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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituție :
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională in a șaptea sesiune a 

celei de-a opla legislaturi in ziua de 25 martie 1983, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
‘ președintele

Republicii Socialiste România

Plenara Consiliului municipal 
al sindicatelor

" v

Fiecare om răspunde 
de realizarea

Eficiență sporită 
în sectoarele productive

preliminarului 
pe schimbul în care 

muncește
t

Sectorul 1 de la I.M. Aninoasa este sectorul cu 
ponderea cea mai mare în producția zilnică a minei 
— peste 1300 tone de cărbune. Prin eforturile susți
nute ale întregului colectiv, planul la producția fizică 
de cărbune a fost realizat integral în primele două 
luni ale acestui an, ca de altfel și în prima jumătate 
a lunii martie. Odată cu trecerea la noul program de 
lucru, forța de muncă a acoperit toate fronturile de 
lucru. S-a creat posibilitatea formării unei echipe 
de aprovizionare a formațiilor de la fronturile de 
lucru, iar partea electromecanică din sector (lăcătuși 
și electricieni) a fost reîmpărțită pe fiecare loc de 
muncă. Această redistribuire a dus la creșterea pro
ductivității muncii pe sector. Spre exemplu, produc
tivitatea muncii în abataje a crescut în luna februa
rie, în medie, cu 320 kg pe post față de luna ianua
rie, iar in prima jumătate a lunii martie cu încă 
o tonă pe post. Cadrele tehnice din conducerea sec
torului au fost repartizate pe schimburi, fiecare răs
punzând de realizarea preliminarului pe schimbul 
respectiv. Dar iată ce ne spuneau cîțiva dintre cei 
care iși desfășoară activitatea în acest sector:

IOSIF PRISECARU, miner, șef de brigadă: „Am 
peste 20 de ani în minerit Am lucrat atît în program' 
de 6 ore cît și in program de 8 ore, dar cărbune 
mai mult se dă în condițiile noului program de lu
cru. înainte lucram cu 45—4b de oameni în 4 schim
buri, iar acum doar cu 33—35, dar producție dăm 
mai multă. în patru schimburi greu realizam un ciclu 
complet in abatajul nostru frontal, dar de cind cu 
noul program de lucru în două zile scoatem 3 cicluri. 
Retribuțiile ne-au crescut. Spre exemplu, in ianuarie 
am realizat o retribuție zilnică de 182 lei, iar in fe
bruarie 262 de lei pe post’.

VASILE BUKLEC, miner, șef de brigadă : „Con
ducerea sectorului și a minei, trebuie să lupte să nu

Gheorghc BOȚEA

Eficiența 
stabilite la 
rea de lucru 
al P.C.R. cu 
conducere, 
și muncitori 
tria minieră

pro- 
mâ- 
lună 
pro-

măsurilor 
Consfătui- 
de la C.C. 
cadre de 

specialiști 
din indus- 
și geologie,

a aplicării noului 
gram de lucru se 
soară șl în această 
prin obținerea unor
ductivități sporite în a- 
batajcle minelor din Va
lea Jiului. Cîteva e- 
xemple convingătoare

în acest sens le oferă 
sectoarele : II. de la 
mina Petrila — care a 
înregistrat o producti
vitate în abataje supe
rioară sarcinilor dc plan 
cu 900 kg/post, produc
ția extrasă suplimentar 
de la începutul anului ri- 
dieîndu-se la peste 8700 
tone de cărbune :. IV, 
dc la mina Lonea — 
cu plus 517 kg/post la 
productivitate.

Depășiri 
la Inilcatorii 
de transport

In pag. a ?-a

Dialog cetățenesc

Ieri a avut loc plenara 
Consiliului municipal al 
sindicatelor. La lucrările 
plenarei au participat 
membri și membri su- 
pleanți ai Consiliului mu
nicipal, președinții comi
siilor sociale de pe lingă 
comitetele sindicatelor, 
inginerii șefi cu proble
mele de aeraj și protec
ție a muncii, alte cadre 
cu funcții de răspundere 
din cadrul unităților e- 
conomice din Valea Jiu
lui.

Plenara a dezbătut pre
ocuparea organelor și 
organizațiilor sindicale, 
în colaborare cu consili
ile oamenilor muncii, 
ceilalți factori cu 
buții pe 
în viață 
bilite în 
montelor 
XII-lea al partidului, 
hotărîrilor
Central al U.G.S.R. și ale 
Consiliului de 
în domeniul 
muncii.

în cadrul c 
pe margimea n

Ș> 
atri- 

linia traducerii 
a măsurilor sta- 
spiritul docu- 
Congrcsului al 

al 
Consiliului

Miniștrl 
protecției

prezentat au luat cuvântul 
tovarășii Stelian Corobea, 
loan Penu, Nicolae O- 
prea, Nicolae Colceru, E- 
manuel Sîrbu, Constan
tin Matei, Traian Avra- 
mescu, Iosif Guran, Ion 
Dulămiță, Constantin 
Muntean u. Victor Negru, 
losif Ucmete, Constantin 
lovănescu, Grațian Faur 
și Petru Barb.

Participanții la dezba
teri au analizat cu exi
gență și răspundere ac
tivitatea desfășurată și 
sarcinile ce revin sindi
catelor. consiliilor oame
nilor muncii, tuturor fac
torilor de răspundere 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de securitate șl 
igienă a muncii în unită
țile economice ale muni
cipiului.

Tn urma dezbaterilor, a 
semnalărilor critice și a 
propunerilor, formulate 
de participanți, plenara a 
adoptat măsuri cores
punzătoare.

Colectivul de 
ai muncii de la 
I.T.A. Petroșani

oameni 
Autobaza 

înregis
trează rezultate remarcabi
le de la începutul acestui 
an. Principalii indicatori 
economici au fost depășiți 
după cum urmează : pro
ducția netă cu 1 000 000 
lei, în condițiile înscrierii 
unei economii de 980 000 
lei, veniturile brute depă
șite cu 1 200 000 lei, trans
port călători cu 0,5 la su
ta, tone transportate cu 
51 000 tone. De asemenea, 
indicatorii venituri mar
fă și tone kilometrice con
venționale au fost depășiți 
cu 25,4 și, respectiv, 
sută.(Continuare in pag. a 2-a)

I

Schimbul condus de Vasile Buda di» brigada minerului Andrei Antal (în 
centru) de la I.M. Lonea. Foto : Șt. NEMECSEK

FRUMOSUL CITADIN ETIE

Lh-gențe în investițiile anului

Puțul cu schip de la Lupeni — 
un obiectiv de mare importantă pentru 

modernizarea extracției

cu ter-

Prin proiect, concepție și 
dotare, instalația puțului 
cu schip de la Lupeni se 
situează printre principa

lele obiective de investiții 
din Valea Jiului
men de punere în funcțiu
ne în acest an. Odată cu 
punerea în funcțiune — 
prima etapă — a puțului 
cu schip, activitatea de 
extracție de la mina Lu
peni se poate estima că 
va cunoaște un adevărat 
salt calitativ. întreaga pro
ducție a minei va fi con
centrată in flux continuu, 
pe două orizonturi, 
transportul cărbunelui 
verticală se va face 
schi puri și
direct în instalația de pre
parare. Este un prim pas 
pe calea cibernctizăi ii și 
automatizării activității de 
extracție din cea mai 
re mină de cărbune 
țară. Constructorii din 
drul șantierului 4 
I.C.M.M. Petroșani, cărora 
li s-au încredințat lucrări
le de construcții și mon-

iar
pe 
cu 

apoi pe benzi

CETATEMEASCA

modernataje la noua și 
instalație au trecut cu suc
ces proba de foc a ridică
rii celui mai înalt 
puț cu schip din 
sînt preocupați în 
cu preponderență 
crările de montaj.
tă la fața locului este deo
sebit de impresionantă. 
Peste tot e evident faptul 
că oamenii sînt conștienți 
de răspunderea care le re
vine. Zilnic silit transpor
tate și turnate aici impre
sionante cantități de be
toane, circa 30 mc. Partea 
de construcție a fundației 
pentru cea de a doua ma
șină de extracție este 
orcane de finalizare.

turn de 
țară și 
prezent 
cu lu
ll vizi-

lucrează cu hărnicie și 
ruire dulgherii, fierarii 
toniști și zidarii din 
mâțule conduse de Emerik 
Fazakas, Iosif Borșodi și 
Constantin Anofie. Mașina 
nr. 1 este ridicată și mon
tată la cota +64,4 m. Se 
execută centrările la tam
burul de angrenare și se 
montează pupitrele de co
mandă. aparatura comple
xă de comandă — program. 
Practic sînt de montat, 
după cum reiese dintr-un 
calcul sumar făcut la fa
ța locului, circa 40 km de

Viorel STRĂUT

dâ- 
be- 
for-

în noul centru civic al Lupeniului

frunte
Sâr- 

' Și 
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Ma-
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Debut cu bune rezultate în acțiunne 
gospodărești de înfrumusețare

LA URICANI, aproape
200 de elevi de la Școala 
generală nr. 1, în
cu profesorii Dumitru 
bușea și loan Roșescu 
un număr de cetățeni, 
tre care am notat pe 
ria Muntean, Ana I 
tean, Gheorghe Rață, 
ria Păun, Eftimie Marda- 
re, Ion Pătrașcu și alții, 
au măturat și curățat zo
nele verzi pe străzile 23 
August, 1 Mai, Trandafi

rilor, Plopilor și Jiului. 
Așa cum ne spunea tova
rășul Petru Făgaș, secre
tar adjunct al comitetului 
orășenesc de partid, acțiu
nile gospodărești in Uri- 
cani sînt la început. în 
zilele imediat următoare, 
curățirea și înfrumuseța
rea orașului se vor afla în 
atenția organului orășe
nesc de partid și al consi

liului popular.

LA LUPENI, în 
centru 
100 de

■ general
80 de c
nr. 
de pe 
nr.

noul 
civic al orașului, 
elevi de la Școala 

â nr, 2 
•etățeni

13, 14, 
strada

12 și 13 
Trandafirilor, 
s-au aflat Petru 
Ernest Tornșa, losif 
Mihai Pavlovschi, 
dru Cuc, frații Iile 
Mircea Mătăsărcanu, 
hai Berescht Emil 
Ioan Raica, Maria

12.

și in jur de 
din blocurile
15, 16 și 17, 
Bărbăteni și 

din strada 
printre care 

Sălccanu, 
Sikt, 

Alexan- 
si 

Mi- 
I.ung, 

Klincz,

losif Bill, Petru 
Petrache Mangu și 
au 
tru flori, au făcut 
leta" arborilor ornamen
tali, au reparat gărdulețele 
și semănat iarbă în 
blocurilor respective, 
riadul lor, elevii au g 
lat și măturat terenul 
parținător blocurilor.

Gușatu, 
alții, 

aranjat rondurile pen- 
„toa-

(Continuare in pag a 2-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

■fi
Turnul puțului de extracție de la mina Lupeni. 

Foto : Adrian POPA
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Căminul în care locuiești
A 9

e casa ta. Ingrijește-o!
(Urmare din pag 1)

Puțul cu schip de la 
Lupeni

Căminul muncitoresc nr. 
3 de pe strada Tudor Vla- 
dimirescu din Petrila este 
locuit aproape în exclusi
vitate de muncitori ai 
I.M. Petrila. Este o cons
trucție de tip mai vechi, a- 
le cărei încăperi oferă 
condiții de cazare pentru 
două, trei sau patru per
soane. „Oferă" este un verb 
cu un sens generos, dar 
nu de puține ori trunchiat 
chiar de beneficiarii săi. 
Pînă acum cîteva săptă- 
mîni în toate camerele se 
afla mobilier uzat și fără 
un grad deosebit de con
fort, dar aici au fost in
troduse 40 de dulapuri și 
20 de mese noi. Tot de a- 
tunci însă mobilierul dez
afectat se lăfăie de-a Iun- 
gul coridorului de la par
ter, în așteptarea unor re
parații, care se fac cu în
cetinitorul. Printre para
lelipipedele de lemn abia 
descoperi ușile încăperilor. 
Nu e vorbă, nici asta nu e 
descoperire prea plăcută, 
fiindcă aproape toate sînt 
înnegrite de... murdărie. 
Bine este că s-a trecut la 
vopsirea lor cît și a rame
lor de la ferestre. Ce se 
ascunde „în spatele ușilor 
închise" 7 Și mai bune, și 
mai rele. Camerele nr. 2 
(locatari Petrică Bărbieru 
și Ene Capotă), nr. 9 (aici 
sînt găzduiți Constantin 
Poron și Sever Cheban), 
nr. 26 (Gh. și loan Pană), 
nr. 44 (unde locuiesc fra
ții loan, Constantin și Cor
nel Tomiuc) sînt curate, 
au mobilierul păstrat cu 
grijă. Aceeași constatare 
este valabilă și pentru ca
merele nr. 25 și 61.

Reversul acestui aspect, 
e, din păcate, ușor de de
tectat la camera nr. 23, un
de Pompiliu și Veniuc Mu- 
reșan, Costache Luca și 
Ilie Tăbăranu s-au gîndit 
să adune un adevărat de
pozit de sticle goale pe du
lapuri și în jurul lor, la 
camera nr. 40, locuită de 
loan Bostănaru, împreună 
cu soția și cei patru copii 
ai săi (cel mai mare nu 
are mai mult de 5—6 ani), 
atmosfera este irespirabi
lă, parchetul • gol-goluț 

murdar și, evident, spațiul 
de locuit — insuficient. Pe 
deasupra prezența unei fa
milii într-un cămin de... 
nefamiliști este în afara 
regulamentului. Camera 
nr. 41 dă impresia de un 
loc de... trecere, unde fie
care lasă în urmă-i ce 
nu-i mai trebuie 1 Mai grav 
au stat lucrurile cu came
ra nr. 51, căreia, prin 
toamnă i-a fost amenința
tă integritatea. Locatarii 
ei au spart dulapuri, ușa, 
geamurile, au aruncat cu... 
noptiere ) Consecințele au 
fost și mai grave : „belige- 
ranții" au fost expulzați din 
cămin și deferiți justiției, 
alegîndu-se cu pedepse 
private de libertate. Cît 
despre grupurile sociale, 
doar chiuvetele sînt în- 
tr-o stare mai acceptabilă, 
dar și ele, ca și gurile de 
scurgere sînt periclitate 
de astuparea cu resturi 
alimentare, zaț de cafea, 
chibrituri etc.

Am enumerat cîteva „ca
racteristici" ale condițiilor 
de locuit propriu-zise, vi
zibil perturbate de defi
ciențe în munca educativă. 
Nici comitetul U.T.C. de 
la mină, nici comitetul de 
cămin (rămas fără preșe
dinte de aproape o lu
nă) nu se omoară cu firea 
pentru a organiza acțiuni 
educative. Mai nou, cămi
nul nu mai are nici admi
nistrator. Cu ordinea și dis
ciplina au cam fost mereu 
probleme. Activități re
creative ? Cărțile de la bi
blioteca volantă n-au fost 
schimbate de anul trecut. 
Tot de anul trecut, clubul 
sindicatelor din oraș n-a 
mai fost prezent în cămin 
cu vreun program artistic. 
Nici la sediul clubului nu 
se organizează acțiuni spe
ciale pentru căminiști.

Cîteva pîlpîiri de înnoi
re, nici vorbă, se pot ve
dea și la căminul nr. 3 din 
Petrila. Dar anemice, ele 
nu pot schimba mare lu
cru. A venit și primăvara, 
însă la acest cămin sem
nele ei întîrzie să apară. 
Cine trebuie să le aducă 7

Ioan LASCU

'' '■ I ......................... ... ..............

Realizarea preliminarului
Urmare din pag. J)

facă nici un rabat de la măsurile stabilite, să nu se 
accepte plimbări de pe un schimb pe altul, zilele 
de odihnă să se respecte cu strictețe și atunci oa
menii vor da cărbune. Noi, șefii de brigadă, avem 
un control permanent asupra tuturor schimburilor, 
nu ca in vechiul program cind un schimb îl pier
deam complet de sub controlul nostru".

ION HORHOTA, maistru minier principal : „Noi, 
maiștrii nu aveam timpul necesar să ne facem revi- 
rul așa cum trebuie. Eu spre exemplu, coordonez 8 
locuri de muncă și de abia aveam timp să trec pe 
la fiecare. Acum putem să observăm neregulile din 
abataje și să verificăm dacă acestea au fost înlăturate, 
iar la locurile de muncă cu probleme deosebite ră- 
mînem atît cît este nevoie".

Ing. MIRCEA PETRESCU, adjunct șef de sector : 
„Prin trecerea la noul program de lucru am reușit să 
împârțim mai bine oamenii din sector pe schimburi 
și să le asigurăm o asistență tehnică mai bună. In
contestabil, productivitatea muncii a crescut atit la 
nivel de sector cît și pe fiecare brigadă în parte. 
Un exemplu elocvent îl reprezintă brigada condusă 
de Pavel Dediu, care exploatează un abataj frontal 
cu susținere și tăiere mecanizată și care a obținut o 
productivitate mai mare în martie cu trei tone pe 
post. Maiștrii au fost mai bine repartizați pe schim
buri ca și electromecanicii din sector pentru a putea 
ajuta concret fiecare loc de muncă".

vâ informam
■ • REFACEREA PADU-
I RILOR. Ocolul Silvic Pe- 
Itroșani a încheiat dotarea 

cabanelor cu echipament 
Ide cazare, pregătirea unel

telor, procurarea materia
lului săditor și contracta- 

Irea forței de muncă nece
sare realizării sarcinii de 

n, constînd 
200 ha. O- 

timpului 
declanșată

■ plan pe acest a 
I în plantarea a
I dată cu sosirea 
I favorabil va fi

campania de plantare pe 
șantierele de la Valea Po
pii, Voivodu, Galbena, Au- 
șel, Polatiște, Jieț și altele. 
Atenție, excursio-
niști I Dispariția zăpezii, 
iarba și frunzele uscate, 
impun mai multă grijă 
pentru ferirea pădurii de 
incendii. (T.Ț.)

• LUMINĂ ! Pe trotua
rele bulevardului Repu
blicii din Petroșani au 
fost efectuate gropile în 
vederea plasării din a- 
ceastă primăvară a unor 
arbori ornamentali. Ceea 
ce vrem să subliniem însă, 

cabluri diferite. Termenul 
de punere în funcțiune a 
primei mașini de extracție 
— 30 iunie a.c. — va fi 
respectat, susține, fără nici 
o ezitare șeful formației 
de „automatiști" Viorel Be
ne. Aceeași hotărîre o ex
primă și Aron Popa, șeful 
formației de lăcătuși care 
asigură montajele la par
tea mecanică a mașinilor 
de extracție.

Instalațiile hidraulice și 
tehnologice se montează, de 
asemenea, conform preve
derilor înscrise în grafi
cul de execuție, datorită 
hărniciei și iscusinței pro
fesionale a oamenilor din 
brigada lui Ilie Jianu. Toți 
constructorii acestui obiec
tiv se dovedesc la înălți
mea sarcinilor ce le sînt 
încredințate. Această pri
mă impresie ne-a fost con

este faptul că, seara, în 
porțiunea dintre strada 
Șt. O. Iosif și intersecția 
cu Slătinioara, nu se asi
gură iluminatul, deși e- 
xistă, instalați în acest 
scop, stîlpi metalici. (A.II.)

• CONCURS. Pe pîrtia 
de schi de lîngă „Căsuța 
din povești", din masivul 
Paring, se va desfășura un 
concurs dotat cu „Cupa 
Vlădulescu". Concursul 
constă dintr-o combinată 
alpină de slalom uriaș cu 
slalom special. Sînt invi
tați să participe schiori a- 
matori și veterani ai a-

firmată de sing. Carol 
Ridzi, șeful șantierului 4 
al I.C.M.M. care ne-a de
clarat, printre altele : „Co
lectivul nostru s-a străduit 
din răsputeri, în ciuda di
ficultăților inerente din 
primele două luni ale a- 
nulul, să respecte cu stric
tețe graficul de execuție. 
In prezent sîntem siguri că 
la sfîrșitul primului trimes
tru vom raporta o însem
nată depășire a planului 
fizic la lucrările de cons
trucții și montaje. Lucrări
le prevăzute pentru prima 
etapă de punere în func
țiune a puțului cu schip 
vor.fi finalizate la termenul 
stabilit. La 30 iunie, schi- 
purile vor începe să scoată 
producția de la orizontul 
400“.

Optimismul șefului de 
șantier este justificat de 
fapte. La puțul cu schip 
se lucrează în schimburi 
prelungite. Efectivele sînt 
la nivelul necesarului. Ma
terialele, cu excepția unor 
repartiții pentru cabluri e- 
lectrice, sînt asigurate și 
nu lipsesc de la montaj. 
Există chiar un surplus de 
48 de oameni, la nivelul 

șantierului, dar nu pe struc
turi de meserii, ci global. 
Acest fapt se cere analizat 
cu atenție la nivelul con
ducerii I.C.M.M. în vede
rea unei eventuale redistri
buiri de personal către al
te obiective cu termene 

j scadente în primul trimes- 
; tru al anului.

învățătorul Gheor- 
ghe Resiga la lecție, cu 
elevii din clasa a IV-a 
A de Ia noua școală ge
nerală nr. 2 din Uricani.

Foto : Șt. NEMECSEK
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Duminică, 20 martie

8,00 Consultații pentru 
admiterea în învăță- 
mintul superior agri
col.

8.30 Almanahul familiei.
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. Te- 

lefilmoteca de ghioz
dan — Tarzan.

13,00 Album duminical.
Din sumar :

— Telex.
— Glume, melodii de... 

primăvară — umor și 
muzică.

— Căruța cu flori — mi
crorecital.

— Un zimbet pe 16 mm 
— instantanee.

— Dans.
— Cascadorii rîsului.
— Intermezzo muzical.
— Aplauze pentru ro

mâni — program mu
zical.

14,30 Desene animate.
— Drumuri prin memo

rie.
— Tableta emisiunii.
— Voci tinere.
— Dialogul artelor.

17,00 Jurnalul științelor și 
al călătoriilor. Din 
tainele mărilor.

— Din arhiva de aur a
TV.

— Tclesport.

— Caleidoscop interna
țional.

— Semnal — informații 
cultural-artistice.

— Melodii.
18.40 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19.15 Stadion.
19,45 Cîntarea României — 

Județul Bistrița-Nă- 
săud.

20.30 Telecinemateca — 
Ciclul Mari actori, 
mari regizori My 
Fair Lady.

21.40 Studioul muzicii u- 
șoare. Melodii ’82.

22.20 Telejurnal.
22.30 Avanpremieră săp- 

tămînală TV.
Luni, 21 martie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în ’ limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 A patriei cinstire — 

Moment poetic.
20.30 Actualitatea econo

mică.
20.40 Curier cetățenesc.
20.50 Tezaur folcloric.
21.20 Aventura cunoașterii.
21.40 Roman foileton — 

Investigația.
22.15 Telejurnal.

Marți, 22 martie
11,00 Almanahul familiei.
11.30 Desene animate. ,

11,55 Actualitatea economi
că.

12,05 Roman foileton — 
Investigația.

12,30 Nestemate folclorice. 
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,35 Clubul tineretului.
17,25 Consultații în spriji

nul învățămîntului po
litico- ideologic.

17,45 1001 de seri.

PROGRAMUL p/

20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea economi

că.
20,30 Videoteca internațio

nală.
21,00 Teatrul TV — Bala

dă pentru un om. 
Premieră TV.

22.15 Telejurnal.

Miercuri, 23 martie

16,00 Imagini din Pakistan.
16.20 Amfiteatru studen

țesc.
17,00 Armonii de primăva

ră.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Forum politico-ideo

logic.
20,40 Melodii și inter- 

preți.

21,00 Film artistic.
Spaniolii de modă 
nouă.
Premieră TV. Pro
ducție ă studiourilor 
spaniole.

22,15 Telejurnal.

Joi, 24 martie

11,00 Pași de viață lungă.
11,30 Civica.

11.45 Desene animate.
12,10 Film serial. Fasăre 

de pradă. Episodul 3.
16,00 Telex.
16,05 Școala satului — 

școală pentru sat.
16.30 Studioul tineretului.
17.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Fotograme din rea

litate — reportaje, 
interviuri, relatări, 
transmisiuni directe, 
muzică.

21,00 Film serial.
Visuri destrămate.

21.30 Lumea contempora
nă și confruntările de 
idei.

21.45 Meridianele cîntecu- 
lui.

22.15 Telejurnal.

Vineri, 25 martie

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea în învăță
mântul superior teh
nic.

15,25 Emisiune în limba 
germană.

17.20 Itinerar elen.
17,35 La volan.
17.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo

mică.
20,30 Serial științific.
20.45 Un cîntec pe adresa

dv.
,21,00 Cadran mondial.
21.20 Film artistic. 

Numărul de vagon. 
Premieră pe țară.

22.15 Telejurnal.

Simbătă, 26 martie

11,00 Noi în anul 2000.
11.20 Film serial. 

Visuri destrămate.
11,50 Ora de .muzică.
12.45 Din cîntecele și dan

surile popoarelor.
13,00 La sfîrșit de săptămî- 

nă.
Din sumar :

— Telex.
— Să ascultăm vioara lui 

Ion Drăgoi.

— Gala desenului ani
mat.

— Colecția colecțiilor.
— Pentru dv. telespecta

torii de toate vîrstele, 
filmul de desene ani
mate.

— Un minut cu Dinu 
Săraru.

— Autograf muzical.
— Farmecul dansului.
— Șah.
— Muppets.
— Abac model 83.
— Magnetoscop muzi

cal.
— Telesport.

18.15 Călătorie prin țara 
mea.

18.30 Martie, cronica luna
ră a evenimentelor 
politice.

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.15 La sfîrșit de săptămî- 

nă.
Din sumar

19,25 Teleenciclopedia.
20,00 Mondovision.
20.30 Film serial.

Bulevardul Paulista. 
Episodul 1.

21,10 Slalom prin.. varie
tăți — emisiune mu
zical-distractivă.

22,00 Telejurnal.
22.15 Dansați cu noi..
22.30 Nocturnă TV.

cestui reconfortant sport, 1 
din toate‘localitățile Văii 1 
Jiului. (V.S.)

• DOLEANȚA. Colecti- | 
vul magazinului nr. 9 —‘ 
Menaj din cartierul „Aero- I 
port"—Petroșani solicită * * 
un container pentru depo- I 
zitarea și colectarea de- I 
șeurilor de hîrtie. Cine 
răspunde doleanței 7 (M.B.)

Rubrică realizată de 
Mi'rw KVRESCU
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Acțiunile gospodărești de înfrumusețare — in continuă amplificare
Locatari porniți pe fapte mari

Despre acțiunea gospo
dărească ce a avut loc la 
blocurile din strada Sa
turn ne-a adus vești tova
rășa Geta Cristea, secreta
ra organizației de bază de 
partid nr. 10 din Petroșani. 
Oamenii au muncit cu 
multă tragere de inimă, 
așa că se cuvine să-i re
marcăm. Dar se vede trea
ba că locatarii din raza de 
activitate a organizației de 
partid respective sînt puși 
pe fapte mari privind gos
podărirea împrejurimilor 
blocului, dovadă faptul că 
marți, 15 martie a.c. au 
participat la o amplă ac
țiune. De astă dată au cu- 
rJfJ1 de crengi și pămînt 
circ^1 63 metri liniari din 
canalul de gardă ce trece 
în apropierea blocurilor 
14 și 16 de pe strada Sa
turn, 3 și 5 de pe Venus. 
Acțiunea a început în ju
rul orei 14,30 și s-a pre
lungit pînâ aproape de în- 

at. Materialul rezultat 
c .n curățirea canalului, cir
ca 60—70 de roabe,1 a fost 
transportat în totalitate la 
containere. La rugămintea 
locatarilor din această 
parte a orașului, solicităm 
serviciului de salubritate din

Cu orar
Autobuzul de pe traseul 

Petroșani — Merișor (Cri- 
vadia), destinat expres 
transportării copiilor la și 
de la școlile din Banița și 
Petroșani acasă, a circulat 
cu un orar care nu a sa
tisfăcut în întregime cerin
țele. Pentru a demonstra 
lacunele programului este 
suficient să arătăm că el 
sosea dimineața în Petro
șani după ora 8, fapt ce 
^"termina întîrzierea co- 

or din cartierul Dără- 
' -«ești de la programul șco
lar, iar la amiază pleca 
din Petroșani la ora 13,45, 
înainte de sfîrșitul cursu
rilor și a programului de 
lucru al muncitorilor de 
la I.U.M.P. și alte uni
tăți. Din această cauză, 
autobuzul circula cu un 
număr mic de călători. A- 
nalizînd la propunerea ce
tățenilor această situație, 
împreună cu tovarășii loan 
Dragotă, președintele Con
siliului popular al comunei 
Bănița și Emil Gavrilescu, 
directorul autobazei uzină 
de transport local Petro
șani, s-a dispus reconside
rarea programului auto
buzului de pe traseul Pe
troșani — Merișor care, în 
continuare, va circula du- 

ț

Motanul din vitrină
i Trecind pe lingă vi- 
l trina magazinului ali- 
= mentar nr. 261 de pe ar- 
; tera comercială a orașului 
; Lupeni, cetățenii văd, a- 
i lături de mărfurile expu- 
; se, un motan. Nu. mota- 
i nul nu este pus în vitri- 
; na magazinului să pă- 
i zeascâ mărfurile. Nici de 

vinzare nu este. Perso- 
î naiul magazinului nici 
i nu știe a! cui este Vine 

Petroșani să ridice ori de 
cîte ori este necesar con
tainerele pline de rezidu
uri menajere.

Printre cei ce au partici
pat la acțiunea de cură
țire a canalului de gardă 
se numără Nicoară Cons
tantin, Carol Lirszi, Gheor- 
ghe Jerca, Mihai Iroși, A- 
lexandru Mihuț. Teodor 
Moldovan, Florian Cristea, 
Toma Albu, Aurică Grigo- 
re, loan Velcu, Gheorghe 
Văduva, Ludovic Biro, 
Ana Iaconi, Maria Stoica 
și bineînțeles Geta Cris
tea, secretara organizației 
de partid nr. 10 cartier.

în aceeași zi s-a nivelat 
terenul și în jurul blocului

în noul centru civic 
al Lupeniului

fUrmare din pag 1)

Tot în aceste zile i-am 
întîlnit la muncă patrioti
că, în fața unităților pe 
lucrătorii comerciali de la 
Alimentara nr. 277 în frun
te cu responsabilul Nicu 
Florea și Marioară Aposto- 
lescu. Aici se cuvine să 
facem o paranteză și să 
arătăm că Nicu Florea e- 
ra tare indignat pentru că 
locatarii priveau de la

mai bun
pă un orar mai adecvat 
cerințelor.

Ținînd cont de opiniile 
celor doi interlocutori, con
siderăm că cele mai indi
cate ore de plecare — so
sire a autobuzului în cele 
două curse zilnice sînt ur
mătoarele : dimineața, ple
carea din Petroșani la ora 
6,30, sosirea la Merișor 
(Crivadia) la 7,05, pleca
rea din Crivadia la 7,10, 
sosirea în Petroșani la ora 
7,45. La prînz, autobuzul 
va pleca din Petroșani la 
ora 14,20, sosirea la Meri
șor la 14,55, plecarea din 
Crivadia la ora 15 și sosi
rea în Petroșani la ora 
15,35.

Acest program răspunde 
în mai bună măsură atît 
cerințelor școlarilor cit și 
altor categorii de călători, 
între care intră și țăranii 
crescători de animale din 
Bănița și ’satele aparțină
toare, cadrele didactice, 
lucrătorii consiliului popu
lar, muncitorii de la în
treprinderea de utilaj mi
nier etc.

Noul program al cursei 
Petroșani — Merișor in
tră în vigoare începînd de 
luni, 21 martie a.c.

în magazin, „patrulează" 
agale printre alimente, 
iar după ce obosește, ne- 
ținînd cont de nici o re
gulă comercială se tolă
nește în vitrină.

11 vede toată lumea. 
Cînd îl va vedea oare și i 
cine trebuie să determi- i 
ne personalul magazinu- i 
lui să respecte normele j 
elementare în vigoare în 
comerț ? (A.M.) 

5 de pe strada Venus, iar 
acțiunile de curățire a ca
nalului de gardă, de ame
najare a zonelor verzi vor 
continua.

Pentru a cuprinde cît 
mai multe din aceste ac
țiuni gospodărești, aștep
tăm pe această temă scri
sori din partea lucrătorilor 
consiliilor populare, depu- 
taților, membrilor orga
nizațiilor de bază de par
tid din cartiere, ai O.D.U.S., 
asociațiilor de locatari, co
mitetelor cetățenești, res
ponsabililor de scări, din 
partea cît mai multor oa
meni ai muncii.

D. CRIȘAN

geamuri lucrătorii comer
ciali care făceau ordine și 
curățenie în jurul blocului 
respectiv.

Aceeași preocupare pen
tru curățenie am obser
vat-o și din partea unită
ților C.L.F. nr. 34, respon
sabil loan Stan, librăriei 
„Liviu Rebreanu", respon
sabil Traian Jimborean, 
bufetului „Vînătorul", pre
cum și la toate unitățile 
aparținînd cooperativei 
„Straja". De la secretarul 
consiliului popular, Maxim 
Mihai, am reținut că în 
zilele de luni, marți și 
miercuri, lucrătorii con
siliului s-au aflat pe te
ren, coordonînd acțiunile 
pentru curățenie și înfru
musețare.

CARTIERUL 8 MARTIE 
DIN PETRILA 

Început 
promițător

Duminica trecută a fost 
o zi cu soare. Dar cu tot 
frigul, încă la primele ore 
ale dimineții, în fața blo
curilor 23, 28 și 26, din 
cartierul 8 Martie din Pe- 
trila era o mare animație. 
Locatarii harnici ieșiseră 
cu mic cu mare să facă 
ordine și curățenie în ju
rul blocurilor. Prezenți cu 
-greble, sape, mături și alte 
unelte, locatarii transfor
maseră perimetrul dintre 
cele trei blocuri într-un 
adevărat șantier al pri
măverii.

Unii reparau gărdulețe- 
le, alții greblau zona 
verde și straturile unde vor 
semăna legume, iar o par
te dintre ei aranjau ron
durile de flori și reparau 
aparatele de joacă ale co
piilor. Cei mici cărau cu. 
gălețile gunoiul la contai
nere și măturau aleile.

După cîteva ceasuri de 
muncă, în jurul acestor blo
curi domnea ordinea și cu
rățenia. Alexandru Coro- 
ian, Francisc Kovacs, Șan- 
dor Boyte, Violeta Mete- 
șan, Ion Topolniceanu, A- 
na Anton, Alexandru Sur- 
doiu, loan Gaică, Vilmoș 
Kacso, Vasile Marinciuc, 
Ileana Bucur, Vasile Jaco- 
tă și Pop Pompei sînt doar 
cîțiva dintre cei care au 
muncit cu hărnicie pen
tru ca în jurul blocurilor 
în care locuiesc să fie cu
rat și plăcut. Așadar, to
nul acțiunilor de muncă 
patriotică a fost dat. Cu 
siguranță că și ceilalți lo
catari din cartier, ca de 
altfel din întregul oraș, 
vor’ participa la acțiuni 
menite să îmbrace urbea 
în straie de primăvară.

Vasile BELDIE, 
corespondent

marea ei pentru reparații 
în acest an.
• ȘTEFAN HARKAY, 

Petroșani : într-adevăr,
sifonăria din cadrul com
plexului „Parîngul" a fost

Răspundem cititorilor
închisă odată cu pensiona
rea lucrătorului ce a de
servit-o. Conducerea 
I.C.S.A. — A.P, este în 
căutarea unei persoane 
competente și odată cu
găsirea și încadrarea ei, 
sifonăria va fi redeschisă 
pentru servirea consuma
torilor de sifon. Noul di
rector al I.C.S.A. — A.P.,

Drum turistic sau rampă 
de moloz?

Să ne amintim, stimați 
cititori, cu sentimentul 
prețuirii la adevărata lor 
valoare, de eforturile uma
ne, materiale și financiare 
care au fost necesare pen
tru modernizarea căii de 
acces din Petroșani pînă 
la telescaunul din Paring 
și de aici pînă la cabana 
Rusu. Să ne amintim, de 
asemenea, că pavarea a- 
cestui drum a creat condi
ția uyi bune legături în
tre localitatea Jieț și cen
trul municipal printr-o li
nie proprie de transport 
în comun, facilitînd tot
odată deplasarea iubitori
lor de munte spre și de 
la Paring, spre și de la O- 
bîrșia Lotrului și spre Vîl- 
cea ori Sebeș. Așadar, un 
drum cu rol economic și 
turistic, mult solicitat.

Ei bine, cu multă sur
prindere am aflat că s-au 
găsit, atit între locuitorii 
de pe Maleea, cît și între 
șoferii de la autobazele 
I.T.A. și A.U.T.L. care au 
transportat moloz de la 
eliberările de amplasamen
te din oraș, oameni care 
prin atitudinea lor au a- 
dus prejudicii aspectului 
estetic al acestui drum. 
Contra unor sume subs
tanțiale oferite de poseso
rii de gospodării indivi
duale, șoferi avizi de „ciu- 
bucuri" au depus -de-a lun
gul acestui îndrăgit drum 
zeci de basculante de mo
loz. Din acest moloz s-au 
ales cărămizile ce mai pot 
fi folosite. Faptul că s-au 
ales cărămizile (vezi stive
le din ogradele localnici
lor), nu este rău. însă du
pă această operație, acelor 
interesați doar de procu
rarea unor materiale de 

tovarășul Gheorghe Toma, 
ne-a asigurat că sifonăria 
va fi redeschisă în cîteva 
zile.
• TEOFIL COJOCĂ- 

RESCU, Vulcan ; Ampla

sarea și protecția cotețelor 
pentru creșterea animale
lor — păsări și porcine — 
intră in competențele con
siliului popular. Solicitați 
deci sprijinul lucrătorilor 
forului local de conducere.
• GHEORGHE DATU, 

Petroșani : Am înțeles că 
aveți locul de muncă, îm
preună cu concubina Oli

construcții, întregul drum, 
de la Petroșani pînă la 
Jieț, a devenit o mare 
rampă de moloz, bucăți de 
beton, table și fiare îndoi
te. Pe același traseu au 
fost de asemenea depuse 
numeroase grămezi de res
turi de turnătorie care 
provin în mod sigur de la 
I.U.M.P.

Acest peisaj dezolant îi 
însoțește pe vizitatorii ma
sivului Paring o bună par
te din călătorie pe drumul 
către telescaun. Putem les
ne să ne imaginăm care 
sînt aprecierile la adresa 
spiritului nostru gospodă
resc, a modului în care 
onorăm obligațiile ce ne 
revin în calitate de gazde 
ale celor ce ne vizitează 
meleagurile.

între autobasculantele 
care au contribuit la crea
rea aspectului la care ne 
referim le-am văzut pe ce
le cu numerele HD 27, 28, 
29 și 30 aparținînd I.T.A. 
și altele cu ecusonul 
„I.J.T.L.". întrucît vina 
pentru transformarea dru
mului turistic spre Pa
ring în rampă de moloz 
revine în egală măsură și 
cetățenilor proprietari de 
case și terenuri în zonă, 
aceștia trebuie obligați să 
repare ce au degradat, să 
aducă drumul la înfățișa
rea lui firească. Se impu
ne deci o acțiune neîntîr- 
ziată și hotărîtă din par
tea organelor de ordine 
și a Consiliului popular 
municipal pentru înlătura
rea tuturor grămezilor de 
moloz de către șoferii au
tobasculantelor amintite 
și proprietarii de case șl 
terenuri din partea de sus 
a străzii Maleia. Să fie 
grabnic redat aspectul în
grijit frumos al acestui 
drum atît de îndrăgit deo
potrivă de turiștii sosiți în 
Paring cît și de populația 
Văii Jiului l

Toma ȚAțARCÂ

După cum am anun
țat, cu două zile în ur
ină, bulevardul din Vul
can s-a înnoit cu o mo
dernă florărie. Lucră
toarele întreprinderii 
de gospodărie comunală 
si locativă din Petro
șani, Ana Negreanu și 
arh. Niculina Sămînță, 
s-au întrecut în conce
perea și realizarea aces
tei cochete unități, ex
presie a bunului gust 
și exigenței pentru fru
mos. Prima zi a confir
mat pe deplin acest lu
cru. Au fost vîndute 
mii de flori, ghivece cu 
plante ornamentale pen
tru apartamente.

în imagine, aspect 
din noua unitate de des
facere a fiorilor.

Foto : Șt. NEMECSEK 

via Ianăși, la Paroșeni — 
Vulcan. Avînd în vedere a- 
cest fapt, nu prea vă înțe
legem de ce nu doriți să 
terminați cu navetismul 
Aveți posibilitatea’ să pri
miți apartament în Vul
can. Nu pierdeți această 
ocazie.

o FLORIN IONESCU, 
Petroșani : Vă așteptăm la 
redacție, evident .cînd tim
pul vă permite, pentru a 
perfecta intrarea în rîn- 
durile colaboratorilor re
dacției. Modul în care 
scrieți necesită însă o 
schimbare esențială de op
tică. Aveți de altfel o fra
ză curată, lucru pe care 
trebuie să-l reușiți și cil 
fondul problemelor despre 
care scrieți.

• VASS AMOS, Paro- 
șeni : Vă mulțumim pen
tru aprecieri. în altă ordi
ne de idei, cunoaștem sta
rea instalațiilor sanitare și 
de încălzire din unele blo
curi ale orașului Vulcan. 
Ridică multe și complexe 
probleme, necesitatea unor 
fonduri și materiale. Spe
răm că toate aceste pro
bleme vor fi în sfîrșit re
zolvate prin apropiata 
transformare a secției de 
gospodărie comunală și lo
cativă din Vulcan în Ex
ploatare, care va dispune 
de posibilități sporite. Re
pararea terasei blocului 
în care locuiți este, de a- 
semenea, urgentă. E bine 
să cereți cît mai repede 
E.G.C.L. Vulcan progra
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zdCTUZlLiTZITE^l ÎN LU/MF
Prezențe românești

După Londra și Leipzig, 
România este prezentă, în 
aceste zile, eu o expoziție 
de mărfuri generale la 
tîrgul internațional de la 
Cairo. Participantă tradi
țională la manifestările e- 
conomice găzduite de ca
pitala Egiptului — țara 
noastră se află pentru a 
15-a oară la tîrgul de la 
Cairo — România expune, 
la ediția din acest an, pe 
o suprafață de circa 900 
mp o gamă variată de 
produse, îndeosebi din do
meniile construcțiilor de 
mașini, chimiei și petrochi
mici. materialelor do cons-

BANCA BRAZILIEI A 
ANUNȚAT, miercuri, cea 
de-a 12-a devalorizare a 
monedei naționale. Astfel, 
de la începutul anului și 
plnă acum cruzeiro-ul s-a 
devalorizat cu 178 la sută. 
Tot miercuri, au fost a- 
nunțate noi majorări cu 
21 la sută' a tarifelor la 
transportul aerian.

GUVERNUL BELGIEI A 
INFORMAT NATO că di
ficultățile financiare prin 
care trece în prezent îl 
constrîng să abandoneze 
pianul de a cumpăra noul 
sistem de rachete denumit 
„Patriot", alină cu care au 
început să fie înlocuite, în 
dotarea' Alianței atlantice, 
rachetele „Hawk", infor
mează agenția Rcuter. 
Este vorba, arată agenția, 
despre o rachetă sol-aer, 
utilizată în principiu ca ar
mă antiaeriană, însă pu
țind fi încărcată cu focos 
atit convențional cit și nu
clear, și a cărei achizițio
nare ar fi costat Belgia
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Ecouri în presa sportivă despre succesul 
calificării

Agențiile internaționale 
de presă comentează pe 
larg succesul Universității 
Craiova în sferturile de 
finală ale „Cupei L'EFA", 
subliniind calificarea me
ritată a fotbaliștilor ro
mâni în semifinalele com
petiției. Astfel, agenția 
DPA — Hamburg, prin tri
misul său Guenter Kol- 
Imann, notează, sub titlul 
„Apărarea betonată nu a 
rezistat destul : „Kaisers
lautern a părăsit competi
ția" s „Apărarea supra

aglomerată a formației vest- 
germane a rezistat 82 de 
minute, pînă cînd golul 
fundașului Ncgrilă a adus 
eliminarea formației vest- 
germane, orientată în par
tida retur de la Craiova, 
în fața a peste 50 000 de 
spectatori, pe un joc total 
defensiv, care nu a putut 
valorifica victoria minimă, 
cu 3—2, din primul meci. 
Aveți grijă ca jocul să nu 
se desfășoare în jumătatea 
noastră de teren, a indi
cat antrenorul Rudi Kro
ner jucătorilor săi, dar a- 
cest lucru n-a reușit decît 
în primele 15 minute, du
pă care Universitatea Cra
iova (locul 4 în campiona

trucții. Sînt etalate. între 
altele, autoturisme de oraș 
și de teren, autocamioane, 
autoutilitare, excavatoare, 
tractoare și mașini agrico
le, mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalelor, pro
duse electronice și electro
tehnice, chimice, metalur
gice, materiale de cons
trucții, bunuri de 
larg consum. în cursul 
lunii viitoare România va 
lua parte la tîrgurile in
ternaționale găzduite la 
Hanovra, Milano, Casa
blanca și Paris.

<

echipei „U“ Craiova în semifinalele 
„Cupei

GENEVA

Reuniunea Comitetului special 
al organizațiilor neguvernamentale 

pentru problemele dezarmării
GENEVA 17 (Agorpres). 

La Geneva se desfășoară 
lucrările reuniunii Comi
tetului special al organiza
țiilor neguvernamentale 
pentru problemele dezar
mării, la care sînt exami
nate probleme ale unirii 
eforturilor forțelor păcii 
din diferite țări în lupta 
împotriva continuării
cursei înarmărilor, pentru 
măsuri concrete de dezar
mare. Participanții — re
prezentanți ai organizați
ilor internaționale sindi-

Tratativele sovieto-americane 
privind limitarea armamentelor 

nucleare
GENEVA 17 (Agerpres). 

La Geneva a avut loc, la 
17 martie, o reuniune ple
nară a delegațiilor sovieti
că și americană la tratati
vele privind limitarea ar
mamentelor nucleare în

FAPTUL DIVERS

WASHINGTON 17 (A-
gerpres). Actrița america
nă Barbara Del Geddes, 
cunoscută telespectatori
lor ca „Miss Elite", din 
serialul „Dallas", a fost 
supusă unei operații de 
inimă — la un spital din 
Los Angeles, după ce a 
suferit un atac de cord — 
a anunțat un purtător de 
cuvînt al studiourilor 
„Lorimar Productions". 
După operație, starea să

UEFA“
calificarea primei echipe 
române în această fază a 
competiției".

După ce descrie ocaziile 
de gol ale Universității 
Craiova, agenția america
nă Associated Press subli
niază : „50 000 de specta
tori au urmărit la Craiova 
un meci dramatic, dominat 
de favoriții lor de la un 
capăt la altul, fotbaliștii 
români ratînd nu mai pu
țin de șapte ocazii de a 
înscrie, cea mai mare fiind 
bara mijlocașului Bălăci, 
după un șut, din lovitură 
liberă de la 22 metri", iar 
Reuter — Londra arată, 
intr-un amplu comentariu: 
„Cu opt minute înainte de 
finalul partidei, fundașul 
Negrilă, după un șut ex
trem de periculos al cen
trului atacant Cămătaru, 
de la 40 m, a adus golul 
calificării pentru Univer
sitatea Craiova, care intră 
astfel între cele mai bune 
12 echipe europene de club, 
rămase în cursă în semi
finalele competițiilor eu
ropene".

în sfîrșit, coresponden
tul agenției APA — Viena 
relatează : „într-o atmosfe
ră deosebită — au fost 
150 000 de cereri de bilete, 

cale, științifice, de femei, 
de tineret etc. — discută 
sarcinile legate de pregă
tirea unor noi acțiuni co
mune ale organizațiilor 
neguvernamentale în sco
pul mobilizării opiniei pu
blice mondiale împotriva 
cursei înarmărilor, în spri
jinul inițiativelor concrete 
de înghețare și reducere a 

'armamentelor, de interzice
re a mijloacelor de dis
trugere în masă, pentru e- 
liminarea pericolului unui 
război nuclear.

Europa, relatează agenția 
TASS. în aceeași zi, la 
Geneva s-a desfășurat și 
o ședință plenară a dele
gațiilor celor două țări la 
negocierile privind limi
tarea și reducerea arma
mentelor strategice.

nătății actriței în vîrstă 
de 60 de ani. evoluează 
normal.

GENEVA 17 (Agerpres). 
în țările Pieței comune 
există în prezent peste 
250 000 de narcomani, 
dintre care aproximativ 
10 la sută folosesc așa- 
numitelc „droguri dure", 
extrem de nocive — a 
anunțat, la Geneva, dr. 
C Brule, membru al So
cietății franceze de luptă 
împotriva consumului de 
stupefiante. El a arătat 
că în Europa occidentală 
există pericolul apariției 
unei „generații de nar
comani".

dar numai 50 000 de fericiți 
posesori —, echipa română 
Universitatea Craiova a 
reușit o deplin meritată 
calificare în semifinalele 
„Cupei UE FA", grație unui 
gol înscris în minutul 82 
de către Negrilă. Românii 
au fost superiori din punct 
de vedere tehnic, iar Kai
serslautern a fost constrîn- 
să la o defensivă aproape 
tataia, neavînd practic 

" nici o ocazie de gol. Victo
ria Universității Craiova a 
fost indiscutabilă".

în „CCE" au mai rămas 
în cursă Widzew Lodz (care 
a eliminat pe Liverpool), 
Juventus Torino (calificată 
în dauna deținătoarei tro
feului, Aston Villa), S.V. 
Hamburg și Real Sociedad, 
în „Cupa Cupelor" semi- 
finalistele sînt Waterschei, 
Austria Viena. Real Ma
drid și Aberdeen, iar în 
„Cupa UEFA" se vor afla 
vineri la prînz în urna de 
la Zurich Universitatea 
Craiova, Bohemians Fra
ga, Anderlecht Bruxelles 
și Benfica Lisabona.

Meciurile tur se vor dis
puta în ziua de 6 aprilie, 
returul urrnînd a se desfă
șura la 20 aprilie.

(AGERPRES)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Rămîn cu tine; 
Unirea: Cavalerii teu
toni, I-Il.

PETRILA : Nea Mă rin 
miliardar.

LONEA : Bunul meu 
vecin Sam, I-Il.

ANINOASA : Cursă in
fernală.

VULCAN — Luceafărul; 
în spațiu.

LUPENÎ — Cultural : 
Despărțirea, I-IL

UR1CANI : Tatăl risi
pitor.

TV

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea în învă- 
țămîntul superior 
tehnic (fizică).

15.30 Emisiune în limba 
germană.

17,25 Tragerea loto.
17.30 La volan.
17.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20.30 Serial științific. Cor

pul uman — episo
dul 21.

20.45 Un cîntec pe adre
sa dv.

20,50 Cadran mondial.
21.15 Film artistic.

„Alo !... Ați greșit 
numărul !“.

22.15 Telejurnal.

întreprinderea comercială 
de stat mixtă Vulcan

ÎNCADREAZĂ
a (

— instalator sanitar

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii 12/1971 și 57/1974.

Informații suplimentare la sediul între
prinderii, strada Romanilor nr. 1 Vulcan.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mol
dovan Maria, eliberată de 
I.J.Ț.L. Iscroni. O declar 
nulă. (297)

PIERDUT legitimație de 
călătorie nr. 411 pe ruta 
Vulcan — Coroești — So- 
hodol, eliberată de A.U.T.L. 
Petroșani. O declar nulă.
(299) ’

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ivașcu 
Marioara, eliberată de l.M. 
Bărbăteni. O declar nulă.
(300)

PIERDUT certificat ca
lificare sudor pe numele

ANUNȚ DE FAMILIE

Soacra îrina, fiul Alin, familiile Pavel, Hașca și 
Suciu, anunță că se împlinesc patru ani de la dispa
riția celui care a fost

HAȘCA VIOREL
Amintirea lui va rămîne veșnic în inimile noastre 

nemîngiiate. (294)

RADIO
i s

5,00 Buletin de știri. I 
5,05 Ritmuri matinale, i 
6,00 Radioprogramul di- i 
mineții. 7,00 Radiojurnal/ | 
8,00 Revista presei. 8,10 î 
Curierul melodiilor. 9,00 i 
Buletin de știri. 9,05 I 
Răspundem ascultători- î 
lor. 10,00 Buletin de știri. > 
10,05 Știința și viața. î
10,25 Atlas folcloric. 10,50 j 
Partidul, inima țării. 11,00 i 
Buletin de știri. 11,05 ț 
Vreau să știu. 11,35 Pu- | 
blicitate. 12,00 Buletin j 
de știri. 12,05 De toate | 
pentru toți turiștii. 12,30 i
Din comoara folclorului. 1
12.45 Avanpremieră Ra- ; 
dio-TV. 13,00 De la 1 la
3. 15,00 Student club, j
16,00 Buletin de știri. | 
16,05 Radioreflector. 16,25 | 
Cîntece patriotice. 16,40 5 
Coordonate economice. | 
17,00 Buletin de știri. | 
17,05 Pentru patrie.
17.45 Recital Florica Bra- i
du. 18,00 ORELE SERII, | 
Radiojurnal (ora 18,00). j 
Revista internațională s 
radio. Azi, în țară. Pro- | 
gramele Conferinței Na- I 
ționale în acțiune. Sem- I 
nificații... Agricultura de j 
la A la Z. Radiojurnal. > 
(ora 20,00). Seară cultu- 
rală. O zi într-o oră (ora i 
22,00). Radiojurnal. 23,00 ■
Selecțiuni din opereta 
„Voievodul țiganilor" de 
Johann Strauss. 23,30— 
3,00 Non stop muzical. 
(Buletine de știri la ore
le : 24,00 ; 2,00).

memento

Ivașcu Marîoara, elil. i 
de l.M. Bărbăteni în aim! 
1981. îl declar nul. (301)

PIERDUT legitimație d< 
serviciu pe numele Voict 
Terezia, eliberată de Liceu 
industrial Vulcan cu nr 
40. O declar nulă. (302)

PIERDUT carnet studen 
pe numele Enache Aurel 
eliberat de Institutul di 
mine Petroșani. îl decla 
nul. (303)

PIERDUT legitimație di 
serviciu pe numele Cosm; 
Felicia, eliberată de l.M 
Petrila. O declar nulă 
(304)

Kt t) ACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Petroșani sti N Bălceseo — 2, telefoaoe 4 16 6? tsecrMarlatl. 4 16 63. <24 64 (secțilȚ TIPARUL l Tipografia Petroșani st*  N. Bălcescp — 1

circa o jumătate de miliard 
do dolari

DUPĂ TREI ZILE, CON
VORBIRILE referitoare la 
relațiile comerciale dintre 
Egipt și Israel, desfășurate 
la Cairo, au fost întrerupte 
fără să se ajungă la im 
acord privind reluarea 
schimburilor comerciale în
tre cele două țări, infor
mează agenția Associated 
Prese. După cum se știe, 
schimburile comerciale au 
fost sistate de Egipt ca 
urmare a invaziei israelie- 
ne în Liban.

BEIJING 17 (Agerpres). 
Pe o bucată de fildeș 
de mărimea unei cutii de 
chibrituri, sculptorul a- 
mator Qi King, muncitor 
la o fabrică ele textile 
din Shanghai, a reușit să 
încrusteze textul integral, 
în limba chineză, al 
„Manifestului Partidului 
Comunist". Lucrarea, rea
lizată cu ajutorul lupei 
și al unor instrumente 
foarte fine, a permis gra
varea a peste 20 000 de 
ideograme chineze pe su
prafața minusculului pa
ralelipiped de fildeș (30 
mm x 25 mm).

tul României) a devenit tot 
mai puternică și a deter
minat echipa din Kaisers
lautern — să se apere. Do
minarea românilor a fost 
determinată de două cau
ze ; tehnica superioară a 
gazdelor și rapiditatea a- 
cestora, la care s-a adău
gat insistența în lupta 
pentru balon. în minutul 
27, portarul Reichel a avut 
noroc : liberoul Melzer l-a 
faultat pe excelentul con
ducător de joc Uie Bălăci 
în apropierea careului de 
16 metri și internaționa
lul craiovean (58 de pre
zențe în reprezentativă) a 
tras lovitura liberă în ba
ră. Dar în minutul 82, Rei
chel nu a mai putut reține 
balonul tras de Negrilă, 
care astfel a înscris un 
gol de aur".

La rîndul său, agenția 
France Presse scrie : „U-
niversitatea Craiova a do
minat copios întreaga par
tidă, încă mai evident du
pă pauză, creîndu-și cîtcva 
frumoase ocazii de a în
scrie. în minutul 82, Nc
grilă a înscris singurul gol 
al partidei, după un cor
ner bine executat de Bă
lăci, gol care a însemnat


