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însuflețiți de îndemnurile, indicațiile și orientările date de secretarul general al partidului, participanții la lucrările plenarei au exprimat voința unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a acționa cu fermitate, cu dăruire și spirit revoluționar pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an, a t-> turor obiectivelor actualului cincinal, pentru realizarea neabătută a hotărârilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.Comitetul Central a aprobat, in unanimitate, documentele înscrise pe ordinea de zi a plenarei și a adoptat, în legătură cu acestea, o hotărire, care se dă publicității.In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntu] tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Comunist

Desfășurate sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, joi, 22 martie, s-au încheiat lucrările Plenarei Comitetului Central 'al Partidului Comunist Român.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîn- tul tovarășii: Ioachim Moga, Marin Ne- delcu. Anton Lungu, Ilie Cîșu, Iosif Szasz, Pantelimon Găvănescu, Ion Lăză- rescu, loan Avram, Gheorghe David, Gheor- ghe Dinu, Maria Ghițulică.Examinînd documentele supuse dezba- terii, vorbitorii au dat o înaltă apreciere contribuției esențiale a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea po-, liticii interne și externe a partidului și statului nostru, la fundamentarea și transpunerea în viață a programelor de dezvoltare economico-socialâ a țării, la sporirea continuă a bunăstării materiale secretar general al Partidului și spirituale a poporului, la mobilizarea Roman.și stimularea tuturor energiilor creatoare tovarășului Nicolae 
ale națiunii, în vederea edificării societă- Ceaușescu a fost urmărită eu deosebit in- . (ii socialiste multilateral dezvoltate în teres, cu profundă satisfacție și aprobare 
patria noastră, la creșterea rolului și preș- unanimă, fiind subliniată, în repetate rîn- tigiutui României socialiste în lume. duri, cu puternice și îndelungi aplauze.Sub conducerea
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Cuvîntarea

--: A

.orui vi ae la I.M. Lupeni înregistra, la sfîrșitul decadei a 11-a a lunii martie, un de 6883 tone de ne. La minusul trat a conîriouit gada condusă de glie Bejan care
minus cărbu- înregis- și bri- Gheor- exploa-

La I. M. Lupeni
A,

pe post sub cea planificată. Care au fost cauzele care au dus .la a- ceste nerealizări încă de la pornirea abatajului ? Ne răspunde rul :— Utilajele brigadie-pe care le ’avem în dotare (coîhpie-

punctul de încărcare de la orizontul 400, se face pe 10 transportoare, din care patru se află pe plan înclinat și apar dese defecțiuni în de transport.galeria - de la oriz intui 400 a intrat, pe p porți-fluxul Totodată;
întîiului Președinte al țării 
Un deceniu de mărețe ctitorii 

MECANIZAREA 
salt istoric în destinul 

minerituluiCei 10 ani care au tre- și bunăstării cut de la investirea secre- — gîndirii și tarului general al parti- marelui fiu al dului, tovarășul Nicolae lui, primului Ceaușescu, cu înalta func- te al României, ție de președinte al Re- cești ani, publicii reprezintă pen- programului tru Valea Jiului, pentru mineritul acestui vechi bazin carbonifer al țării, etapa unor progrese și dezvoltări fără precedent. In toți acești ani, Valea Jiului a oferit un elocvent exemplu de dezvoltare accelerată și multilaterală — materiali- ________ --------------  -zare a politicii ■ partidu- nerii, Văii Jiului au sim- luî, a orientărilor-- și in- țit din plin Și în perrhâ- "1 nență sprijinul generos și grija părintească a — primului bărbat al țării.Cu ocazia dialogurilor purtate cu minerii, mai ales cu prilejul vizitelor

Reporter în post fix
Plenarei Comitetului

Central al Partidului

Comunist Român din

21-22 martie 1984poporului acțiunii poporu- președin- In toți a- realizarea energetic bazinului Văii Jiu- rol un loc tot mai important în asigurarea cărbunelui de ", nu pentru . energie, in-Mi- -

(In pagina a 3-a)

tează un abataj frontal echipat cu complex mecanizat de tjpul SMA 2P, Ne-am oprit asupra a- cestei brigăzi deoarece abatajul frontal pe care îl exploatează a intrat: în funcțiune Ia începutul lunii martie, iar la zi, înregistrează un minus de peste 3000 tone de căr*bune. Productivitatea — Evacuarea cărbu- muncii a fost cu 6,3 tone nelui abataj la

xul de susținere, , combina de abataj și transportorul do pe fîșle) sînt noi și, deci, nu ne ridică .probleme, deocamdată.Altele slot greutățile cu care ne confruntăm și nu putem să ne rqali- zătn sarcinile de—- Concret, acestea ? . plan,care sînt

. ime de 350 m, în presiune și aducerea vagonete- lor goale la acest punct de încărcare și scoaterea celor pline de Ia gura rolului ridică probleme deosebite. Rezolvarea a- cestui neajuns nu mai suferă amînare. ' ■.De asemenea, în abatajele noastre sînt- planificate zilnic 35 de pos- ' turi, dar media care se , realizează este de 30, a-Gheorghe BOȚEA *

calitate superioară, numai j ci, mai ales, pentru dustria metalurgică.

al partidului, carbonifer al lui i-a revenit un prioritar —- ocupînd
m

N i c o 1 a enu

Se fac ultimele retușuri la amenajarea nivelului II al noului pctri-lean. ______ _______ _ Foto: Șt. NEMECSEK

însemnări de reporter

dicațiilor secretarului său general, primul - președinte al Republicii de înflorire armonioasă a turor regiunilor țării.Saltul cu adevărat istoric pe care l-a trăit în de lucru în Valea Jiului, ultimul deceniu Valea tovarășul Jiului are la temelie gîn- Ceaușescu a jalonat direa înțeleaptă, clarvă- doar sarcinile, ci a indi- zătoare și acțiunea fer- cat și căile prin care-pot mă, perseverentă, sub- fj și trebuie îndeplinite ordonate tocmai progre- ----- -—--------- ---------------- .sului neîntrerupt, al țării (Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Vocația de a construi 
pentru oameni

Cu o căciulă neagră, de 16 oameni de diverse me- 
miel, de sub care te. pri
vesc doi ochi albaștri, is
coditori, Dumitru Chirilă 
pare- un om obișnuit. Dar 
nu este. Dimpotrivă, este 
un om intre oameni, un 
constructor de elită, care 
de mai bine de 22 de ani 
lucrează numai dulgherie. 
Și nu orice dulgherie, ci 
adevărată artă. L-am cu
noscut, mai îndeaproape, 
la parterul viitorului, ma
gazin universal din orașul 
Petrila, unde coordonează 
munca unei formații de 
constructori compusă din

serii. Aici seda bătălia 
finală contra cronometru 
pentru montarea mobilie
rului. La etajele 1 și II 
mobilierul, vitrinele, su- 
porții pentru viitoarele 
raioane ale magazinului 
au lost, terminate. In urma 
constru ct orilor, vîuzătorii 
viitoarelor raioane de des
facere a diferitelor măr
furi, vin cu ultimele a- 
menajări, pregătesc expu
nerea mărfurilor.

Privit din afară, i 
gaziriul universal din Pe-
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ma- 1 
ynz.iițui uriic'ersm am rpe-țj 
trila apare pe drept cu- i 
vînt ca o nouă perlă a 
arhitecturii originale ‘lei

1 genul celor ce au apărut ' 
în Petroșani în ultimii ț 
ani. „Magazinul este pen- ( 
tru oameni" — mi-a spus i 
cu' simplitate, ea despre 1 
un lucru de la sine in-. V ■ 
țeles, meșterul Dumitru l 
Chirilă. Și am înțeles elin ? 
cuvintele lui in ce constă ! 
satisfacția celor ce cons- y 
truiesc pentru oameni. Iar i 
magazinul Universal . din ' 
Petrila este unul dintre l 
aceste edificii. „Pînă sim- l 
bătă. 24 martie, ne vom J 
strădui să terminăm num- ’, 
tufele mobilierului de la l 
pGi'tșr --  ■"rt.b-n N'rviL.v J

1
ne-a spus meș~

- ’ Viorel STRAIJ | 
[Continuare în pag. a 2-a) I
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In imagine, brigadierul Virgil Stan, în mijlocul ortacilor din schimbul condus de Vasile Horeică, formație fruntașă din cadrul sectorului V al I.M. Vulcan. l oto: N. ȘTEFAN
Cu planul trimestrial îndeplinit

Sectorul IV al I.M. PetrilaCele peste 20 000 tone de cărbune extras suplimentar de la începutul anului, de colectivul oamenilor muncii de la I.M. Petrila, sînt întregite astăzi, cu mîndrie, de sectorul IV, care raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe primul trimestru.Sectorul cu ponderea cea-mai mare în producția extrasă din subteranele acestei mine,., a reușit, ca printr-o mai bună .organizare a muncii la toate fronturile de lucru, să scoată la lumina zilei un plus de aproape. 11 0(j0 tone de Cărbune. La aceste frumoase rezultate a contribuit în mod deosebit brigada condusă de Ștefan Alba, care, lună de lună, prin depășirea productivității muncii cu 2 000 kg/post, are scos din adîncurile minei mai mult de jumătate din cărbunele raportat suplimentar de acest harnic colectiv. Rezultate meritorii au obținut și brigăzile conduse de Mihai Ignat, Gavrilă lurcan, Vlad Aionesei, Toma Gheorghe I și Gheorghe Brînzan. Evident, succesele nu puteau fi obținute fără a asigura, fluent, transportul cărbunelui pe orizontală și verticală, aeț tivitațe unde lăcătușii Lazăr . Alexa, Dumitru Moja, loan Bolunduț, Florian Toma și Aghi Toma au dat i dovadă de o înaltă conștiință muncitorească și multă pricepere în operațiile pe care le execută. iGh. SPINU I
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Pe agenda de lucru a organizațiilor

(Urmare din pag. I)

de sindicat

întărirea ordinii 
și disciplineina Livezeni se află în fruntea întrecerii socialiste pe combinat. Realizările bune ale colectivului se explică și prin Acțiunile întreprinse pentru întărirea ordinii și disciplinei, acțiuni susținute de numeroase cadre ale întreprinderii ca loan Opriș, Gbiță Aurelian, Emilia. Pintea, Petru Pagany, comisiei de mină, loan președintele disciplină a și alții. După fiecare ac- . .. . țiune educativă, comisi-brigăzi, echi- ile de disciplină fac pro- . , l.-l ne- puneri care vizează înfamiliști și chiar la do- principal întărirea și omo. miciliul unor muncitori, genizarea brigăzilor. Ast- în vederea îmbunătăți- fel, 

rii coeficientului de pre- la 
zență și combaterii ne- nu înțeleg nicidecum motivatelor. Putem spune 
că nu ne-am străduit în■ - zadar, deoarece în ianua- 

: rie-și februarie am înregistrat , cu 400 de ne- 3 . motivate mai puțin decît
• în ultimele două luni ale anului trecut. .

După cum se știe, mi-

t-
!

I

Cea dintîi problemă la care a ținut să se refere tovarășul Vasile Poena- ru, președintele comitetului de sindicat de la mina Livezeni, într-o scurtă discuție pe tema preocupărilor actuale ale comitetului, a constituit-o ordinea și disciplina. „Am reorganizat comisiile de disciplină, atît la nivelul comitetului cît și pe sectoare și le-am asigurat o instruire temeinică, ne-a spus interlocutorul. Cu sprijinul a- cestor comisii, am acționat în colectivele de muncă — 1 pe — la căminul de

membri ai disciplină pe Ghițulescu, comisiei de Sectorului I
colectivele renunță „aportul" celor care să se integreze în normele disciplinei de producție și continuă să săvîrșească repetate , absențe nemp- tivațe. Locul lor în brigăzi este luat de tineri cu o conduită înaintată, cărora le sînt create toate condițiile de afirmare

Stabilizarea cadrelorIn strînșă legătură cu preocupările pentru întă
rirea disciplinei se află și cele orientate spre redu- 
eorea fluctuației ți stabilizarea cadrelor. Din inițiativa comitetului de sindicat pe mină, printr-un 
sondaj atent s-a trecui la inventarierea tuturor căușelor care-i determină pe unii muncitori, îndeosebi tineri, să părăsească întreprinderea. Pornind de la 

! concluziile desprinse în urma acestui sondaj, co
mitetul de sindicat s-a orientat spre adoptarea acelor 
măsuri care să asigure eliminarea unor neajunsuri, 
să contribuie la îmbunătățirea' condițiilor de mun- 
că ți viață. •Atenția comitetului a fost îndreptată în primul 
rind spre căminul ■ de nefamiliști, întrucît condițiile din cămin au determinat cele mai multe ple- , cări din întreprindere. După cum se știe, căminul nu este al minei și adăpostește tineri din mai multe întreprinderi economice, fapt ce împiedică, orgă- r nizarea și buna desfășurare a unor acțiuni edu
cative. Cu toate acestea comitetul sindicatului a inițiat măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ți urmărește săptămînal stadiul înfăptuirii 
lor. S-a cerut unității care administrează căminul 
— I.A-C.C.VJ. — să asigure igienizarea și repa
rarea instalațiilor sanitare, iar personalul _ de întreținere din cămin să se preocupe de schim
barea la timp a lenjeriei de pat. Pe de altă parte, mina a luat măsuri pentru amenajarea unui club al căminului căruia îi asigură dotarea necesară. (I.M.)

aceste sarcini. Din miți- t ___ ..ativa și la indicația tova- făptuirea rășului Nicolae Ceaușescu a fost elaborat un ' amplu program de mecanizare a lucrărilor miniere — temelia modernizării tehnologiilor de extracție, a reducerii efortului fizic în subteran, a creșterii accentuate a productivității muncii și, pe această bază, a sporirii producției de cărbune pe măsura cerințelor economiei nale. In spiritul țiilor și prin grija manentă a Președintelui țării, prin eforturile stăruitoare ale colectivelor miniere, ale specialiștilor și constructorilor de mașini miniere, înfăptuirea programului de mecanizare a lucrărilor din subteran iși arată pe deplin roadele. La sfîrșitul anului 1983, valoarea fondurilor fixe ale unităților combinatului minier a depășit 16,8 miliarde lei, din care peste 3 miliarde o reprezintă complexele mecanizate, combinele de abataj, de înaintare și alte utilaje ale tehnicii de vîrf de înaltă productivitate. Pe o persoană, valoarea a- cestor mijloace te 430 000 lei, 200 000 mai mare dia în industria a țării.dotarea . _je de fabricație curentă,

instalații de comandă, control și telecomunicații în abatajele mecanizate, instalații de automatizare a stațiilor de ventilatoare, a transportului subteran, televiziunea cu circuit închis, aparatură de control a atmosferei de mină. Pen-

națio- indica- per-

depășeș- fiind cu decîț me- minieră Concomitent cu minelor cu utiia-
Vocația de

■ ■ Jb

(Urmare din pag. I)

- terții Dumitru C'hirilă. îmi 
cunosc bine oamenii, fi
indcă lucrăm împreună de 
ani de zile și sîntem mol
doveni din Rădăuți, Am 

mai lucrat în țară la ma
gazinele universale din 
Craiova, Deva, Alexandria, 
Zimnicea, Bacău, Buzău, la 
marile magazine universale 
din București, în aproape 
toate reședințele de județ. 
Alături de oameni de nă
dejde, cum stat 
loan Mutrescu, 
Constantin Tihu, 
Marin Fodor, 
Dumitru Pînzaru, de 
lalți constructori din for
mația sa complexă care a- 
parține Fabricii de construc
ții și montaje Rădăuți, 
Dumitru Chirilă și-a trăit

tapițerul 
tîmplarul 
geamgiul 

vopsitorul 
cel

s-a trecut la derularea programului de asimilare a unor utilaje noi. In în- i programului de mecanizare un rol hotă- rîtor revine constructorilor de utilaje miniere, cercetătorilor și proiectanți- lor din Valea Jiului. La
MECANIZAREA

indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, în orașul reședință al municipiului s-a dezvoltat un puternic centru de construcții de mașini miniere care — împreună cu alte uzine constructoare de mașini miniere din țară — asimilează și asigură într-o măsură tot mai mare dotarea minelor cu utilaje de înaltă tehnicitate.Creșterea potențialului productiv al Văii Jiului se va asigura atît prin deschiderea de mine noi, cît mai ales, prin creșterea gradului de mecanizare și automatizare „a procesului productiv. Se află în "curs dotarea minelor cu un număr sporit de utilaje de mare productivitate: complexemecanizate, combine de a- bataj, transportoare de măre capacitate, concomitent cu introducerea • de instalații de automatizare și dispecerizare, respectiv,

mi- sînt aceste

a construi

' Oră de practică productivă a elevilor din clasa a X-a L cu profil mecanic, în atelierul școală al Liceului industrial minier Petroșani.

o bună parte din viață pe 
șantiere, dar are ji bucu
ria unei familii fericite. Fa
milia sa locuiește în comu
na Vicovul de Sus din 
județul Suceava. Fiul cel 
mare este student in anul 
IV al Facultății de meca
nică și construcții de ma
șini a Universității din Iași. 
O fată este desenatoare 
tehnică la I.C.M.P.M. Ră
dăuți, iar alți doi băieți, 
mai mici, sînt la școală, u- 
nul în clasa a Vl-a, iar 
celălalt în a IV-a. Soția are 
gțijă de copii, dar mun
cește ți la C.A.P. în comu
ni. De fapt, din brigada 
de constructori pe care o 
conduce el, doar patru din 
cei mai tineri sînt, deocam
dată, necăsătoriți. Acești 
oameni care construiesc 
pentru oameni, se poate 
spune că au dat noilor ora
șe ți cartiere din țară o 
personalitate distinctă, prin 
edificiile arhitecturale e- 
ehipate de ei. In curînd la 
Petrila va fi dat în folosin
ță, spre bucuria ți satisfac
ția cetățenilor, noul ți mo
dernul magazin universal, 
cu o suprafață de desface
re de peste 4 000 mp. Să ne 
amintim cu stimă ți recu
noștință, la apropiata inau
gurare, că la temelia aces
tui edificiu se află ți mun
ca acestor oameni simpli, 
îmbrăcați in salopete, care 
în aceste zile lucrează de 
la ora 7 dimineața pînă la 
ora 20, cu o singură pau
ză de prînz, pentru a ter
mina la timp lucrările ce 
le-au fost încredințate.

I
I
I

BULEVARDUL ÎNAINTEAZĂ. De cîteva zile 
au început lucrările la un nou tronson al bulevardului Republicii din zona cartierului Aeroport. Este vorba de porțiunea de la complexul comercial Parîngul pînă la cinematograful Unirea. Aici se execută pregătiri
le în vederea asfaltării,- (T.Ț.)

. ^MuraMMSHRM" «MMM MMM MMM

CURS de califica
re. Joi, 15 martie a.c., la mina Lupeni și-a început activitatea un nou . curs de calificare cu durata de 6 luni, pentru mineri electromecanici, în care sînt cuprinse 45 de persoane. Cursul are următorul miercuri, joi și vineri de la ora 8 pentru cei care lucrează în schimburile II și III și de Ia ora 15,30, pentru cei din schimbul I. (A.M.)CU MASCA, FARA MASCA. La cererea pu-

program:

blieului, Casa de cultură din Petroșani, în colaborare cu Teatrul da stat „Valea Jiului" va prezenta luni, 26 martie două reprezentanții (de la orele 17 și 20) cu spectacolul „Cu mască, fără mască". Biletele se găsesc la Agenția casei de cultură și la difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. (T.S.)CLUBUL SINDIC AȚELOR, împreună cu uzina de preparare â cărbune-

tru mai buna aprovizionare și deservire a locurilor de muncă s-au luat măsuri de extindere a instalațiilor de monorai.Iată o bâză solidă pentru perfecționarea nuă a procesului logic, pentru producției și a vită ții muncii, pentru făptuirea mărețelor
conti- tehno- creșterea producti- în- sar-

cini pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii le pune în fața mineritului Văii Jiului.Minerii, specialiștii, toți oamenii muncii din neritul Văii Jiului conștienți că toaterealizări pe linia dezvoltării și modernizării mineritului Văii Jiului, care au schimbat din temelii nu r jmai munca, dar și viața minerilor, se datorase marelui fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Conștienți de acest adevăr, acționează cu stăru- ' ință, pentru valorificarea cît mai eficientă a acestei bogate baze teriale, făcînd rea producției ne . față de țară, față de pri- mul ei Președinte. .:o datorie tehnico-ma- din spori- de . cărbu- de onoare
PROGRAMUL

Universității politice și de conducere, 
Filiala PetroșaniCursurile universității se desfășoară după cum urmează :

■ anii I, III și IV, în ziua de luni, 26 martie, ora 17, în sălile casei de cultură.
■ anul II, în ziua de -marți, 27 martie, la ora8, la sala c.o.m. de la Combinatul minier.
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Brigăzile rămase sub plan(220 m). Circuitul pe care 11 va urma cărbunele de : Ia această brigadă. Ga dealtfel de la întreg sectorul va fi substaBțial îmbunătățit, Iar aprovizionarea cu vagonete goale nu ne va mai ridica probleme deoarece punctul ' de încărcare se schimbă.

— Cînd va Ș pas în 
- funcțiune acest pian înch-
îmbunătățiță nat colector ?— De executarea acestei lucrări răspund, sectoarele XI (investrți+T șj XII transport. Din cîte știu, pînă la sfîrșitul lunii mar- J tie banda trebme să fie pusă în funcțiune. (Termenul de 31 martie a fost confirmat de cei doi șefi de sectoare Anton Buzaș și Mircea Suba). Problema apelor este rezolvată în proporție de 9b ie sută. In cîteva zile apele vor fi evacuate în întregime cu pompele montate în zona acestui abataj. Cele 5 posturi lipsă vor fi completate pînă la sfîrșitul aces- hidraulici brigadier cel tîrziu a lunii ă-

(Urmare din pag. T>

ceasta din 'Cauza lipsei 
efectiv. Lipsa stîlpilor draulici de țip SVJ 1800 mm este, de nea, o problemă care trebuie rezolvată cît mai repede. Pentru a putea să ne realizăm ritmic sarcinile de plan șl productivitatea muncii planificată trebuie. î .............../ '
aprovizionarea brigăzii și rezolvată definitiv e- 
vacuarea apelor.Fâță de cele spuse de brigadier, despre modul în care se poate ieși din „impas" și măsurile ce se impun pentru redresarea situației, am cerut părerea îng. Ioan Gâf Deac, șeful sectorului VI, dar și altor factori de răspundere de Is mina Lupeni.— Greutățile pe care Ie întîmpînăm eu evacuarea cărbunelui la această brigadă sînt generale, pentru întregul sector VI. Situația existentă la ora actuală la punctul de încărcare de la orizontul 400 este cunoscută de conducerea minei și de aceea s-ă adoptat o soluție tehnică ce constă în săparea unui plan înclinat colector în zona dintre stratul 8—9 din blocul IV și stratul 5 din blocul IV—V. In planul înclinat se va monta un transportor cu bandă care va colecta întreaga producție a sectorului VI. Prin punerea în funcțiune a acestui plan înclinat, fluxul actual de transport al cărbunelui va fi redus cu 3 transportoare cu raclete

■

lUi din Lupeni, au organizat ieri, la Palatul cultural un spectacol tematic pentru fruntașii în prodilcție de la prepara- ție. Și-au dat concursul formațiile _ artistice ale celor două unități organizatoare. (A.M.)
Rubrică realizată de 

Toma TATARCA

de 
hi
de aseme-

lei luni. Stîlpii c e r u ț i de vor fi la mină în prima decadă prilie, iar aprovizionarea - cu materiale se- va îmbu- . nătăți în cîteva zile.Prin rezolvarea acestor neajunsuri, începînd cu luna aprilie, brigada va pă- ... și pe calea redresării. Realizările obținute în de debut a celui II-lea trimestru din an vor fi la nivelul rii tehnice de care pune;.:h;.f.?;:?Vom reveni.
luna de-al acest dotă- dis-‘i’

Cupa I.C.C.I. „Telescaun ParingMuntele, acest izvor inepuizabil de sănătate la indemîna tuturor, a devenit în ultimul timp cu mult mai accesibil decît cu cîțiva ani în urmă datorită instalațiilor de telescaun din Paring și Straja. La sfirșit de săptămină aceste instalații moderne funcționează neîntrerupt, transportind rapid spre zonele alpine sute de turiști, grație meseriașilor care le asigură întreținerea și exploatarea. Dar iată că din 1982, dintr-o lăudabilă inițiativă, cei ce întrețin și asigură exploatarea telescaunului din Paring au organizat an de an un reușit concurs de schi. Ajunsă Ia a treia ediție în acest an, sub egida „Daciadei" albe, competiția dotată cu cupa I.G.C.L. „Telescaun Paring", invită duminică, 25 martie, pe pîrtiile de schi din Paring, pe toți cei ce practică schiul I Așadar, duminică, pe piftia de lingă baza I.E.F.S., cit mai mulți participant! pentru cîștigarea trofeului competiției i
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HOTĂRÎREA
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNPlenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, întrunită sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist ■Român, în zilele de 21—22 martie a.c., a luat în dezbatere următoarele probleme înscrise pe ordinea de zi: *1. Raportul Consiliului de Miniștri cu privire la realizarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1983 și pe primele două luni ale anului în curs, măsurile pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor stabilite pe 1984.'2. Proiectul de Hotărîre privind cea de-a40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă. și anti- imperialistă. ț3. Raportul privind activitatea organizatorică și politico-educativă desfășurată în anul 1963 de organele și organizațiile de partid pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului.4. Raportul eu privire la activitateadesfășurată în anul 1983 de către organele de partid, de stat și organizațiile de masă pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului.' '-m.’?5. Raportul privind activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, recla- mațiilor și cererilor oamenilor muncii în anul 1983.6. Raportul privind activitatea internațională a partidului și statului în 1983 și principalele orientări ale politicii externe în anul 1984.7. Unele probleme organizatorice.1. 'Examinînd? și aprobînd Raportul Consiliului de Miniștri, Plenara a apreciat că guvernul, ministerele, centralele, întreprinderile, toate unitățile din economie au acționat ferm pentru transpunerea în viață a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la ridicarea pe un plan superior a nivelului calitativ al muncii și producției, realizarea cu prioritate a producției pentru export, creșterea productivității muncii, economisirea resurselor materiale, utilizarea cu maximum de randament a puternicului potențial tehnic și productiv creat In anii construcției socialiste.Ih cadrul dezbaterilor, s-au evidențiat realizările obținute, în 1983, în industrie, în dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, în prelucrarea superioară a tuturor resurselor, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, în înfăptuirea obiectivelor de investiții. Totodată, au fost relevate rezultatele obținute în sporirea producției agricole vegetale și animale. A fost reliefată contribuția de seamă a cercetării științifice românești la dezvoltarea și modernizarea economiei naționale. S-a subliniat, în același timp, că, anul trecut, s-a realizat un sold excedentar al balanței comerciale, ca urmare a diversificării activității de comerț exterior și a dezvoltării relațiilor internaționale de cooperare economică, tehnică și științifică.Apreciind rezultatele înregistrate anul trecut, precum și succesele obținute în primele două luni ale acestui an, Plenara a subliniat necesitatea folosirii întregii baze materiale și umane de care dispune economia noastră națională, pentru a se asigura creșterea continuă a calității și competitivității produselor românești, sporirea productivității muncii, diminuarea consumurilor de materii prime, materiale șl combustibili, ridicarea e- ficienței economice în toate domeniile de activitate, îndeplinirea integrală a planu" lui pe 1984 și pe întregul cincinal.Plenara a cerut concentrarea tuturor forțelor pentru realizarea întregului volum de investiții din acest an, pentru da

rea în funcțiune, la termen și la parametrii prevăzuți, a noilor capacități și obiective economice.Plenara a apreciat că sînt asigurate toate condițiile în vederea îndeplinîriii integrale a planului pe anul 1984, an hotărîtor pentru înfăptuirea prevederilor întregului cincinal.Plenara adresează organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii chemarea de a acționa cu dăruire și fermitate pentru îndeplinirea ritmică a producției, pentru crearea Unor produse de înaltă calitate, competitive pe plan, mondial, pentru sporirea mai accentuată â productivității muncii și a eficienței economice, pentru obținerea unor recolte agricole record, pentru înfăptuirea obiectivului stabilit de Congresul al Xll-lea al partidului — realizarea unej noi calități a muncii și a vieții.2. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat Ho-

din 21—22 martie 198-4tărîrea cu privire la cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Planul de măsuri cuprinzînd acțiunile ce vor fi organizate cu prilejul a- cesteî aniversări.Plenara a relevat cu satisfacție că, la cea de-a 40-a aniversare a revoluției de la 23 August, poporul român se prezintă cu victorii istorice în toate domeniile de activitate. Dintr-o țară agrară slab dezvoltată, România a devenit un stat in- dustrial-agrar cu o industrie puternică, modernă, cu o agricultură socialistă în plin progres, cu un nivel de viață materială și spirituală în continuă creștere. S-a subliniat că un loc de importanță hOtărîtoa- re în această epocă istorică îl ocupă etapa inaugurată de Congresul IX al partidului — cea mai bogată în înfăptuiri din întreaga istorie a țării noastre. Plenara a apreciat că toate marile realizări ale a- cestei perioade sînt indisolubil legate de numele și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care conduce cu strălucire destinele patriei, ale poporului român pe calea socialismului și comunismului, bunăstării și păcii.în același timp, s-a evidențiat că, datorită politicii sale externe juste și dinamice, inițiativelor și acțiunilor consacrate păcii, destinderii și colaborării internaționale, participării active la soluționarea constructivă a marilor probleme ale epocii noastre. România și-a cucerit un meritat prestigiu pe arena internațională.Hotărîrea și planul de măsuri prevăd ca aniversarea zilei de 23 August — marea sărbătoare națională a poporului român — să fie marcată, în întreaga țară, prin desfășurarea unor ample acțiuni politice și organizatorice pentru-realizarea, în cele mai bune condiții, a planului de dezvoltare eeonomico-socială pe 1984 și pe întregul cincinal, a prevederilor Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintate a României spre comunism. Totodată, măreața aniversare va fi marcată prin intensificarea muncii ideologice și cultural-educative de masă, care să pună puternic în lumină însemnătatea revoluției de la 23 August, profundele transformări revoluționare petrecute în viața societății in cei 49 de ani care au trecut de la eliberarea patriei, perspectivele luminoase de progres și bunăstare pe care istorica victorie din august le-a deschis întregii noastre națiuni.Comitetul Central își exprimă convingerea că gloriosul jubileu de Ia 23 August va fî întîmpinat de comuniști, de toți oamenii muncii din patria noastră, de întregul popor cu noi și strălucite succese în înfăptuirea politicii partidului, în înflorirea multilaterală a țării, în înălțarea României pe trepte tot mâi înalte de civilizație și progres.3. Plenara a analizat și aprobat Raportul privind activitatea organizatorică și politico-educativă desfășurată în anul 1983 de organele. Și organizațiile de partid pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului.In cursul dezbaterilor s-a subliniat că organele și organizațiile de partid .. au acționat cu consecvență și fermitate pentru aplicarea neabătută în viață a noilor perfecționări aduse organizării și conducerii întregii activități economico-so- ciale, înfăptuirea programelor speciale elaborate din inițiativa și sub directa în- ■ drumare a secretarului general al partidului. In acest cadru, s-a apreciat că un rol deosebit de important în asigurarea întăririi necontenite a capacității organizatorice și politico-educative a organelor și organizațiilor de partid ha avut cuvîn- tarea rostită , de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea ăe lucru de la Mangalia, din anul .1983, care a jalonat cu claritate căile și mijloacele de acțiune pentru creșterea continuă a forțe» și unității partidului. ' \Plenara a relevat că, pornind de la a- precierea. făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit căreia Partidul. Comunist Român îndeplinește rolul de centru vital al întregii noastre națiuni, organele și organizațiile de partid au situat statornic în centrul preocupărilor • lor îmbunătățirea muncii de primire în partid, întărirea numerică și calitativă a rîn- durilor partidului. ...Plenara C.C. al P.CJt. â cerut organelor și organizațiilor de partid să acționeze și pe mai departe cu toată fermitatea și 

consecvența pentru întărirea ’ continuă a rîndurilor partidului, pentru desfășurarea în continuare a unei vaste munci politico-educative, pentru creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile, pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, pe anul 1984, întîm- pinînd astfel cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român cu noi și tot mai mari succese în toate sferele de activitate.4. A fost analizat și aprobat Raportul cu privire la activitatea desfășurată .în anul 1983 de organele de partid, de stat și organizațiile de masă pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului.Plenara a apreciat că, anul trecut, organele de partid, de stat și organizațiile de masă, sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au manifestat o preocupare crescîndă pentru selecționarea, pregătirea și promovarea în diferite domenii ale muncii de partid și de stat, ale activității economice și sociale, a unor cadre cu o înaltă pregătire politică, profesională și culturală, capabile să traducă în viață hotăririle Congresului al XII- lea și Conferinței Naționale ale partidului, programele prioritare de dezvoltare mai rapidă a unor ramuri, și sectoare ale economiei naționale.Comitetul Central a constatat cu satisfacție că organele și organizațiile de partid și-au intensificat preocuparea pentru pregătirea multilaterală și educarea în spirit revoluționar a cadrelor, a tuturor comuniștilor, pentru ridicarea nivelului lor de cunoștințe politico-ideologiee și profesionale, creșterea competenței și răspunderii în îndeplinirea sarcinilor ce le revin.In vederea îmbunătățirii în continuare a muncii de selecționare, pregătire si promovare a cadrelor, Plenara a stabilit o serie de măsuri menite să asigure toate domeniile de activitate cu cadre temeinic pregătite din punct de vedere politic și profesional, cu un profil moral înaintat, gata să slujească fără preget interesele poporului, cauza socialismului.5. A fost analizat și aprobat Raportul privind activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii în 1983.Plenara a apreciat că, pe baza orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, organele de partid și de stat, toți cei investiți prin lege cu sarcini în acest domeniu, au desfășurat, anul trecut, o activitate susținută, au acordat o atenție sporită e- xaminării și soluționării problemelor de ordin general și de interes personal ale oamenilor muncii. -Prin scrisorile adresate conducerii partidului, organelor de partid și de stat, oamenii muncii din toate categoriile sociale și-au'exprimat acordul cu hotăririle a- doptate și măsurile întreprinse de conducerea partidului și statului, cu indicațiile și orientările tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu privind îmbunătățirea activității economice și perfecționarea relațiilor sociale.. Totodată, ei și-au manifestat adeziunea deplină față de politica internă a partidului, față de activitatea pe care o desfășoară România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu. pe plan internațional, în vederea soluționării marilor probleme ale lumii contemporane, îmbunătățirii relațiilor dintre state, asigurării securității și păcii în lume.Plenara a eerut organelor și organizațiilor de partid, conducerilor ministerelor și celorlalte instituții, organizațiilor centrale și locale de stat, de masă și obștești să ia măsuri hotărîte pentru creșterea nivelului calitativ al activității de rezolvare a scrisorilor și a problemelor: ridicate1 la audiențe, în spiritul hotărîrilor Congresului al XU-lea și Conferinței Naționale ale partidului, al indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru stimularea, și pe această cale, a participării maselor la. efortul general de perfecționare continuă a activității economico-so- ciale, condiție esențială a dezvoltării democrației înuneițorCșfî.' revoluționaro, în patria noastră. '6. A fost dezbătut si Aprobat Raportulprivind activitatea, internațională a partidului și statului nostru in anul 1983 și principalele orientări ale politicii .externe în anul 1984. . . ,Plenara ă dat o deose&ită.: tspreeng.-e - politicii externe active de colaborare, destin

dere și pace pe care o promovează România. S-a subliniat că activitate internațională a partidului și statului nostru s-a ...desfășurat, în anul 1983, în conformitate cu obiectivele trasate de Congresul al Xll-lea și Conferința Națională ale partidului, cu orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, inspiratorul și promotorul strălucit al politicii externe românești, personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane, care se bucură de o înaltă prețuire și un larg prestigiu în rîndul tuturor popoarelor lumii.S-a subliniat că în realizarea politicii externe a partidului și statului o importanță deosebită au avut-o întîlnirile și convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefi de state și guverne, contactele și schimburile de păreri cu conducători de partide și ai mișcărilor de eliberare națională, primirea tinor personalități ale vieții politice, economice și social-culturale din diferite țări. Cu.... bocește prilejuri au fost semnate o serie de importante documente — tratate de prietenie și colaborare, declarații și comunicate comune, acorduri și programe de colaborare în diverse domenii, care au extins cadrul politic ți juridic al dezvoltării relațiilor bilaterale și conlucrării cu alte statg.
A fost relevată activitatea susținută desfășurată, anul trecut, de partidul și statul nostru în vederea întăririi și adîncirii colaborării, cooperării și solidarității cu toate țările socialiste, in primul rind cu cele 

vecine. Totodată, a fost reliefată atenția deosebită acordată extinderii și diversifici 
căriî relațiilor cu țările ta curs de dezvoltare și nealiniate. In spiritul principi
ilor coexistenței pașnice, al participării 
active la diviziunea internațională a mun
cii, s-a acționat pentru dezvoltarea raporturilor României cu toate statele, fără de
osebire de orînduire socială.

Plenara a apreciat în mod deosebit pre
ocuparea statornică a Partidului Comunist 
Român de a dezvolte relațiile de colabo
rare și solidaritate cu partidele comuniste și muncitorești, raporturile de conlucrare 
cu partidele socialiste, social-democratiee, 
partide de guvernă mint, cu alte forțe de
mocratice, organizații politice și mișcări 
de eliberare națională, pe baza egalității 
în drepturi, neamestecului ta treburife in
terne, respectului independenței și a> dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică.Relevind că activitatea partidului și statului nostru în domeniul politicii externe s-a desfășurat, în anul 1983, în condițiile agravării serioase < situației internaționale, Plenara a apreciat activitatea susținută, multilaterală, depusă de România socialistă, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru oprirea cursului periculos al înarmărilor in Europa și în întreaga lume, edificarea unui climat de încredere și securitate pe continent, pentru dezvoltarea colaborării multilaterale în Balcani, pentru prevenirea și încetarea conflictelor militare, eliminarea stăritos de tensiune șl soluționarea oricăror probleme litigioase pe cale politică, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale. -Comitetul Central al Partidului Comunist Român a botărît ca activitatea internațională a partidului și statului nostru în 1984, anul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al celui de-al XIII-lea Congres al partidului, să fie consacrată, în continuare, dezvoltării colaborării și solidarității cu toate popoarele lumii, eu forțele revoluționare, progresiste, democratice,* antiim- perialiste de pretutindeni, triumfului i- dealurilor de libertate și independență ale popoarelor, opririi cursei înarmărilor și trecerii la măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară, cauzei păcii și colaborării între toate națiunile lumii, edificării unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.' ■■■Plenara își exprimă convingerea că importantele documente adoptate vorîntruni adeziunea comuniștilor, a întregului popor și își manifestă încrederea că e- rtțicâ noastră clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii își vor intensifica eforturile pentru a în- iîmptua' cu noi și însemnate realizări, în toate domeniile;' cele două mari eveni- - mente din 'viața partidului și a țării — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și. națională, antifascistă și antiimperialistă și al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.
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O cerință restrictivă, impusă de condițiile

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și regele Suediei

FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Artista, dolarii și ardelenii; Unirea: Domnul Miliard; Parîngul: O lebădă iarna.

obiective ale naturii

Iui Nicolae Ceaușescu, pre- Din partea tova- . ședințele Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate .și fericire din partea sa și a reginei. Sil- Schimbul de mesaje a pritni- Suediei român Ștefan înche- în Sue-

STOCKHOLM 22 (Ager- pres). _ "rășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost transmise un cordial salut și cele mai bu- n- urări regelui Suediei, Cari ăl XVI-lea Gustaf și reginei Silvia.Mulțumind, regele Cari aî XVI-lea Gustaf a rugat să se transmită tovarășu-

dezvoltare a relațiilor ro- mâno-suedeze pe multiple planuri și a cooperării dintre cele două țări în diverse foruri internaționale, ’
ANINOASA; MiculVULCAN: Fructe pădure.

lord.ae
via. Arătînd că își amintește cu multă plăcere de vizita de stat ^efectuată în Suedia de înalții soli ai poporului român, regele Suediei a remarcat că e- xistă bune perspective de

avut loc cu ocazia rii de către regele ă ambasadorului la Stockholm, Constanți nescu, la ierea misiunii sale dia.
LUPENI: Atenție 

gafe IUR1CANI: Căruțamere.
TV

la

cu

Acțiuni în favoarea păciiHAGA 22 (Agerpres). — Peste 300 de personalități proemintente ale Partidu. 1/* DAmnrrat CrPRtin rlîn ' Olar.da au semnat un a- pe' cerînd parlamentarilor membri ai acestei formațiuni politice să blo- C eze orice eventuală ho- tărfe a guvernului în fa- vot.&a amplasării noilor răcnete nucleare america.

ne cu rază medie de acțiune pe teritoriul olandez.Semnatarii documentu- scum
15,00 Telex. '■ 15,05 Secvențe pakîsta-

APA POTABILA 
folosită și gospodărită judicios, 

de toți consumatorii!perioadei îndelungate de secetă,• • ‘ de— îndeosebi a sursei de la Valea

. Democrat Creștin din lui cer, de asemenea, reprezentanților lor în parlamentul de la Haga să adopte „o poziție de echjVoc, pentru zarea obiectivului cerii armamentelor are".
lipsită reali- redu- nucle-

în legătură cu cutremurul 
de pămînt din U.R.S.S.MOSCOVA 22 - (Agerpres). — Viața reintră în «armai la Gazli și în alte - localități afectate de cutremurul de 9 grade (pe scara sovietică de 12 grade) ce a afectat, în noaptea de 19 spre 20 martie, acest oraș și alte locality*. din zona Asiei centrale a Uniunii Sovietice. P rsă cum relatează agen- ți_. TASS, s-au înregistrat jproximativ o sută de răriți. A avut de suferit fondul de locuințe din Gazli,

■■■■■■■■■■■■■■!Duminică, 25 martie

: ' .... > . ' t: 'Buhara, Kagan și din alte raioane. S-a întrerupt* alimentarea cu energie e- lectrică a Unor instalații ale conductelor de Buhara — Ural și Centrală — Centru, la numai cîțiva tri de Gazli.Au fost luate pentru ajutorarea fraților. A început să funcționeze un pod aerian între Tașkenț și Buhara prin care se aduc corturi, medicamente, alte bunuri.

găze Asia aflatkilome-măsuri sinis-

ÎNTR-O DECLARAȚIE făcută în capitala țării, președintele Mexicului, Miguel de la Madrid Hurtado, a subliniat necesitatea respectării stricte a căii negociate în soluționarea crizei din America Centrală, informează a- genția Prensa Latina. Totodată, el - a reafirmat că problemele divergente ale continentului latino-ame- rican trebuie să fie soluționate numai de către statele din zonă.PREȚURILE CU AMĂNUNTUL au crescut în Suedia ' în perioada februarie 1983 — februarie 1984 cu 7,9 la sută, s-a a- nurițat oficial la Stockholm, informează agenția Reuter.ȘOMAJUL AFECTEAZĂ în prezent în R.F. Germania aproximativ 2,5 milioane de persoane, ceea ce reprezintă 10 la sută din totalul populației active a țării, informează agenția Reuter.

15,2015,35■ 15,5016,00
neze.Agronomia TV, Viața culturală. La volan.Emisiune în germană.. color).20,00 Telejurnal* ■ ■ * , color). " .'"rt..'20,20 Actualitatea în

limba (parțial(parțiale-conomie. yc-20,35 Sub flamura parti- ' duluî — emsiune de cîntece. .20,45 Cadran mondial.21,05 Film artistic'■ (color)Logodnica.Premieră TV, Producție diourilor Berlin. a stu- Defa -

8,30 Teleșcoală9,60 Almanahul familiei. ■ 9,30 De strajă patriei.10 00 Muzica pentru toti, 10,30 (par-
11 4512,30
y

17,55

Viața satului țial color).Lumea copiilor.Telefilmoteca ghiozdan (color) 
Arabela (Episodul 4).Album duminical (parțial color). ' Secvențe din Bangladesh.Imagini din Grecia.

de

!■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■««■■■■•■■20,25 Orizont tehnico-ști- ințific.20,50 Cîntecul și poeziacafe ne-au însoțitistoria (color).— Omagiind președintele țării.21,10 AI patriei erou între eroi. Documentar (color).

22,20 Telejurnal color). (parțial

formațiilor muzica le ale Radiotelevi- ziunii (color).23,00 închiderea programului. t c.

COLEGII de la Teatrul de stat Valea Jiului sînt alături de actorul F lorin Plaur, în durerjpa pricinuită de dispariția mamei sale. Sincere condoleanțe. (408)
21,00
22,2022,30

Teatru TV:„Surorile Boga“de Horia Lovinescu. Prima parte.Telejurnal (parțial color).închiderea prOg ramului., i *’ Joi, 29 martie

18,1048,30 Micul ecran pentru cei mici. •18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal (parțial - rt ** color).19,20 Cîntarea României (color).Onor președintelui, Comandantului suprem 1 Spectacol realizat dereprezentative armatei.'20,10 Film artistic:* Intoarce-te și privește o dată.Premieră TV'. (color)Producție a filme Unu.' £1,50 . Telejurnalcolor).— Sport.£2,00 închiderea, mului.

omagial formații alemai
Casei de(parțial

progra-
Luni, 26 .martie120,00 Telejurnal (parțial color).

21,40 Românie, pămînt j străbun și drag. -■ Pagini muzicale. La zi în 600 de secunde.Telejurnal (parțial color).închiderea progra-; mului.
22,0522,1522,30
15,0015,0515,3016,00
16,2016,3020,0020,2020,3020,40

Marți, 27 martie

15,00 Telex.; 15,05 Ctitor al învățâmîn- „ .. ... . . ‘; tuiui românesc rno-. - 15,00 Telex, dern.15,05 Universul femeilor. Documentar.Omagiu președintelui 15,30 înaltă îndatorire pa- țării triotică.
Miercuri, 28 martie

PROGRAMUL ȚV

Telex.Clubul tineretului.Amfiteatru studențesc.Consultații în sprijinul învățămîntului politico-ideologic.Desene animate, închiderea mului.Telejurnal color).Actualitatea nomie.Un cîntec pentru țara mea.Idei novatoare în . opera . tovarășuluiNicolae Ceaușescu.Omul, factor hotărî tor și valoare supremă a devenirii societății noastre — Documentar. 22.15

program(parțialîn eco-

Partidului inima și 15,45versul. *15,5515,30 Emisiune în limbamaghiară color). (parțial16,30 închiderea mului. progra-20,00 Telejurnal (parțialcolor).20,30 O zi pentru istorie.Documentar (color). 16,10Imn pentru președin-

22,00

iele României, Spectacol omagial literar - muzical - coregrafic cu prilejul împlinirii a 10 anide la alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu Președin te al Republicii. Telejurnal (parțial color).Con certul, festiv al '

> Desene animate.i Din inimi de copii, dragoste și recunoștință IProgram artistic interpretarea pionieri și ai patriei, Președintelui niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.' 'Revista* literar-ar- tistică TV.Sub tricolor, uniți , ' în ideal I .Omagiu Președintelui; României.
; Versuri, mărturii de. ’scriitor.16,30 î nchidef ea programul. lui.20,00 Telejurnal (parțial, color), .,,o,;.Ț yrt y rt rtrt/

în unor șoimi dedicat Româ-

. Datorită j lipsei de precipitații, capacitatea surselor apă potabilă - de Pești — este foarte scăzută, situație ce impune distribuția apei potabile, pe perioada cît se menține această stare, în toate localitățile din Valea Jiului, cu restricție între orele 8—18 
și 22—5.Se menționează că nivelul apei în lacul de acumulare este foarte scăzut și ritmul zilnic de scădere poate duce la oprirea furnizării apei de la această sursă dacă nu se aplică restricția cuvenită.Toți consumatorii de apă potabilă — casnici, instituții și întreprinderi industriale — sînt rugați a se adapta programului de restricție, să folosească și să gospodărească apa potabilă în mod judicios, la strictul necesar, să se evite sub’ orice formă risipa de apă.

Mica publicitate
DECESFLORIN Teacă Plaur, Angela și nepoții șl Iustinian, anunță cu adîncă durere încetarea viață a scumpei lor

TEACA ANAmamă și bunică de neuitat.înhumarea va avea loc sîmbătă, 24 martie, 15, din stiada Independenței, blocul 16, ap. Petroșani. (407)
Oana din

ora1/6,

■ ■■■■• l ■ ■*!■■■ ■ ■■■*■« ■ ■ ■ ■20.20 Actualitatea în economie.20,35 Semnătură pentru viitor.Documentar (color).21,00 Studioul tineretului Președintelui RepubliciiOmagiul tinerei generații Ceaușescu — tinerii.22.20 Telejurnal (parțial4 color). ’ ..22,30 închiderea programului. 'Vineri, 30 martie15,00 Telex.15,05 Politehnica TV.15,25 Viața culturală. Urmînd îndemnurile Președintelui țării La volan. zEmisiune în germană* (parțial cort lor). ceDesene animate., închiderea progrămu- mului.Telejurnal color), . ; Actualitatea notnie.Cînteeedv.20,45 Cadran
(parțial înâlt p.___ternațional. Contribuția de mă dimensiune a ședintelui Ceaușescu la păcii și progresului în întreaga lume.

limba

22,2022,30
Teatru TV:„Surorile Boga“de floria Lovinescu. (Ultima parte).Telejurnal color).închidereamului.*Simbătă, 31

(parțialprogra
martie13.30 Telex.13,35 La sfîrșit de săptă- mînă (parțial color).16.30 Secvențe malteze.J6,4O Martie — cronica poli-
de săptă

16,2016,3020,0020,2020,35 pe

■(parțialîn eco-
adresa *‘ mondial color).prestigiu in-

pri- 
pre- 

iNîcoiae 
cauza

16,40 Martie — evenimentelor tice.17,00 închidereamului.19,00 Telejurnalcolor). Sport.Ritm și grație.Teleenciclopedia, , Film serial
Un august in flăcăriProducție - a ului de film alizată în de producție matografică rești“.Pagini antologice din umorul româ
nesc. ■ ■ ■lotul e posibil în Fantezie

progra-(parțial19,2019,3020,00

20,55
Studio- TV, re- Centrul cine-„Bucu-

21,] 5 joc (color), muzicală.22,00 Telejurnal (parțial color).— Sport.22,15 Invitații televiziunii... în rotonda Ateneului (color). '*23,00 închiderea programului.
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