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Glorioasei aniversări 
a partidului, 

cinstirea faptelor 
de muncă înnoiri arhitectonice m Petrila.

Succese la 
extracția t 

cărbunelui
• Cel mai mare plus 

al zilei de 9 aprilie — 
372 tone de cărbune — 
s-a înregistrat la carie
ra Cîmpu lui Neag. In 
acest mod, cantitatea ex
pediată suplimentar de 
la începutul lunii se ri
dică la 1217 tone 
bune. Inginerul 
Constantinescu, 
torul carierei, ne 
nică : „Demarajul bun 
înregistrat la unitatea 
noastră, se datorează, în 
primul rînd, mai bunei 
organizări a muncii în 
schimburi și atacării lu
crării din partea estică, 
zona Balomir, în care 
este cantonată o mare 
rezervă de cărbune. Re
zultatele din luna în 
curs au fost obținute 
prin strădania celor trei 
brigăzi de producție? 
conduse de ing. loan 
Pleșa și subinginerii 
Radu Botez și loan 
Bercu, precum și a for
mației de mecanizatori, 
coordonată de Dumi
tru Zaharia".

• Ziua la care ne re
ferim a fost rodnică și- 
pentru minerii de la U- 
ricani. Paroșeni, Ani- 
noasa și Lonea. Din a- 
batajele acestor între
prinderi au fost extrase, 
peste preliminarul zilei, 
556 tone de cărbune. 
(Gh. O.)

se ri- 
căr- 

Silviu 
dîrec- 
comu-

Devansarea lucrărilor pentru 
deschiderea minei Valea de BraziSe poate spune că la mina Valea de Brazi a început numărătoarea inversă... In curînd, această nouă mare capacitate de producție va fi „propulsată" între unitățile rmniere ale Văii Jiului. Desigur, și pină acum, în decursul lucrărilor de deschideri, au fost livrate, de aici, cantități de cărbune. Dar adevăratul demaraj al producției va coincide cu punerea în exploatare a primului abataj.In acest scop, minerii din brigada condusă de Gheorghe Saigiu depun eforturi pentru a grăbi momentul cînd șuvoiul negru_ va „curge" din frontalul blocului 9, stratul 17—18. Ei sapă suitorul de atac, ceea ce însemnează că viitorul abataj este deja conturat. Tot ei, adică schimburile conduse de Constantin .Mustață, Marin Tîru, Ion Sțre- ja, au executat galeriile de cap și de bază. La toate a- ceste lucrări ei s-au străduit nu numai să realizeze -o calitate ireproșabilă, ci și să devanseze termenele prevăzute în grafice. Deoarece sînt conștienți de faptul că fie și numai o zi cîștigată pentru exploatare înseamnă sute de tone în plus. Iar cînd „calendarul" e „grăbit" cu mai bine de o lună, cît se preconizează; rodniciei eforturilor

lor se va măsura cu miile de tone de cărbune.Am solicitat -inginerului Gheorghe Varhonic, șeful sectorului II, beneficiarul acestui prim frontal, amănunte despre modul cum : este pregătit, din punct de vedere tehnic și organizato- . ric, momentul intrării în funcțiune a noii capacități de producție. „In prezent, ne arată interlocutorul, combina, cu care va fi dotat abatajul, un ‘abataj cu susținere individuală. se află în întreprindere, și i s-au făcut toate probele. Ș-a alcătuit un program special pentru introducerea ei în .front". Problema, majoră pentru un colectiv în formare, a calificării personalului care va exploata utilajul, este și ea pe cale de a-și găsi soluționarea. Deja, o echipă de lăcătuși (între care Vasile Ciucu, Emeric Farcaș, Hie Băloi,

loan Chiriac), care au montat-o și demontat-o la suprafață, îi cunosc „secretele" de funcționare. Alți meseriași necesari în abataj, electricieni și hi- draulicieni, au fost familiarizați, cu sprijinul colegilor de breaslă de la Uri- cani. Cu alte cuvinte, totul este pregătit pentru ca în- tîiul abataj al minei Valea de Brazi să intre în cultul de producție.Aceasta reprezintă,sigur, primul pas. Următorul va fi cel de*al doilea abataj, planificat să intre în funcțiune la nii august* tot sectorului II. Și brigăzile carepanoul se străduiesc

cir*de-
sfîrșitul lu- în cadrul acest „pas" conturează să-l

Sabin BORCAN

Conștiința socialistă

In devenirea socialistă a țării noastre, Congresul al IX-lea al Partidului munist Român, din 1965, reprezintă Un Co- iulie. moment de o semnificație deosebita, cu profunde rezonanțe istorice, îptrucît a inaugurat o epocă ce se caracterizează pfintr-o complexitate deosebită în care transformările revoluționare de esență în dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție. în sistemul politic. în domeniui culturii, sînt corelate orga- • nic cu activitatea politico- ' educativă sistematică des- condueerea partiduluipartidului,în
fășurată sub și îndrumarea nostru.In concepțiaa secretarului general, viziunea sa novatoare, pentru implicarea tot mai activă a filozofiei materialistdialectice și istorice . în transformarea revoluționa-

a omului nou

Puterea de asuma
răspundereaFișă de portret : CONSTANTIN SPAFIU. — 34 de ani, născut în Novaci — Gorj. s-a calificat sudor la Grupul școlar de petrol din Moreni; după satisfacerea stagiului militar, ajunge -la. miria Petrila, la sectorul XI unde lucrează ca sudor, apoi devine miner ; urmează liceul seral, școala de maiștri; revine la mină ca maistru minier în sectoarele I, XI; iar din ’83 la IV, unde devine secretarul comitetului de partid ; este membru în comitetul

— La 34 de ani, , co
munistul Constantin Spa
țiu ar avea toate moti
vele să fie mulțumit. A- geam irer, apoi maistru, 
tît profesional, cît și

județean de partid.țiune Dacă eram mulțumit cu pruna mea calificare, d<- sudor, nu ajun-nu aveam satisfacțiile de 
politic a avut o evoluție azj gîndesc întotdeau-
fructuoasă, autentice
împliniri...— Un om, mai ales un comunist, niciodată nu trebuie să fie mulțumit de ceea ce a realizat. Auto- mulțumirea predispune, la lene în gîndire și ac-(Continuare in pag. a 2-a>

na cu bucurie la începuturile mele în minerit. Am lucrat ca sudor în puțul de extracție. Aici, in puț,
Ioan DU BEK

>■

(Continuare tn nae a 2-a)
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Printre fruntașii minei 
ddvic Varga. In imagine,

ră a vieții sociale și a conștiinței omului „...nu e su
ficient să repetăm unele 
teze elaborate cîndva..." riscind astfel să transformăm dialectica într-o dogmă și nici „...nu trebuie să 
căutăm în operele clasici
lor dacă au spus sau nu 
ceva despre fenomenele de 
astăzi..." ceea ce ar echivala cu o atitudine conservatoare, ci e necesar, să avem în vedere — așa cum se desprinde din opera secretarului general al partidului — că o condiție a. vitalității filozofiei marxiste a fost și rămîne „reîmprospătarea sa neîncetată din izvorul gîndirii și cunoașterii universale". fn concepția partidului - nostru, contribuția filozofiei materialist-dialeețice și istorice la dezvoltarea conștiinței, socialiste trebuie să aibă în vedere soluționarea profund dialectică a corelației dintre general și particular. In acest sens sînt edificatoare aprecierile se-■ •* • .'••• • ■ • ■

Tiberiu GAGYL 
lector univ.. 

Institutul de mine Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)
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Dîlja se numără și formația condusă de minerul Lu 
schimbul condus de Aurel Pița.

' ■ Foto: Al. TĂTAR

IN PAGINA A 2-A .• Sub semnul Anului Internațional al Păcii — Declarația Marii Adunări Naționale, expresie a voinței de pace a poporului român• Munca politică dinamică, eficientă în sprijinul ac- tivi tații economico-sociale• Vă informăm,
Preocupări 

constante pe linia 
economisiriiConsemnăm eforturile' ce se fac - in cadrul secției de ur.nalâ cin Livezeni pe Ji- : tiia economisirii energiei eiectrîce și carburanților. Din relatarea șefului brigăzii“de întreținere, Alexandru Szanto, am reținut că, printr-o bună gospodărire și folosirea judicioasă a mașinilor din secție, au fost economisiți, de la începutul anului, 3000 kWh energie electrică, 25 tone de cărbune și 500 litri de motorină. In această perioadă nu s-au înregistrat deranjamente la nici unul din utilajele acționate e- lectric.Brigăzii de întreținere îi aparține și ideea recondi-

Organizare optimă pentru îndeplinirea 
planului la export

(Continuare in pag. a 2 a)

Peste 60 la sută din pro- lot de .tricotaje către par- care studiază, ceri nțele-mo-ducția Întreprinderii de tri- tenorii din două din acestecolaje Petroșani' din acest , țări, an este destinată exportului. Proporția aceasta, exprimă un adevăr : tînărul colectiv de muncitoare de aici s-a maturizat repede sub aspect profesional, în- ...................cit produsele de calitate, fa- r,i'.' ne-a spus că toate bricate într-o diversă ~~ ....mă sortimentală și în pas _______ ____cu cerințele pieței, au de- timp, și, în două Venit competitive. La ser- în devans. viciul de expediție al unității „se lucrează" *cu etichete care au înscrise a- dreseie unor beneficiari din U.R.S.S., Danemarca, Norvegia. .Anglia, S.U.A.Chiar la iqceputul lunii a- prilie, a fost trimis un nou

Sclicitind detalii despre realizarea sarcinilor de plan icveniu. la export, pe pomul t-imestru al anului, tovarășa Rodica Bodescu, inginer șef al intreprinde- ■ co-"a- mcnzilc din această perioadă au fost onorate la i cazuri, „Acordăm o a- tenție deosebită producției pentru export, prin exigență deosebită la pentru a ne păstra piețele pe care ne-am impus produsele și pentru, de.ee nu, 
a atrage și alți parteneri. De la serviciul de creație,

del din țările respective, prezentînd colecții în func- ■. tie de aceste gusturi, piuă la secțiile de producție, de finisaj — se alcătuiește un flux de producție a deviză este calitate calitate".Este de subliniat că organizarea a producției pentru export a devenit, la această unitate o tradiție. Am pututsă constatăm acest lucrucalitate, direct, în secții. In prezent, unitatea lucrează. pentru

cărui 
și iar

faptulexemplară

C.T. DIACONI

(Continuare în pag. a 3-a)
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Sub semnul Anului Internațional oi Păcii

Declarația Marii Adunări Naționale,
1

expresie a voinței de pace
a poporului român

Susținem strălucita inițiativă 
a conducătorului nostruCa cetățean al României socialiste, ca muncitor și co- am’ membru al partidului '' muniștilor români, trăit momente de satisfacție deosebită, de mîndri.e patriotică, satisfacții prilejuite de importanta și ampla cuvinlare rostită de conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceausescu, de adoptarea de către plenara Consiliului Național al F.D.U.S. a Declarației-Apel adresată partidelor și orgnizațiilor democratice, guvernelor și tuturor popoarelor lumii. Este o grăitoare mărturie a perseverenței și consecvenței cu care militează România socialistă, în frunte cu președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru dezarmare, pentru eliminarea totală a armelor nucleare și a celor clasice, pentru apărarea bunului cel mai de preț âl popoarelor de pretutindeni — pacea pe pămînt.Muncesc într-o uzină, care, se poate spune că, a renăscut în ultimii ani, fiind dotată cu o instalație nouă, modernă, menită să asigure o prelucrare superioară a cărbunelui extras de mineri din adîncurile din estul bazinului, pentru

a contribui pe această cale . în mai mare măsură la dezvoltarea bazei energetice a economiei naționale, la dezvoltarea în ritm accentuat a patriei noastre socialiste. Dar, pentru a ne realiza importanta îndatorire patriotică, avem nevoie de pace, de liniște. Numai așa ne putem dedica forțele progresului țării, înfăptuirii programului nostru de prosperitate și bunăstare, pentru binele tuturor fiilor patriei, iată de

ce îmi declar, împreună cu toți preparatorii Petrilei, acordul deplin cu noua și strălucita inițiativă de pace a președintelui României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu Declarația Marii Adunări Naționale, exprimîndu-ne totodată atașamentul fierbinte la întreaga politică internă ...i externă a partidului și statului nostru.
loan CIUR, 

lăcătuș, șef de echipă, 
Preparat ia Petrila

Vrem ca în lume

in sprijinulCRONICAR AL VIEȚII LOCALITĂȚII. Preocupările ' biroului Comitetului orășenesc de partid din Uricani pentru diversificarea formelor și mijloacelor muncii politico-educative în sprijinul realizării sarcinilor" e» conomice și sociale se concretizează în ultimul timp într-o nouă modalitate de informare a locuitorilor a- siipra sarcinilor și realizărilor diferitelor colective: stația .de. radioamplificare ain centru] orașului. Stația care funeționeză în cadrul clubului sindicatelor, are un colectiv format din membri ai activului de propagandă care culeg și redactează știrile și relatările din unități economice și social-culturale, realizînd, totodată, cele două șiuni săptăminale diferite colectivități, siunile difuzate înlunii martie au popularizat fruntașii în întrecerea socialistă de la unitățile miniere, de pe șantierele de construcții ale noii prepa- rații și căii ferate, precum și pe gospodarii de frunte

emi- pentru Emi- cursul

activității economica-sociale în contractarea și predarea la fondul centralizat al- acului a diferitelor animale și produse animaliere. Un rol. important în cadrul emisi unilor l-a ocupat, totodată, popularizarea legilor, mai ales a celei referitoare la contribuția cetățenilor la lucrările de înfru-

locală și-a asemenea, ac- gos-

cum și realizarea unui important volum de investiții sociai-culturale constituie o trăsătură, specifică a U- ricaniului anului 1986. Rea- ' lizarea obiectivelor în termenele prevăzute în grafice. presupune, în mod firesc, desfășurarea unei intense activități politico-educative. Sub îndrumarea comitetele r de partid și birourilor organizațiilor de bază, diferitele forme ale muncii po’itice de masă — colectivele de agitatori, gazetele de perete, inclusiv gazeta cetățenească a orașului, întreaga propagandă vizuală, ca și dezbaterile în grupele sindicale, au în centrul atenției aspecte ale activității de construcții- investiții, mai ales cele referitoare la ordinea ți disciplina pe șantiere, respectarea Decretului 400, comportarea locatarilor în căminele de nefamiliști. gazeta cetățenească cartierul Bucura a realizată o ediție degrafii cu „campionii" ab- sentomanilor de la lucru.CABINETUL DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE. La sediul comitetului orășenesc de partid Uricani a fost terminată amenajarea cabinetului de informare și documentare poli- tico-ideologică. Cabinetul este dotat cu un bogat și variat material documentar — grafice și panouri cu obiectivele dezvoltării e- conomice și sociale ale o- rașului, în profil teritorial, eu sarcinile unităților e- conomice pe acest an și pe întregul cincinal, colecții de ziare și reviste, o bibliotecă în ajutorul propagandiștilor și colțul juridic cu colecții de decrete și legi.In cadrul cabinetului sînt programate săptămînal acțiuni în sprijinul propagandiștilor, al muncii politico- educative de masă. (Dan STEJARU)

musețare și buna gospodăriri a cartierelor și străzilor orașului. Stația de radioamplificare consacrat, deedițiile popularizării țiunilor și realizărilor podăre.ști-edilitare.IN ATENȚIE — OBIECTIVELE DE INVESTIȚII. Amplificarea lucrărilor de investiții pentru crearea de noi capacități de producție în unitățile miniere, construirea noii preparați!, a liniei ferate pînă mina Valea de Brazi,

La din fost foto-să triumfe rațiunea! de amenințarea conflagrațiilor.Dorim ca toți copiii noș- tr., cei pe care cu nețărmu- rita dragoste îi formăm pentru viața de zi cu zi, la șccală, să se bucure de o viață ferită-de amenințarea războiului. Alături de ei, torte cadrele didactice, ne exprimăm totala adeziune față de Xnițiativele de pace ale României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Vrem ca în lume să triurti- fe rațiunea, să ,ne bucurăm de munca noastră, de tot ceea ce construim prin e- fortul întregii națiuni pentru înaintarea fermă a României pe‘drumul luminos al comunismului.
Viorica CHIRCULESCU, 

învățător, secretar al • 
organizației de partid. 

Școala generală nr. L 
Petroșani

Trăim cu toții într-o țară liberă, frumoasă, în care oamenii muncesc cu hărnicie pentru a făuri noi noi bunuri materiale spirituale. Aici, în Valea jiului, mineri, constructori, cadre didactice, muncitori, din toâte-domeniile de activitate, am primit cu deplină aprobare Declara
ția Marii Adunări .Națio
nale, expresie a voinței u- nanime a României socialiste de a trăi în pace și prietenie cu toate popoarele lumii, de a făuri o nouă societate, lipsită de arme,

Devansarea lucrărilor[ (Urmare din pag. 1)facă mai repede și mai bine. Ortac:i lui Costache Zaharia au executat deja 250 de metri din galeria de cap, cei conduși de Miron Moraru făcînd 2.10 metri din galeria de bază. OPentru a grăbi lucrarea, brigada Moraru a montat 
o combină de înaintare CI2, ceea ce le asigură o creștere a vitezei de avansare cu cel puțin 50 la sută.Paralel cu pregătirea celui de-al doilea abataj se derulează un program menit să doteze, imediat, cu un utilaj de înalt randament, un complex mecanizat de mare înălțime. O parte dintre componente
le sale, cele mai importan
țe, au fost deja livrate de către constructorii de mașini timișoreni. Prin cursu
rile de calificare, prin schimburi de experiență cu

e

și

frpntaliști. de la alte unități sînt pregătiți și minerii care îl vor monta și îl vor mînui.Cu alte cuvinte, actualitatea muncii la mina Valea de Brazi este dominată de eforturile pentru, a pune în funcțiune, în de- vans, primele capacități de producție ale acestui an, hotărîtoarc în onorarea sarcinilor prevăzute pentru 1986. Am văzut că se lucrează, în acest scop, repede și bine. Și. am adăuga, și în condiții de eficiență economică, pentru că. pînă acum, față de cheltuielile de deviz au fost' făcute e- ecnomii în valoare de un milion ae lei, prin scăderea cheltuielilor ■ pentru întreținerea utilajelor, prin reducerea consumurilor e- nergetice. Aspect important și de bun augur pentru viitorul producției rnina Valea de Brazi. la
Preocupări constante

(Urmare din pag. I)ționării unor piesa în ve
derea refolosirii. Prin modificarea fuliilor electromotoarelor de la freze a fost posibilă înlocuirea curelelor de transmisie late, ..Cțț altele, trapezoidale. O- perativ, s-a intervenit și în

cazul pbmpei de retur de la aparatele de uscare. Prin modificări ale sistemului de acționare a fost găsită soluția optimă pentru ca pompa să nu se mai eheze, înlăturîndu-se, fel, opririle datorate arderii motorului de acționare. (Gh O)
blo- ast-

I 
I 
I 
I
I

PALMARES. La cea de-a VII-a ediție a festivalului interjudețean „Speologie — știință, artă și pasiune", desfășurat, între 4—6 aprilie, la Călimănești, speologii din Valea Jiului au constituit o prezență notabilă prtn Iulius Bor, președintele cercului' speologic „Hidrocarst" din Vulcan, care a primit premiul special al juriului pentru

speo-filatelie. Un colectiv de studenți din cadrul cercului „Emil Racoviță" — Pețroșani, a fost onorat cu locul III în întrecerea dia- poramiștilcr; de asemenea, s-a bucurat de elogii lucrarea lui Rolnulus Ven- țel și Ernest Rakovsky (cercul „Piatra Roșie" Petroșani), despre Ponorul Răchițeaua din munții Sebeș.FANFARA. Sediul fanfarei minerilor din Vulcan s-a mutat, de eurînd, la ciutul muncitoresc din localitate. Vechea clădire

La secția de preparare a cuarțului Uricani se intro
duce un nou lot de minereuri la calcinare.

Foto : Robert TA VIAN
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Puterea de a-ți asuma răspunderea
(Urmare din pag. I)am cunoscut minerii din brigada iui Vasile Pavel. N-am i zistat tentației. Am cerut și am ajuns în brigadă. In 7 luni am fost ajutor miner, apoi cu stagiul redus, am devenit miner și șef de schimb. Să fiu sincer, am trecut la brigadă pentru bani. Se cîștiga frumos. Dar în brigadă am prins cu. adevărat drag pentru meserie. Sînt mîndru și azi de lucrările de înaltă specialitate pe care le-am executat.

— M>ner la lucrări 
speciale de investiții și 
azi, totuși „cărbunar in 
linia I“, adică maistru 
in abatajele celui 
mare sector al minei...— După școala de maiștri am fost trecut la producție: Nu prea erăm eu „acasă" ; am avut experiența doar a cîtorva a- xuri colectoare tăiate

prin stratul confruntarea frontul de preliminarie, am devenit cărbunar, „La producție e nevoie de tine", mi s-a spus, și apoi „fiecare la locul potrivit'*... Am înțeles și m-ain străduit să devin într-adevăr om potrivit pentru producție. Și zic, că aici, mai ales în cel mai bogat strat, trei, avem satisfacții deosebite. Desigur, doar dacă lucrezi corect, dacă îți respecți meseria, regulile mineritului, deosebit de riguroase, dar strict necesare... Se spune despre mine — formulă lansată de tînărul brigadier Ștefan Rotaru — „dacă vrei să te ai bine cu Spafiu, să 
mai puști abatajul și să ridici capacele de pe transportor". Intr-adevăr țin mult la a- ceaștă pretenție : înseamnă că schimbul se termină cu ciclul încheiat complet, că am realizat preliminarul, am dat și peste...a fost demolată, pe amplasamentul respectiv urmînd să fie extins „Parcul tineretului". (Gh. O.)RECUPERĂRI. In această primăvară, ne anunță Vasile Diaconu, șeful centrului Petroșani de recuperare, colectare, achiziții și desfacere a materialelor re- folosibile, pe lîngă cele 400 de containere tip pentru colectat hîrtia existente în municipiul nostru, sînt în curs de amplasare alte 40. In eurînd va fi repusă în funcțiune rulota

3. Dar aici. în zilnică cucărbune, cu — Cum se traduce, 
cum trebuie să se tra
ducă în viața de fiecare 
zi, după dumneavoastră, 
tovarășe Spafiu, cerin
ța pusă în fața comu
niștilor de a fi mereu 
în frunte 1— Să fii comunist în fapte, nu prin vorbe, să fii adică exemplu de răspundere, de dăruire, de exigență, în satisfacerea inte- reseloi țării, ale colectivității ș’ abia apoi să vezi de interesele tale. Mina — și de aceea îmi place această meserie care nu. degeaba se spune că este a bărbăției și curajului — îți dezvoltă — tocmai aceste calități, răspunderea față de cauza comună care este producția de cărbune, întrajutorarea tovărășească, exigența. Și pot afirma cu satisfacție că avem asemenea oameni care îșl afirmă calitatea de comunist, zi de zi, prin fapte de ex-

cepție. Așa sînt brigadierii Alba, Rotaru, Grădinaru, șefii de schimb Gavrilă Mihai, Vasile Constantin, Vasile Ionescu, precum și electrolăcătușii Ilie Tîrlea, Gheorghe Rotaru, Lazăi- A- lexa și mulți alții, care răspund întotdeauna DA, ori de cîte ori e nevoie, pentru producție, chiar dacă e vorba de efort suplimentar, de prelungirea 
schimbului, de aprovizio
narea abatajelor. Oameni 
ca ei, care au puterea să-și 
asume răspunderea de a 
fi exemple pentru ceilalți, 
în muncă și viață, așa sînt comuniștii noștri, așa îi creștem pe tinerii comuniști...

— Și rezultatul— Avem pe toate schimburile organizații puternice, avem un colectiv omogen, care se afirmă prin rezultate pe măsură. Plusul de la ar-peste 3000 de tone de începutul anului e Un gument...pentru rec uperarâa hîrtiei, deșeurilor textile, resturilor de plastic și bateriilor uzate.DOTĂRI. Autobaza de transporturi auto Petroșani și-a îmbogățit recent parcul de mașini cu cinci autobuze românești tip „Ro- car Montana".LUNA. Sing. * Alexandru remarcat pînă acum Șofronici, șeful sistemului Valea Jiului al Oficiului județean de gospodărire aapelor, ne anunță că, înluna aprilie, declarată „Luna curățeniei apelor" se întreprind, cu sprijinul cetă-

țenilor, întreprinderilor și instituțiilor, măsuri pentru deșpotmolirea albiilor nurilor, pîrîurilor, canalelor și rigolelor de scurgere, a deschiderilor podurilor și podețelor, defrișări de vegetație ale malurilor, curățirea și înierbarea digurilor. La astfel de acțiuni s-au mai ales cetățenii din Vulcan, care au prestat multe ore de muncă patriotică pe Valea Morii și în zona Jiului de Vest.FOLCLOR. Astăzi, la Casa de cultură, începînd cu

ora 20, sub egida casei de cultură din Ineu, ansamblul „Doina Crișului" va prezenta un spectacol de muzică populară. Vor fi prezenți pe scenă, printre alții și Pera Todorovici, Cornelia Căprariu, s Gheor- ghe Faur. Spectacolul este intitulat „Românie, plai de dor". (Al. H.)
I 
I 
I
I
I
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ovadă elocventă a autodepășirii, performanța sectorului electromecanic al minei Aninoasa în ceea ce privește depășirea planului valoric la piese de schimb și recondiționări pe primul trimestru• plus 2 470 000 lei, adică aproape cît depășirea pe întreg anul 1985 — pune în valoare legătura orga-i taică a activității minerilor cu cea a lăcătușilor, strongarilor, electricienilor și celorlalți meseriași din cadrul sectorului VIII.— In acest început de : an, ne relatează ing. Du- } mitru Cocotă, șeful secto- i rului, s-au recuperat din subteran cele mai mari cantități de piese de schimb și subansamble u- zate, pe care noi le-am reparat. Eficiența constă în faptul că folosirea lor asigură însemnate economii de fonduri și de timp.

tribuția în ușurarea efortului fizic și creșterea productivității în subteran, prin aportul gîndirii tehnice, fiecare categorie so- cio-proferională din sector remareîndu-se măcar cu o realizare tehnică în — sprijinul producției de cărbuneIn urmă cu vreo doi . ani, precizează ing. Gheorghe Balica, lăcătușul Iosif Puncs, șef de echipă. a gîndit o nouă soluție care ușurează manevrele la gura silozului, confecțio-

ructuoasa ' colabo- r rare a condus la un ridicat nivel de responsabilitate muncitorească, fără 43 000 lei realizările primului trimestru sînt duble față de plan la recondiționări. In acest sens stau mărturie axele canelate, lagărele de TR3, discurile, rotoarele pompelor, cuplajele hidraulice care-și trăiesc a doua-viață în subteran. Intre așii recondiționări* lor sînt recomandați lăcătușii Gheorghe Lăcătu- șu (nume și renume deci!), Vartolomeu Ignat,Arman, strungarul Andrei Drăghicî. frezorița Iuliana lleș și mulți alții. Priceperea profesională sporit considerabil
Ion
și-a con

sa a

durata de funcționare ă lanțului și culegătorului de lanț, a întregii instalații Electricienii, care asigură întreținerea insta- lațiiioi de extracție, ventilare, telegrizumetrice, de interf onie Și dispeceri- zare, nu s-au lăsat mai prejos. Dumitru Vilciu, împreună eu echipa sa, a conceput și realizat un sistem de semnalizare a fluxurilor principale de transport, care s-a dovedit ătît de util incit a fost cuprins și de panoul

la lui
acestdes-

ENERGIA r_____
primordială 
a succesului

nînd o bandă dozatoare cu covor. Idcca s-a generalizat la orizontul XI mediu, Unde toate gurile de rol sînt dotate eu astfel de benzi.nginerul șef. electromecanicBar a venit la A-recunoscutamecanizăriisubteranulPrezentîn- Grigore Pădureanu. mais-
Zeno

■i

B&RBATI

MINER
sinoptic al noii și modernei instalații, care asigură operativitate în Urmărirea procesului de producție și decizii prompte, corecte. De cuvinte de laudă au parte și membrii echipei service, experiență în întreținerea și rea complexelor mecanizate este recunoscută. In acest sens se disting ing.

a căror montarea, demonta-
echipă Rom ilus Mărilăciplina, receptivitatea

Inirtoasa cu experiență a lucrărilor dinParoșenilor.du-li-se avantajele car- trul Vasile Onuț, șefii de casării stațiilor de acționare a transportoarelor și Victor Dunca Alb. Dis- TR3, meseriașii din sectorul VIII s-au arătat cuce- tehnică, iată constantele riți de ele, n-au folosit mî’nile pentru aplauze, ci pur și simplu au trecut la modificarea stațiilor. lor, prelungind astfel
tradiționale ale acestui colectiv, care cuprinde mai bine de 400 de oameni. Un exemplu concret, cînd a fost necesară

Organizare optima
(Urmare din pag. I)export cu mai bine de 60 la sută din capacitățile de fabricație. In atelierul de confecții, cel mai important, acolo unde tricotajele iau înfățișarea definitivă, la sfîrșitul schimbului l, maistrul coordonator Maria Muscalu are de ce să se declare mulțumită. S-ău produs peste 1 600 de bucăți din loturile ce se pregătesc pentru U.R.S.S., S.U.A., Norvegia. Calitatea este ireproșabilă — o confirmă și o simplă privire, dar mai cu seamă ochiul ager și exersat al CTC-iste- lor- Gica Aldea și Joița Burgui, care nu lasă să „scape" nici un amănunt. Fină a ajunge însă pe masa controloarelor de calitate, produsele trec pe un a- devărat flux al calității, pentru că aici, la aceste mașini, lucrează cele mai experimentate și mai bine pregătite muncitoare din întreprindere. Adică pe la croit, unde Marta Orban, 

Ana Szatmary, Elena Dinu taie, expert contururile în „panourile" de tricotaje. A- poi, pe operațiuni, confec- ționerele, între care se remarcă Iuliana Dragoș, Arsineta Ioneseu, Eliza Covaci, Vetuța Apostu, Ana Dediț, dau forma definitivă, la mașini de înalt randament, respectivelor produse. După ce au trecut de compartimentul CȚC, tricotajele fac „un popas", înainte de expediție, la ambalat — și operațiunea 
»o este deloc minoră, pentru că beneficiarii sînt exi- genți și îs privința acestor aspecte — unde muncitoarele Adriana Dțugan și Silvia Zălog știu să lucreze în consecință.

După cum se.- poate constata și din aceste consemnări. producția pentru export este exemplar organizată, pe fluxuri de fabricație în care lucrează cele mai bune muncitoare, cu o bună asistență tehnică pe fiecare schimb. Este un argument al îndeplinirii sarcinilor pentru Viitor : „Și în luna aprilie ne vom respecta termenele contractuale, ne spunea tovarășa Rodica Bodescu. Avem a- sigurate, pentru aceasta, capacitățile' de producție și materia primă necesare. Dar, mai cu scamă, avem muncitoare harnice și pricepute, conduse eu competență profesională**. un

tubarea unui suitor sectorul 1, lăcătușii Iosif Puncs, împreună cu alți colegi de muncă din atelier, au prestat trei șuturi consecutive.— Exemple de gen vă putem Oferitule, ne încredințează maistrul Teofil Blag. secretarul comitetului de partid pe sector. Avem o puternică organizație de partid, fiecare comunist constituie un exemplu mobilizator la locul său de muncă. Prin inițiativa și dăruirea personală a celor 150 de comuniști.- ț organizația noastră de partid își exercită rolul de conducător al procesului de producție.md’ția profun-y de! responsabili-lăți muncitoreștiimplică și impune o nouă < alitate a muta ”1, aportul tot mai consistent al gîndirii tehnice proprii.— Nu fa<-em fapte deosebite, nu descoperim lucruri senzaționale, conchide șeful de sector ; ne facem însă datoria cu prisosință. Aș putea sa Vă vorbesc despre maiștrii Gheorghe Popescu, Sabin Faur, Iosif Nagy, Cocotă, despre cîți strungari, lăcătușielectricieni. Toți își aduc contribuția la succesele și prestigiul sectorului nostru, în rețeaua conștiințelor umane individuale pulsează viu și ritmic forța întregului colectiv, energia primordială, determinantă, a capacității și realizărilor sale.
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Conștiința
(Urțnare din pag.. I)

socialistă
cretarului general al partidului în Raportul prezentat la Congresul, al XIII- Jc>a și anume : „genera
lul se realizează întotdeau
na în condiții concrete și 
se afirmă în forme particu
lare deosebite de la o țară 
la alta — așa cum suma 
experiențelor sociale parti
culare se exprimă în legile 
generale obiective ale dez
voltării societății o- 
menești.,.*’.Formarea și dezvoltarea continuă a conștiinței so
cialiste revoluționare a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor, constituie în viziunea partidului, așa cum este ea fundamentată în Programul- i- deologic, o cerință obiectivă în desfășurarea procesului revoluționar. Conștiință socialistă reprezintă b dimensiune definitorie* a omului nou, un factor e- sențial al forței și unității societății socialiste, o forță motrice deosebit de importantă a dezvoltării noii o- 
rînduiri, un element de bază care asigură integra
rea armonioasă, stimula- tiv-creatoare a individului în societate. Conștiința 1 socialistă nu apare, spontan, nu este reflexul automat al schimbărilor din baza economică, din viața materială a societății, ci, 
pe fondul acestor schimbări, ea se formează și se modelează conștient, prin . , acțiunea organizată și condusă de partid, a tuturor structurilor educaționale.Mai mult, însuși caracterul conștient al dezvoltării sociale socialiste este o operă de construcție pe care partidul nostru o înfăp-
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Unitatea nr. 129 „Lucoris" din complexul comercial 
etalon al comerțului modern.

Aflăm de la organele de stat
LEACDeși recidivists, Sallac din Lupeni curat de înțelegere, fiind încadrată ca muncitoare 

la Asociația de locatari Vîscoza III. Năravul din fire n-are lecuire, și-a zis în sinea ei, cînd a subtili
zat un aparat de radio din apartamentul unei locatare. Are însă, zicem noi, leacul fiind pronunțat de completul de judecată.

VICIUNu mai puțin de trei lucrători de la U.E, Paroșeni s-au prezentat la serviciu, în ultima perioadă, sub influența băuturilor alcoolice. Este vorba de Petru Pîrvulescu (52 ani), Tudor Todoran (48) și Eugen Ceapă (36), care vor suporta îomecirițele nerespectării prevederilor Decretului nr. 400/1981. Ce se întîmplă cu unii lucrători de la unitatea amintită ? Se pare că manifestă simptome de ha- plologie, de vreme ce confundă noțiunea de serviciu cu cea. de... viciu.

Terezia s-a bu- PROPORȚIIDin 49 de persoane cazate la tabăra de la Valea de Pești și verificate de organele de miliție, 20 nu a- veau viză de reședință, 4 aveau buletinele de identitate expirate, documentele altor doi nu mai puteau fi reconstituite decît cu ajutorul... științelor auxiliare ale istoriei. Proporția celor care încalcă legea fiind de-a dreptul alarmantă, s-a considerat că amenzile administrate vor avea darul să-i readucă în rîndul bunilor cetățeni.
PARAZITISMIn Lupeni a fost depistat recent Ilie Braicău, care, la onorabila virstă de . o jumătate, de veac, nu mai făcea ras» benă cu traiul cinstit. I s-a recomandat o perioadă de meditație de 4 luni, în conformitate cu Decretul nr. 153/1970, pentru redobîriclirea , apetitului de muncă.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

1
SI

„Hermes" Petroșani 
Foto : Al. TĂTAR

tuiește sistematic, iar calea principală prin care el realizează această operă o reprezintă ampla sa activitate teoretică, ideologică, politică și educativă. Formarea omului nou, cu un larg orizont de cunoaștere și o înaltă conștiință, educat în spiritul adevărului 
și al cultului muncii, al patriotismului și solidarității internaționale, reprezintă în concepția partidului nostru un factor hotărî- tor pentru accelerarea î- naintării societății românești pe calea transformă
rilor revoluționare. Formarea conștiinței înaintate, chemată să răspundă consecvent menirii sale istorice 
în «tapa actuală, presupune, înainte de toate, însușirea concepției despre lume și viață a clasei muncitoare, a tezelor fundamentale formulate de creatorii acestor concepții ...„La ba
za întregii activități — se 
spune în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la cel de-al XIII- 
lea Congres al P.C.R. —■ 
trebuie să punem perma
nent concepția revoluțio
nară materialîst-dialectică 
a socialismului științific 
— știința transformării re
voluționare a lumii**.Activitatea de formare a omului nou, cu conștiință proces demodelare și spiri- oamenilori c o 1 a e 

.„Pu- 
! că

înaintată este un continuu și complex permanentă politico-morală tual-culturală a muncii.Tovarășul NCeausescu spunea ; 
tem spune cu mîndrie 
în ROMÂNIA SOCIALIS
TĂ se ridică un om nou. 
profund devotat idealuri
lor socialismului și comu
nismului, înarmat cu noile 
cuceriri ale cunoașterii, cu 
ideologia revoluționară, ști

ințifică a partidului nostru**.

Pe teme de 
difuzareDe puțină vreme, publicațiile centrale cotidiene sînt expuse spre vînzare în chioșcurile din Valea Jiului, cu excepția zilei de luni, în chiar ziua de apariție. Salutăm măsura întreprinsă de forurile superioare de poștă și telecomunicații.

Tratamentul balneoterapicIntre mijloacele moderne ale medicinii zilelor noastre baineofîzioterapia ocupă un loc important, acțio* nînd prin modificarea favorabilă a reactivității și prin creșterea capacității de rezistență a organismului. Dar tratamentul acționează și profilactic prevenind cro- nicizarea unor boli, repetarea recidivelor altora și a complicațiilor ce pot surveni. 'Țara noastră este foarte bogată în resurse terapeutice balneoclimaterice, e- xistînd o mare varietate de ape minerale, lacuri și nămoluri terapeutice, care permit tratamentul diferitelor boli cronice. Bolnavii cu afecțiuni reumatice mai ales cronice dege-, nerativc, pot apta pentru una dintre foarte multele ..stațiuni mari, precum Băile Herculane, Băile Felix, A- mară, Pucioasa, Bazna. litoral etc. sau' de interes lp-

cal: Vața, Geoagiu, Săcele- Gorj etc. Suferinzii de boli cronice digestive (ulcere, gastropatii, colecisto- patii, hepatapatii etc) au posibilitatea să ; se trateze în stațiuni renumite, precum Slănic Moldova, Bor-
Sfatul medicului
sec, Lipova etc. Sînt foarte cunoscute de cei suferinzi de rinichi (lițiazice inflamatorii sau altele) stațiunile Olănești, Căciulata și Călimănești, unde se pot trata și afecțiuni asociate cum sînt cele digestive sau reumatice. Bolnavii de .inimă beneficiază de stațiunile Buziaș, Vatra Dornei și ( ovasna, iar cei cu afecțiuni nervoase sau neurologice . pot efectua trata- rrren’e balneofi-zioterapice in stațiuni ca Sinaia, Pre

deal, Moneasa, Borsec, Her- culane. Toate aceste stațiuni dispun de instalații moderne de electroterapie, hidroterapie, cultură fizică medicală.Foarte multi oameni suferinzi de boli cronice urmează în fiecare an tratamente balneofizioterapice. Sînt însă și alții care neglijează acest lucru extrem de important pentru sănătate, irosindu-și concediile de odihnă în mod nefolositor. Din punct de vedere al sănătății, folosirea tratamentului balnedfiziotera- pic, ca mijloc recuperato- riu în completarea celorlalte mijloace terapeutice, este o măsură ce trebuie folosită pentru refacerea și menținerea sănătății în totcursul anului, sindicatele punînd la dispoziție unmare număr de bilete pentru tratament.
Dr. Petru TURCU
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Carnet cultural

Schimb de mesaje intre 
președintele Nicolae Ceaușescu
și președinteleTEL AVIV 10 (Agerpres).— Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost transmise lui Chaim Herzog, președintele Statului Israel, un mesaj de salut împreună cu cele mai bune urări de sănătate și Tarici- 
re, de pace și bunăstare poporului israelian. , ,■ Mulțumind pentru urările primite, Chaim Her- ' zog a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu un salut cordial, Urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului ro
mân.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea, de că-

Vot de încredere pentru guvernul francezPARIS 10 (Agerpres) — Guvernul francez a obținut votul de încredere cu prilejul prezentării declarației de politică generală a nou-
,,Challenger” — noiCAPE CANAVERAL 10 (Agerpres). — Cabina în care se afla echipajul navetei spațale „Challenger" 

nu a; fost afectată de explozie, • dezmembrîndu-se la contactul cu suprafața O- ceanijlui Pacific, a afirmat, într-p conferință de presă, Terra Armentrout, directorul Biroului de anchete ale Agenției federale americane însărcinate cu securitatea transporturilor.

Statului Israeltre președintele Statului Israel a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației P.C.R., care participă la Congresul Partidului Muncii/. .-.In cadrul întrevederii au fost abordate probleme ale dezvoltării raporturilor, ro- mâno-israeliene, precum și, unele aspecte ale vieții internaționale.*Tovarășul Ion Stoian's-a întîlnit, de asemenea, cu Yitzhak Shamir, viceprim- ministru și ministru al a- facerilor externe al Statului Israel.
lui cabinet în Adunarea Națională.In favoarea programului guvernamental s-au pronunțat 292 deputați, ceilalți 285 votînd împotrivă.
opinii ale experțilorCea mai mare parte a experților — arată agențiile internaționale de presă — apreciază că cei șapte astronauți aflați la bordul vehiculului spațial au pierit instantaneu, fie ca urmare a șocului provocat 
de explozie sau de forțele aerodinamice determinate de această prăbușire, fie a căderii cabinei, de la o altitudine de peste 14 km, în apele oceanului.

ale Ministerului
Din țările 

socialisteMOSCOVA Iff (Agerpres). La uzinele din Moscova Construcțiilor de întreprinderi ale industriei petrolului și gazelor a început construcția modelelor experimentale ale celor mai mari excavatoare cu rotor din lume, relatează agenția TASS. întreprinderile sînt profilate pe construcția de excavatoare care vor funcționa în condițiile pămîntu- lui veșnic înghețat, în mlaștini și în alte terenuri dificile.Anual, uzinele din Moscova expediază pe șantierele din Nord 100 de excavatoare. Ele pot săpa, în 10 ore de funcționare continuă, un șanț cu lungimea de 3 kilometri și adîncimea de 2,5 metri. _
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — „Rentabil, eficient, de calitate" — aceasta este deviza sub care în R.P. Ungară se desfășoară, anual, un concurs pentru tehnologii ce aduc economii de materii prime și de energie, relatează agenția TASS.In perioada cincinalului trecut, pe ansamblul economiei naționale ungare, s-au economisit materii prime și materiale în valoare de 17 miliarde de fo- rinți. Planul prevede ca în fiecare an pentru fabricarea unei unități de produs să se consume cu 1 la sută njai puține materii pt’i- me.

O expoziție în care sînt 
reunite peste 250 de desene, pasteluri și acuarele create de Pablo Picasso s-a deschis la Tubingen, în R.F.G. Aceasta este considerată una dintre cele mai reprezentative expoziții cu astfel de lucrări executate de marele artist spaniol. ’ Printre exponate se află unele care nu au fost prezentate niciodată publicului.

La Sao Paulo, în Brazi
lia. s-a deschis o amplă expoziție cuprinzînd tablouri de Picasso. Sînt prezentate

TELEX • SPORTATENA 10 (Agerpres). — In ziua a 5-a a turneului de calificare pentru campionatul mondial masculin de volei, ce se desfășoară la Atena, selecționata Cubei a învins cu scorul de 3—1 (15—9, 13—15, 15—5, 15—2) formația Suediei, iar reprezentativa Algeriei a dispus cu 3—0 (15—6, 15—3, 15—5) de echipa Noii Ze- elande. Alte rezultate: Bahrein — Australia 3—0 
(15—11, 15—9, 15—7); Canada — Tunisia 3—1 (Iff—8, 13—15,15—12,15—4); Grecia — Coreea de Sud 3—0 (15—13. -15—4, 15—4).

☆Sala sporturilor din Buzău va găzdui duminică, 13 aprilie, primul meci dintre echipa Steaua București și formația iugoslavă Metalo- plastica Sabac, contînd pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin.In semifinalele „Cupei Cupelor" la handbal masculin, formația H.C. Minaur 
Baia Mare va susține tot duminică, pe teren propriu, prima manșă din dubla în* tîlnire cu echipa vest- germană T.V. Grosswal
lstadt,

360 de lucrări inedite afe marelui pictor spaniol, realizate în anii ’30, ’50 și ’60, precum și opere din ultima parte a vieții lui Picasso — relatează agenția de presă spaniolă EFE.
Romanciera franceză Mar

guerite Duras, care în urmă cu doi ani a primit Premierul Goncourt, este laureata din acest an a Premiului „Ritz Paris Hemingway". Acest premiu, instituit anul trecut, răsplătește romanul „îndrăgostitul", tradus deja în 20 de limbi. Juriul a fost condus ■ de scriitorul și publicistul a- mericaii Pierre Salinger.Anul trecut, acest premiu a fost acordat scriitorului peruan Mario Vargas Llosa.
Guvernul norvegian a 

intrat în posesia manuscriselor a 29 lucrări compuse de Edvard Grieg și consi
MEMENTO

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Bădăranii; Uni
rea : Călărețul electric ; 
Parîngul: Fata fără zes- tre, I-II.PETRILA : Paloș contra paloș.LONEA: Cîntecele mării.VULCAN — Luceafărul: Mușchetarii în vacanță.LUPENI — Cultural : Cei șapte fantastici.URIC ANI: Pisicuța de catifea.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. 

derate definitiv pierdute. Intre acesțea se află șt partitura originală a suitei „Peer Gynt" —, cea mai populară lucrare a compozitorului. Revenirea în patrie a manuscriselor însoțite și de 371 scrisori scrise și semnate de Grieg, a fost primită cu mare satisfacție în Norvegia, țara în care Gneg este considerat în muzică la fel de important ca Ibsen în literatură. Toa
te documentele vor - fi transferate la Bergen, orașul natal al compozitorului, urmînd a fi puse la dispoziția cercetătorilor de specialitate.

La Havana s-au desfășu
rat lucrările primei sesiuni de lucru a Consiliului Superior al Fundației Noii Cinematografii Latino-A- mericane. Cu acest prilej, cunoscutul scriitor columbian Gabriel Garcia Marquez a fost ales președinte al Fundației.

20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,35 Cîntecul și poezia a- cestor ani eroici, (color).20.50 Cadran mondial (color). ■— România — Ceaușescu — Pace.21,05 Serial științific.-
— Civilizația metalului. Episodul 12. (color).21,30 La mărețul jubileu al partidului — reportaj.21.50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.
memento

Duminică, 13 aprilie11,00 Telex. .11,35 Lumea copiilor.— Telefilraoteca deghiozdan.
Dincolo de Atlantida, (color).12,40 Din cununa cîntecu- lui românesc. Muzică populară, (color).13,00 Album duminical.— „A fi“‘ la timpul prezent. Muzică și poezie.— Azi. în anul 65 al Partid.m ui.Repoi ta.i— Să crezi în viață, să crezi în dragoste. Muzică ușoară.— Te'esport.— Dincolo de rampă... surprize muzicale.— Cotidianul în 600 de secunde.— Lumea minunată a filmului.— Gala cîhtăreților. români.— Secvența telespectatorului.(parțial color).14.45 însemne ale unui timp eroic.. ... E p o c a Nicolae Ceaușescu,Dublu sens pe magistrala a II-a a metroului.(color).19,00 Telejurnal.19,25 Țâra mea azi.. ’1921—1986.: -(color).19.45 Gîntar ea României. De pe marea scenă a țăr’i pe micul ecran, (color)20,30 Film artistic.
TrestiaEcranizare după o povestire de Anna Se- 
gi-.eis.

Producție a, studiourilor din R.D. Germană2l,50 Telejurnal. . :
Luni, 14 aprilie20,00 Telejurnal.20,20 Partidul — inspirator și făuritor al civilizației socialiste românești.(color).

PROGRAMUL Țy
rzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/20,35 Tezaur folcloric, (color).20.50 Imagini" din R.P.D. Coreeană.(color).21,00 Roman foileton.

Marea iubire a Iui 
Balzac.(color).21.50 Telejurnal.
Marți, 15 aprilie20,00 Telejurnal; .20,20 Actualitatea în . economie.1921—1986.20,35 Glasul de pace al României. Muzică și poezie.,20,45 Teatru T.V.
împlinire.Scenariu TV de Vlad Galin.Premieră pe țară, (color). . .21.50 Telejurnal.

Miercuri, 16 aprilie20,00 Telejurnal."20,20 Actualitatea în economie.

20,35 Cîntecul și poezia acestor ani eroici, (color).20.50 Tribuna TV.21,05 Film în serial.
Cei patru Robinson, (color).21.50 Telejurnal.

Joi, 17 aprilie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.

' 1921 — 1986.20,35 E p o c a Nicolae Ceaușescu.Timp al marilor • înfăptuiri revoluționa- ' re, .(color)20.50 Invitație în studiourile Radioteleviziunii. (color)21.20 Secvențe siriene.(color).21.30 Experiență înaintată— inițiative, eficiență.21.50 Telejurnal.
Vineri, 18 aprilie20,00 Telejurnal.20.20 Actualitatea în economie. '■/1921 — 1986.20.30 Popas în Zimbabwe, (color).20,40 Cîntecul și poezia a- cestor ani -eroici, (color).20,55 Cadran mondial.- (color).21,00 Serial științific.

. Civilizația metalului.

21,35 Memoria documentelor.(color).21,50 Telejurnal.
Sîmbătă, 19 aprilie13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptă- mînă.Din sumar :— Țară dragă. Românie! Melodii populare.— Gala desenului ani-• mat.— Tot ce are țara mai frumos.Oameni, locuri, fapte. Reportaj. ,— Biografia unei statui: Mihai Eminescu. ;— Melodia săptămînii în primă audiție. .— Popor eroic, glorios partid.Moment poetic.— Azi, în anul 65 al partidului: 1921—1986.— Marile momente ale baletului. •— Strai de sărbătoare.— Telesport..— Autograf muzical, (partial color).14,45 Sâptămîria politică. - 19,00 Telejurnal.19.20 Țeleenciclopedia. (parțial color).19.50 Floarea din grădină. Emisiune-concurs pentru inert soliști- de muz»că populară, (color).20.50 Film artistic.

Raliul.Premieră TV. Producție a Casei de filme Trei.(color).22.20 Telejurnal.

T.Ă.G.L.H.S. BUCUREȘTI 
Brigada 2 Petroșani

qare execută lucrări hidrotehnice speciale în 
județul Hunedoara, cu sediul în Lupeni, Bu
levardul Păcii bloc 32 ap- 1, încadrează ur
gent :

— conducător auto, categoria B, C și D i

— mecanici utilaje, categoriile 1—6 '

— dulgheri, categoriile 3—6. 
Informații, la sediul brigăzii din Lupeni.

I. Ce Re A. DEVA 
Sucursala Petroșani

I NC A D RE A ZA: 

-economist
încadrarea se face conform prevederilor 

Legii 57/1974. , .
Relații suplimentare la telefon 42604 sau 

Ici sediul întreprinderii, strada Republicii nr. 91.

Mica publicitate: SCHIMB urgent locuință de colonie, două camere, parchet, sobe teracotă, cămară, bucătărie de vară în curte, apă în casă, cu garsonieră sau apartament în Petroșani Nord, Informa-- ții, strada Dacia nr. 3, intre orele 16—20. (6317)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tomâ Elena, eliberată de Spitalul Fetrila. O declar nulă. , (6320) , . ' - .-
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Popes
cu Varvara, eliberată de. 
IACCVJ Petroșani. O de
clar nulă (6321)
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