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Astăzi, transmisiune in direct 
la posturile noastre de radio 

și televiziune
Astăzi, în jurul orei 10,00 posturile 

de radio și televiziune vor transmite în di
rect lucrările primei Sesiuni a celei de-a 
9-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NATIUNALE
Joi, 28 martie, au ince- 

>ut lucrările primei sesiuni 
i celei de.a IX-a legisla- 
Uri a Marii Adunări Na- 
ionale.
Forul legislativ suprem 

il țării își începe activita. 
ea în noua legislatură în 
inul în care se împlinesc 
louă decenii de cînd tova- 
ășul Nicolae Ceaușescu, 
el mai iubit și stimat fiu 
il națiunii, militant revo- 
uționar și neobosit luptă- 
or pentru progres, a fost 
iles în fruntea partidului, 
i destinelor patriei și po- 
jorulul. Această perioadă, 

numită cu justificată 
idrie patriotică „Epo- 
Ceaușescu11, a intrat în 

:onștiința neamului ca pe. 
■ioada celor mai mari și 
lemnificative împliniri din 
ndelungata istorie a țării, 
i celor mai prestigioase re
alizări dobîndite în opera 
le edificare a socialismu- 
ui .și comunismului pe pă- 
nîntul românesc. Actuala 
egislatură coincide eu 
toua etapă de dezvoltare

României, luminos pre- 
igurată de istoricele hotă- 
tri adoptate la Congresul 
il XlII.lea, de Programul 
partidului de făurire a so. 
pietății socialiste multilate. 
al dezvoltate și înaintare 
i României spre comunism.
Ora 10. Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 

Răspuiizîiid chemării 
secretarului general al partidului

ȚĂRII. CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați, la sosirea în rotonda 
Palatului Marii Adunări 
Naționale, cu deosebită 
căldură, cu aleasă stimă și 
prețuire. Prin îndelungi a- 
plauze s-a dat expresie 
celor mai profunde senti
mente de dragoste și res. 
pect pe care deputății, toți 
cetățenii țării, le nutresc 
față de conducătorul parti, 
dului și statului, omul care 
și-a făcut din slujirea de
votată a patriei, a cauzei 
poporului scopul suprem 
al pilduitoarei" sale vieți 
și activități.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în loji
le-oficiale au luat loc to
varășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Virgil Cazacu, Ion 
Coman, Nicolae Constan, 
tin, Ion Dincă, Miu Do. 
brescu, Ludovic Faze- 
kas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu, Constantin Oltea- 
nu, Gheorghe OprCa, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Ilie Ver- 
deț.

In sala Marii Adunări 
Naționale se aflau, alături 
de deputății aleși la 17 
martie, numeroși invitați 
— membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, 

conducători de instituții 
centrale și organizații ob. 
ștești, personalități ale 
vieții noastre culturale, 
artistice și științifice, re
prezentanți ai oamenilor 
muncii.

Erau de față șefi de mi
siuni diplomatice acredi
tați la București, cores
pondenți ai presei străine.

In cadrul ședinței de 
dimineață, tovarășul Du. 
mitru Apostoiu, secretar 
prezidențial și al Consiliu
lui de Stat, a arătat că, în 
conformitate cu articblul 
6 din Regulamentul de 
funcționare a Marii Adu
nări Naționale a Republi
cii Socialiste România, lu- 
cările vor fi prezidate, pî. 
nă la alegerea Biroului 
M.A.N., de cel mai în vîrs- 
tă dintre deputați.

Lucrările de constituire 
a Marii Adunări Naționa
le au fost conduse de to
varășul Ion Popescu-Pu. 
țuri, președintele de vîrstă 
în actuala legislatură, care 
a prezentat omagiul adus 
de Marea Adunare Națio
nală tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la împlinirea a 
20 de ani de la alegerea 
sa în fruntea partidului.

In repetate rînduri, de
putății și invitații au a- 
plaudat îndelung, cu căldu.

(Continuare în pag. a l-a)

Omagiul Marii Adunări Naționale 
adus tovarășului Nicolae Ceaușescu

la împlinirea a 20 de ani de la 
alegerea sa în fruntea partidului 

— prezentat de deputatul Ion Popescu-Puțuri —
unea noastră, a tuturor, pentru un mod 
nou, original de gîndire și acțiune, pen
tru o nouă viziune asupra căilor, mij
loacelor și modalităților de edificare a 
celei mai drepte și mai umane orînduiri 
pe pămîntul patriei — comunismul.

In deplină unitate de gînd și simțire 
cu întreaga națiune, ne este deosebit de 
plăcut să vă aducem în acest moment 
solemn, cu deosebit respect, un fierbin
te omagiu și recunoștința noastră pro
fundă pentru activitatea dumneavoastră 
titanică, prin "care ați fundamentat și 
pus în aplicare o strategie Originală, 
științifică și clarvăzătoare, de transfor
mare revoluționară a societății româ
nești, de înfăptuire a unei opere grandi
oase, de dimensiuni istorice. Tot ceea 
Ce s-a înfăptuit sub conducerea dum
neavoastră în acești 20 de ani — adevă- 
rați ani de lumină ai devenirii noastre 
— se înscrie cu litere de aur în marea 
carte a istoriei neamului nostru. De do. 
uă decenii dumneavoastră sînteți inima 
și călăuza întregului nostru popor în e. 
roica epopee care nc-a dus la chipul de 
azi al patriei.

In cele două decenii de revoluție și 
construcție socialistă care au trecut de 
cînd dumneavoastră vă aflați în fiun- 
tea partidului, poporul român a obținut 
remarcabile realizări, adăugind, an de 
an. însemnate valori avuției naționale, 
edificînd o economie modernă, dinamică. 
Conducător cu o gîndire dialectică, ă_ 
dîncă și cuprinzătoare, ați conceput un 
mecanism original de conducere, care să

(Continuare in pag. a 4-a)

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, președinte al Republicii So. 
cialiste România, '

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimate tovarășe și stimați tovarăși 

deputați,
Sînt deosebit de emoționat pentru 

cinstea ce mi se face, fiind cel mai în 
vîrstă dintre deputați, să deschid lucră
rile primei sesiuni a celei de-a noua le
gislaturi a Marii Adunări Naționale.

Printr-o fericită coincidență, în aceste 
zile se împlinesc două decenii, de cînd, 
prin voința comuniștilor, a întregului 
popor, destinele partidului, ale națiunii 
române au fost încredințate luminatului 
patriot și înflăcăratului revoluționar 
care și.a consacrat întreaga viață fău. 
ririi idealului socialist și comunist ' pe 
pămîntul patriei, luptătorului neobosit 
pentru împlinirea celor mai nobile as
pirații de pace, independență, de pro
gres și bunăstare ale omenirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Puternice urale și 
ovații, se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Este pentru noi toți, cei prezenți astăzi 
sub cupola încărcată de istorie a Marii 
Adunări Naționale, un prilej de imensă 
bucurie și mîndrie patriotică de a oma
gia cu respect și aleasă stimă pe secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, per
sonalitatea cea mai proeminentă a isto. 
rici moderne a României. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Alegerea dumneavoastră, mult Iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
fruntea partidului se identifică cu opți

Minerii din brigăzile conduse de Valentin Pă
durarii și Aurelian Pipan, din cadrul sectorului IV 
al I.M. Livezeni, la un scurt „sfat" înainte de intra
rea în subteran. •

Eăcînd din respectarea disciplinei tehnologice si 
de lucru un mod eficient de acțiune, brigada sus.a- 
mintită s-a situat, in perioada trecută din acest an, 
pe un loc fruntaș în cadrul minei, onorîndu.și e- 
xemplar sarcinile de plan trasate de conducerea 
minei și a sectorului.
/ Foto: Alexandru TATAR

i*
In zierul de azi

• Vacanța de primăvară, etapă cuprinzînd bogate 
acțiuni atractive și educative.

• Șantiere de primăvară: In noi locuri este întro
nată curățenia, ordinea și frumosul.

• Trogramul TV săptăminal.
(In pagina a 2_a)

• Pasiunea, „catalizatorul" calității actului cultural- 
artistic.

• Curier juridic.
(In pagina a 3-a)

înii**<> singura zi, peste 1800 tone de cărbune 
extras suplimentar

In aceste zile, cînd În
tregul nostru popor ur
mărește cu viu interes 
desfășurarea lucrărilor 
Marii Adunări Naționa
le, forul suprem legislativ 
al țării, se remarcă 
și intensificarea efortu
rilor colectivelor de oa
meni ai muncii angajați 
plenar în realizarea și de
pășirea sarcinilor de pian.

Pe frontul muncii din 
subteran, minerii Văii 
Jiului, mobilizați de în
demnurile secretarului 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționează 
permanent avînd cu toții 
același gînd; țării tot mai 
mult cărbune !

In acest- context, con
semnăm, la sfîrșitul zilei

de 27 martie, depășirea 
preliminarului de către 
patru unități ale C.M.V.J. 
— minele Paroșeni, Lo- 
nea, Dîlja și cariera 
Cîmpu lui Neag.

> Pe primul loc în în
trecerea socialistă conti
nuă să se mențină MI
NERII .DE LA PARO
ȘENI, cei care au chemat 
la întrecere toți minerii 
tării. CELE 557 TONE 
DE CĂRBUNE EXTRAS 
SUPLIMENTAR LA FI
NELE ZILEI AMINTI
TE MAJOREAZA PLU
SUL PE LUNA IN CURS 
LA 12 505 TONE DE 
CĂRBUNE. Se eviden
țiază, în cadrul minei, 
toate cele patru sectoa
re de producție, ale că. 
ror producții suplimen
tare se cifrează, pe mar

tie, la 4 582 tone (secto
rul I), 3 119 tone (sec
torul III), 2 982 tone (sec. 
torul II). și 1 822 tone 
(sectorul IV).

< A doua fruntașă a
Văii, I.M. LONEA, dă 
dovadă de aceeași rit
micitate în extracție cu 
care ne-a obișnuit de la 
începutul anului. Acest 
colectiv adaugă CELE 142 
TONE DE CĂRBUNE 
EXTRASE SUPLIMEN
TAR PRELIMINARU
LUI DIN 27 MARTIE, 
producției de cărbune ex
tras suplimentar $i livrat 
economiei naționale to. 
talizînd 6 670 tone de
cărbune.

< Un colectiv de
muncă preocupat de re
cuperarea rămînerilor in

urmă se dovedește a fi 
cel al I.M. DÎLJA. CE
LE 732 TONE DE CĂR
BUNE EXTRAS SUPLI
MENTAR PLANULUI în 
ziua de 27 mdrtie consti
tuie o elocventă dovadă 
a mobilizării minerilor 
de la Dîlja.

+ Demne de consem
nat sînt și rezultatele ob
ținute de muncitorii de 
la CARIERA CIMPU LUI 
NEAG. La sfîrșitul zilei 
de 27 martie, ei au ex
tras suplimentar 419 to
ne de cărbune. Pe aceas
tă lună, DE LA CARIE
RA CIMPU LUI NEAG 
AU FOST EXPEDIATE 
SUPLIMENTAR SARCI. 
NILOR DE PLAN 373 
TONE DE CĂRBUNE.
(Gli.O.)
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Nation
(Urmare din pag. 1)

ră, au aclamat pe secreta
rul general al partidului, 
președintele Republicii, 
dînd expresie sentimen
telor de dragoste și prețu
ire pe care întregul popor 
i le poartă, vibranta ma
nifestare a celor prezenți 
constituindu-se într-un 
profund omagiu adus to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu cu prilejul îm
plinirii a 20 de ani de 
cînd conduce cu străluci
re destinele României so
cialiste.

Evocînd importanța ale
gerilor de la 17 martie 
a,c., tovarășul Ion Popes- 
cu-Puțuri a spus :

„Alegerile de deputați, 
în urma cărora se consti. 
tuie Marea Adunare Nați
onală, în cea de-a noua 
legislatură, au fost pre
cedate de o amplă campa
nie electorală pătrunsă de 

i o înaltă responsabilitate 
: civică și caracterizată prin, 

tr-un viu dialog între a- 
legători și candidați, prin 

■ impresionanta adeziune a 
1 întregii națiuni la Progra

mul partidului, la platfor- 
| rha electorală a Frontu. 
; iui Democrației și Unită- 
; ții Socialiste. Prin am- 
• ploarea lor și prin unani- 
, ma participare la vot a 
(cetățenilor patriei, 

alegerile de la 17 martie 
s-au înscris, spre mîndria 
noastră, a tuturor, în rîn- 
dul celor mai însuflețitoa- 
re și pline dc semnifica
ții alegeri care au avut 
loc în decursul vremii în 
țara noastră.

Strălucita victorie obți
nută de Frontul Democra
ției și Unității Socialiste 
reprezintă o elocventă ex
presie a coeziunii și uni
tății indestructibile a între
gului popor, a tuturor fi
ilor țării, fără deosebire 
de naționalitate, în jurul 
Partidului Comunișt Ro
mân, al secretarului său 
genera], președintele Re. 
publicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului 
Democrației și Unității So- 
cialistc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Prin rezultatele 
lor, alegerile de la 17 mar
tie au dat expresie puter
nică hotârîrii și voinței 
întregului popor de a în. 
făptui neabătut politica in
ternă și externă a partidu
lui și statului nostru, de 
a transpune în viață Pro
gramul de făurire a soci
etății socialiste multilate. 
ral dezvoltate și de înain
tare a României spre co
munism.

La îndeplinirea mandatu
lui încredințat de popor, 
noi, deputății Marii Adu
nări Naționale, sîntem 
chemați să acționăm cu 
devotament, pricepere și 

' dăruire revoluționară pen
tru a răspunde cu cinste 
încrederii acordate de ale. 
gători, pentru a îndeplini 
în mod exeihplar sarcini
le patriotice ce ne revin în 
noua etapă de dezvoltare 
a societății socialiste ro
mânești, de înaintare a ță- 

jrii spre noi culmi, tot mai 
Sînalte, de civilizație și pro
gres.

Ingăduiți-mi să declar 
deschise lucrările primei 

țjBesiuni a celei de.a IX-a 
(legislaturi a Marii Adu
lări Naționale".

Potrivit Regulamcntu- 
'|ui, Marea Adunare Nați
onală a desemnat, la pro
punerea președintelui de 
vlrstă, pe deputății Elena 
Nae și loan Anton pentru 
»-l asista în exercitarea 
atribuțiilor sale.

A fost aleasă, apoi, prin 
vot deschis, Comisia de 

validare, alcătuită din 19 
membri.

In cursul după-amiezii, 
la reluarea lucrărilor, pre. 
ședințele Comisiei de vali
dare, deputatul Nicolae 
Mihalache a prezentat ra
portul comisiei.

Marea Adunare Națio, 
nală a validat, în unanimi
tate, mandatele celor 369 
de deputați aleși la 17
martie în organul su
prem legislativ.

După validarea alegerii 
deputaților, președintele 
de vîrstă a declarat cons
tituită Marea Adunare Na
țională a Republicii Soci, 
aliste România în cea 
de-a IX-a legislatură, act 
subliniat cu vii și puterni. 
ce aplauze de cei prezenți.

Intr-o atmosferă vibran
tă, de responsabilitate și 
angajare patriotică, aleșii 
poporului în cel mai înalt 
forum democratic legis
lativ al țării au depus — 
începînd cu loja preziden
țială — jurămîntul de 
credință și devotament fa
ță de Republica Socialis. 
tă România. Deputății 
s-au angajat astfel solemn 
să acționeze, cu toată e- 
nergia și priceperea, pen
tru înfăptuirea politicii 
interne și externe a parti
dului și statului, pentru 
îndeplinirea înaltei lor 
misiuni, pentru întărirea 
și dezvoltarea orînduirii 
noastre socialiste, pentru 
apărarea patriei^ a suvera
nității, independenței și 
integrității țării.

S-a trecut apoi la alege
rea președintelui și a ce
lor patru vicepreședinți, 
care, împreună, alcătuiesc 
Biroul Marii Adunări Na
ționale.

Din însărcinarea Corni, 
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român și 
Consiliului Național al 

.Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, depu
tatul Tamara Dobrin a 
propus să fie ales ca pre
ședinte al Marii Adunări 
Naționale, pentru cea de-a 
IX_a legislatură, deputa
tul Nicolae Giosan.

Vicepreședinți ai M.A.N. 
au . fost propuși deputății 
Maria Gheorghe, Maria 
Lazăr, Iosif Szasz și Ilie 
Văduva. Secretari ai foru
lui suprem legislativ au 
fost propuși deputății Ște. 
fania Ionescu, Dumitru 
Alecu, Poliana Cristescu, 
Andrei Iosif Roth, Frusina 
Tașmău și Ion Catrinescu.

Deputății au votat, în u- 
nanimitate, propunerile 

făcute.
Luînd cuvîntul, tovară

șul Nicolae Giosan a spus;
„Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, pre
ședinte al Republicii Soci
aliste România,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și sti
mați tovarăși deputați,

Vă rog să-mi permiteți 
ca din adîncul inimii să 
dau expresie celor mai 
vii și profunde sentimen
te de mulțumire și de 
adîncă recunoștință Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Con
siliului Național al Fron
tului Democrației sL Unită
ții Socialiste, persomil mult 
iubitului nostru conducă, 
tor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, dumneavoas
tră, tovarăși deputați, pen. 
tru sarcina deosebită și 
marea cinste cu care sîn
tem onorați, prin alege
rea noastră în Biroul Ma
rii Adunări Naționale,

Pe deplin co'nștienți de 

responsabilitățile ce ne re
vin în îndeplinirea man
datului încredințat, îngă. 
duiți-ne să felosim acest 
prilej pentru a asigura 
partidul, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe toți 
cetățenii României socia
liste că Biroul forului le
gislativ suprem, împreună 
cu deputății aleși în cea 
de-a noua legislatură, vom 
acționa, cu întreaga pute
re de muncă, pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri 
adoptate de Congresul . al 
XIII-lea al Partidului Co. 
munist Român, a platfor
mei .program cu care Fron
tul Democrației și Unită
ții Socialiste s-a prezentat 
în fața națiunii și care 
s-a bucurat de adeziunea 
și aprobarea entuziastă 
ale întregului popor.

Urmînd luminosul e- 
xemplu de dăruire și pa
siune revoluționară al în
cercatului nostru condu
cător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și sprijinindu- 
ne pe participarea dum
neavoastră activă și per
manentă, stimați tovarăși 
deputați, nu vom precupe
ți nici un efort pentru ca 
Marea Adunare Naționa
lă să.și exercite în mod 
exemplar înaltele prero
gative ce.i sînt conferite 
de Constituția țării, spo
rind contribuția noastră 
la măreața operă de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism, la lupta pentru 
continua propășire a na
țiunii române, pentru în
tărirea independenței și 
suveranității naționale, 
pentru pace, înțelegere și 
colaborare între toate po. 
poarele lumii".

Lucrările primei sesi
uni a celei de-a IX-a le
gislaturi au fost conduse, 
în continuare, de pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale, asistat de cei 
patru vicepreședinți.

La propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționa
le, a fost adoptată urmă
toarea ordine de zi pentru 
actuala sesiune: 

1. Alegerea Președinte-
lui Republicii Socialiste
România;

2. Alegerea Consiliului
de Stat;

3. Alegerea Consiliului
de Miniștri;

4. Alegerea Tribunalu-
lui Suprem;

5. Alegerea procuroru-
lui general;

6. Alegerea comisiilor
permanente ale Marii A.
dunări Naționale;

7. Program de măsuri 
privind sarcinile guvernu
lui, ministerelor, Celorlal
te organe centrale și loca, 
le de stat, ale centralelor 
și unităților socialiste pen
tru îndeplinirea integrală 
a prevederilor Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a 
țării pe anul 1985 și pre
gătirea înfăptuirii în bune 
condiții a planului pe a_ 
nul 1986.

Potrivit prevederilor 
Constituției, tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, primul 
ministru al guvernului, a 
depus, în cadrul ședinței 
de după-amiază, manda
tul Consiliului de Miniștri 
în funcție, acordat de Ma
rea Adunare Națională în 
cea dc-a VlII-a legislatu
ră.

Marea Adunare Națio
nală a aprobat, prin vot 
deschis, depunerea man. 
datului Consiliului de 
Miniștri.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

Omagiul Marii Adunări Naționale 
adus tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la împlinirea a 20 de ani de la 
alegerea sa în fruntea partidului

(Urmare din pag. r

asigure atingerea tuturor obiectivelor de 
creștere propuse, ați acordat o atenție 
deosebită dezvoltării tot mai puternice 
a democrației noastre muncitorești.revo. 
luționare, prin crearea unui cadru de
mocratic nou, unic în felul său, superi
or oricăror forme de democrație, care 
asigură participarea plenară a tuturor 
cetățenilor la rezolvarea marilor proble
me ale construcției socialiste.

In perioada care a trecut de la cel 
.de.al IX-lea Congres al partidului, 
dumneavoastră ați adus o contribuție de 
mare însemnătate la afirmarea partidu
lui nostru comunist, centru vital al 
națiunii, la creșterea rolului și funcțiilor 
statului în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 

României spre comunism.
Prin întreaga dumneavoastră activi

tate, prin vasta operă teoretică și prac
tică, v-ați afirmat ca un strălucit fiu 
al națiunii române, ca luminat și înflă
cărat patriot, dar și ca o personalitate 
de frunte a vieții politice internaționa
le, ca un mare luptător pentru pace și 
libertate, pentru înțelegere și prietenie 
între toate (topoarele lumii. Apreciem în 
cel mai înalt grad contribuția dumnea
voastră inestimabilă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe românești, 
puse în slujba soluționării pe cale paș
nică a problemelor contemporaneității, 
a triumfului cauzei socialismului și co
munismului, a păcii și securității pe pla

neta noastră. (Vii și puternice aplauze)
Pentru toate acestea, pentru modul 

strălucit în care ne conduceți spre îm
plinirea celor mai cutezătoare și mai 
grandioase proiecte ale înfloririi multila
terale a patriei, ale fericirii și bună
stării întregului popor, vă mulțumim 
din adîncul inimii, laolaltă cu întreaga 
țară, iubite conducător. (Aplauze puter
nice). .

Prezența dumneavoastră în fruntea 
partidului și statului este pentru noi toți, 
oameni ai muncii de la orașe și sate, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnlci, cea 
mai sigură garanție a viitorului nostru 
luminos, prefigurat cu atîta claritate 
de Congresul al XIII-lea al partidului.

La această scumpă aniversare a între
gului popor român, vă rog să-mi per
miteți, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresez, în 
numele tuturor deputaților Marii Adu
nări Naționale, cele mai sincere și cal
de felicitări și urări de sănătate, pute
re de muncă și noi succese în vasta și 
neobosita activitate pe care o desfășurați 
spre înălțarea continuă a României pe 
noi trepte de progres și civilizație, de 
bunăstare și fericire a întregii noastre 
națiuni. (Aplauze și urale îndelungate: 
se scandează „Ceaușescu și poporul !“).

Să ne trăiți întru mulți ani, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu I (Urale puternice; se scan, 
dează „Ceaușescu și ' poporul !“, „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România !“).

^cruziLiTaiToa «n lu/He
Acțiuni în favoarea pârii, 
pentru dezarmare nuclearâ

BONN 28 (Agerpres). — 
Aproximativ 75 la sută 
din populația celui mai 
mare land vest-german — 
Renania de Nord Westfalia 
— se pronunță pentru înce
tarea amplasării de rache
te nucleare americane cu 
rază medie - de acțiune pe 
teritoriul R.F. Germania. 
Acesta este rezultatul unui 
studiu întocmit de un grup 
de oameni de știință de la 
Institutul pentru proble
mele social-economice din 
Koln, pe baza unui sondaj 
cu tema „Pacea și dezar
marea' .

WASHINGTON 28 (A_
gerpres). — Timp de două 
zile, la Washington S-au 
desfășurat — sub egida A- 
cademiei naționale de ști
ințe a S.U.A. — lucrările 
unei conferințe a oameni
lor de știință americani în 
legătură cu urmările cata
strofale pe care le-ar avea 
un eventual război nucle
ar. Participanții au anali
zat rezultatele ultimelor 
cercetări în problema res
pectivă și au subliniat că 
modalitatea eficientă de 
a se preîntîmpina un răz
boi nuclear pustiitor este 
adoptarea de măsuri ur
gente pentru reducerea 
și apoi lichidarea comple
tă a stocurilor de arme 
nucleare.

VIENA 28 (Agerpres). — 
Organizațiile pentru apă
rarea păcii din Austria su
perioară au adresat un a. 
pel locuitorilor din întrea
ga țară, chemîndu.i să-și 

intensifice acțiunile pen
tru încetarea cursei înar
mărilor, pentru dezarma
re și pace. In cadrul con
ferinței naționale, organi
zată în orașul Ried, parti
cipanții au elaborat pro
gramul de activitate al 
partizanilor păcii din Aus
tria pentru primăvara a- 
nului ‘acesta. Delegații la 
conferință s.au pronunțat 
în favoarea reducerii chel
tuielilor militare, pentru 
utilizarea fondurilor ast
fel recuperate în vederea 
rezolvării unor probleme 
sociale cu care se confrun
tă țara, în special lichi
darea șomajului.

TOKIO 28 (Agerpres). — 
La Yokohama s-au desfă
șurat lucrările unui simpo
zion internațional cu tema 
„Pace și independență în 
zona Oceanului Pacific". 
La lucrări au participat de
legații . din 12 țări din ba
zinul Pacificului, între ca
re Australia, Japonia și 
Noua Zeelandă. Au fost 
discutate probleme legate 
de intensificarea eforturi
lor forțelor antirăzboinice 
în lupta pentru destinde
re și pace trainică.

BRUXELLES 28 (Ager
pres). — Biroul Politic al 
Partidului Comunist din 
Belgia a dat publicității o 
declarație în care se pro
nunță pentru crearea de 
zone denuclearizate în Eu
ropa, pentru retragerea ra
chetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune de pe te
ritoriul țării.

Intervenție 
românească 
la sesiunea 
Consiliului 

U.N.C.T.A.D.
G E N E V A 28 (A.

gerpres). — In cadrul 
dezbaterilor celei de-a 
30_a sesiuni a Consiliului 
UNCTAD, ale cărei lucrări 
au loc la Geneva, delega
ția țării noastre a arătat 
că România se pronunță 
pen.ru reglementarea glo
bală a problemelor ecoho. 
mice și financiare, pentru 
instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale 
care să conducă la stabi
litatea și dezvoltarea ar
monioasă a economiei 
mondiale. In acest context, 
a fost subliniată necesita
tea lansării fără întîrziere 
în cadrul O.N.U. a negoci
erilor globale, al căror 
obiectiv principal trebuie 
să-1 constituie restructu
rarea relațiilor economice 
internaționale pe baze 
echit-bile și democratice. 
Conferința Națiunilor U- 
nite pentru Comerț și Dez
voltare — a spus vorbito
rul — are datoria să de
pună toate eforturile și să 
contribuie efectiv la găsi
rea de soluții viabile pen
tru ? -oblemele ce confrun
tă în prezent economia 
mondială, în special redu
cerea și eliminarea tuturor 
restricțiilor în calea, co
merțului internațional și 
punerea în aplicare, fără 
nici o discriminare, a unui 
tratament special mai fa
vorabil pentru țările în 
curs de dezvoltare.
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Vacanța de primăvară 
etapă cuprinzînd bogate 

acțiuni atractive și educative
Este primăvară, vreme 

care îi îndeamnă pe copii, 
după o iarnă aspră și lun
gă, să.și petreacă mai mult 
timp sub tot mai caldele 
raze ale soarelui. Parcă se 
simte în atmosferă și a- 
propierea vacanței de pri
măvară care va începe 
sîmbătă, după ultima oră 
de curs, pentru cei mai 
mulți elevi, cei din clasele 
I—VII, Despre manifes
tările educative din aceas
tă apropiată perioadă ne.a 
dat detalii prof. Ileana 
Radulovici, președinta 
Consiliului municipal al 
organizației pionierilor.

— Vacanțele, îndeosebi 
cele dintre trimestrele a- 
nului școlar, fac parte in. 
tegrantă din procesul de 
învățămînt. Ce posibilități, 
atractive și educative, vor 
avea, în viitoarele două 
săptămîni, cei peste 20 000 
de pionieri și școlari din 
Valea Jiului ?

— In cadrul conferințe
lor de dare de seamă și a- 
legeri din organizațiile pio
nierești, care sînt în plină 
desfășurare (în 3 aprilie 
va avea loc conferința la 
nivel de municipiu), copiii 
au făcut multe și foarte 
interesante propuneri refe
ritoare și la manifestările 
educative, cultural-artisti- 
ce și sportive din timpul 
vacanțelor. O parte din 
ele se vor regăsi încă di». 
această apropiată vacanță 
de primăvară care se va 
desfășura într-0 etapă cu 
intensă activitate politică, 
economică și socială. Din
tre activitățile care se vor 
organiza în casele pionieri
lor și la cluburile vacan
ței se detașează, prin va
loarea lor, cele de educa
ție patriotică și moral-po- 
litică a copiilor. La nivelul 
fiecărei localități s-au con
ceput și vor avea loc ex
puneri, dezbateri, simpozi
oane, întîlniri cu profesori 
de istorie consacrate ani
versării a 40 de ani de la 
victoria asupra fascismu
lui și sărbătorirea Zilei in
dependenței României, fi
ind subliniate mărețele în
făptuiri care au avut loc

Mindria profesională de a da produse de calitate
Știați că, în Italia, se 

folosește lemn din Valea 
Jiului ? Da. Ne.o confir
mă forestierii din cadrul 
Ocolului silvic Petroșani, 
cuprinzînd întinse păduri 
între Galbena, Roșia, Po- 
latiște și Dealul Babii. De 
la începutul acestui an, 
cu toate greutățile pricinu
ite de iarna grea, formați
ile de lucru conduse de 
brigadierii Pătru Stoica, 
Florin Dobrișan, Nistor 
Negoi și șeful de district 
Florin Ignh, au desfășurat 

după Congresul al IX.lea 
al partidului, în acești 20 
de ani de cînd în fruntea 
partidului și statului se a- 
flă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului. Prin 
excursii și drumeții pionie
rii și școlarii vor cunoaș
te toate aceste realizări din 
Valea Jiului și din județ.

— Zilele sînt tot mai 
călduroase, favorabile prac. 
ticării sportului. Ce mani, 
festări de acest gen vor fi 
organizate ?

— încă de sîmbătă va 
începe tradiționalul con
curs de handbal „Dia
mantele negre" la care 
participă cele mai bune 
formații din municipiu. Se 
vor mai organiza ți alte 
atractive competiții cum 
sînt cupele „Aurel Crîsnic" 
și „Tudor Paraschiva", la 
fotbal, pentru copiii mici 
(8—10 ani) și mari (11—14 
ani). La cluburile de va
canță și la casele pionie. 
rilor din localități școlarii 
pot practica diverse spor
turi (carting, tenis de. ma
să, șah etc.). In .domeniul 
cultural-artistic trebuie să 
remarc intensificarea mun
cii de pregătire a forma
țiilor și interpreților care 
vor participa, în 9 aprilie, 
la faza republicană a Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României".

— In fiecare an copiii au 
luat parte, cu hărnicie și 
entuziasm, Ia acțiunile e_ 
dilitar-gospodărești speci. 
fice începutului primăve
rii. Ce se prevede in aceas
tă privință ?

— Acțiunile de muncă 
patriotică ale elevilor au 
început și vor continua 
pentru întreținerea zone
lor verzi, pentru buna gos
podărire și înfrumusețare 
a localităților Văii Jiului. 
Ei sînt integrați în viața 
socială, muncind, după 
puterile lor, în cartierele 
în care locuiesc, înscriind 
fapte frumoase în gospo
dărirea orașelor, dovedind 
calitatea educației din șco
lile noastre.

T. SPATARU 

o activitate fructuoasă. 
Scopul final al muncii — 
produse de calitate pentru 
export.

Ocolul silvic Petroșani 
are sarcini mobilizatoare 
la producția pentru ex
port. Spre exemplu, la 
producția de celuloză fag 
planul anual este de 300 
metri steri. După cum am 
aflat de la inginerul Feli- 
cian Becuș, șeful Ocolului, 
de la începutul anului 
au fost expediate în Italia 
trei vagoane de celuloză

Șantiere de primăvară

In noi locuri este întronată curățenia, 
ordinea si frumosul

de la 
săptă- 

de

Zilele frumoase 
începutul acestei 
mini au fost folosite 
lucrătorii Oficiului de poș
tă și telecomunicații Pe
troșani pentru realizarea 
lucrărilor gospodărești spe
cifice primăverii. După 
ce au curățat (s-au adunat 
crengile uscate căzute de 
la arbori, frunzele uscate și 
hîrtiile, s-a greblat terenul) 
și înfrumusețat parcul în
vecinat și zona 
fața clădirii 
miercuri, 
lucrători 
drul unității — 

majoritate factori poș- 
— au finalizat acțiu- 
prin realizarea unui 

obiectiv gospodăresc, 
ajutorul unui IFRON

verde din 
oficiului, 
50 de 

din ca- 
în marea

lor 
tali 
nea 
alt 
Cu 
(condus de Constantin Mo-

Primăvara în noul cartier Petroșani-Nord.

UN NOU BLOC. In car
tierul Bucura, din orașul 
Uricani, au început lucră
rile de construcție a unui 
nou bloc de locuințe, blo
cul 31, care face parte din 
cele peste 200 de aparta
mente ce vor fi construite 
în acest an. In același car

fag, ceea ce înseamnă în 
jur de 180 metri steri. 
Deci, în numai un sfert 
de an s-a expediat 60 la 
sută din acest sortiment, 
ceea ce, să recunoaștem, e 
o realizare.

Nu numai celuloză fag 
expediază acest colectiv la 
export. Anul acesta, prin 
contract, vor trebui expe- 
diați 50 mc lemn răși- 
noase. Lemnul de rășinoa- 
se se prelucrează sub 
formă de bile și manele. 

canu) și a unei autobascu
lante (conducător auto, 
Gheorghe Deak) date de 
SUCTEC, participanții la 
acțiune au amenajat și 
consolidat taluzul spre pî- 
rîul Maleia, iar totodată 
au reamenajat, în aceeași 
zonă, platforma gospodă
rească din spatele incintei 
oficiului P.T.T.R. Petru 
Stelescu, Dumitru Petra, 
Elena Niță, Rozalia Costea, 
Anica Farcaș, Stana Da
mian — cu toții factori 
poștali, sînt doar cîțiva 
dintre harnicii partici- 
panți la acțiunea gospo
dărească.

OBIECTIVE PE AGEN. 
DA DE LUCRU :

• Pentru zilele și săptă- 
mînile următoare, pe a- 
genda acțiunilor gospo - 

tier, la parterul unor 
blocuri date în folosință 
se află în fază avansată 
lucrările de amenajare a 
unor noi spații comercia
le, care în curînd vor fi 
puse la dispoziția popu. 
lației. (V.S.)

pentru export
Și tot numai în aproape 
trei luni, s-au expediat în 
Italia 35 mc din sortimen
tul amintit.

Este, așadar, la Ocolul 
silvic Petroșani o activita
te rodnică. Forestierii sînt 
oameni pe care nu-i cu
noaștem îndeajuns. Dar 
munca lor merită cunoscu
tă. Mai ales că poartă fai
ma numelui drag nouă tu
turor, România, pe alte 
meridiane.

Mircea BUJORESCU

dărești din diferite cartie
re și zone ale reședinței 
municipiului sînt prevă
zute ca obiective de lucru: 
plantarea a 30 000 , fire
gard viu, peste 15 000 tran
dafiri pentru covoarele 
florale, precum și nume
roși pomi ornamentali (ci
te 500 din fiecare specie) 
ca malus, prunus, salcîm, 
salcie, iar totodată vor fi 
aduși de pe dealurile din 
împrejurimile orașului și 
plantați molizi și meste
ceni tineri.

• Vor fi extinse zonele 
verzi pe terenurile de lin
gă blocurile de locuințe pe 
care se cultivau legume, 
odată cu această acțiune 
desființîndu.se și gardu
rile ce împrejmuiesc a- 
ceste spații. (I.B.)

Un nou 
autoservii

In contextul diver: 
rii și îmbunătățirii 
nue a sferei prestări] 
servicii către populai 
cadrul cooperativei 
ja“ din Lupeni a fo: 
în folosință un nou 
destinat satisfacerii i 
lor populației. Este 
despre noul autosc 
amplasat în zona n 
centru civic al or 
Lupeni, -obiectiv ann 
prin eforturi proprii 
cadrul autodotării. 
aut< ervice dispune < 
personal calificat, d< 
tare materială core 
zătoare și execută 1 
de reparații auto, de 
chigerie și vopsitorie 
toate tipurile de a 
risme. (G.C.)

fă țnfopmâm
COPIII ȘI CIRCULAȚIA. 

Astăzi se desfășoară faza 
orășenească a concursului 
„Patrulele școlare de cir
culație" la care participă 
echipaje din școlile Văii 
Jiului. La Petroșani con
cursul are loc la ora 10, 
la Școala generală nr. 4. 
Odată cu intensificarea 
traficului rutier, activita
tea micilor agenți contri
buie la desfășurarea circu
lației fără incidente în a- 
propierea școlilor. (T.S.)

IN AȘTEPTARE. In di
ferite unghere din sediul 
Oficiului P.T.T.R. Petro
șani, 15 containere pline 
doldora cu deșeuri de hîr- 
tie adunate gospodărește 
de lucrătorii poștali — 
așteaptă cam de mult să le 
fie ridicată încărcătura de 
către unitatea economi
că specializată în colecta

rea materialelor re 
rate. Cînd va fi cu 
așteptarea contain: 
cu pricina ?

PARTICIPARE S 
LOGICA. In zilele de 
martie, doi membri 
C.S. „Ilidrocarst" 1 
— Dănuț Pănescu și 
Bor — au participa' 
Conferința a Il-a „$ 
speo" ce a avut loc î 
țiunea balneară Mo 
La această manifest» 
anvergură republica: 
doi speologi din Vale 
lui și-au onorat pr 
printr-o comunicare 
pre dezvoltarea cli 
în care activează și 
nile ce le întreprind' 
tru protecția frumu: 
carstice din zona n

Rubrică realizată 
Iosif BALAN

Duminică, 31 martie

12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor.
12,40 Din cununa cîntecu- 

lui românesc. 
Muzică populară.

13,00 Album duminical.
— Variațiuni instru

mentale.
— Pentru acest soare și 

acest pămînt — mu
zică și poezie.

— Pagini cinematogra
fice vesele.

— Telesport.
— La zi în 600 de se

cunde.
— Chaplin despre... 

Chaplin.
— Meridianele cîntecu- 

lui.
—- Cinci minute de ritm 

și grație.
— Secvența telespecta

torului.

19,00 Telejurnal.
19.20 Aniversarea a 40 de 

ani de la victoria a_ 
supra fascismului și 
sărbătorirea „Zilei 
independenței Româ
niei".

19,40 Cîntarea României.
20.20 Film artistic:

Zbor de luptă.
Partea a Il-a.

21.20 Farmecul muzicii. 
Cîntec de primăva
ră.

21,50 Telejurnal.

Luni, 1 aprilie

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

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

Verdi.
21,50 Telejurnal.

Marți, 2 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Țară de cîntec, țară 

de dor.

PROGRAMUL Țy

20,45 Universul familiei. 
21,05 Seară de balet.

Carmen
de Bizet-Scedrin.

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 3 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,15 Tribuna TV.

20,35 In primăvara țării. 
Emisiune de versuri 
patriotice.

20,45 Viața culturală.

21,00 Film serial

Tineri în luptă.
21,50 Telejurnal.

Joi, 4 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Secvențe ungare.
20,40 Studioul tineretului.
21,50 Telejurnal.

Vineri, 5 aprilie

20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Laureați ai festiva

lului național „Cîn
tarea României.

20,45 Reportaj ’85. 
Diamantele Maramu
reșului.

21,00 Lumea contempora
nă și confruntările de 
idei.

21.15 Antologie teatrală.
Eroi ai libertății și 
ai speranței.

21,50 Telejurnal.

Sîmbătă, 6 aprilie

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

mînă.
Din sumar:

— Cîntece de pe la noi... 
— Gala desenului animat.

— Micile povești a 
relui ecran: 
Cenușăreasa.

— Farmecul muzi<
— Cîntecele patra 

ment poetic.
— Atlas muzical.
— O melodie în 

audiție.
— Telesport.
— 9 Mai. Memor 

nic vie. 
Reportaj.

— Autograf... la 
fon.

14,45 Săptămîria pol 
19,00 Telejurnal.
19,15 Teleencicloped
19,40 Antologia un 

românesc — C 
Iul comic.

20,25 Mondovision.
20,35 Film artistic:

Ani de zbucii
Producție a s 
rilor maghiare 

21,50 Telejurnal,

desfiin%25c8%259b%25c3%25aendu.se
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Pasiunea, catalizatorul" calității
actului cultural-artistic

Invitația președintelui 
comitetului sindicatului 
de la mina Lonea, Nico- 
lae Golea, ne-a surprins. 
Știam că, de cîtăva vre
me, la clubul muncitoresc 
din Lonea activitatea a 
lăsat de dorit. Iată însă 
că rezultatele fazei muni
cipale a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei" au depășit așteptă
rile, pentru faza superi
oară de concurs s-au ca
lificat formațiile de tea
tru poetic, montaj lite- 
rar-muzical, brigada ar
tistică, fluierașii, grupul 
folcloric, artiștii amatori 
Virgil Stratuiat, Alexan
dru David, Maria Cerna.

— Palmaresul și, în 
general, revirimentul ac
tivității cultural-artisti- 
ce, susține minerul pen
sionar Gheorghe Răducu, 
un vechi animator al 
clubului, își au originea 
în schimbarea opticii 
consiliului de conduce
re al așezămîntului cul
tural. O vreme, clubul 
nostru a avut un direc
tor fără prea multă pasi
une, de cînd a fost nu
mit în această funcție 
Zoltan Pop situația s-a 
schimbat radical.

Tînărul director, ni se 
explică, a înțeles un lu
cru esențial : consiliul 
de conducere are obliga
ția să atragă oamenii 
muncii la club, dar ei 
înșiși trebuie să organi
zeze desfășurarea unor 
acțiuni politico-ideolo- 
gice și cultural-artistice, 
petrecerea plăcută a

întreprinderea de u_ 
tilaj minier Petroșani 
a devenit în ultimii ani 
o puternică unitate eco
nomică din bazinul 
nostru carbonifer. Uti
lajele realizate, piese
le de schimb și suban- 
samblele confecționate, 
calitatea lor au ridicat 
pe noi trepte prestigiul 
colectivului.

In imagine, aspect 
din hala de montare a 
combinelor de abataj. 

timpului liber. Chiar el 
ne spune :

— M-am adresat cu 
încredere organizațiilor 
de sindicat și de U.T.C. 
de la mină, am primit 
sprijinul comitetului de 
partid. Și astfel au fost 
reorganizate formațiile 
mai vechi, am înființat 
altele noi.

In acea seară, a docu
mentării noastre, am gă
sit la repetiții orchestra 
de muzică ușoară, taraful 
de muzică populară, bri
gada artistică, sub con
ducerea actorului Ion Do- 
ru Zamfirescu, dansa
torii și formația de tea
tru, pregătită de actrița 
Simona Gălbenușe. De 
asemenea, bibliotecara 
Viorica Nagy avea obiș
nuita întîlnire de după- 
amiază cu cititorii.

— Acum e o adevăra
tă plăcere să vi la repe
tiții, remarcă cunoscuta 
solistă Maria Cerna. Nu
mai , la muzică populară 
sîntem deja opt soliști.

— Brigada noastră, 
continuă dialogul Florin 
David, are acum un text 
„la obiect", inspirat djn 
realitățile minei. Spec
tacolele formațiilor noas
tre se bucură de succes 
nu numai în sala clubu
lui, ci și ,1a Cimpa, Pe- 
trila, în alte localități ale 
Văii.

Cine sînt realizatorii 
actului cultural-artistic ? 
Mineri, precum Gheor
ghe Știr, lăcătuși — Ion 
Rad, Alexandru David, 
electricieni de la mină, 

fochistul Petru Ciobanu 
etc., dar, în ultima peri
oadă, între membrii for
mațiilor, la cercurile teh- 
nico-aplicative și mani
festările politico-ideolo- 
logice își dau concursul 
cadrele tehnico-ingine- 
rești, cadre didactice, me
dicale, juriști etc. Și, ceea 
ce este remarcabil, artiș
tii amatori, ca făuritori 
de bunuri materiale și 
spirituale, se adresează, 
în primul rînd, colegilor 
lor de muncă, mai a- 
proape de locul lor de 
muncă, în sala de apel, 
în căminele de nefami- 
liști, deci formarea per
sonalității umane multi
lateral dezvoltate este 
privită ca o acțiune com
plexă, permanentă, care 
îmbină pregătirea poli- 
tico-ideologică cu cea pro
fesională, dar are în ve
dere și lărgirea orizon
tului spiritual. Acest 
comandament educativ 
de largă anvergură se 
află în permanență în 
atenția consiliului de 
conducere al clubului, 
care colaborează fruc
tuos cu organizațiile de 
masă și obștești, în plus 
se bucură de dăruirea u- 
nui tînăr de inițiativă, 
directorul clubului, Zol
tan Pop. Iată deci argu
mentele c^e au asigurat 
revirimentul mișcării cul
tural-artistice la Lonea, 
desigur perioada urmă
toare va adăuga noi îm
pliniri calitative acestui 
domeniu.

Ion VULPE

Curier 
juridic 

WAPKE WILHELM. Spo
rul pentru vechime neîn
treruptă în aceeași unitate 
se calculează în raport cu 
retribuția tarifară cuveni
tă pentru timpul efectiv 
lucrat. Astfel, se exclud 
din calcul perioadele de 
concedii fără plată, ab
sențe nemotivate, concedii 

de odihnă, corțcedii medicale. 
Unitatea a procedat legal 
în cazul relatat.

Referitor la cea de-a do
ua întrebare, nu ne scri
eți care chenzină nu vi 
S-a acordat. Considerăm 
că este vorba de chenzi
na I (avansul), care nu 
se acordă, în cazul cînd 
persoana este în concediu 
medical, dacă nu a depus 
la timp actul doveditor.

POPESCU ILIE, Paro- 
șeni: Nu se mai acordă a- 
locație de stat pentru co
pii la depășirea plafonului 
de 4 450 lei prevăzut de 
Decretul 246/1977. Totuși, 
prin derogare de la aces
te dispoziții, Decretul 325/ 
1983 prevede că majora
rea generală a retribuți
ilor, reglementată prin a- 
cest act normativ, nu afec
tează drepturile la aloca
ție de stat pentru copii, 
chiar și în situația cînd 
cu ocazia acestor majorări, 
se depășește plafonul sta
bilit. Orice modificare ul
terioară a retribuției afec
tează drepturile la alocație.

Ilie ȘERBAN, 
jurist

Mica publicitate
VIND Dacia 1310, 5000 

km la bord, Vulcan, Repu
blicii 21, Bloc G 1, sc. II, 
ap. 3. (3488)

VIND Dacia 1310, nouă, 
strada Muncii, Bloc E 4, ap. 
7, Lonea. (3489)

VIND ARO-10, carose
rie metalică. Informații, 
strada Carpați nr. 8, Lo
nea. (3490) «

VIND Moskvici 407, sta
re bună, preț convenabil. 
Telefon 197, Cîmpu lui 
Neag. (3491)

ANUNȚURI DE FAMILIE

O moarte fulgerătoare a răpit dintre noi pe 
scumpul nostru soț si tată

PETRESCU ION
economist la A.C.M. Petroșani, in vârstă de 55 ani.

Inmormîntarea, sîmbătă, 30 martie, ora 12, în 
Arcani — Gorj. (3485)

Colectivul A.C.M. Petroșani anunță cu nemăr
ginită durere dispariția fulgerătoare dintre noi a 
celui care a fost

PETRESCU ION
economist

Siueere condoleanțe familiei îndoliate. (3-186)

DIRIGINTELE și elevii clasei a XlI-a F, Liceul 
industrial minier Petroșani sînt alături de colegul 
lor Iulius în greaua încercare pricinuită de moartea 
tatălui său

PETRESCU ION
(3492)

A.U.T.L Petroșani
strada Iscroni nr. 3

încadrează direct sau prin transfer:

— un tehnician pentru aprovizionare auto

— doi revizori tehnici auto

—' un maistru

— cinci conducători auto categoria „D“

pentru autobuz

Retribuirea se va face conform Legii nr.

57/1974, republicată, și Legii nr. 12/1971.

Informații suplimentare la biroul perso

nal al unității, telefon 43328—43622.

VIND Dacia 1300, neri
dicată, Lupeni, Aleea Lilia
cului 7/17, telefon 60857. 
(3465)

VIND casă, strada Repu
blicii 247. Informații, Avi
atorilor 28/24, Petroșani. 
(3480)

SCHIMB apartament do
uă camere, Vasile Roaită 
Bloc 5, etaj I, ap. 12, cu 
apartament trei camere, 
zona Hermes sau Petroșani 
Nord. Zilnic, între orele 
16—17. (3484)

In cartierul Petroșani- 
Nord s-au construit în ul
timii ani sute de noi apar
tamente. De la începu
tul acestui an 
au fost predate blocul 81, 
apartamentele din blocul 
87, cu 40 garsoniere, pri
mele apartamente din 
blocul 89 și un tronson din 
blocul 77. Pentru a cons
tata în ce condiții se în
făptuiește predarea-primi- 
rea noilor apartamente 
ne-am autoinvitât alături 
de reprezentanții cons
tructorului și ai beneficia
rului la recepționarea u- 
nor apartamente.

La blocul 77, încă de la 
parter, apare o surpriză. 
De la 4 apartamente „pre
gătite pentru recepție", u_ 
șile lipseau. întrebat de 
ce lipsesc ușile, maistrul 
Constantin Mihăiescu, șe
ful acestui punct de lucru, 
a promis că „pînă mîine 
vor fi montate". Ce se în- 
tîm plase, am constatat a 
doua zi dimineața. Dul
gherul care trebuia să mon
teze ușile în vederea re
cepției, a neglijat această 
operațiune simplă. Ușile 
erau la îndemînă, într-o 
magazie, gata pregătite 
pentru montaj. împreună 
cu Ion Nicolae, șeful sec
ției Petroșani a E.G.C.L., 

Sima Sicloșan, din com
partimentul fond locativ, 
Elvira Filip, agent prestări 
de servicii, toți reprezen
tanți ai beneficiarului, cu 
sing. Ilie Gaja, adjunct al 
brigăzii 10 Petroșani a 
A.C.M. și Ilie Belea, mais
tru instalator din partea 
constructorilor, continuăm 
recepția la blocul 87. încă

Am însoțit o comisie de recepție

Mici „scăpări66 ale constructorilor cu care 
sînt'., „cadorisifi66 locatarii

de la intrarea principală 
în bloc se remarcă un 
fapt: sistematizarea din 
jurul blocului se rezumă la 
o simplă nivelare a tere
nului cu buldozerul. Pen
tru a pătrunde în bloc îți 
trebuiau neapărat cizme de 
protecție! Branșarea blo
cului la instalația de ali
mentare cu energie elec
trică nu era făcută. De la 
parter pînă la ultimul etaj 
mînerele de la ușile deba
ralelor din bucătării lip
seau. „Nu sînt prevăzute 
în proiect" — ne-a infor- 

mat sing. Ilie Gaja. La 
multe din apartamente, 
remarcăm calitatea slabă 
a lucrărilor de tîmplărie. 
Unele geamuri nu se pot 
închide, altele nu se pot 
deschide. Multe din clanțe 
sînt defecte. Bunăoară la 
apartamentul 35, la ușa de 
la terasă lipseau mînerele, 
iar între hol și cameră, 

geamul ușii era spart In 
apartamentul 29, sub chiu
vetă se vedea o pată de 
apă. După răsucirea robi
netului de apă rece, sub 
chiuvetă picura apa. Pe 
loc, un instalator a reme
diat defectul. Nu se putea 
face de la bun început bi
ne ? In baia apartamentu
lui 28 lipsea plinta de-la 
masca de sub chiuvetă. 
Probarea circuitelor de 
apă caldă nu se putea face. 
Lipsea apa caldă. In mai 
multe din apartamentele 
prezentate comisiei pentru 

recepție, unele din țevile 
din bucătării, din aparta
ment sau din băi nu erau 
vopsite. Din lipsă de ener
gie electrică nu se puteau 
proba corpurile de ilumi
nat, prizele și întrerupă
toarele. In final recepția 
s-a arnînat pînă a doua zi, 
pentru remedierea defecți
unilor «înregistrate.

Pentru a ne continua re. 
cepția la blocul 89, stră
batem cu greu printre 
mormane de pămînt de la 
diferite săpături. Ing. Ro- 
dica Ceucă, șeful punctului 
de lucru „bloc 89“ : „Să 
știți însă că nu se pot re
cepționa cele 20 de apar
tamente, fiindcă lipsesc 
broaștele de la uși !“. Re
cepția a fost amînată...

Acestea sînt faptele. 
Cert este că blocul 87 a 
fost „pregătit pentru re
cepție" încă din 15 fe
bruarie. Dar recepția.., a 

fost mereu amînată din 
cauza numeroaselor „mici 
defecțiuni" cu care rămî- 
ne să se bată — acesta e 
cuvîntul — cel care se 
mută. Și, pînă la urmă, re. 
medierea o face tot cel ca
re... nu și-a făcut datoria 
în timpul serviciului Nu 
întîmplător, am redat mai 
pe larg constatările din 

blocul 87, făcute la mai bi
ne de o lună de la amî- 
narea primei recepții...

Evident, concluziile nu 
sînt deloc îmbucurătoare. 
Lipsa de seriozitate profe
sională din partea cons
tructorilor și instalatorilor 
este evidentă. Constructo
rii depun mari eforturi 
pentru ridicarea blocuri
lor în termen. La structu
ra de rezistență, la finisa
jele de zidărie și la ten
cuieli nu s_au constatat 
deficiențe. Este păcat de 
eforturile depuse, dacă nu 

se rezolvă calitatea apar
tamentelor pînă la capăt, 
pînă la cele mai mici de
talii, ale tîmplăriilor și 
instalațiilor. Concomitent 
însă, comisiile de recepție 
nu dovedesc exigența ne
cesară. Este de nepermis 
recepția — făcută în cele 
din urmă la multe alte 
blocuri din cartier — fă
ră racordul la rețeaua de 
alimentare cu energie e- 
lectrică, fără sistematiză
rile de la intrarea în 
blocuri. De pe urma aces
tor „recepții", suferă tot 
locatarii, care aleargă de 
la constructor la benefici
ar solicitînd în final unuia 
care se plimbă „întîmplă
tor" cu lampa de benzină 
pe coridoarele blocului e_ 
fectuarea unor lucrări de 
remediere a nenumărate 
„mici defecțiuni", care se 
dovedesc, de fapt necazuri 
majore. Or, locatarii au 
justificate pretenții să ocu_ 
pe apartamente execu
tate ireproșabil, fără a 
mai vorbi de sistematizări
le atît de necesare în ju
rul noilor blocuri ! Cons
tructorilor, beneficiarul le 
plătește fiecare cui. Nu ră-. , 
mîne decît să-și facă și a-t ; 
ceștia datoria.

Viorel STRĂUț


