia, 
delegația Organizației 
Pionierilor, condusă de 
tovarășa Pplina Cristescu, 
președinte al Consiliului 
Național al Organizației 
Pionierilor, a avut con
vorbiri cu Mahmoud Meș- 
saadi, președintele Came
rei Deputaților și Moha
med Kraiem, ministrul ti
neretului și sporturilor.

Exprimîndu-și înalta a- 
preciere față de politica 
internă și externă a țării 
noastre, gazdele au evocat 
bunele relații care există 
între cele două țări și po

poare, contribuția esenția
lă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia și a președintelui 

Habib Bourguiba, 
a 

și colaborării pe 
planuri dintre 
român și tuni-

Și 
Tunisiei, 
la întărirea continuă 
prieteniei 
multiple 
popoarele 
sian.

*

partea Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, 
în dezbateri, participanții 
și-au exprimat sprijinul 
deplin față de politica 
internă și externă promo
vată de MPLA — Parti
dul Muncii din Angola și 
guvernul angolez și au a- 
doptat mai multe rezolu
ții privind mobilizarea 
maselor pentru soluționa
rea sarcinilor economice și.. 
sociale și sporirea produc
tivității muncii.

Acțiuni în favoarea păcii, pentru 
dezarmare nucleară

s: WASHINGTON 18 (A-
gerpres). In fața clădirilor 
laboratorului de cercetări, 
militare de Ia
Livermore (California), un
de stat puse la
punct cele mai noi tipuri 
de arme nucleare ameri
cane, a avut Ioc o demons
trație de protest împotriva 
cursei înarmărilor și a 
pericolului nuclear. Par
ticipanții purtau lozinci ta 
favoarea organizării unor 
negocieri de fond care să 
conducă la înghețarea ar
senalelor . nucleare, la re
ducerea și, ta final, Ia e- 
limtaarea armamentului a- 
tomic.

Poliția americană a a- 
restat 31 de demonstranți, 
relatează agenția United 
Press International.

★ '

OTTAWA 18 (Agerpres). 
Din inițiativa studenților 
Universității din Ottawa, în 
Canada a fost creată or
ganizația antirăzboinică 
„Pace pentru umanitate". 
Ea își propune atragerea 
pe scară largă a tinerei ge

nerații canadiene la lupta 
pentru pace, împotriva 
cursei înarmărilor, pentru 
a contribui la eforturile de 
promovare a înțelegerii și 
colaborării, a destinderii 
internaționale, de preîntîm- 
pinare a pericolului unui 
război nuclear.

*
BONN 18 (Agerpres). Or

ganizația obștească vest- 
gerrnană „Sportivii pentru 
pace și împotriva rachete
lor nucleare" a dat publi
cității, Ia Bonn, o declara
ție ta care exprimă un pro

test hotărît contra ampla
sării noilor rachete nuclea
re americane cu rază me
die de acțiune pe teritoriul 
R.F.G. și se pronunță pen
tru angajarea unor nego
cieri de dezarmare care să 
conducă Ia reducerea și e- 
liminarea tuturor armelor 
nucleare de pe continen
tul european.

CANBERRA 18 (Ager
pres). Ca urmare a cereri
lor tot mai insistente ale

opiniei publice din Austra
lia, Canberra, capitala ță
rii, a fost proclamată zonă 
denuclearizată. De mențio
nat că hotărîrea în acest 
sens a Adunării municipa
le a fost luată intr-un mo
ment ta care în Australia 
s-au înregistrat mari de
monstrații împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezar
mare, pentru pace. Am
ploarea lor este ilustrată de 
marile manifestații de la 15 
aprilie, ia care au pârtiei* 
pat peste 250 000 de per- 
sbane.; ' '

■.■■■■>

KAMPALA 18 (Agerpres), 
îh Republica Uganda a 
fost creată Mișcarea na
țională de luptă pentru 
pace. Această organizație — 
informează ziarul „People", 
din Kampala — își va a- 
lătura eforturile acțiunilor 
pe plan internațional con
sacrate asigurării păcii și 
securității ta întreaga lu
me.

LUANDA 18 (AgerpreA. 
La Luanda s-au desfășurat 
lucrările primului Congres 
al Uniunii Naționale a 
Oamenilor Muncii din An- 

; gola (UNTA). Au fost pre
zente delegații de peste 
hotare, între care și din

O nouă rundă de negocieri 
nipono-americane

în discuție stat proble
mele legate de un mai larg 
acces al capitalurilor a- 
mericane în economia ja
poneză și devalorizarea ye
nului în raport cu dolarul 
Ș.U.A. Actuala 
susțin americanii, 
zează exporturile 
in S.U.A., yenul frind de
preciat în raport cu dola
rul. Japonezii, dimpotrivă, 
afirmă (ceea ce susțin și 
alte țări occidentale) că do
larul este supraevaluat în 
mod artificial în raport cu 
valuta niponă și celelalte 
monede occidentale.

Negocierile continuă.

WASHINGTON 18 (A-
gerpres). După o nouă run
dă de negocieri nipono-a
mericane cu privire ia ra
porturile monetar-financia- 
re, bilaterale și internațio
nale, reprezentanții celor 
două țări au evaluat în 
mod diferit rezultatele con
vorbirilor, potrivit relată
rii agenției Kyodo. Astfel, 
după două zile de convor
biri la Washington, re
prezentantul japonez a a- 
firmat că părțile au ajuns 
ia un acord, în timp ce 
cel american a susținut că 
problemele majore rănun 
nesoluționate și tratati- 
vele au fost insuficient de 

.< concludente

paritate, 
favori- 
nipone

■ BELGRAD. In noap
tea de marți spre miercuri 
s-au produs o serie de cu
tremure în regiunea Mos
tar, R.S.F. Iugoslavia, cel ’ 
mai puternic avînd 6 grade 
pe scara Mercalli, anunță 
agenția Tanîug, Epicentrul 
seismelor a fost situat Ia 
30 km vest de orașul Mos
tar. Agenția precizează că 
nu au fost înregistrate pa
gube materiale.

■ SEUL. Peste 2 000 de 
studenții de la Universita
tea Koryo din Seul au or
ganizat o grevă în incinta 
universității în 
cererilor vizînd 
tizarea societății 
ene, informează 
ACTC. In cursul mitingului 
desfășurat cu acest prilej, 
studenții au cerut institui
rea de măsuri democratice

-în sistemul de. învățămînt 
și în societatea sud-core- 
eană.

sprijinul 
demOcra- 
sud-core- 

agenția

f

■ PARIS. La sfîrșitul 
lunii martie, numărul șo
merilor înscriși în Franța 
la oficiile de plasare a 
forței de muncă era de 
2 244 000, cu 2,3 la sută mai 
multi decît în februarie. 
Rata de creștere a șoma-

. jului pe ultimele 12 luni 
a fost de 11,4 la suta.

■ CANBERRA. Banca 
de rezerve a Australiei a 
anunțat că datoriile exter
ne ale acestei țări vor a- 
junge, la sfîrșitul lunii iu
nie, la 40 miliarde dolari. 
Aceasta înseamnă că Aus
tralia va depăși ca datorii 
externe pe locuitor țări că 
Brazilia și Argentina.

■ ROMA. Balanța de 
plăți a Italiei a înregistrat, 
în primele două luni ale 
anului curent, un deficit 
de 14 079 miliarde lire, 
încasările s-au cifrat, în 
perioada menționată, la 
23 388 miliarde lire, iar 
plățile la 37 465 miliarde 
lire, precizează agenția

ANSA, citind Institutul cen
tral de statistică.
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15,30 Telex.
15.35 Ecran de vacanță.
15,45 Studioul tineretului. 
20,00 Telejurnal, (p.c.) 
20,20 Actualitatea ta eco

nomie.
20.35 Mult mî-e drag un

de trăiesc. Melodii 
populare, (color)

20,50 Marea forță a uni
tății de acțiune a 
clasei muncitoare.

■ 40 :<'de ani de la 
realizarea Frontu
lui Unic Muncito
resc.
Film: „TovarățH". 
Prima parte.
Concursul cîntecu
lui politic pentru 
tineret, (color) E- 
diția 1984.

22,15 Telejurnal, (p.c.)

21,10

21,55

IntoarcereaURICANI 
pe front.

Pe căi nele-

Mica publicitate
„SHAKESPEARATON"

O trupă de actori ama
tori din Scoția și_a propus 
realizarea unei performan
țe, pe care autorii ei o con
sideră unică — respectiv 
aceea de a juca continuu 
toate rele 37 de piese ale 
iui William Shakespeare. 
Acest spectacol maraton, 
pentru care corespondentul 
agenției Associated .. Press 
a creat șî termenul de 
„Șhakespearaton", a fost 
programat -să dureze trei 
său patru zile, in timp ce 
pîhă acum, întreaga creație 
dramatică a lui Shakes
peare a fost interpretată în
tr-un interval de... 15 ani.

MEDICAMENT
Un grup de. cercetători 

americani și belgieni au 
pus la punct uri nou me
dicament, avînd la bază o 
proteină naturală, capabi
lă să dizolve cheagurile de 
stage și să prevină astfel 
stopurile cardiace fără e-

FAPTUL DIVERS PE GLOB
fecte secundare serioase. 
Medicamentul se numește 
„T-PA" șî el va înlocui 

pe cel utilizat pînă acum, 
respectiv „Streptokinase". 
Pacienții tratați cu acest 
„T—PA" nu mai riscă să 
aibă hemoragii, întrucît 
proteina naturală care stă 
la baza medicamentului es
te neutralizată rapid de 
organism. De asemenea, stat 
foarte mici și riscurile reac
țiilor alergice.

CRIZA ECONOMICĂ St... 
METEOROLOGII

Criza economică din Ma
rea Britanie îi afectează, și 
pe... meteorologi, care au 
anunțat că și-au redus nu
mărul stațiilor de observa
re de la 4 000 la 2.800. A- 
ceste centre de observare 
culegeau, la rîndul lor, da
tele transmise de numeroșii 
amatori, sistem care a stat 

la baza organizării rețelei 
meteorologiei britanice.

,La o expoziție internațio
nală de roboți menajeri 
organizată Ia Albuquerque, 
statui New Mexico, a fost 

prezentat exemplarul RB5X, 
cu o înălțime de 1 m, care 
poate avertiza asupra pe
ricolului izbucnirii unui in
cendiu în tr-o încăpere. De 
asemenea, el poate sâ stingă 
flacăra, să vorbească, să 
localizeze obiecte aflate Ia 
o distanță de pînă la 12 m. 
Realizatorii robotului sus
țin că perfecționarea a- 
cestuia în viitorul apropiat 
îl va face apt să îndepli
nească și o serie de treburi 
casnice. . .

CIUDĂȚENIILE UNUI 
„COMBUSTIBIL DE ZBOR"

Istoria științei cunoaște 
numeroase exemple cînd, 
sfidînd legile teoretice de 

baza, unele experiențe s-au 
încheiat cu rezultate prac
tice prețioase. Astfel, pre
sa britanică scrie că, deși 
legea lui Arhimede era 
cunoscută ta 1783, frații 
Montgolfier au pus la punct 
un balon aerian a cărei 
funcționare sfida această 
lege de bază a fizicii. Po
trivit teoriei lui Joseph 
Montgolfier, ta cursul ar
derii se elimină un. gaz 
care are calități volatile 
speciale. Gradul de volati
litate depinde de felul 
substanțelor, care ard, și ce
le mai potrivite, a spus el, 
șînt paiele ude în amestec 
cu lînă tocată.. Mai tîrziu 
în compoziția primului 
„combustibil de ' zbor" a 
intrat și încălțăminte Uza
tă. Acest gaz a fost uti
lizat la primele zboruri cu 
aerostatele, ta început cu 
animale și apoi cu oameni. 
Teoria, după cum se vecie, 
deși a fost contrazisă, pri
mele baloane aeriene s-au 
ridicat și au zburat...

VlND urgent Ford Tau- 
nus — 17 M, preț conve
nabil. Informații Petrila, 8 
Martie, bloc 52, ap. 47, 
(513)

VÎND Dacia 1300, stare 
bună, Uricani, strada Valea 
de Brazi nr. 70. (516)'

PIERDUT sigiliu metalic 
ECEP—118, eliberat de U.E. 
Paroșeni. îl declarăm nul. 
(517)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Vasian 
Iosif, eliberată de IJJ. Pa
roșeni. O declar nulă. (519)

PIERDUT diplomă de 
bacalaureat, seria A. 1 nr.
219560/21.04. 1982, eliberată

DECES

Oarrti, Mariana, Steluța, Doru, Mirela, Florin și 
Ioana, eu durere în suflet anunță pierderea scumpu
lui tată, socru, bunic și străbunic

PAVEL IOAN (85 ani)
Ji vom păstra o veșnică amintire. (518) ?

de Liceul industrial nr. t 
Petroșani. O declar nulă. 
(520)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Kiss 
Maria, eliberată de între
prinderea de eonfeeții Vul
can. O declar nulă. (521)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, eliberată de I.M. 
Paroșeni, pe numele Rășca- 
nu Ioan. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Sava 
Costică, eliberată de l.M. 
Paroșeni. O declar nulă, 
(mp)
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