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Azi dimineață, minerii Lupeniului au raportat

40 000 TONE DE CĂRBUNE
Minerii care au chemat la întrecere toți 

minerii țării s-au întrecut în vrednicie, ra- 
portînd la încheierea schimbului IV al zilei 
de 10 mai, extragerea suplimentară, de la 
începutul anului, a 40 000 tone de cărbune 
cocsificabil, cel mai mare plus al anului rea*  
lizat în Valea Jiuluti, plus obținut pe seama 
depășirii productivității muncii în cărbune cu 
677 kg/post.

♦ 20 000 tone de cărbune peste plan, de 
la începutul anului, au extras 
rului IV, obțînînd un spor de 
în cărbune de 1 103 kg/post.

♦ 15 000 tone de cărbune
plimentar de la începutul anului 
sectorului VI, care au obținut cea 
depășire a productivității ia nivel 
pe mină plus 578 kg/post.

♦ Cel mai înalt nivel de productivitate 
l-au obținut minerii din brigada condusă de 
Constantin Lupulescu, brigadă care exploa
tează un complex mecanizat.

♦ 23 000 tone de cărbune peste plan, 
cea mai mare depășire a sarcinilor realizate

h INFORMĂM

La magazinul alimen
tar cu autoservire nr. 39 
din Aninoasa se vor e- 
fectua, începînd din a- 
ceastă săptămînă, lu
crări de modernizare. Pe 
timpul lucrărilor, popu
lația va fi servită cu 
mărfurile alimentare de 
strictă necesitate la ra
ionul cereale, carj va 
funcționa normal. (T.V.). 
A”

„Omul gospodar își fa
ce iarna car și vara sa

minerii secto- 
productivitate

au extras su- 
și minerii 
mai înaltă 
de sector

nie", spune zicala. Potri
vit acestui principiu, în. 
orașul Petriia au început 
deja lucrările de verifi
cări și reparații la cen
tralele termice 1 și 5. E 
drept că circa 20-25 de 
zile locatarii din apar
tamentele servite de cen
tralele respective nu vor 
avea apă caldă, dar apoi 
credem că vor fi mulțu
miți. Totul depinde de> 
simțul de răspundere al 
celor ce execută reparați
ile. (C.D.).

Ieri după-amiază, pe 
scena Casei de cultură a

Minerii schimbului con dus de Costache Ivan din 
cadrul brigăzii lui Constantin Lupulescu.

de la începutul anului de vreo formație de 
lucru din cadrul minei Lupani, a extras, mî- 
nuind, de asemenea, un complex mecanizat, 
brigada comunistului loan Kacso.

ordine și frumos, peronu
lui gării. (T.V.).

avut loc un spectacol’ 
susținut de formațiile ar
tistice ale elevilor de la 
Școala generală nr. • 1 
Petroșani. Spectacolul fa
ce parte din manifestări
le integrate în cadrul 
„Anului internațional al 
copilului". (T.S.).
♦-----------------

De curînd, în gara o- 
rașului Petroșani, a fost 
instalat un nou chioșc ti
pizat pentru vînzarea 
presei. Chioșcul, ca și 
„Fotocronica" ' amplasată 
alături de acesta, consti
tuie dotații urbanistice 
care adaugă o notă de
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Rapsodie de primăva
ră în decorul strălucitor 
și modern al Vulcanu
lui zilelor noastre.

Foto : I. LICIU

Tineri pe
Animație pe șantierul un

de se construiește noua ti
pografie. De fapt, pe toate 
șantierele- de construcții din 
Petroșani, ca in fiecare pri
măvară, cu entuziasmul ca
racteristic virstei, brigadie
rii, elevii și studenții își fac 
simțită cu prisosință pre
zența. Iată, aici a fost un

♦ —---- “—
Ieri a avut loc testa

rea ospătarilor și șefilor 
da unități din cadrul 
I.C.S.A. și A.P. Petroșani, 
care au participat la 
cursurile de reciclare. In ' 
urma probelor teoretice 
și practice cei 120 de lu
crători comerciali testați 
au obținut calificative bu
ne și foarte bune. (M.B.). j

VA INFORMĂM

ECONOMII LA
ENERGIA ELECTRICĂ

prin extinderea mecanizării
complexe In abataje

Orientarea strategică 
fundamentală promovata 
consecvent de partidul și 
statul nostru în domeniul 
politicii energetice este 
cea de conservare pe toa
te căile a resurselor e- 
nergetice, de reducere a 
consumurilor de energie 
electrică. In practica eco
nomică această orientare 
este reflectată de faptul 
că ritmul de creștere a 
consumului de energie în 
raport cu creșterea eco
nomică, în ansamblu, este 
în scădere. Pentru mineri
tul Văii Jiului acest im
perativ esențial și obiectiv 
acționează în condițiile in
troducerii intensive î'n pro
cesul extractiv a utilaje
lor complexe, în contextul 
larg al perfecționării teh
nologice și organizatorice.

La I.M. Lonea, exemplul 
Sectorului III, cel mai me
canizat sector al minei o- 
feră datele cele mai . sem
nificative privind inter
dependența firească ce 
există între creșterea gra
dului de mecanizare a pro
ducției și reducerea con
sumurilor de energie e- 
lectrică, avîrid,' desigur, în 
vedere și spiritul gospo
dăresc al colectivului, chib
zuință cu care este utili
zată energia.

In primul trimestru al 
anului, pe întreaga mină 
s-a obținut o economie de 
aproape 300 000 kWh e- 
nergie electrică. Pe pri
mele patru luni ale a- 
nului, numai la sectorul 
III s-a realizat o economie 
de peste 200 MWh. Pe ce 
cale a avut loc acest pro
ces de diminuare a con
sumului de energie electri
că ? Cîteva comparații scot 
în evidență efectele, ’ evi
dent pozitive, ale mecani
zării, inclusiv asupra re

Lucrări de îmbunătățiri funciare
întreprinderea județeană 

de îmbunătățiri funciare 
Hunedoara—Deva și-a or
ganizat, de curînd, un nou 
șantier de lucru în peri
metrul orașului Petriia. 
Astfel, pe pîrîul Jiț, se 
vor desfășura ample lu
crări de amenajare, îndi
guire și deviere a pîrîu- 
lui pe o porțiune de 3 km, 
care vor înlătura perico
lul inundațiilor și al ero

șantierele de construcții
șanț de peste 15 metri, care 
trebuia să fie acoperit cit 
sute de metri cubi de pă- 
mint, Au trecut doar cîteva 
ore și parcă nici n-ar fi 
fost. Sub coordonarea îndru
mătorului U.T.C, de la Li
ceul industrial minier : Pe— 
troșani, Ionel Adam și sub 
directa, supraveghere a mais
trului instructor Ioniță Surd 
o clasă de elevi, a X-a F, 
32 de adolescenți inimoși
și-au întrerupt activitatea 
în atelierul școală pentru
cîteva zile de muncă patrio
tică în sprijinul construc
torilor.

— Carnetele de brigadier, 
pe cars le-am obținut în 
urma sutelor de ore de mun
că patriotică obligă, ne spu
ne elevul Marin Olaru. îm
preună cu colegul meu, Ion 
Răscoleanu, am participat a- 
nul trecut și la tabăra de 
muncă patriotică organizată 
pe șantierul Rîul Mare —* 
Retezat. Anul acesta, dacă 
se vor mai organiza aseme
nea tabere, și sîntem si
guri că da, vor merge cu 
noi și colegii Gheorghe Jurj, 
Cornel Buză, 'Cristian Bo

ducerii consumului de ei 
nergie electrică. Dacă îrt 
luna ianuarie, cînd plai 
nul pe sector Ia produc
ția fizică de cărbune, nu a 
fost îndeplinit — CU 2400 
tone — s-a obținut o eco
nomie la energia electri» 
că (luînd în considerație 
energia contorizată direct 
la postul de transformare 
de sector) de 50 MWh, în 
luna aprilie, economia a 
fost aceeași, dar în si
tuația cînd planul lunar 
a fost depășit cu 400 tone 
cărbune, iar producția to
tală extrasă a fost supe
rioară celei din ianuarie 
cu 3500 tone 1 Să notăm 
că acest rezultat a fost 
condiționat în măsură ho- 
tărîtoare de intrarea în 
funcțiune, în cursul lunii 
aprilie, a unui nou com
plex de abataj de mare ca
pacitate. Randamentele ob
ținute aici s-au situat la 
peste 12 și 13 tone pe post, 
duble față de cele reali
zate în abatajele fronta
le cu tehnologii clasice pe 
care l/’-a înlocuit.

Rămțnînd în același ca
dru al' comparațiilor din
tre tehnologiile vechi și 
noi, se cere precizat că 
utilizarea complexelor me
canizate elimină perforajul 
și reduce în mare propor
ție folosirea ciocanelor de 
abataj, mari consumatori 
de aer comprimat, pentru 
producerea căruia se în
trebuințează, de aseme
nea, energie "electrică. 
Se știe că la întreprinde
rile miniere care utilizea
ză preponderent tehnologii 
clasice, circa 60 la sută din

Ion VASILE, 
inginer șef electromecanic 

I.M. Lonea

(Continuare în pag. a 2-a) 

ziunii malurilor. Totodată, 
realizarea acestei investiții 
de pese 10 milioane lei va 
facilita o mai bună ex
ploatare a cărbunelui din 
zonă. Lucrătorii aceluiași 
colectiv huhedorean de 
muncă au declanșat, de 
cîteva zile, acțiunea de a- 
menajare a pîrîurilor și 
torenților de pe versantul 
stîng al Jiului de Est.
(L V.).

cea, frații Ion și Nicolae 
Oagăr, Mariana Vasilică, A- 
driana Onu, Laurențiu Bal- 
dovin și... „rugbistul" clasei 
noastre, Sorin Nițu, care, du
pă cum vedem, știu să mi- 
nuiască lopata la fel de bi
ne ca menghina, matrița său 
strungul la care lucrează in 
atelierul școală.

— în primul rind, se des- 
tăinuie Cornelia Nicoară, 
munca patriotică este o da
torie cetățenească, nu nu
mai o obligație .școlară. Pre
zența noastră activă pe 
șantiere izvorăște din do
rința de a îmbogăți zestrea 
edilitară a orașului în care 
învățăm, în care mai tirziu 
vom munci.

Nu e nevoie de prea 
te adăugiri la cele spuse de 
cei doi elevi brigadieri. Ei 
știu, că ceea ce fac acum; 
asemeni celor care cu 30 
d ani în urmă intonau 
'„Hei-rup" la Bumbești -3 
Livezeni, fac pentru viitor; 
pentru ei și pentru cei care 
or să vină. Iar aceasta nu e 
deloc puțin.

Mircea BUJORESClJ



Grija pentru sănătatea
i dezvoltarea armonioasă 

a copiilor

I
I

Statul nostru cheltuiește 
rne importante pentrO 
nstruirea, dotarea- și 
acționarea unităților de 
jpii, cît și pentru întreți- 
■rea fiecărui copil în 
irte. După ultimele .sta
diei, în țara noastră 
rea 90 000 de copiii sînt 
grijiți în creșe și aproape 
0 000 în grădinițe. După 
inia etapă a majorării a- 
cațiilor de stat pentru 
•pii, creștere care , în- 
amnă 3 miliarde de Ici 
ural, acordate de stat 
ipiilor și mamelor cu 
ai muiți copii, se va. tre- 
> ia o noua majorare a 
«stor ajutoare. De alt- 
I, cheltuielile sociale pe 
familie ating cifra de 
030 le; anual, ceea ce 

prezintă o creștere de 15 
’î - față de anul 1950. In 
lunicipiul Petroșani e- 
irîurile statului nostru 
nt concretizate in exiș- 
nța a 150 de paturi în 
icțile de nou năseuți și 
■imaturi, 600 de locuri 
i creșe, 200 de paturi în 
icțiile de pediatrie, 19 dis- 
ensare de pediatrie. .
La fiecare .din aceste ni- 
rte, veghează cu dăruire 
i pasiune asupra sănătă- 
■ și dezvoltării armonica- 
! a copiilor, cadre medi- 
j-sanitare competente re- 
rezentate de 30 de medici 
ediatri de circumscripție 
. specialitate și 750 cadre 
ledii de pediatrie si o- 
rotife, ’
Totodată în municipiul 

etroșani există 49 de unL 
»ți de preșcolari (cămine 
i grădinițe) care cuprind 
n număr de 5163 de co- 
ii. Un mare număr din- 
« ei sînt îngrijiți și edu- 
iți in cadru) a 10 cărtii- 
e de copii, dintre care 7 
u program prelungit și 3 
u program săptămînal. 
Constituie un motiv de 
îîndrie faptul că în niurii- 
ipiul nostru învață uri nu- 
iar de 21 158 de elevi cu
rioși în 15 școli primare 
i 35 școli gimnaziale și 
in număr de 4741 de e- 
?vi in cadrul a 7 licee de 
pecialitate. Sîntem în po

Economii
(Urmare din pag. 1)

nergia electrică pe care o 
onsuină este destinată pre
facerii aerului comprimat, 
n cazul extinderii rneca- 
lizării, deci și al seetoru- 
Ji III la Lonea acest pro- 
ent scade, estimativ, sub 
O. Ce .înseamnă aceasta 
n planul eficienței econo- 
nice este ușor de subliniat 
Iacă precizăm că energia 
rneumatică ajunge să 
os te pînă la de zece ori 
nai mult decît. cea elec- 
rieă. ,

Prin introducerea în ex- 
iloatare a unor complexe 
neeănizate în subteran, 
puterea instalată crește 
lubstanțial. Aceasta nu 
ifectează însă în același 
■aport consumul de e- 
îergie. Și iată de ce. In 
razul unui frontal cu sus- 
inere individuală; opera
's de âbatare a cărbune- 

A APARUt” BROȘURA'”’...."te""'"'"?'’’

Rețeaua și profilul școlilor profesionale
Ministerul Educației și Invățămîntului a elaborat i 

broșura „Rețeaua și profilul școlilor profesionale din ț 
Republica Socialistă România — 1979". Lucrarea cu- j
prinde denumirea școlilor, adresa și numărul lor de | 
telefon, ministerul sau Consiliul popular în subor- ' 
dinea căruia funcționează, precum și specialitățile j 
■n care se Pregătesc elevii. ;

Broșura editată, în tiraj de masă, de revista în- ? 
vățămiinul liceal și tehnic profesional, va putea fi ; 
procurată prin unitățile de difuzare a presei diii în- ; 
treaga țară, începînd cu data de 9 mâi. ;

sesia a două școli specia
le, iar copiii ce nu au 
familiile în apropiere sînt 
cazați în trei cămine ce 
totalizează un număr de 
1100 de elevi.

Obiectivele muncii în
tregului corp medico-sa- 
nitar sînt clare : apărarea 
și întărirea sănătății copi
lului, asigurarea unei pro
porții corespunzătoare în 
structura de vîrstă a popu
lației și menținerea tine- 

•reții națiunii. Avem în ve
dere, de asemenea, for
marea unor deprinderi să
nătoase de viață și muncă 
cu regim echilibrat de ac
tivitate și odihnă.

Se efectuează largi ac
țiuni de profilaxie pentru 
identificarea factorilor ■ no
civi asupra sănătății și ne 
preocupă înlăturarea lor. 
In caz de îmbolnăvire, ne 
preocupă acordarea unei 
asistențe medicale promp
te, de înaltă competență 
științifică, recuperarea cît 
mai rapidă a stării de să
nătate și, de asemenea, 
ridicarea nivelului de edu
cație sanitară.

In raport direct cu îm
bunătățirea condițiilor de 
viață și muncă ale oa
menilor din Valea Jiului, 
se constată o creștere a 
sporului natural al popu
lației care este de 11 la 
mie, ceea ce reprezintă un 
indice crescut față de anii 
treeuți și chiar față de me
dia pe țară. Se înregistrea
ză, de asemenea, o scă
dere a mortalității infan
tile.

Anul 1979 este Anul in
ternațional al copilului.. O 
chemare la fapte îndrepta
te spre ocrotirea copiilor 
lumii, iată ce-și propune 
această acțiune internați
onală.' Folosind și această 
ocazie, cadrele medico-sa- 
nitare din .Valea Jiului se 
angajează ca la condițiile 
create de partid și de stat 
să răspundă prin -realiza
rea eu competență a sar
cinilor ce ne stau în față.

Dr. Ruxandra CLEI’CE

la energia
lui se face cel mai adesea 
pe porțiuni de front, ceea 
ce impune mersul conti
nuu al utilajelor de trans
port. Aceeași operație, în 
abatajele sectorului UI 
dotate cu complexe me
canizate se efectuează prin 
tăiere, cu combina și du
rează mai puțin de o tre
ime din timpul efectiv de 
lucru. In celelalte două 
treimi, clacă se evită mer
sul în gol, nu se consumă 
energie decît pentru func
ționarea pompelor hidrau
lice de înaltă presiune, e- 
xistente și în cazul susți
nerii individuale.

Cele două brigăzi din 
abatajele mecanizate de 
bază ale sectorului con
duse de loan Cojoeariu și 

. Dragoș Teleagă —, ca și 
întregul colectiv de sec
tor au dovedit în privin
ța reducerii duratei de

în iureșul bucuriei și a unei vieți lipsite de griji. 
Instantaneu de Ia grădinița nr. 3 din Petroșani. Foto I. LICIU
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Util și frumos
Zona verde de lingă Pa

latul cultural al orașului 
Lupeni va fi completată 
ca dotare edilitară și în
frumusețată. Aici a început 
de. eîteva zile construirea 
unei fîntîni arteziene. Ne 
vom strădui ca această 
lucrare să fie finalizată în- 
tr-un timp cît mai scurt. 
Mutarea fîntînii din fața 
consiliului popular în scu
arul de lingă Palatul cul
tural s-a făcut în concor
danță cu obiectivele viitoa
rei sistematizări a acestei 
zone a orașului. In curîrid 
scuarul va fi dotat cu 6 
bănci. Pentru a nu știrbi 
estetica centrului, pe locul 
fostei fîntîni s-a amenajat, 
deocamdată,. un covor de 
flori.

Drumuri și alei 
asfaltate

O’ altă lucrare cu ca
racter gospodăresc-edilitar 
în curs de realizare o cons
tituie asfaltarea unor dru
muri și alei. Din drumul 
pietruit spre Liceul in
dustrial minier (fost gru
pul școlar minier) s-a as
faltat ‘deja o suprafață de 
■180 mp. Totodată, au fost 
recondiționate prin .plom-

electrică
mers la-ți sub capacitate a 
Utilajelor, un interes deo
sebit. In plus, prin rațio
nalizări și perfecționări 
tehnologice, puterea ins
talată totală a putut fi 
diminuată. De exemplu, 
dacă în feliile superioare 
de exploatare s-au utilizat 
pluguri de tăiere și trans
port, cu o putere de 180 
kW și care funcționau a- 
proape continuu, introdu
cerea combinelor, cu mo
toare doar de 75 kW, a a- 
dus evidente avantaje ca 
eficiență economică. Pe 
măsura avansării comple
xului, pentru unul din 
transportoarele deservind 
frontul brigăzii Teleagă s-a 
renunțat la cel de-al doi
lea motor de acționare, de 
45 kW. Alte sute de kWh 
energie electrică s-au 
economisit zilnic prin tre
cerea la acționarea benzii 
vestice a sectorului cu un 
motor de 22 kW, în locul 
celor două motoare de 30 
kW, cu care banda a fost 
înzestrată inițial. Aseme
nea măsuri, inițiative și 
preocupări ale colectivului 
sectorului III în direcția 
reducerii consumului de 
energie, electrică ; adaugă 
noi avantaje la cele dato
rate deja introducerii nou
lui, progresului tehnic în 
subteran prin extinderea 
utilizării complexelor me
canizate de mare randa
ment. 

bări asfalțice.. porțiunile 
de pavaj afectate de di
verse șanțuri în zona .cen
trală a orașului și a monu
mentului eroilor. Acțiu
nea va fi continuata pe 
stradă Partngultii. Spre 
zona de agrement „Brăița" 
asfaltul a fost întins pe o 
porțiune de drum de 120 
ml. Ultima lucrare de. a- 
cest gen efectuată în car
tierul Vîscoza 3 este asfal
tarea Aleii Castanilor. 
Cum denumirea acestei a- 
lei nu concordă cu. situa
ția reală, urmează ca în 
scurt timp să fie plantați 
castani cu sprijinul cetă
țenilor.

Prestări de serviciii 

pentru populație 

în orașele municipiului continuă acțiunile cetă
țenești de înfrumusețare. Foto : O. GEORGE

lația orașului Lupeni în 
anul 1979 se ridică la 
3 134 000 Iei. Cea mai ma
re parte din această su
mă, cum este și firesc, re
vine lucrărilor avînd 
drept scop conservarea 
fondului de locuințe pro
prietate de stat."

Cu ponderi importante 
în volumul total al servi
ciilor se.înscriu și prestă
rile din gospodăria comu
nală -- salubrizare, asigu
rarea cu apă rece și caldă, 

. transport în comun etc. 
Lucrările gospodărești-edi- 

Titare și de înfrumusețare 
finanțate prin bugetul con
siliului popular pe anul 
1979 vor însuma 1 581 000 
lei, iar cele ce se vor re
aliza din contribuțiile în 
bani ale populației — 
250 000 lei.

Viore! CRIȘAN, 
tehnician

Răspundem cititorilor
• TRAIAN GAI.AȚAN.ța dv. este planificată și se 

va executa în anul viitor.
• GHEORGHE PANTI- 

LIE, Uricani : Primele
prevăzute de art. 2. al De
cretului 410/13 iulie 1973 
se acordă întreprinderilor 
agricole de stat și unități
lor agricole cooperatiste 
care contractează și pre
dau statului tineret bovin 
în greutățile prevăzute. 
„Membrii cooperativelor 
agricole de producție și 
crescătorii individuali — se 
precizează în art. 2 al ace
luiași act normativ — vor 
primi pentru fiecare vițel 
obținut în gospodăria per
sonală și contractat cu sta
tul, pe lingă prețurile de 
contractare..., o primă de 
300 lei".

ț * *

Valoarea prestărilor cu 
caracter gospodăresc de 
«are va beneficia popu

• VASILE BIRNICU, 
Petroșani. La blocul nr. 
16 din strada Muncii, ne-a 
precizat conducerea sec
ției din Petroșani a 
E. G. C. L., se vor e- 
fectua reparații în 
anul ' v i i t o r, imo
bilul fiind inclus pe lista 
obiectivelor planificate în 
vederea reeondiționării. 
Cu acest prilej se vor exe
cuta și remedierile solici
tate de dv.

• SIGISMUND UJVA- 
ROSI și alții, Petroșani : 
Nu mai faceți drumuri 
inutile la secția E.G.C.L. 
Așa cum vi s-a spus, în 
acest an nu vor începe 
alte reparații la locuințe
le din strada Daciei. Lu
crarea necesară ia locuin

■ In ultimul timp, pe i 
= baza clasamentului în- j 

tocmit de ziarul „Șpor- i 
tul", la un meci de :• 
campionat, pe stadie-.- : 
nul din Petroșani vhv 
cei mai puțini specia- i 
tori media 5000. A- i
dică, exact asistența pe j 
alte, stadioane din țară, ; 
cînd echipele . respec- = 
tive au... antrenament. 1 
De ce ? De ce la Tîr- : 
goviște, Buzău sau Rm. : 
Vîlcea, orașe cu o popu- ; 
lație aproximativ e- i 
gală cu a Petroșaniului, ; 
numărul. spectatorilor i 
prezenți la un meci de ; 
fotbal depășește cu mult : 
peste 10 000 ? J
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siui
duc

18,50 100
19,00 Tel
19,20 Ref

Unde ne slnt I 
spectatorii? |
Că echipa noastră Ji- j 

ul mai traversează u- l 
neori cîte o trecătoare i 
eclipsă de formă este i 
adevărat. Dar tocmai j 
în acele momente tre- ; 
bule să fim alături de i 
băieții noștri câre, de ce j 

să n-o recunoaștem, ne j 
aduc și satisfacții. E- j 
xempiul cel mai eloc- î 
vent, meciul de dumi- j 
nică cu Ă.S.A, Tg. Mu- ; 
reș. Și, pe urmă, poate j 
că n-am fi semnalat a- ; 
cest aspect, dacă pe i 
alte stadioane din Va- î 
le am fi văzut mare i. 
afluență de spectatori. ■ 
Dar, nu ! Minerul Lu-:'i 
peni, Minerul Vulcan, î 
Știința Petroșani își : 
desfășoară întîlnirile i 
din campionat în fața | 
a circa 1000 de spec ta-4- 
tori. Ca Să nu mai vor- ș 
bim de handbal, unde | 
dacă se adună la un î 
meci 200—300 de iu- 1 
bitori ai acestui fru- ] 
mos sport! :

Iată de ce, acum cînd \ 
primăvara și-a „luat ro- ■ 
Iul în serios" cînd vre- i 
mea parcă ne îndcam- | 
nă să ieșim la aer, la '■ 
soare, iar tribunele sînt Ș 
goale, ne întrebăm și j 
noi : tinde rie sînt, spec- i 
ta tori i ? î

Corvin ALEXE :

119,40 Filn
t.ru 
a
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rop 
de 
leci 
te <
ga.

21,50 Tel

F

13,00 L 
15,00 Stu 
Radiojur. 
ordonate 
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muzică 
Buletin i 
Vechi m< 
Gheorglw 
patrie. 1" 
conduce 
cîntece. : 
l-ii. 20,00 
primăvai 
populară 

Icu adres: 
sonore. 2 

■ oră. 23,00 
I muzical : 
I_________

Petroșani : Am fost infor
mați de conducerea sec
ției apă și canal a I.G.C.L. 
unde am intervenit, că re
parația pentru urgentarea 
căreia ați solicitat _ spriji
nul redacției a fost exe
cutată.

• NICOLAE POPESCU, 
Petroșani : Aveți dreptate 
în ceea ce. ne relatați. Toc
mai de aceea am,scris pe 
larg și concret, despre pro
blemele pe care le ridicați. 
Un sfatîntotdeauna cînd 
ne scrieți , deplin con
vins că arătați adevărul, 
nu apelați la pseudonime. 
Să manifesăm curaj, să 
combatem pe față tot ceea 
ce este vetust și produce 
greutăți în activitatea de zi 
cu zi.
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Revenim, în această pagină, cu alte consultații, 
din dorința, de a sprijini documentarea cursanților în 
vederea susținerii corespunzătoare a convorbirilor de 
atestare.. Astfel, 'după publicarea celor două consulta
ții indicate pentru cercurile din industrie, transpor
turi, construcții Ia „Probleme fundamentale ale activi
tății de partid și de stat", din aceeași tematică pu
blicăm sinteze pentru celelalte domenii de activitate, 
la același curs („Problemele fundamentale").

In completare, redăm temele prevăzute pentru 
cursurile: „Socialism științific și problemele dezvol
tării economico-sociale a României" și „Probleme ale 
materialismului dialectic și istoric și ale rolului ști
inței și tehnicii în progresul economico-social al țării".

Documentele Congresului al XUIea și 

Conferinței Naționale ale P.C.R. despre 

perfecționarea activității comerciale, de

prestări de servicii și turism

• Comerțul, prestările 
de servicii și turismul 
sînt domenii care contri
buie nemijlocit la desfă
șurarea .unor activități co
respunzătoare de satis
facere a nevoilor de con
sum ale oamenilor mun
cii, în condițiile unei cir
culații cit mai rapide a va
lorilor materiale. Pentru 
ca în aceste domenii să se 
desfășoare activități lâ ni
velul cerințelor, Programul 
partidului prevede :

— dezvoltarea servici
ilor publice la orașe și 
sate ;

— satisfacerea celor mai 
diverse cerințe ale vieții 
civilizate, moderne ;

— perfecționarea conti
nuă a servirii populați
ei ;

—- dezvoltarea și moder
nizarea rețelei comerciale;

— volumul desfacerilor 
de mărfuri cu amănuntul 
se va ridica, în 1980, la 
peste 215 miliarde lei, cu 
peste 52 la sută mai mare 
decît în 1975, prin spori
rea produselor alimentaro, 
de îmbrăcăminte și a bu
nurilor gospodărești de uz 
casnic ;

— numai 
lui volumul 
.mărfuri va

volum de peste 50 miliar
de lei (construcții, nevoi 
casnice, gospodărie comu
nală etc.).

• Condițiile economi- 
co-sociale din țara noas
tră reclamă necesitatea 
perfecționării și moderni
zării permanente a forme
lor, metodelor și mijloa
celor de organizare și de 
conducere a comerțului, 
prestărilor de servicii și 
turismului. .

Se

nală 
le ; .

va avea în vedere : 
amplasarea mai rațio- 
ă spațiilor comercia-

maximă în întreaga 
activitate economico-socialăS/

--^-Aproximativ 1,5

în Valea Jiu- 
desfâcerilor de 
atinge în 1980 

miliarde

— dezvoltarea și diver
sificarea rețelei comerci
ale ; *

— modernizarea și spe
cializarea unităților exis
tente ;

— valorificarea mai bu
nă a vadurilor comerci
ale și a formelor cu tra
diție în comerț (piețe, ba
zare) ;

— buna servire a popu
lației ;

— extinderea autoser
virii ;

— extinderea metodelor 
do servire și yînzare ra
pidă ;

— vînzarea cu expune
re liberă a mărfurilor ;

— comerțul prin' co- 
comerțtil la

citate
00, stare 
i, Repu- 
I telefon

lei; ■ ;
— prestările de servicii 

vor ajunge în 1980 la un
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domiciliu ;

— .testarea 
bogat irea și 
ofertei.
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Atnplul program de dezvoltare economico-socia
lă a Văii Jiului, elaborat din inițiativa și la indicația 
secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, prevede construirea unui mare număr 
de obiective comerciale: magazine universale, hale 
agroalimentare, unități de producție-pentru mărfuri a- 
limetjțpre, unități destinate turismului ș.â.

IN DOMENIUL
Al’KO VIZIONARII

— realizarea integrală a 
prevederilor Programu-a

l’ui de creștere a nivelu
lui de trai pentru 1976— 
1980 adoptat la Confe
rința Națională a P.C.R. 
din decembrie 1977, astfel 
ca volumul total a) des- 

să crească în 
sută față

facerilor 
1980 cu 52,1 la 
de 1975 ;

— asigurarea
a aprovizionării _ 
furi a principalelor 
șe și centre muncitorești, 
acoperirea cerințelor va
riate de consum ale mi
nerilor, metalurgist) lor, 
constructorilor etc. ;
IN PRIVINȚA FONDULUI 

DE MARFA
— in sectorul alimentar 

structura sortimentală să
fie pusă de acord cu ce-

prioritară 
cu măr-

ora-

a

• Satisfacerea cerințe
lor populației impune ri
dicarea în permanență a 
pregătirii profesionale, a 
conștiinței și responasibi- 
lității tuturor lucrătorilor 
din aceste domenii. Se va 
acorda atenție pentru :

— ridicarea nivelului de 
pregătire politico-ideologi
că și profesională;

— aplicarea fermă
principiilor și normelor e- 
tieii și echității socialiste; 
refuzul oricărui cîștig ce 
nu corespunde unei munci 
efectiv prestate ;

— creșterea solicitudinii 
în raporturile cu consu
matorii.

• Promovarea fermă a 
conducerii științifice cons
tituie o cerință de prim 
ordin și de mare actuali
tate, deopotrivă cu asi
gurarea unui sistem in
formațional eficient, de cu
noaștere operativă și pro
fundă, a cererii de consum,

• Vor fi avute în vede
re. căile de creștere a ren
tabilității, întărirea 
tului gospodăresc.

• Organizațiile 
partid sînt chemate
sporească rolul conducător 
în îndrumarea și conduce
rea întregii activități 
merciale, de prestări 
servicii și turism.

spiri-

de 
să-și

co
de

Formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste — obiectiv principal al activității 

organizațiilor de partid
• In politica sa, parti

dul îmbină indisolubil pre
ocuparea pentru dezvol
tarea bazei tehnico-mate- 
riale a societății cu ac
tivitatea ideologică-educa- 
tivă pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a ma
selor și formarea omului 
nou. Congresul Educației 
politice și al culturii so
cialiste a adoptat un vast 
program educativ care cu
prinde orientări clare pen
tru propaganda de partid, 
munca politico-ideologică, 
educația științifică, activi
tatea i nstrut tiv-educati vă 
din școli, creația literar-ar- 
tistieă, 
pentru 
ționali 
gajate 
voltarea 
liste.

CU-.

creația științifică, 
toți factorii educa
și instituțiile an

in formarea și dez. 
conștiinței soeia-

DIRECȚII
OBIECTIVEȘl

FUNDAMENTALE

—îmbogățirea concepți
ei materialist-dialectiee și 
istorice a clasei munci
toare despre lume și so
cietate ;
— dezvoltarea și perfecți
onarea condițiilor vieții 
materiale menite să de-, 
termine o conștiință nouă,

avansată, corespunzătoare 
noilor condiții create, exis
tenței sociale socialiste ; ri
dicarea nivelului de 
noaștere științifică ;

— însușirea concepției 
revoluționare a părtidulrti, 
cunoașterea și înțelegerea 
politicii sale interne . și 
externe, a poziției sale fa
ță de problemele lumii 
contemporane ;

— educarea comuniști
lor, a tuturor . oamenilor 
muncii în spiritul patrio
tismului și solidarității in
ternaționale ;

— educarea comuniști-- 
lor, a tuturor oamenilor 
muncii în spiritul prin
cipiilor și normelor - eti
cii și. echității socialiste;

— educarea, îndeosebi a 
tineretului, în spiritul cul
tului față de muncă ;

— stimularea inițiati
velor, generalizarea expe
rienței pozitive, cultivarea 
abnegației și dăruirii în 
muncă, combaterea indis
ciplinei și manifestărilor

. de. superficialitate, întă
rirea spiritului gospodă
resc de economisire ;

— afirmarea puternică a 
opiniei publice față de cei 
care doresc să primească 
de la societate cît mai mult 
și să dea societății cît mai 
puțin ;

îndatoriri în vederea respectării legii 
și creșterii răspunderii în îndeplinirea 

sarcinilor ce revin fiecărui om al muncii
* Perfecționarea 

lației și a dreptului feste 
determinată de necesitatea . 
și rolul acestora în dez
voltarea și perfecționarea 
relațiilor sociale în actu- 
«^la etapă. Este necesară 
cunoașterea, însușirea si 
respectarea strictă, dc că
tre toți cetățenii patriei, a 
legilor țării, a măsurilor 

in 
soeia- 

obș-

legilor țării, 
legislative adoptate 
vederea dezvoltării 
le, păstrării avutului 
țese, gospodăririi avuției 
încredințate, ocrotirii tu
turor bunurilor din pa
trimoniul socialist.

• In centrul atenției or
ganizațiilor de partid tre
buie să stea :

— înfăptuirea plăfiuri- 
lor economice la toți in
dicatorii, eu maximă efi-

legis- ciență (creșterea produc
ției fizice, a valorii nou. 
create — producția netă — 
a productivității și ran
damentelor, reducerea con- 
sumurilor, gospodărirea- 
chibzuită a materiilor pri
me, pieselor de schimb, 
materialelor, energiei și 
combustibililor, îmbunătă
țirea calității producției, 
folosirea corectă a fondu
rilor bănești).

• In spiritul legii, fie
care cetățean trebuie să 
Ie încadrat într-o muncă 
utilă, să-și asigure exis
tența printr-o muncă' cins
tită și nu pe căi ilicite.

• Se vor organiza dez
bateri, schimburi de ex
periență, întîlniri cu ju
riști pentru cunoașterea,

înțelegerea . și respectarea 
întocmai a legilor, vor fi 
amenajate cabinete pen-- 
tru consultații juridice și 
vor fi intensificate acțiu
nile de formare ă opiniei 
publice înaintate.

— dezvoltarea nivelu
lui de cultură, îmbogăți
rea vieții spirituale, afir
marea multilaterală a per
sonalității umane ; ,

— stimularea gustului,
pentru frumos și util, a 
capacității de a discerne și. 
aprecia valorile culturale 
autentice ; • ' . . .

— amplificarea acțiunilor 
organizate în cadrul Fes
tivalului național „Cîn- 
tarea României", crește
rea participării maselor 
la aceste manifestări, în 
dubla calitate de benefi
ciari și producători ai 
actului de cultură ;

— dezvoltarea creației 
științifice de masă;

— dezvoltarea mișcării 
sportive de masă. •

• Organizațjile de partid 
sînt chemate să îndrume 
și să. conducă nemijlocit 
întreaga muncă educați-.. 
vă, să acționeze prin for
me viabile pentru îmbi
narea armonioasă a pro
ducției cu educația.

Se va acorda atenție:
— îmbunătățirii conți

nutului și eficienței adu
nărilor generale, învăță- 
mîntului politico-ideologic,1 
legării acestuia de reali
tățile concrete din între
prindere sau instituție;

— combaterii și înlătu
rării festivismului, forma
lismului în desfășurarea u- 
nor acțiuni cultural-educa
tive ;

— ridicării întregii ac
tivități educative pe o 
treaptă superioară, con-’ 
ferindu-i un conținut ca
litativ . nou, bogat, efici
ent.

Socialism științific și problemele dezvoltării 
economico-sociale a României

a) PENTRU CURSURILE DIN INDUSTRIE, 
TRANSPORTURI, CONSTRUCȚII :

1. Creșterea eficienței economice — obiectiv cen- 
a partidului ;trai al politicii economice

2. Sarcinile ce revin

Măsurile stabilite cu privire la sporirea 
accentuată a eficienței economice în 
activitatea comercială, de prestări <■*  

servicii

rințeie-unui consum rați
onal ; .■

— în sectorul 
încălțăminte să fie 
sificată desfacerea

texțile- 
inten- 

___ - _ ... .......... îmbră
cămintei confecționate a 
tricotajelor, articolelor pen
tru copii (diversificarea sor
timentelor și ridicarea ni
velului calitativ al acesto
ra) ;

— în sectorul metalo- 
chimic să se facă îmbună
tățirea permanentă a ga
mei sortimentale la arti
colele de uz casnic și gos
podăresc, cosmetice, arti
cole chimice, de sticlărie,

și turism

mobilă, materiale de cons
trucții ele.

— satisfacerea comple
tă a cerințelor la articole 
electrice și neelectrice ca
re ușurează munca în gos
podărie, și asigurarea a- 
eestora cu piese de 
schimb ;

— în alimentația publi
că diversificarea și creș
terea ponderii producției 
culinare ; îmbunătățirea 
activității cantinelor și 
cantinelor- restaurant;

. — în sectorul legumc- 
fructe — aprovizionarea

eu un sortiment -. complot 
de produse la un nivel 
calitativ ridicat ; dezvolta
rea producției de seră, dez
voltarea piețelor ;

— în sectorul de turism 
— extinderea circulației 
turistice interne și inter
naționale, diversificarea și 
ridicarea nivelului servi - 
ciilor prestate, extinderea, 
modernizarea bazei 
riale.

® Se va acorda, 
semenea, o atenție 
tă planificării și repartiză
rii fondului de marfă în 
teritoriu, studierii cerem 
de consum, perfecționării- 
relațiilor contractuale în
tre comerț și industrie, 
dezvoltăm bazei tehnico- 
materiale proprii, crește
rii eficienței economice a 
activității comerciale și 
prestațiilor de servicii.

mate-

de a-
spori-

organelor și organizațiilor 
de partid, sindicat și U.T.C. privind realizarea produc
ției nete și fizice, creșterea productivității muncii, a 
indicelui de folosire a capacităților de producție ;

b) PENTRU CELELALTE UNITĂȚI SI INSTI
TUȚII : ■

-1. Pregătirea teoretică, politico-ideologică a co
muniștilor, a tuturor oamenilor muncii.

Probleme ale materialismului dialectic 
și istoric și ale rolului științei și tehnicii 
în progresul economico-social al țării
a) PENTRU CURSURILE DIN INDUSTRIE, 

TRANSPORTURI, CONSTRUCȚII:
1. Revoluția tehnico-științifică contemporană și 

introducerea pe scară largă a cuceririlor ei în dezvol
tarea economico-socială a României ;

2. Conducerea de către P.C.R. a activității de cer
cetare științifică, dezvoltarea tehnologică și introdu
cerea progresului tehnic.

b) PENTRU CURSURILE DIN CELELALTE U- 
N1TAȚ1 ȘI INSTITUȚII

1. Umanismul și problematica omului contempo
ran. Programul P.C.R. despre promovarea consecven
tă a umanismului socialist.

2. Creșterea rolului științelor sociale în procesul 
de educare și formare a omului nou.
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Mesajul președintelui României 
continuă să se bucure 
de un interes deosebit

MANILA 10 — Trimi
sul special, al Agerpres, Io
sif Socaciu, transmite : Me
sajul adresat de președin
tele Republicii 'Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, celei de-a V-a 
Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare continuă să se 
afle în atenția participan- 
ților la acest forum inter
național, precum și a co
respondenților de presă a- 
creditați la Manila.

Am ascultat cu mult in
teres mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat 
conferinței, ne-a declarat 
Stavros Dimas, secretar de 
stat pentru coordonarea 
economică al Greciei. „Pro
punerile făcute sînt deose
bit de interesante și dele
gația mea le 
atenție".

„Programul 
puncte supus 
ferinței 
Nicolae 
tuie un 
lui în 
ful statului român acțio
nează în planul vieții in
ternaționale pentru crea
rea unor relații mai echi
tabile și mai juste între 
națiuni, pentru eradicarea 
subdezvoltării și accelera
rea progresului în țările 
în curs de dezvoltare" — 
ne-a declarat Aii Gamal 
El Nazer, ministru de stat 
pentru cooperare econo
mică al Egiptului. „Sînt 
de acord cu propunerile 
României și apreciez că e- 
le constituie soluții con
crete la marile probleme 
care confruntă omenirea și, 
în special țările în curs de 
dezvoltare".

E. Sumo Jones, adjunct 
al ministrului comerțului, 
industriei și transportului 
al Liberiei, a spus : „Ceea 
ce dorim noi de la 
UNCTAD V este să adop
te măsuri în problemele 
majore înscrise Pe agenda 
sesiunii și în special, în 
ce privește fondul comun 
de finanțare, care să du
că la o restructurare a 
actualei ordini economice

8,30

8,40

13,05
14,00

15,55

16,50

17,10

studiază cu

zeceîn 
atenției con- 
președintelede

Ceausescu consti- 
exemplu al modu- 
care România, șe-

internaționale în beneficiul 
aspirațiilor de dezvoltare 
ale țărilor rămase în ur
mă. Trebuie să dăm do
vadă de dorință și de voin
ță politică pentru a răspun
de imediat acțiunilor pro
gramului de la Arusha, e- 
laborat de „Grupul celor 
77". In acest sens, aș vrea 
să menționez că opiniile 
exprimate în mesajul pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu reprezintă aspi
rațiile țărilor în curs 
dezvoltare de a lichida 
nechitățile, de a făuri 
nouă ordine economică, 
care toate statele să coe
xiste și să 
mod pașnic, 
progresului 

niri".
„Există o 

gență de opinii între pozi
ția noastră și propunerile 
formulate în mesajul pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu către conferință.. 
Pînă astăzi, nici un șef de 
stat nu a fost, atît de ex-' 
plicit în propunerile sale 
ca președintele României, 
care a exprimat clar nece
sitatea de a se. reduce bu
getele militare. împărtășim, 
de aceea în totalitate po
ziția României", a relevat 
Fernando Altman, minis
trul economiei industriei 
și comerțului din Costa 
Rica.

de
i-
o 

în

colaboreze în 
în interesul 

întregii ome-

mare conver-

DUPA CUM ANUNȚA 
AGENȚIILE TASS ȘI 
UPI, secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, a de
clarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că s-a 
ajuns la o înțelegere de 
principiu privind proble
mele de bază ale negocieri
lor americano-sovietice 
privind limitarea armamen
telor strategice. Secretarul 
de stat american a arătat, 
că, acum, delegațiile S.U.A. 
și U.R.S.S. de la Geneva 
vor materializa înțelegerile 
realizate într-un text de 
acord și vor pune la punct 
cîteva chestiuni secundare.

Întîlnirea reprezentantului
P.C.R. cu secretarul general 

al P.C.F.
încadrează de urgentă,

PRIN TRANSFER:

PARIS 10 (Agerpres). — 
Tovarășul Dumitru Popes
cu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., aflat 

în Franța pentru a parti
cipa la lucrările celui de-al 
XXIII-lea Congres al Par
tidului Comunist Francez, 
s-a întâlnit joi eu Geor
ges Marchais, secretar ge
neral al P.C.F.

In cursul Convorbirii, au 
fost evocate întâlnirile prie
tenești
Nicolae 
ră.șul 
care au 
te esențiale în evoluția re
lațiilor de prietenie, cola
borare și solidaritate din
tre P.C.R. și P.C.F., bazate

dintre tovarășul 
Ceaușescu și tova- 
Georges Marchais 
constituit momen-

pe stimă reciprocă, pe e- 
galitate deplină și respec
tarea dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de 
sine stătător tactica și stra
tegia revoluționară.

A fost exprimată, de a- 
semenea, de ambele părți, 
dorința de a dezvolta în 
continuare raporturile de 
prietenie și solidaritate 
dintre ceie două partide, 
în interesul oamenilor 
muncii din cele două țări, 
ale prieteniei dintre popoa
rele român și francez, al 
cauzei generale a socialis
mului, progresului social, 
libertății și independenței 
popoarelor, al destinderii, 
securității și păcii interna
ționale.

Congresul P.C.F
PARIS 10 — De la tri

misul special Agerpres, C. 
Oprică : Joi au continuat 
la Saint-Ouen, suburbia 
pariziană Saint-Denis, lu
crările celui de-al XXIII- 
lea ..Congres al Partidului 
Comunist Francez. Au avut 
loc dezbateri pe marginea 
raportului Comitetului Cen
tral al P.C.F., în cumul că
rora au luat cuvîntul nu
meroși reprezentanți ai 
federațiilor departamentale

ale partidului, oameni ai 
muncii.

In cursul dimineții, de
legația Partidului Comunist 
Român a transmis celui 
de-al XXIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Fran
cez mesajul Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, personal al 
tovarășului N i c o 1 a e 

- Ceaușescu, secretar general 
al partidului.

ÎN CADRUL celui de-al 
7-lea Festival Internațional 
Cervantino, desfășurat în 
orașul Guanajuato din Me
xic, o formație de 
contemporan din 
noastră a prezentat 
spectacole care au 
deosebit de apreciate de 
un numeros public.

AGENȚIA TASS ANUN
ȚA că Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugosla-

via, președintele U.C.I., va 
sosi la mijlocul lunii mai 
în Uniunea Sovietică la 
invitația C.C. al P.C.U.S. și 
a Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., într-o 
vizită de prietenie și pen
tru o scurtă perioadă de 
odihnă.

balet 
țara 
două 
fost

IN PREZENT este ' des
chisă la Madrid expoziția 
„însemnări despre Româ
nia" • a pictorului spaniol 
Javier Clavo. Expoziția se 
bucură de un deosebit suc
ces, fiind vizitată de un 
măre număr de specialiști 
spanioli în domeniul arte
lor plastice, oameni de cul
tură, studenți.

■

— administrator cămin studențesc

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 si Decretului 
138/1977.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic la Biroul plan-retribuire, personal — te
lefon 42973.

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.

Crupul școlar Lupeni
ANGAJEAZĂ URGENT

— un muncitor calificat conducător auto

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

Duminică, 13 mai
l Gimnastica la do

miciliu.
I Tot înainte ! Agenda 

pionierească.
’ Șoimii patriei.
i Film serial pentru 

copii. Insula miste
rioasă. Ultimul epi
sod.

i Viața satului.
1 Pentru căminul dum

neavoastră.
i Bucuriile muzicii. 

De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical. 
Umor și muzică..
Desene animate. Wo
ody, ciocănitdarea 
buclucașă.
Cu pluta pe Marea 
Neagră. - :
Folclor pe meridiane. 
Planeta inocenței.
Șah mat în... 15 mi
nute'!
Film Serial. Dickens 
la Londra. Episodul 
9.
Reportaj TV. Che
marea.
Telesport.
— Campionatele eu
ropene feminine de 
gimnastică.. Selecți- 
mi înregistrate 

ia Copenhaga.
— Fotbal internați
onal. Rezumatele ce
lor mai interesante 
meciuri disputate în

va-

stat. Pre- 
țară. O co- 
franco-ita-

ultimul timp în Eu
ropa.

■ — Handbal masculin 
Steaua — Minaur 
Baia Mare (repriza a 
II-a).

18,50 1001. de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Față-n față la 

rietăți.
20,10 Film artistic. Din ra

țiuni de 
mieră pe 
producție 
liană.

21,45 Telejurnal. Sport.
Luni, 14 mai
Emisiune în 

maghiară. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Panoramic.
Roman foileton. Pol- 
dark. Episodul 12.
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
Cadran mondial. 
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

16,00

20,55

21,25
21,45
22,00

9,00
10,00

de

limba

Pol- 
epi-

Marți, 15 mai
Teleșcoălă.
Roman foileton, 
dark. Reluarea 
sodului 12.

10,55 România pitorească.
11,15 Telecronica pentru 

pionieri.
11,35 Moștenire pentru vi

itor. . George Căli- 
nescu.

17,00
17,05

17,25

17,45

Telex.
In direct, de la po
litehnică.
Curs de limba en
gleză.
Din țările socialis
te.
Medalion. Acad. Ra
du Vulpe.

i.i.ii.i■■■■■■■■■■•>■■■<■•*•■■•> ii■■■■■■iia

heaten-Atenție la... 
ție.
Album coral.
Telex.
Telex.
Teleșcoălă.
Curs de limbă ger
mană.
Tragerea pronoex- 
pres.

gia.
Căsuța poștală TV. 

pentru 
din

Epi-

PROGRAMUL TV

18,15 Muzică și publicita
te.
Revista social-politică 
TV. Din gîndirea po
litică a președintelui 
României Nicolae
Ceaușescu ’ volu
mul „Dezarmarea". 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Ancheta TV. Gust 
amar.
Seară de teatru. 
„Institutorii" de Ot
to Ernest. Premieră 
TV.
Telejurnal.

Miercuri, 16 mai
9,00 Teleșcoălă,

10,00 Profil teatral, 
trul dramatic 
Galați.

11,10 Șoimii patriei.
11,20 Muzică populară.

18,30

18,50
19,00
19,20

21,45

Tea- 
din.

19,00
19,30

19,40
20,30

21,30

21,45

17,55 Gala antenelor. Mol
dova (II).

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 . înLa ordinea zilei 

economie.
Noi femeile.
Telecinemateca.
Colinele mîniei. 
mieră pe țară,
producție anglo-ame- 
ricană.
Cîntarea României. 
Telejurnal.

Joi, 17 mai

11,40.

Pre-
Co-

Film serial
copii. Povestiri 
pădurea verde.
sodul 10.
Telejurnal.
Incursiune în 
dian.
Ora tineretului.
Teatru scurt. Inspec
torul broaștelor 
Victor Eftimiu. 
mieră pe țară.
Meridianele cîntecu- 
lui.
Telejurnal.

Vineri, 18 mai
i Teleșcoălă.
i Telecinemateca 

luare).
1 Pe coordonatele dez

voltării. Breaza.
Un cor centenar.
Telex.
Emisiune în 
germană.
Tragerea loto.
La volan.
1001 de seri.

21,50
general al partidului. 
Telejurnal.

19 mai

coti-

de
Pre-

(re-

limba

Telex.17,00
17,05 Teleșcoălă.
17,25
17,45
'p ■

Curs de limbă < rusă. 
Pentru timpul dv. 
liber, vă recoman
dăm../

18,00 Reportaj pe glob'. 
Imagini uin Norve-

18,25
18,35
18.50 _ _ ___
19,00 Telejurnal.
19,30 Prim plan.
19.50 Film artistic.

cembrie. Premieră pe 
țară. Coproducție a 
studiourilor cinema
tografice din Fran
ța și Algeria.

21,15 O artă pe măsura 
timpului nostru — 
creatorii răspund 
chemării secretarului

De-

Sîmbătă,
Telex.
Curs de 
niolă.
Curs de 
ceză.
Concert
Corespondenții 
dețeni transmit... 
Muzică populară. 
Olimpiadele —• pres
tigioasă’ manifestare 
științifică școlară. 
Muzica în imagini. 
Un fapt văzut de a- 
proape.
Agenda culturală.
Clubul tineretului... 
vă invită la o în- 
tîlnire pe plaiuri hu- 
nedorene.
Stadion. Emisiune 
de «elecțiuni sporti
ve.
Petrodvoreț și fru
musețile sale.
Săptămîna politică 
internă și internațio
nală.

1 1001 de seri.
I Telejurnal.
I Teleenciclopedia.
i Publicitate.
' Film serial. In spa

tele ușilor închise. 
Ultimul episod.

21,05 Intîlnirea de sîmbă- 
... ' tă seara.
21,45 Telejurnal. Sport, ,

12,30
12,35

12,55

13.15
14.15

15,20
15,50

16,20
16,50

17,35

18,15

18,35

18,50
19,00
19,30
20,10
20,15

limbă spa-

limbă Iran

de prînz. 
ju-
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