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EXIGENTE ALE ANULUI 1981
Mecanizate E Productivitate E Rentabilitate

Sîmbătă dimineața, tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s_a întîl- nit la Institutul de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii de Ia Băneasa cu specialiști din agricultură și industria constructoare de mașini.'în cadrul unei expoziții

organizate aici, au fost a- nalizate rezultatele obținute în ampla acțiune de tipizare a tractoarelor și mașinilor agricole, desfășurată la indicația secretarului general al partidului în toate întreprinderile de profil pentru a se menține în fabricație tipurile de mașini universale necesare extinderii continue a mecanizării lucrărilor din agricultură.Desfășurată la puțin

timp după încheierea lucrărilor celui de-al II-lea Congres al consiliilor de conducere ale unităților- a- gricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, silvi* cultură și gospodărirea ar
pelor, această întîlnjre de lucru ilustrează cu pregnanță preocuparea constantă a conducătorului- parti-
(Continuare in pag. <j 4-a)

Determinanta creșterii producției 
fizice de cărbune:

FOLOSIREA LA CAPACITATE A ZESTREI
TEHNICE

Put Iiind faptul ponderea producției că extrase, din abataje dotate cu utilaje moderne re. ptrezintăș aproape 50 la sută din totalul producției minei Lupeni, este firesc ca creșterea gradului de utilizare a zestrei tehnice să preocupe în mod deosebit colectivul minei, conducerea ei. Strădaniile depuse în a- cest senș, s-au fructificat cu prisosință și prin indicatorii obținuți în primele două luni ale anului la principalele utilaje din dotare. în ianuarie, productivitatea medie realizată în cele 9 abataje frontale dotate cu complexe mecanizate s-a ridicat la 11,50 tone/post față de 9,83 tone/post planificat,. realizîndu-se o producție de aproape 90 000 tone de cărbune, în februarie, cele 10 complexe mecanizate au asigurat o producție de a- proape 100 000 de tone ^avînd la bază tot crește-

I.M. PAROȘENI

Ziua internațională a femeii

serie tovarășul chemat la ieri dimi- astfel in-

Vrednicele noastre tovarășe
Alături de bărbați, femeile își îndeplinesc menirea, în acti

vitatea economică, politică și social-culturalâ cu aceeași pasiune 
cu care își cresc și educă copiii. Ele, femeile, fie că sînt munci
toare, ingineri sau laborante, medici, profesori sau educatoare, 
activiste obștești, mame sau gospodine sînt zi de zi eroine ale 
reportajelor noastre, prin faptele lor meritorii, demne de laudă.

în pagina a 3-a, reportaje de dicate tovarășelor noastre de muncă 
și viață.

De la I.M. Paroșcni, cretarul comitetului partid pe .mină, Vasile Nemeș a telefon redacția, neața. Am fost formați că în colectivul de aici a avut loc un eveniment sărbătoresc. La încheierea programului, comitetul de partid, conducerea întreprinderii, comitetul sindicatului și comisia de femei au organizat un moment festiv, dedicat zilei de 8 Martie. Drept o- magiu de ziua lor, celor 250 de femei din întreprindere le-au fost adresate frumoase cuvinte de felicitare și prețuire, înmînîndu- li-se flori și cadouri.

sporul de produc- variază în moddotare, tivitate ... —constant între 4—5 tone/ post, remarcîndu-se îndeosebi brigăzile conduse de Teodor Boncalo, Constantin Popa și ing. Victof Bolosin. Totodată, aflăm de la ing. Dumitru Dănciulescu, șeful sectorului, că eforturile brigăzilor de mineri-tehni- cieni se concentrează în- tr-un fapt semnificativ — două complexe sînt deja reciclate, din semestrul II, urmînd să fie reciclat și al treilea complex. Bunăoară, complexul nr. 1 se află în funcțiune, fără reparații capitale, din decembrie 1976, ex- ploatînd deja a doua felie. Complexul nr. 2 e în funcțiune din 1977 și se amortizează în august a.c. Al treilea complex, nr. 3 complex, concomitent cu exploatat de brigada lui prelungirea duratei lor Constantin Lupulescu, e în de exploatare, deci pen- , „....„.ztru eficiența fiecărui u- loan DUBEtilaj. La cele 4 comple- __________________________________ _xe în funcțiune, din 5 în (Continuare In pag, a ?-a)

rea productivității muncii, a vitezelor de avansare. Indicele de folosire intensivă a utilajelor a fost, de asemenea, depășit. Astfel, la combinele de abataj s-a realizat un indice de utilizare de 91,8 la sută față de cel planificat de 89,5 la sută, la combinele de înaintare de 85,4 la sută față de 85 planificat, iar la complexele mecanizate s-a realizat un indice de 91 față de 89,5 la sută planificat.Din preocupările pentru folosirea intensivă a complexelor mecanizate in sectorul fruntaș și cel mai mecanizat al minei, sectorul IV, reținem strădaniile constante . ale minerilor și cadrelor tehni- ' ce pentru creșterea randamentelor pe fiecare

Adunări festive 
dedicate Zilei femeii

În loc de 43 000 lei, utilajele
au realizat ...0,00 lei

• Un boldozer și un excavator cu o producție 
valorică planificată de 5376 lei/zi, așteaptă să fie 

repuse în funcțiune din 21 februarie a,c.

• Trei muncitori și un maistru se întreabă: 
cum vor fi retribuiți pentru zilele de staționare a 
utilajelor ?

Cerințele de locuințe din Valea Jiului, atenția pe care conducerea partidului o acordă minerilor Văii Jiului, personal secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au făcut ca importante forțe umane și materiale să fie trimise în municipiu pentru a satisface cît

mai rapid nevoia de locuințe.Sîntem contemporani cu creșterea vertiginoasă atît pe verticală cît și orizontală a unor întregi cartiere de noi și moderne blocuri în toate orașele Văii Jiului. Rivalizăm cu orașe care se credeau neîntrecu

te altădată. Turiștii, vizitatorii ocazionali au cuvinte de admirație față de tot ce s-a făcut dar... noi, cei de aici o vrem și mal frumoasă. Sîntem ajutați și trebuie să fim la înălțimea ajutorului acordat. Dar, există un „dacă...1’In timp ce se fac eforturi susținute pentru a fi aduși de pe alte șantiere din țară oameni și utilaje grele, ca excavatoare, buldozere și altele, nu se reușește întotdeauna’ să li se
Teodor ARVINTE

(Continuare in pag, a 2-ai

In foto — brigadierul 
Vasile Rusu de la sect. V 
al I.M. Lupeni, cu ortacii.

OMAGIU
Martie, coborîtor din
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Tradiționalului 8 Martie — Ziua internațională a femeii, i-a fost consacrată, ieri, la Casa de cultură Petroșani, o adunare festivă, organizată de comitetul municipal al femeilor. Au luat parte muncitoare din întreprinderile orașului reședință al municipiului, lucrătoare din comerț și cooperație, profesoare și educatoare > din școli și grădinițe, cadre sanitare, reprezentante ale comisiilor de femei din cartiere și alte activiste pe tărîm obștesc, gospodine.

Despre semnificațiile zilei internaționale a femeii a vorbit tovarășul Petru Barb, prim-sccretar al comitetului municipal de partid, primarul municipiului, Femeile Văii fiului, soții și fiice ale minerilor, preparatorilor, constructorilor au fost felicitate d'e ziua lor pentru vrednicia lor dovedită în activitatea economică, politică și so-

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 2-aj

geneza timpului; adastă sora> soție și fiică 
la porțile Văii. Poposește 
pe meleagurile noastre 
hotărnicind destrămarea 
zăpezilor, spre bucuția și 
speranța oamenilor, pre- 
sărînd cu pete albe pa
jiștile primăverii, trimi- 
țînd solie de zile senine 
prin mugurii căști ai ghi
oceilor, în așteptarea lu
minii ce va inundă crean
ga de aur a cireșilor. De
cor mai adecvat pentru 
sărbătorirea Zilei femeii 
nici că se putea; pragul 
anotimpului înnoitor.

De la Cornelia, mama

Gralvilor, pînă la Mama în suflete vitejiile străbu- 
lui Ștefan cel Mare și niter noștri, călăuzin- 
pînă mai apoi, in zilele' du-ne pașii prin viață, 
noastre, femeia — mamă, Alături de noi, pe sche-

ce pe drumul aspru al 
împlinirilor, păstrînd lin
gă umărul nostru căldu
ra atît de trebuincioasă 
încrederii și siguranței în 
ziua de azi și de mîine.

Femeia, stîlp al pereni
tății neamului, urcă pe 
treptele realizării șale 
de lingă leagănul copi
lăriei noastre ■ hrănită cu 
poveștile ce ne păstrează

Alături de noi, pe sche
le, în laboratoare, uzine 
și idbrici, la catedre, în 
toate locurile unde pul
sează activitatea crea
toare a omului, femeile 
veacului nostru comunist 
demonstrează prin mun
ca și abnegația lor că 
ne sînt egale.

Omagiu neprețuit și 
florile bucuriei cuvine-se 
șă închinam azi — de 
ziua lor 
șe 
cu 
ză

acestor ginga- 
zîne, pentru dragostea 
care ne înfrumusețea- 
zi de zi.

Mircea GORUN
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Orașul, oglinda gospodarilor...Ca în , fiecare an, anotimpul lucrărilor gospodărești e intîmpinat de j edilii orașulu, Petrila cu pregătiri intense. Primăvara impune o seamă de acțiuni înnoitoare, iar organul local al puterii de stat a chibzuit din timp la tot ceea ce trebuie întreprins pentru ca ora- ( șui să deyînă mai îngrijit, mai curat. „Orașul este oglinda noastră, el arată atît de frumos pe .cît sîntem noi de buni gospodari", spun cu înțelepciune petrilenii, expri- mînd de fapt dorința lor ca în acest an „oglinda** să reflecte mai multă hărnicie, mai multă dăruire patriotică în acțiunile de înfrumusețare și îmbogățire a peisajului, urban.Recent, într-o dezbatere cu pronunțat caracter de lucru, biroul executiv al consiliului popular orășenesc a trecut în revistă stadiul pregătirilor și a adoptat măsuri, în consecință, pentru grăbirea

lucrărilor prevăzute pentru această perioadă, spirit autocritic, au fost semnalate întîrzieri ne
justificate Ia unele obiective (policlinică, baza de agrement, centralele termice, punctele de colectare a deșeurilor) iar din discuțiile purtate au re-■>

în

' » avr a ai

Pe agenda de lucru a

consiliilor populare

ieșit numeroase propuneri oportune. Gheorghe Popa, Petru Satmari, Gheorghe Drăghici, Nicolae Mitea, ' Iacob Chioreanu, AronMatei, loan Orza, Dumitru Grunță precum și Gavrila David, primarul o- ■ rașului, ș_au referit la[ exigențele primăverii carese apropie, subliniind că trebuie mobilizat întregul potențial al localității pentru executarea în termen a obiectivelor

planul de înfrumusețare și gospodărire.Dintre propunerile făcute eu acest prilej consemnăm sugestia cu privire la sistematizarea circulației în oraș prin amenajarea de noi parcări pentru autovehicule și executarea altor lucrări, concomitent cu reparațiile ce vor fi făcute pentru îmbunătățirea stării drumurilor. Mai consemnăm, de asemenea, propunerile cu privire la necesitatea îmbunătățirii activității secției de gospodărire comunală și lo- cativă, cît și a eliminării unor lipsuri în privința executării și recepției fondulu; locativ.în general a fost subliniată cerința ca în acțiunile gospodărești din anotimpul ce se apropie membrii biroului executiv, deputății, ceilalți factori de răspundere să acționeze cu eficiență, în fruntea cetățenilor, pentru a mobiliza potențialul localității la o activitate unitară. (I.M.)

Adunări
festive
Urmare din pag. Ijcial-culturală, în acțiunile edili tar-gospodărești prin care contribuie la dezvoltarea și înfrumusețarea municipiului nostru, pentru pasiunea și dragostea cu care se ocupă de creșterea și educarea copiilor, de a- sigurarea armoniei în familie, au fost cu căldură felicitate de ziua lor.Adunarea festivă s-a cheiat cu un program fistic omagial.Adunări dedicate Zilei internaționale a femeii, încheiate cu programe artistice, au avut loc, în aceste zile și în celelalte localități din municipiu.

în- ar-

Baza materială a în- 
vățămîntului politico-i
deologic de la Prepara- 
ția Lupeni se îmbogă
țește mereu. In imagine 
aparatul de testare a 
cunoștințelor la care 
răspunde comunistul 
Vasile Maioga.

Foto; Al. TĂTAR

Folosirea la capacitate 
tehnicea zestrei

(Urmare din pas ați

terme- vor a-

■Urmare din .pag. 1)

au realizat.

ca-de An-
as.gure o plasare corespunzătoare pentru ca aceste utilaje de mare productivitate să producă la paritatea nominală.Din cele relatate maistrul Constantindreescu venit cu oameni și utilaje de la I.U.G.T.C. - Craiova consemnăm: „La începutul lunii ianuarie am stat cu Utilajele o săp- tămînă, iar o altă săptă- mînă la sfîrșitul lunii. Am fost plasați la blocul _M 1 Lupeni să executăm săpările, beneficiar fiind T.C.I. Oradea. Aici nu am avut pregătit terenul. Din dorința de a începe săparea mai repede, am defrișat terenul fără să intre în atribuția noastră. In prezent, sîntem plasați la Bărbăteni pentru săparea fundației la blocul 31. Aici terasamentul nu este eliberat, mai locuiesc oameni în unele case care trebuie demolate. Astfel stau utilajele și stăm și noi, oamenii care trebuie să lucrăm în acord global. Cine ne ne va înțelege pe noi că utilajele au stat și muncitorii trebuie plătiți în regie ? Dacă am fost aduși de la Craiova, să ni se dea și de lucru; doar pentru asta am venit. Prin nefolosirea a două utilaje — un excavator și un dozer — se pierd pe oră 224 lei. Cine pierde ? noi, muncitorii, că nu lizăm retribuția, șantierul de construcții în realizarea blocului, dar și viitorii locatari care nu primesc la timp apartamente-

bul-Șirea-

Matyuș Laszlo și Grigore Costache se evidențiază în obținerea de productivități sporite, în depășiri constante de plan. Totodată, colectivul, valorificînd experiența sectorului IV in exploatarea complexelor, pune urî accent deosebit— ne relevă ing. Alexandru Blaj, șeful de sector— pe calitatea reviziei și repararării utilajelor în fiecare schimb, pe specializarea oamenilor. Pentru montarea complexelor, în sector s-a realizat, în premieră, o cameră modulară cu platforme mobile, pentru montaj, cu posibilitatea ca, la nevoie, să fie recuperat și remontat, împreună cu calea de rulare, în apropierea abatajelor unde urmează să fie montate viitoarele complexe.— Creșterea productivității muncii pe calea folosirii, intensive a utilajelor din dotare constituie o preocupare de căpetenie ’ a conducerii minei, ne preciza ing. Gheorghe Mar- chiș, directorul întreprinderii. Ne preocupă, în continuare, reducerea duratei de evacuare, reparații șî remontare a complexelor, îmbunătățirea reviziilor și reparațiilor, perfecționarea cadrelor ce exploatează u- tilajele, precum și îmbunătățirea constantă a transportoarelor care ne produc, încă, dese stagnări. în prezent, ne preocupă mai ales reintroducerea în circuitul productiv, cît mai repede posibil, a complexului nr. 3 la sectorul IV si darea în exploatare, din luna, viitoare, a unui complex SMA în sectorul III, precum și a primului complex la sectorul VII. Facem totul deci pentru a menține capacitățile de producție la nivelul planului, al ritmului bun cu care am început primul an al noului cincinal.

funcțiune din 1978, urmînd să fie introdus de anul 
viitor Ia o nouă felie, tot fără reparații. Ce înseamnă reciclarea unu, complex fără reparații capitale, șeful sectorului ne demonstrează prin date edificatoare : o economie de 5—6 milioane lei, valoarea reparațiilor capitale ale unui complex, plus 18 000 — 20 000 tone cărbune, cîști- gate prin reducerea la jumătate a timpului afectat operațiilor de evacuare, repararea și remontare ale ținui complex. Evident, cele- . lalte complexe cărora le va expira în viitor nul de amortizarevea aceeași soartă, durata lor de funcționare cînd, în medie, de la 4 la 7 ani, cei țrej ani de funcționare peste durata normată de amortizare în- semnînd beneficii evidente pentru întreprindere. Hotă- rîtori în asigurarea exploatării raționale, cu eficiență sporită a complexelor sînt oamenii, ne precizează ing. Dănciulescu. De competența și iscusința lor profesională depinde atît exploatarea la capacitate, cît și întreținerea utilajelor. Dar, pentru aceasta oamenii trebuie să știe, să stăpînească tehnica nouă.Pentru că în marea lor. majoritate sînt policalifi- cați, în prezent conducerea sectorului urmărește cu stăruință specializarea lor pe faze de operații, pe -exploatarea și întreținerea u- tilajelor ce compun zestrea tehnică a fiecărui utilaj.Rezultate concludente se înregistrează și la sectorul III, al doilea sector mecanizat al minei. Și aici; un complex SMA a fost deja reciclat, urmînd ca în trimestrul II să fie reintrodus într-un nou panou. Brigăzile conduse de

eres-

a >

Plenarâlări, la Petroșani a a- avut loc plenara Consiliului municipal al organizației pionierilor. Intr-o atmosferă de lucru, de angajare tinerească, revoluționară, plenara a dezbătut tema „Preocuparea consiliului și comandamentelor pionierești din Valea Jiului pentru e- ducarea prin muncă și pentru muncă a șoimilor patriei și pionierilor". Au fost stabilite măsuri pentru satisfacerea cerințelor educative.
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„Vă spun cu suflet al 
deschis că nu am avut în 
viața mea clipe atît de 
emoționante și pline de 
satisfacție ca în aceste 
cinci minute de cînd am 
primit răspunsul mult 
dorit de la dumneavoas- 
tă. L-am citit și recitit 
de nenumărate ori. încă 
am impresia că visez".Este un mic fragment dintr_o scrisoare emoționantă adresată din comuna Basarabi organelor de miliție din Lupeni. In - -scrisoarea ce poartă data de 29 decembrie 1980, autoarea, S. Aurelia, spu
nea în continuare s: 
„Mi-ați făcut cel mai ma
re și mai neprețuit ca
dou cu prilejul sărbăto
rilor de iarnă' și in cheia: 
„Dragii mei tovarăși, bu
nii mei prieteni necunos
cut, vă muljumeșc din 
tot sufletul și vă doresc 
La mulți animulți ani 
fericiți tuturor celor ca
re ați contribuit Ia feri
cirea mea !“Cine este S. Aurelia și de ce este atît de fericită ? De ce mulțumește cu

însușească tainele unei noi meserii( de tricoter), meserie apărută de puțin timp în paleta profesională a Văii Jiului.CURS DE CALIFICARE. La întreprinderea de tricotaje din Petroșani a început un curs de calificare la locul de muncă, în meseria de tricoter. Cursul este frepventat de 50 de femei, nou încadrate în producție, soții și fiice de mineri, care doresc să-și
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atîta căldură și emoție organelor de miliție din Lupeni ? Răspunsul îl a- flăm din aceeași scrisoare; „Mă înțelegeți? 
Frate, mamă, tată! Toți 
regăsiți după mai bine de 
26 de ani. Este o adevă
rată minune !“...Moreni, județul Dîmbovița, 1952. In familia N...eseu apare primul copil, Nicolae. iar în 1953 al doilea, Aurelia. Părinții se despart în anul 1954. Cei doi copii sînt înfiați de două familii din oraș. Tatăl și mama părăsesc Moreniul, fiecare îndreptîndu-se în alt colț al țării. Copiii cresc, iar drumurile vieții îi duc și pe ei în alte părți de țară. Părinții se recăsătoresc și își întemeiază alte familii, iar copiii, propriile lor familii....4 decembrie 1980. Organele ' de miliție din Lupeni primesc o scrisoare din comuna Basarabi, jud. Constanța de la S. Aurelia : „De foarte mult 
timp am vrut să vă scriu 
și să vă rog din tot su
fletul să mă ajutați în-

tr-o problemă foarte de
licată și dificilă totodată. 
Știu, sînt conștientă că 
dacă veți dorj să mă a- 
jutați va trebui să de
puneți o muncă titanică'. S. Aurelia dorea să-și regăsească tatăl, mama, dar mai „ales fratele, pe că

Oameni în uniforme 
albastre și faptele lor 

de omenie

re nu-i văzuse niciodată în viața ei și de existența cărora doar aflase....10 decembrie 1980. De la miliția orașului Lupeni pornesc adresele către Inspectoratul general al miliției, Direcția de evidență a populației. Fiecare cerere de verificare, în afara numelui celui1 care trebuia identificat, motivarea mențiunea „Alte 
se cunosc"...-.25 decembrie la același organ

locul nașterii, și cererii purtau 
date nu1980. Dede mi-

liție o scrisoare este trimisă spre comuna Basarabi pentru S. Aurelia : 
„La cererea dv. vă fa
cem cunoscut că în ur
ma verificărilor făcute 
am reușit să identificăm 
domiciliul mamei, tatălui 
și fratelui dv. Vă rugăm 
și vă întrebăm dacă sîn- 
teți de acord și veți pu
tea să vă deplasați la 
miliția orașului Lupeni 
pentru a vă întîlni cu 
mama și cu fratele. Ori
care ar fi hotărîrea dv., 
vS rugăm să ne comu
nicați, dacă nu puteți fa«— 
ce deplasarea în orașul 
Lupeni, ca să vă indicăm 
adresele unde îi veți pu
tea găsi". *-...9 ianuarie 1981. Miliția Lupeni tot către g. Aurelia: „în vederea în- 
tilnirii dv. cu mama și 
fratele vă rugăm să vă 
prezentați la miliția ora
șului Lupeni Pe data- de 
15 ianuarie; 1981, ora 8 
dimineața".

...„Mă înțelegeți ? Fra
te, mamă, tată! Toți re
găsiți după mai bine de 
26 de ani. Este o adevă
rată minune!“

„Vă mulțumesc din tot

sufletul și să știți că o 
să mai revenim la Lupeni 
și primul drum îl vom 
face la miliție !" »Gînduri curate, încărcate de emoție și recunoștință, adresate celor care printr-o muncă neobosită, plină de responsabilitate, în numele omeniei noastre socialiste, organele de miliție ale orașului Lupeni care, cu sprijinul celorlalți colaboratori, care au răspuns cu aceeași promptitudine solicitărilor, au prilejuit reîntîlnirea unei familii despărțite de mai bine de 26 de ani.

Dorin GHEȚAP.S. Mama copiilor locuiește în Lupeni. Tatăl în Roșiori de Vede, Nicolae, fiul, azi inginer și profesor, în Pitești, iar Aurelia, fiica, în comuna Basarabi, județul Constanța. , ,Datele și scrisorile ne-au fost puse la dispoziție de unul dintre cei mai activ, participanți la rezolvarea fericită a acestui caz, maior Jan Strati- 
na, de la miliția orașului Lupeni.
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INTREȚTNEREA
DULUI LOCATIV. Venind în întîmpinarea solicitărilor locatarilor, secția de gospodărie comunală și loca- tivă din Petrila va efectua, începînd din această lună (lucrările au demarat deja), reparații curente la

toate casele ce formează strada Barbu Delavraneea. Cu acest prilej se vor e- fectua subzidiri, tencuieli și se va turna pardoseala de beton la bucătării, precum și reparații la acoperișuri și dependințe.
UN NOU LABORATOR. Constructorii de la șantierul III Vulcan al I.C.M.M. au reluat lucrările la noul laborator pentru controlul calității cărbunelui din ca-

Petroșani,drul preparației Coroești. ințaLaboratorul va fi dotat cu în cinstea Zilei femeii. La aparatură modernă, menită concurs sînt invitate să asigure o valorificare participe cit mai multe re- superioară a calității cocsului la întreprinderile miniere Vulcan, Aninoasa. Paroșeni și
CONCURS.pîrtia de schi rea cabanei masivul Paring se va desfășura un concurs de schi, organizat de A.S. Vo-

Astăzi, pe din apropie- I.E.F.S. din

săprezentante ale femeilor. Sub genericul „Cupa 8 martie" se vor desfășura și competițiile de schi ce vor avea loc în masivele Straja—Lupeni și la cabana Pasu Vîlcan.

"• —— ..... •• . . 'Sperioada 12—24 aprilie a.e. o nouă excursie în R.S. Cehoslovacia. Sînt invitați să se înscrie tineri și tinere în vîrstă de pînă la 30 de ani de la întreprinderile și instituțiile municipiului nostru.
Rubrică redactată de 

Anton HOFFMAN
EXCURSIE. Biroul de turism pentru tineret din Petroșani organizează în



Ziua internațională a femeii

VREDNICELE
NOASTRE TOVARĂȘE

Viorica Tivarog,turnător-formator I.U.M.P. Maria Farago, tricotoare, întreprinderea de tricotaje Petroșani Marilena Herman, profesoară, Grupul școlar minier Petroșani Rodica Dijmărescu,' medic, directoarea policlinicii Petroșani

8 Martie
Femeile — pidsq de trestii tandre

Veac după veac, prin milenare spații 
Urmînd docil istorice meandre

Purtară-n brațe mii de generații 
Și ca o nesfîrșită dăltuire

Din dragoste fierbinte și descînt 
Au plămădit in timp o omenire

Pe-un glob imens de lut, numit Pămînt 
Astăzi, cînd martie se.așterne

Și ghiocei răsar din calendare, 
Cînd jarna se ascunde prin caverne

In cupa gingășiei să răsădim o floare 
Pentru crenguța de măslin

Ori pentru zîmbetul senin, 
Pentru căldura din cămin

O floare-i poate prea puțin. 
Fîntîna păcii de.ar fi glastră

Ce-ar fi să punem lîngă floare 
In marea globulu; fereastră

Un gînd duios, cioplit în soare.
Valeriu BUTULESCU

Prin dăruirea lor, înfloresc 
continuu cartierele orașului

Daniela Radu, studentă. Institutul de mine Petroșani

Vocația educării tinerelor vlăstareLa grădinița cu program săptămînal de la Lonea, peste 50 de tinere vlăstare, fii și fice ale minerilor de la I.M. Lonea își petrec aici o mare parte din zilele săptămînii. Un colectiv de lî femei reușesc să asigure copiilor, cu multă pasiu_ ne și dragoste, un cadru deosebit, intim, plăcut, de joacă, recreere, învățătură, odihnă etc. Programul educativ este bine asigurat de cadre de specialitate și anume: Olga Roîbu, Mariana Mihăies- cu, Rozalia Doșa, alături de care se situează și directoarea grădiniței, Lucia Moldovan.Toți acești copii sînt înconjurați de tovarășele educatoare cu afecțiune părintească. Pasiunea și dragostea față de

copii Ia fel are și bucătăreasa Floarea Zorilă, care le pregătește ..mese deosebit de gustoase de trei ori pe zi, precum și supraveghetoarea Elena - Șanta, îngrijitoarele Elisabeta Hruza și Elisabeta Maiori, sora medicală Elena Brujan, ca și Elena Narița, care are grijă ca ținuta micilor „proprietari1* ai grădiniței să fîe întotdeauna aranjată și călcată. Iată deci un colectiv de femei, de mame, de educatori, care merită aprecieri deosebite, care nu precupețesc nici un efort în activitatea lor de creștere și educare a celor mai tineri cetățeni ai Lonei, fii ai minerilor.
Text și foto : 

Ștefan NEMECSEK

Elena Chimirel, gestionară,I.C.R.A. Petroșani
O imagine din activitatea grădiniței cu program săptămînal din Lonea.

In cartierele 1, 2 și 6 din orașul Petroșani, mina de gospodină pricepută își pune amprenta pe curățenia ce adastă pe străzi, în curțile și locuințele lor, pe grădinile roditoare. Și mai sînt vrednice de laudă femeile cartierelor — soții de mineri, de constructori de utilaje și preparatori — prin dragostea lor de mamă cu care își cresc și dau educație copiilor, prin dezvoltatul lor simț civic cu care răspund, fără preget, tuturor chemărilor organizațiilor de partid, de femei, O.D.U.S. și Cruce Roșie. Cu multă tragere de inimă participă femeile, în număr de 60—70, Ia lectoratele ce se țin lunar în cadrul învățămîntului politico-ideologic al F.D.U.S., condus de învățătoarea I- rina Drăgan. Sînt prezente la întîlnirile cu juriști, cu medici lărgindu-și orizontul cunoașterii legilor țării. însușindu-și regulile sanitare de îngrijire a copiilor. De altfel în cartierul 6 își, trăiește viața o organizație de Cruce Roșie, cuprizînd 110 membri, majoritatea femei. O pilduitoare solidaritate u- mană unește femeile noastre și la bine și la rău. La sfîrșitul anului 1980, numai femeile din cartierul 6, strîngînd și valorifi- cînd sticle goale și alte materiale secundare refolosi- bile, au adunat suma de 800 lei cu care au contribuit la pomul de iarnă organizat pentru copii. In toamna trecută, cînd intr-o familie cu 4 copii a
„Pasiunea mea 
este croitoria"Muncitoarea Catrina Ciu- botaru de la întreprinderea de confecții Vulcan a îndrăgit croitoria de la o vîrstă destul de fragedă. Meseria de confecționeră este cu atît mai frumoasă cu cit- te dedici, mai mult ei, ne mărturisea interlocutoarea noastră. Deși nu are decît doi ani de cînd lucrează în această meserie, C. Ciubotarii, datorită priceperii și activității de execepție pe care a desfășurat-o zi de zi, a obținut titlul de fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 1980. In perioada care a trecut din acest an, tînă- ra confer ționieră și-a depășit lună de lună sarcinile de plan. Pentru mun

ca depusă, pentru calitățile sale morale și profesionale. Catrina Ciubota- 
ru a fost aleasă membră 
a consiliului - oamenilor muncii. De remarcat că ceea ce caracterizează, de fapt, tinerele confectioners de aici sînt dăruirea și priceperea de care dau dovadă în muncă. „Mun- cesc și învăț, sînt în anul

II la liceul seral, doresc să ating noi cote ale calității profesionale. Pasiunea mea este croitoria'1, se destăinuia la ,Un moment dat tînăra confecționeră.La I.C. Vulcan lucrează multe tinere care s-au calificat aici, iar în prezent au ajuns să cunoască toate operațiunile tehnologice, toate tainele meseriei, ele au reușit să se afirme tot mai mult între colectivele fruntașe din Valea Jiului. 
Astăzi, cu prilejul sărbă
toririi ZILEI INTERNA
ȚIONALE A FEMEII, 
transmitem pe această 
cale Catrinei Cîubotaru și 
colegelor sale de muncă, 
tuturor femeilor din Vale 
multe primăveri și multe 
împliniri. _
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R
olul, sarcinile sec
torului electrome
canic în 
unei mine, Lupeni, 

în prim proces de 
nizare sînt de cea 
mare însemnătate, 
serioșii", cum l: 
minerii, un nucleu de oa
meni inimoși, se află zi 
de zi, ceas de ceas, ală
turi de brigăzile marilor 
abataje mecanizate, spu- 
nîndu-și cuvîntul, un cu- 
vînt hotărîtor, în succe
sele de prestigiu pe care 
le obține colectivul mi
nei în creșterea produc
ției de cărbune. E firesc, 
la o mină care are în do
tare utilaje ce depășesc 
35o milioane lei, fără 
competența și dăruirea e- 
lectrolăcătușilor, a strun

garilor, frezorilor și sudo
rilor, miile de motoare, 
de la combine, pînă la 
ventilatoare și pompe, nu 
ar putea asigura ritmuri
le înalte ale acestei mine 
de cea mai mare capaci
tate.

u

viața 
aflată 
meca- 

mai„Me- Ze - spun

atelierihui
leetromecanic ai minei, 
pătrime, mai precis

n fapt cu o semni
ficație aparte: în 

rîndul celor 226 de 
meseriași care alcătuiesc 
colectivul sectorului e-

decedat tatăl acestora, femeile din cartierul 6 (președinta comisiei, Lucia Ma- rușcă) au ajutat cu bani această familie copleșită de greutăți. îIn acțiunile edilitar-gos- podăreștl, femeile cartierelor își îndeplinesc îndatoririle de buni cetățeni. Anul trecut, alături de bărbați, cele de pe strada împăratul Traian, ani' pavat fiecare trotuarul din fața locuinței, am întreținut și înfrumusețat strada. Inițiativă de buni gospodari, alături de bărbați, dovedesc și femeile de pe strada Grivița Roșie, mobilizate de președinta comisiei de femei, Irina Me- zei, de pe strada Ecaterina Varga, unde răspund la toate chemările Mana Mi- huț, Ileana Hegy, Clara Popovici și altele. Pe strada Cuza Vodă, în aceste zile, odată cu primele semne de primăvară, femeile împreună cu ceilalți cetățeni, au și început acțiunea de curățenie, spărgînd gheața și adunînd-o în grămezi, strîngînd hîrtiile etc. Odată cu încălzirea vremii vom începe de zor lucrul în grădini. întregul cartier îl vom face o grădină înfloritoare.
Ileana HAMZ, 

secretarul organizației de 
bază cartier 6 Petroșani, 
membră a Comitetului mu
nicipal al femeilor
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căror contribuție la acti
vitatea formațiilor de lu
cru din care fac parte 
este nu numai remarcabila, ci și indispensabilă. 
Așa este cazul sudoriței 
Ileana Vizitiu, al frezo- 
riței Amalia N azurie, al 
lache, Adela Precup, Da
niela Silvășan,. Dan Mag
dalena Moga. La fel, fie 
că e vorba de Estera 
Fiilop din atelierul de re
parații combine, de su
dorii a Sica Chicidean, de 
Ana Niță de la atelierul 
de reparat vagoneți sau 
de Ana Dreptate de 
vulcanizare, toate se 
firmă prin calitatea pro
duselor executate, prin 
reparațiile ireproșabile, 
realizate în termen. Reu
șesc, sînt vrednice, pen
tru că, după absolvirea șcpHi profesionale sau 
chiar a liceului, s-au 
străduit să se specialize
ze, sa fie în pas cu exi
gențele reparării combi
nelor de abataj, stîlpilar, 
transportoarelor, a utila
jelor moderne cu ajutp-

-x-,— îșt afirmă 
. -i Lupe- 

niului pe fronturile de 
cărbune. (Dan STEJARU)

o 
pătrime, mai precis 58, t 
sînt femei — fiice și so- lăcătușilor 'Ileana Posto- 
ții de mineri — toate că
sătorite, majoritatea ma
me. Pe cit .de complexă și 
dificilă este repararea U- 
tilajelor din dotarea mi
nei, pe cit de pretențioa
se sînt piesele de schimb 
de ordinul miilor ce se 
cer confecționate pe baza 
unor comenzi urgente — 
pentru a fi încorporate în 
utilajele din subteran — 
pe atît de iscusită și pli
nă de răspundere este 
munca femeilor atelieru
lui, contribuția lap 
onorarea comenzilor.

înt muncitoare 
rioase, harnice

’ SpUn . i , 

multe reușesc să dea lu
crări de mai bună calita
te decît unii bărbați". Es
te aprecierea maistrului 
mecanic Vasile Racolța, 
secretarul organizației 
de partid a sectorului. Și, 
spre exemplificare, ni s-a 
vorbit de multe femei a

la 
a-

la

se-F, 
sincer.

rul cărora i 

vrednicia minerii

i
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Știați că......prima femeie din lume care a zburat cu un avion, a fost o româncă ? Acest eveniment s-a petrecut în vara anului 1911, iar autoarea nu este altcineva decît sora mai mică a lui Aurel Vlaicu pe care o chema Valeria Vlaicu. Ea își ajuta mai întotdeauna fratele să studieze de la sol comportamentul avionului său în aer.
...cea dinții reprezentație 

de operă în limba română 
a fost aceea din anul 1836 
cu , „Semiramida" de Ro
ssini ? Au jucat-o la Bucu
rești elevii din anul II al 
școlii Societății Filarmoni
ce. înființată cu doi ani 
în urmă. Rolul principal 
a fost deținut de ,,Madame 
Caliopî", viitoarea soție a 
lui Costache Caragiale.
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Inlîlnirea tovarășului Nicolăe Ceaușescu cu specialiști 
și industria constructoare de mașini

(Urmare din pag. I)diilui și statului nostru pentru conceperea și realizarea unor mașini agricole multifuncționale complexe, de marc randament, cerute de înfăptuirea sarcinilor mari ce stau, în" cincinalul 1981 —1985, în fața acestei ; a- muri de bază a economiei noastre naționale, de realizarea obiectivelor fundamentale ale noii revoluții agrare în țara noastră.în ce privește rezultatele obținute în acțiunea tipizare a producției tractoare, tovarășul Ni’Colae , Ceaușescu a fost informat că numărul claselor de puteri s-a redus, ajungîn- du-se acum la trei, cu puteri cuprinse între 45 și 240 CP, noile variante de tractoare din clasele tipizate avînd caracteristici tehnico-funcționala superioare, care asigură efectuarea tuturor lucrărilor a- gricole .Ia un nivel ridicat de productivitate.Apreciind rezultatele obținute pînă acum în tipi-

de de

zarea tractoarelor pentru agricultură, tovarășul Nicolaei Ceaușescu a indicat să se treacă și la tipizarea tractoarelor folosite în alte ramuri ale economiei naționale.Au fost examinate, continuare, :: pizării mașinilor și utilajelor folosite la prelucrarea Solului, care ocupă un loc important în sistema de mașini și utilaje agricole. Specialiștii precizează că numărul tipodimensiunilor a fost' restrîns de la 83 la . 42, prin dotarea lor cu noi echipamente, apte să execute o, gamă cît mai mare dc lucrări. Sînt prezentate tipurile de pluguri pentru arături adinei, uniforme și care încorporează resturi- ’ le vegetale și permit mai buna pătrundere a apei în sol. Noile pluguri tipizate.sînt concepute în. funcție de tipurile de sol ale țării noastre și în strînsă legătură cu' gama tractoarelor aflate în fabricație. Și celelalte mașini și utilaje folosite pentru prelucrarea

în
solului — grape, cultivatoare, tăvălugi etc. — prezentate în cadrul expoziției dovedesc preocuparea specialiștilor pentru asimilarea in producția de serie a acelor tipuri car? au dat cele mai bune rezultate larezultatele ti- < lucrările agricole.Au fost obținute bune rezultate și în tipizarea mașinilor și utilajelor a- gricole pentru semănat și administrat îngrășăminte. La stabilirea tipurilor a- cestora s_a avut în vedere ca lucrările de semănat și cele de încorporat îngrășăminte să se facă simultan, la o singură trecere, obținîndu_se prin a- ceasta o productivitate înaltă a muncii, precum și importante economii de carburanți. Iteține atenția semănătoarea pentru plante prăsitoare pe 12 rînduri experimentată eu bune rezultate.Volumul mare și varietatea lucrărilor de transport în agricultură au impus — pe aceeași linie a tipizării — realizarea unei
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i se poate; de recoltare. Ei, atașa, de asemenea, o mâ- șină de adunat" și capital, făcînd astfel posibil ca la o singură trecere prin lanurile de porumb sau de păioase să se efectueze toate operațiile de recoltare. Sînt examinate și alte mașini și utilaje tipizate destinate recoltării sfeclei

remorci multifuncționale, dmare capacitate. Pentru această remorcă, specialiștii au conceput un șasiu universal pe care pot. fi montate bone diferite, în funcție de necesități, asi- gurîndu-se astfel transportul în bune condiții al tuturor produselor agricole.In sectorul mașinilor a- — —-----gricole destinate recoltării de zahăr și, cartofilor, lease precizează că în sistema acestora au rămas, după încheierea acțiunii de tipizare, numai 20 de tipuri, comparativ cu 67 cit existau pînă 'acum. Este pus în evidență noul tip dc combină autopropulsată, universală 'care a fost urma unor repetate experimentări și încercări efectuate în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu.■' Noua combină este dotată atît cu echipament de recoltat porumb pe 8 rînduri, cît și de păioase, asigurînd prin aceasta o productivitate superioară, reducerea simțitoare a cheltuielilor

- „CU-16“ definitivat în

te asigurînd, ca urmare a caracteristicilor tehnico- funcționale, o viteză și o capacitate sporite de coltare.Acțiunea de tipizare mașinilor și utilajelor gricole s-a desfășurat
re-

tinate lucrărilor agri,aole in gospodăriile individuale Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat munca desfășurată de institutele de specialitate, de întreprinderile producătoare, de ministerele de resort în acțiunea de tipizare, care a urmărit realizarea unor tractoare și -mașini agricole perfecțioă nate, de mare randament și cu eficiență economică sporită, lndicînd realizarea lor în fabricația de serie, secretarul general al partidului a cerut continuarea acțiunii de perfecționare a tuturor mașinilor și utilajelor agricole atît de necesare în ampla activitate de aplicare a tehnologiilor a- vansate și de sporire a nivelului tehnic al agricul- . turii. noastre socialiste, a producției și productivității muncii, în acest important sector al economiei naționale, pentru a'se asigura o îmbunătățire continuă a a- provizionării populației cu produse agroalimentafe .si ridicarea permanentă a nivelului de trai al oamenilor muncii din patria noastră. .

a a- . _ ______ _____ eubune rezultate și în ce privește mijloacele tehnice fo_ losite la lucrările din le- gumiculiură, pomicultură și viticultură. Specialiștii au definitivat' și pentru a- ceste sectoare importante ale agriculturii o sistemă perfecționată de mașini ce . pot fi utilizate la o largă gamă de lucrări.Expoziția a cuprins, de asemenea, seturi de mașini, utilaje și unelte agricole, mici, ușoare — pluguri, semănători, cositori, aparate de stropit și altele — cu tracțiune animală, des_

FILME
8 martie

NAȚIUNILE UNITE

în problema Namibiei
NAȚIUNILE(Agerpres). —35-a sesiune reluată a A- dunării Generale a O.N.U. 

a încheiat examinarea punctului de pe ordinea de zi privind problema Namibiei. Dezbaterile forumului mondial au pus în evidență cu și mai multă a- ■ euitate îngrijorarea profundă a marii majorități a statelor membre față de situația gravă creată în A- frica australă, ca urmare a intensificării politicii agresive a Africii de Sud. a refuzului guvernului de la Pretoria de a respecta rezoluțiile O.N.U., față de încercările R.S.A. de a-și asigura menținerea și perpetuarea în această parte a continentului a celor mai retrograde rînduieli de do-

UNITE 7 minație colonială, Cea de-a discriminare rasială și apart- hei.l.Dezbaterile sesiunii și rezoluțiile adoptate cu o mare majoritate de voturi, dau expresie ’ sprijinului larg de care se bucură e- forturile pentru înlăturarea regimului de ocupație ilegală a Namibiei, solidarității militante cu lupta poporului natnibian sub conducerea SWAPO pentru înfăptuirea drepturilor sale inalienabile.România a împreună cu membre ale O.N.U. pentru elaborarea proiectelor rezoluție adoptate de Adunarea Generală și a fost coautoare la principalele proiecte.

participat, alte state Consiliului Namibia, la de

Realități și perspective 
în Zimbabwe

SALISBURY 7 (Agerpres). —• Intr-Un interviu acordat revistei „Business Week" primul .ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, declară că, în ciuda celor, opt ani de răz- „boi civil care — in 1980— au pus capăt dominației exercitate de minori- tatea albă, Zimbabwe a obținut pe plan economic o serie de succese, produsul național a crescut cu 6 la sută in 1980 și există toate premisele pentru a crește și mai mult în 1981.Referindu-se ia evoluțiile politice din R.S.A., Robert Mugabe a arătat că arestările, grevele, interdicțiile din această țară confirmă că se merge spre un conflict deschis. Cu cît numărul celor oprimați din punct de vedere rasial este mai mare, cu atît mai mult ei se vor opune sistemului. Opoziția se va intensifica pînă cînd cei oprimați vor pune mina pe afine și vor începe să lupte— a spus premierul Republicii Zimbabwe.

LA BRAZZAVILLE desfășoară lucrările Conte-, rinței naționale a Uniunii revoluționare a femeilor din Congo, consacrată aniversării a 16 ani de la crearea acestei organizații de masă. Conferința se desfășoară sub lozinca mobilizării tuturor organizațiilor de masă în lupta pentru înfăptuirea prevederilor programului de dezvoltare economică și socială a Republicii Populare Congo.
In cuvîntarea rostită la deschiderea lucrărilor, S.R. Mwiri, membru al C.C. al Partidului Congolez alMuncii, a subliniat rolul organizației de femei, alaltor organizații de masă în lupta pe care P.C. al Muncii o desfășoară pentru consolidarea independenței economice a țării și construirea bazelor societății socialiste în R.P. Congo.

copii : „Contele de ' 
Monte Cristo". E- pisodul 13.9,35 Omul și sănătatea. 10,00 Viața salului, 11,45 Bucuriile muzicii. 12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex.13,0515,00

PARIS 7 (Agerpres). — In Alsacia, nu departe dc orașul Mulhouse, se află linul dintre cele mai mari muzee ale automobilului din lume. Organizat la început din inițiativa a doi industriași elvețieni — frații Hans și Fritz Schlumpf — el s-a îmbogățit prin donații și achiziții succesive. Nu de mult, muzeul a fost declarat monument istoric, pentru bogăția și valoarea exponatelor sale, el fiind supranumit de ziariști „Muzeul Louvre al automobilului'*.Printre punctele de atracție ale originalului așeză- mjnt figurează vechi modele de automobile „Bugatti**, „Rolls Royce**, „Mercedes**, Ferrari'* — apreciate și âcum pentru linia lor atrăgătoare și robustețea motoarelor.
WASHINGTON 7 (Agerpres). — Omul de știință canadian Gerhard Gherz- berg, de la Universitatea din Arizona (S.U.A.), a a- hunțat recent că este posibilă existența unor forme de viață pe Titan, u-

nul dintre sateliții plane- DELHI 7 (Agerpres). — tei Saturn. Gherzberg, care La mijlocul anului trecut, este laureat al Premiului populația orașului Delhi, Nobel pentru chimie. a subliniat că ipoteza sa se bazează pe datele obținute de sondele spațiale americane „Voyager" și în special pe studierea fotogra-
FAPTUL DIVERS

capitala Indiei, a ajuns ia 6,3 .milioane de locuitori. De la ultimul recensămînt al populației, care a avut ioc in anul 1971, numărul locuitorilor orașului a crescut cu 200 000. In aceeași perioadă, industriale sporit de 40 000.
întreprinderile au ladin Delhi la 26 000

S.U.A. AU ANUNȚAT că vor livra Arabiei Saudi- te echipament suplimentar destinat sporirii capacității de luptă a avioanelor ,,F-15’*, contractate de guvernul saudiț — relatează agențiile U.P.I. și Reuter.Pe de altă parte,, se. precizează că Statele Unite vor acorda Israelului in 1983 și 1984 credite suplimentare de 600 milioane de dolari, pentru achiziționarea de noi echipamente militare.
i

fiilor făcute de „Voya- ger-2“ care au demonstrat existența unei atmosfere în jurul lui Titan.
★

BERNA 7 (Agerpres). — Incepînd din luna noiembrie anul trecut, municipalitățile din Zurich și Geneva au instituit „amenzi pentru zgomot**, de care sînt pasibile aeroporturile celor două orașe. Sînt prevăzute astfel, amenzi de la 100 pînă la 300 franci elvețieni — în funcție de intensitate — pentru zgomotele provocate de avioane la aterizare și decolare.

ROMA (Agerpres).7Celebra catedrală din piața centrală a orașului Milano va fi parțial închisă timp de cinci ani pentru a permite executarea unor lucrări de reparații și restaurare. „Catedrala este grav bolnavă", a declarat Carlo Ferrari, șeful proiectului. El a precizat că se impun operațiuni de consolidare la cele patru coloane uriașe care susțin cupola centrală, costul a- cestor lucrări fiind estimat la circa 12 milioane dolari. Fundația, slăbită de greutatea excesivă a construcției și de apa freatică, va fi la rîhdul ei întărită.

CU PRILEJUL celei de-a 60-a aniversări de la crearea Partidului Popular Revoluționar Mongol (P.P.R.M.), la. Ulan Bator a avut loc o adunare festivă. Au participat J. Țe- denbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole, alți conducători de partid și de stat. Despre importanța acestui eveni
ment în viața poporului mongol a vorbit D. Molom- janț, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M.

i

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Al treilea salt mortal; Republica: Mesaj din spațiu ; Unirea : Muppets la Hollywood.LONEA ; Cuscrii.ANINOASA: Sezonul de catifea.VULCAN — Luceafă
rul: Dumbrava minunată ; Muncitoresc : Titanic vals.LUPENI — Cultural: Porțile dimineții; Mun
citoresc : Nu-mi furați copilul,URICANI : Colombo la Londra.

9 martiePETROȘANI — 7 No
iembrie : Iarba crește pînă la cer ; Republica: Boby Deerfield; Unirea: Bietul Ioanide, I—II.LONEA : Morții fac umbră.VULCAN — Luceafă
rul ; Fugi, te iubesc ; 
Muncitoresc: Titanicvals.LUPENI — Cultural : Moscova nu crede iii lacrimi,' I—II ; Munci
toresc : Nu-mi furați copilul.URICANI : Colombo la Londra.

TV
8 martie. 8,30 Tot înainte.9,05 Șoimii patriei.9,15' Film serial pentru

Album duminical. Tenis : România— Brasilia in „Cupa Davis'*. Aspecte din ultima zi a întîlnirii. Transmisiune directă de la Timișoara.Șah.Ecranizări după o- pere literare românești. „Citadela 
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Mica publicitateSCHIMB apartament două camere cu apartament 3 camere. Prefer zona piață sau Constructorul. în formații, strada V. RoaităBl. 13 ap. 11, între orele 15—18. (208) 11

DECESS-A stins din viață. în floarea vîrstei, aceea care fost colega noastră din fragedă tinerețeALEXANDRESCU ALEXANDRA LUCIA.O vom păstra veșnic în memoria noastră. Condoleanțe familiei îndurerate. Colegii de Ia I.C.P.M.G.
a
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