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Consiliul de Stat al
Republicii Socialiste România

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

In temeiul articolelor 46 și 54 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia decretează:

ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adu
nare Națională în prima sesiune a celei de-a noua 
legislaturi în ziua de 28 martie 1985, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele 

Republicii Socialiste România

r
Avînd în frunte cel mai iubit fiu al poporului, "A
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națiunea noastră a parcurs

Două decenii de glorie, de mărețe înfăptuiri socialiste
EPOCA „NICOLAE CEAUȘESCU"

novatoare,
cutezanță revoluționară

i n e

ȚĂRII. QT MAI MULT CĂRBUNE I îl

A dobîndit o unanimă 
recunoaștere faptul că 
cele mai de seamă pro
grese înregistrate de ța
ra noastră, în opera 
construcției socialiste, 
sînt indisolubil legate de 
activitatea teoretică și 
practică a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, emi
nent conducător de partid 
și de stat care prin clar
viziunea strălucită și cu
tezanța sa revoluționară, 
prin gîndirea mereu no
vatoare și acțiunea prac
tică a imprimat între
gii noastre vieți politice 
și social-economice 
muri și dimensiuni 
superioare. Pc.r.;; 
la această 
unanimă, astăzi, cînd 
împlinesc două decenii 
de la istorica Plenară a 
CC al P.C.R. care l-a 
ales pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fruntea 
partidului, poporul nos
tru aduce un Cald oma
giu conducătorului său, 
dînd o înaltă apreciere 
contribuției sale remar
cabile la progresul și

rit- 
noi, 

Pornind de 
recunoaștere 

se

prosperitatea patriei, la 
edificarea noii orinduiri, 
activității consacrate 
cauzei nobile a socialis
mului, împlinirii idealu
rilor de bunăstare și fe
ricire ale națiunii noas
tre.

Două decenii — pe 
re poporul român le 
înscrie în acest an ca 
simbol al unității i 
indestructibile în jurul 
partidului, al eminentu
lui său conducător — re
prezintă la scara istori
ei, o etapă deosebit de 
scurtă. Cu atît mai mare 
este meritul secretarului 
general al partidului cu 
cît datorită strategiei e_ 
laborate a reușit să în
scrie, în marea cronică 
a patriei înfăptuiri de 
o anvergură fără prece
dent, într-o perioadă atît 
de scurtă. Procesul com
plex al construcției soci
aliste a fost așezat pe 
baze noi, trainice, funda
mentate științific, în de
plin ccnsens cu legitățile 
generale ale transformă
rii revoluționare a socie-

tății și ținînd seama de 
specificul și particulari
tățile, de condițiile pro
prii și posibilitățile con
crete de dezvoltare ale 
orînduirii noastre. In lu
mina acestei orientări de 
inestimabilă valoare, Con-

ca greșul al IX-lea al parti-
va dului a trasat liniile di-

. un rectoare ale operei de
sale construcție socialistă în

patria noastră, 
hotărîri de cea 
însemnătate cu 
la dezvoltarea 
a bazei materiale a soci
etății, a forțelor de pro
ducție, înscrierea proce
sului de industrializare 
socialistă pe noi coordo
nate cantitative și calita
tive, 
lațiilor de producție 
sociale, adîncirea 
crației socialiste, 
tarea impetuoasă 
inței și culturii, 
țămîntului, a 
celorlalte domenii 
ții sociale. S-a trecut la 
o nouă organizare admi-

adoptînd 
mai mare 

privire 
puternică

perfecționarea re- 
Și 

demo- 
dezvol- 
a ști- 

a învă- 
tuturor 
ale vie-

(Continuare îd pag. a 3-a)
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Acolo unde plusurile 
realizărilor însumează

milioane
Nu este prima dată 

cînd, aflîndu-ne la mina 
Lupeni, am poposit la a- 
telierul mecanic. Și de 
fiecare dată, motivația 
era aceeași: în activita
tea de recuperare și re- 
condiționare, muncitorii 
acestei secții obțin rezul
tate demne de consemnat.

La începutul 
luni, am avut 
prilejul 
mijlocul 
colectiv. 
Racolța, 
mecano-energetic și secre
tar al comitetului de 
partid din sectorul XIII, 
ne înfățișează modul în 
care oamenii atelierului 
au încheiat anul 1984: 24 
milioane de lei depășirea 
sarcinilor de plan la pie
se de schimb, alte 14 mi
lioane lei peste planul 
de reparații curente, plus 
250 mii lei la operațiile 
de recondiționare, iar va- 
loaiea pieselor și materi
alelor recuperate repre
zintă alte 2 milioane de 
lei. Cifre care, chiar 
că vorbesc de la 
despre munca unui 
lectiv, o faa, totuși, 

cifrelor, 
de ele 

doar 
numele

să ne aflăm 
acestui 
Maistrul 

șeful

acestei 
din nou 

în 
harnic
Vasile 

secției

da- 
sine 
co
in...

limbajul see al 
Imaginea redată 
devine completă 
adăugîndu-le și 
celor care au obținut re
zultatele de mai sus. Fie

că sînt loan Jurj, Vasile 
Kovacs 

coor- 
Ion 

cons- 
că 

Sîrb, 
Pavel 

hi-

Borzan, Ludovic 
și Ion Căținean — 
donați de maistrul 
Dreptate — de la 
trucții metalice, fie 
se numesc Nicolae 
Dănilă Mate sau 
Popijan, din secția 
draulică, sau colectivul l 
din secția combine-forjă, i 
compus din rpaistrul 1 
Gheorghe Turcilă și mun- 
citorii Antoniu Duban, l 
Irimia Grunwald, Adrian .' 
Moldovan și Iosif Botar, ț 
lista rămîne deschisă și i 
pentru Ion Dugaia, de 1 
la reparații vagonete, pen
tru Gheorghe Gaiță, șef 
de echipă la același ate
lier. De fapt pe toți mese
riașii atelierului îi uneș
te un deziderat comun: 
realizarea și depășirea 
ritmică a sarcinilor de 
plan.

Și se poate afirma că 
s-au ținut de cuvînt, și-au 
onorat sarcinile și în pri
ma lună din ’85, cînd 
mercurul termometrului 
coborîse la multe grade 
sub zero. Depășirea pla
nului la piese de schimb 
cu o jumătate de milion 
de lei, a celui de repa
rații curente cu 1 200 000 
lei, al recondiționărilor

Ghecighe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Sectorul III,
Colectivul sectorului III de la I.M. Lo

nea, în primele zile ale acestei săptămîni 
a îndeplinit prevederile de plan ale pri
mului trimestru. Prin rezultatele bune 
obținute zi de zi, DE LA ÎNCEPUTUL 
ANULUI A EXTRAS O PRODUCȚIE 
SUPLIMENTARA SARCINILOR DE 
PLAN DE APROAPE 11 000 TONE DE 
CĂRBUNE PENTRU SEMICOCS. Plusul 
de cărbune a fost obținut pe seama depă
șirii productivității muncii în abatajele 
frontale cu susținere individuală și tavan 
de rezistență cît și în abatajele cameră. 
Gospodărirea judicioasă a forței de mun
că prin asigurarea posturilor în abataje 
și cărbune la nivelul planului, constituirea 
unor echipe service care să asigure o

materiale și piese 
de muncă au con- 
PRODUCTIVITA-

I. M. Lonea
bună aprovizionare cu 
de schimb a locurilor 
dus la DEPĂȘIREA
TII MUNCII LA NIVEL DE SECTOR CU 
443 KG PE POST.

Acest remarcabil succes este rodul mun
cii întregului colectiv, dar în mod deose
bit al minerilor din formațiile de lucru 
conduse de IOSIF BUCUR, CAROL RE- 
PAȘ și GRIGORE FATOL, care exploa
tează trei abataje frontale cu susținere in
dividuală și tavan de rezistență pe stra
tul 3. Mai mult de jumătate din plusul de 
cărbune al sectorului a fost extras de a- 
ceste 3 brigăzi ca urmare a depășirii pro
ductivității muncii, în medie, cu 600 kg 
pe post. (Gh.S.)

Sectorul III, I.M. Lupeni
Sectorul III de la cea 

mai mare întreprindere 
furnizoare de cărbune coc- 
sificabil din țară — I.M. 
Lupeni — sector cu ponde
re în extracția de cărbune 
a minei a raportat, cu 9 
zile înainte de termen în
deplinirea planului pe pri
mul trimestru din acest 
an. La zi, din abatajele a- 
ferente sectorului A FOST 
EXTRASA O CANTITA
TE SUPLIMENTARA SAR
CINILOR DE PLAN DE 
APROAPE 10 500 TONE 
DE CĂRBUNE COCSIFI- 
CABIL.

Folosind la întreaga ca
pacitate cele două 
plexe mecanizate de 
bricație românească,

nerii-mecanizatori din bri
gada condusă de MIHAIL 
BLAGA au extras aproape 
jumătate din producția 
suplimentară a sectorului. 
Acest succes a fost obținut 
pe baza depășirii produc
tivității muncii în medie 
pe cele două abataje cu a- 
proape 500 kg pe post. Re
zultate remarcabile au ob
ținut și brigăzile de pregă
tiri conduse de PETRU 
BELBE și GHEORGHE 
BELEIU, care, prin avansă
rile obținute în perioada 
scursă de la începutul anu
lui au reușit să termine la 
timp lucrările de contura
re a unui nou panou ce va 
fi echipat cu un complex 
de fabricație românească. 
(Gh.S.)

Sectorul I,
I.M. Paroșeni

Mineri dintr-o briga
dă vrednică a sectoru
lui II de ta I.M. Dîlja, 
cea condusă de Ludovic 
Varga.

com-

Se finalizează

a

La sfîrșitul decadei a 
doua, minerii sectorului I 
de la I.M. Paroșeni, care 
în anul trecut au ocupat 
locul II în întrecerea soci
alistă pe Combinatul mi
nier Valea Jiului cu un 
plus la producția fizică 
extrasă de peste 37 000 to
ne de cărbune, au rapor
tat îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe primul trimes
tru din acest an. PRO
DUCȚIA EXTRASA SU
PLIMENTAR SARCINI
LOR DE PLAN DE LA ÎN
CEPUTUL ANULUI ESTE 
DE APROAPE 5 000 TONE 
DE CĂRBUNE, ROD AL 
DEPĂȘIRII PRODUCTI
VITĂȚII MUNCII IN CĂR
BUNE CU 800 KG/POST, 
IAR IN ABATAJE CU 
KG/POST. Un succes 
prestigiu care a avut 
bază efortul întregului
lectiv de oameni ai mun
cii de la vagonetar, miner, 
lăcătuș, electrician pînă la 
maistru și inginer.

Rezultate frumoase au 
obținut și minerii meca
nizatori din abatajul me
canizat dotat cu un com
plex de fabricație româ
nească, condus de GAVRI
LA MESAROȘ, care 
seama depășirii 
vității muncii cu 
2000 kg pe post

830 
de 
la 

co-

pe 
producti- 
aproape 

a extras
în plus peste 5600 tone de 
cărbune.

In școlile generale 
în liceele din municipiu 
se finalizează în această 
săptămînă acțiunea de 
orientare școlar-profesio- 
nală a elevilor din clase
le terminale (VIII, X, 
XII). Procesul de crista
lizare a opțiunilor de
viitor pornește de la
vîrstă mică, evoluînd de-a 
lungul mai multor etape 
și prin contribuția a doi 
principali factori educa
tivi — familia și școala 
— ale căror eforturi de 
influențare a elevilor sînt 
unificate în acțiunea ca
re dobîndește tradiție.

— Momentul trecerii 
elevilor de la o etapă dc 
învățămînt la alta, ne 
spunea prof. Vasile Bâcoi, 
inspector școlar, are sem
nificații complexe în via
ța tinerilor. Ciclul de 
acțiuni cunoscute sub 

denumirea „preînscrierea", 
avînd o valoare educati
vă verificată în anii tre-

cuți, se va încheia dumi
nică. Elevii din clasele 
terminale se cunosc mai 
bine pe ei înșiși și se în
dreaptă spre profiluri și 
meserii care oferă posi
bilități individuale după 
aptitudinile și înclinați
ile fiecăruia. Integrarea 
lor socială este un pro
ces complex căruia atît

școala, cît și familia îi 
acordă multă atenție de
oarece alegerea trebuie 
să fie expresia întregii 
evoluții a cunoștințelor și 
experienței de viață a e- 
levilor. Și această expe
riență se îmbogățește o- 
dată cu activitățile con- 
cret-aplicative ale învă- 
țămîntului, cu integra
rea armonioasă în viața 
socială și economică din 
municipiu.

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Lista deputaților 

aleși la 17 martie 
în Consiliul popular 
al orașului Uricani

1. Făgaș Petru
2. Floronesc Iosif
3. Radu Victor
•1. Flueraș Miron
5. Preoteasa Nicolae
6. Marcu Dan
7. Pupăză Grigore
8. Schreter Carol
9. Cîrțînă Constantin

10. Costea Elena
11. Robu Constantin
12. Sandru Ruja

13. Ragan X lorica
14. Bololoi Corneliu
15. Geană Ioan
16. Pîrîu Maria
17. Pătrășcoiu Parascliiva
18. Danciu Silvia
19. Volocaru loan
20. Szemenj ei Eva
21. Barbu Eva
22. Hamz Traian
23. Manolescu Ioan

Lista deoutaților 
aleși la 17 martie 

în consiliile populare 
ale comunelor

Aninoasa
1. Buză Teodor
2. Morar Dumitru
3. Codrea Vasile
4. Blag Teofil
5. Dina Petru
6. Simo Iosif
7. Schneider Lucreția
8. Glăvan Andrei
9. Staicu Aurelia

10. Orban Laszlo
11. Guran Iosif
12. Cerchez Valentina
13. Petrilean Gheorghe
14. Banyai Eufrosina
15. Barbu Adrian
16. Nițar Angela
17. Părău Nicolae
18. Ionașc Petru
19. Burlec Dânuț Voichița

Banița
1. Untch Maria
2. Pavel Maria
3. Stoica Petru
4. Vladislav Petru
5. Moroșanu Olimpia
6. Vladislav Viorel
7. Dragotă Ioan
8. Miclăuș Gheorghe
9. Bărbieru Lucia

10. Mardare Maria
11. Nicolae Simion
12. Solari Maria
13 Marcu D. loan
14. Rusu Gh. Ionel
15. Sălă.șan loan

r......................... ...... ............................ .....
PROGRAMUL

Universității politice și de conducere 
Petroșani

>

Cursurile se reiau luni, 25 martie a.c. 
i pentru anii I, II și IV la Casa de cultură, 
■ ora 16.
I

Orientarea 
școlar-♦ 

profesională 
a elevilor
(Urmare din pag. 1)

De eu'ind, Inspectora
tul școlar al județului a 
editat broșura „Argumen
te pentru opțiunea școlar- 
profesională", destinată e- 
levilor, părinților și ca
drelor didactice, cuprin- 
zînd informații utile în 
cunoașterea prezentului și 
perspectivei economico-so- 
ciale deschise de istorice
le hotărîri ale Congresului 
al XlII-lea al partidului. 
Pornind de la perspective
le dezvoltării economico- 
sociale în cincinalul 1986- 
1990, se face cunoscut pro
iectul planului de școlari
zare pentru anul 1985-1986, 
la clasele a X-a și a 
Xl-a precum și opțiunile 
exprimate în anul trecut. 
Noutatea adusă de broșură 
in acest an este de larg 
interes în tîndul elevilor: 
sint publicate subiectele 
care s-au dat în ultimii 2 
ani la probele de verifica
re a cunoștințelor (limba 
română, me tematică, fizi
că, biologie și chimie), cla
sele a IX a și a Xl-a, îm
preună cu soluțiile de re
zolvare. Broșura este un 
instrument foarte util ac - 
țiunii de preînscriere, fi
ind o modalitate eficientă 
de informare și documen
tare a elevilor (anchetă la 
care participă 12 directori 
de licee, extras din proiec
tul necesarului forței de 
muncă în următorii 3 ani 
etc) dar și a părinților și 
cadrelor didactice.

Preînscrierea, care se va 
încheia duminică, este o 
acțiune prin care procesul 
de învățămînt contribuie, 
activ și cu spirit înnoitor, 
la procesul atît de com
plex al stabilirii opțiunilor 
școlare și profesionale ale 
elevilor aflați într-o etapă 
în care decid asupra vi
itorului lor.

î l

o unde plusurile realizărilor
însumează milioane

60 mii lei și înscrie- 
în dreptul rubricii 

piese și materiale recu
perate a sumei 
mii lei constituie 
rializarea dorinței

a 
in

îi

de 270 
mate- 
aces- 

lui harnic colectiv de 
se întrece pe sine 
muncă.

Maistrului Racolța
pare rău că nu ne poate 
prezenta mai amplu și 
realizările din luna fe
bruarie In schimb se o- 
feră să ne vorbească 
despre activitatea de ra
ționalizare. care aici, la 
Lupeni. nu este consem
nată doar pe hîrtie. De 
bune aprecieri s-a bucu
rat ventilul de siguranță 
pentru susținerea hidra
ulică — reper cu care 
autorii săi au ocupat lo
cul I în cadrul concursu
lui de creație
științifică din 1984. 
prezent Se lucrează 
tens pentru soluționarea 
unei idei care de multă 
vreme frămîntâ mințile

tehnico-
In 
in-

CUM INTRI IN CAR
TIERUL CARPAȚI din 
Petroșani, în careul for
mat de blocurile 2 și 4, 
îți dai seama că aici lo
cuiesc oameni gospodari. 
In primele zile din aceas
tă săptămînă, spațiile a- 
ferente acestor blocuri 
au fost supuse unor am
ple acțiuni de curățire și 
înfrumusețare. Asemă
nător lor ar trebui să 
procedeze toți cetățenii 
municipiului Petroșani ! 
(Gh.S.)

OLIMPIADA ȘCOLA
RA. Etapa județeană a 
olimpiadei școlare (con
curs al elevilor pe disci
pline de învățămînt), la 
chimie, fizică, limbi mo
derne (clasele IX-XII) și 
limba maghiară (clasele 
VI1-XII) se va desfășura 
duminică la Petroșani. 
Vor participa peste 50 de

dome- 
cărbu- 

univer- 
susți- 

tuturor

specialiștilor din 
îiul extracției de 

ne: -complexul 
sal mecanizat de 
nere, adaptat
condițiilor de zăcămînt. 
Sînt cuprinși în colecti
vul care muncește la 
materializarea acestei i- 
dei nu numai specialiști 
de la I.M Lupeni — 
inginerii Gheo.rghe Mar- 
chiș și Tiberiu Suciu —, 
ci și cadre specializate 
de la I.P.S.R.U.E.E.M., 
I.U.M.P. și U.M. Timi
șoara. Respectiva colabo
rare a dus deja la reali- 

pășire a 
a instala- 
a înălți- 
stîlpilor 

susținere a

zarea barei de 
complexului și 
ției de reglare 
mii optime a 

deprincipali 
secției.

O altă 
activității 
zare o constituie 
nele, în vederea 
unei cît mai bune com- 
patibilități între condiți
ile de zăcămînt și para
metrii tehnico-funcțio- 
nali ai utilajului. Ni se

coordonată a 
de raționali- 

combi- 
găsirii

elevi din școlile generale 
și liceele Văii Jiului. (T.S.)

NOI GARSONIERE. In 
cartierul Petroșani Nord, 
constructorii din cadrul 
brigăzii 10 a Antreprizei 
de construcții și montaje 
Petroșani au predat be
neficiarului un nou bloc 
de locuințe. Este vorba 
de blocul 87 care are 40 
de garsoniere ce vor fi 
date în folosință în aces
te zile. (V.S.)

A.C.R. Reamintim 
sesorilor de
membri ai A.C.R. 
doresc să efectueze 
rificările tehnice 
sau
că pot solicita stației de 
asistență tehnică A.C.R.

po- 
autoturisme 

care 
ve-

anuale 
diferite remedieri,

relatează despre codifi
cările aduse unei combi
ne de abataj pentru a 
putea rula pe transpor
toarele TR6 în abatajele 
din strate cu 
despre altă combină 
tamburi modificați șl 
țite. reașezate pentru 
putea executa în 
condiții operațiile 
icre-încărcare în 
V, stratul 3.

— Orice piesă, 
rent de gabarit, 
caracteristici, 
de „suprafață" 
ian, ne spunea, la înche
ierea documentării, ingi
nerul șef al minei Ion 
Gîf Deac, se execută în 
atelierul electromecanic 
al minei. Oamenii de 
ai.ci au, într-adevăr, mîini 
de aur și te poți ci înd 
bizui pe

Părere 
em prin 
față, căci 
plusurile 
sumează milioane 
tă cu prisosință 
prețuirea și stima

în< ' mare,
i cu
1 cu-

a 
bune 

de tă_ 
ilocul

idife. 
formă, 

solicitată 
s iu subte-

ei.
la care subscri- 
rîndurile de 
oamenii la .care 
realizărilor în- 

me ri
tuală

* 
î 
î 
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î 
î
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î
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Petroșani, tractarea au
toturismelor de la locul 
lor de garare, la stație, 
■unde se execută și repa
rații capitale la rector 
(I V.)

TURISTICA. Elevii de 
la Liceul industrial Lu
peni organizează la sfîr- 
șitul acestei săptămîni 
o interesantă excui sie pe 
t’ aseul Lupeni — Drobe-» 
ta Turnu Severin 
le Merculane — 1 
beș — Hațeg, 
își p r o p u 
noașterea de 

obiectivelor 
social-cultui ale din 
amintită. (T. Mesa-

levi a 
mice, 
zona 
roș)
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Inccpînd de niîine, 1 
timp de două zile, pîr- i 
tiile din masivul Straja l 
Lupeni, care au fost I 
martorele afirmării u- i 
nui mare număr de per- \ 
former! ai sporturilor i 
alpine, vor fi din nou

„Cupa 
veteranilor1* 

la schi
cuprinse de animația \ 
unei competiții de an- i 

i vergură ; cea de-a XlV-a j 
î ediție a „Cupei vete- i 
i rănilor" la schi, tradi- i 
i țională competiție de i 
i masă, devenită în ulti- 
i mii ani cea mai popu- 
\ Iară și îndrăgită între- 
1 cere a bărbăției și iscu- 
i sinței sportive. Ediția 
: din acest an, căreia îi 
1 dorim deplin succes 
i este organizată de sec- 
i ția de schi a A.S. Mi- 
: nerul Vulcan, cu spriji- 
i nul Consiliului munici-I
i pal al sindicatelor.
Ș (I.M.)
I

l__........__... ___

Pledoarie pentru lupte libere

Valea aspiră la cucerirea prestigiului inlernațioiial

Vizita matinală la re
dacție ne-a surprins plăcut. 
De fapt nu l-ain mai recu
noscut pe Aron Cîndea, 
înalt, cu multe kilograme 
în plus. Luptătorul desco
perit în anul 1977 și „cres
cut" de Vasile Făgaș, la 
C.S.Ș. Petroșani, a obținut, 
după primul an de pregă
tire, titlurile de vicecam- 
pion național și balcanic 
la copii (categoria 40 kg). 
Au urmat apoi titlurile de 
campion național școlar 
(1981, 1982, 1983), de juni
ori (1980, 1981), alte pozi
ții fruntașe în competițiile 
de rang republican sau in
ternațional. De anul trecut, 
după absolvirea Liceului 
industria] din Petroșani, 
Aron Cîndea a optat pen- 

tru culorile dinamoviști- 
lor brașoveni, seria succe
selor a continuat la catego. 
ria 68 kg — vicecampion 
național al seniorilor, bron
zul balcaniadei, centura de 
campion cu echipa, parti
cipări valoroase la turne
ele din Bulgaria, Ungaria, 
U.R.S.S., Franța, locul 111 
la turneul „Prietenia". In 
acest an, devenit titular al 
seniorilor la 68 kg a repre-, 
zentat culorile naționalei 
în Mongolia și la puterni
cul turneu „Dan Kolov" 
din Bulgaria (medalie de 
argint).

— Cu ce prilej în Valea 
Jiului ? am demarat noi 
dialogul.

— Ne aflăm într-o scur
ta pauză competițională, 
am revenit deci acasă, sînt 
născut la Petrila. Am ve- 
n;t in nud special la re
dacție să mulțumesc pen
tru permanenta pledoarie 
susții ută, în ultimul dece
niu, în favoarea luptelor 
libere; pledoarie argumen
tată de faptul că la Petri
la și Peti oșani sînt antre
nori excelenți, născuți în 
Vale, îi amintesc pe Ion 
Corbei, pe maestrul meu 
Vasile Făgaș, în plus cali
tățile native ale copiilor 
din municipiul nostru sînt 
excelente pentru lupte.

— De fapt, care sînt a- 
tuurile lui Aron Cîndea, în 

confruntările cu adversa
rii ?

— In primul rînd, baga
jul tehnic și apoi ambiția. 
Or, „abc“-ul l-am deprins 
la Clubul sportiv școlar din 
Petroșani, tot aici ini-ain 
desăvîrșit registrul tactic.

— Revine in discuții, din 
nou, Valea.

— Simțeam nevoia de a 
reveni înaintea europene
lor, programate la jumă
tatea lunii aprilie. Trebuia 
să mă consult cu maestrul 
Vasile Făgaș și, nu e sen- 
timentalism ieftin, sa sorb 
un strop de... apă vie. A- 
cestor oameni .minunați 
le dedic succesele mele 
sportive. Voi participa a- 
poi la finala naționalelor 
de seniori, în septembrie, 
mă așteaptă mondialele de 
la Budapesta.

— Așadar ?
— Atletismul a dăruit 

Văii, prin semifondistul 
Petru Drăgoescu, prima me
dalie europeană. Acum e 
rîndul luptelor să ridice 
prestigiul acestui mirific 
cuib de vulturi de la o- 
bîrșiile Jiurilor.

— Dar rugbyul?
— Rugbyștii au venit de

ja consacrați la Știința, a- 
tleții de la Jiul și luptăto
rii de la C.S.Ș.P. sînt însă 
născuți și crescuți în Vale.

Ion VL’LI’E

Schl O ,,fată

Final de stagiune deo
sebit de rodnic pentru 
schiorii clubului sportiv' 
„Pionierul" Lupeni. Par- 
ticipînd la concursurile 
ce s-au desfășurat recent 
la Poiana Brașov, elevii 
antrenorilor Angela și Io
sif Iluda s-au aflat prin
tre protagoniști, distingîn- 
dtl-se prin evoluții remar
cabile.

Performera, echipei a 
fost pioniera Ecateiina 
Dinieu (clasa a VlI-a, Școa
la generală nr. 1, Lupeni) 
care participînd la con
cursul internațional „Cupa 
Teleferic", la campionatul 
național de copii și la con-

TELEX @ SPORT’
VARȘOVIA 21 (Agerpres)

— In vederea meciului a- 
micâl pe care echipa Polo
niei îl va susține la 27 
martie, la Sibiu, cu forma
ția României, federația 
poloneză de specialitate a 
alcătuit un lot de 18 jucă- 

I tori.

de... argint" 
cursul internațional „Cu
pa Poiana" a obținut de
fiecare dată locul 11 și,
totodată, medalia de ar
gint. Trei medalii de ar
gint pentru eleva de 13
ani, fiica minerului Nico
lae Dinieu (I.M. Lupeni) 
îndreptățesc într-adevăr 
afirmația directorului șco
lii generale nr. 1 Lupern 
(prof. Oliviu Crîsnic) care 
-punea: ..Avem o fată do 
argint !“.

Practicantă a schiului <1 
7 ani, perioadă în care 
cîștigat numeroase con
cursuri organizate în Vale, 
deținătoare a unui loc II' 
la un concurs de slalom 
special în luna februarie 
la Sinaia, Ecaterina Di
li icu Se recomanda ca o 
pretendentă autorizată la 
gloria schiului feminin 
din Vale. O așteptăm cu 
speranța că munca și pa
siunea se vor înbin; în mod 
fericit spre a o propulsa 
acolo unde dorește și ea. 
„Cartea de vizită" există 
de pe acum. Ea trebuie 
doar înnobilată !

T. ALEXANDRU

® TELEX G SPORT
Printre cei selecționați se 

numără cunoscuțli inter
naționali Krysztof Pavv- 
liak, Marek Ostrowski, Vla
dislav Zmuda, Andrzej 
Bunczol, Wlodzimierz Smo- 
larek, Dariusz Dzekanow- 
ski, Waldemar Matisik și 
Andrzej Palasz.
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Avînd în frunte cel mai iubit fiu al poporului, națiunea noastră a parcurs

Două decenii de glorie, de mărețe înfăptuiri socialiste
EPOCA „NICOLAE CEAUȘ O i

Aleasă cinstire 
Minerului de onoare 

al tarii
Cartea de onoare a mi

nei Paroșeni a fost inau
gurată de gindurile celui 
mai iubit fiu al națiunii 
noastre socialiste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
încă de la prima vizită 
în întreprinderea noas
tră. secretarul general al 
partidului ne-a demons
trat că edificarea socie
tății socialiste înseamnă 
împletirea armonioasă, fi
rească a revoluției soci
ale cu revoluția științei 
și tehnicii, ne-a îndem
nat să punem accent pe 
mecanizarea lucrărilor 
din subteran, pentru a 
crește productivitatea 
muncii și a ușura efortul 
fizic. Urmînd prețioase
le sale îndemnuri, colec
tivul nostru, pionier al 
mecanizării miniere în 
Valea Jiului este cotat 
astăzi ca unitate-pilot pe 
ramură. Semnificativ în 
acest sens este faptul că 
valoarea mijloacelor fixe 
însumează la mina noas
tră 667 627 lei pe om al 
muncii. In subteranul Pa- 
roșe.niului sînt sau ur
mează să fie puse în 
funcțiune 13 complexe 
mecanizate, 14 combine 
de abataj și 15 combine 
de înaintare, alte utilaje 
moderne de mare randa
ment, noi înșine, ca mi
neri tehnicieni, cu spriji
nul specialiștilor acțio - 
năm pentru îmbunătăți - 
rea performanțelor lor, 
pentru creșterea zestrei 
tehnice a minei.

Cutezanța revoluționa
ră, clarviziunea științi
fică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au investigat și 
deschis noi căi de afir
mare tuturor domeniilor 
vieții societății româ

(Urinare din pag. I'

nistraliv teritorială și a 
dobîndit un conținut 

concret principiul dez
voltării echilibrate, ar
monioase a tuturor zone
lor țării. Rod al gindirii 
revoluționai e a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la 
Înaltele forumuri ale par
tidului care au avut loc 
în aceste două decenii au 

. fost de fiecare dată a- 
doptate noi și remarcabi
le hotărî ri, la loc de
frunte situîndu-se cele cu 

>. privire la stabilirea o- 
biectivului fundamental 
ai României contempo
rane — edificarea soci
etății socialiste multilate
ral dezvoltate și înainta
rea fermă a țării noastre 
spre comunism.

In opera practică de 
transformare revoluțio
nară a societății, secreta
rul general al partidului 
a acționat în permanen
ță, printr-un neîntrerupt 
dialog cu țara, pentru 
cunoașterea îndeaproape 
a tuturor resurselor in
terne și posibilităților nou 
create pentru accelera

nești, ultimele două de
cenii, marcate de geniala 
sa personalitate, au in
trat in conștiința contem
poraneității sub generi
cul „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", cea mai fer
tilă perioadă din istoria 
poporului român. Profun
dul democratism al de
mocrației noastre socia
liste, relevat de dialogul 
secretarului general al 
partidului cu întreaga ța
ră a conștientizat masele, 
a conturat un consens al 
idealurilor de mai bine 
și fericire ale întregii 
noastre națiuni. Iată de 
ce prestigioasa contribu
ție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la îmbogățirea 
teoriei și practicii revolu
ționare a devenit și pen
tru noi, minerii din Pa
roșeni, din Valea Jiului
— români, maghiari, ger
mani și de alte naționa
lități — un crez pentru 
împlinirea căruia acțio
năm cu înaltă conștiință 
muncitorească. Concret, 
cartea noastră de vizită, 
cu care onorăm cele do
uă decenii de cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
conduce destinele popo
rului nostru în lupta pen
tru bunăstare, fericire și 
pace, cuprinde realizări 
de prestigiu — 13 000 to
ne de cărbune extrase 
peste sarcinile de plan 
de la începutul anului, 
alte însemnate depășiri 
la pregătiri și investiții
— dovadă elocventă a a- 
lesei noastre cinstiri pen
tru Minerul de onoare al 
țării.

Constantin CIOHANOIU, 
miner șef de brigadă, 

I.M. Paroșeni

Gîndire novatoare
rea ritmului general de 
dezvoltare economică și 
sociala. In acest context 
se înscriu și rodnicele 
vizite de lucru întreprin
se în Valea Jiului, în 
urma cărora au fost a- 
dopiate, din inițiativa și 
la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cele 
mai importante măsuri 
pentru dezvoltarea și 
modernizarea extracției 
de cărbune, diversifica
rea economiei munici
piului, sistematizarea și 
dezvoltarea edilitar-ur- 
banistică a așezărilor 
noastre, pentru creșterea 
bunăstării materiale și 
spirituale în această pu
ternică citadelă munci
torească. Cu sprijinul ne
mijlocit al secretarului 
general al partidului, mă
surile adoptate prind tot 
mai mult viață, fiind cu 
toții martorii unui am
plu proces de înnoire a 
Văii Jiului marcat de 
creșterea nivelului de 
trai al tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc pe me
leagurile noastre.

La sfîrșitul anului 
trecut, țara întreagă a

Cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, a vizitat 
pentru prima dată Valea 
Jiului, în urmă cu aproa
pe două decenii, întreprin
derea noastră întrunea mai 
degrabă condițiile unui 
atelier oarecare. Nici pe 
departe nu ne puteam gîn- 
di la dimensiunile de as
tăzi ale I.U.M. Petroșani.

In cei douăzeci de ani 
de cînd destinele țării sînt 
conduse cu deosebită înțe
lepciune și cutezanță revo
luționară, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, între
prinderea noastră, aseme
nea tuturor întreprinderi
lor și orașelor țării, a cu

trăit cu nemărginită 
bucurie satisfacția reale
gerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția su
premă de secretar gene
ral al partidului, act po
litic fundamental, iar de 
puțin timp a dat expre
sie aceleiași bucurii pen
tru realegerea sa în înal
tul forum de conducere 
al puterii de stat, ca de
putat in prima circum
scripție electorală a Ma
rii Adunări Naționale. 
Sentimentele exprimate 
cu aceste prilejuri reflec
tă unitatea strîiisă a po
porului in jurul partidu
lui, a secretarului său 
general, hotărîrea ne
strămutată de a acționa 
cu și mai multă energie, 
sub conducerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea exem
plară a obiectivelor sta
bilite de Congresul al 
NlII-lea, astfel îneît să 
se asigure înaintarea fer
mă a României contem
porane pe calea dezvol
tării socialiste multila - 
terale, spre visul de aur 
al omenirii — orînduirea 
comunistă.

noscut cea mai rodnică și 
mai înfloritoare perioadă 
din' existența sa, Cîteva ci
fre, în acest sens, sînt deo
sebit de concludente: în
1965, suprafața întreprin
derii era doar de 4530 mp 
iar în 1985, este de 65 000 
mp, crescînd de 60 de ori 
față de cea de la înființa-
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Calde și respectuoasa mulțumiri 
prin faptele noastre de muncă

UZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZl
re și de aproximativ 15 
ori față de anul 1965. Pro
ducția întreprinderii a 
cunoscut an de an noi creș
teri cantitative și mai ales 
calitative, creșteri care au 
însemnat diversificarea și 
înnoirea producției.

Fiecare vizită de lucru 
a secretarului general al 
partidului în întreprinde
rea noastră a constituit o 
nouă etapă de, dezvoltare, 
încă de la prima vizită, 
la indicația secretarului

frăiin o epocă a efervescenței spirituale
Pămîntul acesta al Jiu- 

riloc, unde se îngeamănă 
Retezatul eu Pprîngul, va* 
tră de istorie și civilizație, 
unde trăiesc și muncesc 
oameni — prometci ai a- 
dîncului — a cunoscut in 
cei douăzeci de ani de 
cind se afla la conducerea 
partidului și statului, tova- 
i âșul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, întîiul președinte 
al României socialiste, o 
nouă Înflorire a spirituali
tății. Oamenii de artă și 
cultură, profesioniști sau 
amatori, au dat un nou a- 
vînt întregului proces cre
ator, expresie vie a bucu
riei de a trăi liberi, în 
pace și bunăstare, sub în
țeleaptă conducere a celui

Nicolae 
la 

fostului 
întreprin-

general, tovarășul 
Ceaușescu, s-a trecut 
transformarea
U.R.U.M.P. în 
dere constructoare de uti
laj minier, transformare 
ce s-a înfăptuit în două e- 
tape de dezvoltare. Astfel, 
în momentul de față între
prinderea noastră produ

ce anual peste 4500 tone 
utilaje miniere, 1 500 tone 
piese de schimb, peste 4 200 
tone piese turnate din o- 
țel, precum și o importan
tă cantitate de echipament 
hidraulic și de piese tur
nate din fontă. Totodată, 
gradul de înnoire a produc
ției, în ultimii 5 ani este 
de peste 90 la sută, între
prinderea cîștigînd o bună 
experiență în construcția 
de utilaj minier, produse
le noastre adueîndu-și o 
contribuție esențială la 

mai iubit dintre fiii țării, 
Erou între eroii de frunte 
ai neamului, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu.

In acești ani, cultura O- 
rașului Petrila, ca dealt
fel a întregului munici
piu, a renăscut, avem noi 
așezăminte . culturale, a- 
vem formații artistice și 
interpreți amatori a căror 
artă, deja cunoscută la, ni
vel național, puternic an
corată in tradițiile revolu
ționare ale minerilor din 
Valea Jiului, poartă astăzi 
bucuria de a cînta liber 
mărețele transformări so
cialiste ale patriei.

Fanfara minerilor, coiul 
„Freamătul adîncului“
s-ău consacrat, lor a- 
lăturîndu-li-se noi forma

creșterea producției de căr
bune și mai ales a produc
tivității muncii în subte
ran. Dealtfel, complexele 
de susținere și tăiere me
canizată, combinele de 
abataj, forezele electrohi- 
draulice, instalațiile de per
forare, de umectat straie, 
transportoarele blindate cu 
raclete și multe alte pro
duse de înaltă productivi
tate sînt cea mai bună do
vadă a transformărilor e- 
sențiale prin care a trecut 
întreprinderea noastră, vo
lumul producției crescînd 
de aproape 8 ori față de 
anul 1965.

Sub toate aspectele, 
l.V.M. Petroșani a benefi
ci^ dm plin de grija parti
dului și statului nostru, 
personal a tovaiâșului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
faptele noastre de muncă 
fiind expresia celor mai 
calde și mai respectuoase 
mulțumiri pe care i le a- 
ducem.

ing. Iosif KI l.l Ml N, 
director — I.V.M.

Petroșani

ții în curs de afirmare pe 
marea scena a muncii și 
creației, Festivalul națio
nal „Cîntarea României", 
strălucită inițiativă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Noi, oamenii de artă și 
cultură ai Văii Jiului, ne 
alăturăm glasul la cel al 
întregii țări și dorim tova
rășului Nicolae Ceaușespil, 
acum la împlinirea a două 
decenii de cind se află în 
fruntea partidului, sănăta
te, multă putere de muncă 
pentru ca întregul popor 
să pășească ferm pe dru
mul luminos al împlinirii 
comuniste. *
I’rof. Carmen I’ATRAȘCU, 
președintele Comitetului 

orășenesc de cultură și 
educație socialistă Petrila
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Acțiuni în favoarea pâciî, 
pentru dezarmare nucleara
GENEVA 21 (Agerpres).

— In luările de cuvînt în 
cadrul Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva, 
reprezentanții statelor 
membre au evidențiat că, 
printre sarcinile prioritare 
ale comunității internați
onale — ale O.N.U. și ale 
organismului unic de ne
gocieri multilaterale al 
Națiunilor Unite în sfera 
dezarmării — în etapa ac
tuală, figurează adoptarea 
unor măsuri urgente pen
tru prevenirea unui război 
nuclear și pentru stoparea 
procesului în curs de mi
litarizare ă spațiului cos
mic.

Proiect de revizttire a Constituției 
propus de P.€. din Grecia

ATENA 21 (Agerpres). 
— Partidul Comunist din 
Grecia a depus în parla
ment un proiect de revizu
ire a Constituției, infor
mează agenția France Pres- 
se, citind ziarul „Rizospas- 
tis“, organ al P.C.G. Potri
vit ziarului, comuniștii cer 
ca pe timp de pace deci
ziile privind instalarea de 
baze străine, posibilitatea

LA TOKIO a avut loc 
un miting al femeilor mun
citoare, consacrat luptei 
pentru pace și dezarmare. 
In cadrul adunării, des
fășurată din inițiativa 
Partidului Comunist, par
ticipantele și-au exprimat 
hotărîrea de a nu permite 
repetarea tragediilor de 
la Hiroshima și Nagasaki.

PREȘEDINTELE State
lor Unite, Ronald Reagan, 
l-a numit pe William Brock 
ministru al muncii, în lo
cul lui Raymond Donovan, 
demisionat recent. Obser
vatorii politici din Was
hington, ale căror opinii 
,sînt citate de agenția Uni
ted Press International, a_ 
preciază că hotărîrea pre
ședintelui nu constituie 
doar o simplă schimbare 
în guvern, ci o încercare 
de a înlătura o serie de de
ficiențe în activitatea aces
tui departament.

DATELE OFICIALE di
fuzate la Paris arată că, 
luna trecută, în Franța, e-

VIENA 21 (Agerpres). — 
„înlăturați rachetele nu
cleare din Europă !“, „Nu, 
militarizării spațiului cos
mic 1“ — sub aceste lo
zinci se va desfășura cam
pania de primăvară pentru 
pace din Austria. Intr-o 
conferință de presă care a 
avut loc la Viena, liderii 
organizațiilor pentru pace 
din această țară au anun
țat că în perioada aprilie- 
mai în toate cele 9 lan
duri austriece se va des
fășura o amplă campanie 
împotriva cursei înarmăci- 
lo r.

ca NATO să comande for
țele armate grecești, ca și 
recunoașterea competențe
lor C.E.E. să fie adoptate 
în Parlament nu cu majo
ritate absolută (151 voturi), 
ci în baza majorității de 
două treimi (200 de voturi). 
P.C.G. dorește, totodată, 
interzicerea producției și 
stocării de arme nucleare 
în Grecia.

rau înregistrați 2 421 000 
șomeri, transmite agenția 
France Presse. Deși cifra 
reprezintă o scădere ușoa
ră față de luna ianuarie, 
șomajul continuă să fie 
una din problemele majo
re cu care este confrunta
tă în prezent Franța, im
plicațiile sociale fiind 
profunde.

LA 21 MARTIE, în Uni
unea Sovietică au fost lan
sați, cu ajutorul unei sin
gure rachete purtătoare, 
opt sateliți artificiali ai 
Pămîntului din seria „Cos
mos", purtînd numerele 
1635—1642. După cum 
trasmite agenția TASS, sa
teliții sînt destinați conti
nuării explorării spațiu
lui cosmic.

CUBA ȘI ECUADORUL 
au hotărît în cadrul unor

Prezențe 
românești *

ROMA 21 (Agerpres). — 
Sub genericul „România — 
cultură și turism", la Bi
blioteca română din Ro
ma a fost organizată o ma
nifestare culturală în ca
drul căreia prof. Fausta 
Gualdi Sabatini a făcut o 
amplă expunere despre 
monumentele de artă feu
dală din nordul Moldo
vei.

A fost proiectat un film 
documentar care a prezen
tat diverse itinerarii turis
tice de interes pentru vizi
tatorii italieni.

DECLARAȚIA 
PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII NICARAGUA

BRASILIA 21 (Agerpres). 
Intr-o declarație făcută la 
Rio de Janeiro, președin
tele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, s-a 
pronunțat pentru institui
rea unui moratoriu în res
tituirea datoriei externe a 
Americii Latine — rela
tează agenția Prensa La
tina. El a precizat că pen
tru majoritatea statelor 
latino-americane, inclusiv 
pentru Nicaragua, în con
dițiile actuale este deose
bit de dificil, dacă nu 
chiar imposibil, să-și achi
te datoriile externe.

negocieri desfășurate la 
Quito, să acționeze pentru 
sporirea și diversificarea 
raporturilor de cooperare 
bilaterale — transmite a- 
genția Prensa Latina. Cele 
două părți au semnat un 
„aide-memoire", care pune 
bazele intensificării schim
burilor comerciale și co
operării economice cuba- 
no-ecuadoriene.

CONSILIUL MARE și 
General din San Marino 
(parlamentul) a ales noii 
căpitani regenți ai repu
blicii — Enzo Colombini, 
comunist, și Severino Tu
ra, socialist. Noii căpitani 
regenți vor deține funcția 
supremă în stat o perioadă 
de șase luni, începînd de 
la 1 aprilie. Acesta este al 
șaptelea an consecutiv 
cînd în Republica San Ma
rino sînt aleși în funcțiile 
de căpitani regenți repre
zentanți ai partidelor de 
stînga, care dețin majori
tatea mandatelor în Con
siliul Mare și General.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cuibul salaman
drelor: Unirea: Avertis
mentul, I—II; Paringul: 
Amurgul fîntînilor.

PETRILAi Capcană 
neobișnuită.

LONEAi Amurgul fîn
tînilor.

ANINOASA: Spaniolii 
de modă veche.

VULCAN — Luceafă
rul: Horea.

LUPENI — Cultural: 
Zorro, I—II.

URIC ANI: Salutări de 
la Agigea.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Timp al marilor

împliniri: Epoca
Nicolae Ceaușescu.

20,40 In frunte cu al ță-
rii iubit conducă-
tor.
Spectacol literar-
muzical-coregrafic.

21,20 Patosul muncii —
o școală ,a vieții.
Pagini din filmul
românesc.

21,50 Telejurnal.

VIND radiocasetofon 
Sanyo, stereo. Telefon 
44439, Petroșani. (3446)

CASA de vînzare, stra
da Oltului nr. 4 Petroșani 
(două camere, bucătărie, 
baie). Informații telefon 
43618. (3443)

VIND Renault-10, per
fectă stare. Telefon 44798, 
după ora 18. (3445)

SCHIMB g arsonieră CU
apartament, Petroșani, te-
lefon 42770, după ora 17.
(3436)

PIERDUT legitimație de
serviciu pe numele Jurca 
Cornelia, eliberată de Pre- 
paratia Petrila. O declar 
nulă.' (3432)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vlădu- 
țu Tatiana, eliberată de

Sucursala I.C.R.A.
Petroșani

încadrează de urgență

— doi tractoriști rutieri

Relații suplimentare la sediul întreprin

derii din strada Republicii nr. 90.

întreprinderea antrepriza de 
construcții și montaje miniere 

Petroșani
— cu sediul în strada M. Viteazul nr. 11 —

ÎNCADREAZĂ direct și prin transfer 
pentru brigada nr. 2 lucrările de la 

preparația nouă Livezeni :
— dulgheri
— zidari
— betoniști
— fierar-betoniști
— lăcătuși
•— sudori
— instalatori sanitariști — încălzire
— pensionari pentru limită de vîrstă
— muncitori necalificați pentru cursuri 

de calificare fără scoatere din pro
ducție cu durata de 6 luni

Retribuția în acord global, conform De
cretului nr. 93/1984

Muncitorii posesori de locuințe care se 
stabilizează în cadrul unității pe o perioadă 
de minimum 3 ani beneficiază de chirie și în
călzire gratuită.

Mica publicitate
I.C. Vulcan. O declar nu
lă. (3433)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gri- 
goraș Mioara, eliberată de 
întreprinderea de tricota-

ANUNȚURI 

SOȚIA, fratele și nepoții anunță încetarea din 
viață a scumpului nostru

BUTAN ION
înmormântarea azi, ora 16 de la capelă. (3441)

FIICA mulțumește tuturor celor care prin pre
zență și flori au fost alături la marea durere prici
nuită de moartea mamei sale

SOIT ANA
(3442)

je Petroșani. O declar nu
lă. (3444)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gura- 
liuc Gheorghe, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă (m.p.)

DE FAMILIE

Duminică, 24 martie

12,00 Telex.
12,04 Lumea copiilor.
12,40 Din cununa ciptecu- 

lui românesc. Muzi
că populară.

13,00 Album duminical :
— Mica serenadă... de 

rîs.
— Pagini cinematogra

fice vesele.
— La zi în 600 de secun

de.
| — Dialog muzical... ne- 

întîmplător: Aura
ii Urziceanu — Dida 

Drăgan.
p — Telesport.
j; •— Un clasic al literatu

rii române moderne: 
Mateiu I. Caragiale.

f — Chaplin despre... Cha
plin.

; — Meridianele cîntecu.
lui.

i —Secvența telespectato
rului.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,15 Aniversarea a 40 de 
L ani de la victoria a- 

supra fascismului și 

sărbătorirea „Zilei 
independenței Româ
niei".
Flacăra 
noastre, 
tar.

19,40 Cîntarea 

vremurilor
Documen-

României.
20,20 Film artistic.

Nici măcar n-ai vi
sat.
Premieră TV.
Producție a studiou
rilor sovietice.

21,30 Farmecul muzicii.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programu

lui.

Luni, 25 martie 

20,00 Telejurnal.
20,15 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20,35 Tezaur folcloric.
21,00 Roman-foileton. Pre

mieră pe țară.
Verdi.
Episodul 6.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Marți, 26 martie

20,00 Telejurnal.
20,15 Teatru TV.

Ultima oră
de Mihail Sebastian.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

PROGRAMUL Ț\/

Miercuri, 27 martie

20,00 Telejurnal.
20,15 Cabinet de informa

re politico-ideologică.
20,35 înalt legămînt pen

tru țară. Emisiune 
de versuri.

20,45 Viața culturală.
21,00 Film serial.

Tineri in luptă.
Premieră pe țară.
Coproducție interna
țională.
Episodul 7.

21,50 Telejurnal.

22,00 închiderea progra
mului.

Joi, 28 martie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Studioul tineretului.
21,50 Telejurnal.

22,00 închiderea progra
mului.

Vineri, 29 martie 

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Laureați ai Festiva

lului național „Cînta
rea României".

20,45 Reportaj ’85. Dia
mantele Maramure
șului.
Reportaj.

21,00 Lumea contempora
nă și confruntările 
de idei.
Piese noi la un dosar 
vechi: obscurantis
mul.

21,15 Pagini din literatura 
românească ecrani
zate de cineaștii noș
tri.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Sîmbătă, 30 martie

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

mînă.
— De drag și de dor — 

melodii populare în 
interpretarea solistei 
Veta Biriș.

— Gala desenului ani
mat

— Micile povești ale 
marelui ecran: 
„Cenușăreasa”.
Film muzical după 
basmul lui Charles 
Perrault.

— Cîntecul cuvintelor — 
moment poetic.

— Vă amintim o melodiei 
„Nu-ți pare rău", 
de Ion Vasilescu în 
interpretare orches
trală.

— Povestea lui Romeo și 
a Julietei sale (ulti
ma parte).

— Atlas muzical.
— Biografii comune. 

Reportaj.
•—Telesport.

— Autograf muzical : 
Corina Chiriac.

14.40 Martie —• cronica e- 
venimentelor politice.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,15 Tclcenciclopedia.
19.40 Steaua fără nume. 

Etapa I.
Concurs pentru ti
nerii soliști de mu
zică ușoară.

20.35 Film artistic.
Ultima înălțime cîș- 
tigată.
Partea I.

21.35 Mondovision.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
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