
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRIbE, UNIȚI-VA)

(iSleaaul ® roșu^^a
- • ■:“••■;■••'• ..-• • ■•••*' ••_• . ;:r ■' ' 1 ■■’ -■- , . --t • ‘ •

■ ' EXIGENȚE ALE ANULUI 1981
Mecanizare fi Productivitate fi Rentabilitate

întreprinderea minieră Lupeni

SARCINILE TRIMESTRIALE DE PLAN LA 
PRODUCȚIA DE CĂRBUNE EXTRAS 

AU FOST ÎNDEPLINITE 

cu cinci zile mai devreme

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului 
Comunist Roman, președin
tele Republicii Socialiste 
România, la 26 martie s-au 
deschis lucrările sesiunii a 
treia a celei de-a opta 
legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Sosirea în rotonda Pala
tului Marii Adunări Națio
nale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat 
a fost salutată cu deose
bită însuflețire, cu puterni
ce și îndelungi aplauze de 
deputați și invitați.

împreună cu secretarul 
general al partidului, în 
lojile oficiale au luat loc

Elena Ceausescu, putatului Vasile Potop, de
cedat în perioada care a 
trecut de la precedenta se
siune a Marii Adunări Na
ționale.

In continuare. Marea A- 
dunare Națională a adop-

tovarășa 
tovarășul Ilie Verdeț, alți 
membri ai conducerii de 
partid sl de stat.

In sală se aflau, în ca
litate de invitați, membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului. conducători ai 
unor instituții centrale, or-' 
ganizații de masă și obș
tești, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Erau prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acredi
tați la București, precum * 
și corespondenți ai presei’ 
străine.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au 
păstrat un moment de re
culegere în memoria de-

tat, în unanimitate, urmă
toarea ordine de zi i

1. Modificări în compo
nența guvernului,

2. Proiectul de lege pen
tru modificarea și com
pletarea Legii nr. 31/1977 
privind Congresul consili
ilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, 
al întregii țărănimi și Con
siliul Național al Agricul
turii.

3. Proiectul de lege pen
tru adoptarea planului na-

(Continuare In pag. a 4-a)

Festivitatea înmînării 
unor înalte distincții

Colectivul întreprinderii miniere Lupeni, cea mai mare și mai me
canizată mină din Valea Jiului, producătoare de cărbune cocsificabil, 
și-a îndeplinit și depășit prevederile de plan stabilite pentru trimestrul 
I al primului an al noului cincinal, cu cinci zile mai devreme. Cu un 
plus de 3500 tone de cărbune peste sarcinile de plan, la zi, ale lunii 
martie, mina a acumulat DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 30 000 TONE DE 
CĂRBUNE COCSIFICABIL EXTRAS SUPLIMENTAR.

CELE MAI BUNE REALIZĂRI LA 
NIVELUL SECTOARELOR

■ De la începutul anului :
>9 cea mai mare producție supli

mentară — PESTE 15 000 TONE DE 
CĂRBUNE COCSIFICABIL — au ex 
tras-o în acest an minerii sectorului 
IV, sector ale cărui abataje sînt in 
întregime mecanizate. Productivitatea 
muncii planificată în cărbune a fost

depășită cu 1000 kg de cărbune pe 
post

O importante producții peste preve
derile de plan au mai obținut printre 
alții, și minerii sectoarelor: II — plus 
4 600 tone; III — plus ,3 600 tone ; I — 
plus 3 200 tone ; V — plus 3116 tone 
și VII — plus 800 tone de-cărbune coc
sificabil.

Dorin C.HEȚA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a înmînat, joi, 26 martie, în cadrul 
unei solemnități care a avut loc la Pa
latul Marii Adunări Naționale, înalte 
distincții ale Republicii Socialiste Romă, 
nia conferite prin Decret prezidențial u- 
nbr organizații județene de partid, con
silii populară județene, unități economice 
și institute de cercetare șî proiectare pen
tru rezultatele deosebite obținute în anul 
1980, în perioada 1976—1980 în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan șil

a angajamentelor asumate, pentru locu
rile fruntașe ocupație în întrecerea so
cialistă.

La solemnitate au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ilie Verdeț. 
alți tovarăși din conducerea de partid 
și de stat.

în sală se aflau membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv și secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai C.G. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai gu. 
vernului, deputați și invitați la lucră-

(Continuare în pag. a 4-a)'

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea de distincții ale Republicii Socialiste România 

unor organizații județene de partid, consilii populare județene, unități 
economice și institute de cercetare și proiectare(Continuare in pag. a 2-a)

Brigada condusă de experimentatul șef de brigadă Ioan Divriceanu din 
cadrul sectorului I de la I.M. Lupeni se numără printre brigăzile cu cele 
mai bune realizări de la începutul acestui an. Foto : Șt. NEMECSEK

În perspectiva trimestrului II

Se cer întreprinse masuri 
deosebite pentru creșterea 

ritmului de execuție

Președintele Republicii 
Socialiste România d e. 
c r e t e a z â :

ART. 1. Pentru rezulta
tele deosebite obținute în 
îndeplinirea și depășirea 
planului național unic de 
dezvoltare econoinico-so- 
cială în anul 1980 și în 
perioada 1976—1980 în în
trecerea dintre organizați
ile județene de partid in 
industrie, construcții, 
transporturi și circulația 
mărfurilor se conferă :

Ordinul „Steaua Republi. 
cii Socialiste România" cla
sa a IV-a, pentru locul IV:

— Organizației de partid 
a județului Covasna ;

— Organizației de partid 
a județului Harghita ;

— Organizației de partid 
a județului Hunedoara ;

— Organizației de partid 
a județului Satu Mare ;

— Organizației de partid 
a județului Buzău.

ART. 2. Pentru rezulta

tele deosebite obținute în 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan la prin
cipalii indicatori din agri
cultură în anul 1980 și în 
perioada 1976—1980 în în
trecerea dintre organizați
ile județene de partid, se 
conferă :

„Diplomă de onoare" pen
tru locul VI :

— Organizației de partid 
a județului Olt ;

— Organizației de partid 
a județului Hunedoara ;

— Organizației de partid 
a județului Sibiu ;

— Organizației de partid 
a județului Alba ;

— Organizației de partid 
a județului Maramureș.

ART. 4. Pentru rezulta, 
tele deosebite obținute în

anul 1980 în întrecerea din
tre unitățile industriale, de 
construcții, din agricultu
ră și silvicultură, transpor
turi și telecomunicații, cir
culația mărfurilor, de 
prestări de servicii și ins
titute de cercetare Și Pro
iectare, se conferă: ’

INDUSTRIE
„Ordinul Muncii" clasa 

a III_a, pentru locul III :
— întreprinderii Elec- 

trocentrale Deva ;
— Schelei de extracție 

Zemeș, județul Bacău ;
— Schelei de foraj țiței 

Bascov, județul Argeș ;
— întreprinderii miniere 

Bărbăteni, județul Hune
doara;

— întreprinderii de fier 
Vlăhița, județul Harghita.

NICOLAE CEAUȘESCU
.preș e d i n t e I e 

Republicii Socialiste România

In condițiile în care pla
nul de investiții pe anul 
1981 este mai mare în Va- 
lea Jiului față de cel din 
anul precedent cu 6,2 la 
sută la total, și 1.2 la su
tă la lucrările de cons- 
trucții-montaj prevederile 
de plan pe lunile ianuarie 
și februarie a.c. n-au fost 
realizate.

Sub aspectul sarcinilor 
fizice, în acest an vor tre
bui puse în funcțiune im- 
jTOrtante capacități de 
producție la C.M.V.J. și al- 
fe unități ale industriei u- 
șoare, un număr de 2 223 
apartamente din planul 
consiliului popular și 420 
apartamente din planul

C.M.V.J., precum și nu
meroase obiective social- 
culturale și edilitar gospo
dărești.

Sub semnul urgențelor 
în investiții

NOILE CAPACITĂȚI 
CE TREBUIE SA PRO< 
DUCĂ IN ACEST AN

Prima constatare care se 
impune este legată de fap
tul că sarcinile valorice 
din actualele planuri de 
investiții ale beneficiarilor 
sînt mult subevaluate fată 
de punerile în funcțiune

programate la termofica- 
re, dezvoltarea I.U.M.P., e- 
tapa a Il-a, Întreprinderea 
de produse electrotehnice, 
exploatarea și preparația 
de cuarț. construcțiile de 
locuințe și altele, astfel că 
realizările valorice pe pri
mele două luni pot fi a- 
preciate ca nesatisfăcătoa
re. Activitatea unităților 
de construcții-montaj, în 
prima parte a anului, es
te de asemenea necores
punzătoare: Grupul de șan-

Francisc IACOB, 
directorul filialei Petroșani 

a Băncii ,1» Investiții

(Co/Uii<u.uie (Zf puy. a 2-a, I
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• Miine, la Casa 
cultură din Petroșani, 
va deschide a X-a ediție 
a Festivalului de creație 
literară, muzică ușoară, 
artă fotografică și creație 
cinematografică „Cînte- 
cul adinculuî". In vede
rea acestei manifestări a 
avut loc ieri după-amia- 
ză preselecția soliștilor 
de muzică ușoară din în
treprinderile miniere 
cluburile sindicatelor 
Valea Jiului.

• Astăzi (Ora 
avea loc în sala 
Casei de cultură
troșani vizionarea filme
lor realizate de cineclu- 
burile care participă la 
festival.

și 
din

18) 
mică

va 
a 

din Pe-

„Cîntecul adîncului'
• Pînă ieri dimineață 

situația confirmărilor de 
înscriere la „Cîntecul a- 
dineului" ^ra următoarea: 
muzică ușoară — tineri 
interpreți de la întreprin
derile miniere Bălan, Ba
ia Borșa. Cavnic, Fili- 
peștii de Pădure și de la 
schela de extracție Moi- 
nești; Ia creația literară 
erau înscriși 25 de 
eți amatori și 
fotografică si 
nematografică.

• La ediția 
„Cin tecului 
vor participa 
rul Aurei Giroveanu si 
poetul Ion luga, care se 
vor afla în juriul de 
muzică ușoară și poezie. 
Eugen larovici, vicepre

po-
17 la artă 
creație ci-

ședinte al Asociației Ar
tiștilor Fotografi din țara 
noastră și Radu Aneste 
Petrescu, lector la 
I.A.T.C. București, în ju
riile pentru artă foto și 
creație cinematografică.

• Formația de muzică 
ușoară „Color", care-și 
desfășoară activitatea la 
S.S.H. Vulcan, va fi în 
scenă la actuala ediție a 
festivalului. După spec- 
tacolele-concurs vor ur- 
ma recitaluri de muzicăiuibliară a

adîncului" ușoară susținute de Doi- 
compozito- na Spătaru și Petre 

Geambașu, interpreți cu- 
noscuți celor ce iubesc 
muzica ușoară, invitați la 
„Cîntecul adîncului".
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Din activitatea organizațiilor de partid

călită-

!•

și Ion Pîrvu care au avut 
unele probleme cu disci
plina muncii. 
Georgeta 
Căldărar,

Ioana Papiou. 
că sînt exemple 
urmat, dar în
via cu propu-

mat
harnice și pricepute tinere din cadrul S.S.H. Vulcan 
fiind deosebit de apreciată de colectivul din care 
face parte pentru calitatea pieselor executate.

Foto: Șt. NEMECSEK

Frezorul Emilia Mateyas este una din cele mat 
harnice și pricepute tinere din cadrul S.S.H.- Vulcan 
fiind deosebit de apreciată de colectivul din care 
face parte pentru calitatea pieselor executate.

Foto: Șt. NEMECSEK

Angajamentele și propunerile comuniștilor 
transpuse în fapte de munca exemplara

Inceyînd eu luna ianua
rie, în organizațiile ' de 
partid de Ta ? cooperativa 
„Straja" Lupeni se desfă
șoară discuțiile individua
le eu comuniștii. ■ Această 
acțiune cu profundă sem-

ționarea muncii. Prin fo
losirea acestui stil de mun
că am făcut din discuțiile 
individuale un cadru larg 
de participare a comuniș- 

' Iilor la clarificarea și sp- 
. £ _ luționarea unor probleme

nificâție în viața fiecărui ale muncii de partid și
■ membru de partid prileju- productive. La rîndul lor. 

ieste o temeinică si minu- 1 .
• țibașă analiză a activității 
comuniștilor. Biroul orga
nizației de bâză a făcut 
din' discuțiile' individuale 
o preocupare de prim or
din. In cadrul Tor. mem
brilor de partid li se re
comandă, li se trasează 
sarcini concrete de reali
zat. Cu acest prilej comu
niștii au făcut un mare 
număr de propuneri, și-au 
asumat angajamente mobl-

• lizatoare, s-au referit în 
mod critic și autocritic la 
neîmplinirile si neajunsu
rile care s-au manifestat 
în activitatea productivă 
și politico-edueativă m 
munca lor și s-au referit 
la direcțiile în care trebu
ie acționat pentru perfee.-

V ■ ... . ' . .

întărirea ordinii și disci
plinei, nu numai că s-a a- 
juns la folosirea rațională 
a fondului de timp, ci a 
condus la creșterea pro
ductivității muncii. Și âiți 
comuniști și-au respectat ..............    ,___
angajamentele asumate, de producția globală au 
pildă Ion Tiț, Dinuț Lazăr

bri de partid, cu ocazia 
discuțiilor individuale, au 
avut un efect dinamizator 
asupra realizării sarcinilor 
de plan. Astfel. în perioa
da care a trecut din 
an sarcinile de plan

acest

..

membrii de partid au an
trenat cooperatorii ia re
zolvarea promptă, 
tivă a pretențiilor ridicate 
de clienți. Cei mai multi 
dintre ei au trecut la ma
terializarea angajamente
lor luate.

Așa de exemplu, comu
nistul Valorică Boabă a 
făcut o propunere privind 
aprovizionarea unității cu 
materiale. Propunerea s-a Ia îmbunătățirea 
dovedit a fi valoroasă si 
a fost aplicată în practică. 
De asemenea, prin aplica
rea propunerii făcute de 
Vasilica Ang'helia. privind

Comuniștii 
Metin, Petru 
Costică Tolea, 

Marin Floricel, Petrică To
lea. Letitia Moldovan, Ma
rin Durlă. 
nu numai 
demne de 
totdeauna 
neri și initiative care duc 

calității 
servirii populației.

Mai trebuie adăugat un 
fapt la toate acestea : ;.
plicarea propunerilor și 1- 
nițiativelor făcute de mem-

realizate în proporție 
103.3 la sută, nivelul 
țărilor de servicii 
populație a crescut cu 40 
la sută față de anul pre
cedent. Sînt doar cîtevă 
realizări care atestă faptul 
că după discuțiile indivi
duale desfășurate ,1a uri 
nivel de exigentă ridicat 
— organizația noastră de 
partid a devenit și mai 
puternică, fiecare membru 
de partid îndepllnindu-si 
cu cea mai m^re respon
sabilitate sarcinile încre
dințate devenind un 
xemplu demn de urmat.

Petru ABRAHAM, 
a- secretarul organizației < 

partid, cooperativa 
„Straja" Lupeni

pres- 
cătrc

Frezorul Emilia Mateyas este una din cele

CU 5 ZILE MAI DEVREME
i Urmare din pag l) lății muncii planificate de 3000 kg/post 

în abataj brigada a obținut un plus de 
peste 11000 tone de 
TOR BOLOSIN — 
la productivitatea 
în abataj și PLUS 
ducția de cărbune

Realizările obținute de cea mai 
_ •___ -- ____ portantă unitate producătoare de

raportau însemnate cantități de eărbu- bune coesificabil a ridicat pe noi trep- 
ne și minerii sectoarelor: I — plus te prestigiul hărniciei minerești din 
1 500 tone și V ■— plus 700 tone de 
cărbune.

• cele mai mari depășiri la prodțic- 
tivitățile planificate în cărbune și lă 
nivelul întregii activități economice le 
obțin minerii sectorului I cu plus 705 
Kg de Cărbune pe post (în cărbune) și 
plus 400 kg de cărbune pe post (pe 
sector). ,

< La nivelul formațiilor de lucru 
dotate cu complexe mecanizate, cele’ 
mal bune rezultate le-au obținut mi
nerii de la sectorul IV, din brigăzile 
conduse de: CONSTANTIN POPA — 
printr-o depășire medie a productivi.

j ■ Pe luna martie :
• sectorul II se află în fruntea 

trecerii pe această lună, extrăgînd 
zi" pește sarcinile planificate aproape 
2 0(50 -tone de cărbune coesificabil,

• peste prevederile de pian mai

in
ia

cărbune — și VIC- 
plus 1 700 kg /post 
muncii planificată 
7 200 TONE la
extras.

pro-

im- 
căr-

întreaga Vale a Jiului.
Succesele obținute în întimpinarSa 

aniversării a 60 de ani <ie la crearea 
Partidului Comunist Român sînt o do. 
vadă elocventă a puternicului atașa
ment al comuniștilor, al tuturor , oa
menilor muncii de la această mare 
întreprindere minieră, la întreaga po
litică economică a partidului nostru. 
Miile de tone de cărbune coesificabil 
livrate suplimentar industriei noastre 
socialiste sînt o contribuție impor
tantă a minerilor de la Lupeni la dez
voltarea țării, la creșterea neconteni
tă a nivelului de trai al întregului po
por.

Fotbal, campionatul județean
v / MINERUL URICANI -

MECANICA ORAȘTiE
i 3—0 (1—0). La deschide- ~
rea‘ returului campionatu
lui județean de fotbal, e- 
ciiipa Minerul Uricani 
a întilnit în prima 
tapă echipa
O' r ă ș t i e.
nu au avut ce
Ie două combatante în ciu
da unul teren greoi, au preș-, 
tat un fotbal de bună ca
litate și cu multe faze de 
gol, din păcate unele ra
tate cu mare ușurință.

Cei care dau tonul
cuiul, a/a cum era de aș
teptat, au fost gazdele, ca
re fac presing la poarta

■ oaspeților, chiar din start. prin contraatacuri destul
Dar dacă, Jnajntașii . echipei . de periculoase, căutînd să 

dovedesc neins- ' șteargă greșeala din pri
ma repriză. Dar cei 
înscriu sînt jucătorii

e-
Mecanica 

Spectatorii 
regreta, ce-

jo-

poate spune despre funda
șii echipei oaspete care 
reușesc la o centrare a 
lui Munteanu să înscrie 
în propria poartă, deschi- 
zînd scorul pentru gazde 
și dînd o mînă de ajutor 
înairrtașilpr de la Minerul 
(min. 31). Deși echipa gaz
dă domină tot timpul, im
precizia înaintașilor cit șj 
jocul bun făcut în apăra
re în prima parte a 
dei. se termină cu 
mul avantaj făcut 
de oaspeți.

In partea a doua
tăm la aceeași dominare 
teritorială a gazdelor, la 
care și oaspeții răspund

parti- 
mini- 
cadau

asis-

gazdâ se 
pirați, șuturile fiind im
precise, același lucru se

care
din

Se cer întreprinse măsuri deosebite 
pentru creșterea ritmului de execuție

tUnnare din nag l) rurile tutelare ale acesto
ra trebuie sa acționeze e- 
nergic, prin măsuri ime
diate și deosebite pentru 
a curma actuala starb - de 
lucruri.. Din cauza restan
țelor, punerea în funcțiune

• CEL MAI BUN ELEC- 
i TRICTAN, a fost concursul 

organizat de. comitetul 
U.T.C. de la mina Vulcan, 
în cadrul sectorului IX. a- 
teliyul ele<;ț)-jc, Qîștigăto- 
rii concursului sînt Ceci
lia Baldian, Anton Teu și 

' Nicolae Boboc, cărora le-au 
{ fost înmînate premii drept 
I răsplată pentru strădaniile 
I depuse In
V măestriei profesionale.

• „NOI TE URMAM 
PARTID", La concursul 
organizat pe această te
mă în cinstea aniversării 
partidului de Grupul de 
pompieri Deva, echipajul 
companiei de po’mpieri din 
Petroșani a ocupat locul 
II. La concursul de muzi
că folk și recitări de po
ezii, echipajul pompierilor 
din Petroșani a ocupat lo
cul I, urmînd să se pre
zinte la faza de zonă ce 
va avea 10c lă Timișoara.

care 
mod 

amintim pe

r- ,,,Dintre participantii 
perfecționarea s_au evidențiat în 

deosebit îi

Uricani : în min. 53. Ia o 
pătrundere. Pușcaș este co
sit In suprafața de pe
deapsă și... unsprezece 
metri dar șl tot atît de 
clar transformat de Mun
teanu. Fără să se mulțu
mească de rezultat gazde
le insistă în continuare in 
atac și in min. 76. Pușcaș 
stabilește scorul final (3—0) 
al partidei.

Ilie COANDREȘ

nimeni realizarea unui plan 
■••valoric subevaluat, care nu • 

asigură punerea în func
țiuneprogramată.

Este, de altfel, timpul 
, să atragem atenția benefi- ' 
clarilor de investiții ' că 
legea nu permite stabilirea ’ 
unor planuri valorice mici, . 
în neeoneordanță cu sar
cinile fizice, în speranța 
că pe parcurs se vor rea
liza depășiri. Experiența •: 
a confirmat că acolo și 
tunci cinci plănui a fds’t ;

tiere T.C.H. a rămas sub 
pian cu 3 milioane lei. mai 
ales la obiectivele soeial- 
culiurale; trusturile de 
construcții industriale care . ..... . . .
execută locuințe la Vulcan a instalației de fire celu-’ 

lozice de la t.F.A. „Vîșco-, 
za" Lupeni a fost «mina
tă îcu doi ani. Cu toațe a- 
cestea, M.C. Ind. și T.C.

'Ind. Craiova nu au.abor
dat cu simț de i răspunde- ' 
re nici realizarea planului _ .
pe acest ■ an, - înregistrind -' subdimensionat în speran- 

,/pe primele două luni 'O 
. restanță da 7 milioane lei, 

In loe să se aplici? măsuri 
efective de creștere a ca
pacității de execuție? la ' 
Șantierul 7 — Lupani -' se 
perpetuează — în al pa
trulea an deja — stilul de iȘ 
a căuta motivații subiec
tive, de a influenta la ni
vel central amînarea - o- 
biectivului.

In același mod 
crăt și la țesători» 
tăse, la care este

și Lupeni nu și-au defini
tivat organizarea nici in 
februarie, după ce în ia
nuarie nu s-a lucrat nimic; 
la șantierul 7 — Lupeni • 
al T.C. Irid./ Craiova- /sec 
mențin, și se accentuează 
deficiențele organizatorice 
din aiiul trecut, avînd 
drept consecință stagnarea . 
lucrărilor la ..Viscoza" si . 
țesămria de mătase; la ter- 
moficâre, lotul executant a 
rămas sub pian cu aproa
pe 3 milioane lei. La 
I.C.M.M. Petroșani planul 
pe două luni s-a realizat 
mai ales pe seama lucră
rilor din Mierocăricra Cîm- 
pu lui Neag, în timp ce la 
majoritatea celorlalte lu
crări stadiile sînt întîrzia- 
te. Chiar și la lucrările e- 
xecutate de sectoarele țle 
investiții ale întreprinde
rilor miniere, deși planul 
valoric a fost depășit cu 
4 milioane lei. au rămas 
nerealizați 121 ml deschi
deri. care se adaugă la 
cei 4 298 ml restant! din 
anul trecut.

In aceste împrejurări, 
conducerile unităților be
neficiare și executante; fp-

PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII POLITICE 
Șl DE CONDUCERE 
— filiala Petroșani —

Cursurile Universității 
politice și de conducere 
se desfășoară în ziua de 
luni, 30 martie a.C„ ora 
17. astfel :

— ANII I. II și IU — 
universitatea politică si

de conducere la Școala 
generală nr. 1 Petroșani.

—: Grupele A și B — 
studiu individual la Ca
sa de cultură și sediul 
comitetului municipal de 
partid.

- ță unor depășiri, nu s-a 
realizat nici măcar pla- ■ 
nul. Așa s-a îritîmplat si 
la terinofieare, unde. în 
perioada 1978—1980 planul 
n-a fost îndeplinit. iar 
valoarea din planul pe a- 
eeșt an reprezintă abia 37 
la sută din necesarul pen
tru realizarea magistrale
lor de la Paroșeni la Petro
șani, fără să mai punem 
la socoteală necesarul de 
fonduri pentru realizarea 
punctelor termice în Vul
can și. Petroșani. Apreciem , 
că este necesar ea M.E.E, 
Să dispună măsuri concre
te imediate de Creștere a 
capacității de execuție a 
T.E.C. București în Valea 
Jiului, de repartizare a 
materialelor de izolație ne- 

-cesare și de contractare 
urgentă a pompelor* de 
1700 mc/li și a morilor 4* , 
cărbune, de care .depinde 
punerea în funcțiune în 
iulie a.e: a primei capaci- *" 
tăți, de 80 Gcal/h, la T.C. 
ParoșenL '

Toate aceste neîmpliniri ; 
reclamă în perspectiva tri
mestrului II adoptarea u- 
nor măsuri energice, deo
sebite din partea benefici
arilor și executantelor de

s-a lu- 
de- mă- 
absblut1 

necesar să se asigure con
diții de punere în funcțiu
ne la noul termen progra
mat — mai 1981. Pentru 
aceasta, în afară de sarci
nile care revin T.C. Ind. 
Craiova, este necesar ca 
beneficiarul — tesătoria de 
mătase Deva — să fie 
prezent pe șantier cu toa
tă competenta, chiar «dacă 
realizarea investiției din 
Lupeni implică sarcini și 
răspunderi .* suplimentare.

Legat de lucrările în an-, • 
trepriza M.C. ind. trebuie 
insistat asupra faptului că 

Ta I.O.M.P. sarcina din 
plan nu asigură punerea 
in funcțiune programată. 
Se impune ca T.C. Ind. 
Brașov să și însușească
a1 . 
respurizător sarcinilor fi
zice și să se organizeze în concentrarea ?
consecință. Nici la acest comune spr^ obiectivele
obiectiv si nici la Intre- de investiți^cu termen de
prinderea de produse elec- punere în funcțiune în a- 
trotehnice nu satisface pe cest an.

grafi ul de eșalonare co- investiții, pentru intensifi
carea ritmului de lucru, 

eforturilor 
obiectivele

Gheorghe Diaconu, Gheor- 
ghe Ilies, Ovidiu Cimpuli- 
ga, și Alexandru Crăciu- 
nescu. (Ion Jitea)

• FORMAȚIA DE SA
TIRA ȘI UMOR a studen
ților Institutului de mine 
din Petroșani a plecat i- 
eri la Timișoara, 
desfășoară. începînd 
astăzi și pînă 
etapa națională 
valului creației 
studențești.

a.c., a plecat de la locuin
ță — blocul 45/4, cartie
rul 8 Martie — Petrila, 
la școală. copilul FELIX 
LUCA, în vîrstă de19 ani. 
și nu s-a mai înapoiat a- 
casâ. Este îmbrăcat cu un 
pardesiu bleu in carouri 
și uniformă școlară, Are 

unde se o cicatrice deasupra ochiu- 
de lui drept. Tatăl. Dinu Lu

ca, șofer la S.T.R.A. Pe
troșani și mama Lucia, e-

duminică.
a Festi-

și artei Tectrocarist la I.U.M.P., îl.
caută fără odihnă. Cine

• CINE POATE DA RE- poate da relații este ru
LAȚII ? Luni. 23 martie gat să anunțe părinții sau

organul de miliție cel mai 
apropiat.

• „PARTID, INIMA ȚA
RII" este genericul sub 
care azi în cadrul acțiunii 
..Tot înainte", unitatea, de 
pionieri a școlii generale 
nr. 3 Vulcan -— Paroseni 
a organizat. în cinstea a- 
niVersării a 60 de ani de 
la crearea partidului, o în- 
tîlnire cu primul secretar 
al comitetului orășenesc 
de partid Vulcan. Intîlni- 
rea este urmată de 
montaj muzical-literar.

• AL 3‘10-LEA NOU 1 
NĂSCUT a fost înregis
trat in aceste zile la ma
ternitatea spitalului , mu
nicipal Petroșani. El se 
numește Cosmln Râul De- 
mian șl. deși a fost adus 
pe lume prin operație/ce
zariană. este sănătos și 
voinic. Ii dorim viață lun
gă și sănătate deplină a- 
lături de fericiții părinți.

Rubrică redactată de 
Tudor MUNTEANU

I
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In decursul cincinalelor finalizate pînă în anul 1980, în Valea Jiului, pentru mineri, au fost construite peste 30 000 de apartamente. In perioada actualului cincinal vor fi 
’construite alte peste 9 000 de apartamente din care 2250 în acest an, orașele noastre devenind mai frumoase, mai prospere.

Statul ne-a pus la dispoziție o mare valoare

APARTAMENTELE
SĂ LE FOLOSIM Șl SĂ LE PĂSTRĂM

CA PE PROPRIILE NOASTRE LOCUINȚE!
Rod al grijii permanente a partdului și sta

tului nostru pentru ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, odată cu dezvoltarea economică 
pe toate planurile a municipiului nostra, a sporit 
și fondul locativ de stat. De aceed folosirea Ș» în
treținerea corespunzătoare a fiecărei locuințe pro
prietate de stat constituie o datorie cetățenească 
de marc răspundere. In acest sens subliniem cîte- 
va dintTe sarcinile ce revip locatarilor pentru în
grijirea apartamentelor proprietate de stat. • ■

Protejarea părților de construcție...
presupune AERISIREA 

camerelor, a- bucătăriei, 
băii și. a celorlalte- - încă
peri de cel puțin" două 
ori pe zi pentru a preveni 
apariția fenomenului de 
condens si a igrasiei.

PARDOSELILE din par
chet nu se vor vopsi sau spă
la cu multă apă întrucîtse 
produce umflarea lamelelor 
și denivelarea acestora, ceea 
ce determină o degradare 
prematură a întregii par
doseli. Este indicat ca par
chetul să lie lăcuit. iar 
zilnic șters cu ' o cîrpă 
moale și mimai umezită. 
Pardoselii din linoleum 
se spală numai . cu apă 
■călduță și se șterg cu cîr- 
Pa uscată pentru a'se pre
veni dezlipirea stratului 
protector și a îmbinări
lor. Nu este indicată spă
larea cu apă fierbinte.

TIMPLARIA INTERI
OARA — uși, ferestre —, 
trebuie vopsite cel puțin 
din 10 in 10 ani, iar du
șumelele din seîndură din 
5 In 5 ani.

Pentru- întreținerea co- : 
respunzătoare a TAVA
NULUI Șl a. PEREȚILOR 
INTERIORI, locatarul este ’ 
obagat șă execute zugră
veli cel puțin din 4 în 4 
ani și vopsitorii în ulei 
cel puțin din 8 în 8 ani. 
Pe ușile de la intrare și 
din interiorul apartamen

tului nu.se vor manta alte 
încuietori decti broasca. .

. yalle.
SOBELE DE TERACO

TA trebuie curățate de 
două 4 ori pe an. Repara-; 
rea sobelor, fixarea gar
niturilor metalice la uși, 
repararea canalelor de 
fum se execută de către 
locatar și doar după 25 
de ani de folosință (pen
tru sobele cu lemn) și 20 
de ani (pentru sobele .. .de-, 
cărbuni) aceste lucrări se 
execută de către l.G.C.L

La imobilele fără în
călzire centrală, coșurile 
de fum se curăță de cel 
puțin două ori pe an, în
treținerea făeîndu-se con
tra cost de către. I.G.G.L., 
la solicitarea locatarilor, 
în vederea preîntîmpi- 
nării incendiilor.

ÎNLOCUIREA GEA
MURILOR de la ferestre 
și ușile interioare, fixa
rea sau înlocuirea 
PLĂCILOR DE - FAIAN
ȚA se fac d« către loca
tari.

Sînt interzise de lege 
modificările ce au ca e- 
fecț schimbarea struptu- 
vii apartamentului -.(mon
tări sau demontări de 
uși, compartimentări) fă
ră aprobarea proprieta
rului. Este interzisă, de 
asemenea, '• montarea • an
tenelor improvizate pe 

terase cît și circulârea lo
catarilor pe acoperișurile 
blocurilor, penii u a pre
veni deteriorarea acesto
ra. Toate lucrările de în
treținere necesarei la păr

În vederea funcționării sigure 
a instalațiilor electrice...

...este interzis. .accesul 
loeațaritor 1# tablourile 
de siguranță și panourile 
de distfibuțig a ’'energiei. 
Pentru orice - defecțiune 
la , instalația electrică, lo
catarul trebuie-să se a- 
drasșpze - --proprietarului - 
Alte persoane decil elec
tricienii ■ autorizați . de 
I.G.C, L, nu. au voie . să 
efectueze reparații, schim
bări- ,.de fasunguri, între
rupătoare, comutatoare.

Întreținerea instalațiilor sanitare
Repararea armăturilor, 

respectiv a robineților și 
bateriilor, înlo< uirea gar- 
U it urilor montate-, ia coș 
binețe pentru-, .’prevenirea 
pierderilor da apa și- pre- 
întîmpinarea formării con
densului pe țevi și în în
căperi se fac contra .cost 
numai de către instalato
rii- I.G.C.L., locatarul a- 
vîffd obligația de a sesiza 
în cel mai scurt timp de
fecțiunile apărute.

Evacuarea din aparta
ment prin elementele ins
talației sanitare a apel 
cu o temperatură mai ma
re de 40° C produce dete
riorarea prin deformare 
ori dezlipirea îmbinărilor 
coloanelor do P.V.C., fi
surarea sau chiar sparge
rea chiuvetei și de aCeea 
trebuie evitată cu desă- .

țile, eomune din imobile 
n’aă in obligațiile loca

tarilor și se execută de 
către ; proprietar pe baza 
comenzilor- depuse - de că
tre asociațiile de locatari.

prize, siguranțe fuzibile 
sau ailtoniate, automate
lor. de scară. .

Folosirea ’ - încălzitoarelor 
cu consum mare es.te> per
misă numai -eu avizul
S.D.E.Li.'La ' plecarea din 
apartament; locatarul este 
obligat să întrerupă co
nectarea-la instalația - e- 
leetrieă a aparatelor care 
pot produce incendii * ■— 
reșou, fier de călcat etc.

, vîfșire. .Apa fierbinte, tre
buie , folosită . împreună eu 
apa rece iaeindu-se abi
lei reglajul cotor două ro
binete pentru a. se obține 
o temperatură optimă, de 
40’. C

Locătărij sîiît ’ datori să 
anunțe în timpul cel mai 
scurt proprietarul, dacă 
constată scurgeri continui 
de apă. Aceste scurgeri 
conduc la mari pierderi 
de apă și totodată la pro
ducerea condensului pe 
instalație și umezirea pe
reților băii. Trebuie pre-

După ce a fost supus 
unor reparații care au, 
costat sute de mii de 
iei, blocul nr. 50 din 
cartierul Sterminos — 
Uricani, a devenit, în 
1979, în baza unui con
tract, spațiu de cazare 
pentru oamenii șantie
rului Craiova al M.C. 
Ind., care construiesc 
locuințe în Valea Jiu
lui. Ca urmare a unei 
folosiri neglijente' de 
către constructori, blo
cul necesită în prezent 
— așa cum arată și i- 
maginile alăturate — 
alte sute de niii de lei 
pentru a!te reparații. 
Nu ar fi oare corect ca 
cei care au degradat 
blocul să fie obligați 
să-i repare ?

întîmpinată pătrunderea 
resturilor menajere sau 
a altor obiecte în instala
ția sanitară deoarece se 
produce înfundarea co
loanelor și deversarea a- : 
pelor reziduale în sub
solul blocului sau în a- 
partamentele de la par
ter.

Repararea sifonului de 
pardoseală. desfundarea 
acestuia, a colurilor și ra
mificațiilor sau a țevilor 
de scurgere se fac coh- 
țracosț și numai de către 
instalatorii I.G.C.I*, la ; 
solicitarea locatarilor. Lo
catarul din spațiul în care 
se ivesc astfel de defecți
uni are obligația să anun
țe secția, sectorul, dispe
ceratul. Să nu se execute 
și să nu se permită des
fundarea coloanelor, și- 
toanelor de pardoseală cu 
obiecte ascuțite sau prin 
lovire.' Spălarea rufelor în 
baie se face ' cu geamul 
deschis, pentru a se pre
veni depunerea aburilor 
Pe pereți și de aici dete
riorarea acestora.

La plecarea din apar
tament precum și in onare a instalațiilor. t

Locatarii care încalcă aceste indicații sînt so- ~î 
cotiți contra venienți riscînd să fie sancționați în 
conformitate eu prevederile Hotăririi nr. 8/1976 n b 
Consiliului popular județean - Hunedoara.

întreprinderea de gospodărie comunală și loca- •- 
ti vă Petroșani face cunoscut beneficiarilor de^apâr- ■> 
tamente proprietate de stat- că sînt datori să soliei- ■ 
to executarea oricăror lucrări de reparații secțiilor 
și sectoarelor Petrila, Petroșanii Vulcan, Lupent. 
Uricani și Aninoasa, care dispun de meseriași auto
rizați pentru toate lucrările necesare păstrării co- , 
respunzătoare a locuințelor.

timpul nopții, locatarul este 
dator să verifice etanșei
tatea robinetelor, cunos
cut fiind faptul că toate 
daunele și stricăciunile 
provocate ca urmare a 
inundațiilor se suportă de 
către locatarul vinovat,

Sînt interzise cu desă
vârșire accesul locatari
lor în subsolurile blocu
rilor, manevrarea de că
tre aceștia a vanelor pen
tru deschiderea sau închi
derea coloanelor de apă. 
Toate acestea se execută 
numai de cătoe ■ meseriașii 
autorizați ai proprietarului. 
In cazul unor avarii la 
radiatoarele de încălzire 
se recomandă ca primă • 
măsură acoperirea cu o 
pătură a locului unde s-a 
produs avaria, apoi să se . 
anunțe imediat fochistul 
de la ieentralăi sau 
punctul termic del mal ■ 
apropiat, ; . ■■A ț’’ . '

Locatarii au obligația să , 
permită’ verificarea stării 
apartamentului de : către ’ 
proprietor. executarea 
tuturor reparațiilor ' neee- . 
sare pentru buna- funcți
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. I)

țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Româ
niei în perioada 1981—1985.

4. Proiectul de lege pen
tru adoptarea planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare în 
perioada 1981—1985.

5. Proiectul Cegii gospo
dăriei comunale.

6. Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat.

La primul punct de pe 
ordinea de zi a luat cu
vîntul tovarășul Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, care a spus :

„Realizarea în cele mai 
bune condiții a obiective
lor stabilite de Congresul • 
al XU-lea al partidului, 
necesită îmbunătățirea 
substanțială a activității 
economico-sociale, trecerea 
la o nouă calitate a muncii 
în toate domeniile, promo
varea largă a progresului 
tehnic pe baza celor mai 
noi cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice, înfăptui
rea unei noi revoluții agra
re în ce privește produc
ția, productivitatea mun
cii, nivelul tehnic, așeza
rea întregii activități eco
nomice în toate sectoare
le pe baza unei eficiente 
sporite.

Aceste cerințe impun 
perfecționarea în conti
nuare a conducerii și pla
nificării economiei națio
nale, creșterea rolului gu
vernului în înfăptuirea ho- 
tărîrilor partidului, a le
gilor statului. Este necesar 
ca fiecare minister, guver
nul, în ansamblul său, să 
asigure organizarea și mo
bilizarea tuturor forțelor 
materiale și umane, pentru 
folosirea deplină a între
gului potențial economic 
de care dispunem, să so
luționeze operativ proble
mele pe care le ridică 
construcția socialistă. să 
întărească controlul asu
pra realizării sarcinilor, să 
ia măsuri pentru îndepli
nirea integrală a obiecti
velor actualului plan cin
cinal, să creeze condițiile 
cele mai bune pentru în
tărirea autoconducerii mun

citorești și autogestiunil e- 
conomice în fiecare uni
tate.

Pentru cuprinderea în 
cît mai bune conditiuni a 
sarcinildr din toate dome
niile sînt necesare și une
le" măsuri în repartizarea 
mai judicioasă a cadrelor.

Din însărcinarea Comi
tetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
și a guvernului. propun 
Marii Adunări Naționale 
următoarele schimbări în 
componența Consiliului de 
Miniștri :

— eliberarea tovarășului 
Nicolae Constantin din 
funcția de președinte al 
Comitetului de Stat al 
Planificării, urmînd să în
deplinească. în calitate de 
viceprim-ministru. alte 
sarcini în cadrul guvernu
lui ;

— numirea tovarășului 
Emili an Dobrescu în func
ția de viceprim-ministru 
al guvernului și președin
te al Comitetului de Stat 
al Planificării ;

— eliberarea tovarășului 
Paul Niculescu din funcția 
de viceprim-ministru al 
guvernului și ministru al 
finanțelor ;

— numirea tovarășului 
Petre Gigea în funcția de 
ministru al finanțelor ; .

— eliberarea tovarășului 
Gheorghe Cioară din func
ția de ministru al ener
giei electrice și numirea sa 
în funcția de ministru se
cretar de stat la Consiliul 
Național pentru Știință și 
Tehnologie ;

— numirea tovarășului 
Trandafir Cocîrlă în func
ția de ministru al ener
giei electrice ;

— eliberarea tovarășului 
Maxim Berghianu din 
funcția de ministru secre
tar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare și șef al De. 
partamentului Industriei 
Alimentare și numirea sa 
în funcția de ministru al 
muncii ;

— numirea tovarășului 
Marin Capisizu în funcția 
de ministru secretar de 
stat în Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimen

tare și șef al Departamen
tului Industriei Alimentare;

— eliberarea tovarășului 
Ion Stănescu din funcția 
de ministru secretar de 
stat la Ministerul Cons
trucțiilor Industriale și 
numirea sa în funcția de 
ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei 
Chimice".

în unanimitate. Marea 
Adunare Națională a a- 
probat modificările propu
se în componența guvernu
lui.

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, 
tovarășul Emil Bobu, mem
brii al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Național al A- 
griculturii, Industriei Ali
mentare, 'Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, a pre
zentat expunerea la Pro
iectul de lege pentru modi
ficarea și completarea Le
gii nr. 31/1977 privind 
Congresul consiliilor de 
conducere ale unităților a- 
gricole socialiste, al în
tregii țărănimi și Consiliul 
Național al Agriculturii, 
în continuare, tovarășul 
Vasile Bărbulescu. vice
președinte al Comisiei 
pentru agricultură, silvi
cultură și gospodărirea a- 
pelor a Marii Adună “i Na
ționale, a prezentat rapor
tul comisiilor permanente 
care au avizat favorabil 
acest proiect de lege.

După discuția pe artico
le, Marea Adunare Națio
nală a votat în unanimitate 
acest proiect, conferindu-i 
putere de lege.

Tovarășul Nicolae 
Giosan a informat apoi*că 
proiectele de legi înscrise 
la următoarele puncte de 
pe ordinea de zi a sesiunii 
urmează să fie examinate 
de comisiile permanente 
de specialitate ale M.A.N., 
după care vor fi supuse fo
rului suprem al țării spre 
dezbatere și adoptare în. 
tr-o altă ședință a actu
alei sesiuni.

Președintele Marii Adu
nări Naționale a declarat 
închise lucrările primei 
părți a sesiunii, data re
luării lucrărilor în plen 
urmînd să fie anunțată ul
terior.

mm marii
unor înalte distincții
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rile sesiunii Marii Adunări Naționale.
Tovarășul Silviu Curtâceanu, secretar 

prezidențial și al Consiliului de Stat, a 
dat citire Decretului prezidențial.

în cadrul sărbătoresc al solemnității, 
în aplauzele celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat înaltele 
distincții colectivelor situate pe primele 
locuri în întrecere.

Au luat apoi cuvîntultovarășii Ștefan 
Mocuța, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., Ion Sîrbu, prim- 
secretar al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., Ion Stoian, prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța al P.C.R., 
Aurel Ciurugă, director tehnic la între
prinderea de vagoane Arad, Florentin 
Cîrpan, directorul Combinatului de pro
ducere și industrializare a cărnii de

porc — Timiș, Olga Ghemu, secretara 
Comitetului de partid al Combinatului 
de fibre sintetice Iași, Aurel Sandu, di
rectorul Institutului de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică pentru ma- 
șini-unelte, agregate, mecanică fină și 
scule „Titan" — București, Vasile Ber- 
becel, președintele cooperativei agricole 
de producție Smirna, județul Ialomița, 
și Radu Suman, directorul Trustului de 
construcții industriale și agrozootehnice 
București.

Primit cu cele mai calde sentimente 
de dragoste și stimă, a luat cuvîntul, în 
încheierea festivității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu deosebit 
interes, cu vie satisfacție, fiind subli
niată îrt repetate rînduri cu puternice 
aplauze.

Solemnitatea depunerii j umilitului 
in fața președintelui Republicii, 

tovarășul Nicolae Ceausescu
Corespunzător prevederi

lor legii, joi a avut loc so
lemnitatea depunerii jură- 
mîntului de credință șl de
votament față de Republi
ca Socialistă România în 
fața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Cqpiunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. de către membrii gu
vernului recent numiți de

TV
I 16,00 Telex. 16,05 Po-
I litehmea TV. 16,30 Eml-

Isiune în limba germană.
18,25 Tragerea loto.

■ 18,35 La volan — emi.

Marea Adunare Națională.
La solemnitate au luat 

parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, Cornel Burtică. 
Ion Dincă, Gheorghe O- 
prea, Ion Pățan, Angelo 
Miculescu.

In încheierea solemni
tății depunerii jurămîntu- 
lui de credință, secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul

siune pentru conducă
torii auto.. 18,50 1001
de seri. 19,00. Telejur
nal. 19,25 Actualitatea 
economică. 19,40 Parti
dul năzuințelor și al 
împlinirilor socialiste. 
Conducătorul încercat al 
luptei poporului pen
tru libertate, progres și 
bunăstare. 20,10 Film 
artistic: „Chiriașul".

Nicolae Ceaușescu, a fe
licitat călduros pe tovară
șii nou numiți, urîndu-le 
succes deplin în realizarea 
sarcinilor de mare răs
pundere ce le revin pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al 
P.C.R., a Programului 
partidului de făurire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și înain
tare a României spre co
munism.

Premieră TV. Produc
ție a studiourilor spa
niole. 21,40 Partidului 
erou — cîn'ul inimilor 
noastre. Emisiune mu- 
zieal-Hterară. 22,05 Te- 
lejurnal.

DUMINICA, 29 MARTIE
8,30 Tot înainte ! 
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru 

copii. Povestea dra
gostei — episodul 2. 
Adaptare după un 
basm de Ion Crean
gă.

9,40 Omul și sănătatea. 
10,00 Viața satului.
11.30 Box — aspecte din 

finalele turneului in
ternațional „Centura 
de aur". Transmisiu
ne directă de la 
București.

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,00 Crăiasa zăpezii. A- 

daptare după H. Cr. 
Andersen. Episodul 3.

15.25 Filme inspirate din 
lupta P.C.R. Valurile 
Dunării. Producție a 
studiourilor cinema
tografice București.

17,00^Handbâl masculin. 
Minaur Baia Mare — 
Tus Nettelstedt, meci 
retur în semifinalele 
„Cupei Cupelor". 
Transmisiune directă 
de la Baia Mare.

18.25 Șah.
18,40 Micul ecran pentru 
K cei mici.
Î9.0O Telejurnal.
19.25 Cîntarea României. 

De pe marea- scenă 
a țării pe micul e- 
cran. Emisiune reali

zată în colaborare cu 
Comitetul pentru cul- 
.ură și educație so
cialistă al județului 
Cluj.

21,00 Film artistic. Un si
cilian în... Sicilia. 
Premieră TV. Copro
ducție italo-franceză.

22,20 Telejurnal.
LUNI, 30 MARTIE

15.40 Emisiune în limba 
maghiară. .

18.30 R.P. Bulgaria. In a- 
junul Congresului 
Partidului Comunist 
Bulgar.

18.50 1001 de seri. ,
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Documentar științi

fic. Cu ochii minții.
20,35 Roman foileton. Tău

nul. Ultimul episod.
21.40 Cadran mondial. 
22,05 Telejurnal.

MARȚI, 31 MARTIE
9,00 Teleșcoală.

11,15 Film serial. Dallas. 
Reluarea episodului 1.

12,05 Călătorie în univers.
Serial științific. Re
luarea episodului 12. 

13,05 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă en

gleză.
16.50 Atlas geografic.
17,10 Tragerea de amorti

zare ADAS.

17,20 Clubul tineretului.
18,00 P.C.R. — spirit re

voluționar,- . gîndire 
creatoare. P.C.R. —-
1921—1981. Clasa
muncitoare, clasă
conducătoare a socie
tății noastre.

18,25 Almanah pionieresc.
18,50 1001-de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică. 1

PROGRAMUL -Țy

19,45 In întîmpinarea Con
gresului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor.

20,10 File de cronică revo
luționară în drama
turgia românească. 
Să umplem pămîntul 
cu visuri, de Dan 
Tărchilă.

22,oo Partidului erou — 
cîntul inimilor noas
tre. Emisiune rnuzi- 
cal-literară.

22,20 Telejurnal.
MIERCURI, 1 APRILIE

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă ger

mană.
16,50 Profesiunile cincina

lului.

17,15 Lecția de opinie. An
chetă.

17,45 Tragerea pronoex- 
pres.

18,00 Melodii populare ro
mânești.

18.25 Mult e dulce si fru
moasă limba ce-o 
vorbim.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.

19,40 Fapte de eroi ai 
muncii și vieții so
cialiste.

20,00 Omul și sănătatea.
20.20 Teledinemateca: Ci

clul i Mari actori, 
mari regizori. Fructe
le mîniei. Producție 
a studiourilor ameri-

■cane.m' 4
22.20 Telejurnal.

JOI, 2 APRILIE

9,00 Teleșcoală.
11,10 Roman foileton. Tău

nul. Reluarea ultimu
lui episod.

12,15 Telex.
16,00 Telex. _
16,05 Teleșcoală. Curs de 

limbă rusă.
16,25 Școala.

17.10 Reportaj pe glob. 
Anvers — Bruxelles.

17.30 Viața culturală.
18.35 Desene animate. 
19,00 Telejurnal.
19.30 Actualitatea econo-

. mică, : ș
19.50 Ora -• tineretului.
20.35 Cîntarea României. 

De pe marea scenă a. 
țării pe micul ecran. 
Cînteeul in concurs.

21,05 Călătorie în univers. 
Serial științific. Ulti
mul episod. ‘

22,05 Telejurnal.
VINERI, 3 APRILIE

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba 

germana.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan — emisiu

ne pentru conducăto
rii auto.

18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.,,-
19,40 Partidul năzuințelor 

și marilor împliniri 
socialiste. 2. Stegarul 
făuririi unei econo
mii puternice, teme
lie trainică a crește
rii nivelului de trai 
material și spiritual 
al poporului.

20.10 Film artistic. Calul 
alb aleargă prea de
parte. Premieră TV. 
Producție a studiou-

. rilor ungare.

21,25 Reportaj ’81. In în
tîmpinarea Congre
sului Uniunii Gene- 
rale a Sindicatelor.

21.40 Partidului erou ■■■■■ —. 
cîntul inimilor noas
tre. Spectacol literar- 
muzical.

22,05 Telejurnal.
SIMBATA, 4 APRILIE

8,30 Teleșcoală. Curs de 
limbă franceză.

8,50 Poezia română.
9,20 Teatru TV. Richard 

al II-lea (reluare). 
Producție a studiou
rilor BBC.

’ 12,00 Concert educativ. Fi
larmonica din Cluj- 
Napoca. (II)

13,00 Mozaic cultural-ar- 
tistic-sportiv. Sport: 
la ora 14,30 — trans
misiune directă a me
ciului de fotbal F.G. 
Baia Mare — F.C. 
Argeș.

18,05 Ungaria la cea d'e a 
36-a aniversare.

18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara

mea, ■
19,55 Teleenciclopedia.
20.40 Film serial. Dallas. 

Episodul 3.
21.30 Cu mască, fără mas

că. Emisiune-specta- 
coL

22,10 Telejurnal,
22.30 Nocturna TV.
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