
MINERII VĂII JIULUI
au încheiat luna ianuarie

cu sarcinile de plan depășite
9 Prima lună, primul succes al anului hotărîtor în realiza
rea in^ală a sarcinilor cincinalului revoluției tehnlco-ștl- 
Ințlflce — minerii Văl! Jiului au depășit sarcinile planificate 
cu 1000 de tone de cărbune net.
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■ 2000 de tone de cărbune pentru cocs au fost livrate 
suplimentar cocseriilor din țară prin efortul comun al mi
nerilor de la Lupeni, Uricani șl Bărbătenl șl al preparato
rilor din Lupeni.

ii Producția globală ia nivelul Combinatului minier din Valea 
Jiului a fost realizată în proporție de 101 la sută, iar 
productivitatea valorică în proporție de 101,5 la sută.

S în luna Ianuarie, în abataje.'e întreprinderilor miniere 
din bazinul nostru carbonifer 
încă 4 complexe mecanizate.

au fost puse în funcțiune

• MINERII LUPENIULUI, care au 
chemat la întrecere minerii țării, 
au obținut în luna ianuarie cea 
mai mare depășire a sarcinilor 
planificate, aproape 12 000 de 
tone de cărbune, situîndu-se în 
fruntea întrecerii pe bazin. • Rit
micitate, realizări și sporuri de 
cărbune constant, ordine și dis
ciplină sînt factori esențiali care

au condus la depășirea sarcini
lor planificate pentru luna ianua
rie cu peste 5 500 DE TONE LA 
MINA PETRILA SI 2 000 DE TO
NE LA MINA URICANI. • Minele 
Vulcan și Paroșeni au intrat în 
cadență normală - realizînd și 
depășind zilnic sarcinile de plan 
— în ultima decadă a lunii ia
nuarie.

+ Sectorul IV, de la 
mina Lupeni, cel mai 
mare, mai mecanizat și 
maj modern sector din 
întreprindere și din Va
le, a obținut o depășire 
a sarcinilor lunare 
plan de 7 900 de 
printr-o creștere a 
ductivității muncii 
nificate cu peste
kg/post în cărbune. Re- 
•marcabile șînț realizările 
brigăzilor care exploa
tează complexele meca-
Citiți în pagina a 3-a relatări pe larg despre succesele minerilor. au
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Dialog de lucru — o 
obișnuință cotidiană — 
susținut de mineri și 
cadre tehnice din secto
rul IV al I.M. Lupeni, 
fruntaș pe bazin în me
canizarea complexă a 
abatajelor, în obține
rea de productivități 
înalte și producții spo
rite de cărbune. 

Foto : I. LIC'IU

nizatc — Ioan Sălăgean, 
Valentin Tofană și Cons
tantin Lupulescu.

♦ Eugen Voicu și orta
cii săi, minerii care a.l 
lansat la I.M. Petrila va
loroasa inițiativă ..Bri
gada înaltei productivi
tăți" a obținut în luna 
ianuarie, la un an 
aplicarea inițiativei, 
productivitate medie 
perioară sarcinilor 
plan cu peste 2 000 
pe post si o producție 
plimentară care depă.șeș-

Vă in fer nu uti
De la I februarie a.c. 

a fost inaugurat un nou 
traseu de autobuz cu re
gim de cursă rapidă. Au
tobuzul va circula pe 
ruta Brad — Hunedoara 
— Călan — Petroșani 
Lupeni, Plecarea din 
Brad la ora 7,30 — sosi

te cifra de 2 000 <1*? tone 
de cărbune.

de la socialistă" a extras
o

su- 
de 
kg 
su-

+ Brigada comunistu
lui loan Cojocariu, de la 
mina Lonea, care a lan
sat șl aplică cu consec
vență inițiativa „Brigada 
de producție și educație 

în 
această lună, suplimen
tar, exploatînd un com
plex mecanizat, 3200 de 
tone de cărbune prin spo
rirea productivității mun
cii cu 3,5 t°ne/post.

rea la.Lu'pem la ll,4o. 
Plecarea din Lupeni are 
loc Ia ora 15,45 cu sosi
rea la Brad la 20,09. 
(C.D.)
♦ -------.

La mina Bărbătcni, 
mai mtrtți muncitori, in
gineri ș: tehnicieni, pa
sionați cititori de carte 
șocia.l-politică, tehnică și

Miercuri, 31 ianuarie, a 
avut Ioc Plenara Consiliu
lui Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din 
România.

La lucrările plenarei a 
participat tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Exe-

■ a.

în școlile 
specialitate 
levji se pregă
tesc temeinic 
pentru viitoare
le lor profesii. 
Instantaneu din 
laboratorul de 

electrotehni
că al Liceului 
industrial 
nier din 
peni.
Foto:
Gh. OLTEANU

artiștilor amatori

Duminică, la Călan, 
s-a desfășurat faza ju
dețeană (pentru forma
ții de satiră-umor și 
brigăzi artistice) a Festi
valului național „Cînta- 
rea României", ediția a 
Il-a. Pârtieipînd la a- 
ceastă manifestare, for
mația de satiră-umor de 
la Casa de cultură din 
Petroșani (instructor 
Gheorghc Negraru) și 
brigada artistică de la 
clubul sindicatelor 
Vulcan (instruită de ac
torul Florin Plaur) 
ocupat locul I (împreu
nă cu formația de sati 
ră-umor de la Casa de 
cultură din Deva și bri
gada artistică.de la I.M.. 
Bîrcea). După concurau'] 
de teatru pentru ama
tori, încă două forma
ții din Valea Jiului sînt 
apreciate pentru valoa
rea lor, urmînd să se 
pregătească pentru faza 
zonală (Reșița) a Festi
valului național 
tarea României".

beletristică, așteaptă, ini
țiativa înființării unui 
ștand cu vînzare. îns
criem propunerea, încre
zători în faptul că cei 
în drept să-i dea viață și 
să-i acorde atenția 
venită. (I.M.)
♦-------------

în acest an, orașul
peni 

cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R..

Plenara a eliberat pe 
tovarășul Gheorghe Pană 
din funcția de președinte 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Plenara a cooptat în 
Consiliul Central al 
U.G.S.R. pe tovarășul E- 

Prin exigentă și muncă diferențiată 
cu elevii vom obține 

CALITATE IN ÎNVĂȚĂMÎNT
De cîteva zile în învățămîntul Văii Jiului s-a« 

încheiat consiliile profesorale în care s-au analizat 
rezultatele procesului instructiv-educativ din primul 
trimestru al acestui an școlar aflat sub semnul cali
tății activității destinată formării tinerei generații. 
Am solicitat prof. NATALIA ALDICA, inspector 
școlar județean, o caracterizare a conținutului acti
vității din prima etapă a anului.

— în consiliile profeso
rale, spre deosebire de 
alți ani, s-a pus accentul 
pe o analiză concretă a 
procesului de învățămînt 
sintetizat în situația, bună, 
cu care s-a încheiat primul 
trimestru. De fapt o exa
minare a rezultatelor, mai 
ales la disciplinele funda
mentale, a avut loc în 
mod diferențiat și în cercu
rile pedagogice în cadrul 
cărora s-a semnalat că se 
manifestă și unele tendințe 
de mediocritate școlară.

— Și ce măsuri au foSt 
întreprinse, cum se aplică 
în școlile municipiului în 
care învață aproape 30 000 
de elevi ?

— In fiecare unitate șco
lară s-a întocmit un grafic 
care cuprinde meditații, 
consultații, sprijinul dife
rențiat pe care cadrele di- 

■ dactice sînt obligate să-l 
acorde elevilor care întîm- 

' pină dificultăți la învăță-

ternică dezvoltare pe 
treptele urbanizării. Aici 
urmează să fie construit 
în anul 1979, compara
tiv cu celelalte orașe d.in 
Valea Jiului, cel mai ma
re număr de apartamen
te, 390. (V.S.) 

I

iui informăm

mil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., și l-a 
ales membru al Comitetu
lui și Biroului Executiv și 
în funcția de președinte al 
Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicate
lor din România.

tură. Nu sînt planuri far- 
male, ci, sub conducerea 
organizațiilor- de partid și 
al conducerii școlilor, au 
fost aplicate deja. Noi an 
ajuns la concluzia că în. 
unitățile de învățămînt îa 
care s-a manifestat un in
teres continuu pentru spri
jinirea elevilor s-au obți-< 
nut și rezultate bune. In. 
această situație sînt uni
tățile sare au regim de 
semiinternat — școlile ge
nerale nr. 2 Petroșani, 4 
Vulcan și 3 Lupeni. O si
tuație bună este și la Li
ceul de malematică-fizi.-ă 
din Petroșani, școlile g- 
neralc din Aninoasa (undo 
se desfășoară și o fru
moasă activitate cultural- 
artistică), nr. 6 Lupeni, r,r. 
1, 6, 4, 5 și 7 din Petro
șani, cele din Petrila (în
deosebi nr. 5 și 0). Ne-au 
nemulțumit rezultatele cl> 
la liceele industriale dm 
Vulcan și nr. 1 Lupeni, 
Casa de copii Uricani, 
Școala generală nr. 5 Le- 
peni.

— Care sînt cauzele a- 
cestui aspect inegal al bi
lanțului școlilor ?

— Fie atitudinea rigidă 
a unor cadre didactice 
care nu sprijină elevii, por
nind de la firești diferen
țieri între ei, fie că nu se 
face o notare ritmică, m >-

T. SPATABU

(Continuare in pac. a Z-a)
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Să milităm pentru un conținut 
concret in invățămintul 

po'itico-ideologic
în condițiile autogestiu- 

nii și autoebnducerii mun
citorești și aplicării măsu
rilor de perfecționare a ac
tivității eeonomico-financi- 
are din întreprinderi, ca
pătă o importanță deosebi
tă participarea activă, con
știentă a .fiecărui om al 
muncii la organ.zarea și con
ducerea producției. Crește
rea gradului de participare 
este strîns legată de cu
noașterea conținutului noi
lor indicatori ai activității 
economice. în cadrul activi
tății politice de conștienti
zare a tuturor oamenilor 

Din experiența organizațiilor 
de partid

muncii, un rol important 
revine învățământului poli
tico-ideologic. lată de ce, 
comitetul de partid de la 
1. M. Aninoasa acordă în 
acest an o atenție deosebi
tă organizării și desfășură
rii învățământului politico- 
ideologic. Printre propagan
diști a fost promovat — 
comparativ cu anul trecut 
—- un număr mai mare de 
oameni eu pregătire econo
mică și tehnică de specia
litate. în cele 24 de cer
curi, structurate po organi
zațiile de bază, a fost cu
prins și un număr cores
punzător de nemembri de 
partid.

Avînd în vedere sarcinile 
deosebite care revin colec
tivului nostru în lumina 
hotărârilor de partid și de 
stat și a indicațiilor reieșite 
din cuvîntările tovarășului 
Nicolas Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
în acest an s-a imprimat 
învățământului politicodde- 
ologic un conținut concret, 
strîns legat de activitatea 
economică a întreprinderii 
noastre, miniere. La sfîrși- 
tul fiecărei luni, propagan
diștii sint instruiți la nive
lul comitetului nostru de 
partid, pe baza concluzi
ilor desprinse din analiza 
activității economice a în
treprinderii. Ei sînt înar- . 
mâți astfel cu date și cifre 
concrete pe care le folosesc 
in expunerile prezentate în 
fața cursanților.

Pentru a se asigura buna 
înțelegere a semnificației 
și importanței indicatorilor 
producție netă și producție 
fizică, a noțiunilor de aiito- 
conducere și autogestiiine 
muncitorească, propagan
diștilor le-au fost puse la 
dispoziție, la punctul de 
documentare și informare 
planșe și scheme, afișe și 
alte materiale didactice a- 
jutătoare. Așa sînt, bună

în luna februarie, potri
vit prognozei Institutului 
de meteorologie, zile ceva 
mai calde deeît normal 
sînt de așteptat în prima 
și, îndeosebi, în cea de a 
treia decadă, cînd - preci
pitațiile . vor fi și stih for
mă de lapoviță și ploaie. 
Decada a doua va fi inter
valul cu răciri mai pronun
țate.

Intre 1 și 4 februarie, 
vremea va ii în general 
umedă și vor cădea pre
cipitații atît sub formă de 
ninsoare, cît și de lapoviță 
și de ploaie. Vântul va su
fla moderat, cu intensifi
cări iovale in estul țării. 
Minimele vor fi cuprinse În
tre minus 8 și plus 2 gra
de, local mai coborîte, iar 
maximele între minus 3 și 
plus 5 grade. Se va pro
duce cea ț ă locală.

Va urma, între 5 și 10 
februarie,. o vreme închisă, 
cu precipitații mai ales 
sub formă de ninsoare. 
Vîntul va sufla slab, eu 
intensificări locale din 
sectorul nordic. Tempera
tura va continua să scadă, 
minimele fiind cuprinse 

oară, planșele: „Schema 
de calcul și analiză a va
lorii producției nete din 
întreprindere", „Repartiza
rea fondului de beneficii 
la nivel de întreprindere 
industrială", „Principalele 
elemente componente ale 
producției fizice", „Struc
tura cheltuielilor materiale 
de producție" etc.

în cadrul dezbaterilor., 
sprijinindu-se pe astfel de 
date, propagandiștii se. stră
duiesc să trateze aspecte 
concrete ale activității bri
găzilor și sectorului, trezind 
interesul cursanților. Pe 

această cale au fost orga
nizate dezbateri vii, intere
sante, cu ,o largă partici
pare în cercurile unde pro
pagandiști sînt ing. Irina 

Crăiescu, ing. Adrian Pop și 
subing. loan Moca, respec
tiv, la sectoarele V, VI și 
1.

Desigur, în organizarea 
dezbaterilor se mai mani
festă și lipsuri. Ca urmare 
a slabei preocupări a or
ganizațiilor de partid nr. 6 
și nr. 1, pentru asigurarea 
prezenței la cursuri, unele 
dezbateri au fost amânate. 
La sectorul IV au fost a- 
rnînate unele dezbateri 
din cauză că se
cretarul comitetului de 
partid, tovarășul Florian 
Feneșeru, a fost repartizat 
să lucreze pe schimburi. 
Comitetul de partid, sesi
zând aceste neajunsuri, a 
intervenit la conducerea 
întreprinderii pentru per
manentizarea unor propa
gandiști pe schimbul I, 
astfel că în prezent sînt 
asigurate toate condițiile 
pentru desfășurarea nor
mală a învățământului po
litico-ideologic, în toate 
cercurile. Pe baza experien
ței de anul trecut s-a ho
tărît Ca, învățămîntul po
litico-ideologic să fie ținut 
după orele de muncă și 
numai cu schimburile I și II.

Comitetul nostru de 
partid va acționa și în vi
itor cu fermitate pentru 
îmbunătățirea conținutului 
și eficienței învățământului 
de partid, pentru a asigu
ra o ' prezență bună la 
cursuri în vederea ridicării 
nivelului calitativ al în
tregii sale activități poli- 
tico-ideo’ogice.

Virgil STANESCU, 
secretar adjunct 

cu probleme de propagandă 
al comitetului de partid 

de la I. M. Aninoasa
V«WZ.,^WVW.Va-.‘JV.V.V.W.W W.W.V.N,.N*.V.W.
intre minus 12 și minus 2 
grade, izolat mai coborîte 
în estul Transilvaniei, iar 
maximele între minus 6 și 
plus două grade.

în perioada 11 și 15 fe- 
bi naive, vremea va fi rece» 
cu cerul mai mult noros. 
Va ninge intermitent, mai 
ales in sudul și estul țării

Prognoza vremii 
pe luna februarie

unde și vîntul va prezenta 
intensificări temporare din 
sectorul nord-est. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 16 
si minus 6 grade, -mai co
borîte in jumătatea de 
nord a țării, iar maximele 
între minus 8 și plus 2 
grade. •

In intervalul 16-20 fe
bruarie, cerul va fi varia
bil, cu înseninări în cursul 
nopții. Temperaturile 
m j n î m e vor fi cu
prinse între minus 15 și

comerțul | IGIENA ALIMENTELOR 
fsță în față
cu exigențele trebuie asigurată permanent, fără pauze 

oamenilor muncii | $ j fără

Marți, 30 ianuarie 1979. Raid-anchetă prin unită
țile comerciale din orașul Petroșani. Tema : aprovi
zionarea, gospodărirea fondului de marfă și respecta
rea normelor de igienă a alimentelor, a cărnii și 
produselor din carne. Vă prezentăm constatările 
noastre.

Ordine și curățenie
Intrăm în unitatea nr. 5, 

unitate așezată în centrul 
Petroșani ului, Aici ordinea 
și curățenia sînt la „ele a- 
casă“.- Mărfuri există din 
abundență și de bună ca
litate. La toate acestea se 
mai adaugă respectarea cu 
strictețe a normelor de 
igienă, fapt de altfel de
monstrat și de vitrina fri
gorifică (în stare de func
ționare) unde sînt frumos 
expuse și etichetate o ga
mă variată de produse din 
carne, iar afumăturile sînt 
protejate cu tifon. La vi
trina cu lactate același lu
cru. Lucreția Drăgușin, șe
fa unității, ne mărturisea : 
„Numai atunci cînd cumpă
rătorii sînt mulțumiți de 
calitatea servirii și a pro
duselor putem spune că 
ne-am făcut pe deplin da
toria". Cuvinte de laudă 
putem spune și despre uni
tățile de desfacere a căr
nii. La magazinul nr. 100 
din cartierul Aeroport (șef
de unitate Iosif Șimonfi)

Justificări care... nu rezolvă problemele
Măcelăria nr. 103 din 

colonie. Pe Remus Boglea 
îl găsim în așteptarea cum
părătorilor. Ne dăm ușor 
seama că este o persoană 
străină de magazin, lucru 
interzis cu desăvârșire de 
lege. Ii punem o întreba
re : Ce număr de unitate 
aveți?

„Nu știu. Stați să mă 
uit. Eu vin câteodată aici 
să ajut. Știți, vînzătorul e 
plecat la depozit, după 

minus o grade, local mai 
coborîte, iar maximele în
tre minus 5 grade și plus 
3 grade. Se va produce 
ceață locală dimineața și 
seara.
- Intre 21 și 2%. februație 
vremea va deveni umedă, 
cu cerul mai mult noros. 
Local se va produce polei. 
Vîntul va sufla moderat, 
cu intensificări din nord- 
vesit (40-60 km/h). Tempe
ratura va fi în creștere 
accentuată, minimele vor 
fi cuprinse între minus 7 
și plus 3 grade, iar ma
ximele între minus; 1 și 
plus 9 grade, mai ridicate 
în sud-vestuj țării. ’ ’

In ultimele zile ale lunii 
februarie, vremea va con
tinua să se încălzească 
ușor. Precipitațiile vor fi 
izolate, subi formă de ?ur' 
niță și ploaie și vor cădep 
mai ales în vestul țării. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse; între minus 5 
și plus 5 grade, iar ma
ximele între plus 2 și plus 
12 grade. Ceață' locală di
mineață și seara. ■ '

(Agerpres) 

ne-a mai atras atenția un 
lucru aparent, mărunt, dar 
care considerăm că tre
buie să fie menționat fiind 

■totuși deosebit de impor
tant, Lăzile necesare trans
portului de carne sînt în- 
tr-o stare de curățenie e- 
xemplară, fără cusur. Si
tuații asemănătoare în- 
tîlnim și la. măcelăria nr. 
126 din cartierul „Carpați". 
Și aici sînt evidente pre
ocupările pentru respecta
rea normelor amintite. 
„Faptul că sînt „singur" nu 
mă scutește de răspundere 
atunci cînd magazinul nu 
este curat, ci dimpotrivă", 
ne spunea vînzătorul La-, 
dislau Katona., Nici un ra
bat. de la normele de i- 
gienă, de la etica profesio
nală, totul numai „de bi
ne", și despre măcelăria nr. 
18 Piață, șef de unitate Eu
genia Potroca.

Am întâlnit, din păcate, 
în raidul nostru și multe 
nereguli. -

pui". Aici, sub aspectul i- 
gienei lucrurile nu stau așa
de bine. Camera de depo
zitare a cărnii nu era prea 
curată, butucul neeqrespun- 
zător, iar halatele arunca
te la voia întâmplării pe li
nul din cuiere. între- timp 
sosește și vînzătorul titu
lar Aurel Brîndean, care 
începe cu „știți..." Și jus
tificările curg una după al
ta.

Unitatea nr 101 de ace-

Unitatea nr. 100 „Car
ne" Petroșani. Aici se 
respectă cu strictețe 
normele de igienă.

CALITATEA ÎN ÎNVÂȚÂMÎNT
• (Urmare din pag. 1) 

dai:late pedagogică de sti
mulare la învățătură (as
pecte negative ăm consta
tat la școlile din Cîmpu 
Itij Nedg, nr. 4 și nr. 1 Pe
troșani, Liceul- industrial 
Vulcan). Ambele situații, 
împreună cu exigența con
tinuă, contribuie la spori
rea eficienței instructiv- 
educauvă a lecțiilor, deci 
la pregătirea tot mai bună 
a elevului.

— Calitatea, eficiența 
procesului de învățămint 
presupune și preocupări 
constante destinate perfec
ționării cadrelor didactice. 
Ce se întreprinde în a- 
cest domeniu ?

—- In curînd, cu spriji
nul filialei din Petroșani 
a Casei corpului didactic, 
se vor înființa 2 centre de 
perfecționare metodologică

rabat de la
Iași profil. Pe responsabi
lul Alexandru Ghiura îl 
întrebăm de substanțele 
dezinfectante, atîț de ne
cesare într-o unitate .de 
desfacere a cărnii. în loc 
de răspuns primim... jus
tificările : „Am avut, dar 
ieri le-am terminat", ne 
spunea interlocutorul nos
tru. De lăzi ce să mai. a- 
mintim ?! Deși la ora rai
dului nostru erau în ma
gazin trei vânzători, și nici 
un cumpărător acestea nu 
erau curate. Așteptau oa
re pe altcineva să vină să 
le facă ordine și curățenie? 
• Aceeași situație o în- 
tîlnim și Ia magazinele nr. 
117 (responsabil Ion Cara
mele) si la unitatea nr. 114, 
(șef fiind Mihai Mătușoiu). 
Au mai fost vizitate, de 
asemenea, unitatea nr. 1 
Autoservire, unde întîlnîm 
alte abateri de la norme
le de păstrare și valori
ficare a produselor din car
ne și ouă. La raionul de 
mezeluri, în vitrina frigo
rifică era expus „salam de 
Sibiu". întrebat despre a- 
ceasta Romeo Dobru, .șe
ful unității, ne răspunde: 
„Ce era să fac, să las vi
trina goală pînă sosesc 
„prospăturile ?" Asta să 
fi fost cea mai bună solu
ție ? La unitatea nr. 3, e-

Maj există, din păcate, pe 
ici, pe colo, lucrători care, 
săvârșesc abateri de la nor
mele de igienă, de la re
gulile comerțului socialist. 
Organele de la controlul 
alimentar, care ne-au înso
țit în raidul nostru, acolo 
unde au constatat încălcări 
de la normele de drept în 
vigoare ou sancționat 
prompt pe cei vinovați. 
Astfel, vînzătoarea Victo
ria Vîjăilă, de la magazi
nul nr. 3 a fost sancțio
nată cu amendă contraven
țională de 500 lei pentru 
nerespectarea normelor de 
igienă. în spațiile de de
pozitare și valorificare a
v—— Cîteva

în primul rînd se impune dotarea tuturor unită
ților de desfacere a cărnii cu termometre, verificarea 
tuturor frigiderelor în vederea unei bune funcționări. 
De asemenea, trebuie dotate unitățile de desfacere a 
ouălor cu aparate ovoscopicc, asigurată aprovizio

narea grabnică a tuturor unităților cu substanțe de
zinfectante. în al doilea rînd, este necesară instruirea 
tuturor lucrătorilor din comerț cu privire la respec
tarea normelor de igienă și a normelor eticii profe
sionale. Trebuie acordată mai multă atenție unită
ților din cartierele mărginașe ale orașului, unde am 
întîlnit nereguli determinate, parte de lipsa unui con
trol riguros, atît din partea echipelor de control ale 
oamenilor muncii cit si din partea conducerii 
I.C.S.A. si A.P.

Raid realizat de 
Constantin GRAURE cu 

sprijinul medicului igienist Emil GHERMAN 
și al tehnicianului Ion MA'NU

— la Lupeni și Petroșani
— dotate cu cele mai mo
derne aparate de uz didac
tic. în aceste spații — unde 
vor avea loc consfătuiri-, 
schimburi de experiență 
intre școli, prin dezbateri 
care să generalizeze noul 
în învățămint — vom rea
liza și acțiuni destinate 
moderni zării metodol ogiei 
muncii din cabinete și la
boratoare, pentru sporirea 
funcționalității lor. Din 
acest trimestru s-a hotărît 
ca învățătorii care vor 
urma să lucreze cu clasa 
I să cunoască copiii din 
grădiniță, iar profesorii să 
urniăreasă elevii claselor a 
iV-a. In acest fel va fi e- 
Timinată 6 perioadă de
familiarizare cu metodele 
specifice școlii în diferite 
trepte. .

— în învățămîntul din 
municipiul nostru există

exigențe
rcm la un loc expuse afu- 
mături și brânzeturi, iar 
curățenia lăsa de ’ dorit, 

La o asemenea situație vîn-
zatoarea victoria Vîjăilă, 
ne spunea: „Știți..." Atîț.

Magazinul alimentar nr. 
13, din spatele gării. Des
pre curățenie nu se poate
vorbi. Responsabilul, Ion 
Popescu, ne mărturisea : 
„Am cerut ea magazinul 
să fie zugrăvit, dar nu ne 
bagă nimeni în seațnă". La 
unitatea nr. 6, (șefă Ella 
Guță) găsim în plus față 
de cele relatate mai sus 
și mărfuri cu termenul de 
garanție depășit.. Or, este 
bine cunoscut că una din 
obligațiile șefului de uni
tate este de a verifica pe
riodic mărfurile, iar pen
tru cele necorespunzătoa
re să facă forme legale 
pentru scoaterea lor din 
consum.

Ultimul popas în raidul 
nostru îl facem la alimen
tară nr. 2 din strada Gh, 
Barițiu. Aici să nu-ți vină 
să crezi, In timpul progra
mului ușa era „ferecată" 
cu trei lacăte. Venea cîte 
un cumpărător,- citea ora
rul — pe care scria negru 
pe alb, deschis zilnic în
tre orele 6,30—14 — și 
pleca.

Sancțiuni meritate
produselor , din carne. Vîn-
ză torul Gheorghe Boțea de 
la magazinul nr. 114 a 
fost amendat cu 50 lei pen
tru ținută necorespunză
toare (lipsa de șorț, bo
netă, halat murdar). Pen
tru dezordinea din unitate 
au mai fost sancționați cu 
„avertisment" . vînzătorul 
Ion Caramete de la uni
tatea nr. 117, responsabila 
Ella Guță de la magazi
nul nr. 6. S-au datt sanc
țiuni și amenzi,, s-au sta
bilit termene de eliminare 
a unor abateri de la nor
mele. legale, față de care 
conducerea I.C.S.A. și A.P. 
va fi, credem, receptivă.

exigențe ----------

un apreciabil potențial de 
creație tehnico-științifică. 
Cum a fost si va fi stimu
lat?

—în prezent funcționea
ză în școli 247 cercuri teh
nico- aplicative la care par
ticipă 4 949 de elevi, iar 
înlicee 20 de cercuri cu 
320 elevi. în anul trecut 
creațiile elevilor au fost 
apreciate cu 4 medalii de 
aur, 4 de argint și 4 de 
bronz. Mai sînt, însă, multe 
rezerve .— elevi talentați 
și sîrguincioși — care tre
buie valorificate pentru a 
cuprinde cel puțin 70 la 
sută din rîndurile tineretu
lui școlar la cercurile teii- 
nico-aplicative și pentru a 
avea și în acest domeniu 
o participare în Festivalul 
național „Cântarea Româ
niei", ediția a 11-a, la fel 
de frumoasă ca și în acti
vitatea ■ cultural-artistică.
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MINERII VÂII JIULUI
au încheiat luna ianuarie cu sarcinile de plan depășite
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Experiența valoroasă a trei tntregrinderi miniere 
reprezentative în creșterea producției

LUPENI, PETRU A Șl URIC ANI

Fructuoasă materializare a unei sarcini de mare răspundere 
MECANIZAREA COMPLEXĂ 

a lucrărilor din subteran a dat rod bogat
„Dorim ca prin urgentarea mecanizării lucrărilor, prin introducerea utilaje

lor complexe, de mare productivitate, să ușurăm munca minerilor, să îmbună
tățim condițiile de muncă în general și, totodată, să asigurăm o creștere mai 
accentuară a productivității și sporirea producției de cărbune de care patria 
noastră are nevoie pentru dezvoltarea sa economico-socială", spunea secreta

arășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilc- 
1977, în abatajele Văii Jiului.
ml VI al minei — plus .7 000 kg/post 
la productivitate și peste 9 000 de tone 
la producția extrasă.

TOATE CELE TREI BRIGĂZI DOTA- 
TE CU COMPLEXE MECANIZATE de 
la mina Par-oșeni, cele conduse de Iile 
Filiche, Francisc Fazakas șiTitu Teacen- 
co — își depășesc ritmic sarcinile zilnice 
la producție pe seama creșterii produc
tivității muncii.

IOÂN COJOCARIU DE LA I.M. LO- 
NEA, ÎMPREUNA CU ORTACII SĂI, 
exploatînd, de asemenea, un complex 
mecanizat a extras peste plan 3200 de 
tone prin creșterea productivității mun
cii cu 3 500 kg/post față de sarcinile de 
plan.

Am dat numai cîteva exemple, din 
multele care puteau fi citate, dar sufi
cient de convingătoare pentru a demons
tra rodul bogat al mecanizării com
plexe a lucrărilor din subteran.

rul general al partidului nostru, tovi 
jul vizitei efectuate în toamna anului
Indicația președintelui țârii prinde tot 

mai mult viață. Numai în această primă 
lună a anului 1979, au fost puse în func
țiune 4 noi complexe mecanizate — 
două la mina Paroșeni, unul la Uricani 
și altul la mina Aninoasă.

Realizările de prestigiu obținute de 
minerii care exploatează complexele 
mecanizate au condus în mod firesc la 
creșterea substanțială a producției . de 
cărbune extras.

SECTORUL IV AL MINEI LUPENI, 
cel mai mecanizat sector din Valea Jiu
lui — 4 complexe în funcțiune — a ev 
tras suplimentar în această lună 7 900 
de tone. Productivitatea muncii realiza
tă în cărbune a fost cu 2 000 kg/post su
perioară sarcinilor planificate. Cele mai 
bune rezultate obținute cu un complex 
mecanizat, le-a avut, tot în această lu
nă, brigada lui loan Kacso de la secto-

Saltul calitativ înregis
trat de mineritul din Va
lea Jiului în luna de în
ceput a . anului 1979 com
parativ cu perioadele ante
rioare este poate cel mai 
viu și semnificativ reflec
tat de experiența unor în
treprinderi reprezentative 
ale bazinului, cum ar fi 
mina Lupeni — cel mai . 
mare producător de căr
bune cocsificabil al țării — 
Uricani sau Petrila, toate 
colective de oameni ai 
muncii a căror tradiționa
lă vrednicie este bine cu
noscută.

LA LUPENI, producția 
suplimentară extrasă în a- 
ceastă lună se ridică la a- 
proape 12 000 tone 'căr
bune. La sectorul IV al a- 
cestei mine, sector ce 
produce zilnic o cantitate 
de cărbune comparabilă cu 
a unor tinere mine, peste 
90 la sută din producție a 
fost extrasă din numai pa
tru abataje moderne dota
te cu complexe mecanizate.

Depășirile la productivi
tatea muncii înregistrate 
de către cele patru brigăzi 
— dispunînd fiecare de 
tehnologii moderne — con
duse de Constantin Lu- 
pulescu, Valentin Tofană, 
loan Sălăgean și Teodor 
Boncalo, se situează între 
2 și 4 tone/post. Și aceas
ta în condițiile stratului 3, 
sub tavan artificial. In- 
tr-un abataj mecanizat din 
stratul 13, brigada secto
rului VI condusă de 
loan Kacso realizează pro
ductivități medii de peste 
17 tone pe post și a extras 
singură în luna ianuarie o 
producție record — 22 000 
tone cărbune. Sînt doar cî
teva cifre care semnifică 
cu claritate ce înseamnă a- 
cum, dar mai ales ce va 
însemna de acum înain
te, materializarea amplu
lui program de mecanizare 
a mineritului, elaborat la 
indicația conducerii de 
partid, personal a tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul vizitelor de lu
cru în Valea Jiului. Acest 
program nu poate fi con- 
ccput fără perfecționarea ale minei își

continuă a organizării 
muncii, întărirea discipli
nei și, pe unul din primele 
planuri, pregătirea și ridi
carea calificării profesiona
le a forței de muncă, for
marea minerului-tehnician 
capabil să participe ac
tiv, creator la actul pro
ductiv, dar'și la conduce
rea nemijlocită a procese-'

• Competență în exploatarea utilajelor • organi
zarea superioară a muncii in abataje • disciplină fer
mă muncitorească • căj hotărâtoare în realizarea inte
grală, ritmică a planului.

lor din subteran. Pe aceste 
căi, la Lupeni, între ianua
rie ’78 și ianuarie ’79, 
producția realizaaă a cres
cut cu aproape 40 000 to
ne cărbune. Productivita
tea muncii în abataje, 
comparând aceleași period-; 
de, este superioară în lu
na care s-a încheiat, cu o 
tonă pe post, respectiv cu 
peste 20 la sută. Producția 
extrasă cu complexe me
canizate s-a dublat, sporind 
în aceeași perioadă de la 

"22,4 la sută la 45,6 la sută
din totalul producției reali
zate. Peste 65 la sută din 
producția totală extrasă în 
luna ianuarie Ia Lupeni a 
rezultat prin tăiere meca
nică utilizînd combine de 
înalt randament.

LA I.M. PETRILA, bilan
țul primei luni din acest 
an — an hotărâtor al ac
tualului cincinal — se în
cheie cu un rezultat demn, 
de prestigiu; în numai do
uă decade colectivul de 
aici —. puternic mobilizat 
de angajamentele asumate 
de către brigăzi și sectoa
re cu prilejul adunărilor 
generale ale oamenilor 
muncii ' — a reușit să 
schimbe situația nu toc
mai bună a producției de 
la începutul lunii. De la 
un minus de 1 800 tone s-a 
ajuns la cifra de bilanț 
finală de plus 5 000 tone. 
Toate sectoarele productive 

îndeplinesc

sarcinile lunare remareîn- 
du-se prin plusurile obținu
te colectivele de la III 
— peste 2 000 tone, IV — 
peste 1 700 tone și II — 
peste 800 tone. La sectorul 
II, pe loc de frunte — bri
gada condusă de Gheorghe 
Rotaru, dotată cu cel din
ții complex mecanizat din 

strcrtul. 13, iar Ia IV — cu
noscuta „brigadă a înaltei 

-productivități" condusă de
Eugen Voicu utilizînd în cea 
de-a treia felie de exploata
re consecutivă, în stratul 3, 

un complex mecanizat.
I.M. URICANI. Colectivul 

' său prezintă din nou în lu
na ianuarie un raport mun
citoresc remarcabil. Două 
colective, din sectoarele II 
și I, au realizat în luna ia- 

Mecanrzarea în plină afirmare în abatajele Paroșeniului.

4 000 și, respectiv, 1 400 to
ne cărbune. Brigăzi ca ce
le conduse de Constantin 
Sorescu, Laurențiu Kele- 
men, Gheorghe Drănău, 
Ion Nicolae, Aurel Șoșoi 
și multe âl’tele realizează 
fiecare sute de tone căr
bune sau zeci de metri li
niari de lucrări, de pregă
tire peste plan. Toate for
mațiile dispun de o bună 
aprovizionare materială, de 
asistență tehnică operativă 
și competentă.

Concomitent cu activita
tea rodnică desfășurată in 
abatajele în care se aplică 
tehnologii' tradiționale, în 
ultima jumătate de lună la 
Uricani s-a extras cărbune 
din primul abataj dotat cu 
complex mecanizat' cel al 
brigăzii conduse de Gheor
ghe Durlă, înregistrând de 
la o zi la altă „urcușuri1* 
ale -producției și producti
vității muncii. Alte două 
complexe care se află în 
montaj semnifică pașiiJ.jjr- 
mători ce se- fac aici pe 
linia transformărilor cali
tative în procesul de mun-

INIȚIATIVELE MINEREȘTI 
forță mobilizatoare

Izvorâte din rândul colec
tivelor de oameni ai mun
cii, din mijlocul celor care 
hotărăsc soarta producției, 
în abataje, în subteranul 
Văii Jiului, inițiativele mi
nerești s-au dovedit a fi 
o puternică forță mobili
zatoare la realizarea și 
depășrea sarcinilor de plan.

„BRIGADA ÎNALTEI 
PRODUCTIVITĂȚI" — u- 
na dintre cele mai valo
roase inițiative lansată cu 
un an în urmă de b'rigada 
condusă de cunoscutul mi- 
nei- Eugen Voi.cu a fost 
îmbrățișată de tot mai 
multe brigăzi din între
prinderile miniere. La un 
an de la lansarea acestei 
inițiative, minerii conduși 
de Eugen Voicu raportea
ză: depășirea ’ritmică a 
planului, iar în luna ia
nuarie, la trei fronturi. 

diferite, au obținut un 
spor mediu al productivi
tății muncii de peste 2 090 
kg pe post ceea ce le-a a- 
dus, o producție suplimen
tară de cărbune de mai 
bine de 2 000 de tone.

„BRIGADA DE PRO
DUCȚIE ȘI EDUCAȚIE 
SOCIALISTA" — inițiati
vă, de larg răsunet în rân
dul minerilor Văii Jiului, 
și-a dovedit, de asemenea, 
eficiență, brigăzile care o 
aplică obținînd rezultate 
deosebite. Cei care au lcm- 
sat-o — minerii din briga
da lui loan Cojocariu, așa 
după cum mai aminteam
— au aplicat-o în continu
are cu succes. Realizările 
obținute de această brigadă
— plus 3 200 de tone 
producția de cărbune ex
tras și 3500 kg pe post 
spor de productivitate, 
îi confirmă valoarea de
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FILME
Atena ALGERIA

Seară dedicată României
ATENA 3] (Agerpres). — 

Sub auspiciile Clubului 
„Rotary" din Grecia, la A- 
tena a fost organizată o 
seară dedicată României. 
Cu acest prilej, C. Vereke- 
tis, președintele clubului, 
și ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Ate
na, Ion Brad, au vorbit 
despre dezvoltarea largă a 
relațiilor, dintre România 
și Grecia în toate domeni
ile. Au 
buția 
român

fost relevate contri- 
șefului . statului 

la promovarea U-

nu; climat de bunăvecină- 
tate și cooperare în Bal
cani, concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu pri
vind rezolvarea marilor 
probleme internaționale.

Au fost prezenți Dimi
trios Papaspyrou, președin
tele Parlamentului elen, 
Andreas Zaimis, ministru 
adjunct al afacerilor exter
ne, deputați, academicieni, 
oameni de afaceri, repre
zentanți ai vieții cultura
le și științifice, membri ai 
clubului. .

Reuniunea Biroului de coordonare 
al mișcării de nealiniere

MAPUTO 31 (Agerpres), 
—- în capitala Mozambicu- 
lui s-a deschis reuniunea 
Biroului de coordonare al 
mișcării de nealiniere. La 
dezbateri iau parte miniș
tri ai afacerilor externe 
din state nealiniate, re
prezentanți ai Organizației 
de solidaritate a popoare
lor afro-asiatice 
ai Comitetului 
partheidufui și. 
pentru Namibia

(OSPAA), 
contra a- 
Consiliului 
— organe

ale Națiunilor Unite 
precum și ai mișcărilor 
eliberare recunoscute 
Organizația Unității Afri
cane.

Participanții urmează să 
examineze probleme ale 
luptei forțelor patriotice 
din teritoriile africane a- 
flqte încă sub dominație 
străină, precum și modali
tăți care să conducă 
creșterea solidarității 
tre statele nealiniate 
mișcările de eliberare 
Africa.

de 
de

la 
d in

și 
din

Cu privire la problema 
reunificârii Coreei Notă

Congresul Frontului de Eliberare Naționa'ă
• A fost ales Comitetul Central al F.L.N.

ALGER 31. •— Trimisul 
special Agerpres, Mircea S. 
I o n e s e u, transmite: 
Miercuri, în cadrul ultimei 
zile a lucrărilor Congresu
lui Frontului de Elibera
re Națională din Algeria a 
fost ales Comitetul Cen
tral al F.L.N. — instanța 
supremă a partidului. în 
prima sa ședință, Comite
tul Central al F.L.N. a a- 
leș în funcția de secretar 
general al partidului pe 
Benjedid Chadli, precum și 
un Birou Politic format 
din 17 membri. După cum 
prevede noul statut al 
F.L.N., secretarul general 
al partidului este și candi-

datul la președinția repu
blicii.

Congresul a adoptat șase 
rezoluții privind politica 
generală, politica externă, 
informarea, dezvoltarea e- 
econ amică și socială. :

Luînd cuvîntul, Benje- 
did Chadli, secretarul ge
neral al Frontului de Eli
berare Națională și candi
datul partidului la alege
rile prezidențiale de la 7 
februarie, s-a angajat, în 
numele noii conduceri a 
F.L.N. să-și aducă întrea
ga contribuție la consolida
rea independenței și su
veranității naționale a Al
geriei.

LA ÎNCHEIEREA DEZ
BATERILOR parlamentu
lui, Giulio Andreotti și-â 
anunțat miercuri demisia 
din funcția de prim-minis- 
tru al guvernului Italiei.

MANEVRELE N.A.T.O, 
ce se desfășoară în aceste 
zile într-o zonă situată 
la granița dintre landurile 
vest-germane Bavaria și 
Baden—Wurlemberg, s-du

Orientul
DAMASC 31 (Agerpres). 

■— în Com uni catul comun 
dat publicității la Damasc, 
la încheierea lucrărilor 
înaltului Comitet Politic 
condus de președintele Si
riei, Hafez Al-Assad, și 
vicepreședintele irakian, 
Saddam Husșein, însărcinat 
cu aplicarea „Cartei de ac
țiune națională comună11 
siriqno-irakiană se arată 
că cele două părți se vor 
întîlni din nou în curând, 
la Bagdad, pentru a hotărî

PHENIAN 31 (Agerpres). 
— Agenția Centrală Tele
grafică Coreeană transmi
te : Prczentînd în Decla
rația sa de la 23 ianuarie 
un nou proiect în patru 
puncte privind promovarea 
reunificârii independente 
și pașnice a Coreei, C.C. 
al Frontului Democratic 
pentru Reunificarea Patriei 
a propus, în primul rînd, 
ca la 1 februarie, ora 10,00 
dimineața, autoritățile ce
lor două părți să-și expri
me oficial — atîț unii, cit 
și ceilalțj — poziția lor 
de reafirmare a idealuri
lor și principiilor Declara
ției comune de la 4 iulie și 
de respectare . a acestora, 
și qtît Nordul cît și Sudul 
să înceteze imediqt calom
niile și defăimările unul 
la adresa celuilalt, Acest 
lucru a fost anunțat de A*, 
genția Centrală Telegrafică 
Coreeană, care a fost au
torizată să exprime poziția 
părții R.P.D. Coreene cu 
privire la această propune
re.

Statisticile publicate re
cent la Pretoria confirmă, 
fără să fie necesară, o a- 
naliză economică sau fi- 

: nanei ară deosebită: în ciu
da embargoului impus de 
Organizația Națiunilor U- 
nite comerțului cu R.S.A., 
comerțul exterioi’ al regi
mului rasist din această 
țară continuă să înfloreas
că, chior și în condițiile în 
care soldurile comerciale 
alș multor țări capitaliste 
dezvoltate devin deficita

re datorită stagnării și cri
zei.

Astfel, datele statistice, 
publicate la Pretoria, evi
dențiază că soldul comer
țului exterior al R.S.A. în 
anul 1978 s-a soldat po
zitiv, ou Un excedent de 
1 077 milioane de dolari, 
adică cu 120 de milioane 
dolari mai mare decît în 
anul 1977.

Și tot în ciuda embar
goului amintit, importurile

din țările vcst-europene au 
crescut, în aceeași perioa
dă, de la 3 236 milioane 
dolari la 4 291 milioane do
lari, iai- exporturile spre 
aceleași țări, de la 3 582 
milioane la 4143 milioa
ne dolari. Companii din 
Statele Unite aid America, 
ocupînd un loc important 
în comerțul extern al 
R.S.A., au sporit anul tre
cut importurile 
țară de la 1 241 
1 796 milioane 
iar exporturile 
— de la 1249 
1 303 milioane

Desigur că

din această 
. milioane la 
de dolari, 
spre R.S.A, 
milioane la 
dolari.

■ statisticile 
publicate nu se referă la 
comerțul cu arme, unde 
R.S.A., fiind importator, 
nu ar putea șă aibă un 
sold pozitiv, dar și așa ele 
' >..• „nenea

posibili- 
„Curat...

i-ar fi oferit lui 
lan.au'’ al nostru 
tatea să exclame : 
embargoul 1"

B. P.

/
încadrează 

ția de foraj 
(Bărbăteni):

— contabil șef

geologice
urgent pentru Sec- De asemenea, încadrează pe 3 
din Valea Jiului luni pensionari în următoarele 

meserii :

— maiștri foraj
— muncitori sondori
— muncitori necalificați pentru 

calificare în meseria de sondor

sudori
* strungari
* dulgheri

Prezentarea pentru încadrare, la Secția de prospecțiuni și ex

plorări geologice din Bărbăteni (Lupeni).

Informații suplimentare la telefon 208 Lupeni,

Mijlociu .
formula unificării constitu
ționale și politice. Princi
palul obiectiv — adaugă 
comunicatul — îl constituie 
unitatea arabă.

„Siria și Irakul formea
ză o singură regiune, fieca
re constituind pentru cea
laltă o zonă strategică" — 
precizează comunicatul. 
„Cele două comandamente 
au hotărîț să ia toate mă
surile necesare pentru, a 
face față oricărei amenin
țări la adresa securității 
interne sau externe a ce
lor două zone și au dai. in
strucțiunile necesare de
partamentelor de resort". 
Comitetul progresează 
constant în direcția edifi
cării unui stat unit și a 
restabilirii unității Partidu
lui Baas Arab Socialist.

soldat pînă în prezent 
două victime. Citînd surse 
militare, agenția France 
Presse informează că iun ' 
tanc canadian a luat foc 
după ce antena sa radio a 
atins o linie de înaltă ten
siune, accident care a 
provocat moartea unui 
membru al echipajului și 
rănirea gravă a altor doi. 
Un alt militar și-a pierdut 
viața în urma ciocnirii din
tre un transportor blindat 
și Un camion.

PENRU PRIMA OARA 
ÎN ISTORIA LIECHTENS- 
TEINULUI, femeile vor 
putea participa, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, la o 
consultare electorală. Dar 
aceasta numai în capitala 
țării, Vaduz, singura care; 
a oferit femeilor posibili
tatea să-și spună cuvîntul 
în :ce privește desemnarea 
pa rlam en tul ui orașului. 
Mai mult decît atît, există 
chiar și patru candidate 
dar observatorii locali a- 
preciază cq ele nu au șan
se de a fi alese.

I

strada Barițiu nr. 13, telefon 16350, 
încadrează urgent pentru cariera Banița

PATRU MECANICI PENTRU EXCAVA
TOR Șl BULDOZER

Se asigură cuzare atîț pentru familiști cit 

și pentru nefamiliști, confort corespunzător, 

sau abonamente pe C.F.R. gratuit de la do

miciliu la locul de muncă, precum și permise 
de călătorie pe C.F.R.

PETROȘANI — 7 No- 
.iembrie: Cianura și 
picătura , de ploaie. Re
publica: Urmăriți fără 
vină; Unirea: Principiul 
dominoului.

PETRILA : Obeliscul. 
LONEA: Aurul lui 

Mackcnna, seriile I-H.
ANINOASA : Hipo

potamul Hugo
VULCAN : Ultima ' es

capadă a lui Olsen.
LUPENI — Cultural: 

Acel blestemat tren 
blindat.’ . ă.'/'V' i I

URICANI: întoarce
rea proscrișilor. .

TV.
17.00 Telex. 17,05 Te- i 

leșcoală. 17,25 Curs de i 
limbă rusă. 17,45 Pen
tru timpul dv. liber, vă 
recomandăm.,, 17,55 
Consultații ■ juridice.
18.15 Reportaje pe glob. 
18,35 Muzica în imagini. I 
19,05 Film serial pen- ' 
tru copii: Șindbad Ma
rinarul. Episodul 23.1 
19,30 Telejurnal. 19,50 
Reportaj TV. 20,10 Cîn- 
tecele mele. 20,20 Ora 
tineretului. 21,10 Ghețu
rile din țara de foc. 
21,50 Din șlagărele ma
relui și micului ecran.
22.15 Telejurnal.

RAD.IO

I

I 
I 
I
I

I

I
I
I
I

5,00 Buletin de. știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista presei. 
8,10 Curierul melodiilor. 
9,0.0 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor! 10,00 Buletin de 
știri, 
zinul 
Cîntă 
10,45 
11,00

I

10,05 Radiomaga- 
femeilort, 10,35 
Dorina Drăghici. 
Atlas folcloric.

Buletin de știri. 
12,05 Din comoara fol
clorului nostru. 12,35 
Repere interpretative. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Tehnic-club. 16,00 Ra
diojurnal. 16,15 Oma
giu partidului — cînte- 
ce, 16,25 Tehnică și or
ganizare în agricultură. 
16,40 Muzică populară. 
17,00 Buletin de știri, 
17,05 Universul familiei. 
17,30 instantanee solisti
ce 18,00 Orele serii. 
20,00 înregistrări cu 
Maria Tănase și Fănică 
Luca. 20,30 Reflexele 
timpului- 20,40 Cadențe 
sonore. 21,00 Buletin de 
știri. 22,00 O zj într-o o- 
ră. 23,00 Meloritm ’79. 
24,00 Buletin de știri. 
0,05—5,00 Non Stop mu
zical nocturn.

I 
I
I
I 
II
I

I 
I
I
I

Mica publicitate • Mica publicitate

. ( ■ PIERDUT .legitimație de 
Serviciu pe " numele Bur* 
lea Băloi Retried, elibe
rată de l.U.M. Petroșani. 
Șe declară nulă; (69) \

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Miclea Au
rica, eliberat de I.M. Pe
troșani. Se declară nul. 
(71)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szabo 
Elisabeta, eliberată de I.M. 
Petroșani, Se declară' nulă.

FAMILIA . Kasony, „bu
nicul șl bunica, 
mulțumesc' . pe această 
cale dr. Samoilă și dr.

l’opescu chirurg-stomațo- 
log „pentru competența eu 
care au operat-o și în
grijit-o pe micuța Ramona.

ANUNȚURI DE FAMILIE
FAMILIA Șandor mulțu

mește medicului Nichifor 
Țiberiu de la spitalul de 
pediatrie din Petroșani 
pentru competența cu care 
a îngrijit cel de-al 15-lea 
născut, Imre. Ii urăm pe 
această cale succese în 
muncă șj sănătate. (72)

FAMILIA dr. Balea 
mulțumește tuturor ce
lor ce au fost alături în 
marea suferință prici
nuită de pierderea tim
purie a fiului lor

IOAN CORNELIU 
BALEA — NELUȚU — 
student în medicină. (76)

FAMILIA dr. Balea 
mulțumește pe aceasta 
cale tovarășului direc
tor dr. pîrlea George, 
director dr. Huna Aurel, 
dr. Iluna Ludmila, pen
tru sprijinul permanent 
dat în acordarea asisten
ței medicale fiului lor

IOAN CORNELIU BA- 
LEA. student anul III 
medicina generală Cluj.

Mulțumește în țnod 
deosebit dr, loan Samo- 
ilă și colectivului sec
ției de reanimare din 
spitalul Petroșani, asis
tentelor Luclq Cocoța- 
tu Ipina Kriștqly, Nuți 
Galeneeqn, Iliana Mar
ca, Judith Moldovan, 
Lucrsțiq Preja, Aretta 
Negoi, Li a Miclca ji E- 
lena Brînouși, pentru 
devotamentul și abnega
ția cu core l-au îngrijit 
pe fiul lor NELUȚU. 
(75) . /■"'V
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