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In întîmpinarea gloriosului

jubileu al partidului

Îțrspîritul ideilor și orientărilor
tovarășului Nicolae Ceausescu

Cu planul pe patru luni îndeplinit

Râspunderi sporite 
în fața sindicatelor, pentru 

afirmarea capacității lor 
politico-organîzatoriceCaracterizată de puternica efervescență, de ampla și puternica angajare revoluționară a clasei muncitoare, a întregului nostru popor pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor primului an al actualului cincinal, pentru a întîmpina cu fapte deosebite de muncă și vrednicie glorioasa aniversare a partidului, viața social-politică a țării, a fost marcată de un eve-, niment cu multiple și profunde rezonanțe — Congresul Uniunii Geherale a Sindicatelor din România.încă din prima zi, dezbaterile înaltului forum al democrației noastre mun-. citorești-revoluționare s-au

desfășurat sub semnul i- deilor de excepțională valoare teoretică și practică, al tezelor și orientărilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului > Nicolae Ceaușescu, secretarul genertfl al partidului, în deschiderea Congresului. Magistrala cuvântare a devenit o bază pentru. dezbaterile din Congres, un veritabil program pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor sindicale, pentru a- firmarea lor tot mai puternică în viața politică, economică și socială a țării, pentru mobilizarea tuturor
(Continuare in pag. a >a)

întreprinderea minieră Lonea
• 17 500 TONE DE CĂRBUNE EXTRAS SUPLI

MENTAR DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI • IN LU
NA APRILIE, 3 500 TONE DE CĂRBUNE PESTE 
PLAN LA PRODUCȚIA FIZICA • PRODUCTIVI
TATEA MUNCII LA NIVELUL ÎNTREGII ACTI
VITĂȚI A FOST DEPĂȘITA, IN MEDIE, CU 160 
KG PE POST • Din cele cinci sectoare de produc
ție trei raportează plusuri cuprinse între 1 053 tone 
sectorul I și 14 600 tone„Mobilizați de organizațiile de partid din cadrul sectoarelor, minerii de la Lonea sînt ferm hotărîți să întîmpine glorioasa a- niversare a făuririi partidului și Ziua de 1 Mai cu rezultate din Ce în ce mai bune. Producția extrasă suplimentar pînă atunci să ajungă . la 15 000 tone de cărbune” se angaja colectivul de la Lonea prin ing. Ion Mîrlogeanu, inginer șef producție, cu mai puțin de o lună în urmă. Acest angajament nu numai că a fost realizat ci și depășit cu 2500 tone de cărbune, per- mițînd acestui harnic colectiv să raporteze îndeplini-

cu

Sîmbătă, 26 aprilie; -s-au încheiat lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România, important eveniment in viața social-politicâ a țării.Prin problematica < Uzată, prin hotărîrile doptate, ' congresul ana- a- ____„   'b.s-a constituit într-o puternică manifestare a democrației muncitorești revoluționare românești, într-o strălucită expresie a participării active, în ștrînsă u- nitate, a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii la conducerea ții, la' înfăptuirea cil interne și externe partidului și statului tru.In cursul dimineții, reluarea lucrărilor în participanții au fost formați că pe adresa greșului a sosit un număr de telegrame și seri-' sori din partea unor organe și organizații de sindicat, colective de oameni ai muncii din diferite domenii ele activitate.In continuare, pe marginea problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii:/ Ăneta Ciocan, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din unitățile sanitare, Dumitru Opincaru, maistru mecanic la întreprinderea „30 Decembrie”, județul Giurgiu. Matild Ba'.așsy, membru al Comitetului sindicatului de la întreprinderea textilă „Ol-

societă- politi- a nos-la plen, in- con- mare

. tyl” Sfîntu Gheorghe, Lică ' Iftehie, vicepreședinte al i Comitetului sindicatului de 1 la întreprinderea de rut- i mențf Bîrlad,. Argentina Fotta, membru al Comitetului sindicatului de la Institutul de cercetări Fundulea, județul Călărași, Paraschiv Bădiță, președintele sindicatului de la întreprinderea forestieră de exploatare și transport Ri muicii Vîlcea, Diamanta I.audoniu. vicepreședinte al Consiliului Național al Femeilor, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Dumitru Vasile, președinte- ’ le Consiliului, județean al sindicatelor Galați, Stelian Petruțescu, directorul Liceului industrial „Electronica” București, Ion Găină, maistru la întreprinderea minieră Bălan, județul Harghita, Niculina Vîrlan, președintele sindicatului de la Întreprinderea de confecții Fccșani, Virgil Mar- coșanu, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din insci’tuțule administrative de stat și consilii populare.Congresul a aprobat, a- poi, sistarea discuțiilor, a- preciindu-se că cei 381 delegați și invitați care au luat cuvîntul, în plen și în comisii, au examinat pe : larg activitatea economică, socială și cultural-ddu- cativă desfășurată de sin-.
——- ....
(Continuare în pag. a 4-a)

Co'ectivul minei Lonea intimpină cu realizări deosebite mărețele evenimente 
politice ale lunii mai. In imagine, mineri din brigada condusă de Mihai Anton, 
una dintre formațiile fruntașe ale întreprinderii. Foto: Al. TATAR

sectorul IV.rea integral^ a sarcinilor de plan pe patru luni cu cinci zile mai devreme. A- ceste sporuri de producție au fost obținute pe seama creșterii productivității muncii, indicator care la nivelul întregii activități a fost depășit în medie 160 kg pe post.Cu rezultate remarcabile în muncă se înscriu minerii sectorului IV, care au extras peste sarcinile de plan 14 600 tone de cărbune. Aplicînd o tehnologie, de lucru deosebit de eficientă, în condițiile geotcc- tonice ale minei Lonea — abataje cu tavan de rezistență — minerii din brigăzile conduse de Grigore Mîndruț, Florea Anton, Gheorghe Lipșa și Ion Boteanu, au obținut pro-
Gheorghe BOȚEA

(Continuate in pag. a 2-a)

1100 tone de cărbune peste planVineri, 25 aprilie, șapte întreprinderi miniere din bazinul nostru carbonifer — Lonea, Dîlja, Aninoa.șa, Paroșeni, Lupeni, Valea de Brazi și Cariera Cîmpu Iui Neag — au realizat, împreună, peste sarcinile de plan ale zilei 1143 tone de cărbune.• Cel mai ridicat plus — 404 tone — îl înregistrează harnicul colectiv de la Cariera Cirnpu lui Neag.
• Constanți în realizări

pe luna în curs, minerii de la Lonea. Aninoasa și Pa- roșeni. De la Efceste . mine, s-au extras în plus, în la care ne referim, 42, și, respectiv, 120 tone cărbune.• Succesele din ultimele 7 jle, . înregistrate de miner
ziua

64de
rii de la Dîlja și Lupeni, sînt superioare sarcinilor planificate, creindu se, in acest mod, premisele re- ■ cuperării, pînă la sfîrșitut lunii, a minusurilor acumulate. (Gh. O.) ț

Masă lemnoasă 
pesteForestierii din Valea Jiului și-au intensificat eforturile în luna aprilie, reușind să livreze suplimentar sarcinilor de plan 2000 mc masă lemnoasă. Sortimental, aceste depășiri au fost realizate la bușteni pentru cherestea și rulaj, lemn pentru celuloză și plăci fibrolemnoase. La realizarea acestor plusuri o contribuție deosebită au avut-o sectoarele Iscroni și Lupeni, conduse de . ing. Ion Dura și tehnician Ion Stăn- cău.

Noi lucrări edilitar-urbanisticeIn reședința de muriici- Ilie Gaja, adjunct al șefu- piu au început noi lucrări lui brigăzii 10 a Antreprizei de construcții și montaje Petroșani. Pentru hărnicia de care dau dovadă în efectuarea merită cuvinte
edilitare. A fost trasată fundația noului bloc 75 din cartierul Petroșani-Nord, . care va închide sistemati-' zarea din ansamblul Piața Victoriei. Blocul va fi con-, constructorii din struit după un proiect original și va avea spații comerciale la parter. -Și în cartierul Aeroport, în zona noilor blocuri S2 și D se desfășoară lucrări de amenajare a unor noi străzi și alei pietonale. „In curînd lucrările edilitare vor fi atacate pe un front mai' larg, ne-a informat sing.

Schiță de portret. E- 
conomista MARGARE
TA ZLTDES, absolven
tă a Academiei de Ști
ințe Economice Bucu
rești, promoția ’67, este 
de 6 ani directoarea în
treprinderii de confec
ții din Vulcan. Intre 
timp a absolvit un curs 
post-unîversitar de per
fecționare a cadrelor de 
conducere, a fost distin
să cu ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste 
România”, clasa a V-a. 
Este membru în biroul 
Comitetului orășenesc de 
partid Vulcan.

--------------------------- xlucrărilor, de laudă format i- Dumitruile conduse dePostolache și 1 lie Gheorghe, care și-au depășit zi de zi sarcinile de plan._ Colectivul de constructori este ho- tărît să-și sporească realizările în aceste zile premergătoare celei, de-a 65 aniversări a partidului și a zilei; de 1 Mai. (V.S.) ■

— Deci, un cincinal, 
primul din destinul fa
bricii, carootît pentru 
tînărul colectiv, cît și 
pentru directorul între
prinderii, a fost bogat 
în împliniri și satisfac
ții... nu paralele, ci co

mune, trăite la „unison”...— Firesc, doar și munca și eforturile începutului ., au fost comune, trăite,. cum ziceți la „unison”... - ;<■' •

— t ’e înseamnă aceas
ta ?—- înseamnă că nici tinerele. cu care a demarat fabrica — ăvînd media de vîrstă de 23 ani — n-au mai fost muncitoare, deci nici confecționere și nici eu n-am mai fost directoare și nici confecționeră.,. A trebuit să învățăm, să cîști- găm deprinderi, să ne consolidăm, să ne omogenizăm moral și profesional colectivul, să cîștigăm încredere în forțele proprii și să ne afirmăm pe măsura ambițiilor, a convingerii sîrițem în stare și noi ceva. Așa am ajuns , să dublăm producția fabricii, per seama dublării productivității muncii, să sporim an de an ponderea producției pentru export care a ajuns anul trecut la peste 80 la sută.80 la sută.

— Cum 
concretiza 
tini..,

că de

s-ar putea 
aceste efor-

— Prm pi i feeti onarea ■ profesională si corolarul ei : îmbunătățirea' tehnologiei :.de lucru. De la 30 a ajuns Ia 90 la șută pro-, porția personalului calificat. Concomitent, am stăruit pe policalificare. Înainte o confecționeră executa o singură operație, rareori două, acum majorii tea e- xecută 5 operații... Aceasta ne-a ajutat să profilăm formațiile pe produse, să specializăm confecționereie pe s■ operații și,să asigurăm atît îmbunătățirea calității execuției, cît și prevenirea gî- tUirilor, a locurilor înguste.
— Colectivul a învă

țat din mers, s-a omo
genizat și s-a afirmat. 
Dar de ce și ce trebuia 
să învețe directoarea ?— Trebuia să învețe tehnologie. că pregătire, am

Ioan DU BEK

(Continuare in pag. • 2-a)
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Sub semnul Anului Internațional sindicatelor
(Urmare din pag I)

Declarația

Vrem sa

expresie a voinței de pace

muncim în
a poporului român

Marii Adunări Naționale

Reccntele acțiuni de pa
ce ale României socialiste, au fost primite cu drie patriotică de toți minerii de la câni. Noi, cei ce aici, pentru a da mai mult cărbune cocsifi-. labil, expriihîhdu-ne de-

Mîndria

pentru progresul patrieiplinul acoid -cu recentele luări de poziție ale președintelui . N i c o 1 a e Ceaușescu, secretarul general al partidului, față de situația în Mediterana, afirmăm hotărârea de a munci cît mai bine, de da o producție superioară de cărbune.
vie mîn- către l.M. Uri- muncim țârii cît nea

de a trăi
într-o țara a pacn• •

Cei mai rodnici, cei mai bogat i ani din întreaga istorie a patriei noastre sint anii în' care România socialistă s-a afirmat în viața internațională ca o militantă activă pentru pace. Sint conștient, ca toți studenții Institutului de mine, ca întregul tineret al patriei, . că un război nuclear ar distruge civilizația, viața pe planeta. noastră. Vrem să trăim în liniște și pace, să ne punem în valoare cunoștințele, capacitatea de creație științifică și tehnică in minerit, continua dezvoltare mică și socială alată de ce noi studenții susținem din toată inima inițiativele de pace ale României socialiste, atît de expresiv și omenesc sintetiza

a

pentru econo- patriei.

te în Declarația-Apel F.D.U.S. și în Declarația Marii Adunări Naționale.Avem toate condițiile p'entru formarea noastră ca specialiști de nădejde ai țării. Urmînd neabătut e- xemplul de muncă și viață al tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucitele contribuții la crearea unei lumi în care știința și tehnica să stea la temelia muncii pașnice, a colaborării internaționale, studenții Institutului de mine din Petroșani își unesc glasurile pentru a stăvili pericolul unei conflagrații micitoare.

Vrem șă ne bucurăm lături de familiile noastre de roadele muncii întregului popor pentru ridicarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație. Vrem șă trăim în pace și prietenie cu toate popoarele lumii, să făurim in deplină înțelegere o lume mai bună și mai dreaptă, o lume în care armele să fie eradicate, în care să domnească rațiunea, spiritul de colaborare, de prietenie și înțelegere între toate națiunile.
Sing. Vasile DOBROIU, 

șeful sectorului II A, 
l.M. Uricani

oamenilor muncii la înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan și a programelor prioritare menite să a- sigure dezvoltarea intensivă a economiei naționale, înflorirea multilaterală a patriei, ridicarea calității muncii și vieții întregului popor, potrivit istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului.In spiritul profund novator, propriu întregii e- tape de glorioase înnoiri și înfăptuiri, inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, în baza realităților și cerințelor evoluției societății românești, secretarul general al partidului a definit din nou rolul sindicatelor, în sistemul democrației noastre socialiste, atribuțiile lor, sarcinile de răspundere ce le revin ca organizație de masă a clasei muncitoare.. „In cadrul 
sistemului democrației mun- 
citorești-revoluționare, arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sindi-

catelor le revine un rol 
deosebit de important în 
unirea eforturilor maselor 
populare în vederea înfăp
tuirii neabătute, a planului 
și programelor de dezvol
tare economico-șocială. Ele 
sînt cele mai largi organi
zații ale proprietarilor, pro
ducătorilor și beneficiari
lor — și trebuie să acțio
neze pentru a asigura par
ticiparea organizată a a- 
cestora Ia conducerea tutu
ror sectoarelor de activita
te, a întregii societăți".Acest rol, de o deosebită însemnătate, incumbă răspunderi și exigențe în fața fiecărei organizații de sindicat. Punînd în centrul activității realizarea planului de producție, a tutu- . ror obiectivelor de dezvol- *'e sectoarele de tare a patriei, sindicatele trebuie să acorde, în același timp, o atenție deosebită problemelor sociale, condițiilor de muncă, de viață, înfăptuirii neabătute a prevederilor legilor și măsurilor de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii. O atî .iție deosebită este necesar să fie acordată ri-

dicării continue a nivelului de pregătire și tehnică. In se subliniază sindicatele — organele și de stat și sociale — trebuie să desfășoare o largă activitate politico-educativă de ridicare ciali ,te a maselor, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului'*.Insușindu-și prețioasele orientări și indicații cuprinse în magistrala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sindicatele din unitățile miniere, din toa- activitate ale Văii Jiului sînt hotărî- te să acționeze cu fermitate revoluționară pentru perfecționarea continuă a activității, pentru creșterea rolului lor în unirea eforturilor tuturor . oamenilor muncii în înfăptuirea sarcinilor de răspundere ce le revin din Programul partidului. de înflorire, multilaterală a patriei socialiste.

profesională același timp, în cuvîntare, împreună cu organismele
a conștiinței so-

mondiale ni-

(Urmare din pag. I)

Login 
student, 

Consiliului
Institutul de mine

BERENDE, 
președintele

U.A.S.C. din

ductivități, superioare cu aproape 500 kg de cărbune pe post, contribuind în acest mod Ia plusul sectorului și al minei. Aproape 10 000 tone de cărbune au extras peste prevederi și minerii din microcariera Jieț. La rîndul lor, minerii sectoarelor I și V ra- poi tează un plus de 1053 tone de cărbune, respectiv 1276 de tone. Din cadrul 
tceștor sectoare de pro-‘ dueție s-au remarcat bri-•-

găzile conduse de Cornel Țîr și Cornel Pilea, care și-ău depășit ritmic sarcinile planificate.La realizările obținute de l.M. Lonea în cele a- proape patru Juni care au' trecut din acest an a contribuit întregul colectiv de mineri, colectiv care a lansat chemarea la întrecere, pe anul 1986 și care nu precupețește -nici un efort pentru a fi mereu în fruntea bătăliei pentru a da țării cit mai mult cărbune;

Semnificația
de... 800

unui buchet 
de garoafe

(Urmare din pag I)

.. Cu o săptămână în urmă 
a luat sfîrșit la. Liceul industrial din Baia Mare, fa
za finală pe Ministerul Minelor a concursului pe meserii și discipline de învățământ, editja 1986. Au participat 32 licee din întreaga țară, însumînd 272 de par- ticipanți. Municipiul nostru a fost reprezentat de elevii liceelor industriale • din Lupeni, Vulcan și Petroșani, cîștigători ai fazelor precedente. In urma desfășurăriiprobe practice și ce ale concursului, cele trei „echipaje" Văii Jiului, cel mai pun< taj a fost realizatelevii Liceului industrial Lupeni, care au ocupat locui 6 pe țară, locul II pe județ și locul I pe municipiu. - ■Am fost prezenți cu cîte- va zile în urmă la Liceul industrial Lupeni. Motivul ? Pentru a participa la festivitatea organizată în cinstea celor care au reprezentat școala în concurs. Intr-lin cadru sărbătoresc,

fost economistă, nu con- fecționeră, iar ca experin- ță — contabil șef și inspector la Bancă. Dar, mai presus de toate, trebuia să în- . văț să conduc Adică să mă implic în complexitatea problemelor' întreprinderii, de organizare, proiectare, e- xecuție, perfecționare, în tet Ceea ce înseamnă viața unei- întreprinderi de confecții, soluționarea problemelor pe care le ridică. Deși a fost greu, ca orice început, satisfacțiile sint pe măsură. Faptul că nu avem refuzuri la export este edificator. Am prins drag de această profesiune, cîș- 'tigi.tă după acești ani careau constituit pentru a noua facultate, convins că industriatilă, de confecții este foarte aproape de ceea ce ne place șj ne preocupă pe noi femeile. Aș, dori ca fiica mea să ajungă inginer textilist. Dar ceea ce am învățat mai mult a fost să înțeleg și să mă fac înțeleasă în acest colectiv,, de care, sinceră să fiu, am prins drag.
— Ce v-a fost imbold 

și mai ales sprijin în 
toți acești ani ?— Imbold mi-a fost ambiția să demonstrăm femeile acestei fabrici ncre că putem face deosebit. Sprijin mi-a tot colectivul, dar mai organizația de partid,eu, cît și întregul colectiv, ne-am maturizat și afirmat odată cu tînăra noastră organizație de partid care de la 30 de comuniști, cît a numărat cu 6 ani în urină, a ajuns la peste 200.

mine
M-am 

tex-

numeroaselor teorcti- dintre ale bun de
in sala de festivitate erau prezenți numeroși elevi, cadre didactice, nico-inginerești din cerea l.M. Lupeni, rul orașului și alți viști de partid. Am cunoștință cu ' premianții. Iosif Gall din clasa a XU-a a ocupat locul I pe țâră la meseria electricieni de mină, Mihaelă Preda, Marton Dany și Cristian Bîrlă au obținut trei premii speciale, echivalente cu locul I, la meseriile preparator cărbune, electrician de mină

cadre teh- condu- prima- .acti- făcut
și, respectiv, mecanic sini și utilaje. Florentina Mănesc și Petru Cucu au obținut două locuri II, iar colegii lor Alin Szilagy, Marian Burlacu, Iopif Boc- zony și Antoniu Pașca au obținut mențiuni.— Cele zece premii obți-

le depu-e atît <le elevi și de cadrele didactice pen- a Și

vo informăm
ȘTAFETA.LOR ROȘII . LOR. Echipajelere.ști, cîștigătoare ale fazei pe localități a „Ștafetei, cravatelor roșii cu tricolor", își disputa întîietutea, marți șl miercuri, în■ ți și miercuri, ,,, J fazei municipale a t cursului omagialaniversării a 65 de Ia crearea P.C.Rl1—.

nute de elevii noștri la faza f i na 1 ă nister a pe meserii de învățămînt - turisește directorul lui prof. Iulian Năsturică, reflectă pe deplin eforturi-
ă pe mi- concursului și discipline ■, ne măr- liceu-

tiu însușirea temeinică cunoștințelor teoretice practice ale meseriilor.Dispunînd de un colectiv profesional cu o înaltă pregătire, Liceul industrial se dovedește a fi una dintre cele mai importante „lă- cașe“ de învățămînt, unde se pregătesc viitorii specialiști ai industriei noas- carbonifere.

noi ti- ceva fost ales Atit
tre

Text și foto:
Ștefan NEMECSEK

A'crescut și s-a afirmat secretara de partid — fosta învățătoare Victoria Roșea s-a calificat aici, confecțio- neră, iar azi este șefa compartimentului PIR ; s-a afirmat prd^edinta sindi- . catului Maria Bordei, precum și Carolina Banhazi, Victoria Ene, Liliana Fes- n'er, Adela Matei, Elena Mandia, Aurica Fornade, Ștefan Turculeanu și Traian Chișpal, maiștri șefi de echipe, toți niștii al căror personal a fost omogenizarea și afirmarea - colectivului.
— Ce dorințe animă 

preocupările directoa
rei Margareta Zeides ?— Să modernizăm fabrica. Avem pentru aceasta pe '87 o investiție de 9 milioane. Vreau ca „firma" noastră să se afirme și pe viitor cu produse diversificate și de înaltă calitate pe piața externă internă. Va fi proba cea mai elocventă a competenței și priceperii profesionale, a capacității de crea

ție a colectivului nostru. Și cred că nu e puțin, dar nici prea mult. Doar avem un colectiv matur, capabil de fapte mari...— ...Și avem o directoa- re pe care colectivul o stimează și o apreciază în mod deosebit, intervine în discuție președinta sindicatului Maria Bordei. De ziua ei, care a fost de cu- rînd, știți cite flori a primit tovarășa noastră directoare ? Opt sute, adică din partea fiecărei femei din fabrică o floare 1 Or, ce altceva poate semnifica un buchet de 800 de garoafe, decît stimă și încredere?!

Și comu- exemplu decisiv în

și

soi pionierilor și șoimilor pă absolvirea cursurilor patriei clin Petroșani, sevor desfășura probele deartă plastică, tinere condeie, perspicacitate și sportive, iar miercuri (ora. 9), la sediul Teatrului de stat
policalificare, și meseria sudor. /.CONCURS. Astăzi, de

de de luni și ALMANAH. A apărut la j chioșcurile de difuzare a I presei, Almanahul 1986 al I revistei literare „Viața ro- | mânească". Un sumar bogat și divers — de la poezie și proză polițistă, pînăȘi

cultură, prezintă, marți, spectacole cu piesa „Onomastica lui Pufuleț". Autor și regizor, George Negraru (Al. H.)CABANA. La Buta se. află în stâre de finisare 6 nouă cabană pentru muncitorii forestieri. Ridicată din temelii'de echipa lui Gheor- gl?e Nan, cabana, cu nouă încăperi pehtru dormitoare, sală de mese etc, va dispUne .de alimentare cu energie electrică, și apă- potabilă, -ne informează inginerul șef al UFET Petroșani, Constantin Anuțoiu.

ȘCOALA. începutul săp- tămînii viitoare programează evenimente cu... e- moții la Școala de șoferi amatori din reședința noastră de municipiu (strada Cuza Vodă nr. 23). Altfel, luni, începînd de la ora 15 se va desfășura examenul de absolvire a cursurilor, ultimei serii de candidați la obținerea permisului de conducere, iar marți (ora 8) vă. âvea loc testul, de admitere pentru Viitoa.- rea clasă de cursanți.(Gh. B.)

CONCURS. Astăzi, de la ora 8,. Cooperativa meșteșugărească „Unirea" din Petroșani organizează- un - concurs profesional la- care participă frizeri, coafeze și cosineticiene. Acest concurs de pregătire profesională se desfășoară la uni- dift . ai

CRAVATE"CU TRICO- _ ■____pipnie- „Valea Jiului" sînt programate probele de istorie, creație tehnică, cultural- artistică și „Prietenii muzicii".POLICALIFICARE. 15 Lăcătuși, strungari și electromecanici de la Secția de reparații, întrețineri utilaj minier a IPSRUEEM Petroșani, vor dobîndi, du-
cadrul con- d ed icat: ani . deAstfel,marți (ora 10), la sediul Ca-

tatea nr. " 16 frizerie, cartierul 7 Noiembrie, orașului Petrila. (T.S.)„MOȘ POVESTE". La Petroșani, Teatrul de copii „Moș Poveste", al Casei de

la cuvinte încrucișate caricaturi.
Rubrică realizată de 

Ion VULPE

I 
I 
I
I
I
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iar ambian- tr-un moment dat al evo- cercetată de lui iei sale.imediat

bine acelui umană

9 9Mărturii ale continuității

Dr. Viorel MORARU

Soluția problemei nr. 4

a h

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

ceramic, posibil mai și un

Denigratori interesați ai istoriei noastre vechi, în egală măsuri ostili drepturilor autohtonilor și unor realități etnice și geografice de mulț statuate, neagă continuitatea dacoromână și apoi română, socotind retragerea aurelia- 
nă din provincia Dacia ■ (structurile armatei și ale administrației) drept un e- xod total, sau cum se exprimă aceștia un „vid istoric". Dovezile continuității populației daco-roma- ne și romanizate în acest teritoriu sînt numeroase și variate ; dintre acestea am ales un număr de vestigii . materiale, concrete, pe care dorim a le înfățișa judecății cititorilor. In așezarea rurală care ținea de castrul roman Augustia (Breț- cu. jud Covasna) au descoperite mai multe buri de apeduct, țigle cărămizi romane. Au găsite de asemenea multe vase de bronz ceea ce conferă putere de argument în cadrul discuției noastre, o amforă cu inscripție și un opaiț — a- tribuibile — amfora, sec. IV—VI, opaițul sec. IV ! Amîndouă aceste obiecte au fost confecționate și fo
losite aici, în teritoriul nostru, de populația romanizată într-o vreme cînd, după neoroeslerieni pămîn- tul transilvan trebuia să fie „pustiu" !Muzeul din Sfîntu Gheor- ghe deține în inventarul 
său și uh opaiț ieșit la i- veițlă în urma unei săpături cu scop gospodăresc, făcută în 1972 : obiectul a- bia amintit, poartă însemnat pe el, în pastă crudă,

semnul crucii, ța arheologică specialiști imediat după descoperire, nu lasă nici o îndoială asupra datării sale : secolul IV—VI. Tot în județul Covasna, în comuna Poian, au fost executate în ultimii ani săpături■ organizate care au avut da-, rul să scoată, la iveală două așezări : pi ima. de secol VI, a două aparținătoare secolelor VIII—IX. In locuințele primei așezări au

fost tuși fost maiȘi,

fost găsite vase lucrate, cu mîha, de bună tradiție dacică și foarte interesant ornamentate cu simboluri creștine. De altfel, autorul rândurilor care ne-au inspirat — Emilian Popescu — prezintă mai multe obiecte noi, asumîndu-ne sarcina de a înfățișa doar unul din , ele. Vasul este de culoare negricioasă din lut amestecat cu nisip, lucrat cu mî- na și poartă numeroase ornamente de linii și valuri intre care de mai multe ori apare crucea și chrisnia, semne indubitabile ale noii credințe. Intr-o altă locuință aparținând aceleiași așezări, a ieșit la iveală Un fragment < parte dintr-un vas mare, avînd poate rost cultic, purtător al inscripției creștine „NIKA" (învinge). Aceste piese ceramice aparțin secolului VI și au fost produse de populația locală, aflată în- ’

Mai interesant, și subiect al unei vaste literaturi îmi pare a fi donariul descoperit la Biertan, județul Sibiu, în 1775. Confecționat din tablă de bronz prin decupare, posedă două inele spre a fi atîrnat. Conținutul inscripției rezultate, „Eu, Zenovius am îndeplinit juruința" și semnul creștin aUchrismanului, nu lasă nici o îndoială asupra credinței donatortilui. După medul de confecționare, formula înscrisă și alte semne, au fost atribuite secolului IV, ori mai spus, începutului secoh Comunitatea din care făcea parte donatorul, destul de .numeroasă dispunea de un lăcaș în care să fie expus donariul. dar nu numai atât, se cristalizau deja niște reguli pi ivitoare la relația om-cli- vmitate, or toate acestea puteau să se dezvolte lipsa Unei populații (!) în prezența unui nic și demografic. Cabana Voivodu, gazdă bună a muncitorilor 
restieri.

Tabără deTn organizarea clubului „Piatra Roșie" din Valea Jiului, în perioada 27 a- prilie — 4 mai â.e. va a- vea loc o tabără speologică de lucru în zona municipiului. Vor Ifla parte ca invitați reprezentanți ai colectivelor speologice din țară. Și-au anunțat astfel participarea membri ai -cluburilor speologice „Flacăra" Iași, „Cepromin" Cluj-Napoca, „Emil Raco- vițâ" București, „Vulcan" Craiova, „Zarand" Brad.In activitățile acestei tabere ;ne-am propus să a- bordam o serie de obiective tematice cu discipline aplicative. Echipa topografică — condusă de Radu Baboș, va continua reâmbu- larea unor zone din perimetrul aflat în studiu și cercetare, cit și localizarea și amplasarea unor fenomene carstice și peșteri. La rîndul lor componenții e- chipei de cercetare-cartare vor inventaria toate cavitățile din zonă, pentru studiul indicelui de ramificație Și profunzime a potențialului speologic. Agenda echipei pentru amenajări hidrotehnice și lucrări de amenajare cuprinde : de- colmatarea în ponorul „Ră- chiteaua" șî peșteră rtr. 2 din Ponorul „Poiana

speologiePoeni", în timp ce echipa . foto își . va desfășura activitatea în peșterile ' „Tecuri" și „Poiana" nr. 2.Un, program de lucru în-., cărcat va' avea-și echipageologică — condusă de T. Bozdoc și avînd în componență student i din anul V — pentru cartarea geologică a zonei. In sfîrșit, e- ch:pa de colectori probe va avea în atribuții recoltarea de probe geologice (rocă și argile) în vederea a- nalizelor de laborator. Se vor recolta, de asemenea, probe de apă din ponoare- le, resurgențele și insurgențele din zonă pentru a- nalize chimice. Se vor stabili direcțiile de lucru ale unor viitoare colorări țu fluorcsceină, în ideea stabilirii drenajelor subterane.iPe parcursul a șapte zile de tabără, de intensă activitate, cu concursul celor care vor fi prezenți într-o echipă sau alta de specialitate. sperăm să obținem rezultate bune, ’ urmînd ca pe viitor datele culese din teren și analizele să facă obiectul unor publicații de speologie.
Romulus VENȚEL, 

președintele clubului de 
speologie „Piatra Roșie" 

Valea Jiului

Oceanul planetarrecente, ziarul arată că ridicarea nivelului apelor o- ceanului planetar nu constituie un motiv de panică, chiar dacă acest fenomen a fost accelerat în urma „e- fectului de seră" cauzat de
Nivelul mediu al apei oceanelor planetei noastre a crescut, în cursul ultimilor 50 de ani, cu peste un milimetru pe an — relevă un articol publicat de ziarul britanic „The Guar- ........... ............._dian‘‘. Bazîndu-se pe infor- sporirea bioxidului do car- mațiile furnizate de studii bon în atmosferă.

1) Cb2-dl ! Zugzwang1) ...T : c4 2) b7± 1) ...TC7+ 2) b :c7i 1) ...Ta51 (c6, c8) 2) C5± 1) Tc : d5 2)c : d5± .1) ...Tb5 2) c . b5+ 1) ...Cb ; d2 (a3) , 2) C3+ 1) ...Cc3 2) d:c3-±Alte șapte maturi apar în urma apărărilor cu Tfă și Cfl. In total, 14 tematice prin mat cu mutare Această problemă reprezintă prin mutări de pioni.Problemele cu număr record
variante de pion, recordulde variante tematice poartă numele de TASK. Aceste probleme reprezintă de virtuozitate tehnică, fără tistic. Problema nr. 4 este pe i ția . Cu

mecanisme conținut ar- compusă și cheie, pozi-tenia SIMETRIEI; dupăși variantele sînt perfect simetrice, totul altfel este în cazul problemei5, pentru care 'se acordă două puncte

în cal. Amîndoi dezlegătorii au acumu-7 puncte.lat pînă acum cîte
☆

nr.pentru cheie și cite un punct pentru cele două variante,* in fiecare din cele două poziții gemene.POȘTA CONCURSULUI: La problema nr. 3 s-a primit soluția completă de , la Nicu Goia — Petrila, Nicu Sbuchea — Hațeg a omis transformarea pionului :

5. J. HARTONGBulletin Ouvrier des Echecs 1943

Alb: Re2, Del, Te.3, pe7. Negru: Re8, p.d7, f7. Albul începe și dă mat din două mutări. Gemen : toată poziția cu o coloană spre dreapta (Ralbf2. R negru 18).
..

Primele pagini, ale istoriei evoluției organismelor, sînt astăzi „scrise" în sedimente, prin numeroasele urme lăsate de acestea. Ele ne vorbesc de condițiile de mediu în marile schimbări ale Terrei, și de diversificarea extrem ele variată a viețuitoarelor, atît în lumea floristică cît și în reg
nul animal.... începuturile paleozoicu- lui superior sînt marcate printr-o puternică încreți- re a munților (orogeneză), fenomen cu o mare influență în relieful geografic și asupra climatului. Noua orientare a curenților aerieni și oceanici a determinat fertilizarea terenurilor pe suprafețe întinse dinspre mlaștini, litoral și ape continentale spre fostele zone aride lipsite de vegetație. Mlaștinile se dezvoltau în continuare, iar solul fertilizat a determinat o dezvoltare a vegetației ce nu a mai avut pre
cedent în istoria Pămîntu- lui. Ferigile paieozoicului superior erau plante arborescente cu înălțimi de 25—30 m și cu diametrul pînă la 1 in. Ele au furnizat cea mai multă biomasă în procesul de formare al cărbunilor.Pentru a avea Ioc desfășurarea lentă a procesului de carbonificare inițial, plantele acumulate în . mlaștini (transformate a- poi în turbării) trebuiau să fie acoperite cu apă și a- poi cu mîluri și nisipuri. Ih aceste condiții, în absența aerului și sub influența unei fermentații intense produsă de bacteriile anaerobe și de unele ciuperci, începe faza biochimică a formării -cărbunilor. Aceasta, în esență, constă din schimbarea raportului dintre carbon, oxigen și Hidrogen, compușii de bază ai ligninei și celulozei vegetali. Astfel, oxigenul este eliminat în procente ridicate fie sub formă de bioxid de carbon, fie că este sustras și apoi asimilat de înseși microorganismele a- naerobe La rîndul lui hidrogenul este eliminat sub formă de apă și de metan. Carbonul din celuloză și lignină nu s-a pierdut de- cît în cantități foarte mici.Pe măsură ce mediul de transformare în cărbuni devenea din ce în ce mai bogat în acizi humici, acțiunea microorganismelor se reducea treptat.(Va urma)

Conf. dr. ing.
Nicolae UNGUREANU

DISCO TOP
S. R. (24)

MUZICA ROMANEASCA1. Zîna serii — Sfinx; 2. Anotimpurile — Holograf ; 3. Despre suferințe de iarnă — Celelalte cuvinte ; 4. 
O altă zi — Compact ; 5.Spune-mi cine ești ?. — Semnal M.

MUZICA STRĂINĂ

REBUSORIZONTAL : 1) Muzica popoarelor; ■ 2) Ritm alert— Lucrare muzicală pen- tru voci (mase.); 3) Ulii dezorientați; 4) 34 partituri!— Roșie, pe cap; 5) Instru- , mente muzicale în uree h i— Cântat în final ! 6) Gata... gluma ! — Bareme ; 7) început de romanță I7 într-o poveste; 8) Muzica este a doua — Aceea, de colo (pop.). ; 9) Ritm repede— Săpat de ani ; 10) Nu mișcă -— N-au minte.VERTIC AL : 1) început

® REBUS5) Trepte muzicale — Raul Dumitrescu; 6) Rece 1 — Măsură etalon; 7) Exerciții în cheia sol; 8) (.'impuri muzicale — A certa; 9) Muzicieni de ocazie — Tril ter-
minat ! 10) Prieteni — Lucrări lirice închinate e- -■ roilor. :1DlCT : LIUI, TI,A, PAE,

Ionel BURDEA,
Ghe. FERAR

■ 1. Brother Lovie — - Modem Talking; 2. Kisses And Tears — Bad Boys Blue ;3. Say You’ll Never — Liah Ross; 4. Marinei o Lucia;5. Shoot — Kazi.no.

de operetă; 2) Un nimic de g la început I — Șocat de e- nioțo, 3) ...Voicu violonist: ‘ român — început și sfârșit de muzică ! — Faraonul luiEmineseu; 4) Griî de violoncel I —- începe spectacolul I -- Rîu în Birmania;

12 3 4 5 8 7 0

Muzicala

Kazi.no


ni*.
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Congresul uniunii Generale 
a Sindicatelor din România

(Urmare din pag. I) 'dieate, precum și sarcinile ce le revin în actuala etapă, în lumina magistralei cuvîntări ..rostite de tovarășul Nicolae CeaușescU, în- sullețitor program de acțiune al sindicatelor din țara noastră.In continuare, congresul a adoptat, în unanimitate, hotărîri prin care se a-, probă Raportul și activitatea Consiliului Central ăl . U.G.S.R., precum și Raportul și activitatea Comisiei Centrale de Cenzori.. Trecîndu-se lâ următorul punct de pe ordinea de 
zi, congresul a ales organele 
de conducere ale Uniunii Generale a Sindicatelor din. România.< In Consiliul Central al Uniunii Generale a Sîndi- jcatelor din România au (ost aleși 257 membri și 
84 membri supleanți, iar în Comisia Centrală de Cenzori 35 de membri.In prima sa ședință plenară, Consiliul Central al

/aeru/lMTXlTFZl iN LU/Mg
socialisteMOSCOVA 26 (Agerpres). — In nordul Siberiei de vest a fost instalat un post de supraveghere a stării tehnice a conductelor de gaze. La. sute de> kilometri de această zonă, la Novosibirsk, sosesc de la sateli

ții care survolează traseele marilor conducte de gaze, imaginile cu starea lor tehnică. După acestea, specialiștii stabilesc, cu a- jutorul unor programe matematice speciale, situațiile de preavarie în conducte.Prelucrarea științifică a datelor primite de la sateliți privind starea magistralelor de gaze se realizează în cadrul programului „Sibiri", destinat valorificării complexe a. resurselor naturale ale a- cestui teritoriu întins.
••••••••«••••••••*9•••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••
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A venit și ziua etapei a XXIV-a în divizia B. Zi, în care, urmăritoarea lid arului, F.C. Maramureș, se află în ospeție la. conju- dețeana sa Minerul Cav- nic; anticipăm o dispută în' familie cu... rufe curate, partea leului nu sînt buchetele de gura leului, ci punctele buteliei de o- xigen pentru ascensiunea vîrfului piramidei, seriei a III-a. Intr-o partidă „la cuțite", Minerul Lupeni — Gloria Bistrița, gazdele încearcă să păstreze . măcar —6' în clasamentul adevărului, mai crezînd încă în minuni, în vreme ce bis- trițenii țin să arbitreze, ca de atîția ani, duelul promovării. In aceșt context, Jiul Petroșani se deplasea
ză la C.S.M. Reșița, iată

U.G.S.R. a ales Comitetul Executiv, format din 49 de membri. . ,In funcția de președinte al Consiliului Central al U.G.S.R. a fost aleasă tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.; în funcția de vicepreședinți tovarășii: Dumitru ionaș, Gheorghe Petrescu, Virgil Marcoșanu, Ilie Bologa, Floarea Radulescu, Elena-Verona Burtea, Constantin Baltă, Dobrița Țigăran, Gunther May, iar ca secretari tovarășii: Constantin Niță, Maria Ciocan, Ștefan Korodi.Comisia Centrală de Cenzori a ales ca președinte pe tovarășul Constantin Tă- nase. .Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România a adoptat, prin- tr-o hotărîre, cuvîntarea tovarășului NicolaeCeaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ

SOFIA 26 (Agerpres). —- In R.P. Bulgaria, tehnica și tehnologia avansată sînt apreciate drept un mijloc principal de accelerare a dezvoltării economiei na-ționăle. Sisteme electronice de calcul funcționează deja în mari întreprinderi cum sînt „Balkankar", „Intrănsmaș" și altele. Se pregătește introducerea pe scară largă a mijloacelor e- lectronice de conducere și în întreprinderea textilă „Bolgaria", care va deveni în final o unitate integral automatizată. -■De la începutul aqestui an, în R.P. Bulgaria au intrat în funcțiune mai multe întrepfinderi producătoare de componente pentru uzinele constructoare de mașini, mărfuri de larg consum și de alte produse unde procesul teh

Avancronică fotbalisticăp confruntare... retrogradată, cu ani în urmă pe terenul de . la poalele Domanului, între cele două partenere; se jucau sorți de casă mare. Pentru a reveni în prima divizie, fotbaliștilor antrenați de Gigi Mulțescu și Gogii Tonca le este necesară numai victoria, adică tocmai ce n-au reușit în terenurile unor - formații mult mai modeste. Miza ' fiind capitală, solicită nu numai știința de joc a fa- voriților noștri, ci și o dăruire exemplară; nimic nu-i imposibil cînd se luptă cu ardoare, nu numai pentru răsturnarea urfui pronostic, ci mai ales pentru ’continuarea cursei cu handicap a liderului.In. cel de-al IlI-lea eșalon, mirajul victoriei de 

nia, rostită la deschiderea congresului, clrept Program de acțiune și muncă al sindicatelor.In ședința de închidere, a fost adoptată, în unanimitate, Rezoluția Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România, care urmează a fi completată cu propunerile făcute în plen și în cadrul comisiilor pe domenii de activitate; rezoluția se va da publicității.Dînd expresie voinței de pace, prietenie și largă conlucrare a tuturor oamenilor muncii din țara no.astră, a întregului popor român, dorinței lor arzătoare de a trăi într-o lume fără arme și fără războaie, participanții au adoptat, în unanimitate, Apelul a- dresat oamenilor muncii, organizațiilor și centralelor sindicale din țările europene, S.IJ.A. și Canada, de pe alte continente în vederea intensificării luptei pentru dezarmare, colaborăm și pace.

nologic este automatizat în proporție de 80 la sută,
★

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — Colectivul Combinatului „BHG“, cea mai mare unitate de producere a instalațiilor de telecomunicații din R.P. Ungară, acționează pentru . sporirea producției și perfecționarea produselor. Ca urmare a aplicării în producție a celor mai noi cuceriri ale științei-și tehnicii, specialiștii combinatului au reușit șă realizeze noi mijloace e- lectronice de comunicații, printre care instalații de retransmisie televizată și alte aparate cu tiristori. In cursul cincinalului trecut, livrările la export ale combinatului au crescut de a- proape două ori. Dintre produsele lui. cele mai solicitate pe piața externă sînt echipamentele pentru centralele telefonice automatizate;

trei puncte a făcut ca, în etapa trecută, cupa succesului să constituie doar a- panajul gazdelor. De altfel fiecare duminică . „fabrică" alt lider în seria a VIII-a. Astăzi, dacă se confirmă calculele hîrtiei, Minerul Paroșeni îndepărtează o pretendentă la promovare, U.M. Timișoara și detronează pe Minerui- Științâ Vulcan, cu condiția ca fotbaliștii combinatei din Valea Jiului să fte de... acord. La.. Strungul Chiși- neu Criș, ei au o întîlnire dificilă, dar învățămintele noului punctaj demonstrează clar — promovează cine câștigă puncte și din deplasare i
■ Ion VULPE

Intr-o atmosferă înălțătoare, de puternic : patriotism, participanții au a- dopțat textul unei telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se exprimă nețărmurita dragoste, profunda prețuire a oamenilor muncii fa-_ ță de conducătorul iubit și stimat al partidului și statului, care călăuzește . cu înțelepciune și cutezanță revoluționară destinele țării, ale națiunii pe calea 1 socialismului și comunismului. ■■Congresul a luat sfîrșit într-o ambianță entuziaștă, de puternică vibrație patriotică. Cei prezenți au scandat, cu însuflețire, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu — România, stima noastră și mîndria l“, „Ceaușescu — Pace A fost intonat Imnul Frontului Democrației și Unității Socialiste — „E scris pe tricolor Unire !“.

Proteste 
studențeștiSANTIAGO DE CHILE 26 (Agerpres). In orașul port chilian Valparaiso, situat la 140 km vest de capitală, s-au desfășurat o serie de manifestații de protest ale studenților împotriva regimului militar al generalului Augusto Pinochet, pentru revenirea țării la un guvern civil, democratic. In cursul ciocnirilor care au avut loc între manifestanți și forțele de ordine, un student a fost rănit și cel puțin alți patru arestați, transmite a- genția France Presse.Manifestații similare au 

avut loc marțea trecută în orașul Țemuco, aflat la 'OU km sud de Santiago de Chile, unde mai multe persoane ay fost rănite în confruntările cu carabinierii, iar aproape alte 50 — reținute de poliție.

TELEXMeciurile din. etapa a 26-a a campionatului diviziei A Ia fotbal se vor desfășura duminică după Următorul program: Sportul studențesc — Steaua (stadionul Sportul studențesc); Rapid — Dinamo (stadion Ciulești); Victoria București — F.C. Olt (stadion Dinamo); Politehnica Timișoara — Universitatea Cluj-Napoca; F.C.M. Brașov —- Universitatea Craiova; F.C. Bihor Oradea — S.C. Bacău; Corvi- nul Hunedoara — A.S.A. Tg. Mureș; Gloria Buzău — Chimia Rrn. Vîlcea; F.C. Argeș Pitești — Petrolul Ploiești.Toate partidele vor începe la ora 17,00.

memerno
FILME

27 APRILIEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Comedianții; U- 
nirea: Mireasma ploilor tîrzii; Parîngul: Hangar ’18.PETRILA: Aripi de zăpadă.LONEA: Bădăranii.VULCAN: Răpirea fecioarelor.LUPENI: Racolarea.URICANI: Can ternii.

28 APRILIEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Spectacol la Miraj; Unirea: Timpul dorințelor; Parîngul: Marele premiu.PETRILA: Aripi de zăpadă.LONEA: Micul mare hocheist.VULCAN: Fata fără zestre, I—II.LUPENI: Doctorițele.URICANI: Marele șarpe.
TV.

27 APRILIE11,30 Telex.li,35 Lumea copiilor:— Telefilmoteca de ghiozdan (color). 
„Fiul munților".12,40 Din cununa cînte- cului românesc — Muzică populară, (color).13,00 Album duminical: ’ (parțial color). ■— Moment poetic.— Azi, în anul 65 al

Direcția comercială 
municipală 
a n u n ț â 

Pro g r am u l 
unităților comerciale, în perioada

27 aprilie - 2 mai 1986
27 APRILIE
Magazinele alimentare și de legume-fructe sînt 

deschise pînă la ora 12; unitățile comerciale neali
mentare — pînă la ora 12; unitățile comerciale de 
alimentație publică au program normal.

28, 29 ȘI 30 APRILIE .
Pentru unitățile alimentare, de legume-fructe și 

magazinele nealimentare pe un singur schimb, pro
gramul se prelungește cu 2 ore în pauza de prînz; 
unitățile de alimentație publică au program normal.

1 MAI '
Toate unitățile comerciale vor fi închise cu ex

cepția unităților de difuzare a presei (între orele 
7—10); unitățile de alimentație publică vor avea pro
gram normal; ’

2 MAI’ u -
Unitățile alimentare și de legume-fructe, piețele 

agroalimentațe, tutungeriile vor funcționa între ore
le 6,30—10; unitățile de alimentație publică vor avea 
program normal.

Mica publicitateIONEL Stoica „La multi ani !“ din partea colegilor de facultate. (8036)DE VINZARE casă cu două camere, bucătărie, hol, baie, cămară, instalație de apă caldă, rece, gaz metan, canalizare și grădină, în comuna Sîngeorgiu de Pădure, strada Rozelor nr. 124. județul Mureș. Informații
ANUNȚ DE FAMILIE

FIII, nurorile, ginerii și nepoții anunță cu du
rere încetarea din viață, după o lungă și grea sufe
rință a scumpei lor mame, soacre și bunici

FLEȚAN ANA (MIRCI) Ț
Nu o vom uita niciodată.

partidului Reportaj.— Cântec de pace.—■ Cotidianul în. 600 de secunde. \— Pentru pacea lumii.— Telesport. ...— Lumea minunată a■ filmului.— Secvența telespectatorului.14.45 Contemporanii noștri. (color).— Tradiție și răspundere comunistă.15,00 închiderea programului.19,00 Telejurnal.— In întîmpinarea gloriosului jubileu al partidului și a zilei de 1 Mai.■lfț'15 Țara mea azi —-Epoca Ceaușescu. (color).19,35 Cîntarea României. (color).20,15 Film artistic: 
„Revanșa", (color).Producție a Casei de filme Cinci.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.

28 APRILIE

20,00 Telejurnal.— In întîmpinarea gloriosului jubileu al partidului și a zilei 
de 1 Mai.20,25 Partidul — inspirator și făuritor al civilizației socialiste românești;20.45 Tezaur folcloric, (color).21,05 Film serial: '
„Wilhelm cucerito
rul".(color).21,50 Telejurnal.22,(10 închiderea programului.

la telefon: 150 Borșec, județul’Harghita, între orele 14—15 și 20-21. (m.p.)SCHIMB casă colonie cu apartament, două camere sau garsonieră, confort I, zonele Petroșani Nord, Piață, Hermes. Informații, Cuza Vodă 7/1, Petroșani. (8037)
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Tiberiu SPATARU.
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