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Primăvară însorită in noul și elegantul cartier Petroșani-Nord.

Foto : I. LICIU

I Lecția mecanizării este bine învățată de către minerii de la Paroșeni. Faptul că peste 95 la sută din producția zilnică se extrage din abataje echipate cu , complexe de susținere mecanizată și cu combină de tăiere spune mult. Fiecare, sector de producție,- fiecare din brigăzile de fron- taliști epută și se poate spline fără teama de a greși că și reușesc să mențină u- tilajele din dotare în perfectă stare de funcționare și să obțină cu ele producții și productivități sporite. Dovada cea mai elocventă este cantitatea de cărbune de peste 23 000 tone trasă suplimentar de începutul anului, ceea repi ezintă devansarea lendarului producției opt zile.Este bine cunoscut nerilor de la Paroșeninu este suficient să dispui de o bogată zestre tehnică ci să o folosești intensiv pentru a da cît mai mult cărbune. Să fie pregătite clin timp noile panouri unde utilajele de înalt randament să aibă condiții, optime pentru funcționare la parametri maximi și pentru obținerea, linor randa-

ex- la ce ca- cumică

mente ridicate. Un exemplu furare a panoului care are " > de 400 metri, iar linia de front de 155 ml. Odată terminate aceste lucrări, trei brigăzi din cadrul sectorului, respectiv cele conduse de Ni- colae Popa. Ion Chiriță și Petre Antohi au trecut la executarea camerei de montare (la care lucrările miniere au fost finalizate) și totodată la amenajarea traseului pentru transportul și montarea celor 100 de secții ale complexului, operație careva demara încă din această lună.Această capacitate de extracție a cărbunelui care va , începe să producă încă din trimestrul III al* acestui an, va reprezenta încă o premieră pentru minerii de la Paroșeni și clin .întreaga Vale a Jiului. Abatajul va-fi echipat cu un complex de mare înălțime CMA 5H: modificat. Modificările au fost făcute de întreprinderea producătoâfe din Timișoara la solicita-

concludent în această di- o lungime pe direcție î... ..’ ’. ’ ” ’ ................. ...pregătește în de vans noua capacitate de producție din sectorul III. Iată despre ce este vorba: abatajul din
recție este modul cum se

Mecanizarea — 
la baza 

creșterii extracției 
din abatajepanoul 3, stratul 5 blocul • VI care este echipat cu un complex de mare înălțime C.M.A. 5H are front de lucru pînă cel puțin în lună august, asigurînd o producție rnedie zilnică de . ,aproape 1000 tone de cărbune. Preocupați pentru menținerea liniei de front activă la nivelul sarcinilor de plan și chiar peste a- ... cestea, minerii sectorului III au început încă din a nul trecut conturarea panoului 4 din același strat și bloc. Folosind eficient cele două combine de înaintare, minerii din brigăzile conduse de Mihai Ștefureac și Petre Antohi aU reușit cu aproape o lună în urmă să finalizeze lucrările de con-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-ai

6000 tone de cărbune pesta plan %

Reducerea cheltuielilor bancare -

In concordanță cu hotă- rîrile Congresului al XIII- lea al indicațiile și orientările tovarășului partidului, cuvarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, secretarul general al partidului la Plenara C.C. al l’.C.R. din 1—2 aprilie ale; privind aplicarea mecanismului econo- mico-financiar, a autocon- ducerii muncitorești, întreprinderilor le revine sarcina de a realiza, producții și productivități superioare care conduc la obținerea de beneficii sporite cu același volum de mijloace circulante. In îfcest scop, în a- cest an și cincinal, cheltuielile prevăzute în buget trebuie acoperite din veniturile realizate, asigurîndu-Se concomitent creșterea fondurilor proprii și reducerea creditelor bancare în totalul resurselor de acoperire a . necesităților de mijloace circulante. Accelerarea vitezei, de rotație este ' călea cea mai importantă, cea mai eficientă pentru realizarea acestui deziderat., Pentru accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor cir- .

culante este, necesară luarea de măsuri pentru reducerea timpului parcurs din momentul avansării de mijloace bănești pentru a- provizionai'ea cu materii prime și materiale — în vederea obținerii de produse, executarea de lucrări, prestări servicii — - plită la
Autoconducerea 
muncitorească, 
autogestiunea 

economico-financiară

realizarea acestora. prin obținerea de venituri cu care să. poată fi reluate succesiv și neîntrerupt procesele de producție. Privite sub aspectul unui astfel de circuit complet; -mijloacele circulante trebuie să fie reduse atît în domeniul aprovizionării cît și în domeniile producției și ■ desfacerii produselor, pentru că orice reducere „în amonte" poate fi anulată de o imobilizare de mijloace in .-avalul" fazelor rotației. In scopul accelerării vitezei de rotație ieste hotărîtoare stabilirea prin plan și rnenți-

nerea în execuție a unor proporții optime, eficiente : între volumul și structura aprovizionărilor și acelea ale producției, între normele de consum și de stoc, în* tre volumul, structura, calitatea producției și volu- j inul, structura stocurilor de produse și a desfăcerii a- cestoră, între încasări și ■ plăți.Deși conducerile unităților -economice cunosc im- ' portantă accelerării vitezei de rotație, uneori nu acționează cu toată responsa- bilitateă pentru respectarea indicatorilor planificați. A- șa este cazul întreprinderii miniere Uricani care a depășit viteza planificată cu 39 zile, ca urmare în special a acumulării de stocuri peste plan la materii si materiale. De asemenea' l.P.S.R.U.E.E.M.P. a înregistrat depășiri de 23,(1 zile din cauza neîn^asării în termen a produselor livrate, a facturilor refuzate. Rezultate pozitive în accc-
Dumitru pATRA.ȘCOIU. 

directorul t'ilialeî Petroșani 
a Băncii Naționale a 

R.S.R.

in tiare »n a 2 a)Colectivul carierei Cîmpu lui Neag, puternic mobilizat de îndemnurile reieșite din cuvîntârea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta adunare solemnă organizată cu prilejul glorioasei aniversări a Partidului Comunist Român, a realizat vineri, 9 mai a.c., o producție de 713 tone de cărbune peste sarcinile zilei.De la începutul lunii mai pînă în prezent, prin buna organizare a lucrului și folosirea intensivă a utilajelor din dotare, colectivul carierei a extras 3333 de

tone de cărbune în plus față de sarcinile de plan. In perioada de timp care a - . . - . ... al fost6 000
M-

t

\

trecut din trimestrul II-lea clin carieră au extrase suplimentar tone de. cărbune.Prin aceste fapte muncă, minerii și mecanizatorii din cadrul acestui harnic colectiv își exprimă holârîrea de a realiza in mod exemplar sarcinile sporite ale planului de producție și angajamentele a- suinate in întrecere pe a- nul 1986, pentru a da viață istoricelor hotăriri ale Congresului al- XIII-lea al partidului.
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Brigada condusă de loan Bota din sectorul III 
al I.M. Petrila — o formație cu bune rezultate in aceste 

In imagine, schimbul con- 
Foto : Al. TATAR

prime patru luni ale anului, 
dus de Theorghe Marian.

anului 1986Investiții le

Itapă finală 
instalației deIn aceste zile de mai, de intensă mobilizare pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, colectivul de constructori de pe șantierul -importantului o- biectiv al instalației de fi-. re celulozice din J.upeni depun ’eforturi stăruitoare în vederea punerii în funcțiune a primei capacități de producție. Lucrările de construcții și montaje de pe între,; fluxul tehnologic de fabricație au ajuns intr-un stadiu avansat. C u sprijinul efectiv'- al beneficiarului au fost montate principalele 'utilaje din preparația chimică.și din celelalte doua secții de bază. S-au finalizat lucrările la stația de racord adine și de transformatoare, care vor asigura ajimeiitareă u- tilajclor și instalațiilor cu

pe șantierul 
fire celuloziceenergie electrică. Centrala termică proprie, care va a- •sigura încălzirea și aburul tehnologic, a ajuns în faza de spălări . mecanice, premergătoare începerii probelor tehnologice, Dar, în timp ce majoritatea lucrărilor de construcții și montaje au ajuns în stadiul final de execuție, la cîteva se mai înregistrează ■ răfnîneri , în urmă față de prevederile înscrise în grafice. Pe flțW. xul tehnologie mai sînt zone în care n-au fost tnon- 4ate în întregime aparatele de măsură și control necesare stăpînirii procesului de fabricație. Au rămas în urmă și unele montaje din stadiul final Ia instalația de

V. STRAUȚ

'I

Ide_o puritate de pi- tă a fluxului continuu este J de neconceput, nu se poaț-T ' , te greși decît o singură cla- l tă, ca Ia aviație său în lan- < sările spre cosmos, ne a- I tenționează interlocutorul' | nostru. Iată de, ce în acest. ' atelier nu se admite nici cea' mai mică derogare deUn exemplu elocvent, anul acesta s-a înregistrat doar o singură absență nemotivată, un . tînăr, Lăzăr. Bîndâr, în e- tate; de 19 ani, a uitat de... o luni după duminică. Ni —— • —• —Y--- cudespre veterani,

NECESAR, PRECUM OXIGENUl/ Gemănarea Jiurilor pare genul* o radă a liniștii; de 25 de nă la 
i ani pe matul drept 99,70 procente este stau. înțbuteiiăt în stare gazoasă.
i ancorate două . clădiri pa- in viitor extinderea atelie- ’ raielipipediCe. nu toți tre- rului va face posibilă și 
ț cătorii știu că aceste , 
4 ve“ consumă ? tină mnte,?i"
1 me — aerul, din care| produce oxigenul.i — Mai întîi, își aduce a- * -/ minte maistrul Ștefan Ro- îmbutelierea lichidă.Cincizeci de oameni . asigură funcționarea „plărnirii- lor-, industriali", deci țoxi- genUl necesar în operațiu- u nile de sudură si tăiere a SP vorbește metalelor, dar și pentru salvarea vieții oamenilor, în spitale,.

„nail cea mai ieftină materie primă din' tuse
\ șu, a funcționat o instala- 
I ție mică și străveche, a- ’ dusă de pe la Lupeni. A- teiierul de fabricat oxigen al I.U.M, Petroșani dispune însă de instalații moderne, care1

i
j
I

au un ciclutehnologic neîntrerupt de 120 de zile, excepfînd, desigur, reviziile tehnice, Aerul — „materia primă", e captat, răcit pînă 
la lichefiere, distilat, oxi-

I
I
V
I 
I 
fLiicrf. mi / prețuire. 1 care dau.tonul în colectiv, de com-Utilajele, continuă P1‘-sol iștii loan Cășuneanu L

■pili .cîrif ’C‘î T~ »tel li? rv'vij ’ ' ttXwÎiI ' -

Ion VULPE ț

însemnări de reporter
a in ■ a ■ ■«i a ■ ■ 11 ■ i ■ 11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ la disciplină.

maistrul Ștefan Roșu, sînt și Ludovic Egri,' veni.ți, cu adevărate . bijuterii, funcționează excelent de un 1sfert de veac. . , l
O întrerupere neprevâzu- (Continuare in pas. a 2-a) ț

Stație telegrizumetrică 
în dotarea

I.M. Valecujde BraziIntrepfitiderea minieră.Valea de, Brazi a ..fost dotată cu o modernă stație telegrizumetrică. După cum am aflat de la ing. Nico- lae Popovici, directorul tehnic electromecanic al Întreprinderii, stația . telegrizumetrică este de un nou tip, d <>tătă cu circuite integrate și complet automatizată. Ta nivelul tehnicii de vîrf clin domeniul mineritului. La montajul stației au contribuit colectivele de electroni.ști coordonate de ing. loan Găvan și de maistrul Gavrila Han. .Noua instalație Telegrizumetrică reprezintă o elocventă .expresie a grijii partidului și statului pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de' muncă din subteran in condiții de deplină securitate a muncii: (V.S.)

(Continuare în pag. a 2-a)

JN_ ZIARUL DB AZI
• Simpozion medical „Sînge donat — 

viață salvată".
• Prima recoltă • Notă — Sub semnul 

improvizației • Vă informăm, (in pag. a 2-a)
• De la o duminică la alta — Ce au vă

zut romanii în Dacia ? — Terra se destăi- 
nuie — De pretutindeni — Șah — Cronică 
rimata —- Disco-top SK (26). țfn pag. a 3-a)



La institutul de mine Petroșani

Simpozionul medical 
„Singe donat—viață salvată**Recent, cu prilejul sărbătoririi Zilei internaționale a Crucii Roșii, sub egida Comisiei municipale de Cruce Roșie, la Institutul de mine din Petroșani s-a desfășurat simpozionul medical intitulat „Sînge donat — viață sal- vată".Acțiunea, desfășurată în prezența unui mare număr de studenți, a fost pregătită sub îndrumarea tovarășului Ionel Zamora, secretarul coiiiisiei municipale de Cruce Roșie și s-a bucurat de o largă participare , a cadrelor medicale cu înaltă competență profesională. Au prezentat lucrări medicii Virgil Martin, Aurel Bo- ehiș, Matilda Bara, Tibe- riu Nechifor și Victor B. Murariu, expunerile lor rcfcrindu-se la importanța actului de aleasă o-

menie implicat în donarea onorifică de singe. „Gest uman de înaltă valoare și simbol omenesc, donarea de singe este e- cbivalentă cu dăruirea de viață" — sublinia în cu- vîntul său dr. Virgil Martin, directorul Centrului de recoltare și conservare a sîngelui Petroșani.După prezentarea lucrărilor amintite în fața studenților, cadre medico- sanitare au efectuat o recoltare de singe demonstrativă (cu sprijinul e- fectiv a trei donatori onorifici: Ana Ionescu — T.U.M. Petroșani, Toader Ivan — miner la I.M. Vulcan și Attila Szabo — miner la I.M. Livezeni). In încheiere, dr. Victor B. Murariu a prezentat un film de educație sanitară.
Alexandru TĂTAR

Deși a terminat doar de cîteva luni școala profe
sională, Daniela Barna — atelierul mecanic al I.M. 
Paroșeni — se dovedește un meseriaș destoinic în 
prelucrări Ia strung-

Olimpiada balcanică de matematicăCea de-a II I-a Olimpiadă balcanică de matematică a tineretului școlar, care reunit concurenți din garia, Cipru, Grecia România, s-a încheiat bâtă la București.Primul Ioc — cu punctaj maxim — a fost ocupat de elevul Liviu Suciu, de la
a 

Bul- 
și 

sîm-

Liceul „Nicolae Bălcescu" din Pitești. Premiul I a mai fost obținut de patru reprezentanți ai țării noastre : Mi hai Ciucu (BaiaMare), Andrei Parașchi- vescu (București), Horja (Constanța), Grindeănu (Cluj-Napoca).
(Agerpres)

Paul Iulian
Reducerea creditelor bancare
(Urmare din pag. I) nivelul producției valorice, asigurarea desfacerii produselor, încadrarea strictă în normele de consum și de stoc, creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție și a cheltuielilor materiale, a-

Ierarea vitezei de rotație au obținut I.U.MP., I.F.A. Vîs- coza Lupeni și alte unități care în toate fazele procesului de producție au luat măsuri de reducere a _ _____  ...timpului circuitelor planifi- coperirea mijloacelor circu- cate.Reglementările aprobate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 19/1986 vizează perfecționarea mecanismului eeonomieo-financiar în legătură cu contractarea producției pînă la definitivarea planului pentru a- nul următor, nominalizarea întregii producții fizice la
Necesar, precum

(Urmare din pag, 1)ani în urmă, de la Lupeni. Țol astfel se bucură de un prestigiu deosebit colegii lor •te muncă Ionel Obreț, Ru- șu Bârăiac, Dumitru Mari
es, ari mecanicul Constantin Mureșan. Exigențele au sporit de la an la an; a- cuni se produce de șase ori . mai mult oxigen ca la Lupeni, capacitatea ateiieru- . lui va spori in acest cincinal de cinci ori, fiindcă nevoia de oxigen este vitală.Intr-un termos pentru probe, oxigenul lichid fierbe. Lecția de chimie conti
nuă prinți -un experiment. 
O frunză de ficus, muiată. 
»n lichid, devine casantă ca sticla. Maistrul electromecanic Ștefan Banciu, care a lucrat la montajul utilajelor, pentru ca apoi să rămină in fabrică, ne propune o metaforă.1 j— Dacă n-am acționa ca unul, dacă un meseriaș n-ar avea un larg orizont . tehnic, calitatea lucrărilor ar deveni „casantă". De fapt, cînd vorbim de calitatea lucrărilor noastre, ne gin- . dim, în primul rînd, calitatea oamenilor.

oxigenulPlus de oxigen față de plan, oricîtaer ar fi în na- Doar patru me- tură, nu se poate admite.

la

iante din beneficiile peste plan într-o anumită cotă, răspunderile materiale ale personalului de conducere pentru pagubele cauzate din vina lor — toate acestea impuți o grijă sporită din partea tuturor factorilor de răspundere din unități și a întregului personal muncitor în gospodărirea eficientă a mijloacelor materiale și băniți.In lumina indicațiilor secretarului general al partidului, în prezent sîht în curs de elaborare propuneri de noi normative financiare privind mijloacele circulante și creditele bancare pentru finanțarea producției industriale și a altor activități economice care să asigure accelerarea vitezei de rotație și utilizarea cît mai eficientă a fondurilor cît și creșterea gradului de autofinanțare a întreprinderilor.. Scopul acestora este de a asigura o planificare cit mai judicioasă a mijloacelor circulante care sâ țină seama de utilizarea eficientă a întregului potențial al unităților economice, pentru, organizarea și realizarea producției la nivelul indicatorilor economico-financiari.

ne deCu valoare, de modei este prezentată reparații. I șerfași, dar de elită. Lăcă- Se produce la capacitatea tușul Petrică strungarul Constantin Gli- gor au la activ și școala de maiștri. Lăcătușul loan Dul- cu este student seralist al I.M.P., la Facultatea de : mașini și instalații miniere;Constantin Cioată are doar școala profesională, dar și el' este Uh ' meseriaș cu ll^ultâ experiență. In acest cincinal vreo zece veterani vor ieși la pensie. Deci, a cineea paite din efei'tiv, dar această problemă nu produce îngrijorare în materie de „schemă" îutrucit le vor lua locul colegii mai tineri, care au ucenicit și și-au d-e- săvîrșit formarea ca seriași, ea oameni in ceasta fabrică. :. — Nu orice lă< ăluș

echipă
Burlec și

me-
a-se poate descurca la noi, mărturisește mândru maistrul Banciu. In cel mult șase ore trebuie remediată orice defecțiune, altfel instalațiile ar „îngheța" și la propriu și la figurat. De cînd mă știu tiu s-a înțîmplat o asemenea situație Ia noi.

instalațiilor^ dar nici de minus nu poate fi vorba. Lucrătorii atelierului asigură și prestări de servicii față de alte unități. In ge-- ncre lucrări cu preț de cost mic, manopera unui capac de protecție este de 0,40 _ lei, spre exemplu, dar totalul prestărilor depășește I 600 000 lei pe an.— Fabrica noastră asigură oxigen șl altor unități din județ, ba chiar și în Gorj. Cert este, conchide maistrul Roșu, ei trebuie să producă oxigen fără întrerupere. ' - ■ ■ /'r;In copilărie .învățasem sintagma „necesar,. precum aerul". De acum, de cînd . îi cunosc pe meseriașii și maiștrii Fabricii de oxigen, mi se pare firesc să spun că iși fac cu dragoste și pasiune meseria, că implicarea lor în viața economică a municipiului nostru, dar și privind îmbună- , tați nea stării de sănătate a populației este tot atît. de necesară, precum... oxigenul vital și pur.

spălare a gazelor. Datorită acestor rămîneri în urmă, termenul — 30 aprilie — prevăzut la începutul anului pentru pornirea în probe tehnologice a primei capacități de 1500 tone fire celulozice n-a fost respectat. Intîrzierea punerii în funcțiune a acestei capacități de producție pune sub semnul întrebării realizarea producției fizice a I.F.A. „Vîscoza". Iată de ce pe șantierul noii instalații de fire celulozice din Lupeni se cere o maxima concentrare a forțelor, îndeo- ' sebi asupra obiectivilor care' condiționează direct începerea probelor tehnologice și punerea în funcțiune a primei capacități.In situația că termenul de punere în funcțiune 'n-a fost respectat, se impune o reeșalonare a lucrărilor,

de execuție,, întocmirea unor programe de lucru noi, care sâ țină seama de priorități, programe care să fie întocmite de comun acord între constructori și beneficiari. Prin eforturile unite ale constructorilor și ; beneficiarului, trebuie făcut totul, printr-o inobi li- zare de excepția,, pentru rezolvarea în cel mai scurt : timp a problemelor acestei etape finale, hotărîtoare, ■ premergătoare. punerii în funcțiune a noii instalații de fire celulozice din peni

recoȘi la unitatea militară de .pompieri din Petroșani se folosește cu . spirit gospodăresc fiecare palmă de pă- niînt Intr-o adunare gene- . raia ■ U.T.C. din această I primăvară ținerii au hotărî t ca ie lingă cele solarii care au existat incinta unității ,să mai menajeze încă unul pe teren nefolosit. Astfel, cești harnici uteciști aiganizației au transportat, în timpul liber, de pe șantierele învecinate pămînt

trei în a- un a- or-

vegetal. Și intr-un timp > record a apărut al patru- , lea solar în unitate care a : mărit cu 10 mp suprafața . cultivabilă care însumează acum peste 50 mp.In aceste zile s-a strîns prima recoltă de salată și spanac, care contribuie la îmbunătățirea și dlversifi- ■; carea hranei la cantina u- : nitățți,; cu legume proaspete.
Plut adj. Ioan JITEA, 

corespondent

rea specialiștilor și minerilor de la Paroșeni, care în permanență caută soluții pentru îmbunătățirea pa- - deauna eficient rametrilor de exploatarea utilajelor din dotare. Prin adaptările aduse Complexului de susținere mecanizată și modificările care vor fi .aduse la fluxul de transport, producția extrasă zilnic din acest abataj va fi în prima fază de 1400 — 1500 tone pe zi, ur- mînd să ajungă la 2000 tone de cărbune, producția cale nu cu prea mult timp

în urmă era extrasă de întregul colectiv de la a- ceastă mină.De fapt, colectivul acestui sector a folosit întot- întreagazestre tehnică din dotare. I Cele aproape 10 000 tone de cărbune extrase suplimentar în acest an, datorită randamentelor mari, de 22—24 tene pe post obținute de brigada condusă de Fazakas Ferencz, demon- ' streazâ că zestrea tehnică, 'utilajele de mare capacitate constituie pentru a- cest colectiv prezentul cît și viitorul.

improvizațieidiul ACM, constructorul blocului aflat încă în garanție. Locatarii care pe-au sesizat aceste aspecte se întreabă, și alături de ei ne întrebăm- și noi: oare ce-o fi făcut comisia de recepție? Ar trebui mai mult respect pentru oamenii care locuiesc aici. Asociația de lobatafi nu poate să intervină? A.C.M.-ul cum are grijă de blocurile în garanție? Nu deranjează pe nimeni aspectul exterior al acestui bloc? Sesizările a- dresate de locatarii scării a IlI-a conducerii A.C.M. nu , , ____ au determinat nici o mă-raagaiu, curtea interioară a- sură. Chiar nu contează că rată a... maidan. Și' — crul cel mai păgubitor imediat după darea în folosință, subsolul blocului a fost inundat, instalațiile curg în neștire., Toate acestea, repetăm, la numai doi pași de se-

La numai doi pași de sediul Antreprizei de construcții montaj din Petroșani, în plin centrul- orașului, se află blocul 92, de pe strada Republicii. Un bloc care întregește (său ar trebui sâ întregească) zestrea de finimos a orașului. De ce „ar trebui"? Pentru că, deși dat de mult timp in folosință, scara a II l-a a blocului arată jalnic. „Mustățile" de fier beton stau agățate ca niște furci caudine, finisările exterioare nu au fost executate, spațiile comerciale de la parter s-au transformat in...lu- un bloc este inundat, pur — și simplu, imediat după darea în folosință ?Sînt întrebări la care așteptăm răspunsuri. In fapte, nu în vorbe!
Bujor MIRCESCU

I
I 
I
I
I

MUNCĂ PATRIOTICA. Prin acțiunile 'întreprinse în această iptămînă — organizată de Comitetul municipal al U.T.C. <a săpiăinî- nă record a muncii patriotice în 'sprijinul producției, de colectarea materialelor refolosibile și de lucrări e-| diln.ir-gospodărești — tine- I rii din Valea Jiului au rea- ■ lizat 414 000 lei. S-au re- 1 marcat organizațiile U.T.C.

de 1 . Ș.T.R.A. Vulcan, II- zina electrică Paroșeni, Institutul de mine, Î.U.M.P., S.S.H. Vulcan, Liceul economic și de drept administrativ, I.M. Lonea, I.M. A- ninoasa, Liceul industrial nr. 2 Lupeni. (T.S.)‘Ample manifestări cultural-educative, artistice și sportive vor marta, astăzi, încheierea unor țiuni pionierești tradiționale, desfășurate, ca un omagiu gloriosului jubileu ai partidului, în perioada 5— If >mai fâ Vulcan și Banița. Este vorba de „Primă-

vara pîonieriei vulcănene" de igienizare. Se vor exe- ZONA VERDE din spăși „Bucurii de mai". (T.S.) cuta lucrări de zugrăvire și tele blocurilor 114—118, bu- SiMPțJZION. De la Spi- vopsitorie, precum și ame-talul unificat din Lupeni, najarea terasei. (M.B.) ' aflăm că vineri 16 mai a.c., CUPA TINERETULUI la se va desfășura în localita- fotbal este’ în plină desfă- te cea de-a treia ediție a . șurare la I.M. Paroșeni, simpozionului medical „Patologia minerului". Acțiunea, cu participare republi-• catîă, va prilejui prezenta-.M. . .ac- rea a 29 de teme științifice de mare interes. (A.T.) LUCRĂRI DE IGIENIZARE. Timp de o săptămî- nă, unitatea 356 „Dîmbovița" a ICSA și AP Petroșani Se află în lucrări

levardul Republicii din Petroșani este transformată de cîțiva cetățeni intr-un loc de parcare pentru autoturismele proprietate personală. Ii informăm că o- biceiul lor contrastează cu efortul locuitorilor de a înfrumuseța împrejurul locuințelor și li se pot aplica
competiție la care participă tineri din toate sectoarele de activitate ale minei. S-au desfășurat pînă acum multe meciuri de fotbal în care s-au întrecut peste 100 de tineri, prevederile legale. Pentru a se cunoaște cîști- gătorii, au mai rămas de jucat semifinalele și fina- TU? Joi după-amiază a la. (G.B.) dispărut de acasă copilul

Fischer Florian, în vîrstă de 9 ani. Este îmbrăcat în cămașă și pantaloni de u- nîformă școlară și încălțat cu adidași. Cine poate da relații să se adreseze părinților acestuia, la Lonea, strada Muncii, blocul 5, ap. 10, sau organelor de miliție.
Rubrică realizată de 
Tiberiu ȘPĂTARUCINE POATE DA RELA-
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LA ALFA
se destăinuie (IX)TerraCe au văzut romanii înîntrebarea, ce au văzut ostile romane în Dacia, nu are un caracter retoric. Ne amintim că trupele lui Traian s-au izbit de o rezistență îndîrjită de-a lungul a două campanii, care au du

rat doi ani de lupte iar du
pă autori mai noi, italieni chiar, trei âni. Spre deosebire de castrele romane u- 
șor de recunoscut prin forma lof rectangulară, ridicate pe baza unui plan tip, fortificațiile dace în
chise ocupă cu necesitate vîrful înălțimii iar firul valului conturează figura u- nui poligon sau chiar a unei elipse. Din categoria construcțiilor militare dace deosebim în primul rind, trecerile obligate, plasate de-o parte și alta a văilor, al căror element central îl formează valul sprijinit la un capăt sau altul pe locuri inaccesibile •— ripe, prăpăstii. Valul dispune de-o palisadă, iar în spatele său își găsea locui turnul de veghe, ridicat din lemn ori mai rar din piatră. Cu toate că aproape două milenii ne despart de acele timpuri, urmele unor asemenea construcții au fost surprinse la Piatra Roșie. O altă categorie de mijloace defensi
ve, înfățișată pe Columnă 
o formează valurile de pămînt și piatră ori numai zidurile clădite din piatră fasonate ori nu. Referitor 
la prima categorie, descoperiri de ultimii ani, din păcate neintrate in preocupările specialiștilor, ni-i a- rață pe șefii militari daci plini de istețime strategică. Fortificațiile sînt ridicate pe aliniamente succesive, a- pare o nouă înțelegere a

D E

Microsudură Clubul iluzioniștilorUn microaparat de sudură, de dimensiunile unei brichete a fost realizat în Franța, scrie revista „Scien
ce et Vie". Conceput pentru efectuarea unor lucrări de microsudură de precizie, a- paratul poate avea diverse utilizări, nu necesită nici electricitate, nici butelii de gaze, nici chibrituri. In mi
ner este încorporat un rezervor de butan, care, se poate umple cu „cartușele" aflate în vînzare în tutungerii. Aprinderea este automată, prin simpla apăsa- rt a declanșatorului, care aprinde flama printr-o seîn- teie de origine piezoelectri- 
că. Dimensiunile și temperatura flamei sînt reglabi
le, putînd atinge 1 309 grade Celsius șj o lungime de 100 mill.

exemplul fortificației zid îl vom lua pe cel
apărării — globală, nu orientată doar pe o cale de acces ori alta. Cît privește din mai apropiat de noi: calea de acces spre cetatea Peștera Bolii este barată de un zid mâsurînd 0,85 — 0,95 m grosime și cca 60 m lungime. De altfel tot aici, au mai fost descoperite vestigiile a încă două ziduri, e drept, de dimensiuni mai nici și destul de rău păslra-

Sîntem dintotdcauna 
pe aceste locuri

te. In timpul cînd ' răspundea menirii pentru care au fost înălțate, toate a- cesteă formau un triplu obstacol, greu de trecut. Alte posibilități defensive întruchipate de cetăți și turnuri, sînt bine reprezentate atît pe Columna traiană cît și sub forma vestigiilor cercetate de arheologii noștri. După cum se știe, puterea romană aflată mereu în expansiune și-a organizat ar- .■ mata în scopul cuceririlor. Expresiv în teren a acestei tendințe politice, a a- cestei linii generale de conduită, o constituie castrul, ușor de ridicat la capătul unei etape de marș, cu interiorul rigid împărțit după reguli de mult intrate în uz. Dacii nu au nutrit tendințe expansioniste; pentru ci cetatea reprezenta un cadru definitiv, muncit, ridicată întotdeauna pe vîr- ful înălțimilor, sau cel puțin pe coame alungite. A- daptarea la teren ori mai

„Clubul iluzioniștilor" din spectatorilor, a sandvișuri- orașul birtanic Blackpool a lor de pe un platou uriaș organizat, la sfîrșitul lunii trecute, un festival al prestidigitatorilor, cu o bogată participare. Peste 1 000 de „specialiști în iuțeala propriilor nîini și neatenția spectatorilor", după cum precizează „Telegraph Sunday Magazine". Apariția neașteptată a unui iepuraș dintr-un joben în care se pregătise anterior o omletă pare să se fi numărat printre cele mai banale performanțe. De mai mult succes cialiști" într-ăle s-au bucurat experiențele cu dispariția „fără urine", sub ochii neîncrezători ai

bine spus, consecința adaptării la teren, le conferea tipuri i repetabile, greu de tipizat. După cît rezultă din imaginile Columnei, apărarea se practica frontal. Numai două scene par a indica prin poziția turnurilor ieșite din front, o activitate militară laterală. Dc remarcat că, artiștii Columnei au înfățișat cetățile dace, cu-ziduri orientate peste vîrfuri de munți, în- chizînd spații uriașe. Fără îndoială resursele economice și umane ale statului dac au permis șefilor militari autohtoni ridicarea unor cetăți mari, dar toc- - mai mărimea lor a inspirat înțr-un mod subtil prezentarea lor, astfel ca privitorul spiralelor Columnei să fie încă odată convins ca forțele romane au avut de înfruntat un inamic puternic și bine apărat. Potrivit scenelor Columnei, accesul în cetățile dace se face prin porți cu arc sau arc frînt. Cercetările arheologice au identificat la Grădiștea Muncelului și Piatra Roșie, pietre dc boltă frumos fasonate și chenare din același material. Se știe că turnul a fost un element defensiv mult utilizat de autohtoni, fie el ridicat deasupra intrării, fie în scopul creșterii rezistenței zidului liniar, sau izolat cu misiunea supravegherii spațiului înconjurător. Dc multe ori turnul era înălțat în mijlocul ce- tații servind unui dublu scop; pază și în același timp, locuință.
Dr. V. MORARII

Cititorii fotografiază

o'floare-n plus ?

De sezon. Foto : I. LICIU

sau cele cu mături transformate — de circumstanță —. în obiecte zburătoare, din fericire identificate.In afara programului propriu-zis, la poliție s-au prezentat diverși cetățeni care au reclamat- dispariția' unor obiecte personale de valoare. Nu la festival, desigur, ci pe falezele stațiunii de la Mărea Irlandei, unde s-au confruntat cu cîțiva foarte dibaci „spe- „subtiliza- tului" de prin buzunare..: Fără iluzii, domnilor!

în- este se a- între

Grupele sistematice de plante, în mezozoicul inferior și îediu sînt dominate net de lumea gimnos- permelor (plante cu semințe). Astfel, o singură crengătură, așa cum cea a „cicadofitelor" preciază că număra 30 000 șiiȘOOOO de specii._ Trunchiul acestor plante a- vea forme și dimensiuni variate, iar frunzele atingeau dimensiuni de 2 sau 3 m lungime.In mezozoicul superior plantele-cu flori preiau supremația și de atunci, piuă în zilele noastre, ele stăpînesc cu autoritate compoziția covorului vegetal.Apogeul evolutiv al plantelor cu semințe și dominarea ulterioară a florei superioare, au determinat mu-

Un adevărat record de vînzare a înregistrat invenția unei mici firme electronice din Japonia. Este vorba de un detector electronic de masă care poate selecta bancnotele false de cele originale. Addst aparat se

tații esențiale în lumea a- nimalelor. Hrana din abundență permitea dinozauri- cnilor sau „șopîrlelor teribile" atingerea unor „gabarite" fără precedent în istoria vieții pe Pămînt. Astfel, lungimea Corpului oscila între 20 și 27 m. iar greutatea între 30 și 100 Coada avea lungimea 0—10 m și era un „bici" t.de e- norm deseori folosit ca armă defensivă eficace. Datorită lungimii membrelor anterioare și a gîtului, capul mic de numai 70 cm lungime se afla lâ T>—15 m deasupra solului și se pare că abia putea să coordoneze puținele mișcări ale robustelor tetrapode ier- bivore. „Dealul de carne și oase" era susținut de patru membre Scurte, masive 

dovedește a fi foarte util atît în birourile de schimb, cît și la casieriile de pe aeroporturi. Producătorul, „Japan A-One Electronics", furnizează în momentul de față peste 4 000 de asemenea aparate pe lună.

cilindrice asemănătoare u- nor „piloni de susținere".Scheletele descoperite în „cimitirul fosililor" din A- trira de Nord, au pus oamenilor de știință fireasca întrebare: oare era posibilă numai deplasarea pe uscat a acestor animale atît de greoaie? Nu, a fost răs- e putisul. In marea lor majoritate reptilele uriașe au dus o viață amfibie, probabil identică cu cea a hipopotamilor actuali.Posibilitățile reduse de adaptare la condițiile climei reci, ce s-a. instalat la sfîrșitul mezozoicUlui, au făcut ca acești magnifici ai lumii animale să dispară pentru totdeauna de pe suprafața Terrei.(Va urma)
Conf. dr. ing.

Nieolae UNGUREANU

(CRONICĂ RIMATA)Mai cu umbră^ mai cu soare, (cîte-o ploaie, foarte rar) iată-ne ajunși, se pare, chiar în luna lui...
i FLORAR.Luna primăverii, care așa după cum se știe, flori pe tot. cuprinsul are ...fiind chiar și în FLORĂRIE.Evident. în spații verzi vor apare floricele» (S-au montat, chiar și tăblițe cu... să „nu călcăm pe ele").Fiindcă mai sînt spații-n care în loc să se pună flori, sînt doar spații de...parcare. (N-au parfum, dar au...culori)Florile sînt și-n priviri. Cei romantici le Văd bine.(Se așteaptă să apară, de se poate, și-n... vitrine)Personal, la croitor, flori i-aș duce cu duiumul.(Poate află că e mai...și îmi termină costumul)Gigei e un băiat cuminte, (părerile se cam împart), i-a dus mămicii sale flori ...ca să plătească geamul spart.Doi inși s-au cunoscut cu... flori Secretul măi n-aș vrea să-l scap.(Vaza ei de pe terasă ...îi căzuse lui în cap)Pe o stradă, o persoană, mă oprește cu-o țigare:„N-aveți; ca să-mi dați uu rrșx foc ?“„N-am, dar vă ofer o... floare".

Mircea ANDRAȘ

DISCO TOP S.R. (26)
MUZICĂ ROMÂNEASCĂl. Păsări cu ochi de foc — Compact; 2. Șpune-mi cine oști ? — Semnal M ; 3. Aproape liniște — Aura Urziceanu; 4. Muzica, izvor de bucurie — Hard ton; 5. Pentru voi — Pro Musica.

MUZICĂ STRĂINA1. Brother Louie .—. Modern Talking; 2. Sayonara Lee Marlow; 3. Marinero — Lucia; 4. Valerie — Joy; 5. Cașa Mia — Ricchi e Po- " werLTLPrimăvara aduce un suflu nou și în muzică! Remarcăm în topul nostru — la muzica românească — prezența pe primele două locuri a celor două formații d.n Cluj-Napoca, „Corn-

pact" și „Semnal M", de asemenea, revenirea- Aurei Urziceahu, cu piesa „Aproape liniște".La muzică străină, „Brother Louie" a duetului Modern < Talking domină, clar (locul 1 și la „Music Mârktt' în R.F.G.), fiind de ti săptă- mîni pe locul 1! Spectaculoasă (re)ăpariția... dise- 1 jockey- ului italian Lee Marlow cu „Sayonara" direct "pe locul 2, precum și a celorlalte două noutăți, „Valerie" cu joy și, după o lungă absență, Ricciiî e Poveri, dintr-un LPcare mai cuprinde „Azzuro", „Sanmr- canda" etc.
Disc JOCKEY

Soluția problemei nr. 6Cele patru transformări posibile ale' 1) b 8CD c8Tpur;1) d8D
cîpâ toate figurile albe, pionului alb: cu excepția regelui și pio-Re6 - jr- ■ 'ReG

7. Zdenek Mach.Vinalezy a Pokroky, 1907

Ng4,
\ iorel DIACON U

piui.Negru Ng8, pg7.Albul începe și dă mat în două mutări.

Identificați cele trei maturi model in problema nr. 7. Se acordă două puncte pentru cheie și cite două puncte pentru fiecare variantă tematică.
nilor, matul se numește ECONOMIC, iar dacă participă și pionii albi, matul se numește COMPLET ECONOMIC. Un mat pur și complet economic același timp se numește MAT MODEL.Școa.a cehă tru problemele trei mutări cel maturi model, problemele in mai multe mutări cel puțin două maturi model.

AB. mat
C2) Dd7d;, mat modelD I) e8N Rod 2) Tf(i'±.Atunci cînd. în poziție de mat, regele negru este atacat o singură dată, iar cîmpurile din jur îi sînt inaccesibile dintr-ur singur motiv (airtObloeat sau atacat o singură dată de figurile albei malul numește PUR sau Cil- Aceste probleme HAT. Dacă la mat parii- mese BOEMIENE.

+ H : cb

se ■

în
cere pen- în două și puțin trei iar pentru oatru ți

se nu-

POȘTA CONCURSULL ILa problema nr. 5 s-au primit soluții corecte din partea N. Goia, I.B. Muntean, D, Cristian, In concursul de dezlegări conduc. N. Goia (45 puncte), urmat de D. Cristian I.B. Muntean (38). Și



«dCTU-atJTzaTE^LJN LU<4te
Manifestări omagiale 

dedicate RomânieiIn numeroase țări de pe idealurilor de pace și co- toate meridianele, împli- laborare între popoare, la nirea a 65 de ani de la fău- rezolvarea problemelor stringente cu care este confruntată umanitatea.rirea Partidului Comunist Român prilejuiește organizarea în continuare a unor manifestări omagiale. Sînt relevate, cu acest prilej, semnificațiile profunde ale evenimentului aniversat, ca și realizările, obținute de România, sub. conducerea partidului comunist, în toate domeniile de activitate. Un loc aparte este rezervat contribuției deosebite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general' al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste. România, la promovarea

La Berlin, Varșovia, Leipzig,.Islamabad, Viena și alte orașe ale lumii au a- vut loc manifestări culturale românești, au fost organizate standuri de carte, la loc de frunte, au fost prezentate opere din gîndi- rea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost vernisate expoziții de pictură, s-ulptură și documentare de fotografii, au fost susținute J conferințe <te presă, în care s-a evocat semnificația și importanța evenimentului Sărbătorit.
DEPUNERI DE COROANEVIENA 10 (Agerpres). Cu prilejul Zilei de 9 Mai, la Monumentul eroilor căzuți în lupta împotriva fascismului, ridicat în localitatea austriacă Keisersteinbruck —Sommerein au fost depuse Coroane de flori.Participanții la ceremonie' au păstrat un moment de reculegere în memoria ostașilor români care s-au jertfit pentru eliberarea țării de sub jugul fascist, pentru înfrîngerea Germanici fasciste.BUDAPESTA 10 (Agerpres). Cu prilejul zilei de

9 Mai, Ziua cuceririi independenței de stat a României, Ziua eroilor patriei, asupra parteaZiua victoriei fascismului, din ambasadei țării noastre încapitala R.P. Ungare, au fost depuse coroane de flori la monumentele eroilor români ele la Rakosliget— Budapesta și de la Szeged.Monumentele cinstesc memoria celor peste 42 000 de ostași și ofițeri români căzuți în luptele pentru- eliberarea Ungariei de sub jugul fascist, pentru libertatea poporului ungar.

DATORITĂ PLOILOR torențiale intermitente din ultimele zile, în capitala Thailandei s-a înregistrat cea; mai gravă inundație din ultimii 20 de ani. Potrivit agenției France Pres- se, majoritatea cartierelor orașului, care totalizează 5,5 milioane de locuitori, se află sub apă. Inundații puternice au fost înregistrate și în sudul țării, precum și în zonele din vestul Bangkokului.
IN CADRUL festivităților prilejuite de sărbătorirea în America Latină a celui de-al V-lea centenar al descoperirii Americii, în localitatea columbiană Barranquilla se va desfășura, în 1992, finala turneului de fotbal dotat cu Cupa „Cristobal Colon", la care vor lua parte reprezentativele de fotbal din regiune campioane ale lumii — transmite agenția de presă spaniolă EFE. Și-au anunțat, pînă în prezent, participarea Argentina, Brazilia și Uruguayul.

.' LA O SĂPTĂMINĂ după declanșarea unui incendiu de mari proporții în zonele forestiere de est și centru ale perimetrului Zapata din Cuba, situația începe să se normalizeze, transmite agenția Prensa

Latina. S-a precizat că incendiul a fost stins pe mari suprafețe de teren, -rămînînd doar în unele locuri cîteva focare în curs de lichidare. - •
VEVERIȚA ALBA este emblema orașului Olney din Illinois (S.U.A.). Vestea că aceste superbe animale mici sînt pe cale de dispariție a alertat autoritățile locale, cu atît mai mult cu cît exemplarele : sînt rarisime nu numai în Statele Unite, ci chiar la scara întregului glob. Un recent „recensămînt" a infirmat însă această alarmă falsă, ajțihgînd la concluzia că „mascota" orașului supraviețuiește în limite normale. Măsurile de protejare a sprințarelor cățărătoare au fost intensificate, după ce s-a constatat că „transplantarea" lor în alt£ regiuni, cu alt mediu, nu dă rezultate.
MEDICUL FRANCEZ Jean-Louis Etienne, care încercă să ajungă la Polul Nord singur, pe schiuri, se afla vineri seara la aproximativ 30 km de țintă, s-a transmis de la baza canadiană Resolute Bay. Pînă în prezent, solitarul temerar, care a pornit la 9 martie de pe insula Ward Hunt, a parcurs 700 de km.

Carnet
Reuniți din nou pe ecran, actorii Burt Lancaster și Kirk Douglas au încheiat de curînd filmările în producția „Tough Guys" (Tipi duri). După ce au jucat împreună. în „I Walk Alone" (Mă plimb singur), acum 40 de ani, cele două vedete ale ecranului s-au regăsit împreună in alte trei filme.
In ultimii ani, cinemato

grafia braziliană s-a impus tot mai mult pe .plan internațional, inclusiv prin. premii prestigioase. După cum informează presa bra*. ziliană, producția din acest. an .se va ridica la peste 20 de realizări. Unul din. ultimele filme de succes este ,.Pedro Mico", al cărui scenariu relevă viața de mizerie și violență din fa-

culturalvelele marii citadele Rio de Janeiro. Filmul mai 'are virtutea de a avea ca principal ■interpret pe celebrul Fele. ■_
Comedia muzicală ame

ricană își are, pe scenă sau pe peliculă, mari artiști. Intre aceștia se nu- , mără și Liza Minelli, fiica ca unei alte mari stele a cîntecului și dansului, Judy Garland, și a regizorului Vincente Minelli. După o perioadă de zece ani, Liza ș-a reîntîlnit, luna trecută,. cu spectatorii parizieni intr-un concert susținut în Sala Congreselor. Ea a mai fost protagonista unui concert în 1982, la Moulin "Rouge, rețeta acestui spectacol fiind în întregime rezervată copiilor handicapați.
Combinatul minier Valsa Jiului 

S.U.C.T. PETROȘANI
strada Mihai Emineseu nr. 22

INCADREAZA
direct sau prin transfer următoarele categorii 

de personal :

■ conducători auto, categorii de conduce
re C-E pentru secțiile auto Lupeni și Cîmpu lui 
Neag

■ mecanici auto pentru secțiile Lupeni, 
Cîmpu lui Neag

■ muncitori necalificați pentru secția 
Cîmpu lui Neag-

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute în Legea nr. 12/1971 și Legea 
57/1974.

Personalul încadrat beneficiază de gratui
tate la încălzire termică și chirie pentru #lo
cuințe.

Relații suplimentare la sediul unității- te
lefon 44594 - 44781.

Telex

*

Avancronică fotbalisticăDupă etapa de ieri după- amiază din prima divizie,astăzi reintră în atenția iu-, bitorilor fotbalului disputele din eșaloanele secunde : B. C și juniori I (ora 13). In divizia secundă, seria a Hl-a, liderul. Jiul Petroșani, are o întîlnire hotărâtoare la principala sa contracandidată la promovare, F.C. Maramureș Baia Mare; la dezavantajul terenului străin se adaugă suspendarea lui Vancea și Merlă, oricum fotbaliștii din Valea Jiului au de onorat cartea lor de vizită și revanșa turului (0—0). La Lupeni, Minerul primește replica Mureșului Deva, derby-ul județean trebuie să aducă

satisfacție gazdelor, măcar în ideca retrogradării fără penalizări. In divizia C, seria a VlII-a, ambele combatante din Vulcan evoluează în deplasare, Minerul- Știința Vulcan, la Minerul Certej, iar Minerul Paro- șeni la C.F.R. Simeria. Numai victoria facilitează fa- voriților noștri reinstalarea pe primele locuri sau plasarea într-o poziție avantajoasă pentru startul final. In campionatul județean sînt programate partidele; Avîntul Hațeg — C.F.R. Pe- lo.șani, Preparatorul — Utilajul Petroșani, Minerul Bărbăteni — Parîngul Lo- nea, Metalul Criscior — Minerul Aninoasa, Minerul U-

ricani — Măgurii Pui, care vor fi oficiate de arbitrii stabiliți anterior.Consemnăm pentru cititori că etapa programată inițial în ziua de 11 mai, în diviziile B, C și juniori republicani I, se va disputa joi 15 măi, începînd de la ora 18. Pe gazonul Jiului Petroșani, formația locală se va confrunta, în derbyul municipal, cu Minerul Lupeni, în vreme ce în divizia C, Minerul-Știință Vulcan și Minerul Paroșeni au calitatea de gazde în meciurile cu C.F.R. Simeria și C.S.M. Lugoj.
Ion VULPE

TelexMeciurile desfășurate sîmbătă în etapa a 27-a a campionatului diviziei A la fotbal s-au încheiat cu următoarele rezultate:Dinamo — Politehnica Timișoara 2—1; Petrolul — FCM Brașov 2—0; FC Olt— FC Argeș Pitești 0—1; Universitatea Cluj-Napoca— FC Bihor Oradea 5-—1;Victoria București. — ASA Tg. Mureș 1—0; Gloria Buzău — Sportul studențesc 2—2; SC Bacău — Corvinul Hunedoara 1—0; .Universitatea ■ Craiova —' Rapid 7—0; ;Partida Chimia Rm. Vîl- ceă — Steaua s-a disputat la 30 aprilie și a fost cîști- gtă cu 4—0 de ’ fotbaliștii de la Steaua.

Mica publicitateJuricza Oliviu, specialist depanări radio-TV asigur reparații ireproșabile la sediul cooperativei din U- ricani. (7951)CU prilejul majoratului părinții, fratele și Iulia u- rează „La mulți ani" Mela- • niei Avram. (7940)VIND Skoda 100 S, preț convenabil. Petroșani, Păcii 10/15, telefon 43372. (7948) - PIERDUT carnet de student pe numele Perfilov Ol

ga, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (7949) .PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vreja Valeriu, eliberată d,e Institutul de Mine Petroșani. O declar nulă. (7946)PIERDUT chitanță' fond rulment pe numele Avram Viorel, eliberată de Asociația de locatari E 63. O nulă. (7947)declar
memenlo

FILME
11 mai.. PETROȘANI — 7 No

iembrie : Alice ; Uni
rea : Cu mîinile curate ; 
Parîngul : Vară sentimentală.PETRII,A Promisiuni. LONEA : Racolarea.VULCAN — Luceafărul:Marele premiu.LUPENI — Cultural : Cîntecelc mării.UR1CANI : Bădăranii.

12 maiPET XȘANI - 7 No
iembrie : Alice ; Unirea : Semion Dejnev; Parîngul: Superpolițistul.

PETRILA : Promisiuni,LONEA: Ostaticul.VULCAN — Luceafărul:Legenda dragostei, I-II.LUPENI — Cultural : Secretul Apolloniei.URICANI : Moștenirea.N.R. Eventualele modi- ficări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene? Hunedoara,
TV.

11 mai.11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor.— Telefilmoteca de ghiozdan — Prieteni 
fără grai (color). Producție România. ' — Canada (Episodul ■N' 1.12,40 Din cuhuna cîn te

cului românesc, (color), i— M,-zică populară. 13,00 Album duminical: (parțial color). '— Ritmuri, ritmuri...— Azi, în anul 65 al Partidului. Premieră pe Olt.— Pentru soare, pentru flori — recital Mihaî Constantinescu.— Cotidianul în 600 de secunde.— Miniaturi muzicale în interpretarea cvartetului „Voces" din Iași. ,— Teleșport.— Lumea minunată a filmului.. — Secvența telespectatorului.14.45 Contemporanii noștri (color).19,00 Telejurnal. ..19,25 Țara mea azi (color).19.45 (.’întărea României

— De pe marea scenă a țării, pe micul e-
;■ cran.20,25 Film artistic. Ase

diul (color). Produc-' 
■ țic a studioului , cinematografic București.21,45 Telejurnal.

12 mai20,00 Telejurnal.20,20 Partidul — inspirator și făuritor al civilizației socialiste românești.— Știința — forță nemijlocită de producție.20,40 Tezaur folcloric, (color).21,05 Film serial : Wil
helm cuceritorul.21,50 Telejurnal

FAMILIEANUNȚURI DE

COLECTIVUL I.A.C.M.M.'Petroșani este pro
fund îndurerat de încetarea fulgerătoare din viață 
a celui care a fost un bun coleg

CAZAN IONEL
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (7953)

BRIGADA I.A.C.M.M. 4 Lupeni este adine în
durerată de încetarea fulgerătoare din viață a bu
nului lor coleg

CAZAN IONEL
Sîntcm alături de familia îndoliată. Transmitem 

sincere condoleanțe. (7950)
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