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In întîmpmarea

I.M. URICANI

teagul roșu
Organizarea superioară 

a muncii în abataje, hotărîtoare

zilei de 1 Mai și a 
aniversării partidului

pentru creșterea randamentelor
• In primul trimestru, 

brigada minerului Ioan 
Cojo'cariu dinir-un aba
taj frontal dotat cu me
canizare complexă, sub 
tavan artificial, din stra
tul 3, blocul VI, al minei 
Lonea a realizat o 
tivitate a muncit 
tone pe post.

produc- 
de 7,64

experiențe și cerințe 
în folosirea 

eficientă 
a dotării tehnice

• In aceeași perioadă, 
într-un abataj frontal din 
același strat, cu o dotare 
identică, tot sub tavan 
artificial, brigada vecină, 
condusă de Petru Corobea, 
a realizat o productivita
te a muncii de 7,07 tone 
Pe post.

Intr-o singură zi,400 tone cărbunecocsîficabilpeste prevederi
Deci, la două din abataje vecine funcționează în aceleași condiții geotectonice, cu o dotare identică se obțin randamente diferite, prima brig rdă, avînd o productivitate cu proape 600 kg/post pcrioară, își depășește productivitatea planificată, iar cea de a doua rămînînd sub nivelul indicatorului prevăzut. O diferență care înseamnă rezultate pe măsură și în ceer ce privește producția de cărbune. Brigada lui loan Cojocariu a încheiat primul trimestru cu o depășire de 1209 tone de cărbune, iar brigada lui Petru Corobea doar cu 234 de tone.Care sînt cauzele de-, terminante ale realizărilor diferite? Pentru a găsi răspuns la aceas-

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ cu activul din șantiereleLa I.C.M.M. Petroșani s-a desfășurat, ieri, schimbul de experiență cu activul de partid dm șantierele de construcții aie municipiului pe tema ; „Perfecționarea stilului și metodelor da muncă ale organelor și organizațiilor de partid pentru subordonarea activității politico- oiganizatorice, ideologice și • cultural-educative realizării sarcinilor de producție" Au participat secretarii comitetelor de partid și secretarii adjuncți cu problemele muncii organizatorice și economice de la nivelul comitetelor partid și al de bază din construcții T.C.H.. T.C. Craiova și șefi de șantiere, directorii întreprinderilor de construcții din municipiu și județ. ■Debutul importantei acțiuni politice s-a făcut la sediul I.C.M.M. prin prezentarea de machete ale șantierelor și ale principalelor lu-

formațiice
a*, su-

  de organizațiilor unitățile de - I.C.M.M.,Ind. Sibiu, termoficare,

tă întrebare, precum și pentru evidențierea măsurilor ce se impun în vederea creșterii productivității muncii pe 
măsura dotării moder
ne din ambele abataje, am solicitat opiniile conducătorilor celor două formații și ale unor cadre tehnice din sector ca și conducerii minei.

reușitei —Condiția 
desfășurarea riguroasă a 
operațiilorVizînd factorii de- terminanți ai productivității superioare în brigada lui loan Cojocar riu — interlocutorii noștri s-au referit la un e. lement care, prin valoarea lui practică, consacră cu prisosință experiența brigăzii, expli- cîffd și realizările ei superioare : respectarea ri
guroasă a programului 
de lucru, a ciclului de

tehnologice.factorii

operații pe schimburi. In biroul. sectorului și la intrarea în abataj, regimul de lucru aplicat de brigadă este prezentat printr-un afiș: „La 
brigada lui loan Cojo
carii! se lucrează după 
un prbgram ciclic — 
operațiile de tăiere pe 
fîșie se execută în schim
burile I și III, iar în 
schimburile II și IV se 
execută celelalte opera
ții : riparea transporto
rului, pășirea secțiilor și 
lucrările de revizii și re
parații". Aceasta înseamnă că brigada reușește, zilnic. să taie uă fîșii, avansînd medie cîte1,2 ml, cînd brigada vecină, avînd statornicit încă zi de zi acest regim de

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

La bilanțul zilei prece
dente, cele trei întreprin
deri miniere producătoare 
de cărbune cocsificabil ale 
Văii Jiului — Lupeni, Băr- 
băteni și Uricani — au ra
portat, fiecare, extracții 
peste prevederi, cinstind 
astfel prin rezultate remar
cabile în muncă sărbăto
rirea zilei de 1 Mai și 
glorioasa aniversare a 6 
decenii de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân. Cumulat, plusul de 
cărbune cocsificabil reali
zat de colectivele celor 
trei întreprinderi este de 
401 tone, cu participare e- 
gală din partea celor trei 
mine.

Consecvenți în respectarea angajamentelor asu
mate, în materializarea hotărîrii de a întîmpina cu 
succese deosebite evenimentele politice în preajma 
cărora ne aflăm — ziua muncii -șia 60-a aniversare 
de la formarea partidului — minerii, inginerii și 
tehnicienii I.M. Uricani au ridicat, ieri, la 2277 tone, 
cota depășirilor raportate de la începutul lunii, rea- 
lizînd în „decada producțiilor record", organizată în 
înlreaga Vale a Jiului, zi de zi, extracții peste plan. 
In convorbirea avută ieri, ing. Carol Schreter, di
rectorul I.M. Uricani, sublinia că ritmicitatea extracției și îmbunătățirea calității cărbunelui livrat cons
tituie preocupări prioritare ale colectivului în aceste 
zile. Măsurile politice și tehnice întreprinse In 
scopul creșteri; calității se concretizează în reduce
rea conținutului de cenușă, soldat cu obținerea de 
bonificații pentru întreprindere. La rezultatele pozitive 
ale colectivului întreprinderii participă toate sectoa
rele ăf> producție. In această rodnică întrecere mun
citorească, primul loc îl ocupă, în luna aprilie, colec- ' 
tivul sectorului III, cu peste 1000 tone de cărbune 
Peste prevederi. Toate brigăzile minei participă cu 
substanțiale plusuri la rezultatele fructuoase ale de
cadei record, remarcîndu-se formațiile conduse de 
Gheorghe Scorpie, Laurențiu Kelemen, Nicolae Sul
tan, Ioan Nicolae. Aurel Soșoi și Dumitru Bornoiu.

de partid de construcțiiCrări aflate în execuție, după care participanții au vizitat obiective de investiții industriale și social- culturale din cadrul șantierelor din Petrila Petroșani, în partea nală a acțiunii, în drul unei consfătuiri caracter de schimb de experiență, s-au prezentat informări despre preocupările organelor și organizațiilor de partid din șantierele Văii Jiului pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, creșterea calitativă a muncii ideologice, politico-educative și culturale, a întregii munci educaționale de dezvoltare a conștiinței socialiste în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor de producție în domeniul construcțiilor. Pe marginea informărilor prezentate participanții au purtat rodnice dezbateri, făcînd numeroase propuneri în vederea îmbunătățirii muncii de partid la șantierele de construcții din municipiul Petroșani și materializarea lor în realizarea sarcinilor.

Șeful de brigadă Lu
dovic Achim șî ortacul 
său Florea Gîrna de la 
sectorul I al minei Ani- 
noasa. doi dintre frun
tașii formației <le pre
gătiri ce realizează ar
marea galeriei direcțio
nale de la orizontul 10 
mediu

Foto: Șt. NEMECSEKȘi fi- ca- cu
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ÎN EXTRACȚIE
Cel mai înalt nivel al 

depășirilor pe întregul ba-, 
zin l-a înregistrat miercuri, 
22 aprilie, colectivul I.M, 
Vulcan — plus 535 tone de 
cărbune. Cel mai ridicat Plus 
— de 440 tone — 
l-a obținut colectivul 
sectorului V, care a rea
lizat în primele zile ale 
„decadei producțiilor re
cord" aproape 600 tone de 
cărbune peste plan. Mi
nerii de la Vulcan au de
pășit în aceeași zi nivelul 
planificat al productivității 
muncii în cărbune cu 317 
kff/post, iar pe întreprin
dere cu 220 kg/post.

PENTRU
Colectivul Autobazei u- 

zină de transport local 
Petroșani a încheiat pri
mul trimestru al anului 
în curs cu sarcinile de 
plan ale secției de trans
port în comun realizate 
în proporție de numai 93 
la sută. Cele 7 procente 
înseamnă o restanță de 
pește 450 000 lei. In do
rința de a ne edifica a- 
supra acestor rezultate 
neșatisfăcătoare, am a- 
dresat tovarășului Vale- 
riu Rădoi, șeful autoba
zei, cîteva întrebări.

; -T- Au fost. într-ade
văr, dificultăți care au 
depășit posibilitățile co
lectivului de a le învin
ge și de a realiza sar
cinile de plan ?— După cum se

CA TRANSPORTUL IN COMUN
să fie operativ și eficientla . cele trei luni a dominat iarna. Timpul și starea proastă a drumurilor determinată de el, au fost. într-adevăr, o cauză care a diminuat realizările ‘secției1 transport în comun trimestrul I. Pe de pe lîngă greutățile, să le spun, demoment, în desfășurarea transporturilor, starea drumurilor ne-a produs pagube valorînd - peste 300 000 lei prin distrugerea prematură a perne- . lor de aer, suspensiilor, 

supapelor de suspensii, 
anvelopelor. Cutoate e- 
forturile depuse, nu am reușit să'suplinim cu au

tobuzele aflate în circulație volumul de prestații pe care le-am fi putut face pentru populație cu cele 34 de autobuze care nu le putem utiliza în prezent datorită greutăților întimpinate în procurarea pernelor de aer și celorlalte piese necesare pentru autobuze.
— Ce inițiative avînd 

drept scop servirea mai 
promptă a călătorilor și, 
implicit, sporirea reali
zărilor de plan a avut 
conducerea autobazei 
în ultima perioadă ?— Menționez în acest ’" sens deplasarea casiere- - lor autobazei, în zilele

-r

de avans și piață, la unitățile miniere pentru eli- berarea de abonamente. Venim astfel în sprijinul navetiștilor. scutindu-i | de deplasările pentru procurarea de abonamente. Rezultate mai bune a- vem în aplicarea acestei măsuri la mina Paroșeni și mai slabe la mina Lonea. Celelalte unități miniere — Uricani, Lupeni, Vulcan, Petrila, Dîlja și . I.U.M.P. — nu au folosit pînă acum acest sprijin ț
î
! 
)
1

și le solicităm în acest sens.
Interviu realizat de 
Toma ȚAȚARCA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din activitatea 
organizațiilor de partid 
l.M, PAROȘENI

Acțiuni politice in sprijinul producției
• Astăzi, la mina Paroșeni are loc un simpozion pe tema : „60 de ani de la crearea Partidului 

Comunist Român", în cadru] simpozionului eînt prezentate momente importante din activitatea partidului nostru, rolul pe care îl are P.C.R. în procesul de făurire a unei vieți noi, de ridicare a României pe noi culmi de civilizație și progres.
• Munca politică în scopul formării omului nou 

cu o conștiință socialistă înaintată — a fost tema unei dezbateri care a avut loc recent la punctul de informare și documentare politico-ideologică de la l.M.. Paroșeni. Cu acest prilej parțicipanții —• mineri. șefi de schimb și de brigadă, maiștri, ingineri — au pus în discuție întărirea ordinii șj disciplinei la fiecare loc de muncă, modul de întreținere și folosire a utilajelor din dotare, întărirea spiritului gospodăresc precum și valorificarea superioară a resurselor materiale. Vorbitorii au ținut, de asemenea, să evidențieze faptul că șefii fomațiilor de lucru, comuniștii au un rol însemnat la integrarea noilor încadrați în procesul de producție.
IM, LONEA

Noii membri de partid, participant activi 
la viața de organizație• Una din preocupă- cretar adjunct al comiterile de bază ale comite- tului de partid cu prețului de partid de la bleme organizatorice, că l.M. Lonea este întări- sînt comuniști ca Teodor rea rîndurilor partidu- Dascăiu. Constantin Al- lui. în acest an dea, Ștefan Mihai, A- au fost primiți în partid drian David care pe lîn- 35 de oameni ai muncii, gă faptul că s-au inte- Birourile organizațiilor grat în viața de organi- de bază urmăresc înde- zație, vin în adunările aproape modul cum noii generale de partid cu membri de partid pârtiei- propuneri și soluții dem- pă la viața de organiza- ne de luat în seamă, par- nizație, la realizarea sar- ticipă activ la toate ac- cinilor de plan. Am re- țiunile voluntar-patrioti- ținut din spusele tova- ce organizate la nivel de rășului Petru Vasiu, se- întreprindere.

(Urmare din pag. 1}

— De sprijin . de 
data aceasta de la uni
tățile beneficiare de 
transport în comun că
tre A.U.T.L.P. ar putea 
fi vorba ?— Desigur, mai ales din partea C.M.VJ.

Cum vedeți a- 
cest sprijin ?'— In prezent nu cunoaștem numărul efectivelor din schimburile I și IV și începem plecările din garaj spre toate liniile de transport în comun, inclusiv cele locale — Uricani-orâș — mina Uricani, stația Tusu •— Piața Lupeni (pentru mina Lupeni), Coroești — mina Vulcan, Coroești — mina Paroșeni, Petroșani Aeroport — mina Dilja, Aeroport — Petrila, Piața Victoriei — mina Lonea, —, de multe ori cu o capacitate mult mai mare decît cerințele. Ducem de obicei un număr mic de muncitori spre locurile de muncă și autobuzele se întorc goale, deoarece populația nu ne solicită la ore atît de matinale. Același lucru se întîmplă și Ia terminarea schimbului IV. cînd situația se inversează, autobuzele, de regulă mai multe decît este necesar, se duc aproape goale și se întorc cu cî- țiva muncitori. Facem în acest mod risipă de efective — conducători auto, taxatoare. dispeceri, controlori de bilete, revizori tehnici etc. de mijloace și carburanți, devansînd programul de lUcru al unei însemnate părți a efectivului au

tobazei a cărui activitate frauduloși și pe alte linii începe la ora 3. ori pre- mai ales locale (Petro- lungind programul, pînă șani, Lupeni. Vulcan).la ora 1,30, cu eficientă minimă. Dacă efectivele care lucrează în schimburile I și IV ne-ar fi comunicate de unitățile' miniere cu exactitate fi regularitate, am putea elimina sau măcar diminua această risipă.
— Cum ar putea să 

contribuie călătorii ia 
ridicarea eficienței 
transportului în co
mun ?

— Ce v« întreprinde 
conducerea autobazei 
pentru a întrona corec
titudinea in transportul 
în cotnun ?— Vom aplica măsurile prevăzute de hotărîrea la care m-am referit, măsuri publicate în coloanele ziarului, deci cunoscute. Doresc să fac o precizare în legătură cu abonamentele. Unii navetiști consideră că dacă

Pentru ca transportul 
in comun să fie 

operativ și eficient
— 'Prin corectitudine. Recent am introdus au- totaxarea pe traseul local Uricani. Constatăm după o lună că încasările de pe cele două autobuze ce servesc această linie au scăzut în medie cu peste 200 de lei pe zi, Poate este prematur să se tragă o concluzie definitivă, dar nu se poate să nu spunem că în scăderea încasărilor pe a- ceastă linie își au partea lor de con tribut ie‘‘ călătorii. Va trebuie să intensificăm controalele și să aplicăm împotriva călătorilor incorecți sancțiunile contravenționale statuate de Hotărîrea nr. 8/1977 a Consiliului popular județean. Zilnic sînt depistați călători

au abonamente pentru liniile Aeroport — Dîl- ja sau Piața Victoriei — Aeroport, spre exemplu, au dreptul să călătorească cu toate autobuzele care parcurg tronsoanele de traseu respective, inclusiv cele ce servesc liniile interurbane. Această părere, uneori pretenție. este greșită. Abonamentele pentru o singură linie și călătorii nelimitate sînt valabile numai pe autobuzele ce servesc liniile respective, nu și pe alte linii. Există posibilitatea de a călători pe același tronson de traseu cu autobuzele ce servesc linii diferite, dar acest lucru se plătește. Pentru traseul Piața Victoriei — Aeroport, spre
Organizarea superioară a muncii în abataje

(Urmate din pag, 1) — Nu pot face riparea pentru că nu e apă la pompa de presiune. A- eeasta mi s-a întimplat și ieri, și săptămâna tre- de cută. Totul depinde , de a-

exemplu, abonamentul valabil numai pe autobu
zele ce servesc această linie este de 50 lei/ lună. Dacă aceeași persoană dorește să folosească pentru deplasarea pe a- celași tronson și autobuzele de pe o altă linie, bunăoară Aninoasa. poate face acest lucru, dar abonamentul respectiv va costa 80 de lei; dacă vrea să folosească și autobu
zele de pe a treia linie (Uricani), abonamentul va costa 100 de lei. Mai precizez că toate abonamentele trebuie prezentate la perforat la fiecare călătorie.

— Un călător din Lu- 
penî s-a adresat redac
ției solicitînd ca, la so
sirea în Lupeni, auto
buzele ce servesc linia 
interurbană Petroșani 
— Bărbăteni să taxeze 
în regim local, așa cum 
se procedează și pe au
tobuzele de pe traseul 
Uricani — Petroșani la 
înapoierea în Petroșani. 
Ce ne puteți preciza în 
acest sens ?.— Că potrivit deciziei nr. 223/5 I.T. din 31 noiembrie 1978, a Consiliului popular județean Hunedoara — Deva pe autobuzele de pe liniile interurbane, cele mai scurte călătorii și, deci, legitimațiile cele mai mici ca valoare, sînt de 2,50 lei. Așa este peste tot. de altfel. Excepția care se face de o vreme pe autobuzele de Uricani la înapoierea în Petroșani nu o putem generaliza,; ur- mînd să aplicăm întocmai prevederile deciziei.

Caravana

socio-științificăte nu sini încă la nive
lul cerințelor. In cazul brigăzii lui Corobea trebuie să-i creăm condiții să îmbunătățească organizarea muncii pe schixm , buri, să-și consolideze brigada pentru a realiza două cicluri pe zi. Brigada a avut și dificultăți tectonice, lucru explicabil prin neregulari- tățile stratului Și prin faptul că ne aflăm cu exploatarea la orizontul de bază 460 și am interceptat cîteva lucrări vechi. Dar adevărul e că brigada trebuie să facă mal mult pentru întărirea disciplinei pe toate schimburile și pentru a întreține mai bine utilajul. Aici e punctul slab unde Și conducerea minei va trebui, să o ajute mai mult. Mă refer atît la întreținerea complexului cît și a fluxului de transport, domeniu în care echipa „service" trebuie să-i acorde o a- sistență mai consistentă. Făptui că în brigadă se obțin și randamente de peste 9 tone/post constituie un indiciu că, prin- tr-o mai bună organizare în sinul brigăzii, prin îmbunătățirea condițiilor ce le creăm brigăzilor de la complexe, să ajungem la randamente superioare, la cel puțin 10—12 tone pe post.

12 ab- perația întîrzîată să fie 
iar la

în ceea

s-au înregistrat sențe nemotivate. Petru Corobea 52, ce privește fluctuația, a doua brigadă a avut cu 
4 oameni mai mulți trați și ieșiți.La acest aspect s-a ferit și subinginerul lectromecanic Petru Cenușă, adjunct al șefului de sector.— E un adevăr că brigada lui Cojocariu, fiind mai veche, a reușit

recuperată. Așadar, aici stă mai bine Cojocariu, iar brigada lui Corobea fiind mai tînără, deci puțin consolidată, trebuie să o ajutăm mai mult și noi, conducerea sectorului. încă deva;: complexul lui Corobea e în funcțiune de la 1 ianuarie ’80, iar al Iui Cojocariu abia de la începutul acestui an. Or, tocmai de a- ceea ar trebui să beneficieze de mai mult sprijin în ceea ce privește întreținerea utilajului. Aș zice că la ambele brigăzi. dar mai ales la Corobea. ar trebui plasați doj lăcătuși pe schimb. Totodată, pentru a realiza cite două cicluri, brigada — de fapt amîndouă — trebuie să fie mai mult ajutate prin îmbunătățirea aprovizionării cu materiale pînă la locul de muncă.— Un ajutor sporit în cazul brigăzii lui Corobea este necesar și din partea conducerii minei, a fost de părere ing. Gheorghe Feier, directorul întreprinderii. Realizarea creșterilor, de extracție este condiționată de obținerea unor randamente sporite, îndeosebi la abatajele dotate cu mecanizare complexă. Or,, actualele randamen-

lucru, avansează în medie doar cîte 0,9—1 pe zuCăutăm explicațiile rigoare în cele două bataje.In primul abataj, al brigăzii iui loan 1 jocariu, ne dă detalii nerul șef de schimb col ie Rus, locțiitorul 1 gadierului aflat în concediu:— Realizăm zi de zi două cicluri. Chiar cînd apar unele defecțiuni care cauzează dereglări, ne Ne-ar mai fi de mare tre- concentrăm eforturile pentru a recupera în- tîrzierile și a asigura ca schimbul următor să se înscrie cu operațiile în ciclul programat. Ur. mărim ca toate schimburile să fie echilibrate, atît ca număr de posturi, cît Din cei brigăzii tuși și calificați părțiți proporțional schimburi. Astfel, fiecare schimb avem meni cap abili să vină prompt și eficace, pentru remedierea defecțiunilor.Pe maistrul minier Petru Corobea, șef brigadă în abatajul cin, nu prea l-am sit în toane bune :

ml
cel Co. mi- Ni- bri-

și ca meseriași.40 membri avem 416 minericare sînt
ai lăcă- poli- îm- pe în oa-in ter.

respectarea ciclurilor, știu. Or, cu asemenea „surprize", care se întîmplă de 2—3 ori pe lună, nu poți realiza ciclurile. respectiv cele două făgașe pe zi. Lucrăm cu acest complex de un an și patru luni și avem vreo 6 stîlpi de- fecțj care nici duminică nu au lost reparați.

in-
re-

e-

i După zile consacrate I creației tehnico-științi- i fice și filmului, mani- i festările integrate în i „Caravana socio-științi- i îică", organizate in a- i ceastă săptămână la Pe- ! trila de Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă. Bu continuat . ieri cu acțiuni sub genericul „Omul și sănătatea" Astăzi și miine, la cluburile sindicatelor, au loc zile ale brigadierului și ale fruntașilor în producție de la minele Petrila, Lonea și de la preparație, în cadrul cărora sînt organizate consfătuiri. schimburi de experiență, medalioane ale inovatorilor, spectacole susținute de formații cultural-educative și artistice din întreprinderi, instituții, școli. Prin tematică, modalități de organizare și desfășurare a tuturor manifestărilor, concepute în forme a- tractive șj susținute în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii, „Caravana socio-științifică" evidențiază valoarea e_ ducativă a unor astfel de inițiative complexe, așteptate cu interes de oamenii muncii.

FATĂbuință o macara pentru redresarea secțiilor clinate. Apar mici defecțiuni Și că atunci cînd ai mare nevoie, atunci sește cite unul de depinde remedierea cestora. Mă refer mai a- les la lăcătușii Georgescu. și Luca Mitu, ca și . la minerul Fetru Bel- țin pe care nu am reușit să-i dezobișnuim dă nemotivate. Astfel brigada se menține la 40 de oameni, iar peste o treime sînt policalificați.înainte de. a da cuvîn- tul .celorlalți interlocutori intervenim cu o precizare care explică și ea rezultatele diferite ale celor două brigăzi. In primul trimestru. în brigada lui loan Cojocariu

in- mereu rău e mai lip- care a-
șă se omogenizeze mai bine, să aibă o formație disciplinată. Dintr-o absență nemotivată .brigadierul face mare caz ; așa a reușit să-și disci, plinizeze oamenii. De asemenea, și profesional, la Cojocariu oamenii sînt mai. bine pregătiți, cu mai multă experiență și, ca atare, reușesc să întrețină mai bine utilajul, in- . clusiv partea hidraulică, și astfel au ajuns sâ respecte cu regularitate ciclurile de operații. Mai e și o problemă de ambiție. Cîiid apare . vreo defecțiune, așa cum spunea șeful de schimb, oa. menii își concentrează e- forturile, dacă e nevoie, schimburile se suprapun pentru o oră, astfel ca o-

s

5
5 
?

apel, au aplaudat cu căldu
ră pe micii artiști «maiori.tiști amatori de rile sindicalelor peni și Uricani. la clubu- din Lu-tigă“ pe tema „Din activitatea l.M. Vulcan, de la redeschidere pînă în prezent",

I
i

• MANIFESTARE Azi, în cadrul manifestărilor săptămînii cultural-educative „l.M, Vulcan la cea de-a 60-a aniversare a creării P.C.R. și a 30 de ani de la redeschiderea minei", are loc dezbaterea „Meca- ■ nizarea proceselor tehno- 
I logice la l.M. Vulcan" și 
I concursul „Cine știe cîș-

• DOTĂRI SOCIALE. 
La Lupeni, iu zona noului 
centru civic al orașului, 

- cartier 
sprijinul

zona „Viscoza" 
Bărbăteni, cu ____ _
șantierului nr. 2 Deva al ' 
T.C.H. se află în execuție 
două noi obiective sociale 
care însumează cca. 5000 
mp spații comerciale. Este 
vorba de complexul de â-

hmentație publică, ajuns muncii" prezentate de ar
ia nivelul doi de execuție 
a structurilor de rezisten
ță, iar alături un bloc de 
locuințe cu spații comer
ciale Ia parter, 
află în execuție 
blocului.

unde se 
elevația

„CINSTIM

1N SĂLILE întreprinderilor mini- Bărbăteni și Uricani loc astăzi (ora 11)
de apel•aleereauspectacole de muzică și poezie sub genericul „Laudă

realizat în 
a minei Vul- 
pionierii cla-

• FORMAȚIA DE MU
ZICA UȘOARA „Diamantele negre" a studenților de la Institutul de mine din Petroșani participă în aceste zile la faza națională a Festivalului artei creației studențești.

șani (Șef unitate Ion An- 
ghelescu), prin mobilizare 
exemplară și solicitudine 
deosebită față de cumpă
rători, a depășit planul de 
vinzare, în medie cu peste 
400000 lei, în fiecare lună 
de la începutul acestui an.

I
I
I

MINERII
FRUNTAȘI IN PRODUC
ȚIE" — a fost tema micro- 
spectacolului 
sala de apel 
can de cătreseior 3 B și 7 B, detașa- are loc la Brașov.
mente etalon în cadrul șco
lii generale nr. 6 Vulcan. • COLECTIVUL unității 
Minerii, aflați în sala de nr. 81 mobilă din Petro-

Șicare Rubrică redactată de 
Anton HOFFMAN



VINERI, 24 APRILIE 1981 3 • _____ ’--------- 4

Dînd viață hotarîrilor Congresului al Xll-lea al partidului

VIRTUȚILE TINERETULUI
afirmate in muncă, creație, educație, cultură

însemn de înalt omagiu adus aniversării partidului, 

de cinstire a zilei de 1 Mai

Raport al faptelor
de angajare utecistă

Tineretul Văii Jiului, aidoma tuturor oamenilor 
muncii, întîmpină marile sărbători ale poporului nos
tru — ziua de 1 Mai și cea de-a 60-a aniversare a 
făuririi Partidului Comunist Român — cu un însufle- 
țitor raport al faptelor de muncă, din activitatea pa
triotică și cultural-educativă. Despre acest raport al 
tinerei generații ne-a vorbit intr-un interviu tovară
șul Ion Cărăimăneanu, prim-secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C.— Zilnic 60 de studenți prestează muncă la amenajările de la noul stadion din Petroșani, iar alți aproximativ 150 de tineri din licee și de laI.M.P.  acordă sprijin la lucrările de termoficare a Văii Jiului, la plantări de pomi, amenajări de zone verzi și alte lucrări edilitar-gospodărești.

— Alte realizări tine
rești pe plan economic? — Prin acțiuni patriotice, în afara programului de lucru, tinerii de la minele Lupeni, Lonea, Petrila, Uricani, Paroșeni și Vulcan auîncărcat materiale de susținere din depozite șiaprovizionat locurile de muncă, au descongestionat de materiale și Curățat galerii.Un fapt este cert: în primul trimestru organizația municipală a U.T.C. a colectat și predat 175 tone fier vechi, 5 tone cupru, 11000 buc. sticle și borcane. Putem raporta astfel că am realizat 

60 la sută din planul e- conomic al organizației noastre pe anul 1981, ceea ce reprezintă valoric 960 000 lei economii finanțate. Ne-am creat premisele ca pînă la 23 August să ne realizăm integral planul economic pe acest an.
— Ce acțiuni pe plan 

politico-educativ prile
juiește ziua de 2 mai, 
Ziua tineretului ?— Odată cu amplele și tradiționalele manifestări din ziua de 2 mai, de la monumentul eroilor mineri căzuți în sîngerosul august ’29, care se desfășoară la Lupeni sub simbolicul generic „Intîlnirea tineretului cu istoria*', debutează „Luna educației politice și culturii socialiste pentru tineretul hu- nedorean”, acțiune de anvergură cu desfășurare pe întreaga lună mai.Ne-am propus un amplu și bogat program de manifestări politico-educative, cultural-artistice, sportive ca și turistice. * 

Voi puncta doar cîteva i concursul gen „cine știe, răspunde** cu tema „P.C.R. — stegar încercat al luptelor victorioase pentru dreptate și libertate socială" ; întîlniri ale elevilor și pionierilor cu comuniști din ilegalitate ; o întîlnire a tinerilor de la I.U.M.P. cu membrii cenaclului literar „Panait Istrati**; împreună cu Teatrul de stat Valea Jiului va fi organizat, în cursul lunii mai, un spectacol de muzică și poezie patriotică. Desigur trebuie amintite manifestările de debut: carnavalul tineretului ce va avea loc, în seara zilei de 2 mai la Lupeni și Petroșani, întrecerile sportive — fazele de masă sînt în plină desfășurare — dotate cu „Cupa 2 Mai** la fotbal, șah și tenis de masă. îmi mai famine să fac precizarea că. la nivel Județean, toate manifestările din cadrul „Lunii educației politice și culturii socia
liste pentru tineret** se vor încheia la Costești. La această tradițională „Întîlnire a tineretului cu 
istoria", tineretul din Va
lea Jiului va avea o numeroasă participare.

Interviu realizat de 
I. BĂLAN

Mîndria de a face parte din 
marea familie a comuniștilor

Tinerii muncitori de vîrstă utecistă, de curînd primiți în marea familie a 
comuniștilor, ne-au vorbit despre înălțătoarele sentimente pe care le-au trăit a-, 
tunci cînd a avut loc acest eveniment crucial în viața lor, dîndu-Ie puteri nebă
nuite de muncă și angajare pentru cauza socialismului și comunismului, pentru 
binele patriei.

Răspunderi mari ce-țî conferă 
mandatul înaltei demnitățiMie, ca și milioanelor de tineri ai patriei socialiste, partidul ne-a dat totul pentru a învăța carte, o meserie, a ne pregăti pentru muncă și viață. In toamna anului 1977, după absolvirea clasei de electromecanică a Liceului industrial minier Petroșani, m-am încadrat în munca productivă la mina Paroșeni. Alături de mineri, de comuniștii din echipa maistrului energetic Marin Dobromir, de la sectorul I, am deslușit tainele profesiei de electrician de mină, să stăpînesc tehnica montării și întreținerii instalațiilor electrice în abatajele dotate cu complexe mecanizate. Tot partidului și statului nostru le datorez și faptul că am urmat Institutul de mine secția subingineri seral. Iată de ce doream cu mare ardoare să intru în partid, iar acum cînd mi s-a împlinit acest vis trăiesc sentimentul ca am devenit un alt om, un om adevărat că toți comuniștii. Calitatea de membru al partidului implică răspunderi mari în viața politică, economică și socială, conferindu-ți mandatul înaltei demnități. Acest mandît îl voi păstra și apăra ca pe lumina ochilor. Ca tî- năr comunist, ca proaspăt absolvent al Institutului de mine din Petroșani voi munci fără preget pentru a fi un bun subinginer electromecanic punînd la lucru întreaga mea capacitate profesională pentru dezvoltarea și mecanizarea mineritului în Valea Jiului.

Alexandru CIULAVU, 
I.M. Paroșeni

încerc sentimentul unei j profunde utilități 1 Deși sînt tînăr, am 25 de ani, o ex- i periență de viață mi-a șădit adînc în : inimă încrederea nețărmurită în co. j muniști. Nu cu mulți ani în urmă am i fost electrician de revizie la C.F.R. 1 Meserie bună, dar tindeam să fac ce- I va inai mult, mai aparte în viață, să mă ! perfecționez la locuri de muncă mai i grele, dar care să-mi dea satisfacții i mari. Am venit la mina Petrila cu a- .. cest gînd. Deosebirile în practicarea me- , seriei de electrician erau însă mari. ; Dar oameni de nădejde, comuniștii sec- j torului IV m-au ajutat să mă adaptez Ș condițiilor de muncă și de practicarea I meseriei de electrician în subteran. jSub imboldul acestor înalte conside. ; rații față de comuniști, am cerut să fiu ! primit și eu în partid. Am trăit cea mai mare bucurie din viața mea cînd adunarea generală a organizației de bază din sectorul IV al minei Petrila a adoptat hotărîrea primirii mele în ma- ! rea familie a oamenilor de omenie — j comuniștii, acei oameni care m-au a- î jutat la greu. Organizația de partid ; mi-a încredințat sarcina de a mă ocu- , 
pa, la rîndul meu, de tinerii din sec- ’ tor, a-i îndruma în muncă și viață în spiritul concepțiilor partidului. Fac to- L tul să mă achit cu cinste de sarcina ce i mi s-a încredințat antrenînd tinerii în acțiuni de sprijinire a producției, de ■ recuperare din subteran a pieselor de ' mașini șimaterialelor refolosibile. '

Gheorghe IGNAT, ;
electrician, sectorul IV I.M. Petrila

Expoziție
personală de picturăMarți, s-a deschis în holul clubului sindicatelor din Lupeni expoziția personală de pictură a tînărului Iosif Papp, eveniment artistic dedicat celei de-a 60-a aniversări a partidului. Zecile de tablouri expuse de tînărul pictor, vagonetar la mina Bărbăteni. vădind talent în minuirea penelului și rafinament în a- legerea culorii, sînt inspirate din munca și via

De vreo patru luni, organizația nr. 2 de tineret de la mina Lupeni, urmînd exemplul organizațiilor de partid, a Inclus în ordinea de zi a adunărilor generale ținerea „momentului e- conomic**., Ideea de la care am pornit a fost aceea că în acest fel se Imprimă un conținut tot mai concret adunărilor generale, legînd dezbaterile de problemele reale cu care 6e confruntă colectivele de muncă din sectoarele productive, crește interesul tinerilor de a lua parte activă la discuții. la 
rezolvarea problemelor producției. Și nu am greșit. La organizația nr. 2 (secretar utecistul Ilie Di- nică), în cadrul momentului economic tînărul inginer Ion Gîf Deak, șeful 

ța minerilor, a oamenilor muncii de pe meleagurile pe care tînărul artist muncește și se dăruiește cu pasiune artei.Deschiderea expoziției a coincis în mod fericit cu decernarea ■ harnicului colectiv, din care face parte tînărul pictor — I.M. Bărbăteni — a Drapelului de întreprindere minieră fruntașă pe ramură 
' Un mod concret de a dinamiza adunarea generală a U.T.C.sectorului II, expune în- tr-un mod interesant realizările lunare ale sectorului, cum au fost îndepliniți sau nu indicatorii economici, care sînt sarcinile pe luna următoare, perspectivele mecanizării abatajelor, în ce locmi pot acționa mai bine tinerii pentru rezolvarea unor probleme ridicate de producție.Iată de ce. în scurt timp, momentul economic s-a introdus și la adunările generale ale organizațiilor U.T.C. nr. 4. nr. 12, B, nr. .13 A. Efectele momentului economic sînt evidente și la aceste organizații U.T.C.. el mergînd mină în mină cu realizarea planului economic al organizației U.T.C. pe mină. In ce fel ? Foarte

simplu. Factorii de răspundere din organul de partid, organizația de bază, c.o.m.. participînd la adunările generale U.T.C., la momentul economic indică
Invățînd de la 

comuniști

uteciștilor ce acțiuni de sprijinire a producției sînt oportune și în ce loc trebuie întreprinse. DaU 
un exemplu in a- cest sens, în luna ianuarie. în refugiul abatajului mecanizat al brigăzii conduse de minerul Teodor Boncalo se adunaseră o mulțime de materiale de prisos, mari cantități de metal care blo

cau trecerea prin lucrarea minieră pe zeci de metri, îngreunau accesul la locul 
de muncă- aerajul. La momentul economic din a- dunarea generală din acea lună, șeful sectorului IV a solicitat sprijinul organizației U.T.C. pentru descongestionarea refugiului. Organizația U.T.C. a întreprins. în afara orelor de program, trei acțiuni patriotice — de fiecare dată cu participarea a 15—16 tineri — evacuînd din lucrarea minieră un mare volum de elemente de susținere T.H și de strînge- re a armăturilor. stîlpi hidraulici, scocuri de transportoare. Astfel recuperate, aceste materiale — va- lorînd peste 250 000 lei — au fost reintroduse în circuitul economic fiind din 

nou folosite în abataje. In urma acțiunilor patriotice au fost strînse și valorificate 85 tone fier vechi Și 1000 kg cupru. Angajamentul nostru de a cinsti cea de-a 60-a aniversare a partidului și Ziua tineretului cu realizarea a 90 la sută din planul economic al organizației U.T.C. de la mina Lupeni a și fost înfăptuit, avînd deja realizat 120 000 lei din olanul economic de 150 000 lei pe întregul an. Avem totodată mîndria de a ne fi onorat astfel obiectivul din chemarea la întrecere pe care organizația noastră a lansat-o către toate organizațiile U.T.C. din ramura cărbune.
Silviu NĂSTASE, 

secretarul comitetului 
U.T.C. de la I.M. Lupeni

Olimpiada j 
meseriilor jLa I.U.M.P. s-a des. fășurat duminică. 19 a- ; prilie. olimpiada strungarului și frezorului. La acest pasionant concurs pe meserii, organizat de comitetul U.T.C., au . participat un . mare număr de tineri meseriași din uzină. După răspunsurile competente — date în scris — la întrebările puse de juriul concursului ambelor echipaje de strun- ' gări și frezori, s-a trecut la probele practice, constînd din confecționarea a cîte unui dis- • pozitiv de pulverizare a 7 apei (strungari) și cite j unui manșon pentru | instalații hidraulice de ! complexe mecanizate. , Și un echipaj și celă- | lalt au realizat lucru de ; calitate, dispozitivele ■ fiind de înaltă precizie, țDar iată tinerii cîști. S gători ai olimpiadei me- ■' seriilor : STRUNGARI : ■ i locul I, Marcel Tudo- j rașcu, locul II. Eugen ; Aradi locul III. Marin .; Florescu. FREZORI : lo- *, cui I, Ianos Ileș locul !II. Ioana Rînjală, locul ;III, Laurențiu Mihai. Jîn foto: Echipajul1 țstrungarilor de la ' IU.M.P. participant la ț concursu] pe meserii. 'Text și foto : ;Ioan BALO! ;
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Intervenție românească la reuniunea 
Uniunii interparlamentare

MANILA 23 (Agerpres). — In capitala Filipinelor au continuat lucrările reuniunii de primăvară a Uniunii interparlamentare. Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor din Comisia pentru studiul problemelor politice, securității internaționale și dezarmării, președintele Grupului român al Uniunii interparlamentare, Stan Soare, a subli-

Ceaușdscu privind realizarea dezarmării generale și totale, în primul rind a dezarmării nucleare, vorbitorul a evidențiat importanța abordării acestei problematici de la simplu la complex, a adoptării unor măsuri parțiale de dezan- rea și adoptarea unor mă- gajare militară și dezar- suri concrete de dezarmare.Expunînd concepția președintelui N i c o 1 a e

niat imperativul ca Popoarele, parlamentele, guvernele. toate forțele iubitoare de pace să acționeze cu hotărîre pentru reluarea și continuarea politicii de pace, colaborare și înțelegere. pentru trecerea fără întîrziere la negocie-
Lucrările Congresului Partidului Socialist Italian

mare, în Europa și în întreaga -lume, subliniindu-se, totodată, importanța capitală care trebuie acordată negocierilor privind dezarmarea nucleară.
Jf

CIUDAD DE MEXICO 23 (Agerpres). La Ciudad de Mexico s-au deschis lucrările celei de-a șasea reuniuni a Organismului pentru interzicerea înarmărilor nucleare in America Latină (OPANAL), la care participă reprezentanți ai statelor și delegați din țări.In cuvîntul Jorge Castaneda, .trui mexican al relațiilor externe, a reafirmat poziția țării sale, de susținere, în continuare, a principiilor și propunerilor incluse în Tratatul de la Tlatelol-

din regiune alte 40 deinaugural, minis-

co, caro prevede. în esen-. ță, interzicerea armelor nucleare în America La- : tină. <Secretarul general al O PAN AL, Hector Espiell. după ce a relevat pericolul real al unei conflagrații nucleare, și-ă exprimat convingerea că războiul nuclear poate fi evitat, precum și speranța că oamenii conșțienți din lumea întreagă, popoarele vor reuși să facă tot posibilul pentru evitarea unei conflagrații, mondiale, care ar fi fatală pentru o întreaga umanitate.
ROMA 23 (Agerpres). — La Palermo, in marea sală a Palatului expozițional mediteranean, s-au deschis lucrările celui de-al 42-lea Congres al Partidului Socialist Italian. Șint pre- zenți peste 4000 de delegați și invitați, precum și, delegații ale tuturor parti- . delor democratice italiene. Comunist Român, al Participă de asemenea, delegații ale partidelor socialiste de peste hotare, ale unor partide comuniste și muncitorești și mișcări de eliberare națională.Partidul Comunist Român este reprezentat de o delegație condusă de tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar ai Din delegație tovarășul Ion bru al C.C. al secretar al județean de partid Argeș.

C.C. al P.C.R. parte

în prima zi a lucrărilor congresului. Bettino Craxi, secretar general al P.S.I., a prezentat un amplu raport, care ilustrează poziția partidului fată de principalele probleme cu care este confruntată societatea italiană.In numele Partidului secretarului său general, tovarășul Nftolae Ceaușescu, parlicipanților la congres le-au fost transmise, de către conducătorul delegației P.C.R., un călduros salul prieteneșc, precum și urări de succes lucrărilor congresului.
☆Secretarul general Partidului Socialist Italian, Bettino Craxi, l-a primit pe tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
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I* In Aușîiia, mai nou.printre suvenirurile ofe- ' W. ■I
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SUVENIRURI DE 
AMINTIREIn Austria, mai nou.
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FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Pentru unteanc de bancnote; Republica: Minia, I-II; finirea : I.ove-slory pe ring, - ■PETRILA: Martorulștie mai mult. ;LONEA: Par și impar. ANINOASA : ElvisVULCAN — Luceafărul : Pruncul, petrolu; și ardelenii.LUPENI — Cultural: La răscrucea marilor furtuni ; Muncitoresc : Bariera.URICANI: Vagabondul, 1—II. '
TV16,00 Telex . > 16,05 Teleșeoală.16,30 Emisiune în limba germană.18,25 Rezultatele tragerii loto.La volan — emisiune pentru conducătorii auto. 1001 de serj. Telejurnal. Actualitatea economică.Partidul năzuințelor și al împlinirilor socialiste. (5) 20,15 Teatru TV: „Henrich al VlII-Iea". Partea a 2-a.21,40 Partidului erou — cîntui Inimilor noastre.22,10 Telejurnal.

“---------—-------- -------cărți a fost stabilit de J cinci locuitori dip orașe- | Iul elvețian Kerns.sionații, între care aflat și o femeie, au cat peste .150 de fără întrerupere, rînd vechiul record — de 120 ore —, stabilit de ' un grup de confrați vest?germani, j încă un mod. nici măcar prea ingenios. de a pierde timpul 1
FOTBAL IN... JUNGLĂ

daliei. Ba. mai mult, nu a omis să-i acuze — pe cei responsabili de o astfel de „amintire1* — de propagandă neonazistă. Ceea ce așa și este !
Pa- ; s-a ju- ore dobo- I
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18,35rite turiștilor au apărut — după cum ne informează revista vest-ger- mană „Quick" — și medalii bătute în onoarea lui... Hitler. O vreme, a- cestea au fost vindute la birourile de schimb ale Osterreichischer Raif- fesein-Bank, la Brenner, în apropierea frontierei cu Italia. Aici puteau fi cumpărate medalii din aur și altele din argint. Ele purtau. deopotrivă, efigia lui Hitler si datele sale biografice pe avers.I precum și armoriile celuiI I I * ■I alte orori, și de Ansch- | luss. Cit despre austrieci. , aceștia nu au, înțîrziat | să-și exprime aversiu- I, nea față de o atare a- | tracție melancolică față ’ de Fiilirer. înțelegînd | perfect ce se ascunde « dincolo de reversul me-
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HAMBAR PREISTORICIntr-o peșteră din Grecia un grup de arheologi a descoperit un „ham-
Fotbalul este un sport atit de îndrăgit, incit si triburile de in-

18,5019,0019,25

chiardieni din jungla brazi? liană îl practică cu plăcere, Recent. în <bar" preistorie de semințe. In cursul săpăturilor efectuate în peșteră s-au descoperit semințe linte din anii 11 000 î.e.n„ fistic și migdal — de dimensiuni mult mai mici față de dimensiunea lor actuală. Intr-un strat datat din anii 12 500 s-a descoperit ovăz, iar în cel din anii 7 300 î.e.n.— semințe de păr sălbatic. In anii 4 500 î.e.n. și-au făcut apariția griul și strugurii sălbatici.

I* nea de junglă locuita de | tribul Xingu s-a desfășurat un interesant meci, între o echipă braziliană profesionistă și una antrenată și condusă de șeful tribului. Și deși jocul a fost arbitrat de antrenorul echipei profesioniste. indienii au ciștigat cu 10 la 0 I Căpitanul echipei învingătoare a declarat ziariștilor că indienii multă

Mica publicitate
DECES

regicidede-al Ill-lea Reich, însoțite de deviza „Un popor, un Reich, un Fuhrer" — pe revers. Multi s-au mirat de pe piață a unor dedicate unui i responsabil, între alte orori.
PAS PAROL !

turiști apariția medalii criminal multe

se antrenează cu seriozitateUn nou record de zistență" la... jocul

faceSîrbu. mem-P.C.R.. prim-Comitetului țoale

16,00

IN URMĂ CU ZECE ANI. la 23 aprilie 1971, nava cosmică sovietică „Soiuz-16" a fost lansată cu trei cosmonauți la bord in vederea verificării și testării sistemului care asigură' apropierea navei: cosmice Și cuplarea ei cu laboratorul spațial „Sa- liut". Timp de 5 ore și 30 de minute în spațiu a evoluat primul tandem „Saliut" — „Soiuz 10".In prezent continuă să evolueze pe orbită stația „SaIiut-6“ care a fost lansată în urmă cu 3,5 ani și a cărei existență a fost preconizată la început de specialiști pe o durată de un an și jumătate.

Colectivul Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petroșani este alături de actrița pensionară Maria Iordache Dumitrescu, în durerea pricinuită de încetarea din viață a soțului MARIN DUMITRESCU cel care timp de peste 30 de ani ne-a fost un bun coleg, slujind CU devotament, pasiune și dăruire scena petroșă- neană

' J,4'l10,0011,45

Duminică, 26 aprilieTot i..ainte !Șoimii patriei.Film serial pentru copii . „Roșcovanul". Producț.e a Casei de filme -i. Episodul 2. Omul și sănătatea (reluare).
Viața satului.Fotbal. C.b. lîi- goviște — Pe.roiul Ploiești. Transmisiu ne directă de la Tir. goviște. Repriza Il-a.De. strajă patriei. u

19.45
20,45

Luni, 27 aprilieEmisiune în limba maghiară, 1001 de seri.Telejurnal.Actualitatea economică.Evoluția vieții pe Pămint — serial științific — (episodul 4). „Roiuri de insecte". Film serial TV: A- nul 1848. (Episodul IV) „Furtună". Cadran mondial. Muzică ușoară. Telejurnal.

adevărat" de Paul E- verac.21,55- Partidului erou — cîntul inimilor noastre. Emisiune tnuzi- cal-literară.22,10 TelejurnalMiercuri, 29 aprilie16,00 Telex.16,05 Teleșeoală.17.1517,40 Forum cetățenesc. Tragerea pronoex- pres._ , . Moment folcloric.18,05 Reportaj pe glob. Japonia — producție a17,50
12.3013,0013,05 Telex.Muzică și umor, cu mari interpreți români și străini — într-o ediție specială a Albumului Duminical.

Marți, 28 aprilie9,00 Teleșeoală. 11.00 Film serial ■— „Dai-
11.50 las" episodul .5 (reluare).Evoluția vieții Pe15,45 Șah. Pămint — serial ști16,00 Telesport. ințific. Reluarea e-17,00 Filme inspirate din pisodului 44-lupta P.C.R.: „Sub? 12,50 Telex ; 18.30teranuf’. Producție a 16,00 Telex.Studioului cinemato 16,05 Teleșeoală.grafic București, 17,15 Clubul tineretului.18,35 Micul ecran pentru 18,00 Almanah pionieresc. 18,50cei mici. 18,25 P.C.R. — spirit re 19,0019.00 Telejurnal. voluționar, gîndire 19,2519,25 Cîntarea României. creatoare.De pe marea scenă 18.50 1001 de seri.ia țării, pe micul e- 19.00 Telejurnal. 19,40cran. Emisiune rea. 19,25 Actualitatea econolizată în colaborare micăcu Consiliul Cultu 19.50 Fapte de eroi ai 20,10rii Și Educației So muncii, și vieții socialiste — jud. Ga cialiste. Evenimenlați. te dintr.un oraș du21,00 Film artistic: Să nărean.trăim in pace, — 20.1.1 File de cronică reo producție a ’ stu voluționară în dra 21.40diourilor italiene.. maturgia româneas22,30 Telejurnal. că „Cînd trăiești mai

22,3022,45

11,40

mondial. Transmisiune directă de la Londra. Comentator Cristian Țopescu (repriza I). Telejurnal.Fotbal: Anglia — România (repr.za a Il-a).Joi, 30 aprilieTeleșeoală.Film serial TV; A- nul 1848 (reluarea e- pisodului 4).Partidul năzuințelor ,și al împlinirilor SP
PROGRAMUL ȚY

studiourilor de filme documentare din 'loKio,'Partidului eroii — cîntui inimilor noastre. Emisiune muzj- cal-lîterară.1001 de seri.Telejurnal.Actualitatea economică — La z.i în a- griculturu.Partidul năzuințelor și al împlinirilor so- jcialiste.Telecinemateca: ciclul: „Mari regizori, mari actori" —■ Cu ani in urmă — producție a studiourilor americane.
Fotbal: Anglia —România în preliminariile campionatului

•<-cialiste. ’:12,10 Telex. 16,00 Telex.16,05 Reportaj pe glob: „Olanda necunoscută". Producție diourilor de documentare Amsterdam. Emisiune în germană. ATragerea de amortizare ADAS.' Viața culturală.

a stu- filme din

22,10

Zilei de 1 Mai către Consiliul Cul- ’ turii și Educației Socialiste, Consiliul Central al U.G.S.R., Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist. Consiliul Național al Pionierilor. împreună cu Comitetul municipal București al Partidului Comunist mân.Telejurnal.
Vineri, 1 mai10,30

Ro-

18,25 Timp al muncii -și al creației — Reportaj.18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.30 Ideal Și acțiune revoluționară în solidaritate și unita- : te. /20,00 Omagiu muncii Creatoare. — spectacol, festiv închinat, zilei de 1 Mai.21,00 Film artistic: „Facerea lumii" — producție a studioului București,22,45 Telejurnal.

16,3017,30 limba
17.4018.40 Desene animate.19,00 Telejurnal.19,30 Actualitatea economi- „■ că.19,50 Ora tineretului.20.40 Fapte de erbimuncii și vieții socialiste. 1

1 Mai muncitoresc. Program de cîntece și versuri patriotice și revoluționare.Iți mulțumim. Partid iubit. Un omagiu prin vers, cînt și dans adus de purtătorii cravatei roșii cu tricolor și șoimii patriei, partidului țării.11.10 Cîntece de viață nouă — program muzical- folcloric.11,35 Pe ogoare — zile de muncă pentru plinea țării.12,00 Concert popular. 13,00 Telex.13,05 Album de mai.15,50 Fapte de eroi din- tr-un județ Cluj.16.10 Teatru TV — „xB- che, Ianke și Cadîr" de V.I. Popa (spectacol preluat de la Teatrul Național „I, L. Caragiale".
1 18,05 Partidului erou —21,05 Spectacol artistic, or- cîntecul inimilorganiz.at cu prilejul noastre.

Simbătă, 2 mai
10,50

erou ;
ai

10,00 Partid, lumina tîne- emisiune con- Zilei tine-reții — sacrată, retuluj din Republica Socialistă Româ- nia.: ,13,00 Mozaic... cu țea.18.30 Aprilie —- cronica e- vehimentelor politice.18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.30 Partid, lumina tinereți; — reportaj, cîn- tec și poezie de Ziua tineretului din Republica Socialistă România. i20.40 întoarcerea Iui Ma. 
gellan. Producție a Casei de filme Trei.22,10 Nocturna TV.22.40 Telejurnal.— Sport: Campionatele europene feminine de gimnastică. Exerciții liber a- lese. Transmisiune de la Madrid.

tinere-
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