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Petroșani. Jocuri de planuri geometrice ale arhitecturii moderne, pe strada 
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Succese la extracția de cărbune
în-

a

• Demarajul bun 
registrat la începutul lu
nii de către COLECTIVUL 
CARIEREI CIMPULUI 
NEAG s-a confirmat ; și 
în 18 aprilie, cînd, de la 
această unitate
C.M.V.J., a fost extrasă, 
suplimentar, o cantitate 
de 422 tone de cărbune. 
In acest mod, sporul de 
cărbune înregistrat pe 
luna în curs se cifrează la 
2423 tone. Aceste rezulta
te, care plasează ca
riera Cîmpu lui Neag 
printre fruntașele lunii, se

datorează — după cum re
marca ing. Silviu Con- 
stantinescu, directorul ca
rierei — strădaniei celor 
trei brigăzi de producție 
conduse de ing. Radu Bo
tez și subinginerii loan 
Pleșa și loan Bercu, pre
cum și celei de mecani
zare, coordonată de Du
mitru Zaharia. Funcțio
narea la parametri ridi
cați a utilajelor din. dota
re este asigurată temei
nic de către meseriași 
pricepuți, cum sînt exca- 
vatoriștii Vasile Cotfasă

și Zoltan Iakab, mecani
cii Victor Hîrșoveanu, 
Istvan Mathe și Stan Tă- 
taru sau strungarul Bar
bu Iordan, coordonați de 
maistrul principal speci
alist loan Șonkolioș.

• Ziua de 18 aprilie a 
fost rodnică și pentru 
COLECTIVELE DE MUN
CA ALE MINELOR BĂR- 
BĂTENI, AN1NOASA ȘI 
LONEA. Din abatajele a- 
cestor întreprinderi au 
fost extrase, peste preli
minarul zilei. 342 tone de 
cărbune. (Gh.O.)

rora li s-au adresat, mine
rii pornesc la acțiuni ho- 
tărîte pentru a siți direc
țiunea minelor să le re
cunoască dreptul la mun
că în condițiile contractu
lui. Astfel, minerii hotărăsc

MICA MECANIZARE 
cu marile ei foloase, trebuie 
să-și găsească locui meritat 

în mineritul Văii Jiului!
O cerință ce-i vizează pe constructorii de utilaj
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Ridicîndu-se consecvent 
în apărarea intereselor vi
tale ale oamenilor muncii, 
împotriva aruncării greu
tăților de tot felul pe spa
tele maselor exploatate, 
Partidul Comunist Român 
a inițiat și condus, în pe- să declare grevă generală. 

I.upta grevistă a mineri
lor din Lupeni, din august 
1929, a lovit în politica gu
vernanților burghezo-moși- 
erimii, care voiau să iasă 
din criză pe seama clasei 
muncitoare și a demonstrat 
că în rîndurile proletaria
tului a pătruns cuvîntul 
Partidului Comunist Ro-_ 
mân cu privire la ieșirea 
revoluționară din criză.

Intensa activitate desfă
șurată de către Partidul 
Comunist Român în rîndu-

rioada crizei economice 
dintre 1929—1933, puternice 
lupte revoluționare îm
potriva regimului burghe- 
zo-moșieresc.

Repetatelor cereri ale 
minerilor de a fi recunos
cut contractul colectiv în
cheiat între ei și societatea 
Lupeni, Direcția minelor le 
răspunde printr-un refuz 
categoric. Acest lucru a 
provocat nemulțumiri în 
rîndurile muncitorimii. 
Nerecunoscîndu-li-se con
tractul colectiv de către rile muncitorimii hunedo- 
instanțele judecătorești că- rene a contribuit la creș-

terea prestigiului său și g 
pătrunderii influenței sa
le în rîndurile maselor. 
Intr-un manifest al Comite
tului Regional al P.C.R. a- 
dresat în anul 1931 munci
torimii hunedorene, după 
ce demască planurile de 
„raționalizare" ale guver
nanților, realizate prin 
concedieri, reduceri de sa
larii și evacuarea celor 
fără lucru din locuință, 
cheamă muncitorimea pen
tru „punerea în libertate a 
celor arestați, contra teroa- 
rei fasciste, contra condu
cerilor, pentru reprimirea 
celor concediați, contra e- 
vacuării din localitate, 
pentru timp ' de lucru, pen-

Pxof. Ion FRĂȚIL^
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Cînd afirmăm că mica 
mecanizare nu și-a găsit, 
încă, în mineritul Văii Jiu
lui, locul pe care îl meri
tă, sintetizăm, de fapt, 
opinii ale celor care îi 
simt mai acut nevoia: mi
nerii. Și reproducem părerea 
cea mai tranșantă, care pu
ne punctul pe „i“, tocmai 
pentru că atrage atenția a- 
supra unui, deocamdată, 
paradox de dotare tehnică: 
„Avem o dotare de vîrf în 
ce privește complexele me
canizate. Nu sînt suficiente, 
încă, și le simțim absența, 
uneltele și dispozitivele de 
mică mecanizare, ceea ce 
reduce mult din eficiența 
înzestrării de care dispu
nem". Și cînd o asemenea 
apreciere aparține. directo
rului tehnic al unei mine 
de mărimea Lupeniului, in
ginerul Dumitru Dănciu- 
iescu, se înțelege ce greu
tate capătă ea în contextul 
evaluării aportului micii 
mecanizări în activitatea de 
extragere a cărbunelui din 
subteran.

Desigur, o astfel de cons
tatare nu rezolvă proble
ma, de abia o pune pe ta
pet pentru soluționare. Ca
re ar fi ?

Una, mai timidă, tocmai

pentru că este sub sem
nul provizoratului și al 
unor cerințe presante este, 
așa cum se practica, pro
iectarea și executarea unor 
astfel de dispozitive 
chiar atelierele minelor. 
Cum nevoia învață pe om, 
nu puține sînt cazurile în 
care ingeniozitatea mește
rilor din asemenea atelie
re, sub imboldul necesită
ților de producție, a fă
cut să se „nască" unelte și 
dispozitive care răspund 
unor asemenea cerințe. Mo
dalitatea, chiar dacă satis
face imperative de moment, 
nu este și nici nu poate 
fi eficientă, din motive les
ne de înțeles (atelierele res
pective sînt profilate pen
tru cu totul alte lucrări, nu 
se dispune de o documen-

C.T. DIACONU

în

(Continuare în pag. a 2-a)
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Un puternic stimulent pentru 
realizarea producției

In cadrul reglementări
lor, a ansamblului preve
derilor legii un loc deose
bit de important revine 
stimulării suplimentare și 
creșterii răspunderii per
sonalului care își desfășoa
ră activitatea în unitățile 
economice producătoare de 
mărfuri pentru export. 
In primul rînd personalul 
cu atribuții în realizarea 
producției pentru export 
și a exportului beneficia
ză lunar de o primă de 
1,5 Ia sută din retribuție 
pentru fiecare procent de 
depășire a producției pen
tru export și a exportului 
prevăzut în plan. Aceste 
sume, care sînt necesare 
pentru plata primelor, se 
suportă din bugetul de ve-

nituri și cheltuieli al orga
nelor centrale, locale, 
plata lor se face 
fondul de retribuite 
nificat. Firesc, și în 
domeniu se aplică ■ 
principiul socialist al 
partiției după cantitate, 
calitate și importanța so
cială a muncii, respectiv, 
primele pentru depășirea 
producției pentru export și 
a exportului se repartizează 
pe persoane în raport cu 
retribuția tarifară și timpul 
lucrat în luna în care se 
acordă aceste prime. Toto
dată legea stabilește și va
loarea maximă a primei a- 
cordate lunar unei persoa
ne, primă care poate fi de 
pînă la 20 la sută din re
tribuția tarifară corespun-

. iar 
peste 
pla- 

acest 
ferm

re-

de export
zătoare timpului lucrat. 
Și în acest caz se conside
ră îndeplinite planul de 
producție pentru export și 
exportul doar în situația în 
care s-au realizat ” integral 
sarcinile planificate pe fie
care relație în parte. Și 
totuși, în cazul în care ex
portul planificat nu se rea
lizează integral, dar se de
pășește planul la export pe 
relația devize convertibile, 
se acordă o primă de 0,5 
la sută pentru fiecare 
procent de depășire. Alte 
două reglementări preci
zează că în situația nerea-

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a) i

ln pag. a 2-a cele conduse de Nicolae Toma, Vaier Maxim 
Ștefan Ploaie. Costlcă Maxim și Ton Arbuzan din a-

Trei vrednice brigăzi din sectorul IIF’.al I.M. Dîlja, 
Laurențiu Burlui. In imagine schimburile conduse de 
ceste brigăzi

de prisos
Nu I 

doială  ___ ___ —„„
rința de a sprijini efec
tiv brigăzile, formațiile de 
lucru de la întreprinde- : 
rea pe care o conduce. 
Ne-a mirat, ne-a conster
nat nu atît formularea 
sau cadrul în care s-a 
făcut apelul, ca să-l nu
mim astfel, ci conținutul 
săli;- ’

— Vă rog I Orice pro
blemă de producție ați 
avea, indiferent despre 
ce este vorba să veniți la 
mine sau să-mi dați te- 

^?fon chiar și din mină. 
Știți bine că în astfel de 
probleme nu refuz pe 
nimeni și am întotdeauna 
ușile deschise la orice 
oră. cînd mă aflu în uni
cate.
, Foarte bine, veți Spu

ne. Un om inimos, dor
nic să rezolve proble
mele cu care se confrun
tă oamenii în 
sul de producție, 
tunci ?

Ei bine, în fața 
astfel de probleme

Nu punem la în- 
buna credință, do-

proce-
Și a-

ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂCII

Declarația M.A.N., 
expresie a voinței de 

pace a poporului 
român

• Ne pronunțăm ferm în 
apărarea vieții.

• Să triumfe glasul 
țiunii !

unei 
! ne 

punem și noi întrebarea: 
și atunci ceilalți pentru 
ce sînt retribuițî. Dacă
directorul rezolvă toate’
problemele la orice oră 
(sigur, cînd se află la u- 
nitate) celorlalți — in
gineri, șubingineri, mai
ștrii sau tehnicieni — ce 
le mai rămîne de făcut ? 
Sînt de prisos în unita
te ?

Repetăm, insistăm ! 
Sîntem convinși de buna 
credință a directorului 
care face un astfel de a- 
pel, dar ne îndoim de 
succesul deplin al unui 
astfel de stil de muncă.

4 Nord! HAȚEG ,
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$ub semnul Anului Internațional al Păcii
Declarația Marii Adunări

Naționale» expresie a 
; vo*Bțte* pace a 

poporului român
Ne pronunțăm ferm în 

apărarea vieții
Este îngrijorător faptul 

că în Anul Internațional al 
; Păcii, cînd toate popoarele 
: lumii așteptau Să se mar- 
; cheze pași importanți în 
i direcția dezarmării, a eli- 
: minării pericolului unui 
'■ nou război, aviația Ș.U.A.

a bombardat capitala Libi
ei și alte orașe din această 
țară, provocind distrugeri, 
victime în rîndul popu
lației. Pe bună dreptate, 
popoarele iubitoare de pa- 

: ee cer Statelor Unite ale 
Americii să se rețină de la 
alte acțiuni ostile împotri
va Jamahiriei Arabe Li
biene, de lă încălcarea 
normelor de drept interna
țional ale unui popor liber 
și independent.

In aceste zile cînd pacea 
din zona Mediteranei este

grav amenințată, cînd este 
pusă în pericol liniștea în
tregii planete, ne alăturăm 
și noi, minerii de la Băr- 
biVeni, asemenea între
gului nostru popor, la ini* 
țiativele de pace ale Româ
niei socialiste, strălucite
lor demersuri ale președin
telui Nicolae Ceaușescu. 
S-a făcut din nou auzită 
politica lucidă, profund 
responsabilă a țării noas
tre care cheamă omenirea 
la rațiune. Trebuie înțeles 
că nu armele și războaiele 
sînt cele care vor decide 
viitorul lumii, ci construc
ția pașnică,.

Ștefan CONDURUȚĂ, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Bărbăteni

I IIIIII
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Vigoarea fapte
După 36 de ani de mun

că neîntreruptă, despre 
comunistul Mircea Suba 
se poate spune că și-a ra
cordat existența prin toa
te fibrele la destinul con
temporan al celui mai pu
ternic colectiv minier al 
Văii Jiului, cel al minei 
Lupeni. ?■’

Acum cînd a ajuns ' la 
frumoasa vîrstă de ju
mătate de secol, cînd or
tacii, colectivul în care a 
trăit și a muncit i-au 
sărbătorit pasiunea și de
votamentul, neostoita ver
vă cu care s-a străduit 
să-și facă datoria, 
în a d î n c u r i 1 e 
Lupeniului, îi pun o în
trebare la care speram un 
răspuns... atotedificator. 
„Ce au fost cei 36 de ani 
în viața tehnicianului mi
nier Mircea Suba?". Răs
punde simplu:

’ , -- Ani, c|e muncă f Și 
ca orice
total, cu 
pundere, 
factii...

muncă făcută., 
dăruire și răs- 
a adus și satis-

sensul vieții
■ ■ ■' ..... -U ■ ■

evoluția 
neobosit 

minei ; du-

Reconstitui 
acestui 
om al

• •

Dumitru Țimpău: „Am 
crescut și lucrat 17 ani 
„sub mîna" lui Mircea

pă absolvirea Școlii teh- Suba. Pol spune că a fost 
nice de cărbune: de la 
electrician de mină, mai
stru și maistru principal, 
mecanic de sector în zo
nele cele mai fierbinți 
ale promovării tehnicii 
avansate, ajutor și șef de 
sector. In tot acest timp 
producția minei s-a du
blat, tehnologia de extrac- 
ție, inclusiv în transpor
tul minier, â înregistrat ? 
salturi spectaculoase. 
Complexele de susținere, 
fluxurile de benzi, puter
nicele transportoare, pu
țul cu schip sînt realități 
la a căror implementare 
în viața minei Mircea 
Suba și-a adus din plin 
contribuția. Ordinele 
medaliile cu care a 
distins, brevetele de 
vații și raționalizări 
testă recunoașterea 
ritelor.

Vigoarea, neobosita sa 
activitate n'e-au fost defi
nite simplu, dar semnifi
cativ de șeful de echipă

ino-
a-

me-

OM, nu domn ! A cunos- ; 
cut fiecare angrenaj, dar 
și fiecare om din sector, ! 
și a avut.„ vreo mie !“ |

II întreb pe Mircea Su
ba care a fost „combusti
bilul", secretul dinamis- I 
mului, al muncii sale ne- , 
obosite în toți acești ani.

— Am trăit zi de zi cu 1 
răspunderea acestui ma
re colectiv minier pen
tru soarta cărbunelui. A- 
cesta a fost „combustibi
lul"... Am fost omul pro
ducției, dar și. activist poli- 1 
tic, propagandist ; am fă- i 
cut și muncă culturală, 
sport, am iubit munții... 1 
Mă voi strădui să proce- { 
dez la fel. Munca și ri
goarea. viața rațională îți 
dau numai satisfacții. 
Chiar dacă am trecut1 de 
50 de ani, chiar dacă am 
primit pensia... I

Mircea Suba, „Noroc *( 
bun" și „La mul ți ani!"

Ioan DUBEK

Să triumfe glasul rațiunii!
Asemenea milioanelor de 

oameni din țara noastră, 
iubitori de pace, am luat 
cunoștință cu profundă în
grijorare despre acțiunile 
agresive ale aviației ameri
cane desfășurate împotriva 
unui stat independent și su
veran — Libia. îmi exprim 
totala adeziune și aprobare 
față de mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintelui
S.U.A.. Ronald Reagan, în 
care se cere încetarea ori
căror atacuri împotriva te
ritoriului libian, a oricăror 
acte nesăbuite ce sporesc 
încordarea în Mediterană, 
tulbură grav pacea planetei.

Noi, românii . sîntein un 
popor pașnic. Demersurile 
făcute, de nenumărate ori,

de președintele României 
socialiste, pentru pace și 
bună conlucrare între 
toate popoarele lumii, vi
branta chemare cuprinsă 
în recenta Declarație a Ma
rii Adunări Naționale urmă
resc un unic și nobil scop: 
încetarea cursei înarmări
lor, oprirea escaladării 
confruntărilor armate în
tre state, rezolvarea tuturor 
litigiilor' numai pe cale 
pașnică. Sînt idei și im
perative ale '. apărării pă
cii și vieții, la care noi, 
ceferiștii, subscriem cu 
toată căldura.

Ion NEAGU, 
operator programator, 

șef tură, R.C.M. Petroșani

■u

$

.....A .

(Urmare din pag. I)

tație corespunzătoare, care 
să valorifice experiența 
tehnică în domeniu etc). 
Atunci ? Firesc ar fi ca o 
asemenea problemă, cum 
este cea a micii mecanizări, 
să constituie obiectul ac
tivității unei întreprinderi 
specializate, cu un flux de 
producție adecvat. Iață de 
ce, pornind de la necesită
țile unităților miniere, 
ne-arn interesat de acest 
aspect în cadrul 
IPSRUEEM-ului, „destina
tara" unoi’ astfel de solici
tări,

Avînd specificul bine
cunoscut (executarea repa
rațiilor capitale și produ
cerea pieselor de schimb 
pentru utilajele din mine
rit), întreprinderea, în 
mod logic, nu prestează o 
activitate distinctă în ce 
privește mica mecanizare 
pentru minele din Valea 
Jiului. Tot ceea ce s-a fă
cut și se face în această 
privință pornește din im
boldul insistențelor repe
tate ale beneficiarilor, do
rinței de a sprijini, și în

felul acesta, munca mine
rilor. Și se poate spune’ că 
s-a făcut destul, avînd în 
vedere, cum spuneam, pro
filul care este cu totul 
altul decît rezolvarea pro
blemelor' de mică mecani
zare. S-au executat și se 
execută dispozitive de tă-

I
* 
i
!
!
*
*

Utecista Verona Stoi
ca lucrează în a- 
telierul de bobinaj al 
IPSRUEEM, situîndu-se 
fruntașă în muncă.

Foto : Al. TĂTAR

Un puternic 
stimulent
(Urmare din pag. I)

Uzării planului de produc
ție pentru export șl a ex
portului, personalul se pe
nalizează cu 2 la sută din 
retribuție pentru fiecare 
procent de nerealizare a 
exportului prevăzut în 
plan. In cazul în care se 
realizează integral produc
ția planificată pentru ex
port, dar fiu se realizează 
planul de export, penaliza
rea este de 1 la sută din 
retribuția pentru fiecare 
procent de nerealizare a 
exportului planificat;

Sublinierii că prevederi
le pentru nerealizarea pro
ducției pentru export și a 
exportului, împreună cu 
diminuările pentru nerea
lizarea criteriilor și a con
dițiilor prevăzute în con
tractul de acord global 
sînt de pînă la 30 la sută 
din suma cuvenită în ra
port cu producția fizică re
alizată. Dar în același timp 
legea stipulează că „în si
tuația recuperării parția
le sau integrale a nereali- 
zărilor din perioadele an
terioare, Ia sfîrșitul fiecărui 
trimestru și la sfîrșitul a- 
nului se restituie în mod 
corespunzător penalizărilor 
aplicate, mai puțin persoa
nelor care au părăsit uni
tatea anterior lunii în care 
a avut loc recuperarea".

In felul acesta noul sis
tem de retribuire devine 
un puternic stimulent pen
tru realizarea producției 
de export, a exportului.

Stegarul luptei
(Urmare din pag. I)

revoluționare... ..........
de nevoită să plătească sa
lariile restante ale mineri-: 
lor. In octombrie 1932, 
muncitorii de'*la Sălătruc 
se află din nou în grevă, iar 
în decembrie al aceluiași an 
reușesc să impună condu
cerii să le plătească sala
riile restanță.

Concomitent cu acțiuni
le greviste în Valea Jiului 
sînt rășpîndite manifeste 
ale Partidului Comunist, 
care demască politica de 
fascizare a țării de pe ur
ma căreia muncitorii în
dură cea mai neagră mi
zerie. Manifestele arată că 
cea mai eficace cale pen
tru apărarea intereselor 
muncitorimii este organiza
rea lor pe baza principiu
lui luptei de clasă, cerînd 
mujicitorilor să lupte îm
potriva reducerilor de sa
larii, pentru reprimirea ce
lor concediați, împotriva 
războiului etc.

Lupta df sfășurată de că
tre cei exploatați și asu
priți în anii crizei a fost 
îndrumată și condusă în
deaproape de Partidul Co
munist din România. In 
această perioadă P.C.R. și-a 
lărgit baza sa socială, 
pri'nzînd în rîndurile

ti u toată săptămâna, pen
tru ridicarea salariilor, 
contra plătirii impozitelor 
și datoriilor la bancă, pen
tru răsturnarea dictaturii 
fasciste, pentru un guvern 
democratic".

Urmîrid îndemnul parti
dului, minerii din Petro
șani și Lupeni cer tot mai 
insistent conducerii mine
lor, în adunările organi
zate în toamna anului 1931, 
să fie scutiți de impozit 
toți muncitorii, să se a- 
corde libertate întrunirilor 
publice muncitorești.
• Luptele muncitorimii 
din anul 1932 și în special 
cele diq 1933 reprezintă un 
rezultat al muncii politi
ce neobosite a Partidului 
Comunist Român în condi-* 
țiile grele ale ilegalității. 
In ciuda teroarei tot mai 
accentuate asupra munci
torilor din Valea Jiului, 
izbucnesc noi greve. Astfel, 
Ia 14 ianuarie 1932 minerii 
din Sălătruc — Livezeni 
încetează lucrul fiindcă nu 
li s-au plătit salariile încă 
din noiembrie 1931. De 
teama ca greva să nu se 
extindă și la alte mine, 
conducerea societății Pe
troșani satisface pentru 
moment cerințele mineri
lor greviști. -

In luna martie, direcțiu
nea minelor reține din nou 
salar ii le din care cauză 
muncitorii de la Sălătruc 
se află din nou în grevă. 
Forțată de împrejurări, 
conducerea minelor se ve-

citări. Dar se poate spune, 
cu îndreptățire, că, în o- 
rice caz, cererea este mult 
prea mare față de posibili
tățile noastre de ofertă. Iar 
aspectele, deloc neglijabile, 
ale micii mecanizări în

,, , ,. .. . mineritul Văii,Jiului nuvorbi de o activitate apar- vor putea 
decît într-un 
punzător de 
către MICM, 
rea, în acest 
întreprinderi 
nea sa“. Părerea la 
subscriem, pentru că, rea
litatea o demonstrează, mi
ca mecanizare pune încă 
mari probleme în folosirea 
eficientă a zestrei tehnice 
din dotarea întreprinderi
lor miniere. Și este păcat 
ca utilaje de înalt randa
ment, cum sînt de pildă 

4 1 . .

colaborare), de formarea 
unor echipe ad-hoc pentru 
executarea lor, dar, în nici 
un caz, după cum sublinia 
însuși directorul tehnic al 
întreprinderii, inginer
loan Crețu, nu se poate

Mica mecanizare
iat lanțuri, dispozitive de 
tăiat cabluri, pentru tăiat 
coroane, truse pentru pre
sat papucii în cabluri, 
instalații de transportat sar
cini grele în subteran. Nici 
perspectiva imediată (ne 
referim la ce este progra
mat în acest an) nu este 
neglijată, se are în vede
re executarea unui căru
cior universal pentru ope
rații auxiliare în galerii, 
tip CU, a unor dispozitive 
hidraulice pentru monta
rea și demontarea ele
mentelor de combină. Pen
tru aceasta a fost nevoie 
de proiecte (proprii sau în

vo informăm
EXPUNERE. Marți, la 

I.M. Lonea este progra
mată dezbaterea „Contri
buția sindicatelor la creș
terea productivității mun
cii în activitatea din mi
nerit". Dezbaterea va înce
pe la ora 15,30. (Al.H.) 

METEOROLOGICA, 
plecare, nu uitați să 
luați umbrela, vă sfătuieș
te meteorologul de serviciu 
Maria Șerban. Aceasta de-

La
vă

fi soluționate 
mod cores- 
abordare de 
prin profila- 
scop, a unei 
din șubordi- 

carete, așa cum ar impune im
portanța aspectelor atît de 
diverse ale micii mecani
zări în minerit. „Ne dăm 
seama, subliniază interlo
cutorul, despre necesitatea 
utilajelor de mică mecani
zare în minele cu care co
laborăm, fie și numai din 
insistența și numărul mare 
al comenzilor beneficiari- complexele mecanizate, să 
lor noștri. In măsura 
care rezolvarea activită
ților de bază ale întreprin
derii ne-au permis-o, am 
satisfăcut, asemenea soli-

în nu fie folosite la întreaga 
capacitate, din lipsa unor 
dispozitive a căror produ
cere este de mare actuali
tate pentru minerit.

cu- 
sale. 

elemente muncitorești din 
industria extractivă, muu-; 
citori înaintați care s-au ■ 
situat în fruntea tuturor 
acțiunilor revoluționare, 
partidul comunist deve- ■ 
nind astfel singurul con
ducător al proletariatului și 
al tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră.

oarece și în următoarele’ 24 
de ore vor continua să 
cadă averse de ploaie, ce
rul fiind mai mult noros. 
In cursul după-amiezii de 
astăzi, mercurul 
metrului va urca 
valorii de 14—15 
Celsius. (Gh.O.)

termo- 
în jurul 

grade

studii pe traseul Petroșani 
— Caransebeș Timișoa
ra și retur. Ei și-au propus 
să viziteze amfiteatrul de 
la Sarmizegetusa, fosta ca
pitală a Daciei, Muzeul ju
dețean și Muzeul Banatu - 
lui din Timișoara. (G.B.) ■

EXCURSIE. Un grup de 
45\de elevi de la Școala 
generală nr. 1 din Petro
șani, însoțiți de prof. Ma
ria Pop se află la sfîrșitul 
acestei săptămîni într-o 
interesantă excursie de

REPETIȚII GENERALE. 
La Casa de cultură a sindi
catelor, membrii Teatrului 
pentru copii „Moș Poves
te" au intrat în repetițiile 
generale cu piesa „Ono
mastica lui Pufuleț". In 
numai cîteva zile, premiera. 
(Al.H.)

ÎMPĂDURIRI, In aceas
tă primăvară, zestrea 
„aur verde" a 
vie Petroșani s-a îmbogă
țit cu 110 ha, 
rile integrale, de protecție 
a solului și. completării de 
arbori (în total 500 000 pu- 
iețij, în unitățile de pro
ducție Banița, Petroșani, 
Polatiște, Straja’ și Dealul 
Babii. (I.V.)

de
Ocolului sil-

prin-plantă-

Argentina Resiga, Dorina 
Art, Mariana Stan, Maria
na Căploni și Ana Maria 
Meszaros de la Alimentara 
266 din orașul Lupeni a 
reușit să obțină, în ciuda 
unui vad comercial mai 
slab, depășirea planului pe 
primul trimestru cu peste 
100000 lei. (T.A.)

SEDIU' NO U. U- 
nitatea. nr. 55 tinichige- 
rie din Petroșani a Coope
rativei meșteșugărești

HĂRNICIE. Dovedind
bun spirit gospodăresc, co- ™tiv? meșteșugărești U- 

’ mrea și-a mutat sediul m 
lectivul format din Florica strada Griviței nr. 42, în 
Demeter, Sofia Dăneasa, apropierea băii comunale.

Reamintim faptul că meș-; 
teșugarii tinichigeriei exe
cută prestări pentru popu
lație. Pentru calitatea și 
volumul lucrărilor au fost 
răsplătiți în anii . prece- 
denți cu titlul de fruntași 
în producție pe coopera- ’’

. ti vă. . >

Rubrică realizată de
Dorin GHEȚA

i 
I I

vo «..
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Tăblițele de la Tărtăria (Ii)
Dacă, primele două tăbli

țe conțin — în ordinea stu
diată, prima o imagine bu
colică, a doua, un text pic-

tutorii acestui tip de civi
lizație au ajuns pe terito
riul de mai tîrziu al ,Su- 

„______ merului. Alți autori afir-
tografic' al”cărui înțeles* nu mă că sumerienii au fost 
este tocmai clar, ultima, în < -1 1 '
schimb, a oferit surpriza 
unei scrieri mai limpezi și 
anume un text format din 
șapte cuvinte care, după R. 
Vulcănescu sînt: NUN, KA, 
SA, UGULA, PI, ID1M, 
KARAI. Ce înțeles poate fi 
incifrat în acest 
text, scris după 
rile specialiș
tilor, acum opt 
ori nouă mile
nii? O tradu
cere, ar fi ur
mătoarea (De 
către cele) pa
tru conducă
toare pentru chipul zeului 
Șane, cel mai în vîrstă 
(conducătorul, patriarhul) 
în cinstea adîncei înțelep
ciuni a fost ars. S-ar înțe
lege că, din ordinul a pa
tru conducătoare (preoțe
sc ?) și în cinstea zeului 
Șane a fost ars cadavrul 
unui conducător, ritual, să
vârșit din viață într-un mo
ment dat al carierei sale. 
Un clement important al 
inscripției și care aruncă 
un plus de lumină asupra 
întregului tablou cultural, 
este pomenirea zeului Șa
ne, zeu adorat de sume
rieni, fondatorii uneia din 
cele mai vechi civilizații 
din lume. Se pune o între
bare tulburătoare: cine,
erau vechii locuitori ai Tăr- 
tăriei caic scriau în limba 
sumeriană cu șase-șapte mi
lenii î.e.n.? Se pare că 
trebuie revizuită însăși is- 
toi ia Sumerului unde cea 
mai veche inscripție aparți
ne mileniului patru î.e.n. 
Descoperirea complexului 
Turdaș-Tărtăria impune o 
concluzie a cărei valoare 
este încă greu'de cuprins: 
civilizația și scrierea zisă 
sumeriană, a luat naștere 
în zona Balcano-Carpatică 
de unde, printr-o împreju
rare necunoscută încă, pur-

ciudat 
aprecic-

receptivi („elevi buni") pre- 
luînd scrierea pictografi- 
că de la populațiile Balca- 
no-Carpatice. Mai există 
și alte încercări de tradu
cere ale inscripțiilor tărtă- 
riene; totuși cea mai apro
piată de adevăr și de spi
ritualitatea acelor 
este cea amintită.

_____ interesante re- 
mărcile spe
cialiștilor pri
vitoare la. u- 
tilizarea tăbli
țelor despre 
care
tăm. Ele pot fi 

amulete, care se purtau 
legate de gît și aveau ro
lul de a apăra de boli, sau 
talisman — instrument ma
gic care facilitează comu
nicarea între om și forțe 
supranaturale. După cum 
ne amintim, tăblițele au 
fost găsite într-o groapă cu 
cenușă alături de statuete 
ale unor idoli și oase cal
cinate, fapt ce poate fi pus 
în legătură cu un ritual 
funerar oarecare. De sub
liniat existența a două fe
luri de sci icre, corespun
zătoare, se pare a două 
stadii de dezvoltare, dar 
nu este exclus ca narațiu
nea cuprinsă în inscripți
ile celor două tăblițe să 
aparțină unui scris ci vil și 
respectiv, religios. întreg 
complexul cultic Turdaș- 
Tărtăria conturează o sta
re de credință a omului 
acelei vremi, în cadrul 
căreia se găsesc germenii 
cultului solar (incinerația, 
orientarea cimitirului de 
înhumație și a morminte
lor în răsăritul așezării și 
spre răsărit), cultul pă- 
mîntului — mamă cu sa
crificii și ofrande aduse pă- 
mîntului, etc.

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

vremi,
Sînt

discu-

de
ai

începutul paleozoicului 
mediu este marcat prin a- 

xtaptarea unor plante cu 
țesut lemnos la mediu u- 
med de pe uscat (mlaștini 
și terenuri inundate de 
ape cuigftoare). Apariția 
a-estor pteridofite repre
zintă o etapă decisivă în 
evoluția ulterioară a reg
nului vegetal. . .

In ageastă perioadă 
- timp, primii pionieri

vieții animale de uscat au 
fost insectele nearipate și 
scorpionii. Peștii placodermi 
(c:i corpul protejat de plăci 
cornoase) și primii pești 
cartilaginoși alcătuiau în
ceputul unei lumi animale 
atît de diversificată și nu
meroasă în zilele noastre.

Clima devenind din ce 
în ce mai secetoasă și cal
dă, producea schimbări 
importante în ceea ce pri
vește relieful terestru. Ast
fel, insolația prelungită a 
dus la sfărîmarea (doza-

R E B U S

munților stîn- 
încetul, 
a blocu- 
în final 
întinse 
Astăzi, 
rezulta-

gregarca) 
coși. Încetul cu 
„măcinarea" activă 
rilor de roci, a dus 
la formarea unor 
regiuni deșertice. 
gresia veche roșie, 
tă din consolidarea hisipu-

SERIAL ȘTIINȚIFIC

primelor ferigi, 
o dezvoltare

lui deșertului paleozoic, 
poate fi întîlnită în Asia, 
Ucraina, Europa centrală 
și în Anglia.

Spre sfîrșitul paleozoi- 
cului mediu, uscatul suferă 
importante scufundări și, 
ca urmare, apele marine 
invadează o mare parte 
din deșertul îndepărtat. In 
regiunile uinede ale ■ usca
tului continuă să apară noi 
specii de ciuperci și mușchi, 
iar lumea vegetală înre
gistrează un nou pas prin

c

aparitia 
unele avînd 
arborescentă.

Apele calde 
și oceanelor 
dezvoltarea în 
coralilor; animale 
s-au extins pînă în 
actuală 
nordic, 
de schimbarea 
curenților calzi marini, 
determinat un proces 
țastrofal prin distrugerea 
faunei de corali. Firul evo
lutiv al lumii animale îl 
continuă, însă, primele 
specii de miriapode, re
chini și pești cu schelet o- 
sos.

Zonele umede ale usca
tului, încep să fie popu
late cu unșle specii de 
pești cu respirație amfibie 
Și 
ai

DISCO TOP
S. R. (23)

REBUS

S£

:.z' ■
IZ

L

ale mărilor 
au permis 

continuare a 
care 
zona 

a cercului polar 
Neșansa, cauzată 

direcției 
a 

ca-

de îndepărtați strămoși 
broaștelor de astăzi.

(Va urma)
Conf. dr. ing.

Nicolae UNGUREANU

REBUS
10. Negru pe alb 
tuu.

Perpe-

STRĂINĂ :
MO-
Kis-

BAD
Was

MUZICA ROMÂNEAS
CA : 1. Zina serii — 
SFINX; 2. O altă zi — 
COMPACT; 3. Spune-mi ci
ne ești ? — SEMNAL M; 
4. Anotimpurile — HOLO- 
GRAF; 5. Despre suferințe 
de iarnă — CELELALTE 
CUVINTE.

MUZICA
1. Brother Louie — 
DERN TALKING; 2. 
ses And Tears — 
BOYS BLUE; 3. She 
So Nice — THE SHORTS; .
4. Say You'll Never — 
LIAN ROSS; 5. Marinero 
— LUCIA.

Cum mai promiteam în. 
nr. 18 al DISCO TOP-ului . 
din 9 martie a.c., revenim 
cu date despre noile for
mații românești ale mu
zicii rock.

La ora actuală se remar
că grupul timișorean PRO 
MUSICA deținător al unui 
premiu I în Festivalul na
tional „Cîntarea României" 
Grupul ROȘU ȘI NEGRU 
din București are un nou 
component, la chitară bas, 
în persoana lui Mircea 
Marcovici, iar la' HOLO- 
GRAF (tot din Capitală) 
cîntă foștii componenți de 
la IRIS, Dan Bitman (vo
ce), Ionuț Olteanu (chitară 
solo).

Grupul SFINX (locul I 
în topul nostru) își confir
mă clasa, avînd în Sorin 
Ochcrcu un excelent chita
rist solo și în Mihai Co- 
man, la clape, posesor și 
al unei voci de excepție,. 
doi membri de bază.

Vin „tare" din Ufnia 
grupurile CONEXIUNI din 
Brasov, ROGVAIV 
Ploiești și FLOARE
BASTRĂ din București,

Foarte dinamice, Crină 
Mârclare și Ligia Oancea, 
alcătuiesc noua formulă a 
duetului „STEREO".

DISC-JOKEY

VERTICAL : 1. Dezghe
țat; 2. Plin de aere — Tu
șă la teren! — Deosebit de 
bun; 3. Cadru pentru cul
tură fizică — Tuns pe 
capete! 4. Spus în intimi
tate -- înaintează in ma
re; 5. O lume nebună, ne
bună, nebună... (pl.); 6. 
Bloc militar Nord-Atlantic 
— Scos din anonimat; 7. 
l'ără identitate — Folosite 
la război; 8. Cap aerisit — 
Făcut de rîs ; 9) Imuni la 
boli ■ • Ten ! 10. Lumini și 
c ulot i.

Dicționar; TSA, IIC.
ORIZONTAL: 1. Moște

nire strămoșească; 2. Ma
mă’ universală — Avarie 
(abr.); 3. Literă arabă — 
Aproape ajuns la Moș Ene; 
4. Producătoare de sunet 
și lumină; 5. Nu-i poți 
deosebi — Bun pentru hîr- 
tie ; 6. încornorați — Ieși
re prin -mijloc! 7. Una de

Ia țară — 200 Ia romani; 
8. Ere I — Depinde de al
tul; 9. Raport dintre cei 
venit i .și cei plecați (pl.);

Ionel BURDEA, 
Gheorghe FERAR

Un chelner

IN PARC MAGNOLIA A-NFLORIT

Alb: Rz7, Dh8, Tb4, Tf4, Na7, Cb2, Cd3, 
pb6, c2, c4, d2. d.5, e2, ea, f6.
Negru : Rd4, Tc5, Te5, Cbl, Cfl.

Albul începe și dă mat în două mutări.

Dr. V. MORARU

Ș a h . ■ Șah
Soluția problemei nr. 3

1) Dh5 — f3 ! zugzwang
1)... dlD 2) D: f2± 1)... dlC 2) De2±
1) ... flD 2) Nd2± 1)... flG 2) Nf2± 1)... Rfl
2) D : f2±
Mutările negrului determină VARIAN
TELE problemei.

Variantele care reprezintă ideea auto
rului se numesc VARIANTE PRINCIPA
LE, celelalte se numesc VARIANTE SE
CUNDARE. Atunci cînd variantele prin
cipale reprezintă o anumită temă, ele se 
numesc VARIANTE TEMATICE. In pro
blema nr. 3, primele patru variante sînt 
tematice, iar varianta a cincea este se
cundară. Perechea de variante tematice 
cu- transformarea pionului în 2 m și cal 
se numește TEMA ROPKE. Problema nr. 
3 prezintă de două ori tema Ropke.

Identificați variantele problemei nr. 4 
Se acordă 2 puncte pentru cheie, 2 punc
te pentru fiecare din cele 12 variante te
matice și cîte un punct pentru» fiecare 
din cele două variante secundare.

4. J. Nielsen, H. Taxen, K. Zarsen
Concursul unui club danez 1932.

Poșta concursului de dezlegări

Nitu

La problema nr. 2 s-au 
primit soluții corecte din. 
partea prof, Nițu Diaco- 
;iescu Mafia din Vulcan 
a elevului Eugen Pîrvules- 
cu din Lupeni și
Sbuchea — Hațeg. Din- 
tr-o regretabilă eroare de 
tipar, diagrama proble
mei nr. 2 a apărut inver
sată, (coif stînga jos ne
gru), așa cum au remarcat 
și o serie de dezlegători. (E. 
Pîrvulescu — Lupeni, N. 
Goia — Petrila). Poziția 
originală era cu R alb eâ 
și R negru g5, ceea ce a 
impus și inversarea solu

ției (1 Dh2 în loc de 1 Da2). 
Pentru evitarea pe viitor a 
unor astfel de erori, înce- 
pînd cu problema nr. 4 
problemele vor fi bideter- 
minate.

Unii dezlegători au 
marcat că problema a 
prea ușoară și solicită 
bleme mai grele. Este 
teresant că nici 
tre aceștia nu a 
luția ! Subliniem

re- 
fost 
pro

in
din- 
so-

unul 
găsit 
faptul că 

la selecționarea probleme
lor evităm problemele difi
cile caic necesită pentru 
rezolvare demonstrații de 
virtuozitate, alegând pro-

bleme accesibile, ținînd. . 
cont de faptul că probleme 
ușoare nu există. După 
cum s-a remarcat, pro
blemele sînt însoțite de un 
scurt text, prin care încer
căm familiarizarea dezlegă
rilor cu terminologia din ' 
șahul artistic,

Concursul de dezlegări 
de probleme este perma
nent, cu etape semestriale 
de 
se 
de

premiere. Prima etapă 
încheie cu ocazia zilei. 
23 August 1986.

Viore! DIACONI)

(CRONICĂ RIMATA)
Splendide-s spicele de soare. 
O rîndunică a venit 
cu primăvara, albă-n cioc, 
In parc magnolia-nflorit. 
Prin iarba verde cîte-un colț 
de floricică.a răsărit, 
lîngă-un canal descoperit... 
Și-n parc magnolia a-nflorit. 
,In cartierul Nord, iar coșuri 
au dispărut, în mod subit. 
Ilîrtiile-s în loc de flori 
...și-n parc magnolia a.nflorit. 
Pe pasarela de la gară 
iar spațiul s-a revizuit.
(De două săptămîni, trei seînduri !?) 
Și-n parc magnolia a-nflorit. 
Prin, stații spațiul a rămas 
același, tot ne.acoperit. 
Dar iarna fuse și se duse. 
Și-n parc magnolia a-nflorit. 
Spre piață fost-au patru gropi

dar azi mai multe s-au ivit.. 
A fost și-un paravan, cîndva... . 
Și-n parc magnolia a.nflorit. 
Jiul s-antors de la Arad 
cu spațiul porții ciuruit. 
Dar „A“-ul este garantat 
...și-n parc magnolia a-nflorit 
Bărbierii toți S-au bucurat 
de Steaua.n sprintu-i reușit 
că le.a adus finala și SEVILLA... 
Și-n parc magnolia a-nflorit. 
Cafea dacă doriți, găsiți 
la JIUL, spațiu inedit.
Ideea S-a trezit sub scară 
...Și-n parc magnolia a-nflorit. 
Un el și-o ea, sub clar de soare 
un cuplu din priviri cioplit 
de PRIMĂVARA, veșnic nouă. 
Priviți [ Magnolia a-nflorit !

Mircea ANDRAȘ

sui generis
restaurantIntr-un ..... .....

Edinbourg, în Marea Brita- 
nie, s-a întîmplat recent , 
un eveniment ciudat. Per
sonajul i principal — un 
chelner angajat doar de 
cîteva zile. Alegerea lui s-a 
dovedit, a nu fi prea inspi
rată : abia intrat „în pîine", 
chelnerul manifestă ceea ce 
observatorii au numit tul
burări de comportament. 
Varsă vinul pe fețele de 
masă, refuză să asculte de 
ordine. A treia zi, punctul 
culminant1: el își lasă capul 
pe genunchii unei cliente. 
Chelnerul era, de fapt, un 
robot concediat fără pre- 
a\ iz.
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Schimb de mesaje intre 
tovarășii Nico'ae Ceaușescu 

și Erich Honecker
BERLIN (Agerpres).

Din. partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise , 
tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Socialist
din Germania, președin
tele Consiliului de Stat ăl 
Republicii Democrate Ger
mane, un cald salut priete
nesc și urări de multă să
nătate și putere de muncă, 
de succes deplin lucrărilor 
celui de-al XI-lea Congres 
al P.S.U.G., iar poporului 
prieten al R.D. Germane u- 
rări de prosperitate și pro
gres.

Mulțumind, tovarășul E-

rich Honecker a rugat, Ia 
lîndul său, să se transmită 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceausescu un salut cordial, 
n-uită sănătate și fericire, 
iar comuniștilor, întregu
lui popor român, urări de 
nbi împliniri în realizarea

Unit hotărîi iioi celui de-al 
XIH-lea Congres al P.C.R.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Erich 
Honecker a tovarășului 
Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației Parti
dului Comunist Român la 
cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Socialist 
din Germania.

Unit

Deschiderea lucrărilor Congresului 
Partidului Comunist din Belgia

(Ager- 
; s-au 

______ _________ Congre
sului al XXV-lea al Parti
dului Comunist din Belgia.

Louis Van Geit, președin
tele partidului, a prezentat 
raportul C.C. al P.C. din 
Belgia privind activitatea 
comuniștilor de la prece-

BRUXELLES 19 
preș). La Bruxelles 
deschis lucrările I

dentul congres pînă acum. 
Delegaților le-a fost pre
zentat, de asemenea, uii 
document politic elaborat 
de C.C. al P.C. din Belgia, 
în care sînt analizate acti
vitățile și sarcinile partidu
lui în actuala situație com
plexă internă și internațio
nală.

Schimb de mesaje intre 
președintele României, 

Geaușescu, 
președintele R.F. Germania, 
Richard Von Weizsaecker, 

și cancelarul federal, Helmut Kohl
BONN 19 (Agerpres). Din de 

partea tovarășului Nicolae Genscher. 
Ceaiîșescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. au fost transmi
se președintelui Republi
cii Federale Germania, Ri
chard von Weizsaecker, și 
cancelarului federal, Hel
mut Kohl, salutări cordiale, 
urări de sănătate și ferici
re personală, de pace și 
prosperitate pentru poporul 
din R.F. Germania.

Președintele Richard von 
Weizsaecker și cancelarul 
Helmut Kohl au rugat să 
fie transmise președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu mul
țumiri pentru mesajele pri
mite, împreună cu cordiale 
urări de sănătate și fericire, 
de progres și bunăstare po
porului român.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Ri
chard von Weizsaecker și 
cancelarul Helmut Kohl, în 
cadrul unor întrevederi se
parate, a tovarășului Ilie 
Văduva, ministrul afaceri
lor externe, care a făcut o 
vizită oficială la Bonn.

Ministrul român a avut 
convorbiri oficiale cu vice
cancelarul și ministrul

externe Hans-Dietrich

' In cadrul întrevederilor 
au fost evidențiate cursul 
ascendent al raporturilor 
de colaborare fructuoasă, 
pe multiple planuri, dintre 
România și R.F. Germania, 
precum și posibilitățile de 
amplificare a acestora în 
viitor.

A fost reafirmată dorin
ța comună de a se acționa 
pentru extinderea conti
nuă a acestor raporturi, a 
dialogului politic, pentru 
intensificarea cooperării 
economice și schimburilor 
comerciale reciproc avan
tajoase, potrivit celor sta
bilite la nivel înalt.

Au fost abordate, de ase
menea, unele probleme in
ternaționale acute, sublini- 
indu-se necesitatea spori
rii eforturilor tuturor sta
telor pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, 
pentru asigurarea unui cli
mat de pace, înțelegere și 
colaborare în Europa și în 
lume.

Eventualele modi- | 
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

ft
PETROȘANI — 7 

iembrie; Toate mi se în- 
tîmplă numai mie; Uni
rea: Piciu; Parîngul: Ra
colarea.

PETRILA: Mireasma
ploilor tîrzii.

LONEA: Cantemir.
VULCAN - 

rul: Cei șapte
LUPENI — Cultural:

Bădăranii.
URICANI: Călărețul e- 

lectric. + ■■■. . ..: -

Luceafă-
fantastici.

21 APRILIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ciuleandra; 
nirea: Nocturnă Baran- 
dov; Parîngul: Hangar 
’18.

PETRILA! Mireasma 
ploilor tîrzii.

LONE A: Marele șarpe.
VULCAN — Luceafă

rul: Licitația.
LUPENI — Cultural: 

Trenul de Kraljevo.
URICANI: Doi sub 

umbrelă.

U-

TV.
20 APRILIE

11,30 Telex. 11,35 Lu
mea copiilor. 12,40 Din 
cununa cîntecului româ
nesc. 13,00 Album dumi
nical. 14,45 Tinerețea în 
timpul marilor înfăptuiri. 
19,00 Telejurnal; 19,20 
Țara mea azi. 19,40 Cîn- 
tarea României. 20,20 Film 
artistic. Traficanții de i- 
luzii. 21,50 Telejurnal.

21 APRILIE
20,00 Telejurnal. 20,15 

Partidul — inspirator și 
făuritor al civilizației so
cialiste românești. 20,30 
Tezaur folcloric. 20,45 
Partidul Comunist Român 
— gîndire novatoare, ac
țiune revoluționară. 21,00 
Film serial. Wilhelm cuce
ritorul. Premieră pe țară. 
Coproducție internaționa
lă. Episodul 1. 21,50 
le jurnal.

memen

PESTE 12 000 DE MI
NERI din bazinul carboni
fer Limburg se află în gre
vă începînd de miercuri 
pentru a protesta împotri
va planului guvernamen
tal de concedieri în aceas
tă importantă ramură a 
economiei belgiene, trans
mite agenția Associated 
Press.

UN COMUNICAT difu
zat la Managua de Minis
terul nicaraguan al Apără
rii informează că între u- 
nitățile guvernamentale și 
grupuri contrarevoluționare 
s-au desfășurat în perioada

Pe .rcurt
14—17 aprilie lupte violen
te în trei departamente ad
ministrative din nordul ță
rii, transmite agenția Fran
ce Presse. In cursul acțiu
nilor, au fost scoși din luptă 
113 contrarevoluționari, 
precizează comunicatul.

PRINTR-O HOTĂRIRE 
a autorităților centrale, în- 
cepînd din 1986 în fiecare 
an în R.P. Chineză se va

trece la aplicarea orarului 
de vară în vederea econo
misirii energiei, informea
ză agenția China Nouă.

COPIII IN CONDIȚIILE 
R AZBOIU LUI — aceasta 
este tema dezbaterilor unei 
reuniuni a UNICEF ce se 
desfășoară la sediul din 
New York al Națiunilor U- 
nite. Mai mulți vorbitori 
au relevat, în acest cadru, 
situația grea a tinerei ge
nerații dintr-o serie de 
zone de încordare, con
flict și de criză, cum ar fi 
sudul Africii sau Orientul 
Mijlociu.

★
Ministrul român al afa

cerilor externe a mai 
avut întrevederi cu minis
trul federal al economiei, 
Martin Bangemann, cu pri
mul ministru al landului 
Renania de Nord Westfalia, 
vicepreședintele Partidului 
Social-Democrat, Johannes 
Rau, cu președintele frac
țiunii social-democrate din 
Bundestag, Hans Jochen 
Vogel, cu președintele Co
misiei de politică externă a 
Bundestagului, Hans Sterc- 
ken. Totodată, s-a întîlnit 
cu conducerea concernului 
Mannesmann și cu alți 
oameni de afaceri.

In centrul discuțiilor s-au 
situat probleme legate de 
dezvoltarea relațiilor bila
terale, eu precădere a co
merțului și cooperării eco
nomice.

SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Rezultate, divizia A
Meciurile disputate sîm- 

bătă în etapa a 25-a a cam
pionatului diviziei A la fot
bal s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate. Rapid — 
SC Bacău 4—0 (3—0); Di
namo — Petrolul Ploiești 
1—0 (1—0); ASA Tg. Mu
reș — Sportul studențesc 
1—4 (0—0) ; Universitatea 
Craiova — FC Argeș Pi
tești 3—1 (1—0); FC Olt — 
FC Bihor 2—1 (1—0); Uni
versitatea Cluj-Napoca — 
Victoria București 1—0 (1— 
0); Corvinul Hunedoara — 
Politehnica Timișoara 4—0 
(2—0) ; Chimia Rm. Vîlcea 
— FCM Brașov 2—0 (1—0).

Partida Steaua — Gloria 
Buzău a fost amînată.

In clasament continuă să 
conducă echipa Steaua, cu 
41 puncte (două meciuri 
mar puțin disputate), ur- , 
mată de formațiile Sportul 
studențesc — 37 puncte, Di
namo — 34 puncte (ambele 
cu cîte un joc mai puțin 
disputat), Universitatea Cra
iova — 33 puncte.

(Agerpres)

Avancronică fotbalistică
plasate (cu excepția Reși- 
ței) în tabăra adversă (la 
Baia Mare, Zalău, Cavnic, 
Sighet, Bistrița și Satu Ma
re). Așadar, avantajul clar 
la prima vedere se dove
dește superfluu, dacă nu 
va fi susținut (deși e im
perios necesar!) de răstur
nări de pronostic ale lide
rului, bineînțeles, în de
plasare, Cît privește punc
tele de acasă, ele trebuie 
să .fie în totalitate zestrea 
lui Mulțescu și comp.. As
tăzi, deCi, în confruntarea 
cu Mecanica Orăștie, for
mația novice în B, purtăto
rii culorilor miniere tre
buie să nu admită decît 
monologul lor tactic, susți
nut de o continuă avalan- 

ad verse, 
misiunea de șoc revenind 
liniei mediene, care are 
datoria să pistoneze între 
compartimentele extreme 
cu eficiență, intr-un ritm 
alert

In programul „afectiv" al 
etapei, suporterii din tribu-

Fotbalul românesc poa
te fi competitiv pe plan 
european. Steaua a demon
strat acest lucru cu priso
sință, pardosindu-și dru
mul spre Sevilla cu perfor
manțe de răsunet. Cum în
să lumea' bună a primei 
divizii ne interesează, a- 
cum, doar prin Corvinul, 
spaima echipelor vizitatoa
re și etapa a 25-a s-a con
sumat ieri, gîndul suporte
rilor din Valea Jiului se 
îndreaptă spre formația e- 
talon, din eșalonul secund, 
Jiul, care e lansată în 
cursa de repromovare.

Etapa a XXII-a a tulbu
rat apele spre izvoare, în 
seria, a III-a. Liderul, are 
același punctaj în clasa
mentul adevărului cu F.C. Șă spre buturile 
Maramureș (+10), dar este 
dezavantajat de programa
rea următoarelor partide 
— cinci acasă, șapte în de
plasare, în vreme ce ma
ramureșenii au exact in- 
■ eis, iiî.ă mult ^furcile 
caudine",ale Jiului sînt

nele complexului sportiv 
Jiul urmăresc, de la dis-. 
tanță, derbiul codașelor de 
la Timișoara, unde C.F.R. 
primește replica „lanternei 
roșii". Dramatică este si- 

Lu- 
totuși există speran- 
în cel de-al 12-lea

tuația minerilor din 
peni,.................... ..
țe și 
ceas !

VUI-a, cele trei puncte ale 
victoriei provoacă seisme 
în fiecare duminică. Acum 
în etapa a XX-a, conform 
calculelor hîrtiei, forma
țiile din municipiul nostru 
pot face rocada în fruntea 
seriei, dar dacă Minerul 
Paroșeni își onorează cali
tatea de lider la Unirea 
SînnicolaU Mare, în condiți
ile în care, normal, Mine- 
rul-Știința Vulcan va în
trece pe teren propriu Da
cia Orăștie, cursa de pro- ’ 
inovare se va duce... în 
familie...

divizia C, seria a

Ion VULPE

Antrepriza tonele, căi ferate 
Brașov

Lot Bănită
INCADREAZA URGENT :

- șef coloană
- revizor tehnic
- conducători auto, categoriile C-D 

pentru autodube mixte
- conducători auto, categoriile B-C
- mecanici auto, categoriile 3-7
- electricieni auto. *
- mecanici utilaje, categoriile 3-6
Se acordă toate drepturile încadratilor 

C.F.R. '
Cei interesați se vor adresa Secției meca

nizare lot Banița - telefon C.F.R. 316, gara 
C.F.R. Banița.

CU prilejul zilei
Mica publicitate

de 
naștere și al majoratului, 
părinții Florica și Mitică, 
surioara Gabriela urează 
scumpului lor fiu și frate 
Marcel Alexandrescu mul
tă sănătate, fericire și tra
diționalul „La mulți anii".

FIICELE Valeria și Ma
ritala împreună cu fami
liile lor urează septuagena
rului prof. Iordache Ion, 
multă sănătate și mulți ani 
fericiți. (7994)

SOȚUL Ion urează scum
pei sale soții Florica Fe- 
renczi, sănătate, fericire, 
„La mulți ani 1“ cu ocazia 
aniversării a 35 de ani. 
(7997)

VIND Dacia 1300 (19 000 
km). Informații, Vulcan, 
B-dul Victoriei, nr. 2, bloc 
Dl, ap. 22. (7996)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pop 
Mihai, eliberată de I.M.

ANUNȚURI

Aninoasa. O declar nulă. 
(7995)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
3659, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (7985)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Orban 
Andrei, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (7984)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Preda 
Marin, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(7983)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 6614 și car
net de student pe numele 
Muntean Liliana, elibera
te de Institutul de Mine 
Petroșani. Le declar nule. 
(7981) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Leba 
Reghlria, eliberată de I.C. 
Vulcan. O declar nulă. 
(7989)

DE FAMILIE

Se împlinesc 6 luni de cînd a încetat să mai bată 
inima celui care a fost un minunat soț, tată, socru 
și bunic

PASSUDETTI IACOB (7993)

Soțul, fiicele, ginerii și nepoții amintesc cu ace
eași durere în suflet că se împlinesc cinci ani de 
tristețe și singurătate de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna aceea care a fost soție devotată, mamă, 
soacră și bunică iubitoare

WEBER BERTA
Veșnică amintire prin lacrimi și flori pe mor. 

ei. (7998)
! v eșm
j | mintal ei,
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