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în lumina orie ntărilor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Plenara C. C. al P. C. R.

înaltă răspundere, spirit revoluționar 
în perfecționarea activității 

economico-sociale
«A

Imnreună cu întreaga 
noastră națiune, . minerii, 
toți oamenii muncii din 
Valea Jiului au urmărit cu 

' viu interes lucrările Ple
narei C.C. al P.C.R., eve
niment de o deosebită în
semnătate în viața politică 
a țării. Acum, cînd între
gul nostru popor este anga
jat cu răspundere și dărui
re patriotică în înfăptuirea 
sarcinilor de înaltă respon
sabilitate din planu] pe 
1986 — primul an al celui 
de-al 8-lea cincinal — Ple
nara C.C. al P.C.R. a dez
bătut probleme de o deo
sebită însemnătate pentru 
înaintarea țării pe calea 
propășirii ei continue, pu
nând accentul pe cerințele 
majore ce le ridică trece
rea de la dezvoltarea ex
tensivă la cea intensivă, la 
realizarea unei noi cali
tăți superioare in întreaga 
activitate economică, po
trivit coordonatelor stabi-

lite de hotărîrile istoricu
lui Congres al XIII-lea al 
partidului,

Subliniind bilanțul rodnic 
în 1985, în cincinalul pre
cedent, plenara a supus u- 
nei analize exigente, în 
spirit critic și autocritic, 
realizările,' modul cum se 
acționează în toate sectoa
rele de activitate pentru 
îndeplinirea, încă din pri
mele luni, a planului pe 
acest an pentru mobiliza
rea tuturor energiilor crea
toare ale colectivelor de 
muncă, ale tuturor cadre
lor, a resurselor materiale 
pentru folosirea eficientă , 
a întregului potențial al e- 
conomiei noastre naționale, 
evidențiind totodată, 
seamă de neîmpliniri, 
neajunsuri în diferite 
menii, cauzele acestora, 
precum și măsurile ce se 
impun pentru remedierea 
lor. pentru ridicarea mun-

o 
de 

do-

cii la un niveL calitativ su
perior.

Desfășuiîndu-se Țn pe
rioada premergătoare unui 
eveniment de o însemnăta
te deosebită și cu profunde 
semnificații în viața țării 
— aniversarea a 65 de ani 
de la crearea P.C.R. ■— ple
nara a adus un fierbinte o- 
magiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, contribu
ției sale de inestimabilă va
loare la fundamentarea și 
înfăptuirea grandiosului 
program de edificare a so
cietății socialiste nriultila- 
teral dezvoltate, de înflo
rire multilaterală a patriei.

Lucrările plenarei au 
pus în evidență din nou, 
în mod pregnant rolul de
terminant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în con
ceperea și conducerea pro*

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, joi, 3 aprilie, s-au 
deschis lucrările sesiunii a 
IlI-a a celei de-a IX-a le
gislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Lucrările forumului su
prem legislativ al țării se 
desfășoară în atmosfera de 
puternică angajare patri - 
otică în- care întregul po
por acționează cu‘ dăruire 
pentru a întâmpina glori
oasa aniversare a 65 de ani 
de la făurirea partidului 
nostru comunist cu noi sdc_ 
cese în înfăptuirea istori
celor hotărîri ale celui 
de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R.

Pe ordinea de zi a actu
alei sesiuni, se află pro
bleme de o deosebită în
semnătate pentru realiza
rea unei calități noi, supe
rioare în toate domeniile 
de activitate, pentru înde
plinirea în cele mai bune 
condiții a planului de stat 
pj anul 1986 și pe între
gul cincinal, asigurînd ast
fel înaintarea fermă a pa
triei noastre pe drumul so
cialismului și comunismu
lui.

IN PAGINA A 2-Ă

■ Vacanța de pri
măvară.

■ Vă informăm.

(Continuare in pag. a 2-a)

Creșterea
cale sigură

productivități muncii 
de sporire a

TovarășUl Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa F’ 
Ceaușescu au fost' întîmpi- ________  ______„_
nați, la sosirea în rotonda deschise de tovarășul 
Palatului Marii Adunări 
Naționale, cu vii și înde
lungi aplauze. Cei prezenți 
au dat expresie, și cu a- 
cest prilej, celor mai alese 
sentimente de dragoste și 
respect pe care toți cetă
țenii patriei le nutresc față 
de conducătorul partidului 
și statului, pentru prestigi
oasa sa activitate consacra- • 
tă propășirii României so
cialiste.:'

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în loji
le oficiale au luat loc tova
rășa Elena Ceaușescu, to
varășii .Constantin Dăscă- 
lescu, alți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat.

Alături de deputați, în 
sală se aflau, în calitate de 
invitați,, membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, 
conducători de instituții 
centrale, organizații de ma
să și obștgșjti, reprezentanți 
ai oamenilor muncii, ai vie
ții noastre științifice și cul- 
tur ilt.

Erau prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acredi
tați în țara noastră, pre-

cum și corespondenți 
Elena presei străine.

. ' • Lucrările sesiunii au fost 
Ni- < 

colae Giosan, președintele 
Mării. Adunări Naționale.

La propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, a 
fost adoptată următoarea 
ordine de zi pentru actuala 
sesiune;

1. Proiectul legii Planu
lui național unic de dez
voltare economico-socială 
a Republicii Socialiste 
România pe perioada 
1986—1990.

2,, Proiectul legii Planu
lui de dezvoltare a agricul
turii și industriei alimen
tare al Republicii Socialis
te România pe perioada 
1986—1990.

3. Raportul Consiliului de 
Min iștri cu privire la în- 
deplinirea Planului națio
nal unic de dezvoltare eco
nomico-socială a țării în 
trimestrul 1/1986 și măsuri
le pentru realizarea inte
grală a prevederilor planu- , 
lui pe anul 1986.

4. Proiectul legii privind 
retribuirea în acord glo
bal și în acord direct , a 
personalului muncitor. <

(Continuare in pag. a 4-a)

„Cîntecul adîncului“—4986

Bucuria de a munci

Mină modernă, în plină dezvoltare, Livezeniul dispune de o bogată zestre teh
nică. In cadrul mesei rotunde organizată la această unitate, mineri șefi de brigadă 
și cadre tehnico-inginerești au subliniat principalele căi de creștere a productivității 
muncii, specifice unității.

Reporterii noștri - DORIN GHEȚA, SA
BIN BORCAN și GHEORGHE OLTEANU - 
vă prezintă în pagina a lll-a soluțiile, propu
nerile și experiența colectivului de la Livezeni, 
grupate sub titlurile :

■ ZESTREA TEHNICA DIN DOTARE, FO
LOSITA LA MAXIMUM.

■ ROLUL BRIGĂZII ESTE DECISIV.

dispune de o bogată zestre teh

și a cin ta
înaintea deschiderii celei de-aCu numai o zi _______ ________ ,

XV-a ediții a Festivalului-concurs „Cîntecul adâncu
lui", manifestare culturală cu caracter interjudețean 
dedicată muncii și vieții minerilor, ne-ajn adresat 
tovarășului Petru Barb, președinte al Consiliului mu
nicipal al sindicatelor.

— Cum apreciați ac
tuala ediție a concursului 
de muzică ușoară ?

— Actuala ediție

■ O PROBLEMA ESENȚIALA: PLASAREA 
CORESPUNZĂTOARE A POSTURILOR.

■ REVIRUL NU ESTE O PLIMBARE.

Din primele zile ale noului trimestru

•-

l

Imagine din timpul dezbaterilor mesei rotunde da 
la X.M. Livezeni.

municipiu. Anul trecut, 
toate cele trei trofee au 
fost cucerite de interpreți 
din afara municipiului.

— Despre creația-, lite
rară ?

— Poezia, starea poeti
că, mai bine spus, a fost 
dintotdeauna o stare de 
spirit, a minerilor, oa
meni dîrji, dăruiți muri

tori de lumină, de fru
mos, oameni cu o sensi
bilitate aparte, cu multă 
dragoste de natură. De 
fiecare dată concursuri- 

^2 ■ le de poezie au relevat 
largile disponibilități cre
atoare ale condeierilor din 
Valea Jiului și județ, pre
cum și ale celor care știu

Jiului șe va . prezenta Interviu consemnat de 
mult mai bine. Sperăm că H. ALEXANDRESCU 
măcar unul dintre trofeele ______________________ _
festivalului să rămână în (Continuare în pas. a 2-a)

a 
concursului de muzică u- 
șoafă o consider deosebit 
de atractivă, de intere
santă Repetițiile arată 
că tinerii care bat la por
țile afirmării pe scena 
casei'de cultură dovedesc ........ .... _______
reale posibilități artiști- cii, oameni harnici, iubi- 
ce. Va fi un concurs 
sțrîns, dată fiind valoarea 
apropiată a concurenților. 
Sarcina juriului — pre
zidat în acesț an de in
terpretul șl compozito
rul Horia. Mocuiescu ■— 
va fi deosebit de dificilă. 
Oricum, ascultând repe
tițiile, pot să afirm că 
în acest an, spre deosebi
re de anul trecut. Valea

ă
3
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Producții suplimentare de cărbune ț

i
V
i 
ți
)
I

Minerii din abatajele Văii 
Jiului își exprimă, prin 
fapte de muncă,, hotărîrea 
de a realiza, zi de zi, pro
ducții cît mai mari de căr
bune, pe măsura cerințelor 
economiei naționale. In 
primele două zile ale 
cestui nou trimestru,
lectivele întreprinderilor 
miniere Lonea, Dîlja, Lu- 
peni, Paroșenl, Aninoasa 
și cel al carierei Cîmpu lui 
Ncag au extras 1828 tone 
de cărbune peste prevede
rile de plan. Pe primul loc 
în întrecere, cu 643 țpne de

a- 
co-

cărbune peste plan se si
tuează I.M. Dîlja, iar pe 
locul secund I.M. Lonea cu 
448 tone de cărbune. Cele 
mai însemnate' cantități de 
cărbune peste sarcinile de 
plan au fost realizate 
minerii din brigăzile 
duse de 
Ludovic 
Aganeci, 
Valerian 
Țomă de la I.M. 
cei din brigăzile 
de Florea Anton, 
Mândruț, Gheorghe 
din sectorul IV al 
Lonea. . (V.ȘJ

de 
con- 

Anton Moldovan, 
Varga, Gheorghe 
. Gheorghe Matei,
Maxim, Nicolae 

Dîlja și 
conduse 
Grigore

Lipsa
I.M.

Un colectiv hotărît să-și întreacă propriile-i 
perfor m a n ț e■■ ■

La finele anului trecut, 
meseriașii din echipa con
dusă de loan Popa au 
fost declarați fruntași în 
întrecerea pe echipe, des
fășurată la nivelul între
prinderii de antrepriză 
pentru construcții și mon
taje miniere Petroșani. 
Acesta este, desigur, un 
fapt lăudabil. Puțini știu 
însă că echipa a câștigat 
primul loc în întrecere 
pentru al cincilea an con
secutiv. Stăm de vorbă cu 
meșterul lăcătuș loan Po
pa,.. despre oamenii săi,

îh căutarea „cheii suc
cesului" echipei. „De mul
te ori' ne confruntăm cu 
greutăți care par,' la pri-

ale vredniciei
ce. Alteori, lipsesc mij
loacele de transport sau 
se defeetează macarale
le. Indiferent de dificul-

însemnări de reporter
ma vedere,, de nedepășiț, 
ni se destăinuie tovarășul 
loan Popa. Se mai întîm- 
plă să avem goluri în 
aprovizionarea cu carbid, 
fără de care nu putem 
suda confecțiile metali-

tățile cu care ne confrun
tăm, noi nu ne descura
jăm. Totul constă în bu
na organizare a lucrului, 
ia unirea eforturilor e~ 
chipei. Există, de cele mal 
multe ori probleme care

pot— în cele din urmă 
fi rezolvate. Cînd se de
fectează o macara, 
punem și noi mina 
încercăm s-o reparăm, nu 
așteptăm să vină meseri
așii de la S.U.T. Dacă ai 
spirit de prevedere, dră- 
muiești gospodărește car
bidul sau îl împrumuți de 
la alții...".

Colectivul brigăzii ar. 
4 Lupenî —'Valea de

V. STRĂVT

mai
și

ț
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lacun (a de primăvară
Miine după ultima oră de curs începe vacanța 

de primăvară a elevilor care se va desfășura pînă 
în 21 aprilie pentru clasele I—VII și pînă în 14 apri
lie pentru elevii din clasele VIII—XII. Perioadă bo
gată în activități educative, specifice acestui ano
timp al înnoirilor, vacanța de primăvară va avea loc 
sub semnul glorioasei aniversări a 65 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român, eveniment cu 
profunde semnificații în viața tinerei generații care 
se pregătește în unitățile de îrivățămînt din Valea 
Jiului. Detalii despre posibilitățile elevilor în a-și 
petrece zile de vacanță în mod plăcut și util am so
licitat tovarășei prof. Ileana Raduloviei, președinta 
Consiliului municipal al ~

— Apropiata vacanță de 
primăvară a elevilor din 
școlile municipiului se 

' va desfășura înțr-o etapă 
in care oamenii muncii din 
Valea Jiului își consacră 
întreaga energie creatoa
re pentru a obține noi și 
remarcabile rezultate în 
dezvoltarea econom ico-so- 
eială. In toate localitățile 
elevii vor participa la ex- 

Ș puneri, dezbateri, întîl- 
niri cu activiști de partid 
și de stat, evidențiindu-se, 
in cadrul unei acțiuni de.

■ dicate aniversării a 65 de 
ani de la crearea P.C.R., 
rolul partidului, contri
buția hotărîtoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al
.partidului, la procesul, de 
un dinamism fără pre- 

‘ qedent în istorie, de făuri
re a societății 
socialiste multila
teral dezvoltate. Totoda
tă, se vor organiza - ma- 

; nifestărf tinerești consa
crate Anului Internațio
nal al Păcii, pionierii și 
elevii vor cunoaște astfel 
contribuțiile constructi
ve ale României socialis
te, inițiativele de mare 
ecou internațional pen
tru ca viața copiilor să 
se desfășoare în pace. 
Acestor evenimente ele
vii le vor consacra, în 
cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
spectacole de cîntece 
versuri patriotice, revo-

' Iuțîonare, fiind organiza
tă și o excursie, cu tre
nul, la București, la care 
vor participa 800 de e- 
levi din școlile generale 
și liceele municipiului, ce 
vor vizita Muzeul de is
torie a Partidului Comu- 

;. nist Român.

Organizației pionierilor.
— In aceste zile de în

ceput de primăvară au 
avut loc ample acțiuni de 
înfrumusețare și bună 
gospodărire a localităților. 
Va continua pe acest 
plan hărnicia copiilor și 
în apropiata vacanță ?

eforturile 
elevilor 

eoncentrîndu-se în zonele 
din apropierea școlilor, 
dar și în cartierele in care 
locuiesc. Totodată vor fi 

’ recuperate importante 
cantități de materii și ma-. 
teriale refolosibile în ve
derea realizării a 50 la 
sută din angajamentul de 
muncă patriotică pînă în 
ziua aniversării a 65 de 
ani de ia crearea Parti
dului Comunist Român.

— Timpul frumos în
deamnă copiii să-și petrea. 
că vacanța în natură, pe 
terenurile de sport. Se vor 
organiza manifestări spor
tive ?

— Pentru vacanța de 
primă vara avem mani
festări sportive tradițio
nale; așteptate și îndrăgi
te de. copii. Așa este com
petiția, de handbal „Dia
mantul negru", pentru 
fete și băieți, care se va 
desfășura în zilele de 6 și 
7 aprilie. Vor mai avea 
loc fazele municipale ale 
coneUrșurilor de fotbal.

. dotate cu trofeele memo
riale „Aurel Crîsnic" (8-10 
ani) și „Teodor Paraschi- 
va“ (11-14 ani). La nivelul 
școlilor se Vor mai orga
niza multe excursii la 
locuri istorice din județ și 
drumeții în împrejurimi
le municipiului.

— Desigur, 
pionierilor și

T. SPĂTARU

(Urmare din pag. I)

cesUlui âmplu și complex 
de perfecționare neîntre
ruptă a activității eponomi- 
co-soeiale, corespunzător 
cerințelor și exigențelor 
noii etape de dezvoltare a 
țării. Tezele, orientările, 
sarcinile subliniate în a- 
cest Sens în magistrala cu- 
vîntare ținută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ca
drul Plenarei sînt deosebit 
de grăitoare, ele fiind. în
sușite în unanimitate și . 
deplină aprobare de parti- 
cipanți, de întregul popor. 
Ampla . cu vin tare a secre
tarului general, bogată în 
învățăminte, de generoase 
concluzii rezultate din a- 

naliza realizărilor și neajun- 
surilor din activitatea ani
lor precedenți,pune în evi
dență cerința ca încă de a- 
cum, de la începutul cinci
nalului, să fie concentrate 
toate eforturile pentru înlă
turarea neajunsurilor, pro
movarea cu perseverență a 
spiritului revoluționar în 
activitatea fiecărei organi
zații de partid. Pentru fie
care ramură, unitate și 
sector de activitate, cinci-

naiul actual stabilește o- 
biective precise, mobiliza
toare. Esențial este de a- 
cum — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu — acti
vitatea practică pentru în
făptuirea acestora, ceea ce 
incumbă în fiecare" între

rii a c t î v 1 ț ă ț i i 
în toate domeniile, tova
rășul Nicolae 'Ueaușescu a 
subliniat sarcinile privind 
îmbunătățirea organizării 
și conducerii economiei, în
făptuirea programelor de 
modernizare a producției 
în vederea dublării pro-

«■•■■•■■■■■■■■■■■•■■■•■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■ai*■•■■■■■■•>■■ 

înaltă răspundere, 
spirit revoluționar

prindere, Ia fiecare loc de 
muncă, un spirit de înal
tă răspundere, de discipli
nă și oi dine pentru înde
plinirea hotărîrilo’- de 
partid, a legilor statului, 
liste, deci, necesară crește
rea nivelului de răspunde
re și exigenței în activita
tea organelor de partid și 
de stat, a organelor colec
tive de conducere, a răs
punderii îfi întreaga acti
vitate a tuturor oamenilor 
muncii.

In vederea perfccționă-

(Urmare din pag. D

Muncind cu răspundere 
și pasiune pentru Îmbu
nătățirea activității profe
sionale și satisfacerea ce
rințelor populației, colecti-

țină dintre unitățile 
fruntașe ale I.C.S. Mix
tă Lupeni este unitatea 
,,Menaj" (condusă de E-- 
lena Mladin), care a ob
ținut și în perioada de 
la începutul anului re
zultate. deosebite.

Foto: Al. TĂTAR

Bucuria
(Wriiare din pag. 1)

să îmbine munca din aba
taje și galerii cu aceea • de
pusă prin creație. Cele 
mai bune lucrări, distinse 
cu trofeele tradiționale —- 
lămpile de aur, argint și 
bronz — vor vedea, lumi
na tiparului, nrin interme
diul ziarului, vor fi recita
te în gala laureațiior. Ju
riul pentru poezie va fi 
prezidat de poetul și . zia
ristul George'Țăfnea. '

— Arta fotografică 7
— Foaierul casei de 

tură va cunoaște din 
animația vernisajului,
tografiile, mărturie a mun
cii și vieții de astăzi a mi
nerilor României socialis- 
te, ne vor . în<'înta, desigur,

■ prin calitatea deosebită a 
realizării artistice, prin

cul- 
nou 
Fo.

de a munci și 
bogăția de semnificații pe 

î care imaginea o poâte ex
prima. Vom putea admira 
eu toții o manifestare ex- 
pozițională — concurs de 
ținută. Juriul pentru arta 
fotografii a va ti prezidat de 
artistul plastic Aurel Fio- 
rea, membru al Uniunii Ar. 
tiștilor Plastici din R.S.R.

— Despre invitați 7
— .An de an vin pentru 

a cînta minerilor, a le a- 
duce bucuria împlinirilor 
artistice, adevărate „stele" 
ale muzicii noastre ușoare, 
prieteni devotați ai mine
rilor, oameni care înțeleg 
să aducă în Valea Jiului 
tinerețea muzicii. In acest 
an Dan Spătaru, Horia ' și 
Ana Maria Moculescu ne 
vor purta cu inventivitate; 
în lumea muzicii ușoare 
românești. Și pentru

a cînta
în-muzica -'și poezia sînt 

frațito, George Țărnea, poet 
de largă respirație lirică, 
va aduce pe scenă poezia.

„Cînteeul adîncului — 
1986“ se dorește a fi, cu 
adeVărat, o ediție Jubili ’ă. 
Orga n i za teri i, Consil î u 1
municipal de educație po
litică și cultură socialistă. 
Consiliile județean și mu
nicipal ale sindicatelor au 
făcut totul pentru ca in
terpret», creatorii și publi
cul să fie prezenți la o 
manifestare politico-edu- 
cativă și cultural-artistică 
de înaltă valoare, care să 
pună în relief bogăția cul
turii noastre românești, 
bucuria minerilor de a 
munci si de a cînta îm
plinirile socialiste ale pa-

Cine poate 
da relații?

Sîmbăta, 29 martie, a 
dispărut de acasă mino
rul din i mag im ea ală
turată, Iulian Augustin 

, Ungureanu, în vîrstă de 
8 ani, elev în clasa a 
Jl-a a Școlii generale 

1. Era îmbrăcat în 
Cine 

să se
aces

nr.
uniformă școlară, 
poate da relații,
adreseze mamei

tuia, la serviciul urgen
ță al Spitalului munici
pal Petroșani sau la or
ganele de miliție. (M.B.)

IN ZOiNA noului și mo
dernului cartier Petroșani 
Nord, pe bulevardul Repu
blicii au fost reluate 
crările de betonare a caro
sabilului și trotuarelor. Am
ple lucrări de sistematiza
re a aleilor, de tencuire a 
fațadelor restante și de 
finisare a Spațiilor comer
ciale de la parterele noilor

ductivității muncii și creș
terii eficienței întregii ac
tivități productive. Cerin
țele perfecționării auto- 
condUcerii și autogestiunii 
economice în fiecare uni
tate implică sporirea răs
punderii, îmbunătățirea sti
lului de lucra a tuturor 
conducerilor colective, po
trivit exigențelor noii etape 
de dezvoltare a 
Atît în 1 ~6, cît și 
cincinal dispunem 
ceea ce e necesar

patriei, 
întregul 
de tot 
pentru

înfăptuirea integrală a 
obiectivelor de dezvoltare 
economi co-socială. Ceea ce 
se cere este îmbunătățirea 
radicală a felului de a mun
ci, promovarea spiritului . 
nou, revoluționar de mun
că în toate sectoarele de 
activitate.

Subliniind necesitatea în
tăririi rolului conducător al 
organelor și organizațiilor 
de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că, crite
riul fundamental al apre
cierii muncii de partid este 
activitatea economică, fe
lul cum se înfăptuiesc pro
gramele de dezvoltare eco
nomic o-axială.

In preajma celei de-a 
85-a aniversări a creerii 
sale, P.C.R. se prezintă ca 
un partid puternic, strîns 
unit, urmat cu fermitate de 
întregul popor, ceea ce re
prezintă garanția sigură a 
înfăptuirii mărețelor o- 
biective ale construcției 
socialiste și trecerii la co
munism, ridicarea bună
stării poporului — țelul su
prem al politicii partidului.

DUl’A PRIMUL TRIMESTRU

Unități comerciale fruntașe
ta te condusă de Renate 
Seholtner, au realizat peste 
prevederile perioadei 66 500 
lei vînzare. In aceeași pe
rioadă de timp, unitatea nr. 
352 — tricotaje copii, con- 

vele mai multor unități co- dusă de Elvira Bolony,prin 
merciale din Uricani au 
obținut importante depă
șiri de plan în primul tri
mestru.

Colectivul unității nr. 
212 Alimentara, condusă 
de Marin Păun și Iosif 
Făgaș, încheie primul tri
mestru cu o depășire de 
264 000 lei. De asemenea 
vînzătoarele de la unitatea 
ni-, 323 încălțăminte, uni-

asigurarea în permanență 
a unui volum cît mai mare 
de marfă, într-o gamă sor
timentală variată, înregis
trează o depășire de 110 000 
lei. '

Este de remarcat și fap
tul că în cadrul acestor u- 
nități comerciale, vînzăto- 
rii dau dovada de solicitu
dine față de cumpărători.

Performanțe vredniciei

Fi. BEJAN, 
Uricanr

prin realizările lor de zi
• cu zi formațiile de con- 

Brazi, dirt care face parte structdri din subordinea 
și echipa condusă de loan maiștrilor Nicolae Dra- 
Popa, și-a realizat sarci- goș, Nicolae Belgun. In- 
nile de- plan din cincina- tregul nostru colectiv este 
Iul încheiat în anul tre
cut cu un trimestru îna
inte de termen, fiind de
clarat — an de an, în 
adunările generale ale re
prezentanților oamenilor 
muncii din LA.C.M.M, —

. pe primul loc în întrecere. 
„Am încheiat trimestrul I 

: din acest an cu un bilanț
rodnic, ne-a informat to- cocSificabil la mina 
varășul Gheorghe Anto- 

. nie„ adjunct al șefului 
brigăzii nr. 4 Lupeni — 
Valea de Brazi. Planul va
loric al lucrărilor de con
strucții și montaje a fost 
nu numai realizat, ci și 
depășit cu 3,9 milioane lei. 
Au fost îndeplinite o bu
nă parte din sarcinile 
prevăzute în angajamen
tul anual asumat de co
lectiv în întrecerea socia
listă. La dobîndirea a- 
cestui succes au contribuit

hotărît să se situeze și în 
acest an pe primul Ioc în 
întrecere, să. înfăptuias
că în mod exemplar sar
cinile ce-i revin". •

In acest an se prevede 
punerea în valoare a unor 
noi zăcăminte de cărbune 

Ln-
.penf Sud și Ia Valea de 
Brazi. Hărnicia și abne
gația de care dau dova
dă constructorii din bri
gada nr. 4 a I.A.C.M.M. 
constituie garanția înfăp
tuirii la termen a lucră
rilor; de care depinde pu
nerea în funcțiune a a- 
cestor obiective de im
portanță majoră pentru 
asigurarea unor cantități 
sporite de cărbune atît de 
necesar economiei națio
nalei

tre gospodine este și un alt 
borșul,

PLUS 50 000 litri. Cu a-
tît a crescut, comparativ cu produs al secției i 
lunile anterioare, producția care poate fi procurat din 
de băuturi răcoritoare a toate unitățile CLF-ului de 
secției de semiindustrie din pe raza municipiului nos- 
Livezeni. De la tovarășul tril. (Gh. O.) 
Gheorghe Stănculete, șeful “
secției, am reținut că pla
nul producției marfă afe
rent primului trimestru a

_____  fost depășit cu peste 22 000 da Independenței din car- 
strada lei, iar pentru asigurarea tierul Aeroport Petroșani, 

1 „Ae- cantităților de răcoritoare
Președintele blo- solicitate pe piață

blocuri sînt executate, 
asemenea, în același 
tier, de către constructorii 
din brigada 10 a ACM Pe
troșani, (V.S.)

GOSPODĂREASCA. Lău
dabilă inițiativa și consec-

- vența cu câre sînt susținu- 
lu- te acțiunile gospodărești 

de curățenie și înfrumuse
țare organizate de locatarii 
blocului 11 de pe : ' 
Saturn, din cartierul 
report . ~ '
cului, Gheorghe Ionescu, ne asigurat stocul de materii 
asigură că tot ce s-a făcut prime necesar fabricării ei. 
va fi și păstrat. (M.B.) Deosebit de căutat de ca

ta a grijii gospodărești pe 
care o dovedesc 
în amenajarea 
verzi. (V.S.)

FILM. Din 
filmului „Cîntecele mării' . 
film care poate fi vizionat 
la cinematograful „Parîn- 
gul", face parte și Dan 
Spătaru, cel care poate fi 
ascultat în Petroșani, sîm- 
bătă și duminică, la Casa 
de cultură și în aceleași 
zile, la cinematograf. (Al.H.)

DIAMANTUL NEGRU, 
primăvară, dar în același zilele de 6—7 aprilie, 
timp și o frumoasă răspla- pe terenul de handbal al

SEMNE DE PRIMĂVA
RA. Pe unele spații verzi, 
cure sînt cele din apropie
rea blocului 22 de pe stra-

au înflorit buchete de flori 
există perene i ciuboțica cucului

și narcise galbene. Sînt 
primele semne evidente de 
primăvară, dar în a

locatarii 
spațiilor

distribuția‘ ’ (4.

Scolii sportive din 
șani este programată să Se 
desfășoare tradiționala com
petiție de handbal a-pionie
rilor din Valea Jiului „Dia
mantul negru". Participă 
pionieri de la toate școlile 
generale din Valea Jiului.
(Gh.B.)

Rubrică realizată de
V. STRÂUȚ

I •

I
II
II
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In spiritul indicațiilor șl orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu
EXPERIENȚA | 
ÎNAINTATĂ 

valoare colectivă I

A ■ <

Zestrea tehnică din dotare, 
folosită la maximum!

REDACȚIA: Este un adevăr binecunoscut,

Rolul brigăzii este decisiv!
REDACȚIA : Condițiile generale, de la nivelul sectorului, al

Deprinderii, își au importanța lor. Par, decisiv, in obținerea
în-

unor

care nu mai are nevoie de demonstrații, câ 
productivitățile mari depind de gradul de me. 
canizare a lucrărilor. Cum se materializează 
această relație, această interdependență, la 
mina dumneavoastră ?

randamente superioare, este rolul brigăzii.

GHeORGHE LIȚCAN : 
Fără doar și poate. Cum te 
organizezi, cum urmărești, 
șut de șut, rezolvarea pro
blemelor care apar, ața îți 
realizezi sarcinile, așa faci 
K-ul. Dar pentru asta ai 
nevoie de oameni calificați.,.

CRISTEA VALACHE: In
tr-adevăr, una este să > lu
crezi după metode clasice 
și alta cu complexe. Oame* 
nii din brigada mea, care 
exploatează două aseme
nea utilaje, în stratul 3 pot 
să facă, în cunoștință de 
cauză, comparația. Și ca 
efort fizic, dar, mai ales, 
ea productivități pe post. 
Totuși, aș sublinia un as
pect : nu este suficient să 
ai o puternică zestre tehni
că, important este să știi 
să o folosești la maximum.

Ing. ION LABAN : Avem 
în dotare opt complexe me-’ 
eanizate, dintre care doar, 
trei în funcțiune, în pre
zent, Pentru cele cinci in
active există programe în 
derulare, fie de repunere 
în circuitul productiv, fie 
de scoatere, potrivit gra
dului de Uzură. Unul din
tre ele, chiar în aceste 
zile a fost adus la supra
față și va fi reciclat.

PETRU PUȘCAȘ : I ndis- 
«utabil, în această privință, 
datorită eforturilor de in
vestiție făcute de către sta
tul nostru, dispunem de o 
zestre tehnică deosebită. Și 
ea și-a dovedit eficiența, 
pentru că utilajele de înalt 
randament ne permit ob
ținerea unor randamente 
sporite...

. Ihg. ION LABAN : Do' 
fapt, productivitățile mari

obținute eu complexele me
canizate ne-au permis, în 
mare măsură, să realizăm, 
la toate• nivelurile, randa
mentele pe post și chiar să 
le depășim. Aceste plusuri, 
la încheierea primului tri
mestru, sînt de 440 de kg 
în abataj, de 610 kg în căr
bune, de 360 kg în subteran 
și de. 150 kg pe Întreprin
dere.

GHEORGHE LIȚCAN : 
Cred că, față de sarcinile 
de plan care ne revin la 
pregătiri, ar trebui făcut 
mai mult în ce privește do
tarea tehnică a formațiilor 
de ja aceste lucrări — în
zestrarea cu combine de 
înaintare...

MIRCEA SECREIERU : 
Același lucru se poate spu
ne și despre lucrările de 
investiții. Și în acest do
meniu avem sarcini mari, 
cărora nu le vom putea fa
ce față decît în cazul cînd 
vom fi ajutați cu utilaje 
de înalt randament.

Sing. PETRU P AG ANI : 
Intr-adevăr, este o proble
mă care interesează pers
pectiva. Asigurarea pro
ducției viitoare depinde de 
ritmul lucrărilor de la pre
gătiri și de la investiții. 
Dar, în aceste domenii nu 
dispunem, încă, de o zestre 
tehnică pe măsura necesi
tăți tor de realizare a unor 
randamente sporite.

vință. Iar preocuparea 
noastră trebuie să fie la 
nivelul acestor exigențe și 
al propriilor noastre 
voi. Ducem lipsă de lăcă
tuși și electricieni. Uneori 
și de artificieri. Iată, prio
rități pentru organizatorii 
cursurilor de calificare !

CRISTEA. VALACHE : 
Cred că o soluție — și la 
nivelul întreprinderii s-ar 
putea acționa mai eficient 
în această privință — este 
policalificarea, ' Obținerea 
unei a doua meserii. La noi 
in brigadă ■— și avem două cesta, specificului activită- 
co.nplexe în exploatare — 
problema e rezolvată doar 
parțial

NICOLAE BUCIUMAN: 
Poate ar fi util să pe gîn- 
dim și la alte formule de 
desfășurare a acestora: pe 
schimburi, de pildă, pentru 
a ne adapta, și în felul a-

riență recentă. Am preluat, 
de curînd, o brigadă, la un ■ 
frontal, iar, de la 1 aprilie 

ne- a vem în că unul-. Randa
mentele, la început, au fost: 
sub posibilitățile și ale lo
curilor de muncă și ale 
oamethlor. Acum putem 
spune câ am început să ne 
redresăm. Cum ? Prin sar
cini precise, printr-o Urmă
rire, de către mine, de că
tre șefii de schimb, a lu
crărilor de executat, j

MIRCEA SECREIERU :
Este foarte important . a- 
cest lucru : să știi ce și: cît 
să ceri ortacilor.. Pe toate 
cele trei schimburi. Să 
faci în așa fel îneît și cei 

. de după tine să aibă front 
de lucru, dar și să pretinzi 
cînd vii Ia șut ca tot ee 
s-a stabilit

șut ca tot 
să fie făcut.

MIHAI
Mai aveam 
despre maiștri. Nu zie

BUCEVSCHI: 
ceva de spus :

facă treaba nici a brigadie
rului, nici a șefului 
schimb. Dar să și-o 
pe a lor! De mult 
n-am mai auzit un maistru 
îritrebînd pe minerul de 
pe schimbul lui de ee n-a 
făcut cutare sau cutare lu
cru. Sao de ee l-a făcut 
cum nu trebuie.,. .- •

de 
facă 
hmp

ții în regim 
tinuu...

de lucru con- nu este o plimt
REDACȚIA : Deci, de la rolul

ing. TRAIAN IORDA-
CHE : Există o reglementa
re precisă în această pri-

MIHAI
Revenind la
trebuie să spun că in 
ceasta privință am o expe-

BUCEVSCHI: 
rolul brigăzii, 

a-

0 problemă esențială:
plasarea corespunzătoare a |

.. REDACȚIA : Productivitățile obținute,
care s-au prezentat, sînt elocvente, dar am
dori să punem în dezbatere un aspeetlegat de
ceea ce s-a spus pînă acum, Anume, cum se
------ ■—  1-------------------------------—-------- ----------- —*■
face că, în condițiile chiar ale depășirii randa- 
mențelor planificate, întreprinderea nu își rea-
Iizează planul de producție pe primele trei
luni ale anului ? /

■Ă

unde, de bună seamă, există mult mai multe
pîrghii de influențare a productivității muncii.
la rolul maistrului, și, pe plan mai larg, al â-
sigu rării asistenței tehnice.

Smg. PETRU PAG ANI: 
Să apelăm tot la cifre : ne 
lipsesc 465. de oameni pen- 
•ru a ajunge la 
de p. 
ceea, nu se poate face 
plasare corespunzătoare 
posturilor.

numărul 
mrsuhal. neee'-ar. De a- 

o 
a

TUDOR ZAHARESCU : 
Din pricina efectivului, ca
re merge cu precădere în 
abataj,. în frontul dc lu
cru, cum este firesc Și 
prioritar, nu se poate asi
gura, la nivelul sectoarelor, 
o bună întreținere a lucră
rilor, o aprovizionare opti
mă: : : '!■'■'■

Ing. ION LABAN, ingi
ner șef producție :■ „Ne 
realizăm randamentele pe 
post, la toate nivelurile...".

la atît : cum îi atragem, 
cum îi stabilizăm pe acești 
oameni nou veniți ? Uite, 
tovarășul Zaharescu să 
confirme : cu ani: în urmă, 
se mai organizau acțiuni 
■pentru petrecerea timpului 
liber. Acum...

NICOLAE BUCIUMAN: 
Este drept, nu prea avem 
condiții de organizare a 
timpului liber pentru mi
neri. Sîntem singura mină 
care nu are o bază proprie 
de agrement. Poate, dacă 
vom fi ajutați în această 
privință, vom putea rezol
va și acest aspect.

MIRCEĂ SECREIERU : 
Să ne ocupăm mai mult 
de tineri. Unii dintre ei,

GHEORGHE LIȚCAN :
-.deci trebuie, să muncim 
în așa fel îneît să realizăm 
planul și, retribuția dorită, chiar și la mine în brigadă, 
pentru ca mina noastră să 
aibă din nou căutare. Iar
■roblcma nu se rezumă doar

PETRU PUȘCAȘ, pre
ședintele COM:' „Revirul 
maistrului nu este doar o 
plimbare...".

• ■ ■■■■. ■

7 .

fe... '-■■■4|B

CRISTEA VALACHE, șef 
de brigadă î „Nu e deajuns 
să aî dotare tehnică bună, 
trebuie să o folosești la 
maximum...", •

Sing. PETRU I’AGAXI, 
șef birou : „Ne lipsește o 
corespunzătoare plasare a 
posturilor".

MIHAI BUCEVSCHI, 
șefde - brigadă i' „Modul de 
organizare in brigadă de
cide nivelul productivită
ții".

CRISTEA .. VALACHE : 
Nu cerem, mai mult de la 
maistru, decît să-și facă 
datoria. De pildă, intr-un 
schimb, dacă, avem mate
riale, sîntem. satîsfăcuți...

MIHAI BUCEVSCHI : 
Dar nu de schimbul pe ca
re l-aș da ea exemplu: doi 
oameni din brigada mea au 
transportat, intr-un șut, mai 
multe materiale decR cei 
patru din. echipa de apro
vizionare, în trei șuturi. 
Cînd i-am întrebat, mi-au 
răspuns că atîta pot; Oare?

Ing. TRAIAN IORDA- 
CHE : Nu putem spune că 
mina noastră! nu ar dispu
ne de suficiente cadre teh
nice. Deci se poate asigura

Ing. ION LABAN : Este
drept, nu putem spune eă
din cei 64 de maiștri pe 
care îi avem, își fac toți 
dâtoria așa cum trebuie.

; Nu vreau să generalizez,
. dar parcă maistrul încă 

nu și-a definitivat locul și 
rolul său în activitatea

■ abataj...
PETRU PUȘCAȘ:

meni nu cere, așa cum
! și subliniat, să se substitu
ție șefului de brigadă sau
! celor de schimb. Dar să

colaboreze mai bine eu ei.
' Revirul nu este o plimba- .
i re, pen tru a semna pe ta*
:■ biele de metan. Dacă «iot 

ajungi în. frontal la Vala- 
che, de .pildă, poți să urmă
rești, știind preliminarul o mai: bună asistență teh- 
de lucru, cum se desfășoa
ră activitatea...

din

nieă, pe fiecare schimb, la. - 
toare locurile de munca.

dacă știi să-i pui la'lucru, 
se formează repede ca . or
taci de nădejde... .

MIRCEA SECREIERU, 
șef de brigadă : ,3e simte 
nevoia unei mai mari me
canizări în lucrările de 
investiții...".

GHEORGHE LIȚCAN, 
șef de brigadă : „Și la noi, 
la pregătiri, ar trebui uti
laje de înalt randament...".

w

■«s
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Ing. TRAIAN.IORDACHE, 
șef de sector. : „Avem su- 
ficienți specialiști pentru 
o bună asistență tehnică pe 
toate schimburile".

ț

NICOLAE BUCIUMAN. 
președintele Comitetului de 
sindicat : „Se impune per
fecționarea cadrului de des
fășurare a calificării per
sonalului".

jjg t
î' ’6"^^ ■ 4 ’

TUDOR ZAHARESCU, 
șef de sector : 
este frontul de cărbune, 
dar întreținerea 
vizionarea au o mare im
portanță"’

»
„Prioritar

și apro-
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Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale

(Urmare din paj». I)

5. n.\!.irația Mari Vln- 
nări Naționale cu pricin'la 
Anul Internațional al Pă
cii.

6. Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor 
cuprînzînd norme cu pute
re de lege emise de Con
siliul de Stat după sesiunea 
a doua a Marii Adunări Na
ționale.

Proiectele de legi înscrise 
pe ordinea de zi la punc
tele 1 și 2 se află în curs 
de examinare, urmînd șă 
fie avizate de comisiile 
permanente de specialita
te ale M.A.N.

Tovarășul Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru 
al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a pre
zentat Raportul ConC’u- 
lui de Miniștri cu prh .e 
la îndeplinirea Planului 
național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării în 
trimestrul 1/1986 și măsu

Congresul Partidului 
Comunist Bulgar

Activități ale delegației P.C.R.
congresului s-au desfășlir 
rat pe secțiuni.

Lucrările continuă.

SOFIA 3 (Agerpres). — 
Constantin Ionescu, trans
mite! Joi, în cea de-a doua 
zi a celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Bulgar aU continuat 
dezbaterile asupra docu
mentelor aflate pe ordinea 
de zi.

Vorbitorii au subliniat 
marea importanță a noii 
linii strategice pe . care 
Congresul este chemat s-o 
adopte și care are ca scop 
să așeze cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehno
logiei la temelia întregii 
activități, în . vederea re
înnoirii bazei tehnico-ma- 
teriale a țării, dezvoltării 
accelerate, a economiei, ex
tinderii continue, a demo
crației socialiste, creșterii 
nivelului de trai material 
și sp.ritual al poporului.

După amiază, lucrările 

rile pentru realizarea inte
grală a prev(';i'‘rilor pla
nului pe 1986.

La discuția generală asu
pra raportului au luat cu
vîntul deputății Constan
tin Olteanu, Gheorghe Di
nu, Emil \Huidu, Simion 
Săpunaru, Gheorghe Pe
trescu, Teodor Șerban, Flo
rin Tănăsescu, Alexandru 
Dragotă, Mihai Morarii, 
Aurica SpătărelU.

La reluarea lucrărilor, în 
cursul după-amiezii, în 
continuarea discuțiilor ge
nerale asupra raportului, 
au mai luat cuvîntul depu
tății Vasile Pungan, Maria 
Bradea, Ferdinand Nagy, 
Ioan Totu.

După încheierea dezba
terilor, Marea Adunare Na
țională a adoptat, în una
nimitate. Hotărîrea pri
vind Raportul , Consiliu- 

, lui de Miniștri.
Iri continuare, tovarășul 

Maxim Berghianu, minis
trul muncii, a prezentat

In aceeași; zi, delegațiile 
participante la Congresul 
al XIII-lea al P.C.B. au 
depus coroane de flori la 
mausoleul lui Gheorghi 
Dimitrov și la monumentul 
lui V.I. Lenin din Sofia.

A fost prezentă delega
ția Partidului Comunist 
Român, condusă de tovară
șul Emil Bobu, membru al 

? Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R, ?

☆
Ii» cursul după-amiezii de 

joi, delegația Partidului 
Comunist Român a făcut o 
vizita în județul Pernik. 

expunerea asupra proiec
tului Legii privind retribu
irea în acord global și în 
acord direct a personalu
lui muncitor. Raportul co
misiilor permanente ale 
M.A.N., care au avizat fa
vorabil acest proiect de le
ge, a fost expus de tovară
șa Iuliana Bucur,- secretar 
al Comisiei pentru indus
trie și activitatea econo- 
mico-financiară.

La acest punct al ordinei 
de zi au luat cuvîntul depu
tății Carol Dina, Alexan
dru Necula, Vasile Bacalu, 
Maria Flucsă, Năstase Dio_ 
mid, Maria Gheorghe, Tra
ian Mihu.

După discuția pe articole. 
Marea Adunare Naționalei 
a adoptat în unanimitate, 
cu unele amendamente pro- 

"'puse de deputați. Legea 
privind retribuirea în a- 
cord global și în acord di
rect a personalului munci
tor.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

LA MOSCOVA A AVUT 
LOC a 46-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. 
pentru probleme valutar- 
financiare, la care au par
ticipat delegații ale țărilor 
membre. Au fost examina
te probleme privind finan
țarea acțiunilor de colabo
rare cbnvenite pentru rea

lizarea Programului com
plex al progresului telini- 
co-stiintific al țărilor mem
bre’ ale’ C.A.E.R.

LA VARȘOVIA A AVUT 
LOC . o ședință comună a 
Biroului Politic al C.C. al' 
P.M.U.P. și Prezidiului 
Comitetului. Director al 
Partidului Țărănesc Unit 
în legătură cu problema 
dezvoltării satelor și agri
culturii și autoaprovizionă- 
rii țării cu alimente, rela
tează agenția PAP.

PARTICIPANT!! LA LU
CRĂRILE CONFERINȚEI 
parlamentare regionale a 
țărilor musulmane, des
fășurată la Istanbul, au ho
tă rît să creeze o Uniune 
parlamen tară islamică.

SPORT a SPORT & SPORT
Comentariile agențiilor internaționale de presă despre

Evoluția echipei Steaua în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni “ la fotbal

BRUXELLES 3 (Ager
pres). —- Comentând rezul
tatele înregistrate în me
ciurile tur din cadrul se
mifinalelor „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal, 
corespondenții agențiilor 
internaționale de presă 
menționează scorul strîns 
(1—0) cu care echipa belgi
ană Anderlecht a întrecut 
pe teren propriu formația 
Steaua București și victo
ria categorică, cu 3—3, ob
ținută de I.F.K. Goteborg 
în partida cu F.C. Barcclo- 
ra.

Referindu-se la meciul de 
la Bruxelles, agenția Reu
ter scrie, printre altele: 
„Belgienii s-au luptat să 
străpungă apărarea bine 
organizată a formației Stea
ua, din rîndul căreia s-au 
evidențiat' în mod special 
Stoica și Belodedici. Dar, 
fotbaliștii români nu s-au 
limitat la un joc strict de
fensiv, acțiunile lor ofensi

FILME
PETROȘANI- — 7 No

iembrie: Superman, I—II; 
Unirea: Sosesc păsările . 
călătoare; Parîngul: Cîn- 
tecele mării.

VULCAN: Cu cărțile pe 
față.

LUPENI — Cultural: 
Destine romantice.

URICANI: Un comisar 
acuză.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite iii pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
20,00 Telejurnal. 20,15 

Actualitatea în economie,
20,30 Imagini din R.P. Un
gară. 20,45 Partid birui
tor, vitează țară (color). 
Emisiune de muzică și 
poezie. 20,55 Lumea con
temporană și confruntă
rile de idei. 21,15 Serial 
științific (color). Civiliza
ția metalului. 21,35 La 
mărețul jubileu al parti
dului. Reportaj. 21,50 Te
lejurnal. 

ve dovedind că sînt capa
bili să practice un fotbal 
comparabil cu cel al unei 
echipe cu numeroase vede
te internaționale, cum este 
Anderlecht. Ei au fost de 
multe or; pe punctul de 
a înscrie un gol, ceea ce 
ținînd cont de desfășurarea 
partidei ar fi fost foarte 
posibil".

La rîndul ei, agenția 
„Associated Press" rela
tează: „Fotbaliștii români 
au jucat bine codind o sin
gură dată, în final, cînd 
Scifo a marcat unicul gol 
al meciului. Acest avan
taj minim s-ar putea do
vedi insuficient peste două 
săptămîni la București, un
de se va decide califica
rea".

„Echipa Anderlecht 
Bruxelles a obținut o vic
torie dificilă, CU 1—0, 
miercuri seară pe propriul 
teren în fața formației

I. €. S. Alimentara și 
A. P. Petroșani

INCADREAZA DE URGENȚA

- instalator sanitar.
Retribuția se va face conform Legii 

57/1974.

Mi co publicitate
FRAȚII, părinții, urea

ză dragei lor Mihaela Dra
gan, cu ocazia majoratu
lui, „La mulți ani !“. (6288)

FAMILIA Tecșa. urează 
scumpului lor Vlad Nico- 
lae, multă sănătate și „La 
mulți ani cu ocazia îm
plinirii vîrstei de 80 ani. 
(6290)

SOȚIA, copiii și nepoții 
urează scumpului lor soț,

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIILE Daminescu și Părăianu sînt alături 
de tovarășul director ec. Toma Gheorghe la durerea 
încercată prin decesul tatălui său și transmit con
doleanțe familiei îndoliate. (6286)

Steaua București" — notea
ză agenția France Pres.se",

In „Cupa Cupelor", Di
namo Kiev a luat o serioa
să opțiune pentru califica
rea în finală învingînd cu 
3—0 pe Dukla Praga, în 
timp ce Atletico Madrid 
nu a reușit dccît un suc
ces la limită, cu 1—0, în 
jocul cu echipa vest-ger- 
mană Bayer Uerdingen.

In sfîrșit, în „Cupa 
U.E.F.A.", se pare câ F.C. 
Koln va fi finalistă în ur
ma victoriei la scor: 4—0 
obținute în fața echipei bel
giene Waregem, dar în cea
laltă semifinală disputa 
continuă, întrucît Real 
Madrid a reușit să înscrie 
un gol în jocul de la Mila
no pictzmd cu 1—3 la In
ter nazionale.

Meciurile retur se vor 
desfășura miercuri, 16 apri. 
l'e.

tată, socru și dumic. Moga 
Viorel, sănătate, viață lun
gă și „La mulți ani !“, cu 
ocazia zilei de naștere și 
a ieșirii la pensie. (6287)

VIND apartament, De
va. Informații, Petroșani, 
telefon 43558. (6282)

VIND urgent, Dacia 1300, 
preț convenabil, Velefon 
44365, după ora 17. (6285)

Duminică, 6 aprilie
ti, 10 Telex.
U,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de ghioz
dan.
Dincolo de Atlantida.
Episodul 4. 
(color).

12.49 Din cununa cântecu
lui românesc. • 
Muzică populară, 
(color).

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

—• Spre comunism în 
zbor.
Muzică și poezie.

— Azi, în anul 65 al 
partidului. 
Reportaj.

— Dincolo de rampă... 
surprize muzicale.

— Cotidianul în 600 de 
secunde.

— Aprilie, tril de cio
cârlie. Moment poetic.

—- Un talent în trei ipos
taze:’ Laurențiu Ca
zan.

— Telesport.
— Lumea minunată a 

filmului.
— Secvența telespecta

torului.
14,45 însemne ale unui 

timp eroic.

Epoca Ceau.șcscu. 
In prim-plan omul. 
Reportaj.
(color).

19.00 Telejurnal.
19.20 Țara mea azi. Jude

țul Giurgiu în anul 
65 al partidului. 
Reportaj.
(color).

19.40 Cintarea României, 
(eoler).

20.20 Film artistic. 
Cabana de schi, 
(color).

21.45 Telejurnal.
Luni, 7 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,20 Partidul — inspirator 

și făuritor al civili
zației socialiste ro
mânești.
(color).

20,35 Pentru sănătatea și vi
goarea întregului po
por.
Documentar.

20.45 Tezaur folcloric, 
(color).

21,00 Roman foileton. 
Marea iubire a lui 
Balzac.
Episodul 6. 
(color).

21,50 Telejurnal..

Marți, 8 aprilie
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie. ■
20,30 Teatru TV.

Vlaicu Vodă
de Alexandru Davila. 
Premieră TV.
(color).

21,5o Telejurnal.
tlIM/UIlUUUUUlHUlIHUIIIlUllltUUlluiliHUinuuiuium.

PROGRAMUL ȚV
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Miercuri, 9 aprilie
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie,
20,30 Izbîndâ comunistă. 

Emisiune de versuri .și 
cântece.

20.50 Tribuna TV.
Partidul Comunist 
Român — gîndire no
vatoare, acțiune re
voluționară.

2.1,03 Film în serial.
Cei patru Robinson.
Episodul 3.
(col Ol').

21.50 Telejurnal.

• Joi, 10 aprilie
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Epoca Nicolae 

Ceausescu — timp al 
mărilor înfăptuiri re
voluționare.

•— Școala superioară ro
mâneasca în anul 65

al partidului, 
(color).

20.50 Soare, tinerețe, pace. 
— Emisiune muzieal-litc.

rar-coregrafică. 
(color).

21,15 Tribuna exirerienței,.
21,35 Invitație în studiouri

le Radiotclcviziunii. 
(color), x

21.50 Telejurnal.
Vineri, 11 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

20,35 Cîntecul și poezia a- 
cestor ani eroici. 
In epoca dc glorii ce-o 
trăim.

20.50 Cadran mondial. 
România — Ceaușescu 
Pace,
Documentar, 
(color).

21,05 Serial științific.
Civilizația metalului. 
Episodul 13. 
(color).

21,30 La mărețul jubileu al 
partidului.
Roadele pcrscvcren- 
ței. Reportaj.

21.50 Telejurnal.
Siinbătă, 12 aprilie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 
' mină.

(parțial color).
— Cîntece de pe la noi... 

cu Ștefania Rareș.
— Gala desenului ani

mat.
•— Pasiuni de-o viață.
— Tot ce are țara mai 

frumos.
Oameni, locuri, fap
te.
Reportaj.

— Marile momente ale 
baletului.

— Popor eroic, glorios 
partid. \
Versuri.

— Tablouri din Galeria 
Nație nală.

— Sub cupola circului.
— Muri interpreți ai sce

nei lirice.
— Azi, în anul 65 al 

partidului.
Reportaj. ;

— Autograf muzical: . 
Mihaela Runceanu.

14,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia. 

(parțial color).
19.50 Primăvara la... 

varietăți.
(partea a II-a). 
(color).

20.50 Film artistic.
Capcana.
Produțție a Casei de 

. Filme Patru.
(color).

22,00 Telejurnal.
22,10 Album de romanțe, 

întâlnire cu Ioana 
Radu.
(color)
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