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Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 

a făcut o vizită de lucru 
în județele 

Brașov și Covasna

ț.F Ti /

Noi recorduri, noi succese
minerești

$41NA LUPENI
• Recordul zilei la , 

ducția de cărbune extras — 
7 600 tone de cărbune coc
sificabil.

Prin producția record ex
trasă în 18 aprilie (cea mai 
mare producție zilnică rea
lizată în această lună) mi
nerii Lupeniului au obținut 
cea mai mare depășire a 
sarcinilor zilnice planificate 
— plus 1 094 tone de căr
bune cocsificabil. In felul 
acesta producția extrasă su
plimentar de la începutul 
lunii a "tiepășit 5 000 tone 
de cărbune cocsificabil.

Producția suplimentară a 
fost realizată și in luna a- 
prilie pe seama depășiri
lor înregistrate la produc
tivitatea muncii planificate 
cu 459 kg/post în cărbune 
și 119 kg/post pe întreprin
dere.

Cele mai bune realizări 
le-au obținut iu ziua de 
18 aprilie colectivele sec
toarelor VI —- plus 451 to
ne ; IV — plus 361 de tone 
Si VII — plus 92 de tone. 
Aceleași sectoare obțin și 
cele mai mari depășiri la 
producția de cărbune ex
tras de la începutul lunii : 
plus 5 329 tone sectorul IV ; 
2 851 tone sectorul VI și 
plus 190 tone de cărbune 
sectorul VII.

pro

Casei 
Petro-

In sala mică. a 
de cultură din 
șani s-a deschis vineri 
expoziția „Zilele cărții 
în Valea Jiului**, mani
festare, organizată 
Comitetul județean 
cultură și educație 
cialistă, Consiliul 

dețean al sindicatelor 
Centrul de librării De- 
va.Tntegrată în Festi
valul național „Cînta- 
rea României". La festi
vitatea de deschidere a 
avut loc și un recital 
de versuri ale membri
lor cenaclului literar 
„Panait Istrati**, susți
nut de poeți amatori 
și actori de la Teatrul 
de stat Valea Jiului,

cărții

de 
de 
so- 
ju-

Și
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Cu două zile înainte de încheierea celei de a 
Il-a decade a lunii aprilie, în ziua de 18, trei între
prinderi miniere realizează un plus de aproape 2 000 
tone de cărbune din care 1 500 cocsificabil, iar la ni
velul C.M.V.J. se realizează pentru prima dală în a- 
ceastă lună o producție zilnică de 31 500 tone de 
cărbune.

MINA BĂRBÂTENI

de 
de

• Ambele sectoare 
producție au sarcinile 
plan lunare depășite.

Prin depășirea producti
vității muncii planificate cu 
724 kg/post în cărbune și 
250 kg/post pe întreaga ac
tivitate economică a între
prinderii minerii de la Băr- 
băterii au obținut în această 
lună o producție suplimen
tară de 3 100 . tone, de căr
bune cocsificabil.

Sectorul I realizează un 
plus de aproape 800 de to
ne pe seama depășirii pro
ductivității muncii planifica
te în 
kg / post, 
plus de 
cărbune
productivității muncii 
cărbune cu 1 039 kg/post.

MINA PETRILA
• Pentru prima dată in 

această lună- (în 18 aprilie) 
sarcina zilnică a fost reali
zată în proporție de 107,8 
la sută.

In ziua amintită la nivelul 
sectoarelor, sînt înregistra
te procente de realizare a 
sarcinilor planificate de 
115,6 la sectorul 
la sectorul IV și 
sectorul I.

De la începutul 
prilie, cele mai

cărbune cu 705 
iar sectorul II un 

2 300 de tone de 
pe seama sporirii 

în

lunii a- 
mari pro

cente de realizare a planu
lui la cărbune extras le 
înregistrează sectorul V —- 
101,6 la sută (122,3 la sută 
procent de realizare ă pro
ductivității muncii planifi
cate în cărbune) și secto
rul III — 101,3 la sută.
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Contînuîndu-și dialogul 

cu țara, cu cele mai 
largi și diverse categorii 
de făuritori de bunuri ma
teriale și spirituale de pe 
întreg cuprinsul patriei 
noastre socialiste, 
rășul Nicolae 
secretar general al 
dului Comunist 
președintele 
Socialiste România, 
întîlnit, sîmbătă, cu

tova- 
Ceaușescu,

Parti- 
Român, 

Republicii 
s-a

_______ oa
menii muncii din județele 
Brașov și Covasna.

Secretarul general al
partidului a fost însoțit în 
această nouă vizită de
lucru de tovarășul Gheor- 
ghe Oprea.

La Brașov —- puternic
și modern centru al cons
trucțiilor de mașini ro
mânești, unde se realizea
ză mai mult de jumătate 
din producția națională 
de motoare cu 
internă, întreaga 
ție de

rului prezidențial pe ■ U- 
nul din stadioanele o- 
rașului, mii de cetățeni, 
ai Brașovului au dat glas 
profundei prețuiri și a- 
dîncii stime pe care le 
poartă . conducătorului 
partidului și statului nos
tru pentru activitatea 
o pilduitoare energie 
patriotism consacrată 
nelui și prosperității 
rii, a tuturor cetățenilor 
săi. S-a scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — 
P.C.R. I“, „Ceaușescu — 
România — stima noastră 
și mîndria !“.

Primul obiectiv înscris 
în programul vizitei de 
lucru în municipiul Bra
șov este întreprinderea 
de autocamioane. La in
trare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este salutat cu 
căldură de loan Avram, 
ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, Ma- 
nole Sechei, directorul ge
neral al Centralei indus
triale pentru mijloace de 
transport auto, Ion Ma- 
teescu, directorul general 
al întreprinderii, de re
prezentanți ai Consiliului 
oamenilor muncii.

Secretarul general al 
partidului este informat 
despre măsurile luate de 
centrala de profil și de 
conducerea întreprinderii 
pentru aplicarea progra
mului stabilit privind com-

de
Și 

bi- 
ță-

mai mari. Atît din preci
zările specialiștilor, cit și 
din graficele prezentate 
pe parcursul vizitei a- 
pare evidentă marea im
portanță economică a a- 
cestei acțiuni — inițiată șl 
urmărită cu deosebită a- 
tenție de secretarul ge
neral al partidului — 
întrucît asigură utilizarea 
unui combustibil mai ief
tin, dar și în cantități mai 
mici decît motoarele cu 
benzină.

Pornindu-se de la a- 
ceste elemente esențiale 
în contextul crizei ener
getice mondiale, Ia între
prinderea de autocamioa
ne din Brașov se are în 
vedere reconsiderarea unor 
linii tehnologice, atît în sec
toarele calde, cit și în cele 
de prelucrare, adaptîndu-se 
tehnologiile actuale de fa
bricație la noile cerințe pe 
care le ridică dezvoltarea 
.în perspectivă a economiei 
noastre, ca- și cerințele de 
pe piața 
Secretarul 
partidului este informat că 
au fost organizate linii-a- 
gregat specializate, realiza
te în marea lor majoritate 
prin autodotare, folosin- 
du-se experiența dobîndită 
de colectivul întreprinderii 
de autocamioane, care, în 
anul 1954, a executat pri
mele agregate și linii auto
mate din țara noastră. Se 
precizează că întreprinde
rea are condiții pentru lăr-

combustie 
produc

ție de autocamioane 
peste 90 la sută din cea 
de tractoare — conducă
torul partidului și statu
lui nostru a analizat Ia 
fața locului, cu reprezen
tanți ai organelor locale, 
ai ministerului și cen
tralelor industriale de re
sort, cu specialiști și mun
citori, felul în care se a- 
plică programul 
suri stabilit cu 
vizitei de lucru 
nuarie a acestui 
zînd direcțiile principale pleta dieselizare a par-
de dezvoltare și moder
nizare a producției de 
autocamioane și tractoa
re românești.

La aterizarea elicopte-

Șl

de mă- 
prilejul 

din ia-. 
an, vi-

cului de autovehicule, prin 
creșterea ponderii celor 
dotate cu motoare Diesel, 
în special din gama de 
puteri de peste 215 CP și
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Brigada condusă de EUGEN VOICU
— „Brigada înaltei productivități"

96000 tone de cărbune
peste prevederi

I
I
!

1

fier vechi pentru

An de an, producția ex
trasă suplimentar de mi
nerii formației, conduse de 
Eugen Voicu este în con
tinuă creștere, ajungînd, 
de Ia 9 567 tone de căr
bune peste plan în 1976, 
la aproape 33 000 tone 
extrase peste prevederi în 
1979, îar roadele primu- 

trimestru al acestui

î
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obținută suplimentar de-a lungul cinci- 
- 1980 (trimestrul 1) î

plus 9 567 tone de cărbune ; 1977 — plus

P reducția
naiului 1976 -

1976
19 378 tone; 1978 — plus 24 632 tone; 1979 — plus 
32 900 tone ți 1980 — (trimestrul I) plus 8 464 tone; 
de cărbune.

an, plus 8 464 tone de căr
bune, prevestesc noi suc
cese, superioare chiar 
celor din anii precedenți.

Depășirea medie de 
productivitate în acest 
cincinal — 1 500 kg/post 
— demonstrează cu priso
sință hărnicia și pricepe
rea, destoinicia minerilor 
brigăzii conduse de cu
noscutul miner Eugen 
Voicu, împreună cu șefii 
de schimb Nicolae Boboc, 
Vasile Herineanu, Ștefan 
Alba, luliu Boyte, Dumi
tru Panțucu, Gavrilă Mi
hai, Marin Domnița și 
Horea Mirea. Oamenii,

curi de muncă au fost do
tate cu complexe mecani
zate) minerii Iui Eugen 
Voicu au făcut dovada 
clară a înaltei și multila
teralei pregătiri profesio
nale de specialitate fiind 
gata oricînd să treacă de 
îa o tehnologie clasică la 
una modernă, de mare 
productivitate. Realiztn- 
du-și angajamentele în 
întrecerea socialistă, mi
nerii brigăzii sînt hotă- 
rîți să nu precupețească 
nici un efort pentru a ob
ține în continuare noi suc
cese.

Prin producția extrasă 
suplimentar de la începu
tul cincinalului, brigada 
condusă de Eugen Voicu 

mare și-a realizat integral pre-

colectivul din mijlocul 
căruia au izvorît două 
dintre cele mai valoroa
se inițiative minerești — 
„Brigada înaltei producti
vități1", „Să muncim și 
să trăim în chip comu- 
nist‘“ — au evidențiat 
prin succesele realizate va
loarea acestor inițiative 
care au fost preluate de 
numeroase alte formații 
de lucru din Vale.

Avînd cea mai
parte a timpului cite trei .vederile întregului cinci,
locuri de muncă din care nai depășindu-le cu peste
unul în permanență corn- 12 000 tone de cărbune, 
plex mecanizat, (în ulti
mele luni chiar două lo- Dorin GHEȚA

î
i

In aceste zile premergă
toare începerii lucrărilor 
marelui forum al tineretu
lui din patria noastră, u- 
tecîștii de la S.T.R.A. Pe
troșani participă Ia multi
ple acțiuni de muncă vo
luntar patriotică. Printre 
acestea se numără și co
lectarea fierului vechi. La 
o singură acțiune, ce a a- 
vut loc recent, tinerii de 
la S.T.R.A. au colectat și 
predat 3000 kg fier vechi. 
Printre participant la a- 
ceastă acțiune se numără 
Eugen Ionescu, Nelu Cu
prinșii, Ștefan Moc, Victor 
Holobuț și alții. Asemenea 
acțiuni se vor organiza și 
în continuare.

Vasile BELDIE,
șofer S.T.R.A.

în pag, a 3-a
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Un parc 
grădină

măvară o Țîntînă Ta cărei 
apă este folosită pentru u- 
darea florilor și a stratu
rilor de zarzavat. Aici se

dafiri cu florile negre. In 
preajma vișinilor, lilieci

lor, tufelor de iasomie alb- 
roz, se află aici în grădi-

Există în orașul Vulcan 
un grup de locatari harnici 
care se remarcă și în a- 
ceastă primăvară prin ac
țiunile gospodărești și da 
înfrumusețare a grădinii- 
parc pe care o au de cîțiva 
ani în preajma locuințelor 
Este vorba de locatarii 
blocurilor Gl, G2 și G3 din 
strada Republicii.
. In mijlocul grădinii a 
fost săpată în această pri-

GOf PODARILOR

citorul Mihai
tiflejerul Ion ,.
soția sa Ștefania, respon
sabilul blocului G3, Ioan; 
Ciornei. Ei sînt ajutați de 
locatarii Teodor Balint, 

Maria

Vargyâs, ai- 
Negrea și

răsfață în . soare ciuboțica 
cucului în toate nuanțele 
roșului, galbenului, movu
lui. Urmează să înflorească 
lalelele multicolore, zam
bilele, bujorii, crinii albiși 
galbeni. Intre aceste minu
nate flori se află și câteva e- 
xemplare de lalele și tran-

cuprinde,
30 de stra-

na-parc, peste 300 dc tran
dafiri.

Grădina-parc 
de asemenea,
turi de zarzavat. In frun- 

. tea inițiativelor gospodă
rești s-au aflat întotdeauna 

. pensionarii Zaharia Mihuț 
și Aristița Rogobele, mun-

locatarii Teodor 
Constantin Bîrchi,
Marton, Anghelina Simio- 
nesi, Romana Negruț, E- 
lena David, Elena Pădu.- 
reanu, Ghizela Vargvas, 
Boris Lașcu, Mircea și Ro- 
dica Cărare, Gabriela Mar
țian, Constantin Ailincăi, 
Rozalia Olaru, Alfred Si
der, Felicia Călugărit și 
alții.

luliu POPA, 
subrcdacfia Vulcan
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locurile de agrement și grădinile 
de vară pot primi oaspeți

Sezonul estival 
pie. In dorința de 
m.i cititorii ziarului nostru 
cu privire Ia ceea ce s-a 
făcut sau este în curs de 
realizare pentru ca locu- : 
rile do agrement și grădi
nile de vară să fie gazde 
ospitaliere, .am vizitat 
nelo dintre 
discuții pe 
cit responsabili

Cîleva zile la 
treg.ul personal 
rasa „Minerul", 
cu tovarășul Fraiicisc ȘU- 
BA. responsabilul unității, 
a muncit l.i vopsirea , îm
prejmuirii.. terasei, meselor, 
scaunelor și la executarea 

. altor 
dinii 
circa 
făcut 
mese 
„Cerna' 
orașului Petroșani.

sc apro- 
a infor-

ele, am purtat 
această temă 

de unități, 
rine 'în
de la te- 

. în frunte

lucrări ce dau gra
uri aspect .plăcut. De 
două săptămâni, ' s-au 
vopsiri de scaune și 
și la terasa localului 

din incinta pidții

și împrejmuirea, 
lădițele in care 
panseluțe. Intra-

vopsit 
precum și 
s-au sădit 
rea din bufet este însă și 
acum străjuită de o groa
pa, care, de cile ori plouă, 
se transformă într-o băltoa
că. Și ciad te gîndești că 
groapa se putea astupa cu

alte amenajări care alături 
de pitorescul naturii să 
creeze ambianță plăcuta 
pentru musafirii noștri. Ca 
o noutate, unitatea noas
tră va pptea oferi amato
rilor, pe lingă gustoasele 
grătare, ' mititei și alte 
produse, și pește proaspăt

In preajma sezonului estival

vopsitorii. „Vopsirea scau
nelor și meselor o vom e- 
x 'cuta însă în zilele de 
Juni și marți (21-22 apri
lie a.c.) deoarece la înce
put de săptămînă afluența 
consumatorilor este mai 
mică. Tot în cursul săptă- 
mînii viitoare vom termina 
de plantat florile care, îm
preună cu frumusețea îm
prejurimilor, vor crea 
ambianță plăcută 
mă“. Condițiile de 
mici, grătare sau 
in aer liber • sini

săplămini 
restaurantului 
din cartierul

Cursuri de pregătire la Institutul de mine

puțin ciment și pietriș...
La data de 12 aprilie ca

bana de la Peștera Bolii 
se afla încă în stare de 
hibernare, deși natura a 
început să-și primenească 
veșmintele. „Peste două 

-zile. începem și... noi ac
țiunea de primenire — 
ne spunea tovarășul luliu 
Deneș. responsabilul uni
tății — vom, vopsi mese
le, scaunele, împrejmuirea 
terasei, executa și

din propriul bazin de lin
gă cabana". Promisiunile 

, au fost respectate, lucrările 
fiind terminale în 15 apri
lie.
; După cum ne-a informat 
tovarășul Gheorghe Cojd- 
caru, responsabilul „Ca
banei Brădet", la aprecia
tul loc de agrement de pe 
dealul Institutului au în
ceput deja lucrările de

te de câteva 
la terasa 
„Paringul" 
Aeroport.

Se poate 
locurile de
dinile de vară din 
orașului 
curs de 
sezonul 
să ■ unde
cu întârziere, 
cer urgentate.

D. CRIȘAN

simplă
1 pentru eliminarea

pierderilor de apă caldă
Văzind preocuparea ge

nerală pentru combaterea 
risipei de orice fel, aș 
vrea să prezint un .aspect 
din orașul nostru, Lupeni, 
și să sugerez o măsură 
Ljire, aplicată, .ap putea 
conduce la estomparea u- 
nor pierderi de apă cal
dă și combustibil. lată 
despre ce este vorba. Fie
care microcentrală termi
că, pentru a-și menține e- 

apei în instala- 
monlat pe, aco- 
celui mai înalt 
raza ei, un vas 

care are' rolul

chilibrul 
ție, afe 
perișul 
bloc, din 
egalizator

. de a nu permite golirea 
insla'ației. In momentul 
cînd apa din vasul ega
lizator începe să scadă, 
fochistul de serviciu trece 
Ia realimentarea instalați
ei, La partea superioară 
vasul egalizator este 
văzut cu o conductă 
prea plin, prin care 
din surplus curge 
jgheabul blocului, 
aici, prin burlan, 
nalizare. De multe ori, fo
chistul fiind ocupat cu 
alte treburi, nu obsqrvă 
curgerea apei prin prea 
plin și astfel, la fiecare 
completare a vasului ega
lizator, se pierd marl can
tități de apă încălzită la 
temperatura de 50

pre- 
de

apa 
în 

iar de 
în ca-

grade Celsius, pentru în
călzirea căreia s-a consu
mat combustibil. Alimen
tarea făcîndu-se de do- 
uă-lreî ori pe zi și avînd 
în vedere numărul mare 
de centrale existente, risi
pa se ridică la o impor
tantă cantitate de apă cal
da și de combustibil. A- 
ceste pierderi s-ar putea 
preveni prin montarea la 
fiecare vas egalizator a 
unui plutitor cu contact, 
iar în centrala termică a 
unor sonerii. In momentul 
umplerii vasului, plutito
rul ar închide contactul, 
punînd în funcție și so
neria. Fochistul ar fi a- 
vertizat imediat pentru o- 
prirea alimentării instala
ției. Pierderile de apă cal
dă și de combustibil ar fi 
astfel estompate.

Șteian MOLDOVEANU, 
strada Aleea Liliacului, 

bloc C 1, ap. 17, Lupani.
N.R. Invităm cadrele de 

la exploatările de gospo
dărie comunală și locativă 
din Valea Jiului care răs
pund de funcționarea cen
tralelor termice să anali
zeze sugestia cititorului 
nostru Ștefan Moldoveanu 
din Lupeni, in vederea e- 
ventualei aplicări in 
mai scurt

Incepind do astăzi, Institutul de mine din Petro
șani organizează, in fiecare duminică, cursuri de pre
gătire pentru candidații la concursul de admitere — 
cursuri serale inqineri. Astfel de cursuri și consultații 
care vin in sprijinul desăvîrșirii pregătirii tuturor ti
nerilor din Valea Jiului, care vor să-și continue stu
diile superioare miniere, vor avea loc și joia, desfă- 
șurîndu-se. cu participarea cadrelor didactice de la 
Institutul de mine și din licee, la t.'ricani (în localul 
școlii generale), Lupeni (Liceul industrial nr. 1), Vul
can (la Liceu) industrial), Petroșani (la Liceul de ma- 
temalir ă-fizică) și Pelrila (la Liceul industrial) și vor 
continua pînă la începerea concursului de admitere.

Ajutoarele" primăverii la... lucru. Foto: loan BĂLOl

Și
a- servi 
o bere 
asigura

și

spune deci 
agrement, gra- 

raza 
Petroșani sînt în 
pregătire pentru 
estival. Acolo in
ele au „demarat" 

lucrările
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Handbaliștii, 
calificați in turneul 

final
Sala de sport din Deva 

a găzduit recent, una din 
„zonele" campionatului re
publican de handbal re
zervată juniorilor II unde 
alături de campioana ju
dețului nostru C.S.Ș, Pe
troșani— au participat și 
campioanele județelor Dolj; 
Olt, Alba și Vâlcea. Domi- 
nîndu-și net partenerii de 
întrecere, echipa prol. Ion 
Polilronie a obținut in ce
le patru jocuri susținute 
numai victorii și s-a cali
ficat pentru turneul final 
care se va desfășura la 
Oradea in perioada 13-15 
iunie a.c. S-au evidențiat: 
Ovidiu Desculțu, Jeno 
Nagy, Gabriel Grigore, Si
gismund Dany, Gheorghe 
Enea, Mircea Stănescu și 
Vasile Cupceac.

Servire ireproșabilă 
la „Gospodina" din Vul
can. Păcat insa că aici 
preparatele și semi- 
preparalele (executate 
de bucătăria restauran
tului Perla) sînt STAS, 
chiileluțe, sarmale și 
piftii, preparate puți
ne și care se vînd în 
primele ore ale dihtine- 
țiip’-după care „Gospo
dina" se transformă în 
chioșc de răcoritoare. 

Foto: B. IO AN

Fotbaliștii pe locul III
Secuiesc 

concursul 
cu pro- 

parlicipat

La Cristurul 
s-a desfășurat 
unităților școlare 
fii de fotbal. Au
8 echipe împărțite în do
uă serii. Activînd în seria 
a 11-a cu C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc, C.S.Ș. Tg, Mureș și 
C.S.Ș. Reghin, echipa prof. 
Ioan Ilea de la C.S.Ș. Pe
troșani a reușit să ocupe 
locul II iu scrie și locul 
ill în linal. De menționat 
că echipa din Petroșani a 
prezentat cel mai linar lot. 
Demn de reținut faptul că 
golgeterul competiției a 
fost E’. II Henzel (Școala

generală nr. 
cu 9 goluri), 
țan (Școala generală nr. 5 
Petroșani) a fost conside
rat cel mai bun portar iar 
Daniel Timofte, (Școala ge
nerală nr. 6 Pelrila) a fost 
declarat cel mai bun cons-. 
tructor de joc. Să sperăm 
că toți acești copii ne vor 
oferi și in continuare satis
facții, iar cei mai buni din
tre aceștia vor deveni fot
baliști de nădejde ai echi
pelor de juniori și mai târ
ziu a celor de seniori din 
Vale. Aviz specialiștilor.

4 Petroșani 
Sorin Ghi-

S. BALO1

Breviar de vacanță

Avancronică
• Handbalul este pre

zent duminică la nive
lul diviziei B (tineret) și 
campionatului județean. 
Pe terenul Clubului 
sportiv din Petroșani are 
loc duminică, ora 11, 

dintre Utilajul- 
Petroșani — E- 

Rovinari cbnlînd 
campionatul di- 

B (tineret). In

tiran.

anului, peste preve- 
14500 tone de cărbu-

fiică de la începutul va- 
. canței activitățile sportive 
prevăzute la nivelul orașe
lor și municipiului s-au 
deslașurat în bune condi- 
țiuni. Astfel, pionierii au 
avut pe lingă competiția 
„Diamantul negru" la hand
bal și întreceri la 
categorii de vîrstă 
și 12—14 ani dotate 
pele memoriale 
Crîsnic" și „Tudor 
chiva".

După disputarea etapelor 
iutei școli la nivelul orașe
lor. la Petroșani s-a des- 
idșural turneul linal de 
fotbal. La categoria 10—12 

troleul a lost cișligal 
echipa Școlii genei aie 
1 Petroșani care a m- 

trecul in meciul holurilor 
echipa Școlii generale nr. 
3 Lupeni cu scorul de 3—2. 
La categoria 12—14 ani 
câștigătoarea trofeului a 
fost echipa Școlii generale 
nr. 3 Lupeni care s-a pre
zentat in competiție cu o 
echipă de categoric in
ferioară, adică pentru 
10 — 12 ani in
de 12—J4 ani. Cu toate 
creștea, echipa Școlii, ge
nerale nr. 3 Lupeni (prof. * 
Nicolae Cornoiu) a învins 
cu Scorul de 4—2 echipa

Școlii generale nr. 1 Pe-

fotbal,
10—12. 
cu cu- 
„Aurel
Paras-

loc
d-

brigadierului.
I I u cabana Cîmpu lui Neag 
| mina Uricani a organizat 
• vineri „Ziua brigadierului".

Au participat fruntași în 
producție, prezența cea 
mai numeroasă fiind înre
gistrată din partea colecti
vului sectorului 11 al minei, 

i care a extras de Ia înce-

că 
în

pes-
este interzis, 
calificare. La 
și-au început 
două noi 

în

Pentru pescari. Aso- 
g- nerală a vinăto- 

și pcsceiiloi sportivi 
. comunică membrilor săi 

prohibiția pescuitului
apele colinare și de șes are 
ioc în perioada 21 aprilie —- 

19 iunie a.c. Dn asemenea, 
în apele care constituie 
frontiere de stai, prohibi
ția este lixată pentru pe-

rioada 21 aprilie - 20 mai
a.c. In consecință, în pe
rioadele menționate 
cu it ui sportiv

• Curs de
U.E. Paroșeni 
activitatea
cursuri de calificare, 
meserni'e de mecanici uti
laje și agregate enei getice 
și electricieni reparații și 
întreținere. La cursuri par
ticipă 76 muncitori, majo
ritatea femei, (1. Popa, co-

lesp.)
« Locuri fruntașe. La 

concursul internațional de 
sănie de ia Oberhof R.D.G., 
surorile Rita și Livia 
Gheorghiță, eleve ia Clu
bul sportiv școlai Petro
șani s-au situat pe locuri 
fruntașe — IV și X. Vom 
reveni,

♦ Sesiune 
Azi, incepind 
fa Institutul 
Petroșani se

științifică, 
cu ora 8.30, 

de mine din 
desfășoară o

troșani ințrînd în posesia 
troieului. ’ Ambele trofee 

. au fost decernate de către 
C.M.E.F.S. iar fiul lui Au
rel Crîsnic, Gheorghe Crîs- 
nic, a oferit un trofeu o- 
magial.

Comitetul' municipal 
U.T.C. a organizat în a- 
ceastă vacanță în sala de 
sport a Grupului școlar 
minier Petroșani întreceri
le de handbal — fete și 
băieți — la care au parti
cipat patru echipe la fete 
și irei echipe la băieți. 
Ciștigă'oare a competiției, 
echipa de fete a Liceului 
chimic Lupeni (prof. C. An
gliei). nir la băieți de
G.S.M. Petroșani.

meciul 
Știința 
nergia 
pentru 
viziei,
deschidere întîlnirea din 
campionatul județean 
dintre C.S.Ș. Petroșani 
— C.S.Ș. Deva. La Lu
peni în cadrul aceluiași 
campionat va avea loc 
duminică, ora 11, me
ciul intre echipele fe
minine Voința Lupeni — 
C.S.Ș. Hunedoara.

• Duminică, ora 11, 
în campionatul județean 
de tenis de masă ati loc 
două întâlniri: C.S.Ș., Pe
troșani — Constructo
rul Hunedoara și Mine
rul Paroșeni — Minerul 
Lupeni.

• După cum am mai 
anunțat partidele primei 
ediții a competiției die 
șah dotată cu „Cupa 1 
Mai" se vor desfășura 
duminică, ora 9. în sala 
de ședințe din incinta 
l.M. -Paroșeni.

A. SLABII

In sprijinul mișcării șahiste
La Casa do cultura din Petroșani, se at a in curs 

de <imenii|<ire o saiă de șah spațioasă, care va avea 
20 de mese de joc și va fi dolată cu un panou dc de
monstrație, ceasuri de control și bibliotecă de spe
cialitate. Deschideiea sălii \a avea loc săplămina vi
itoare și odată cu ea și a cercului de inițiere pentru 
copiii din cla.sc-ie 1-1V și V-V III. precum și a secției 
d» performanță. întreaga acțiune este condusă de A.S. 
.Minerul" Diija.

sesiune științifică studen
țească Ia care participă 374 
studenți, ce susțin, în zece 
secțiuni, 125 teme.

Modernizări edilitare,
ologul nr. 5 din stra-la

ca șt. O. losif din Vulcan
se
iocuire a conductelor sani
tare uzate cu ■altele noi, din 
fontă. Acțiunea este. pro
gramată să se extindă a-

execută lucrări de în-

poi la blocurile 4 și 7 do
pe aceeași stradă, (I.P.)

• La I.M. Livezeni * au 
început repetițiile unui 
nou text al brigăzii artis
tice — intitulat „Nepoții 
lui Sherlock Holmes" (i’l) 
— instruită de Gheorghe 
Negraru, care semnează și 
textul.

Rubrică realizată de I
Anton HOFFMAN I

*
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită 
de lucru în județele Brașov și Covasna

(Urmare din pagina l)

girea activității de autodo- 
tare în măsură să satis
facă cit mai bine cerințe
le economiei naționale de 
mașini-agregat și linii au
tomate, precum și solici
tările pieței externe.

Discuția continuă în noua 
turnătorie de fontă, dota- ■ 
tă cu linii semiautomate, 
unde se folosesc tehnologii 
moderne.

La următoarea secție vi
zitată — motoare Diesel 
— tovarășul Nicolae 
Ceaușescu asista apoi 
prezentarea ultimelor cre
ații ale întreprinderii 
autocamioane 
autotrenurile pentru 
furi generale și transportat 
confecții, realizate în urma 
indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în timpul 
vizitei precedente, din ia
nuarie 1980, vehicule de 
construcție specială folo
site în industria petrolieră 
și în alte sectoare ale eco
nomiei naționale. O im
presie deosebită produce 
basculanta-gigant de 120 
de tone, realizată integral 
cu componente românești 
și ale cărei performanțe se 
situează la nivelul tehni
cii mondiale. Ea este des
tinată marilor șantiere ale 
țării, înlocuind, la un sin
gur transport, 20 de 
culante obișnuite.

In discuția finală purta
tă cu ministrul de resort, 
cu conducerea" centralei de 
profil și a întreprinderii, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a insistat asupra necesității 
diversificării în continuare 
a producției de motoare 
Diesel, o atenție deosebită 
acordîndu-se motoarelor de 
puteri mari. Aceasta 
pune schimbarea, în 
'neral, a concepției 
nologice. Secretarul 
ral al partidului a 
să se realizeze linii

■ ce de fabricație, atît 
turnătorie cît și în sectoa
rele de prelucrări mecani
ce, care să poată prelua 
mai rapid acele produse so
licitate pe piața interna și 
externă.

Totodată, ~ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a încre
dințat unității constructoa
re de autocamioane din 
Brașov sarcina de a spriji
ni întreprinderea „Autome- 
canica- din București în 
proiectarea și conceperea 
liniilor de fabricație și pre
gătirea tehnologică 
motoarele Diesel 
CP.

In același timp, ; 
lărgirea profilului 
brașovene, prin 
fabricației de mașini unelte, 
mașini-agregat, autovehicu
le de transport de capacități 
sporite, ăutoremorchere gre
le și autovehicule. S-a re
comandat, de asemenea, gră
birea asimilării autovehi
culelor echipate cu motor 
de 280 CP, care este o bu
nă realizare a colectivului 
brașovean. A fost sublinia
tă și necesitatea creșterii 
producției de piese de 
schimb, a unei mai bune

. organizări a serviceului în 
țară și străinătate.

Ia

de
brașovene-:

măr-

bas-

im- 
ge- 

teh- 
gene- 

indicat 
elasti- 

în

pentru
de 360

s-a cerut 
unității 

extinderea

Duminică, 20 aprilie

Speclaliștii prezență 
asigurat pe secretarul 
neral al partidului că 
acționa cu toată energia 
pentru transpunerea în via
ță a indicațiilor date, pen
tru accelerarea procesului 
de dieselizare a parcului de 
autovehicule în scopul sa-: 
tisfacerii cerințelor econo
miei naționale, al creșterii 
disponibilităților la export.

Cu aceleași sentimente de 
înaltă stimă și prețuire, de 
profundă dragoste, l-au 
întîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și cons
tructorii de tractoare, care 
se reîntîlnesc cu secreta
rul general al partidului 

....................... > la
‘ i a- 

întreprindere

l-au 
ge- 
vor

la numai trei luni de 
precedenta vizită în 
ceastă mare " x ' 
brașoveană.

Secretarul 
partidului este 
viziteze noua 
motoare Diesel, de putere 
mică și medie, intrată re
cent în funcțiune, pentru 
o capacitate anuală de 
60 000 motoare cu puteri 
cuprinse între 28 și 70 CP. 
Noua secție, unde reține 
atenția gradul înalt de do
tare tehnică, este constru
ită la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu . pentru 
transpunerea în practică a 
Programului național de 
dieselizare a transportului.

în centrul dezbaterilor 
cu specialiștii și construc
torii de motoare au stat, 
îndeosebi, aspecte legate 
de sporirea producției de 
motoare Diesel în această 
unitate pentru a se asigu
ra acoperirea tuturor ne
cesităților economiei noas
tre naționale. Gazdele ara
tă că au fost luate măsuri 
atît pe linia unei mai bu
ne organizări a procesului 
de producție pe actualele 
suprafețe 
ție, 
ția 
ții noii secții pentru a se 
ajunge, încă din acest an, 
la o producție de 65 000 
de ițiotoare, iar în anul vi
itor la 85 000 de bucăți. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de 
ritmul de desfășurare a no
ilor lucrări de investiții și 
recomandă să se examineze 
posibilitățile de devansare 
a unor termene de intrare 
în producție a capacități
lor aflate în construcție, 
mai ales prin dotarea ac
tualelor suprafețe cu ma
șini și linii agregat 
randamente superioare.

Pe >parcursul vizitei în. 
această secție conducerea 
întreprinderii, arată că, du
pă . asimilarea motoarelor 
de 2, 3 și 4 cilindri, cu 
puteri pînă la 70 CP, în
treprinderea a realizat re
cent un alt tip de motor 
Diesel, cu 6 cilindri, pen
tru puteri cuprinse 
85—100 CP, consumul 
cific de combustibil 
cai putere rămînînd 
lași. Pentru că acest __
tor prezintă o deosebită 
importanță pentru echiparea 
unor ’ ” 
toare agricoie 
general al partidului a 
dicat să se introducă 
fabricația de serie.

Tot pe linia găsirii de 
soluții în vederea reducerii

general 
invitat 
secție

de 
cît și 
extinderii

al 
să 
de

produc- 
în direc- 

capacită-

cu

între
spe-

Pe
ace- 
mo~

noi tipuri de trac- 
secretarul 

in- 
în

consumurilor de carburanți, 
se prezintă un autoturism 
de teren „ARO-243", 
pat cu motor Diesel 
cilindri în loc de 4 
se fabrica .pînă^acum. 
această .modificare 
tructivă, care 
ează performanțele tehni
ce ale mașinii, se realizea
ză O; economie de combus
tibil de 2 litri la suta de 
kilometri.

Pe linia diversificării 
continue a gamei de trac
toare este prezentat un 
tractor nou de 100 CP — 
cel mai mare tractor agri
col pe roți fabricat pînă 
acum la noi în țară —, un 
alt tip de tractor agricol, 
fabricat tot pentru prima 
dată, fiind destinat îm- 
prăștierii, cu ajutorul unor 
echipamente speciale de 
mare capacitate, a îngră
șămintelor chimice, precum 
și un grup propulsor uti
lizat pentru realizarea u- 
nor tractoare 
mai mici.

Tovarășul 
Ceaușescu cere 
asupra performanțelor 
cestor produse noi, reali
zate la nivelul cerințelor 
tehnicii celei; mai înainta
te, indicînd ca diversifica
rea producției de tractoare 
în raport de nevoile econo
miei noastre naționale să 
rămînă un obiectiv de 
prim ordin pentru între
prinderea brașoveană.

Conducerea ’ întreprinde
rii și a centralei industri
ale de specialitate asigu
ră pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că, mobilizați 
de noile recomandări și 
indicații date cu prilejul 
acestei vizite, constructorii 
de tractoare vor continua 
să muncească cu același 
elan pentru înfăptuirea cu 
succes a tuturor sarcinilor 
de producție 
pentru anul în curs 
pentru cincinalul viitor.

Următorul obiectiv vizi
tat este noua unitate a 
vechii întreprinderi brașo
vene - „Hidromecanica", 
înălțată în ultimii doi ani 
pe platforma industrială 
din zona «Tractorul».

în secțiile de tratament 
termic și forjă —- intrate 
parțial în funcțiune — se 
desfășoară intens monta
rea utilajelor și agregate
lor, care vor asigura atin
gerea parametrilor proiec
tați. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage -“atenția 
asupra necesității folosirii 
judicioase a spațiului de 
producție 
indicația 
forjă să 
ala linie

Montajul utilajelor și a- 
. gregatelor se află intr-un 
stadiu avansat și în secția 
de prelucrări de .transmisii 
hidromecanice și turbosu- 
flante, unde au și fost rea
lizate primele produse. ' To
varășului Nicolae Ceaușescu 
i se prezintă noua familie 
de transmisii hidraulice, pre
cum și unele tipuri noi do 
turbosuflante. Secretarul 
general al partidului, exa
minează cu atenție și aite 
tipuri de transmisii hidro
mecanice pentru ulilaje’e 
terasiere și de transport.

Apreciind succesele de

echi- 
cu 3 
cum
Prin 

cons- 
nu diminu-

industriale

Nicolae 
explicații 

a-

prevăzute
?i

construit și dă 
ca în secția de 
se dubleze actu- 
tehnologică.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pîedone africa
nul, seriile I—II; Repu
blica : Uraganul vine de 
la Navarone, seriile I—II; 
Unirea: Colosul din Ro
dos.

PETRILA: Deducțiile
colonelului Zorin

LONEA: Popeye Mari
narul.

ANINOASA: Antichități
VULCAN — Luceafărul:

Moarte pe Nil, seriile I—II 
Muncitoresc: Pălărie tare 
și nas de cartof

LUPENI — Cultural:
Cine mă strigă ; Muncito
resc : Dansul tobelor, se
riile I—IL

URICANI : Safari Expres

TV
Duminică, 20 aprilie

8,30 Tot înainte. 9,05 
Șoimii patriei. 9,15 Film 
serial pentru copii : In- 
tîmplări din Țara curcu
beului. Episodul 6. 9,45 
Viața salului. 11,00 Cam
pionatele internaționale 
de gimnastică ale Româ
niei. 12,30 De strajă pa
triei. 13,00 Telex. 
Album, duminical. 
Umor și muzică. 
Woody, 
buclucașă

13,05
13,05- 
14,00 

ciocăniloarea
- desene a-

pînă acum ale colectivului 
, întreprinderii „Hidromeca

nica", secretarul general’ 
al partidului a cerut con
ducerii uzinei și întreprin
derii să-și perfecționeze con
tinuu activitatea, să reali
zeze produse de performan- 

tot mai înaltă, în raport 
gradul înalt de dotare, 
capacitățile de producție 
care, le are la dispoziție 
cu investițiile tăcute pî-

ță
cu 
cu 
Pe 
Și 
nă în prezent pentru dez
voltarea și modernizarea a- 
cestei unități.

După vizitarea întreprin
derii Hidromecanica, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a 
îndreptat spre municipiul 
Sfîntu Gheorghe — reșe
dința județului Covasna.

La plecare din Brașov, 
pe stadionul „Tractorul" mii 
de locuitori ai orașului au 
venit să ’ ' ” * -1’t-
cu toată 
cretarul 
lui.

Primul -----
tetului județean de partid, 
Gheorghe Dumitrache, a 
mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
această nouă vizită efectu
ată la Brașov, pentru ori
entările și indicațiile date 
cu acest prilej, exprimînd 
în numele oamenilor mun
cii din județ hotărîrea fer
mă de a acționa cu toată 
energia și responsabilita
tea 'pentru aplicarea lor, 
pentru înfăptuirea preve
derilor planului pentru 1980 
și ale cincinalului viitor, 
pentru sporirea contribuției 
Brașovului la creșterea bo
găției naționale — temelia 
sigură a • ridicării neînce
tate a nivelului de trai 
întregului popor.

După ce a survolat 
parte din renumtia zonă 
Țării Bîrsei, elicopterul 
prezidențial a aterizat pe 
platforma industrială- a mu
nicipiului Sfîntu Gheorghe, 
creată în ultimii ani și ca
re a dat un nou impuls 
vieții economice și sociale 
pe aceste străbune plaiuri 
românești.

întîmpinat cu ovații de 
mii de cetățeni români și- 
maghiari, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este 
invitat să viziteze tînăra 
întreprindere de mașini-a
gregat și subansamble au
to —- unitate reprezentati
vă a economiei județului. 
Panouri și grafice oglin
desc aici, în mod elocvent, 
puternicele transformări e- 
conomice și sociale care 
au intervenit pe aceste 
locuri în anii construcției 
socialiste, îndeosebi în ul
timul deceniu și jumătate. 
Potrivit indicației tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
aici s-a Construit o fabri
că specializată in produ
cerea de cutii de viteză si 
alte echipamente de trans
misie; care a intrat parțial 
în funcțiune și treptat pre- 

u.. acestor an- 
de ia înfre- 
autocamioane

salute încă o dată 
dragostea, pe se- 
general al partidu-

secretar al Comi-

al

ri
a

ia producția 
samble auto 
prinderea de 
din Brașov,

Dialogul de 
cialiștii 
centralei 
profil, cu ministrul cons
trucțiilor de mașini s-a a-

lucru cu spe- 
intreprinderiî, 

industriale 
cu ministrul

ai 
de

15,30
Stea- 

în

nîmate. 15,15 Șah. 
Telesport. Fotbal : 
ua — F.C. Argeș 
Campionatul național di
vizia A. Campionatele 
-internaționale de gim
nastică ale României. 
17,25 Film serial : Li
nia maritimă Onedin. 
Ultimul episod. 18,15 Că
lătorie prin țara 
(XXVI). 18,35 Micul 
cran pentru 'cei 
„Jocuri... jocuri de 
pii -- Pe lingă 
Sud". 19,00 Telejurnal

mea 
l e- 
mici.

co
poiul

xat, îndeosebi, pe proble
me privind stadiul de rea
lizare a noilor investiții, 
de asimilare, sporire și 
diversificare a producției 
de cutii de viteză, de îm
bunătățire in continuare a 
parametrilor tehnici și ca
litativi ai acestor produse. 
Se raportează că, pînă în 
prezent, întreprinderea a 
asimilat fabricația a două 
familii de cutii de viteză 
destinate echipării motoa
relor de putere medie. Vi-, 
zitînd. noile hale ale între
prinderii, secretarul gene- 
ral al partidului solicită 
explicații în legătură 
modul de organizare

cu 
a 

producției, cu acțiunile în
treprinse pentru ca fabrica 
de cutii de viteză să, lu
creze la capacitatea proiecj 
tată. Gazdele informează 
că s-a. realizat proiectul, 
după o concepție complet 
românească, a unei cutii 
de viteză de 90—120 kg 
forță, destinată echipării 
autovehiculelor grele, cu 
motoare de 250—360 CP., 
al cărui model funcțional 
va fi realizat pînă la 30 
iunie.

Apreciind aceste rezulta
te, secretarul general al 
partidului a cerut condu
cerii întreprinderii, factori
lor de răspundere din mi
nisterul și centrala de re
sort să urgenteze lucrările 
în vederea finalizării in
vestițiilor, să fie întreprin
se cele mai eficiente mă
suri în scopul introducerii 
în fabricație de serie, pînă 
la’ finele anului, a cutiilor 
de viteză pentru autovehi
cule grele, pentru sporirea 
producției, astfel îneît fa
brica de la Sf. Gheorghe 
să acopere necesarul de 
cutii de viteză pentru auto
camioane, autobuze, trac
toare și alte autovehicule.

In continuare se vizitea
ză întreprinderea de apa- 
rataj electric auto și mo
toare electrice, .. aflată pe 
aceeași platformă industri
ală.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că 
întreprinderea a. acordat o 
grijă deosebită perfecționă
rii tehnologiilor de fabri
cație, folosirii raționale, e- 
ficiente, a capacităților de 
producție existente, creș- 
terii calității și gradului de 
complexitate al produselor 
ce poartă marca acestei ti
nere unități. Pe aceste căi 
și prin întrecerea pentru 
înfăptuirea exemplară a sar
cinilor, întreprinderea a reu
șit să-și dubleze capacita
tea de producție pe ace
leași suprafețe construite. 
S-a precizat că a început fa
bricația motoarelor elec
trice asincrone cu puteri 
cuprinse între 0 55—7,5 KW, 
ca , urmare a măsurilor lua
te în ultimul timp pentru 
finalizarea investițiilor pînă 
la sfîrșitul semestrului II 
al acestui an, creîndu-se 
condiții pentru atingerea u- 
nei capacități de 250 mii 
de asemenea motoare. In 
prezent, în întreprindere se 
fac intense pregătiri pen
tru asimilarea . echipamen
telor electrice necesare fa
bricării autoturismului
„Oltcit" precum și a unor

tipuri de 
„Roman". 
Nicolae Ceaușescu îi 
prezentate unele dintre 
ceste produse. Secretarul ge
neral al partidului apreciază 
preocuparea specialiștilor 
pentru miniaturizarea e- 
chipamentului electric aU- 
to, sistemul de concentrare 
a comenzilor în cea mai 
avantajoasă poziție și în
locuirea unor materiale de
ficitare cu materiale indi
gene. Toxarășul Nicolae 
Ceaușescu a cei ut să se 
depună în continuare efor
turi susținute și să fie 
te cele mai eficiente 
suri pentru atingerea 
rametrilor prevăzuți în 
iect și asimilarea, în 
mai scurt timp, a echipa
mentului electric și de co
mandă pentrul noul auto
turism românesc.

La plecarea din munici
piul Sfîntu Gheorghe, tova
rășul Nicolae Ceaușescu es
te salutat cu aceleași calde 
sentimente de numeroși lo
cuitori ăi orașului. In nu
mele celor care muncesc 
și trăiesc pe meleagurile 
Covâsnei, români și 
ghiari, primul secretar 
Comitetului județean 
partid, Ferdinand Nagy, 
exprimat profunda bucurie 
și satisfacție de a-1 fi avut 
ca oaspete drag pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, an
gajamentul lor de a înfăp
tui exemplar indicațiile da
te, de a realiza prevederile 
planului anual și pe întregul 
cincinal, de a urma neabă
tut politica internă și ex
ternă a partidului și sta
tului nostru, de a contribui 
la edificarea socialismului 

• și comunismului pe pămîn- 
tul scump al patriei — 
România socialistă.

In toate unitățile vizita
te din Brașov și Sfîntu 
Gheorghe tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu a fost 
jurat, ca de fiecare 
cu cele mai calde 
mente de dragoste 
pect. In repetate 
pe traseul vizitei, 
rul general al 
s-a întreținut cu 
maiștri și specialiști, 
resîndu-se de munca 
viața lor.

Secretarul general 
partidului a adresat 
citări colectivelor, de 
citori, tehnicieni și ingi
neri din întreprinderile vi
zitate pentru realizările 
obținute și le-a urat noi și 
tot mai mari succese în ac
tivitatea lor consacrată pro
gresului neîntrerupt al e- 
conomiei naționale, pentru 
înflorirea continuă a 
triei socialiste.

Mulțumind din inimă 
tru grija deosebită pe 
tovarășul N i c 6 

. Ceaușescu o poartă 
noastre muncitoare, 
gului popor, oamenii 
cii din i unitățile vizitate 
l-au asigurat că vor face 
totul pentru înfăptuirea sar
cinilor ce le revin, pen
tru .îmbunătățirea continuă 
a calității produselor, pen
tru creșterea eficienței e- 
cononiice a activității lor. .

autocamioane
Tovarășului 

sini 
a-

ma- 
al 
de 

a

încon- 
dată, 

senti* 
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inte- 
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» 
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pen- 
care

1 a e 
clasei- 
între- 
mun-

19,15 Cu răspundere, cu 
toate forțele —• la cea 
mai grabnică dintre lu
crările acestei ‘ primăveri: 
semănatul ! 19,25 Antena 
„Cintării României".
Spectacol prezentat

20,30 F 
Expediție s 
Premieră

Producție a s 
diourilor americane., 21 
Telejurnal.

Luni, îl aprilie 
15,00 Box — turneul 

ternațional „Centura

județul Ilfov, 
artistic : 
marină, 
țară.

iu
de

aur". 15,45 Documentar 
TV — Imagini din Israel. 
16,00 Emisiunea în limba 
maghiară. 18,50 1001 de 
seri. 19,00 Telejurnal. 
19,20 Cu răspundere, . cu 
toate forțele la cea hiai 
grabnică dintre lucrările a. 
cestei primăveri: 
natul! 19,35 Dosarul 
giei. 19.50 Cadram 
.dial. 20,10 Orizont
co-științific, 20,45 Roman- 
foileton: „La răscruce de 
vînturi". Episodul 3. 21,35 
Telejurnal.
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