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cinstirea faptelor

Glorioasei aniversări
a partidului,

de muncă

Organizarea optimă 
a activității — cadru 

favorabil ăl 
revirimentului producțieiEvenimentul cel mai important, în această perioa-’ dă, în activitatea minei A- ninoasa este depășirea sarcinilor de plan,.ca urmare a reorganizării activității de producție. De ce a fost necesară această reorganizare, în ce constă și ce a- vantaje aduce — iată aspectele de care ne-am interesat în discuția cu inginerul Ion Dăbuleanu, directorul unității. Ea a pornit .de la faptul că, pe pri- mui trimestru al anului, întreprinderea noastră nu s-a situat la înălțimea posibilităților, a , cerințelor sarcinilor de plan. De aceea, am unificat sectoarele, din cele șase direct- productive rămînînd patru, fără a reduce, bineînțeles, efecțjvele. Foloasele: înnoua formulă se poate realiza o mai bună structură, din punct de vedere al pregătirii profesionale, încadrul brigăzilor. Apoi, sin- (Continuare în pag a 2-a>

tenț în măsură să asigurăm o' corespunzătoare asistență tehnică pe fiecare schimb, de care răspunde cîte un specialist (inginer sau sub- inginer) cu atribuții de șef de sector. De asemenea, obținem o mai bună „acoperire", la nivelul sectoarelor, cu electrolăcătuși, și artificieri, meserii deficitare pînă acițm, cu consecințele lesne de înțeles".Iată, deci, prezentate, succint, elementele acestui cadru de organizare a muncii în care se desfășoară activitatea la mina Ani- noasa. Cum se reflectă ele, concret, la nivelul sectoarelor și al brigăzilor, în ce fel și-au făcut simțită influența în creșterea cantităților de cărbune extras din subteran.
C.T. DIACONU

Sîmbătă, 12 aprilie a.c., - s-a desfășurat în Capitală Plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, care a analizat organizarea și desfășurarea întrecerii uteciste „Tineretul — factor activ în realizarea obiectivelor <’ niului . științei, tehnicii, calității și eficienței", în a- nul 1985, și sarcinile ce revin organelor și organizațiilor U.T.C., tuturor tinerilor pentru înfăptuirea o? biectivelor de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1986, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, tar general al partidului.. La. lucrările plenarei a participat și a luat cuvîntul tovarășul Emil Bobu,
La baza creșterii

Dînd expresie voinței de pace a tinerei generații din România, dorinței tine- retului patriei noastre de a, trăi într-o lume a înțelegerii și colaborării, plenara a adoptat Apelul adresat organizațiilor progresiste și democratice de tineret din țările europene, ... . . . A_ și U.A.S.C.R., precum și mericii și Canada, din ță- activitatea internațională rile de pe alte continente, desfășurată de organizațiile de tineret și studenți din Republica Socialistă România în anul 1985.In cadrul plenarei cuvîntul tovarășul secre- Ceaușescu, membru picant al Comitetului litic Executiv al C.C. P C.R., pî im-secretar C.C. al U.TC.
producției de cărbune

Randamente sporite 
în abataje

Brigăzile sectorului II de trează, în aprilie, prodlicti- 
la întreprinderea 
Dîlja, care au realizat, în 
primul trimestru, o pro
ducție suplimentară <  
5600 tone de cărbune, con
tinuă și în această lună 
seria bunelor i__________
prin mărirea randamente
lor pe post. Astfel, minerii 
conduși de brigadierul 
Gheorghe Matei înregiș-

minieră vități cu 1800 de kilogra
me pe post mai mari decît 

de cele Planificate, sporurile ■
de randament consemnate 

__ ___„ în activitatea brigăzilor 
rezultate, coordonate de Anton Mol

do veanu și Ludovic Varga 
fiind de 320 și, respectiv, 
170 de kilograme pe post. 
(SB.)

.................  1' 1 ■— ...... ■■

Noi dotări pentru creșterea
calității produselorLa IPSRUEEM se 'în curs dc amenajare laborator de verificare aparatelor de măsură control, ceea ce va conduce la creșterea calității pieselor de schimb și a operațiunilor de reparații ca- : pitale, "executate pe fluxul de producție al unității. In ..același scop, laboratorul chimic al întreprinderii a fost dotat cu instalații moderne de analiză spectrală, pentru depistarea viciilor ascunse din materia primă destinată prelucrării în secțiile de producție.- Dotarea modernă a locurilor

află uri a și de muncă în IPSRUEEM este în mare măsură atelierele asigurată și prin e- fortul propriu, datorită intensificării preocupărilor în cadrul mișcării de creație tehnică. (S.B.)
în ziarul de azi
*

• Sub semnul Anului Internațional al Păcii — Pentru un climat de înțelegere ș: colaborare în lume • La Uricani — O reușită după- amiază a tinereții • Vă informăm. (In pag. a 2-a)• De la o duminică la alta (In pag. a 3-a)

&

Fruntași ai abatajelor. In imagine, mineri din cunoscuta brigadă condusă de 
Cristea Valache de la I.M. Livezeni. O formație de muncă recunoscută pentru 
buna pregătire profesională a tuturoi membrilor săi. Foto: Al. TĂTARÎnnoirea sortimentului de tricotaje Atelierul de creație al întreprinderii de tricotaje Petroșani a definitivat colecția de produse care vor fi prezentate, în cursul a- cestei luni, pentru . contractare, unităților comerciale de profil. Ea cuprinde 45 de piese noi, realizate într-o paletă și în context’ll : coloristice diverse, . 'care* sâ satisfacă toate gus-

Trei decenii de funcționare a termocentralei ParoșeniIeri, ia Uzina electrică energie electrică. O bună Paroșeni a avut loc adu- parte din cei care ău pus narea prilejuită de îniplf- piatra de temelie a aces- nirea a 30 de ani de la cu- ' plarea primului grup e- nergetic la sistemul getic național. ĂU prezenți cei care, de trei decenii, s-âu
ener- fost timp stră-"duit să asigure economiei naționale cît mai multă (G.B.)

tei citadele energetice a țării au participat alături de cei caic lucrează acum in uzină la marcarea a- cestui eveniment de scamă. S-au schimbat păreri între veterani' și tineri.

membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Plenara a analizat, totodată, activitatea pentru întărirea continuă, politică și organizatorică, numerică și calitativă a Uniunii Tine-retului Comunist, pentruformarea si educarea ca- .. , .drelor din’ aparatul U.T.C. din Statele Unite ale

a luat Nicu su-Po- al al

' Intr-o atmosferă de puternică însuflețire și angajare patriotică, partici- panții la plenară au adoptat o telegramă adresată tovarășului Ni col a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.(Agerprcs)
Calitatea de membru al partidului 

expresie a responsabilității 
și spiritului revoluționarIntr-o atmosferă sărbătorească, încărcată de . e- moție și de mîndrie patriotică, vineri, la Casa decultură din Petroșani a avut loc un moment deosebit în viața a 150 de tineri din întreprinderile și instituțiile Văii Jiului — primirea carnetului de membru al Partidului Comunist Român. In cadrul festivității, tovarășul Constantin Iovănescu, secretar al Co- . mitetului municipal de partid, a prezentat o expunere cu tema „Partidul Comunist’ Român — conducătorul glorios al poporului nostru". De asemenea, s-au subliniat obligațiile ce decurg din Statutul. P.C.R., privind păstrarea documentului de partid ' și s-a vizionat filmul documentar „Zorii", dedicat activității neobosite a partidului în construcția socialistă din RomâniaDupă festivitatea de în- mînare a carnetului de p a r . t i d. am întreprins o anchetă în rândul celor care au dobîndit calitatea de comuniști, a- cu.m în preajma gloriosului jubileu al partidului.

Constantin Curea, miner, 
sef de brigadă, 
V, la I.M. Vulcan : un moment unic în viață • mea; Sînt mîndru,

sectorul„Este

cînd intru în marea familie a comuniștilor și mă simt profund angajat în realizarea tuturor obiectivelor stabilite de partidul nostru, de Congresul ’ al XIII-lea, a indicațiilor și orientărilor întîiului comunist al țării, tovarășul Nicolae Ceausescu, Minerul nostru de onoare. îmi voi onora noua calitate pe care am dobîndit-o, aceea de membru al partidului, prin- tr-o activitate susținută în procesul de extracție a cărbunelui".
Ileana Szekely, muncitoa

re în separație, I.M. LÎve- 
zeni: „Am înțeles că a fi membru de partid este o mare cinste, dar și o mare responsabiliate. A fi comunist însemnă a fi în primele rînduri ale muncii, ale construcției socialismului, a da dovadă de înalte calități politice, profesionale, intelectuale și morale. Așa mă voi strădui să fiu în muncă, în familie și în sO- cietate".

Ilie-Bâlănesc, miner, I.M. 
Petrila : „In rândurile partidului, pentru păstrarea u- nității și purității acestuia, sînt primiți cei mai înaintați oameni ai muncii, ■ cu

Mircea BUJORESCUacum, (Continuare în pag. a 2-al

! Locui de frunte se ciștigă prin 
muncă si tenacitate
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La mina Petrila, mină cu vechi tradiții în mineritul Văii Jiului, sînt multe brigăzi de elită, brigăzi care își. realizează și depășesc - ritmic sarcinile de plan, contribuind in acest fel la creșterea cantității de . cărbune extras. Dintre toate, cea condusă de Ștefan Alba, din sectorul IV, deține recorduri greu de egalat : • De șase 
ani, de cînd în fruntea ce
lor 90 de orțaci șe află - 
acest destoinic miner, bri
gadă nu a rămas nici 
măcar o lună sub sarcini
le de plan. • In cincina
lul trecut, din cele trei 
frontale au fost extrase 
suplimentar, 175 000 tone 
de cărbune, iar în pri
mul trimestru din acest 
an au fost livrate econo
miei naționale încă 10 000 

tone de cărbune peste Pre
vederi, dreanu, Vasile Herinean,La obținerea acestor re- Gheorghe Cioiu, Ioan Er-

stă buna organizare a ac- iivitățn ia toate locurile de munră și folosirea corectă a tehnologiei de luciu. ad'eă a tavanului de

MINERrezistență — ceea ce a dus la obținerea unor productivități medii în a- bataje de peste 11 tone pe post, cu aproape 3000 kg pe post mai mari decît sarcinile planificate. In cei șase ani Ștefan Alba, împreună cu mai vechii lui ortaci Nicolae Șerban,

Bocoș și Mihâi Gavrilă au reușit să stabilizeze în brigadă 36 cie tineri, care au urmat cursurile școlii de calificare, iar acum sînt ajutori mineri, mineri sau chiar șefi. de schimb, cum sînt Ștefan Carafil, loan Sipoși, Ior- dache Porumb, Vasile lonescu, Dragoș Teleagă, ș' Ștefan Radu. Sînt de fapt oameni formați la școala muncii, oameni care depun eforturi susținute alături de ceilalți taci pentru a da cît mult cărbune din trei abataje frontale care le exploatează, nii, poate, cred că la noi treburile merg de la sine, dar nu este chiar așa. Nu o singură dată am rămas împreună cu alți ortaci■— două și chiar trei

or- mai celepe „U-

i
i i i i

I
I

IUI IN LU-Ulclț? OUI Udii, fDumitru Mihâi, Ștefan Co- schimbun, pentru a pu- dreanu, Vasile Gheorghe BOȚEAzultate meritorii a stat și duș, luliu Boyte, Anton (Continuare în pag. a 2-a)
!
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Sub semnul Anului Internațional Păcii

Declarația Marii Adunări Naționale,
expresie fi voinței de |jace

a poporului român
Pentru un climatMinerii de la Lonea, cu "vie mîndrie patriotică, au luat cunoștință de noile acțiuni de pace ale României socialiste, Dedarația- Apel a Frontului Democrației și Unității Socialiste, si Declarația Marii Adunări '.Naționalei documente de excepțională valoare politică și umanitară, elaborate din inițiativa președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.A lături de toii minerii țăiii, de întregul popor, noi,

de înțelegere și colaborare in lumecei ce muncim în abatajele minei Lonea pentru a da patriei cit mai mult cărbune, ne exprimăm totala adeziune la cele două documente —- expresie vie a voinței unanime a națiunii noastre socialiste de a trăi în deplină înțelegere, colaborare și prietenie cu toate popoarele, de a făuri împreună noi bunuri materiale și spirituale, de a contribui activ la instaurarea unui climat lipsit de amenințarea armelor, a conflagrațiilor.
' Locul de frunte i i

Vrem ca toți copiii noștri să trăiască fericiți, în, pace, vrem să ne bucurăm pe deplin de roadele muncii noastre, vrem ca în lume să triumfe glasul rațiunii, ăi păcii.Sîntem hotârîți să facem totul ca, realizîndu-ne e- xemplar sarcinile economice și angajamentele asumate, să contribuim, alături de întregul popor la înaintarea neabătută a României pe drumul luminos al comunismului.
Grigore MINDRUȚ, 
miner, șef de brigadă 
ApI.M. Lonea ■

t se cîștigă prin muncă j
' (Urmare din pag. I) a devenit minei. Nu dupi ?i —-------------------------------- mult timp și-a însușit și ‘
. ne un abataj sau altul m 
ț ordine. Nu procedezi așa, 
ț nu poți să dai cărbune și , oamenii mei au înțeles a- ' cest lucru. Și un alt as- 
i pect este esențial, fiecare 
t om trebuie să se perfec- . ționeze continuu. Tehno- ’ iogiile de lucru se sciiim- 
ț bă și de aceea este nevo- , ie ca minerii să le cu- " noască, pentru a le apli- \ ea corect, încă de la în- 
ț ceput11, ne spunea șeful de brigadă.
1 însăși șeful de brigadă 

.1 este un exemplu. In cei 
i 17 ani de cînd lucrează 
J la mină a fost înscris a- 
ț proape în fiecare an la i unul din cUrsurde școlii J de calificare. Mai întîi

calificarea de lăcătuș. A ț urmat apoi cursurile șco- i Iii de calificare de artifi- > cier, iar în iunie, anul ț acesta va absolvi cursuri- i le serale ale școlii de / maiștri. Exemplul lui este ) urinat șl de alți ortaci (lin l brigadă care sînt înscriși j la diferite cursuri pentru i policalificare. Toți sînt J conșticnți că numai fiind 1 la curent cu noul, poți ț stăpîni tehnologiile de Iu- t cru, astfel îneît să dea ’ țării cît mai' mult căr- ț bune, așa cum au făcut-o i in primul trimestrul, așa ? cum o fac și în această ' lună, cînd extrag zilnic ț peste prevederi însemna- . te cantități de cărbune. J

La Uricani
0 reușită după-amiază a tinerețiiInscriindu-se în suita de manifestări politico-educative și culturale destinate petrecerii în mod util â timpului liber, recentul concurs organizat de comitetul orășenesc U.T.C. Uricani, ia clubul sindicatelor, a atras sute de tineri dornici să petreacă cîteva ore în- tr-o ambianță tinerească și de a- vedea, un concurs în... premieră.in cipșcmderea întrunirii, tîrarul interpret de muzică fclk Emi, Horvath a prezentat cîteta piese de largă audiență în rîndul tinerilor, A urmat chitaristul Mircea Fedeleș care a cules ropote de aplauze în î îndur spectatorilor.In timp ce artiștii amatori erau într-un dialog deschis cu sala, în culise concurentele la faza orășenească a concursului 

„Muncă, tinerețe, frumu
sețe" își pregăteau cu mari emoții intrarea în scenă. S-au prezentat cinci tinere : Daniela Pașcani, Ni- colița Costache. Claudia

Florca, eleve la Școala generală nr. 2, Irina Kendi, muncitoare la l.M. Uricani și Marioara Papu. Tinerelor le-au fost adresate întrebări de cultură generală, de perspicacitate, au fost și probe artistice — de interpretare a unui cîntec și recitarea unei poezii. La sfîrșitul probelor, inclusiv al celo- de baraj, juriul a desemnat cîștigătoarele pri- .înelqr trei locuri, în ordine: Jrina Kendi, Daniela Pascalii și Nk olița Costache. A fost un concurs început cu pași timizi, dar care s-a bucurat te aprecierile unanime ale celor din sală.După acordarea premiilor s-a solicitat din nou liniște. Pe scenă au apărut membrii, cenaclului - „Mesagerii adîncului", in frunte cu conducătorul acestui cenaclu, inimosul artist amator Mircea Calu.A fost o acțiune reușită, o după-amiază a tinereții.
Florin BEJAN,

Uricani

de memiiru 
al partidului

(Urmare din pag. I*.

Răspundem cititorilorC. Marin, Vulcan : lnteresîndu-ne despre problema la care vă . referiți, am fost informați că acest caz este în curs de cerceta
re de către organele de stat, urmîrid a se lua mă- suiile cuvenite.

Dumitru Arșoi, Petroșani:Adresați-vă secretariatului literal' al Teatrului de Stat „Valea Jiului" din municipiul nostru. Veți primi indicațiile necesare.
Ionel Lazăr, elev, Petrila:Există în Petroșani, pe lîngă Casa de cultură, un cenaclu de literatură de anticipație. Adresați-vă ' deci, pentru a primi amănunte, conducerii Căsei de cultură.
Mariana Retezan, elevă, 

Lupeni: Scrisoarea dvs. a sosit mult prea tîrziu. Pe viitor scrieți-ne cu mai multă promptitudine. Oricum, așteptăm noutăți de la dvs. și de la colegii dvs.

I.a secția croit a întreprinderii de tricotaje din Petroșani. Coordonatele 
muncii : hărnicie, precizie,' pasiune.

Foto: T. ALEXANDRU

O viață. închinată munciiRealizările de prestigiu în dezvoltarea și modernizarea rețelei. comerciale din Valea Jiului se regăsesc și în munca tovarășului Constantin Ciolofan care, ca director al Direcției comerciale a municipiului Petroșani, a desfășurat de-a lungul anilor o activitate străbătută de dinamism, inițiativă și pasiune.„Sînt de peste 30 de ani aici in Valea Jiului, ne mărturisea zilele trecute, îmi amintesc cum erau, cu ani în urmă, orașele minerilor și le văd acum, în a- ceastă' primăvară. S-au în- civilizat1, făptuit realizări remarcabile, frumoase și.. Activitatea comercială s-a integrat în acest proces înnoitor, cohstruindu-se, îndeosebi în cincinalul trecut, unități reprezentative pentru însăși calitatea muncii și vieții minerilor.Și co-

niște ale politicii ..partidului'1. 'Ieri, după o perioadă de peste 36 de ani de activitate pusă în slujba oamenilor, cei mai mulți .desfășu- rați în munci de răspunde
re în comerț, tovarășul Constantin dolofan a fost sărbătorit cu prilejul ieșirii la pensie. Au fost pre- zenți numeroși lucrători comerciali care au apreciat bogata activitate desfășurată de sărbătorit, interesul manifestat pentru a- provizionarea cu mărfuri și practicarea unui comerțCopleșit de emoții, tovară- trainice. șui Constantin dolofan a că va fi ori de cîte fi nevoie alături de care a muncit ani

mai bună aprovizionare a municipiului cu produse alimentare. (I.V.)

Prin dezvoltarea modernizarea rețelei merciale, prin aprovizionarea și servirea populației, contribuim la împlinirea o- biectivelor profund urna-

promis ori va cei cu în șir, astfel valorificîn- du-și experiența în folosul oamenilor muncii. Cei pre- zenți i-au urat să se bucure de ani mulți cu sănătate, oferindu-i frumoase obiecte care să păstreze mereu vie în memorie chipurile celor cu care a muncit a- lâturi. (T.S.)

I
I
I .
I dustrie alimentară,

RECENT, coloanele I și II ale întreprinderii de transporturi ■ specializate pentru agricultură și in- i, ne informează șeful coordonator Ion Angliei, și-au sporit parcai de autovehicule cu zece> autocamioane .noi, menite să contribuie la o

INDUSTRIE MICA. De la începutul acestui an, secția din Petroșani a întreprinderii județene de industrie: și prestări servicii a realizat, suplimentar sarcinilor de plan, 5 tone melană dărăcită, 1500 plă- ptimi de stambă, 100 bucăți plăpumi de mătase, 750 1 saltele șl alte produse. (M.B.) : '

CALEIDOSCOP ȘTIINȚIFIC. Marți, 15 aprilie, ora 3, la Casa pionierilor și șoimilor patriei din Petrila, va avea loc un caleidoscop științific, sub genericul „In- tîlnire cu viitorul". Parti- 
j ai dincipă pionieri, membri cercurilor științifice - școlile generale ale orașU' lui. (G.B.)FILIALA OJT Petroșani face înscrieri pentru o ex-

însușiri și calități deosebite, cu o atitudine demnă. Carnetul roșu, pe care i-am primit aStăzi, îmi, impune un angajament solemn de a munci, mai mult și mai bine pentru progresul neîntrerupt al țării11.
Nicoleta Rusu, studentă 

în anul III, I.M.P. : „Calitatea de membru al partidului incumbă trăsături morale și intelectuale deosebite — capacitatea de a recepta și a promova noul, spirit revoluționar, cutezanță, devotament și abnegație. Odată eu primirea carnetului de membru al;,, partidului, încadrarea în avangarda revoluționară ne determină și pe noi, 
cei care ne pregătim pentru mineritul viitorului, să nu precupețim nici un e- fort pentru creșterea continuă a producției de cărbune".Asemenea gînduri ne-au împărtășit și minerii Petru Mandachi de la Petrila, Constantin Gaiță, Nelu Sol om, Costică Gaiță,- de 

■ la Vulcan, Ion Hendre ș loan Vreme, de la Bărbă- teni, Virgil Răileanu, de la Lupeni, țesățoarea Geta Gherghel de la Țesătoria din Lupeni, confecțiortera Cristina Popescu de la I.C. Vulcan, studenta Veronica Buda, lucrătparea comercială Ana Gui și alti tineri care au primit carnetul de partid, fiind angajați plenar în realizarea mărețelor ^sarcini trasate de Congresul al XIII-lea al P.C.R., pentru construirea societății socialiste multi- i lateral dezvoltate și înain- j tarea României spre co- I munism.
Organizarea optimă a activității

(Urmare din pag. I)In primul rînd, reorganizarea a condus la o mai bună plasare (ca număr și ca structură a meseriilor) pe schimburi. „In rtoile condiții, ne arată subingi- nerul Hodor Zian, șeful sectorului I, putem asigura o asistență tehincă de calitate, prin cei trei maiștri de schimb, un maistru mecanic și un ajutor de șef de sector. De asemenea, a- vem mai mulți artificieri, problemă care ne dădeau bătaie de cap înainte11. Aceleași aspecte le-au subliniat și șefii sectoarelor II și III, inginer Gheorghe Negruț și tehnician Petre Bîrleanu, arătînd că în prezent se dispune de mai mari posibilități în ce privește organizarea aprovizionării, e- fectuarea reviziilor și reparațiilor, formarea unor _ e- chipe cuprinzînd munci
tori pol icalificați, care înainte erau dis- . persăți la diverse locuri de muncă. De fapt, pentru a rezuma, concentra-

tivă, ea probînd capacitatea colectivului de aici de a-și onora, în con’tinuarc: a recupera din restanțele a- cumulate. „Redresarea producției, ne spunea inginer Ion Dăbuleanu, directorul minei, ne străduim să nu fie doar o trecătoare floare ae primăvară. Am luat măsuri Le tehnice și organizatorice necesare ca revirimentul să devină un fenomen de durată. Un exemplu re- •cent în această privință îl constituie lucrările de deschidere ale galeriei diagonale din stratul1“.Esențial, deci, lectivul minei este să tacă din zultate ale acestui început de trimestru, împliniri de durată. Și faptul că eforturile sale de organizare mai bună vizează valorificarea tuturor resurselor de care dispune, constituie o primă garanție în acest sens.
cursie în R.D.G., pe ruta Berlin — Leipzig — Halle — Moisten — Drezda — București. Excursia va a- vea loc cu avionul dus-în- tors în perioada 12—18 iunie a.c. (I.D.)

rea producției și a forței . - de muncă în capacitățile cu înalt randament, consti- ooo,«, ..unnnu.tuie cel mai mare avantaj sarcinile de plan și de al reorganizării activității la . mina Aninoasa.Fără îndoială, eficiența unei măsuri sau alteia se măspărp, cel mai exact, prin efectele practice, prin rezultatele producției. Și se poate spune că, după o p. imă perioadă de cristalizare, inerentă oricărui început, roadele au început să sf iacă simțite. Așa se face că începutul celui de-ul doilea trimestru a însemnat, pentru mina A- ninoasa debutul unui proces îmbucurător al așteptatului reviriment de producție. Zi de zi, din abataje au fost extrase, peste plan, zeci și chiar sute de tone de cărbune, plusul a- cumulat pe aprilie fiind, pînă acum, de aproape 800 de tone. In condițiile în care minusurile înregistrate anterior grevau mult asupra îndeplinirii sarcinilor trimestrului I, depășirea ni se pare semnifica-DISCURI. Raionul specializat de discuri muzicale al magazinului „Jiul* oferă melomanilor noi și valoroase albume > discografice cup’inzînd lucrări din folclorul românesc din zonele țării. (Al. H.)

13, blocul
pentru cd- 

Aninoasa 
bunele re-

tura din următoarele 24 de ore nu va fi ridicată, mercurul termometrului si- tuîndu-se, ca și în zilele precedente, în jurul valorii de 11 grade Celsius. Setoate semnalează, în continuare, averse de ploaie. (Gh. O.)
I 
I 
I

Rubrică realizată de 
II. ALEXANDRESCU

UN NOU magazin s-a deschis la parterul blocului nr. 2 de pe Bulevardul Păcii din Lupeni. Este vor- cu cerul mai mult acoperitba de o unitate modernă — ne informează meteoro- de cosmetică și parfumerie, logul Gheorghe Paca. Pe (ID) acest fond, nici tempera-
VREMEA SE MENȚINE instabilă, în ușoară răcire,
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Tăblițele de la Tărtăria (I)

De sezon Foto: Vasile POLLAK

In păr cu razele de soare

des-' de la prin

focul, spre 
în

GAZEIFICAREA 
CĂRBUNELUI

S I N T E M 
D1NTOTDEAUNA 

PE ACESTE LOCURI

tat, o .seamă de specialiști, precum americanii S. Hood,
cnig-, amintite

acestuia pe pămînt, ' căruia îi erau oferiți purificare cei trecuți veșnicie.Dar ,să revenim la muticele tăblițe mai sus. Cum era de aștep-
Am ținut în mîinî o revistă de istorie, bine scrisă, cu desene pline de acuratețe, apărută pe teritoriul actual al județului Hunedoara, la începutul secolului XX. Printre alte lucrări interesante, demne de luat . în seamă, poate fi întîlnit un articol referitor la coperirile arheologice epocă neolitică făcute Turdaș. Mai tîrziu, 1961, săpăturile executate Ia Tărtăria, au scos la i- veală un foarte bogat inventar de epocă neolitică, încadrabil descoperirilor mai vechi din Turdaș. Ceea < c ridică valoarea descoperirii lui N. Vlassa este găsirea a trei tăblițe de lut ars, care poartă înscrise 

pe ele o seamă de semne pictografice. Există un consens arheologic privitor Urme din cele mai la vechimea acelor tablete; ele aparțin, după cele mai noi studii, mileniilor VII— VI î.e.n. La Tărtăria au mai fost găsite într-o groa- descoperiri, V. Titov: pă de cenușă cîteva statuete ale Unor ido'i. f. 1 1. important, oase de om martir, calcinate. Această din urmă situație poate fi pusă în legătură cu anumite ritualuri privitoare la soarta celor decedați. Ne întoarcem din nou la existența soarelui pe cer, la expresia t

scrieri, se degajă net presia de arhaism al scrierii'de la'Tărtăria. Două din tăblițe sînt perforate, semn că " odinioară piesele respective se purtau în chip de amuletă. Traducerea semnelor nu a fost ușoară, bă/chiar și acum există puncte obscure, dar totuși savanții ău ajuns la un punct de vedere comun. Prima tăbliță înfățișează doi țapi, între care se găsește un spic de grîu. Potrivit opiniei Iui N. Vlassa, această imagine poate fi i bunăstarea obștei, cu bogăția comunității respective, dar ea poate reprezenta și o■ scenă de vînătoăre, ori dei consacrare rituală a avtitu-i lui comunității. A doua tă-: bliță este împărțită prinlinii care se întretaie în . mai multe sectoare. In fie-■ care micro-căsuță este: zgîriată o imagine. Acestea.dăm sînt: ied,demon pasăre.

David ' Whipp, maghiarul pusă în legătură cu Ianos Makkay, iugoslavul Jovan Todorovici, sovieticii V. Titov, Boris Perlov au comentat eu_ înfocare descoperirea cercetătorului român căzînd de acord că respectivele tăblițe conț n vechi «crier' de pe pămînt. Iată, după Romulus Vulcănes- cu, un comentariu pe care îl face, pe marginea acestei „Tă în ordinea pe care o _____  _______ r----- . . ,,Tă- '. blițele de la Tărtăria sîntși lucru un fragment dintr-un sistem de scriere larg răspîp- dită, de Origine locală. Textul unei tăblițe enumera
noi, cițînd, scorpion, (zeu ?), pește, In ce ordine se citesc acele semne și, din multitudinea de semnificații a .fiecărei șase1, totemuri antice, care imagini, asupra căreia tre-coincid cu manuscrisul din. buie să ne oprim astfel ca orașul sumerian Djemdet- Nosra și, de asemenea, cu imprimările ce aparțin cui- ochiul nostru să „vadă" ce scriptorul de acum 7—8 milenii a încredințat lutu- turii Keres". Imaginile pic- lui ars ? Oare (după alte tografice ale inscripțiilor opinii) nu sînt totemuri ?de la Tărtăria sînt conside- Nu reprezintă. imaginilerabil mai vechi decît cele tăbliței ■ o. asociere de gru- cunoscute sub numele de puri umane prin serieie cretrnă, care la-rândul tău, a apărut cu 4—5 milenii ien. Dintr-un tabel comparativ al imaginilor pictografice ale vechilor

Unirea totemurilbr care le patronează ?' ' ' (Va urma). . '■■■
Dr. Viorel MOR VRU

La sfîrșitul anului 1989 — scrie revista „Le Nouvel Economiste.** — în capitalei suedeze, kholm, vor intra în funcțiune o uzină de gazeificare a cărbunelui și alte trei o- biective industriale de mari dimensiuni, specializate în producerea de oxigen, azot și argon. După cum precizează revista citată, este vorba de cea mai mare Lizina de gazeificare a cărbunelui din lume. In ceea ce privește oxigenul, acesta va fi folosit pentru ga- zeificarea cărbunelui.

sudulStoc- (CRONICĂCă primăvara e în toi sîntem convinși, acum, și noi.Dar cel mai bine o văd eu întipărită, blind, în ochii fetiței prietenului meu..E toată-ntreagă o chemare, în păi* cu razele de soare. Si ctnd zînlbește nu-i■ ■ mai mică decît secunda-ncare-așteaptă s-upiiră prima rîndunică.

RIMATĂ) "Agîndirea ei ar vrea să spună 1 „De ce-s hîrtiile pe jos ? Ei riu au coș ca să le pună?**Cînd intră la cofetărie, (în cîte una, se mai știe), atentă lumea o scrutează : „Aici e dulce tot ce vezi ...dar nu și cei care fumează !“.DISCO TOP 
S. R. (22)

MUZICĂ ROMANEASCĂ1.O altă zi — Compact ; 2. Zîna serii — Sfinx ; 3. Spune-mi cine ești? — Semnal M ; 4. Hai la dans — Mircea Dumitrescu ; 5.Dans etern — Grupul „For- - te".MUZICA STRĂINA : 1. Brother Lovie — Modern . Talking; 2. She Was So Nice — The Shorts; 3. Kisses And Tears — Bad Boys Blue; 4. Charleston — Den Harrow; 5. Attenzione (Go Go Radio) — Bernie Paul.
Răsnunsuri Ia scrisori : 

Ludovic Farkaș, Attila 
Fazekaș — Vulcan : Mulțumim pentru aprecieri. Vom continua informațiile muzicale — în limita spațiului —. iar în cealaltă problemă, .adresați-vă studioului de imprimări din Petroșani; , 
Stela State — Vulcan: Probabil că în această lună va avea loc o nouă seară „disco“ cu invitatul .Florin- Siiviu Ursul eseu; vom a- nunța la timp; Mihai Ivan ’— Lupeni : Compact este unul dintre grupurile cele mai valoroase de la noi. a- vînd în solistul vocal Paul Csucsi o personalitate. a ■cilului.

DISC-JOCKEY

se destăinuie (V)Spre deosebire de evolu- artropode, moluște,. bra- ția lentă a organismelor ve- chjopode și forme vechi de getale, evoluția animalelor echinoderme. Așadar, viața a fost mai rapidă spre sfîr- continuă să se dezvolte în■ șitul așa numitului precara- med’ul acvatic. Uscatul, bo- : „prelucrat'

Acum,- nu zic, e un copil, cu-eternu-i zîmbet de april* dar ea observă mai ușor lucruri pe lingă care eu aș trece’ mai nepăsător.Iar cînd afară-i totul verde, ea, pi ima, iarba verde-o’ vede. Și-n ochii-i ce ascund contofi se iscă-o întrebare: „Noi nu coborîm să punemflori?".
Cînd tot seninul dimineții îl are ea în pragul vieții, vezi toată primăvara ei, eu dultele-i alai de vise purtată spre mileniul trei.

prafața apelor, captau lumina solară, o filtrau intr-un „laborator** de o fantastică finețe și o restituiau t“ sub formă de combustibil vital, adică de oxigen. Astăzi, se apreciază că numai masa algelor maiine poate să elibereze prin fctosinteză 75 la sută din oxigenul necesar vieții.Sfirșitul paleozoicului in- . fecior înregistrează o serie întreagă de fenomene tectonice de formare a munților și de scufundări de teien. Modificarea reliefului a avut ca rezultat schim-

gat în lanțuri muntoase era lipsit de orice vegetație și avea o înfățișare stranie, prin îngrămădirile foarte mari de roci supuse insola- ției și eroziunii prin ape și vînt .L Organismele vegetale, prin noile tipuri de alge, continuă firul vieții primare în mediul marin. La suprafața mărilor și oceanelor aceste vegetale alcătuiau fitoplanctonul, care era un bări importante de climă, capăt, de început al traseu alimentar. . J_____ __ _______ complicat, avînd caprotector (cu carapace), or- tăt, pe tot parcursul ganisme care au fundurile mărilor și oceanelor din acea perioadă de timp. Sedimentele depuse în paleozoicul inferior, conțineau, deja, resturi de

brian. Acest lucru ni-1 do- • vedește astăzi bogata colecție de impresiuni fosile de animale, descoperită. în sudul Australiei, în forma- ' țiunî ce s-au depus în ur- . mă cu aproximativ 680 milioane de ani. Tipurile de animale aparțin unor .îndepărtați strămoși .ai coralilor, meduzelor, viermilor și stelelor-de-mare de astăzi. .începutul erei paleozoi- ce (acum 600 milioane de arii) este marcat prin apariția animalelor cu schelet

Și. azi, la prima ei plimbare de primăvră, ca o boare.

unui foarte rezul- său. iar acestea au pus la încercare organismele din acel timp. Intervin noi adaptări la mediu și în cele din ur- invadat nașterea, întreținerea și re- . mă au loc transformări im- cadrul evolu-producerea continuă a întregii vieții animale marine. Rolul algelor, în dezvol- ac-tarea vieții în mediul Vatic, a fost hoțărîtor. A' cestea, răspîndite pe
portante în ției. urma)

dr. ing.

A H

Albul începe și dă mat in două mutări.

ȘAH ■ ȘSoluția problemei nr. 2 : 1) Da2 — h2 1! zugzwang.Nd8 sau 1) ...Rb4 2) Db 2 +Nel sau 1) ...Rb6 2) Db8±
Ș AH Ș A H

Viorel DIACONU

(Va
Coiif.

Nicolae UNGUREAN U

întreprinderea agroindustrială din Osijek (Iugoslavia) va exporta, anul acesta, plante medicinale în valoare de 2,25 milioane mărci vest-germane, informează agenția Taniug. In afara acestor plante, întreprinderea va exporta’, de asemenea, uleiuri și eseu- . țe din plante medicinale. Circa 20 de feluri de plante medicinale sînt cultivate anual în Iugoslavia pe o suprafață de peste 3000 ha.
Prima mutare a soluției se numeșteCHEIA PROBLEMEI. Din punct de dere două al cheii, problemele se împart categorii.Probleme cu amenințare, în care albul cheie amenință un mat pe care neta apărare îl parează, dar prin ceasta devin posibile alte maturi (ca cazul problemei ni. 1).B. Probleme cu zugzwang, la care albul prin cheie nu amenință nimic, dar creează o poziție în care, la orice mutare a negrului, acesta își creează o slăbiciune pe care albul o exploatează dînd mat (ca în cazul problemei nr. 2).Pentru rezolvarea problemei nr. 3 acordă 2 puncte pentru ’cheie și cîte punct pentru fiecare din cele cinci riante.
3. J. Optenoort.Good Campion Club 1914Premiul IV

REBUS

PLANTE MEDICINALE
PENTRU EXPORT

Mircea ANDRAS

REBUSORIZONTAL : 1) Situație critică (mase.)— Depășită în gabarit; 2) Cere răscumpărare — Introducere începută I 3) Cealaltă parte — A îngheța; 4) Vehicul extraterestru (mit) ; 5) Termen în lingvistică (fem. pl) ; 6) Una din primele invenții ale o- inului — Rai in deșert — Măsură la țară; 7) Material pentru cazan — Vestit căpitan francez (n. 1512) ; 8) Campion — Itinerare — Calciu ; 9) Monedă romană — Provoacă rîsul ; 10) 1120 — Poleiți.VERTICAL ; J) Cavitate a solului — Fir; 2) Era cu pere in piață ! — Măcelar (vech); .1) Prinde zdravăn — Nota diapazonului ; 4) Romantică ; 5) Sunet de trompetă — /Creangă neliterară.; 6) Joc apreciat în Țara soarelui răsare — Atenționat; 7) „Recondiționai», refolosire, recuperare"— Bariu — Irlanda,, automobilistică ; . 8)Avantaj la joc — Litiu; 9) Eleganță — A- mcstec de culori fără gust; 10) Celebrări.
Ionel SURDE A. 

Gtteorghe FERAR
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Lucrările sesiunii Adunării 

Raționale a Reprezentanților
Populari a R. P. ChinezeBEIJING 12 (Agerpres). — La Beijing, s-au încheiat lucrările sesiunii Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze (A.N.R.P.). După cum transmite agenția China Nouă, au fost aprobate planul de dezvoltare economică și socială pe urmă- torea perioadă de cinci 

ani (1986—1990), planul de dezvoltare economică și

socială a țării pe 1986 și bugetul de stat pe anul în curs. Au fost adoptate, de asemenea, principiile generale ale Codului civil, legea învățămîntului o- bligatoriu și legea între- prindeiilor cu capital străin. Au fost aprobate unele modificări la Raportul privind dezvoltarea economi- 
co-socială a R.P. ChineZe în cadrul planului cincinal 1986—1990.'

Reacții de protest în legătură cu 
experiențele nucleare ale S.U.A.MOSCOVAJ2 (Agerpres)— Explozia nucleară din Nevada reprezintă o sfidare plină de cinism a năzuințelor de pace ale tuturor popoarelor lumii, o ignorare deliberată a voinței popoarelor lumii — se spune în declarația difuzată, la Moscova, de Consiliul Central al Sindicatelor din U.R.S.S. Noua acțiune americană este calificată un act grav provocator ăl cărui scop este agravarea încordării internaționale, biocarea căilor spre Securitate internațională, spre reducerea arsenalelor nucleare și spre crearea u- nui climat de încredere în-* trie state. Acțiunea Administrației americane — precizează documentul citat de agenția TASS — duce la escaladarea în continuare a cursei aberante a înarmărilor.

' ■■VARȘOVIA 12 (Agerpres).— Efectuarea de către ' S.U.A. a exploziei nuclea
re de la 10 aprilie reprezintă în sine un refuz deliberat al șansei de a se iniția procesul de dezarmare nucleară, oferit de

moratoriul sovietic cu privire la experiențele atomice — a declarat Un purtător de cuvînt al guvernului polonez’ pentru problemele presei, citat de a- genția PAP. Subliniind profunda îngrijorare și indignare a opiniei publice din Polonia, purtătorul de. cuvînt a reliefat că inițiativele de pace lansate de U.R.S.S., de alte țări socialiste corespund intereselor tuturor statelor și popoarelor, întregii umanități.

Din țările 
socialiste

Producția de aluminiu în perioada ianuarie-martie 1986 raportată de complexul industrial din Titograd a fost de 26 884 tone, respectiv cu 6,6 la sută mai mare decît cantitatea planificată — transmite agenția Taniug. Pe această bază se estimează că, pe întregul an uzina va depăși sarcina globală de plan, respectiv 104 000 tone. In context, agenția menționată amintește că Iugoslavia produce anual 3.5 milioane bauxită, 300 000 tone aluminiu brut și 180 000 tone produse din aluminiu.
*

In Cehoslovacia ia am
ploare m’șcarea brigăzilor de raționalizatori și inventatori. Aceste colective reunesc în rîndurile lor a- proape 200 000 de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri din diferite secfoă- ' re de activitate.Anual, în Cehoslovacia se înregistrează peste 25 000 de propuneri pentru economisirea de materii prime, energie și materiale, eficiența lor ridieîndu-se la zeci de milioane de coroane.

Avancronică fotbalisticăCea de-a cincea etapă a . returului campionatului diviziei B de fotbal are deja darul de a angaja „sprintul filial", cu lider fără pluton de urmărire... Jiul Petroșani are astfel o misiune dificilă la Strungul Arad, în fața unei formații cu rezultate modeste și totuși veleitară. Distanța de 15 puncte în clasament rezumă nU numai diferența de valoare ci și randamentul superior în deplasare al liderului, atenție însă la Ne- delcu în centrul liniei o- fensive, strungarii, au perforat de 31 de .ori porțile adversarilor, cadența tirului fiind reglată mai a-

Ies acasă. Mulțescu și-a pregjătit coechipierii nu numai să reziste în redută ci și să contraatace, pentru a forța victoria și în acest fel să-și asigure marja de siguranță în lupta pentru repromovare. Anticipăm deci o confruntare spectaculoasă, presărată cu multe surprize, să sperăm fericite, pentru suporterii din Valea Jiului. Cealaltă combatantă din seria a IlI-a cu reședința în Lupeni, dar care se pare că nu-și va prelungi viza de flotant în divizia B, este vorba de purtătoarea „lanternei roșii", .nu evoluează în fața- propriilor suporteri, ci pe
MEMENTO

PE SCURT - PELA MUZEUL de cultură muzicală din Moscova a avut loc primul concert din ciclul unor manifestări muzicale neobișnuite. Este vorba despre concertele date de mari soliști sovietici cu instrumente-expo- nate din muzeu. In cadrul primului concert au fost interpretate bucăți de Chopin la un pian care a aparținut marelui compozitor. In următoarele concerte vor fi folosite și alte instrumente-exponate din bogata colecție a muzeului.

SCURT - PE SCURTAUTORITĂȚILE americane au hotărît să interzică importurile* de vin italian dacă acestea nu sînt însoțite de un certificat care garantează că ele nu con
țin metanol. Directorul Biroului american pentru alcool și tutun a menționat că și în cazul în care Vinurile de proveniență i- taliană vor avea un ase- rrienea certificat de garanție, ele tot vor fi supuse unor teste.

„Generalii pentru pace“Cei 13 generali din șapte țări europene și din Canada, constituiți în mișcarea denumită „Generalii 
pentru pace", consideră'ca strategiile nucleare ale su- perputerilor nu au efecte descurajante, ci, dimpotrivă, sporesc amenințarea unui război nuclear, pe care nimeni nu-1 poate cîștiga.De la crearea sa în 1981, asociația „Generalii pentru pace" ă transmis mesaje dă pace în Cele mai înalte instanțe diplomatice : reuniunea de la Madrid . a ■ reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată "dezarmării, reuniunilor miniștrilor de externe, și ai apărării din. țările membre ale NAȚO.Asociația urmărește să realizeze o reducere a tensiunii între Est și Vest și crearea unei atmosfere mai favorabile încheierii de acorduri privind controlul armamentelor, prin măsuri de natură Să ducă la creșterea încrederii. Ea a înregistrat un prim mare succes prin vizita la Viena a șase dintre membrii săi, care s-au întîlnit, aici, cu 
opt generali în retragere din țări membre ale Tratatului de la Varșovia. La încheierea celor trei zile și jumătate de convorbiri.

ei au aprobat patru recomandări:•— Un tratat de nere- curigere la forță militară și de menținere a unor relații pașnice între țările NATO și cele ale Tratatului de la Varșovia;— Uri. angajament al tuturor statelor nucleare de a nu folosi primele armele nucleare :Ă 'a''"

Din presa străină
(„FORUM DU 

DEVELOPPEMENT" — 
REVISTA A O.N.U.)

— Un acord privind înghețarea completă a punerii la punct, experimentării și amplasării de arme de distrugere în masă ;— O înghețare a bugetelor militare, apoi reducerea lor treptată.Generalii urmează să se întîlnească din nou în 1986, An Internațional al Păcii. Generalul de brigadă Michael Harbottle (ER) coordonează grupul de la birourile Centrului pentru înfăptuirea ăcii interna- ■ționale din Londră. Generalul Harbottle citează ca exemplu de participare directă; la, campania de dezarmare nucleară lansarea de către Centrul mențio

nat a unui proiect care vizează punerea la punct 
a unei proceduri practice 
de ratificare.Nu s-a putut hotărî pînă acum asupra modul ui în .- care un observator ar putea verifică că o țară respectă cu adevărat acordurile la care a aderat cum ar fi Tratatul de neproliferare a armelor nucleare din cauza faptului că nu existăprincipii călăuzitoare acceptabile de către toate statele în cauză cu" privire la ratificare. •. g; . dIn rândul. pârtiei punților ’ la acest proiect internațio-' nai se numără personalități cum ar fi ■ Frank Barnaby, fost director al Institutului internațional de la Stockholm pentru cercetarea păcii (S1PRI), Frank Von Hippel, de, la Universitatea Princetown (S.U.A.). Andrei Kokoșin. de la Institutul de studii privind S.U.A. și Canada din Moscova.Harbottle speră că la a- cest proiect se vor alătura de asemenea cercetători din același domeniu din Australia. Canada, Finlanda și Suedia, astfel îneît. un document privind ratificarea, compilat la momentul potrivit, să poată fi acceptat de către toate statele din Est, din Vest și din lumea a treia.

FILME

14 aprilie (PETROȘANI — 7 No- I 
iembrie: Toate mi se în- | tîmplă numai mie; Uni- . 
rea: Licitația ; Parângul : Racolarea.PETRI LA: Provocarea Idragonului.LQNEA: Legenda. iVULCAN — Luceafărul: I Marele șarpe.LUPENI — Cultural : Fata fără zestre. I-II.URIC ANI: Poveste ne- I interesantă. |N.R. Eventualele modi- . ficări .intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cine- I mătografice Județene Hu- I nedoara.

TV.
13 aprilie11,30 Telex. 11,35 Lumea copiilor: Telpfilmo- teca de ghiozdan — „Din- 

Colo de Atlantida". Ultimul episod (color). 12,40 Din cununa cîntecului ro- I mânesc: (color). Muzică populară. 13,00 Album I duminical (parțial color). I14.45 Inserrine ale unui j timp eroic (color). Dublu I sens pe Magistrala a I Il-a a- metroului. 15,00 1 închiderea programului. | 19,00 Telejurnal. 19,25 Ța- . ra mea azi. (color). Ju- | dețul Bistrița-Năsăud în . anul 65 al partidului. |19.45 Cîntărea României . (color). Emisiune realiza-. | tă în colaborare cu Con- j siliul Culturii și Educați-, i ei Socialiste și cu Corni- | tetul de cultură și educa- . țic socialistă al județului I Bistrița-Nășăud. 20,30 Film I artistic: „Trestia" (color), i Producție a studiourilor. din R.D.Germană. 21,50, ■ Telejurnal. 22,00 închiderea programului.^
14 aprilie’ "I20,00 .Telejurnal, 20,20 < Partidul -- inspirator si făuritor al civilizației socialiste românești (color), I; De la transformarea so- I cialistă a agriculturii la | noua revoluție agrară. | 20,35 Tezaur folcloric — . Țara cîntecelor mele (color). 20,50 Imagini din 1 R.P.D. Coreeană (color). I 21,00 Roman-foileton: I 

„Marea iubire a lui Bal- I 
zac" (color). Ultimul epi- ' sod, 21,50 Telejurnal. I 22,00 închiderea progra
mului

Te 1 e xVARȘOVIA 12 (Agerpres). ,In runda a 8-a a turneului cinternațional feminin de șah de la Varșovia, maestra româncă Dana Nuțu a învins-o în 32 de mutări pe Eva F o r g o din Ungaria. In clasament conduce Irina Levitina (U.R.S.S.) — cu 6,5 puncte. Dana Nuțu ocupă'locul 6, cu 4,5 puncte,

gazonul înfrățirii Oradea, pînă nu demult surată de suferință. Orădenii și-aU întărit simțitor potențialul, ofensiv, au reușit rezultate de excepție în retur. inclusiv victoria de duminică asupra Urmăritoarei liderului, așa că șansa minerilor este minimă,• cu atît mai mult trebuie urmărită întrucît... există.In divizia C, etapa a IV-a a returului programează centrul de interes al seriei a VIII-a la Vulcan, unde Mineițul Paroșeni și Minerul-Știința Vulcan primesc replica unor formații bănățene comunale, Unirea Tomnatic și, respectiv, Obi- lici Sînmartinu Sîrbesc, prima dispută constituind chiar derbiul seriei. Victoriile ambelor formații minerești le-ar menține în plasa liderului, deocamdată numai atît, întrucît CSM Lugoj întîlnește, pe gazon propriu, Șoimii Lipova.Ațte atractive partide sînt programate în campionatul județean al seniorilor.
Ion VULPE

Secția de preparare Petrila
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA muncitori ca
lificați în următoarele meserii :

— manevrant vagoane
• ••••.-„•.j—’ șef manevră

— acar manevră

I. €. R. A. DEVA 
Sucursala Petroșani

INC ADRE A Z As
-economist
încadrarea se face conform prevederilor 

Legii 57/1974.
Relații suplimentare la telefon 42604 sau 

la sediul întreprinderii, strada Republicii nr. 91.
■ 1

Mica publicitate_ PIERDUT ecuson nr. 7439 eliberat de Preparația Pe-, frila. II declar nul. (6334)PIURDUT legitimație de serviciu pe numele Duca Nicoleta, eliberată de Il’M Petroșani. O declar nulă. (6333)'
ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu „adîncă durere împlinirea a 
6 luni de cînd ne-a părăsit scumpa noastră soție, 

' marnă și bunică z
MAIOGA ANI.ȘCA

Rămîne veșnic în. amintirea noastră. (6273)

VI ND urgent Ford Iau- nus brek. Petroșani, Gheor- ghe Barițiu" 26. (6330) ..PIERDUT carnet student pe numele Butean Sorin, ellbrirat de Institutul ' - de' Ăline Petroșani. II declar nul. (6335) '

FAMILIA anunță cu aceeași durere împlinirea 
unui an de la decesul scumpului nostru

ZAHARIA BARBONE ION
Nu-1 vom uita niciodată, (6331),
—. i i ii

AMINTIM celor care l-au cunoscut că se îm
plinesc 6 ani de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna 

UNTARU MARIN
Ii păstrăm o veșnică amintire. (6337)

COMEMORĂM cu resemnare 7 ani de la decesul 
dragului nostru soț și tată

RANCEANU CONSTANTIN (TITI)
din Lupeni. (6322) , ’ '
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