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Politica României socialiste
o politică a păcii, prieteniei și înțelegerii

Șstn'ns uniți în jurul 
partfclului, dind glas u- 
nor vibrante sentimente 
patriotice, de aprobare 
și adeziune deplină la 
politica ce călăuzește 
națiunea noastră socia
listă, oamenii muncii, 
toți cetățenii patriei au 
sărbătorit ziua de 1 Mai 
cu bucurie pentru viața li
beră, pe care o trăiesc.

Intr-o asemeneâ at
mosferă, evenimentul 
centrai al tradiționalei 
sărbători muncitorești — 
marea adunare populară 
din Capitală, dominată 
de prezența însufleți toa- 
re, în mijlocul oameni
lor muncii, a secretarului 
general al partidului, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu — a reținut, 
firesc, 'atenția generală 
a opiniei publice româ
nești. înapoiat de puține

Experiența I. M. Petrila

in generalizarea unei valoroase 
căi de sporire a productivității

Unul din schimburile brigăzii conduse de Ion Să- 
lăgean, de la mina Lupeni, schimbul condus de mine
rul Gheorghe Bejean.

Foto : Gh. OLTEANU

între popoare
zile din strălucita solie 
de pace și prietenie pur
tată pe meridianele în
depărtate ale continen
tului african, președinte
le republicii a fost in

Sub semnul 
memorabilelor 

evenimente 
aniversare 

ale zilei de 1 Mai

tîmpinat de bucureșteni 
cu îndelungi ovații și u- 
rări, cu emoționante ma
nifestări de prețuire — 
expresii grăitoare ale re
cunoștinței pe care în
tregul popor o nutrește 
față de conducătorul na
țiunii, pentru activitatea 
sa neobosită desfășurată
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Fabrica de confecții
Vulcan, în preajma 

punerii în funcție

ia . cîrma țării, pentru 
contribuția nemijlocită 

' adusă pe plan mondial, 
. la triumful ideilor de

pace și civilizație, de
fericire

rosti- 
general 
marea 

din

prosperitate și 
ale umanității.

Din cuvîntarea 
tă de secretarul 
al partidului la 
adunare populară 
capitală, se desprind, sub 
seninul memorabilelor e- 
venimCnte ale acestui 1 
Mai, noi și bogate sem
nificații ale politicii de 
pace a României, ale 
solidarității internațio- 
nale de care sînt ani
mate clasa noastră mun
citoare, poporul român. 
Relevînd rolul istoric al 
muncitorimii din Româ
nia de-a lungul . anilor,

(Cont. în pag. a 2-a)

Ritmurile înalte de e- 
xecuție obținute pe șantie
rul Fabricii de confecții din 
Vulcan permit punerea în 
funcție înainte de terme
nul stabilit a acestui o- 
biectiv al industriei ușoa
re. Constructorii de la lo
tul din Alba lulia al T.C. 
Ind. Cluj, care au avut sar
cina de a construi obiecti
vul, au realizat planul de 
construcții-montaj, de la 
începutul anului, în pro
porție de 150 la sută. In 
prezent sP fac ultimele re
tușuri Ia hala de fabrica
ție, în timp ce benefie'ii- 
rii au început curățenia și 
amplasarea mașinilor. A- 
ceasta avînd în vedere 
faptul că pînă în data de 
10 mai partea interioară a 
construcției va trebui pre
dată, dîndu-se posibilitatea 
începerii probelor tehno
logice. După mărturisirile 
maistrului Martin Lopzin- 
ger, șeful punctului de lu
cru. fabrica va trebui să 
producă în data de 30 mai 
1979. Sînt create toate con
dițiile pentru acestea.

La blocul 69 din noul centru civic al Petroșaniului 
constructorii lucrează intens Ia finisare. In vara 
acestui an blocul își va primi locatarii. ,

La minele Paroșeni și Vulcan

însemnate sporuri de producție
• I.M. PAROȘENI. Co

lectivul de oameni ai mun
cii de la I.M. Paroșeni a 
încheiat luna aprilie cu 
însemnate succese la pro
ducția de cărbune. Adău
gind încă 852 de tone la 
cele 4769 extrase suplimen
tar în trimestrul I al anu
lui, harnicii mineri de aici 
își afirmă prin fapte hotă- 
rîrea de a da patriei cît 
mai mult cărbune. Semni
ficativ este faptul că toate 
sectoarele minei și-au rea
lizat ritmic sarcinile 
plan. Sectorul II, cu plus 
493 tone, se situează 
fruntea întrecerii socialis
te. Merită să fie, de aseme
nea, menționat faptul că 
pianul lucrărilor de pre
gătiri la nivelul întreprin
derii a fost depășit cu 81 
metri liniari. Un aport 
deosebit în obținerea aces

de

tor succese au avut brigă
zile conduse de Titu Tea- 
cenco, Francisc Fazakaș, 
Geza Kalman, Gheorghe 
Dineu, Nicolae Brutu.

• I.M. VULCAN. Secto
rul III al minei Vulcan a 
obținut în luna care s-a în
cheiat un plus de 1423 to
ne de cărbune. Acest suc
ces face ca sectorul să trea
că în fruntea întrecerii mi
nerești care s-a desfășurat 
la nivelul sectoarelor. O 
mențiune se cuvine și pen
tru minerii sectorului I. 
care au depășit sarcinile 
de plan cu 1357 <țe tone. 
Dintre brigăzile care și-au 
adus o însemnată contribu
ție se cer evidențiate cele 
conduse de Ilie Bogheanu, 
Costache Zaharia, Clement 
Tarcana, Gheorghe Sava, 
și Mihai Dudescu. ,

ORGANIZAREA MUNCII
ÎN BRIGĂZI COMPLEXE

• Producția de cărbune extrasă peste 
prevederi pe primele patru luni ale anului 

Ja I.M. Petriîa se ridică la 26 500 tone, pe 
seama creșterii productivității muncii.

Rezultatele colectivului minerilor din Petrila, din 
cele patru luni trecute reflectă eforturile stăruitoare 
ale minerilor pentru creșterea în ritm susținut a pro
ductivității muncii. Una din căile principale, de ob
ținere a acestor susccese, pe lingă mecanizarea com
plexă a operațiilor din subteran, o constituie organi
zarea superioară a muncii prin desfășurarea activită
ții în brigăzi complexe. Prezentăm experiența colec
tivului în generalizarea acestei valoroase ferme orga
nizatorice cu sprijinul cîtorva oameni ai Petrilei, im
plicați direct în noua metodă de muncă.

fie. d e 
cu pînă 
Ne aflăni 
toarcerii* 1' 
pentru a-1 utiliza în pa
noul următor de exploata
re. Sistemul de pregătire 
a fost perfecționat, mărin- 
du-se profilul lucrărilor, 
astfel îneît avînd în vede
re și creșterea numărului 
muncitorilor eu înaltă ca-

Gheorghe ROTARU, șef 
de brigadă intr-un abataj 
dotat cu complex mecani
zat : „Abatajul în care lu
crăm este primul dotat cu 
complex mecanizat de sus
ținere, tăiere și transport 
din stratul 13 al minei. 
Comparativ cu tehnologia 
clasică, productivitatea 
muncii planificată în a- 
bataj s-a dublat. In ce 
mod ? Organizîndu-ne bi
ne munca. Brigada noas
tră este constituită într-o 
formație complexă, iar a- 
cest lucru a permis ca ni
velul productivității să

Comitetul orășenesc Lu
peni al U.T.C. a hotărît 
ca o parte din valoarea 
unor excursii organizate 
la Brașov și Sibiu pentru 
tinerii evidențiați în pro
ducție în acest an, să fie 
finanțate din fondurile 
realizate prin activitățile 
de muncă patriotică. 
(V.S.)

pășit lunar 
la 800 kg/post. 

în perioada „în- 
coinplexului

Anchetă realizată de 
Anion HOFFMAN

(Continuare io pag. a 2-a)
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In dorința de a cunoaș
te o parte din minunate
le realizări înfăptuite în 
anii construcției socialis
te, un grup de pensionari 
foști mineri și preparatori 
din Lupeni, au participat 
la o frumoasă excursie la 
Porțile de Fier. (Gh. An- 
draș, Lupeni)

♦-------------
Peste 500 de tineri au 

participat, în seara zilei 
de 2 mai, la „Carnavalul

IN PAGINA A 3-A 
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• în toate cartierele se 

impun inițiative și 
măsuri pentru fina
lizarea acțiunilor de 
înfrumusețare

• Transportul în co
mun să răspundă 
solicitărilor cetățeni
lor !

<1

tineretului" organizat în 
aer liber pe terenul de la 
Școala sportivă din Petro
șani. Muzica și dansul în 
compania formației vo- 
cal-instrumentale „Acus
tic" au creat atmosfera 
specifică sărbătoririi zi
lei tineretului. (C. Val.)

VĂ INFORMĂM
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Maca rale
Unul dintre cele mai 

semnificative simboluri a- 
le dezvoltării industriale și 
urbanistice a fiecărui o- 
raș, a fiecărei comune, ca
re rîvnește la certificatul 
de localitate urbană este 
strips legat de macarale. 
Prezența lor înseamnă un 
nou bloc de locuințe, o 
nouă fabrică, o nouă casă 
de cultură, cămin cultural, 
spital, școală, grădiniță, sa
lă de sport...

Și Petroșaniul a devenit 
azi, ca niciodată pînă a- 
cum, orașul macaralelor. 
Siluetele lor svelte, înalte 
își mișcă brațele sau se 
deplasează odată cu ele 
mereu. Noaptea, unele își 
prind în brațele lungi stele.

In apropierea consiliului 
popular, in spatele fostei 
policlinici se nasc zilnic ti

ma- 
bal- 

dans

partamente prin concursul 
brațelor puternice de 
căra ce ridică pereți, 
coane, ciment, intr-un 
ritmic al muncii.

Pe noua platformă in-

dustrială a Livezenilor, mi
na nu mai este singura u- rului azur' 
nitate economică. De anul 
trecut soarele privește prin 
geamurile mari. în secțiile 
fabricii de tricotaje. Și 
tot în această zonă maca
ralele își vor lega numele 
de alte două capacități': 
preparația și fabrica de 
produse electrotehnice.

In curînd alte brațe din 
fier încrucișat vor deveni 
familiare privirilor noas-

tre pe șantierul superma- 
gazinului, al căminului stu
dențesc, al sălii de sport, 
al blocurilor de locuințe...

Pe terenuri virane^ pe 
locul unor foste case vechi 
prind ’ viață noi șfnoi 
construcții. înainte insă ca 
ele să se nască, țișnesc pe 
verticală macarale le.

Fie iarnă, fie varSȚwt 
om se află in nacela ma
caralei care, parcă „S-t ri
dicai prin brațe lungi de 
vînt/Si bea albastrul ce-

Se cuvine, așadar; mă
car o clipă să ne gindtni, 
einstindu-i munca, la ma
caragiul care domini înăl
țimile din cabina lui sin
guratică, strunindu-i ma
caralei scrișnetul și dansul 
aripilor mereu desfăcute.

t
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La Preparația 
Petrila 
NOUL 

are asigurată o 
largă pătrundere
Din adîncurile). mine

lor Petrila, Lonea, Dilja 
și Livezehi se trimite 
tot rnai mulft cărbune la 
Preparația din Petrila. 
Pentru a se face fiiță 
sarcinilor de preparare 
crescânde, Un colectiv 
compus din inginerii 
Victor Chiaburii, Nicb- 
lae Tătar, Marin Ilcea, 
precum și tehnicienii 
Ion Uorga'și Ștefan Czi- 
raki, a conceput recent 
construirea Unui nou 
grup (ie transportoare 
cale măresc capacitatea ■ 
de vehiculare a cărbu
nelui preparat cun 12 si
lozuri ; ; se obține o
creștere a capacității cu 
720 tone de cărbune. De 
asemenea, s-au prevăzut 
noi sisteme (modifica-, 
te) de egutări (reduceri 
aie procentului de umi
ditate), precum și mări
rea vitezelor transpor
toarelor. Pentru accele
rarea încărcării cărbu
nelui in vagoane, s-au 
montat pîlnii capabile 
să preia sporul de căr
bune preparat.

Fiecare muncitor din 
brigăzile conduse de 
Vaier Toma, loan Ciur, 
Liviu Kiss, Ștefan Ca
zan, Dumitru Coțofană 
a muncit cu tot elanul 
pentru darea în folosin
ță a acestor instalații 
complete. Prin construc
ția și montarea acestui 
complex de transportoa
re, s-a ajuns la crește
rea debitului de încăr
care în vagoane de ca
le ferată cu 450 tone 
cărbune pe. oră și linie 
de încărcare.

Emilian DOBOȘ, 
corespondent

Sport • Sport • Sport
Lotul olimpic de tir cu arcul în 

cantonament la Aninoasa (Urmare din pag. 1)
In perioada 3—19 mai a.c., 

Federația română de speci
alitate organizează la Ani
noasa cantonamentul lotu
lui olimpic de tir cu arcul 
la care participă 8 sportivi 
însoțiți de cei 2 antrenori de
semnați de F.R.T. Starea 
perfectă a poligonului, com-= 
portarea bună a elevilor an
trenorului Vasile Tămaș, ca 
și ospitalitatea de care a 
dat dovadă Consiliul aso
ciației sportive Minerul. A- .

Pe primele locuri
Recerit, la faza jude

țeană a concursului com
plex aplicativ pentru apă
rarea patriei, cele două 
echipaje — unul de bă
ieți și celălalt de fete — 
de la preparația Lupeni 
au avut „ comportare 
foarte bună. In urma pro-

Meciul cartonașelor

(Urmare din pag. 1)

în împrejurări deosebit 
de complexe ale situați
ei politice interne și in
ternaționale, contribuția 
sa decisivă adusă la uni
rea forțelor înaintate ale 
societății în lupta pen
tru libertate, democra
ție, independență și ;SU- 
verânitate națională, se
cretarul general al parti
dului a reafirmat pozi
ția înaintată a României 
spr ialiste, hotărîrea T. sa 
de a acționa cu consec
vență în vederea' dez
voltării relațiilor de co
laborare și deplină înțe
legere între state, a ac
centuat răspunderea, spo
rită ce revine . astăzi for
țelor democratice, pro
gresiste în desfășurarea 
mersului istorie al Ome
nirii. „Noi pornim, a ară
tat tovarășul Nicoîae 
Ceaușescu, de Ia faptul 
că întotdeauna clasa 
muncitoare, mișcarea so
cialistă, comuniștii și-au 
pus ca țel suprem elibe
rarea omenirii de peri
colul războaielor, făurirea 
unei lumi a păcii și a bu
nei înțelegeri între po
poare. Cu atît mai mare 
este astăzi răspunderea 
forțelor socialismului, a 
clasei muncitoare, a mi- 
Iitanților revoluționari de 
pretutindeni de a face 
totul pentru realizarea a- 
cestor deziderate vitale, 
indeplinindu-și astfel no
bila misiune istorică de 
a asigura edificarea unei 
lumi fără exploatare și 
asuprire, a unei lumi a 
păcii și prieteniei, a ega
lității între toate popoa
rele". Pe acest plan se 
înscriu, după cum zilnic 
putem constata, acțiunile 

ninoasa, au fost suficiente ar
gumente pentru federația 
de specialitate să hotăras
că pregătirea celor mai 
buni arcași din țară, la Ani
noasa.

De menționat că din iotul 
celor 8 sportivi fac parte și 
4 arcași localnici. Este vor
ba de Atirel Urițeseu, Pe- 
trică Feier, Gheorghe Pop 
și loan Pagnezer. (A. SLA
BII)

la nivel de județ
belor teoretice, practice 

-. și de aplicații tactice, e- 
chipajele de la prepara
ția Lupeni au obținut lo
cul I (la fete) și locul 
II (ia băieți).

Valeriu COANDRAȘ

In repriza a doua ies la 
iveală cartonașele roșii. 
Atacul gazdelor forțează 
impulsionat de Fîță care 
face cîțeva curse frumoa
se, adUcînd și golul doi, 
ferelii reia! imparabil în 
gol mingea pasată lui Fîță.

De la oaspeți am reținut 
prezența foarte activă a 
lui Naidin, și jocul curat, 
tehnic, al juniorului Prata 
— o ' certă speranță.

La juniori, echipa antre
nată de Aurel Buză — 
fruntașa clasamentului — 
a cîștigat cu 4—0. Se im
pune din partea conducerii 
asociației o mai mare gri
jă materială, mai ales că 
în rîndul juniorilor sînt 
cîtcva talente, Costinaș, A- 
lecu și Henteg. (Dorel 
NEAMȚU, corespondent)

păcii, prieteniei 
între popoare 

consecvente desfășurate 
de conducerea partidului 
și statului, în spiriStl 

i coexistenței pașnice, ini- 
; țiativele românești de a- 

propiere între toate sta
tele lumii. ,,Ne pronun
țăm și acționăm consec
vent, a subliniat secreta
rul general ăl partidului, 
pentru, lichidarea foca
relor de încordare și con
flict existente în lume

,și soluționarea oricăror 
probleme litigioase între 
state numai și numai pe 
calea pașnică, prin tra- 
tațfve, pornindu-se de la 
interesele fundamentale 
ale popoarelor, ale păcii 
și securității generale".
.Pe temeiul acestor prin

cipii care găsesc în per
manență un profund e- 
cou internațional, oa
menii muncii din țara 
noastră își îndreaptă e- 
forturile creatoare, în ac
tivitatea internă, spre 
dezvoltarea multilaterală 
rapidă, a patriei socia
lista,- Sărbătoarea acestui 
1 Mai a prilejuit poporu
lui nostru un bilanț cu
prinzător prin realizările 
obținute în toate dome
niile vieții economico- 
sociale, prin creșterea 
potențialului productiv 
al societății, și implicit, 
a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc, înflori
rea științei, culturii și 
artei, perfecționarea re
lațiilor de producție con
tribuind la accelerarea î- 
naintării României pe 
drumul progresului și 
civilizației. Sînt realizări 
ce stau garanție succese
lor viitoare, spre care se 
îndreaptă întregul nos
tru popor sub conduce
rea înțeleaptă a parti
dului, angajat într-o ac
tivitate liberă, creatoa
re, animat de idealurile 
mărețe ale păcii, ale ci
vilizației socialiste și co
muniste.

lificare din brigadă, scon
tăm în continuare pe spo
rirea acestuj indicator de 
bază".

Vasile ENE, tehnician- 
normator, secretarul co
mitetului de partid din 
sectorul 4V : „Colectivul 
sectorului nostru a extras 
peste prevederi de la în
ceputul anului 11490 tone 
de cărbune. Productivita
tea muncii „în cărbune11 
este superioară celei pla
nificate cu 1.960 tonc/post. 
Una din măsurile cele mai 
eficiente ce stau la teme
lia acestor realizări constă 
în organizarea activității 
din lucrările direct pro
ductive pe brigăzi comple
xe. Astfel, brigada condu
să de Eugen Voicu exploa
tează concomitent trei a- 
bataje, din care unul este 
dotat cu complex mecani
zat. Această „brigadă a 
înaltei productivități11 a 
obținut peste 8 500 de tone 
din producția suplimenta
ră a întregului sector. Bri
gada condusă de Francisc 
Bartha lucrează, de ase
menea, simultan în două 
lucrări. Membrii ei, deși 
au avut de înfruntat con
diții deosebit de grele, au 
lichidat în scurt timp o 
zonă de foc a sectorului, 
creînd astfel linie activă 
de front suplimentară. De 
precizat că productivitatea 
muncii obținută de aceas
tă brigadă — superioară 
cu pină la o tonă celei 
preconizate — se realizea
ză pe seama utilizării a- 
batajelor frontale în unele 
zone în care, prin prelimi
nar — tocmai datorită 
condițiilor dificile — se 
preconizase exploatarea cu 
„camere11. Și la pregătiri, 
unde realizăm peste plan

Meciul dm campionatul 
județean de fotbal dintre 
Parîngul Lonea și Minerul 
Aninoasa se poate numi pe 
drept cuvînt meciul carto
nașelor — trei cartonașe 
roșii — două la oaspeți, li
nul pentru gazde, alte trei 
galbene pentru gazde. A 
fost un joc al ambițiilor 
încheiat cu victoria meri
tată a Parîngului la scorul 
de 2—0.

Gazdele forțează încă 
din start victoria atacînd 
continuu cu mingi înalte 
dar apărarea oaspeților res
pinge greu multe mingi 
trimițînd în corner. După 
patru lovituri consecutive 
de colț Bâcăianu se înalță 
deasupra tuturor, înscri
ind un goi imparabi) cu 
capul.

Alte 
imagini

> de la 
petrecerile 
de 1 Mai

In parcul din Petrila.

Maistrul Gheorghe Costea, preparator la preparația Coroești, împreună cu fa
milia, la iarbă verde. Foto : Ștefan NEMECSEK

Lupeni. Animație Ia locul de agrement Brăița.

de la-începutul anului 84 
mî, brigada lui Francisc 
Kovacs își desfășoară ac
tivitatea în trei lucrări 
.miniere, organizîndu-și cu 
rezultate deosebit de rod
nice munca".

Florea MIONECI, șef 
de brigadă complexă din 
sectorul III : „Brigada
noastră execută singură 
toate lucrările miniere a

Organizarea muncii 
în brigăzi complexe
ferente extragerii cărbu
nelui dintr-un panou de 
exploatare. Tocmai pen
tru că lucrăm în trei și, u- 
neori, chiar patru fronturi 
deodată, avem posibilita
tea să ne organizăm astfel 
activitatea încî.t să ne rea
lizăm în fiecare schimb 
preliminarul, desigur cu 
depășiri. Avem o brigadă 
omogenă, în cadrul căreia 
disciplina oamenilor stă 
la temelia tuturor succese
lor. Minerii sînt speciali
zați pe genuri de lucrări, 
— preabataj, abataj, cură
țire la șpițuri etc. ~ ’ar 
schimburile sînt, de ase
menea, specializate pe o- 
perații. Bineînțeles că o 
parte dintre noi, șefii de 
schimb îndeosebi, avem 
experiență profesională ca
re să ne permită să mun
cim la fel de bine și 
schimbînd' frontul. Pe a- 
ceastă bază, în trimestrul 
1 al anului am extras pes
te prevederi 4545 tone căr
bune; pe seama depășirii 
cu o tonă pc post a pro
ductivității muncii. Aceeași

depășire a productivității 
muncii am înregistrat-o și 
în luna aprilie, cu un plus 
de cărbune în fiecare de
cadă de circa 600 tone11.

Ion MÎRLOGEANU, in
giner șef al I.M. Petrila: 
„Aș enumera cîteva căi e- 
sențiale pe seama, cărora 
s-au obținut. sporuri de 
productivitate a muncii în 
prima parte a anului. Pe 

primul loc se află organi
zarea complexă a activi
tății brigăzilor din lucrări, 
le direct productive. . A- 
eeastă formă organizatori
că s-a extins nu numai la 
sectoarele IV și III, ci și 
la sectoarele I, II și V, ca 
și la investiții. Ce avanta
je directe obținem, avan
taje care influențează de
cisiv sporirea productivită
ții muncii? In primul rînd 
faptul că . formațiile de 
lucrlf își dirijează zilnic 
activitatea de bază spre 
fronturile cele mai pro
ductive, pregătind la cele
lalte fronturi condiții op
time pentru operații pro
ductive în schimburile i- 
mediat următoare. Oame
nii din brigăzi sînt plasați 
la aceste fronturi după 
priceperea și calificarea 
fiecăruia. Rezultatele mun
cii se bazează astfel pe 
răspunderea oamenilor. 
Brigadierul își asigură el 
însuși, pentru fiecare 
schimb, capacitatea de 
producție. La nivelul mi
nei aceasta se traduce în

ritmicitate.
Concentrarea recentă a 

întregii producții a minei 
pe flux de transport con
tinuu, asigură de .aseme
nea, ritmicitate. Capacita
tea de înmagazinare peri;, 
tru 1800 tone și extract1'-* 
cărbunelui pe verticala 
prin intermediul schipuri- 
lor, carG dispun de capa
cități de rezervă, crează 
condiții ca micile defec
țiuni pe flux să nu fie re
simțite Ia fronturi. Pro
ductivitatea muncii a spo
rit și datorită aprovizionă
rii materiale operative, 
toate puțurile, cu excepția 
celui cu schip, fiind des
tinate acum acestei activi
tăți. La nivelul . minei, 
prin concentrarea produc
ției, personalul de regie a 
fost redus cu pînă la 50 de 
posturi pentru fiecare 1000 
de tone, astfel că am în
registrat productivități me
dii pe mină de 2 tone pe 
post.

Creșterea planului me
diei zilnice, de Circa 200 
tone, îneepînd cu trimes
trul III, se bazează astfel 
în exclusivitate pe spori
rea în continuare a pro
ductivității muncii. Pentru 
aceasta vom introduce 
două noi complexe meca
nizate în sectoarele II și 
IV. In același timp, vor fi 
fi' puse în funcțiune două 
noi abataje frontale în 
care vom plasa brigăzi 
complexe. Pe lîngă aceste 
măsuri organizatorice, în
că din luna mâi brigăzile 
dispun de aer comprimat 
la presiune sporite eu 1-1,5 
atmosfere. nrin " nâlizarea 
unor montaje i onducte 
magistrale noi. ceea ce în 
mod sigur, va influența 
direct asupra creșterii pro
ductivității muncii s1 in 
viitor11..
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In toate cartierele se impun Inițiative $i măsuri pentru

J

Asigurarea curățeniei . și
- înfrumusețarea a continuat 

să se afle în luna aprilie 
în atenția cetățenilor din 
majoritatea cartierelor o- 

: rașului Lupeni. In cartierul 
Vîscoza II, am întîlnit o 
vie activitate la blocul C2. 
Pe zona verde se aflau 
Agneta Tfif, Livia Olteâ- 
nu, rLudovic Rizon, Cons
tantin Bazarghideanu, Es- 
tera Sinea, Marîoara Au- 
ran, Chizela Dinică, Mar
garetă Cojocaru și elevul 
Alexandru Moldovan. Se 
lucra intens la repararea 

'V Bărdulețului împrejmuia.
■ • . 4PX. la împrăștierea pămîn-

1 tului .vegetal, . la sădirea
florilor. La celelalte blo
curi din apropiere nu 
am întîlnit oameni. Ne re
ferim la blocurile DII, 
D12. CI, 1.2, L3 și altele. 
La blocul CI, canalul co
lector este înfundat de a- 
proape doi ani. Oare a- 
cest aspect nu ține de bu
nagospodări re a orașului, 
tovarăși de la E.G.C.L. 7 
La Următorul bloc, G8,: se 
lucra la împrăștierea pă- 
mîntului vegetal adus de 
o mașină a E.G.C.L., dar 
nu erau decît... 3 oameni 

.j — Moise Benko, Ștefan 
Moroșan și Chită Gheor- 
ghe. Ei au aranjat rondu
rile de flori și plantat ar
borii ornamentali reparti
zați de consiliul popular. 

Cartierul Braia. Aici, la

vede că mîini de gospo
dari au lucrat cu migală 
și pasiune la înfrumuseța
rea străzilor. Ne referim la 
străzile T. Vladimir.escu, 
Spiru Haret, Aleea Lilia
cului etc. Ne-a surprins 
însă numărul mic de par
ticipanți la acțiuni. Pe 
strada Tudor Vladimirescu 
doar Elisei Biholar și Ioșif 
Ringler lucrau la împrăș- 
tierea și greblarea pămîn- 
tului vegetal și la aran
jatul rondurilor. Aceeași 
situație și la blocul A6 
de pe strada Parîngului, 
unde din 88 de familii, 
doar Tosif Rus, Grigorc 
Hrănăceru Dumitru Mun- 
teanu, Traian Fodor .si 
Petru Dima lucrau la mon
tarea jardinierelor, sădi- 
tul florilor și ] ’ 
arborilor ornamentali.

De la blocul FI din car
tierul Vîscoza II relevăm 
colaborarea st'rînsă și rod
nică dintre locatarii Ioan 
Recsak, Aurel Orășan. Ion 
Precup, Maria Neagu, 
Ioan Curta și personalul 
magazinului alimentar nr. 
267, aflat la parter. Lucră
toarele Viorica Donciu, Su- 
sana CiobanU, Maria Bria, 
în frunte cu șeful unității, 
Teodor Tora, împreună cu 
locatarii sus-amintiți au 
amenajat spațiul din fața 

__   ___  „ blocului respectiv. S-au 
majoritatea blocurilor se plantat pomi fructiferi și

ornamentali, s-au sădit ■ 
flori, montat gard împrej
muitor, însămînțat iarbă. 
Spațiul viran din fața i 
blocului a fost transformat ; 
într-un parc. Referindu-ne ■ 
tot la contribuțiile lucră
torilor din comerț la în
frumusețarea localității, 
mai menționăm unitatea 
nr. 268, Autoservire din 
cartierul Braia, condusă 
de Olimpia Medrea. Și 
aici vînzătoarele Ilișca 
Moldovan. Ana Trifoi. 
Barbara Dangolo și alții 
au amenajat cu gust și 
pricepere spațiul verde din 
jurul magazinului, sădind 
flori, construind un găr- 
duleț împrejmuitor, plan- 
tîrid trandafiri și ’ arbori 
ornamentali.

PjaPtato* După cum se poate ve- 
dea, cu Unele excepții, ac
tivitatea gospodărească es
te în ansamblu rodnică în 
cartierele de blocuri noi. 
Și-au luat însă angajamen
te, au făcut promisiuni si 
responsabilii străzilor din 
cartierele vechi dar...

Aceste rînduri vor să fie 
un îndemn pentru toți lo
cuitorii orașului nostru din 
toate străzile și cartierele 
pentru a depune toate e- 
forturile pentru finalizarea 
cu succes a acțiunilor de 
înfrumusețare.

Alexandru TATAR

Crește
an, în orașul 
vor da în folo- 
de apartamente

In acest 
Vulcan se 
sință 125 
și 1800 mp spații comer
ciale la parterul blocurilor. 
Centrul civic al orașului 
se va contura’ și mai mult. 
Va intra în curînd în func
țiune fabrica de confecții, 
care va asigura locuri de 
muncă pentru cîteva sute 
de femei. Va începe cons
trucția complexului de a- 
limentație publică, a ma
gazinului universal, halei

g I 4?

Lupeni. Tineri elevi înlr-o acțiune de muncă pa
triotică. Se finisează contururile unui taiuz pe care 
se va semăna iarbă.

Foto : Gh. OLTEAN U

Răspundem 
cititorilor

Steagul roșu“ a criticat
organele vizate răspund
SE VOR SERVI

NUMAI PREPARATE
DE BUCĂTĂRIE

Răspunzînd criticii 
nota 
ce ?“ 
rului „Steagul roșu*',

din 
„Rezervat... pentru 

din nr. 8224 al zia- 
ccn-

ducerea I.C.S. Mixtă Lu
peni arată că cele sesiza
te au fost remediate, în 
sensul că salonul respec
tiv de la restaurantul „Păl
tiniș" din Uricani 
folosit 
pentru 
lor de 
novați

va fi 
în exclusivitate 

servirea preparate- 
bucătărie. Cei vi- 
pentru abaterile

semnalate au fost puși 
discuția colectivului.zestrea urbanistică a orașului

agro-alimentare, a patru 
cămine de nefamiliști, noii 
cantine și altor obiective. 
Pentru toate aceste edifi
cii care conturează într-un 
ritm vertiginos orașul Vul
can, partidul și statul 
tru a alocat fonduri 
portante. La rîndul 
cetățenii își aduc din
contribuția la multiplele 
acțiuni de gospodărire și 
înfrumusețare a orașului.

In ultimii doi ani, prin 
contribuțiile , în bani ale

nos-
ini
lor, 

plin

locuitorilor s-au realizat 
mai multe alei carosabile 
la blocurile 1 — 6, apara
te de joacă pentru copii 
în mai toate cartierele, 
s-au executat aleile pieto- 
nale și trotuarele dintre 
micro 3 A și 3 B, inclusiv 
drumul de legătură între 
mi croia ionul 3 A și baza 
de agrement „La Brazi".

Pentru anul în. care șîn- 
tem s-a votat în adunări
le cetățenești realizarea 
următoarelor lucrări: re
pararea școlii din Paroșeni, 
completarea dotațiilor la

căriiinul cultural din 
Iul Săbii, crearea 
baze sportive și de 
ment în niicroraionul 
regularizarea pîrîului

Lea
li ne i 
gre- 

3,
Pe

tri, .în Crividia, reparații 
pe străzile Zăvoiului și Șo- 
cănească în Coroești, ame
najarea terenurilor de 
joacă pentru copii, moder
nizări de străzi și trotuare, 
peste tot unde este nece
sar.

Iuliu POPA,
Mircea DEMIAN, 

subredacția Vulcan

REPARAȚIA

S-A EXECUTAT

în

Cu referire Ia nota 
tulată „Necesitatea 
reparații" publicată 
„Steagul roșu", conducerea 
I.G.C.L. Petroșani ne-a pre
cizat în răspunsul trimis 
că defectele de pe conduc
ta de distribuire din strada 
Dăranești, inclusiv fîntîna 
din stradă, au fost reme
diate. In prezent cartierul.- 
este asigurat cu apă în 
mod normal. (T.Ț.)

inti- 
unei 

în

• ION JIANU, Uricani: 
Cauza care a determinat 
desființarea agenției LO- 
TO-PRONOSPORT din U- 
ricani o constituie numă
rul mic de participant! la 
jocuri, inefi-ciența unității. 
După cum ne-a precizat 
conducerea sucursalei De
va a întreprinderii LOTO- 
PRONOSPORT, unde am 
intervenit, reînființarea a- 
genției cu spațiu și cele
lalte condiții reclamate de 
operațiunile de completa
re a formularelor Prono
sport, nu se justifică, iar 
bilete Loto și Pronoexpreș 
se vînd la chioșcul de 
mărunțișuri existent în lo
calitate.

• ION RAIU, Lupeni : 
Intrucît nu ne-ați furnizat 
toate datele necesare, vă 
precizăm doar că proble
ma trebuie rezolvată de lo
catarii care au făcut 
schimbul de locuințe în 
sensul că unul din ei, ori 
amîndoi, după cum se în
țeleg, trebuie să efectue
ze orele de muncă patrio
tică stabilite pentru acor
darea apartamentului din 
bloc. i" ."■■ ■; , :

• I. SIBIȘAN, Uricani: 
Vă așteptăm la redacție 
pentru a ne preciza unele 
detalii în legătură cu scri
soarea ce ne-ați. adresat-o.

TRANSPORTUL ÎN COMUN să răspundă solicitărilor cetățenilor I
Cinci se vor lua măsuri ?

Dispeceratul din Piața 
Victoriei. Urmărim mersul 
autobuzelor. Ora 9,20. Au
tobuzul 31-HD-5848 Petro
șani — Uricani pleacă cu 
cîteva minute întîrziere. 
Același lucru se întîm- 
plă și cu cel de Lonea, nr. 
31-HD-1642. Alexandru Du
mitru cu mașina nr. 31-HD. 
5070 se retrage dP pe rută. 
Cauza ? O defecțiune. Ora 
9,30. Are plecarea cursa de 
Lupeni, 31-HD-5007, avînd 
la bord pe Mihai Ludnay, 
dar stupoare. Intîrzie 10 
minute, din cauza cole
gului Florea Albăstroiu, 
care parcase necorespun
zător autobuzul de Lonea 
cu nr. 31-HD-5259. La o- 
ra 10,40 nici „Urieaniul" 
nu pleacă din cauza perso
nalului de bord care nu e- 
ra la mașină. în. sfîrșit, 
sosește conducătorul auto 
și plecarea are loc după 
4 minute. Toate aceste ne
reguli puteau fi evitate 
dacă dispecerul de serviciu 
Maria Radman își făcea 
datoria, numai datoria A- 
ici am mai constatat că 
foile dP parcurs ale șofe
rilor, precum și foile de

mișcare nu sînt completa- 
te corespunzător.

Dispeceratul de la cap de 
linie — Aeroport. De ser
viciu Ana Ravența. Și aici 
întîlnim aceleași nereguli. 
„Azi trebuiau să fie pre
zente în traseu, ne spunea 
interlocutoarea, autobuze
le cu nr. 31-HD-1637, 
31-HD-5568, 31-HD-367l>,
31-HD-3675, 31-HD-3G74,
dar s-au anunțat defecte". 
Așa stînd lucrurile. ne 
deplasăm ia garajul E.T.P. 
Maistrul Vasile Popescu ne 
informează despre stadiul 
în care se găsesc lucrări
le de reparații. Aici mai 
aflăm că există o necon- 
cordanță între mașinile 
care sînt planificate în 
trafic și cele care se gă
sesc în reparații. O altă 
cauză care a dus la dere
glarea transportului în co
mun este îmbolnăvirea 
„subită" a taxatoarelor Au
relia Anițoiu, Mariana Be- 
rindea, Paraschiva Hor- 
vath, Rozalia Pîrjași altele, 
care între 20—24 aprilie au 
prezentat, „chipurile", cer
tificate medicale. Firesc, 
la E.T.P. sînt și cauze o-

Transportul în comun este una din temele frec
vent întîlnite în scrisorile sosite la redacție. Pornind 
pe urmele acestor scrisori, am discutat o serie de 
aspecte negative cu factori de răspundere din cadrul 
E.T.P. Prezentăm concluziile desprinse, în ideea de 
a fi folositoare atîț conducerii E.T.P., cit și călătorilor.

bicetive care contribuie la 
dereglările din trafic. Dar 
nu trebuie trecute cu ve
derea actele de indiscipli
nă ale personalului de 
bord. Din scrisorile sosite 
la redacție reiese atitudi
nea necorespunzătoare a 
personalului de pe autobu
zele nr. 31-HD-5629 din

ziua de 5 aprilie, 31-HD- 
5232 din ziua de 19, 31-
HD-5863 din ziua de 17 a- 
prilie și 31—Hd-336 din 30 
aprilie. Semnatarii scrisori
lor ne mai semnalează 
faptul că personalul de 
bord nu poartă eciison, că 
în autobuze nu sînt 
locuri rezervate pentru 
„mama și copilul" etc.

Există, totuși, și cauze obiective
• Ducem lipsă atlt de 

șoferi cit și de mecanici, 
ne spunea tehnicianul prin
cipal Iosif Breben. Am reu
șit pînă în prezent să ca
lificăm multi, dar mulți, 
după ce s-au calificat, au 
plecat la alte întreprinderi 
din Vale. • Starea dru
murilor suprasolicită mași
nile care se defectează des. 
Apoi bariera de la Pe- 
trila ne creează multe „du- 
rert de cap". Aici se 
pierd de multe ori minu
te prețioase. Această pro

blemă se cere de multă 
vreme a fi soluționată. 
Cred, că edilii orașului tre
buie să găsească o soluție. 
(Emilian Gloabă, șofer) • 
Lipsa pieselor de schimb 
face ca multe mașini să 
stea „pe dreapta". (Sever 
Miclea, șofer) • Anul a- 
cesta aprovizionarea cu 
laminate de oțel și bronz 
a fost defectuoasă, (mais
trul Ion Angliei) • Par
cul de mașini active în a- 
cest an a scăzut și datorită 
reparațiilor capitale pe ca

re trebuia să ni le execute 
I.R.A. Tg. Mureș. Recent 
am primit adresa nr. 47.jp 
prin care ne face cunos
cut că în semestrul I a.c. 
R.C.-urile la autobuzele 
E.T.P. planificate, bineîn
țeles, conform contractului 
nr. 173 din 197:1, nu se pot 
efectua. Asta fără să mai

Cîteva pretenții și
în aceeași zi, 24 aprilie 

1979, împreună cu Paras
chiva Kiss și Evi Susana, 
controlori de bilete, am ur
mărit și modul de com
portare a pasagerilor pe 
diferite trasee. Am întîl
nit, din păcate, multe per
soane care se înghesuie la 
ușa din față, nu cumpără 
bilete, provoacă discuții și 
chiar scandal, consumă se
mințe în autobuz. Dintre

amintim restanțele din a- 
nul trecut. (Ing. Victor 
Dărămuș, șeful secției)

...Desigur, cauze obiecti
va sînt. Dar să fie, oare, 
numai acestea singurele 
cauze ale nefuncționării 
„ca pe roate" a transpor
tului în comun sau.,.?
pentru călători
cei care au călătorit fără 
bilet în zilele de 23 și 24 
aprilie de pildă pe ruta 
Petroșani — Uricani amin- 
țlm pe Aurel Găvan, 
frații Alexe Marcel și Va
sile, Constantin Radules
cu. soții Rusu Petrache și 
Maria, Leopold Munteanu, 
Gheorgluță ȘtoL Am mai 
întîlnit, de asemenea, e- 
levi și ștudenți care circulă 
cu : abonamente expirate 
sau fără bilete.

Așadar, în activitatea Exploatării de transport Pe
troșani există loc pentru mai bine. Există chiar prea 
mult loc. în centrul atenției conducerii întreprinde
rii trebuie să stea prioritar elaborarea unor măsuri 
concrete, menite să ducă la întărirea disciplinei, la 
îmbunătățirea transportului în comun. Este un dezi
derat pe care călătorii îl așteaptă să fie cit mai curînd 
împlinit. Dar la realizarea căruia trebuie să partici
pe în mod efectiv și eficient și pasagerii.

Cornel BUZESCU
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Concluzii preliminare asupra 0 declarație

recentelor negoț
6. A.

GENEVA. 3 (Agerpres) — 
Noile documente încheiate 
de statele industrializate în 
cadrul recentelor nego
cieri multilaterale G.A.T.T, 
vor face prea puțin pen
tru a ajuta țările în curs 
de dezvoltare, dar vor 
servi. în schimb, la per
petuarea actualului sistem 
comercial internațional, ca
re le este defavorabil, re
levă un raport . privind 
concluziile preliminare a- 
supra documentelor res
pective. dat publicității, la 
Geneva, de Secretariatul 
U.N.C.T.A.D. Guvernele 
stateloi' industrializate nu 
au reușit ea în majorita
tea cazurilor să-și men
țină, în cadrul acestor* do
cumente elaborate de ele, 
promisiunile făcute țări
lor în curs de dezvoltare. 
Raportul critică modul în

ieri multilaterale 
T. T.
care s-au desfășurat ne
gocierile multilaterale ..... 
majoritatea problemelor 
importante fiind abordate 
în negocieri bilaterale, în
tre principalele state in
dustrializate — califi- 
cînd rezultatele acestor ne
gocieri drept „foarte de
zamăgitoare". Țările în 
curs de dezvoltare sint pu
se în situația — se apre
ciază în raport — de a ac
cepta condițiile elaborate 
de statele industrializate 
sau de a se vedea excluse . 
de la desfășurarea unor re
lații comerciale normale cu ' 
statele care vor semna a- 
ceste documente.

a Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia
NAȚIUNILE UNITE 3 

(Agerpres). — Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia a 
dat publicității o declara
ție în cano condamnă a- 
restările operate de forțele 
polițienești ale regimului 
rasist de la Pretoria 
în r î n d u 1 militanților 
S.W.A.P.O., arătînd că a- 
cestea constituie „expresia 
tacticii teroriste a Africii 
de Sud". Totodată, docu
mentul condamnă încer
cările regimului rasist sud- 
african „de a instala în 
Namibia un regim mario
netă constituit din ele
mente tribale sprijinitoare 
ale politicii rasiste de a- 
partheid".

txploatarea de gospodărie comunală 

si locatiră Petrosani-Petrila 
-» • ■*

ÎNCADREAZĂ urgent muncitori

CALIFICAȚI IN MESERIILE :

• lăcătuși întreținere și reparații univer-
Ji«rle

• mecanici utilaje

• sudori autogeni

FILME

■ PETROȘANI — 7 No
iembrie : Orașul fanto
mă ; Republica : Vremea 
zăpezilor; Unirea: M'as- 
ca de apă . . \7

PETRILA : Joc serios.
LONEA : Poliția este 

învinsă.
ANINOASA! Totul 

pentru fotbal .

I

începerea 
campaniei electorale 

în Italia

ROMA 3 (Agerpres). — 
O data cu expirarea, în 
noaptea de miercuri spre 
joi, a termenului de îns
criere a candidaților, în I- 
talia a fost inaugurată- ofi
cial campania electorală în 
vederea alegerilor parla
mentare ' anticipate de ia 
3 și 4 iunie. Aproximativ 
10 000 de candidați din 
partea principalelor for
mațiuni politice italiene își 
dispută cele 630 de locuri 
ale Camerei Deputaților și 
315 ale Senatului.

Disputa comercială
WASHINGTON 3 (Ager

pres). — Japonia și State
le Unite au hotărît să re
lanseze negocierile comer
ciale pentru ale încheia 
înainte de reuniunea la ni
vel înalt a celor 7 state 
occidentale industrializate, 
programată să aibă loc în 
iunie, la Tokio — relevă 
comunicatul publicat la 
Washington, la încheierea 
convorbirilor oficiale des
fășurate la Casa Albă in
tre premierul nipon, Ma
sayoshi Ohjra și președin
tele american, Jimmy Car
ter. Părțile au ajuns la o 
înțelegere privind politica 
lor de bază pentru urmă
torii cîțîva ani, pentru a 
rezulta o formulă mai 
armonioasă a comerțului 
internațional și a balari-

nîpono-amerlcană
țelor de plăți, dezechilibrul 
balanței comerciale bilate
rale, net în favoarea Ja
poniei, fiind, după cum 
se știe, principalul punct 
de dezacord în disputa co
mercială nipono-amorieană 
partea niponă „a căzut de 
acord să încurajeze o evo
luție spre o maț mare bi
zuire pe creșterea cererii 
interne pentru a^ susține 
creșterea economică și spre 
deschiderea piețelor japo
neze mărfurilor străine, în
deosebi bunurilor manufac
turate", iar partea ameri
cană s-a angajat ca „State
le Unite să promoveze o 
politică, de reducere a ratei 
inflației, să restrîngă im
porturile de petrol și să 
încurajeze exporturile", :

Combinatul pentru lianți Hoghiz
cu sediul în comuna Hoghiz, jud. Brașov

încadrează prin transfer în interes de ser
viciu sau prin concurs:

— inginer minier cu 5 ani vechime

— economist cu 6 ani vechime

Se asigură cazare în apartamentele com
binatului.

Condițiile de vechime și retribuire con
form prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii 
57/1974.

Informații suplimentare la serviciul P.I.R. 
~ telefon interurban 11—12, interior 120 

sau 123 Hoghiz.

Mica publicitate B Mica publicitate
MANILA

Reuniunea Băncii Asiatice 
pentru Dezvoltare

MANILA 3 (Agerpres). 
La Manila s-au deschis 
lucrările celei de-a 12-a 
reuniuni anuale a Băncii 
Asiatice pentru Dezvolta
re. In ședința inaugura
lă s-a lansat un apel pen
tru intensificarea efortu
rilor pentru dezvoltarea 
rurală. în mesajul rostit 
de președintele băncii, 
Barry Holloway, ministrul

finanțelor din Papua- 
Noua Guinee, se atrage, de 
asemenea, atenția asupra 
efectelor defavorabile pe 
cane le implică noua ma
jorare a prețului petrolu
lui în dezvoltarea econo
mică a statelor membre ale 
acestui organism financiar, 
din care fac parte 55 sta
te în curs : de dezvoltare și 
17 state industrializate.

VIND casă prin licitație, 
preț convenabil, pe data de 
11 mai 1979 la ora 17, stra
da dr. Petru Groza nr. 24 
Petroșani. (313)

VIND casă și garaj. Po
sed autorizație, strada 
Prundului nr. 9 Petrila. 
(317)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bolo- 
san Ion, eliberată de I.G.C. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(307)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jitca 
Ana, eliberată de I.G.L.

Petroșani. Se declară nulă. 
(308)

PIERDUT carnet student 
pe numele Jurj loan, eli
berat de Institutul de mine 
Petroșani. Se declară nul. 
(310)

PIERDUT carnet student 
pe numele Gherman Teo
dor, eliberat de I.M. Petro
șani, Se declară nul. (311)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Turcan 
loan, eliberată de LUAT. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(315)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Perse

loan, eliberată de prepara- 
ția Petrila. Se declară nu
lă. (316) . j

ANUNȚ DE FAMILIE

La 4 mai 1979 se îm
plinește un an de la 
dispariția celui care a 
fost bun soț, tată, cum
nat, bunic .

ADAM ION
Amintirea lui va rămî- 
ne veșnic în inimile 
noastre. (312)

VULCAN : Nea Ma
rin miliardar . , I

LUPENI—- Cultural: j 
Intre oglinzi paralele ; j 
Muncitoresc : Sîmbu- i
rele de vișină. I

URICANI: Compania* "j 
a 7-a sub clar de lună. .

TV.

9,00 Teleșcoală.
16,00 Film artistic „Mîn- 

drîe și prejudecată 
(reluare).
De la noi pîn’ la 
Grade. Cîntece și 
jocuri din Bihor. 
Telex.

11,40

I
I
I
I
I

Emisiune In lim- I 
bă germană. ■

I
II

Tragerea loto;
La volan — emi
siune pentru con
ducătorii auto, 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Strălucită solie a 
prieteniei, colabo
rării și solidarită
ții. Vizita tovară
șului N i c o 1 a e 
Ceausescu în Re
publica Populară 
Angola.

20,05 Film artistic „A- 
cest „da" care în
seamnă dragoste". 
Premieră pe țară. 
Producție a stu
diourilor italiene 
și engleze:

21,45 Telejurnal

18,50
19,00
19,30

DUMINICA, 6 MAI

Ș,30 Gimnastica la domi
ciliu.

8,40 Tot înainte.
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru co

pii. Insula misterioa
să., Episodul 11.

10,00 Viața satului.
11.30 Pentru căminul dum

neavoastră.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

Album duminical.
13,05 Umor și muzică.
14,00 Desene animate. Wo

ody — ciocănitoarea 
buclucașă.

14.45 Șah mat în... 15 mi
nute !

15,00 Film serial. Dickens 
la Londra. Episodul 8.

15,55 Cutezători spre viitor. 
17,00 Reportaj de scriitor.
17,20 Telesport.
18,00 Fotbal. Repriza a II-a 

a meciului Sportul 
studențesc — F.C. Ar
geș din campionatul 
național divizia A.

18,50 1001 de seri* 
19,00 Telejurnal.
19.30 Strălucita solie a prie

teniei, colaborării și 
solidarității. Vizita to
varășului NICOLAE

: CEAUȘESCU în Re
publica Populară Mo- 
zambic.

20,05 Film artistic. O via
ță într-o zi. Premieră 
pe țară.

21,45 Telejurnal. Sport.
LUNI, 7 MAI

16,00 Emisiune în limba 
mag fii ară. ‘■ îl

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

19,30 Strălucita solie a prie
teniei, colaborării și 
solidarității. Vizita to- 

, varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în Re
publica Burundi.

20,00 Panoramic.
20,25 Roman foileton. Pol- 

dark. Episodul 11.
21.20 Mai aveți o întreba

re ?
21,45 Telejurnal.

MARȚI, 8 MAI
9,00 Teleșcoală. .

10,00 Roman foileton. Pol- 
dark. Reluarea epi
soadelor 10 și 11.

11.50 România pitorească.
12,10 Telex.
12.20 închiderea programu-

■ '■ lui, ■■
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,35 Din țările socialiste.

17,45 Consultații medicale.
18,00 Lecții TV. pentru lu

crătorii din agricul
tură.

18.25 Ancheta TV.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

19.25 Strălucita solie a prie
teniei, colaborării și
solidarității. Vizita to
varășului NICOLAE

PROGRAMUL TV

CEAUȘESCU în Re-
— publica Democratică 

Sudan.
20^0 Documentar TV.
20.25 Te cînt, partid.
20.45 Seară de teatru.
21.45 Telejurnal.

MIERCURI, 9 MAI
9,00 Teleșcoală.

10,00 O viață pentru o idee, 
(reluare)

10,30 Muzică populară.
10,55 Șoimii patriei.
11,05 Pe coordonatele dez

voltării.
11.25 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.

17.25 Gala antenelor.
18.25 Tragerea pronoexpres.
18,35 Telecronica pentru 

pionieri.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Documentar TV.
19.50 Eroi au fost, eroi sînt 

încă.
20,10 Film artistic. Pentru

patrie. Partea I. Pre- 
mieră TV. Producție

a Casei de filme Trei.
21,45 Telejurnal.

JOI, 10 MAI
17,00 Telex.
17,0a Teleșcoală.
17,25 Festivalul național 

„Cîntarea României".
17,40 Seara televiziunii ce

hoslovace.
18,35 Film serial pentru co

pii. Povestiri din pă
durea verde. Episodul 
9.

19,00 'telejurnal.
19,30 Ora tineretului.
20,15 Seara televiziunii ce

hoslovace. Film ar
tistic. Dintele balenei. 
Premieră pe țară.

21,40 Astă-seară, Karel Gott
21.50 Telejurnal.

VINERI, 11 MAI

9,00 Teleșcoală.
10,00 Film artistic (reluare).
11.40 Publicitate.
11,45 Album coral.
12,00 Telex.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea Loto.
18.35 La volan.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Reflector.
19.40 Film artistic. Pentru 

patrie. Partea a II-a.
21.20 Campionatele euro

pene feminine de 
gimnastieă.

21.50 Telejurnal.

SIMBATA, 12 MAI

12.30 Telex.
12.35 Curs de limbă spa

niolă.
12,55 Curs de limbă fran

ceză; ,.
13.15 Concert de prînz-
14.15 Corespondenții ju

dețeni transmit...
14.35 Dragu-mi-i a trăgăna. 

Cîntece populare bi- 
horene.

15,00 Școala contemporană.
15.20 Documentare primi

te de la alte televi
ziuni.

16,05 Forum cetățenesc.
16,25 Publicitate.
16.30 Un fapt văzut de a- 

proape.
16.50 Muzică distractivă.
17.20 Agenda culturală.
17.50 Clubul tineretului.
18.30 Publicitate.
18.35 Săptămâna politică 

internă și internațio
nală.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Teleenciclopedia.
20,00 Film serial. In spate

le ușilor închise. Epi
sodul 10.

20.50 Intîlnirea de sîmbătă 
seara.

21,15 Campionatele euro
pene feminine de 
gimnastică.

21,45 Telejurnal.
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