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Documentele Conferinței Nafionale 
programul nostru de muncă

TARA NE CERE
CIT MAI MULT CĂRBUNE !

Una dintre cele mai dificile și pretențioase 
etape ale proces.ulrii tehnologic de fabricare a stâl
pilor hidraulici este verificarea și montarea ventile- 
lor. Tn imagine șeful de echipă montaj Aurel Io- 
nescu, lăcătușii Nicolae Tudor și Paul Tudorașcu 
lucrează Ia verificarea unui set de ventile în ca
drul atelierului de specialitate de la S.S.H. Vulcan.

Foto: Cristian ȘTEFAN
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De munca noastră, a fiecăruia dintre noi, 

pentru dezvoltarea economică a patriei depinde

Cuvînt de miner:

RĂSPUNDEM PRIN FAPTE CHEMĂRII
tom da 

mai mult

Bunăstarea materială 
și spirituală

Creșterea continuă a 
nivelului de trai mate
rial și spiritual al între
gului popor — obiectiv 
fundamental al politicii 
partidului — a ocupat un 
loc central în cadrul 
dezbaterilor ce au avut 
loc la Conferința Națio
nală a partidului. Dezba
terile în înaltul forum 
comunist al țării au su- 
blv |it teza profund rea- 

de înaltă valoare 
Strategică, și anume, că 
la baza realizării preve
derilor de ridicare con
tinuă a bunăstării mate
riale și spirituale a în
tregului popor se află 
înfăptuirea neabătută a 
planului de dezvoltare 

în înfîmpinarea aniversării Republicii
Sectorul I al I.M, Dîlja

PE LOCUL DE FRUNTE AL 
ÎNTRECERII MINEREȘTI

Apropiatul jubileu al Republicii este 
întîmpinat de minerii, inginerii și tehni
cienii de la I.M. Dîlja cu succese zilnice 
in realizarea sarcinilor la producția fizi
că de cărbune. Locul de frunte al între
cerii pe sectoare îl deține colectivul sec
torului I, șef de sector ing. Dumitru O- 
prea, care a extras de la începutul lunii, 
peste prevederi, 800 tone de cărbune. O 
contribuție de seamă își aduc brigăzile 
de abataj conduse de Vasile Zaharia, 
Constantin Crăciune, Iuliu Ungvary, Ște
fan Herman, Gheorghe Matei și Ion A- 
vădanei.

în abatajele mecanizate ale I.M. Lupeni
ÎNALTE COTE ALE 

PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
Luna decembrie se înscrie în ceea ce 

privește nivelurile atinse la productivi
tatea muncii în abatajele mecanizate ale 
I.M. Lupeni, ca o lună de vîrf. în acest 
cadru trebuie evidențiate, în primul rînd 
realizările medii de peste 17 tone/post 
obținute de brigada _condusă de Matiuș 
Laszlo, din sectorul III. Cote înalte 
ale productivității muncii — 14,4 tone pe 
post — realizează și brigada condusă de 
Teodor Bmcalo, din sectorul IV, precum 
și cea condusă de sing. Paul Grasu, 
12,6 tone pe post — din același sector,

Unul dintre șefii de brigadă recent promovați la sectorul II al minei 
Lenea este și minerul Vasile Grosu Băltei. El se dovedește a fi un bun con
ducător și un consecvent organizator al desfășurării activității de extracție .a 
cărbunelui a formației de lucru pe care o conduce. In imagine o parte din 
eomponenții acestei harnice brigăzi după ieșirea din șut.

economico-socială a țării. 
„Este necesar — sublinia 
secretarul general în Ra
portul prezentat Confe
rinței Naționale a parti
dului — să asigurăm în
făptuirea neabătută a 
planului de dezvoltare e- 
conomico-socială, crește
rea venitului național, a 
eficienței economice, a 
productivității muncii. 
Numai pe această bază 
vom dispune de mijloa
cele necesare înfăptuirii 
prevederilor de ridicare 
în continuare a bunăstă
rii materiale și spiri
tuale".

(Continuare In pag. a 2-aj

SECRETARULUI 6ENERAL AL PARTIDULUI
— Masă rotundă —

Marile comandamente ale progresului economiei naționale stabilite la Confe
rința Națională a partidului, importantele orientări și indicații formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind sporirea bazei energetice a țării, a producției 
de cărbune, situează în centrul activității organelor și organizațiilor de partid, 
a fiecărui comunist de la mina Paroșeni, unirea tuturor eforturilor creatoare ale 
colectivului, în vederea creșterii continue a producției de cărbune. Avînd în vede
re amploarea și complexitatea sarcinilor ce revin acestui colectiv de muncă din 
Valea Jiului, redacția noastră, cu sprijinul comitetului de partid al minei a orga
nizat o masă rotundă cu tema : „Căi și modalități de sporire a producției de căr
bune, în spiritul hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului". Au participat mi
neri șefi de brigadă, secretari de partid, cadre tehnice din conducerea minei. Re
dăm mar jos cîteva din preocupările si opiniile lor-:

FRANCISC FAZAKAS, mi
ner șef de brigadă : „înfăp
tuirea importantelor orien
tări și indicații date de se. 
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Raportul prezentat^ Con
ferinței Naționale a partidu
lui, cu privire la sporirea 
producției de cărbune, ne
cesită perfecționarea pre
gătirii cadrelor, înțelegerea 
de către fiecare miner a 

rolului și atribuțiilor ce îi 
revin în creșterea producției 
de cărbune. Acționînd în 
acest context, ortacii din 
brigada pe care o conduc 
au hotărît să ridice ștacheta 
succeselor. Dacă în acest 
an, lună de lurră am depă
șit productivitatea muncii 
planificate, cu 1-1,5 tone/ 
post, dacă am obținut viteze 
de avansare de 40-42 m pe 
lună, în decembrie, depunem 
eforturi stăruitoare să facem

(Continuare tn pag. a t-a> (Continuare In pac a ?-«)
o avansare de 50 m, să a- 
tingem productivități de

Prestațiile de servicii, 
la nivelul exigențelor

însuflețit și mobilizat ple
nar de magistralul Raport 
prezentat Conferinței Națio
nale de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colec
tivul de oameni ai muncii

■ de la întreprinderea de 
gospodărie comunală și lo- 
cativă Petroșani, organiza
ția de partid, conducerea 
colectivă au acționat și vor

■ acționa cu perseverență
1 pentru a-și onora sarcini

le la prestațiile de servicii, 
la nivelul exigențelor popu.

‘ lației din Valea Jiului.
în ultimii ani,- printr-o 

' mai bună organizare a
' producției și muncii, utili-
' zarea judicioasă a capaci.

tăților de producție și a 
' forței de muncă, I.G.C.L. a
, reușit să-și îndeplinească

sarcinile la activitatea de 
producție și prestări de 
servicii, să răspundă tot 
mai bine solicitărilor și 
cerințelor populației în 
gospodărirea comunală și 
locativă, în modernizarea 
și înfrumusețarea localită
ților.

Colectivul nostru - al 
întreprinderii, cu ale celor 

15—16 tone/post, chiar și 
mai mult. Avem sarcinile a- 
nuale de plan îndeplinite. 
Pînă la finele anului vom 
extrage încă 11 000 tone de 
cărbune. Astfel știm noi să 
răspundem chemării secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a spori producția de 
cărbune".

Masă rotundă realizată de 
Constantin GRAURE

trei exploatări ~, are în 
sarcină o largg problemati. 
că de producție și prestări 
de servicii către populația

■>
REALIZĂRI l’E ANUL 

1982
$ Principalii indica

tori de plan au fost rea
lizați cu o lună mai de
vreme @ Volumul total 
de producție-prestație 
a fost realizat în propor
ție de 105,4 la sută @ A- 
pă distribuită — 101,5 la 
sută La activitatea de 
gospodărie comunală — 
o depășire de aproape 14 
milioane de lei, din care 
la termoficare 8 milioa
ne, iar la întreținere zo
ne verzi 2 milioane lei 
£ Volumul totai prb- 
ducție-prestație va crește 
în 1983 față de 1982 cu 
50 milioane de lei.

Văii Jiului, începînd cu în
treținerea fondului locativ, 
gospodăria comunală, cap
tarea și distribuirea apei, 
termoficare, pînă la cele 
mai mici servicii pe care

cuart
J.

Fac parte dintr-unul din 
cele mai tinere colective 
de oameni ai muncii din 
Valea Jiului, Secția de 
preparare a cuarțului U- 
ricani. înființată pentru
a oferi locuri de muncă
soțiilor și fiicelor de mi
neri din această veche
vatră minerească — Uri-
caniul —, întreprinderea 
noastră se prezintă la fi
nele celui de-al doilea an 
de activitate cu rezultate 
deosebite.

Marele forum al comu
niștilor care și-a încheiat 
lucrările într-un vibrant 
entuziasm reprezintă pen
tru noi un prilej de an
gajare și mai responsabi
lă în vederea realizării 
sarcinilor ce ne stau în 
față. însuflețiți de istori
cele hotărîri pe care Con-

Elena TROFIN, » 
operator preparator — 

Secția de preparare a 
cuarțului Uricani

ni le solocită cetățenii mu- ? 
nicipiului nostru. Avînd r 
drept scop asigurarea unui ? 
confort sporit cetățenilor, în f 
anul 1982 am realizat im- ? 
portante lucrări pentru : a. f 
limentarea cu apă a loca- f
lităților Văii Jiului, atît din 
fonduri de investiții (două '
rezervoare la Petroșani și ,
conducța de aducțiune de 
la Petrila, canale colec- ;
toare .menajere pe jiui r
de vest și la Petrila) cit
și prin forțe proprii (stații '
de pomparș, devieri de ,
conducte) lucrări de repa- ,
rații capitale și curente la , 
peste 600 imobile, la cen- , 
trafe și puncte termice,. r 
ia instalații sanitare, mo- , 
dernizarea Bulevardului
Republicii din Petroșani, , 
lărgirea podului Maieia, , 
salubrizarea orașelor, ex- [ 
tinderea și îngrijirea zo- , 
nelor verzi (au fost planta. , 
te sute de mii de flori, ar- , 
bori și arbuști ornamentali). , 
Au fost montate în orașe ,

Ing. Alexandru TODOR, 
director I.G.C.L.

(Continuare tn pag. a 3-a/
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Nu in ascunzișuri trebuie să stea marfa, 
ci la vederea cumpărătorului!

Cu diferitele lui aspec
te, comerțul este o com
ponentă a calității vieții 
oamenilor muncii. în dru
mul lor din depozite pînă 
la cumpărători, mărfurile 
trec prin unitățile comer
ciale care au datoria să 
desfășoare o activitate de 
bună calitate, în spiritul 
reglementărilor din acest 

; domeniu. Dar nu întot
deauna munca lucrăt®ri- 
lor comerciali este la ni
velul eforturilor întreprin
se de statul nostru pen
tru o aprovizionare diver
să. continuă și de calitate, 
în ultimul timp au fost 
organizate mai multe ac
țiuni de control în unități 
comerciale din Petroșani 
și Petrila, remareîndu-se 
diverse aspecte de natură 
disciplinară, șl de gospo
dărire a mărfurilor.

Oamenii muncii observă 
deosebirile dintre un ma
gazin sau altul, sesizînd și 
nereguli existente, cea 
mai mare parte .aparți- 
nînd lucrătorilor din uni
tățile comerciale. Așa, de 
pildă, este unitatea 24 din 
Petrila a I.C.S.A.—A.P. 
dezordinea din raioanele 
de dulciuri și cel de me
zeluri contrastează cu ti
nerețea vînzătoarelor. Mai 
sînt și cazuri cînd 
nu sînt afișate prețuri in
formative (la crema „Lau
ra", produs nou al Fabri
cii de produse lactate, 
la napolitane, turtă dul
ce etc.), fie că unele măr
furi r.u sînt expuse la 
vînzare (erau dosite 252 
bu< ăți de ciocolată cu cre
mă de rom). In această 
unitate (gestionată de Eva 
Stupariu) am vorbit cu 
(Sl eorghe Moiș secretar 
al organizației de partid 
d:n cartier care spunea pe

bună dreptate, că magizi- 
nul, bine aprovizionat de 
altfel, ar trebui să po
rnească și brînză, lămii 
băuturi spirtoase etc., pro
duse pentru care oamenii 
sînt. nevoiți să meargă la 
unități comerciale mai în
depărtate. O altă unitate 
din Petrila, de această da
tă bine aprovizionată, cu 
lucrători comerciali har
nici. gospodari, și pricepuți 
este alimentara nr. 26. un
de am întîlnit-o pe ges
tionara Ana Șerban. care, 
după 20 de ani de mum ă
W//ZZZZZZZZ/ZZZZZ/Z/Z/Z/ZZZZ/Z/Zi

Raid pe după tejghele 

și prin magazii 
’iiiiii/iiiriii/i/iiiliil/tiii/iiii 

în comerț mai arc cîteva 
zile pînă la pensionare, 
în unitățile alimentare 
din Petrila există preocu
pări statornice în această 
perioadă de sfîrșit de an 
pentru aprovizionarea
populației cu produsele 
solicitate, într-o atmosferă 
de ordine și disciplină. A- 
șa cum este la laboratorul 
de cofetărie, unde un co
lectiv format din 40 de 
lucrători, în frunte cu 
kiif Demeter, muncește 
zi și noapte pentru a oferi 
pcpulației produse apeti
sante, apreciate de oa
meni. Comparativ cu ace
eași perioadă a anului tre
cut, producția de cozonaci, 
checuri, torturi, bomboane 
pentru - pomul de iarnă 
este dublă (45 000 — 50 000 
lei) în aceste zile.

în unele unități comer
ciale mai persistă menta
lități învechite, care de
monstrează că munca e- 
ducativă, chiar și măsurile

administrative trebuie con
tinuate cu mai multă fer
mitate de către întreprin
derile comerciale. în ra
rii tățile comerciale din 
Petroșani, năravul dosirii 
s-a depistat la magazinul 
127 „Hennes" (unde s-au 
găsit ascunse haine de 
piele și pulovere din im- 
pcit), ia alimentarele 131, 
45.8, 15, 16, la care lucră
torii au prostul obicei de 
a vinde .,pe sp-mceană" 
I.a terasa ..Minerul" (uni
tatea 324), la localul Fa
milial U unitățile 312. SO® 
s: 129. iparținînd de 
I.C.S.M.l. lucrătorii co
merciali nu au convins <*- 
chipele de control că au 
preocupări serioase in 
menținerea curățeniei, as
pect care, la urma urmei, 
constituie o sarcină de ser
vin’u. Chiar și la depozi
tul de dulciuri din Vul
can al I.C.R.A., două lu
crătoare, Valeria Oancea 
Și Filofteij Cristea, au sjs- 
tro* 3,300 kg cafea boabe. 
Fracția oamenilor muncii 
dir. depozit a fost promp
tă și categorică ! în adu
narea de sindicat, «ele do- 
țiă lucrătoare au fost 
scoase din colectiv

în timpul raidurilor s-au 
ev dențiat preocupările 
destinate bunei aprovi
zionări a unităților co
merciale, dar și necesita
tea imperioasă a stabilirii 
ordinii și disciplinei în 
rîndul tuturor. colective
lor de lucrători care tre
buie să dovedească în 
munca lor înțelegere, so
licitudine, atît de necesa
re în desfășurarea unei 
activități de calitate, re- 
flectînd însăși calitatea 
morală nouă a oamenilor 
muncii din comerț.

Tiberiu SPATARU

Strungarul Ionel Ru- 
su, unul dintre tinerii 
meseriași din cadrul 
atelierului de prelucrări 
mecanice a] minei Dîl- 
ja, mult apreciat pen
tru calitatea lucrărilor 
executate.

Vom da mai 
mult cuarț 
(Urmare din pag. 1) 

ferința Națională le-a a- 
doptat, noi, preparatorii, 
alături de minerii, tehni
cienii Și inginerii secției 
noastre ne exprimăm ho- 
tărîrea fermă de a ne 
amplifica eforturile cre
atoare, de a munci cu dă
ruire și răspundere pa
triotică, pentru a da via
ță acestor hotăriri, pen
tru a face din activitatea 
de preparare a cuarțului 
una din cele mai roditoa
re ramuri industriale în 
această Vale a cărbunelui.

(Urmare din pag. 1)

VICTOR ROMEGHEA, mi- 
ner șef de brigadă : „Lu
crăm, în stratul 5, panoul 
I cu un complex mecanizat 
top SMA-1, de producție ro
mânească, cu care am ob
ținut în zilele Conferinței 
randamente de 14,5—15 to- 
ne/post. Acest lucru se dato- 
rețte faptului că 70- la sută 
dtn ortacii cu care lucrez 
sînt adevărați mineri-tehni- 
cieni. In continuare sîntem 
hotărîți, printr-o mai bună 
organizare a producției și a 
muncii, prin întărirea ordinii 
și disciplinei și o respectării 
cu strictețe a normelor de 
tehnică a securității muncii 
să depășim productivitatea 
muncii cu 1,5—2 tone pe 
post. Am hotarit împreună 
cu ortacii ca în anul 1983,

nergetice. Am hotărît să rea
lizăm o avansare de 130— 
140 ml pe lună, pentru a 
contribui la pregătirea de 
noi capacități de extracție”.

ILICI GARALIU, șeful sec
torului I: „Acționăm încă de 
pe acum pentru a atinge 
media zilnică a producției 
planificate pentru anul 1983. 
In acest sens am întreprins 
o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice, politico-edu
cative. In primul rînd pre
gătim punerea în funcțiune 
a unui nou abataj mecani
zat, de unde intenționăm să 
extragem 700-800 tone pe

fiecărei formații de lucru, a 
fiecărui colectiv. în acest 
scop cm format colective de 
specialiști, conduse de mem
bri ai comitetului de partid, 
care să sprijine concret bri
găzile de producție, să a- 
corde asistență tehnică pe 
schimburi.

în anul«’viitor ponderea 
producției extrasă mecani
zat din totalul producției va 
fi de 82 la sută. Acest lucru 
implică pe lingă o bună or
ganizate și asistență tehnică 
și o temeinică pregătire pro
fesională a oamenilor mun-

Răspundem prin fapte
din acest abataj, să extra
gem suplimentar cel puțin 
10 000 tone de cărbune".

CONSTANTIN CIOBĂNO-
IU, miner șef de brigadă : 
„în brigada pe care o con
duc acționăm pentru elimi
narea timpilor morți, pen
tru folosirea rațională a u- 
tilajelor, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui. Trebuie de 
la început să spun că în 
brigada mea realizarea zil
nică a preliminarului a de
venit o tradiție, este o re
gulă respectată întocmai de 
fiecare ortac. Paralel cu în
deplinirea lună de lună a 
planului de producție, acțio
năm pentru recuperarea de 
stîlpi hidraulici, ventile, ar
mături etc”.

zl. S-au luat măsuri pentru 
cunoașterea concretă de că
tre fiecare membru al co
lectivului a documentelor 
Conferinței, a sarcinilor de 
plan, punem accentul pe 
întărirea ordinii și disciplinei, 
pe formarea unei opinii de 
masă împotriva acelora care 
volens-nolens mai încalcă 
disciplina muncii și tehno
logică. Trebuie să spun că 
în sector există un climat 
sănătos de muncă, sînt crea
te condiții tehnice ca în a- 
nul viitor să ne realizăm e- 
xemplar sarcinile de plan".

Ing. EMERIC KOVACS, di
rectorul minei : „Complexele 
sarcini ce ne revin în al 
treilea an al cincinalului ac
tual cu dese. w'..’..aC core cuta'

cii. Trebuie, de asemenea, 
să spun că pe agenda noas
tră de lucru stă folosirea ra
țională a energiei și combus
tibilului, recuperarea și re- 
condiționarea unor piese și 
subansamble. In anul 1983, 
peste 62 la sut.ă din produc, 
ția minei va fi extrasă din 
stratul 5. Deci, colectivul 
nostru acționează pentru a 
pune în funcțiune în acest 
strat noi capacități de pro
ducție. Sîntem hotărîți - 
condiții tehnice avem - ca 
începînd cu luna ianuarie 
'83 să ne îndeplinim sarci
nile de plan".

du! oamenilor a unei conș
tiințe înaintate. Avem încă 
rezerve însemnate în privin
ța educării prin muncă și 
pentru muncă a tineretului, 
a întăririi ordinii șl discipli
nei, a valorificării superioa
re a materiilor prime.

Magistralul Raport al se
cretarului general este pen
tru organizația de partid de 
ia i.M. Paroșeni un valoros 
document programatic, care 
ne jalonează calea, noile 
direcții de acțiune. Comitetul 
de partid va folosi dialogurile 
cu fruntași in producție, cu 
maiștrii, discuțiile individua
le cu membri de partid, in- 
vățămîntul politic, consfă
tuirile de luCru pen
tru a mobiliza toate ener
giile creatoare pentru a tra
duce în viață mărețele o- 
biective ale Congresului al 
Xll-lea al partidului, a avea 
o contribuție sporită la în
făptuirea independenței e- 
nergetice a patriei.

Bunăstarea materială 
și spirituală

(Urmare din oag. li tiu realizarea în bune 
------------------------------- condiții a prevederilor 

Este un deziderat a Congresului ai Xll-lea 
cărui înfăptuire necesită privind dezvoltarea a- 
mobilizarea tuturor oa- griculturii, îndeosebi a 
menilor muncii pentru producției cerealiere, de 
dezvoltarea și moderni- legume, fructe,, a crește- 
zarea în continuare a in- rii animalelor, precum 
dustriei, agriculturii, ști- și pentru dezvoltarea și 
inței și tehnicii, ridicarea modernizarea industriei 
calității producției și a alimentare, astfel ca pî- 
eficienței economice. Este nă în 1985 această ra- 
vorba de intensificarea mură să poată satisface 
preocupărilor tuturor oi-- pe deplin cerințele popu- 
ganizațiilor de partid, a lației.
tuturor colectivelor de Realizarea programu- 
muncă pentru folosirea lui de autoaproviziona- 
cu eficiență superioară re incumbă responsabi- 
a uriașului potențial lități sporite din partea 
productiv creat in anii tuturor celor care dețin 
socialismului — și mine- teren cultivabil. In acest 
ritul Văii Jiului repre- sens în Raportul prezen- 
zintă un exemplu cioc- lat Conferinței de se- 
vent în acest sens —, de cretarul general "ar- 
valorificarea la înalt ni- tidului se relcățf, „ ți 
vel a tuturor resurselor cetățeni:, care dețin,"SUb 
materiale și umane ale o formă sau alta, pămînt 
țării, de creșterea mai trebuie să-l muncească și 
accentuată a productivi- să producă. In cadrul 
lății muncii, gospodări- diviziunii sociale a 
rea judicioasă a mate- muncii, țăranii, toți oa- 
rialelor și energiei, co- menii muncii din agri- 
respunzător exigențelor cultură trebuie să pro- 
impuse de realizarea unei ducă, să asigure produse 
calități noi în toate do- agroalimentare. ’ Alianța 
îneniiie vieții economi- dintre clasa muncitoare 
eo-sociale. și țărănime, dintre sat și

în acest spirit 6e re- oraș trebuie să .se mani- 
levă că, în condițiile feste, în primul rînd, în 
înfăptuirii prevederilor producție, în realizarea 
planului cincinal se va schimbului de produse 
trece la noi măsuri de agroalimentare și indus-
sporire a retribuției, ast- triale".
fel ca la finele anului în acest sens, deși Va- 
1983 retribuția reală a lea Jiului nu este o zo- 
oamenilor muncii să nă cu specific agricol, 
crească cu 4 la sută, iar contribuția ei la realiza- 
pînă la sfîrșitul cincina- rea programului de auto- 
lului cu 8—9 la sută — aprovizionare poate fi 
pe măsura ritmului ge- sporită, existîn’d reale 
neral de dezvoltare a e- și multiple posibilități 
conomiei naționale. pentru dezvoltarea sec-

Conferința Națională torului zootehnic, pentru 
a subliniat exigențele creșterea producției 
deosebite ce le ridică legumicole și de fructe, 
programul de autocon- Totodată, în vederea îm- 
ducere și autoaprovi- bunătățirii calității me- 
zionare în ceea ce pri- selor servite în c ~vț!$ele 
veșțe întărirea răspun- miniere, ale ■‘■emu? °țe 
devii comunelor, orașelor unități economice șf VJs- 
șî județelor în. realizarea tituții sînt, necesare e- 
bunurilor de consum a- forturi stăruitoare pen- 
groalimentare și indus- țru dezvoltarea gospo- 
triale necesare unei bu- ... . , .
ne aprovizionări, în ra- tăriilor anexă, a solari- 
port cu prevederile pla- itor, pentru extinderea 
nului și criteriile unei terenurilor cultivate atît 
alimentații raționale, ști- de către aceste unități, 
ințifice. cît și de populație.

înfăptuirea măsurilor Esențial în înfăptuirea 
de îmbunătățire a apro- prevederilor privind creș- 
vlzionării necesită, în terca nivelului de trai 
primul rînd, asigurarea al poporului este mun- 
în întregime a fondului ea plină de răspundere 
de stat și fondul de au- și inițiativă a tuturor 
toaprovizionare cu pro- oamenilor muncii, în ca- 
duse agricole. Așa cum litatea lor de proprietari, 
s-a relevat la Conferința producători și beneficiari 
Națională, conducerea pentru buna desfășura- 
partidului a elaborat o re a întregii activități 
serie de programe pen- economico-sociale.

V__________ ________ :__________ '

MIHAIL STANCU, secre
tar adjunct al comitetului de 
partid pe inlieprindefe : 
Jtacolt praopmta ce se
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• ELOGIU VREDNI
CIEI. Minerii și persona
lul tehnic al sectorului I, 
sector fruntaș al minei 
Lupeni, l-au sărbătorit în- 
tr-un cadru festiv pe mais
trul electromecanic loan

care, timp de peste un 
sfert de veac, și-a închi
nat energiile și iscusința 
mineritului, producției de 
cărbune.
• PENTRU POMUL DE 

IARNA. Sindicatelor din 
unitățile economice și ins
tituțiile municipiului li 
s-a alocat un fond de 
1100 000 lei pentru cadou
rile ce vor fi oferite

GHEZA KALMAN,

creta*» ta pertacfancrea 
pregMrii aodretar pentru 
tatasree co rfcențâ spori
tă • bogate zestre tehnice, 
imbunâtățiiea coftâtii cor, 
bunelul, întărirea răspunde
rii personalului in realizarea 
sarcinilor, o formării în rîn-

prodNcâe. An*' sMdtat •apur-
W șramtt de tamirâșta 
Mcotae Conferin
țe* Noficrale • pcrSdcirf.

• PREMIERA. Ieri, for
mația de teatru muncito
resc a clubului sindicate
lor djn Lupeni a prezen
tat la Palatul cultural dini 
localitate spectacolul în] 
premieră cu piesa .Opinia 
publică" de Aurel Baranga.
• SINDICATELE din 

Valea Jiului organizează 
18 revelioane la care vor 
participa 4109 de oar-y-rn

"«Șe ta 
sroM 5 a

ta creste tareree de Creta

so presupune • cunooștere 
s» aprofundată a gradului 
de incorcore o potențialului

ret r.tad seron» espreso pri-
vno sporirea reswsetor e-

etaBEî’ :»e- 
taftw. ' :

sănătate.
afone tra- 
îznat o 

miner in minla- 
și bastonul dc„ pen- 

Isionar. Dar, dincolo de 
cuvintele calde și strînge- 

t rile de mină, sărbătorirea 
Ia prilejuit evocarea fapte

lor de bărbăție minereas
că pline de dăruire și 
responsabilitate ale unui om

îea taataâ, 
âfcE pczmrtai de iarnă.
• IN ORAȘUL VULCAN, 

pe bulevardul Victoriei, 
s-a deschis un magazin de 
prezentare și vînzare a 
produselor întreprinderii 
de confecții din localitate. 
Unitatea oferă cumpără
torilor cele mai reprezen
tative produse ale tînăru- 
luî colectiv de confecțio- 
nere. Magazinul funcțio
nează zilnic între orele 
9—17.
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• UNITĂȚILE din re
țeaua C.L.F. Petroșani au 
desfăcut populației din lo
calitățile municipiului pes-l 
te 2200 brazi pentru tradi- > 
ționalul pom de iarnă — 
bucuria oferită de Moș 
Gerilă celor mici cu prile
jul sărbătorilor de iarnă.

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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'Urmare din pag. 1)

hîrtiî, 
banei

activita- 
fi mai

o.

Prin munca de înaltă 
răspundere profesională și 
civică a lucrătorilor de la 
I.G.C.L., pentru zecile de 
mii de locuitori ai Văii 
Jiului, am reușit ca princi, 
palii indicatori de plan pe 
1982 să-i îndeplinim cu o 

Cu 
privește

diferite obiecte de mobi- 
lier urban - mese de șah 
și tenis mozaicate, jardi
niere, flori, vaze ornamen
tale, coșuri pentru 
jocuri pentru copii, 
în parcuri și alei — toate 
în scopul asigurării unui 
aspect modern, conforta-

Asigurați buna funcționare a instalațiilor 
pentru economisirea apei!

noul

RIDICAREA CALITĂȚII VIEȚII

Marea majoritate a celor peste 30 000 de bene
ficiari de apartamente din Valea Jiului, folosesc și 
înțrețin corespunzător locuințele, primite de la stat. 
Andraș Pali, din apartamentul căruia redăm imagi
nea chiuvetei de la baie, nu procedează ca locatarii 
corecți. El a degradat atît propriul apartament cit 
și băile celor de sub el, începînd de la etajul VII' 
(al blocului 8 din strada Aviatorilor, Petroșani) pînă 
la parter, apartament din care redăm a doua ima
gine alăturată.

lună mai devreme, 
toate acestea, în ce , ....
aspectul cartierelor și ara

bil, creîndu-se astfel con- șelor Văii Jiului, 
diții de recreere, odihnă 
și frumșf, pentru locuitorii 
Văii

bnd~”dintre preocupările 
" noastre de bază - ca be- 

nefecior al fondului loca
tiv — este să asigurăm la 
timp constructorilor am
plasamentele, deschide
rea finanțării, documenta
țiile de execuție, urmărirea 
și recepționarea predării 
„Io cheie" a apartamente
lor viitorilor locatari, insis- 
tîrvd pe calitatea lu
crărilor executate de cons
tructor, astfel ca locatarii 
să fie mulțumiți de 
for apartament.

De asemenea, prin Ex
ploatarea de termoficare, 
nou înființată în cadrul 
întreprinderii, ne-am stră
duit, și în mare parte am 
reușit, să asigurăm agen
tul termic, confortul nece
sar în apartamente. Astfel, 
în acest an am luat în re
gie proprie lucrări de in
vestiții de transformare a 
șase foste centrale termi
ce fn puncte termice, lu
crări de revizii și reparații 
la alte 20 de PT. 
a veni în, sprijinul 
nilor a» ’imunizat 
pec^ , Jydonat 
trep».^|©,e la I 

locali ““

Pentru 
cetățe- 

un dis- 
de în- 

trep.^4cre la Petroșani 
și în localități de către ex
ploatări, le-am asigurat cu creind condiții pentru 
personal calificat și utilaje 
de intervenție pentru a e- 
fectua remedierea defec
țiunilor apărute in aparta
mente.

Confortul termic al locuințelor și 
de muncă depinde de fiecare dintre noi

Pentru o mai bună gos
podărire a energiei termi
ce în apartamente, reco
mandăm cîteva măsuri 
simple și la îndemîna tu
turor.
• Etanșarea ferestre

lor și ușilor, în acest scop 
se pot folosi soluri izola
toare, buret-șnur, baghete 
de lemn.
.. • Prin montarea de 
praguri la uși și folosirea 
de rulouri izolatoare, com
pletarea geamurilor la ca
sa scărilor, instalarea în
chizătoarelor mecanice la 
ușile de la intrarea în blo
curi, închiderea ușilor la 
terase și la camerele gu
rilor de gunoi se evită 
formarea curenților.
• Instalarea hiaturi

lor la calorifere sau blo
carea fluxului de radiere 
a acestora cu mobilă in
fluențează negativ încăl
zirea apartamentelor.
• Repararea tuturor ro

binetelor înseamnă econo
mic de apă și energie ter
mică.

Pentru întreprinderi 
instituții recomandăm :
• Etanșarea coșurilor 

prizelor de ventilație.
• Reglarea instalațiilor 

de circulare 'a aerului.
Eliminarea pierderi

lor de agent termic Ia ar
mături conducte din cana-

și

și

tea noastră putea 
bună dacă și cetățenii, 
sociațiile de locatari acțio
nau cu perseverență, cu 
răspundere și dragoste pen
tru urbea lor, pentru casa 
lor. Spun aceasta deoare
ce și noi ne confruntăm cu 
unele greutăți în rezol
varea operativă c proble
melor edilitor-gospodărești. 
De aceea fac apel și la 
cetățeni (unii aduc mari 
daune fondului locativ) 
pentru a păstra și întreți
ne cu simț gospodăresc, 
civic, ee s-a făcut cu mul
tă trudă, din banii popo
rului, pentru a li se asigu
ra condiții din ee în ce 
mai bune de locuit și con
fort, de calitate

Conștienți de 
mobilizatoare ce 
în anul 1983 - 
cu peste 50 de 
față de 1982 - 
și preocuparea 
nostru colectiv, a conduce
rii întreprinderii, este să 
le onorăm exemplar, să a- 
sigurăm populației muni
cipiului Petroșani condiții 
sporite de viață, de con
fort și civilizație. Desigur, 
la aceasta trebuie să ne 
aducem și noi contribuția, 
așa cum ne-o cere parti
dul, secretarul său general, 

, . > îm
bunătățirea permanentă a 
calității vieții tuturor oa
menilor muncii din acest 
important bazin carbonifer 
al țării.

a vieții.
sarcinile 

ne revin 
superioare 

milioane 
orientarea 
întregului

le, robinete, de aerisire
și golire.
• Completarea izolați

ilor termice degradate.
• Reducerea 

spațiilor în care nu 
crează în mai multe 
buri.
• Folosirea apei 

menajere numai la 
din schimburi.

CUM SE FACE AERISIREA INSTALAȚIEI 
DE ÎNCĂLZIRE

încălzirii
se lu- 
schim-

calde 
ieșirea

Pierderile de agent ter
mic din rețeaua de încăl
zire sînt datorate unor 
cauze obiective, cum ar 
fi: spărturi care pot apa
re în coloana de aduc- 
țiune, deteriorări de rețea 
interioară sau calorifere 
etc, sau a unor cauze su
biective —- intervenții ne
corespunzătoare — cum ar 
fi : robineți de golire sau 
de aerisire lâsați deschiși 
în subsolurile tehnice, sus
tragere de apă caldă de 
încălzire în scopuri me
najere. In aceste situații, 
rețeaua de încălzire se 
golește (prinde aer), mai 
ales la etajele superioare, 
iar dopul de aer împiedi
că circtrteția normală a 
agentului secundar de în
călzire în calorifere, redu- 
cînd foarte mult randa
mentul acestora. Agentul 
termic secundar (apa cal-

lușurubarea forțată a 
robinetului produce ur
mătoarele defecțiuni 
(vezi imaginea).

locurilor

atenție instalațiile de apă!Manipulați corect și

instalației), 
dat rezul- 
înseamnă 

pentru ea-

Printr-o scurgere per
manentă de grosimea 
unui chibrit, se pierd 
zilnic 40 de găleți de 
apă.

Pagină realizata de
T. RUSU, T.ȚAțARCĂ
Foto: Șt. NEMECSEK

• Completarea geamu
rilor sparte la ferestre și 
luminatoare.
• Echilibrarea prin dia- 

fragmare a rețelelor de ter- 
moficare pentru unifor
mizarea încălzirii halelor.
• Folosirea de către 

muncitorii din bale numai 
a ușilor pentrp personal.

dă de încălzire) pierdut 
trebuie completat cu apă 
rece difi rețea. Simultan 
cu umplerea rețelei se fa
ce și aerisirea ei prin ro- 
bineții de aerisire aflați la 
subsolurile tehnice în blo
curile nou construite, sau 
la ultimul nivel, în cele 
de construcție mai veche.

Pentru o aerisire corectă . 
se procedează în-felul ur
mător : se închide robine
tul pe coloana tur (coloa
na mai caldă) în*subsolul 
tehnic și se deschide ro
binetul de aerisire. Acest 
robinet se lasă deschis nu
mai pînă cînd Jetul de 
apă caldă devine continuu 
(fără răbufniri de dop de 
aer). După ce am obținut 
acest jet continuu, se în
chide robinetul de aerisire 
și se deschide robinetul de 
pe coloana de încălzire 
tur.

-Este indicat ca pentru 
identificarea acestor robi
neți, să fie consultate per
soanele de specialitate de 
la dispeceratele din Pe
troșani și Vulcan pentru 
că amplasarea lor diferă 
de la bloc la bloc.

Operația de aerisire se 
repetă ori de cîte ori este 
cazul (golirea 
iar dacă nu a 
tatul scontat, 
că defecțiunea 
re nu se încălzește calori
ferul este de altă natură 
(coloană șau calorifer în
fundate). După o operație 
de aerisire trebuie să trea
că o perioadă de 40 de 
minute — două ore pentru 

obține încălzirea totală 
caloriferelor.

a
a

CETĂȚENI 1

deEliminați pierderile 
energie termică în aparta
mentul dv. prin: • etan
șarea ușilor și ferestrelor. 
• eliminarea acoperirii ca
loriferelor cu ' draperii 
groase sau uscarea rufelor 
pe calorifere; £ uscarea 
rufelor în spații destinate 
acestui scop (uscătoriî), 
precum șl eliminarea fo
losirii unor măști etanșe 
de calorifer; • elimina
rea robincților de aerisire 
montați abuziv pe calori
fer,

toate
trec

apo-

Prin defectarea re
zervorului de ia ins
talația sanitară se pot 
pierde zilnic 1000 de 
găleți de apă. Cauzele 
principale ale pierde
rilor sînt defectarea 
robinetului cu plutitor 
sau a clopotului din re
zervor

Recornandăm ca în ca
zul cînd tempera tura este 
scăzută mult sub 0° C, pe

Luați măsuri pentru 
prevenirea degradării prin 
îngheț a instalațiilor 1 . .
Conductele de apă neaco- timpul nopții să se eva-
perite din încăperi, din cueze apa din, instalația
curți sau de pe străzi tre
buie izolate termic pentru 
a le feri de îngheț. Pen
tru izolare, pot fi folosite: 
rumeguș de lemn, turbă 
granulată, zgură măruntă, 
ipsos, argilă, vată de /sti
clă, deșeuri textile.

Completați geamurile de 
la ferestrele subsolului, 
casa scărilor, de la 
încăperile pe unde 
conducte de apă 1

La clădirile unde 
metrul se află în subsol, 
în nișe sau căinine, aces
ta se va proteja contra 
înghețului la fel ca și con
ductele neacoperite.

instalația 
interioară. Această ope
rație trebuie făcută și a- 
tunci cînd locatarii lipsesc 
din imobil, pe timp de 
iarnă, mai multe zile.

Fiecare abonat branșat 
la rețeaua de apă, răspun
de pentru instalațiile in
terioare, cît și pentru a- 
pometrii degradați, ce vor 
fi înlocuiți numai în con
tul abonatului. *■

La apariția oricărei de
fecțiuni în instalațiile de 
apă din apartamentul 
dumneavoastră. adresa- 
ți-vă imediat dispecera
telor I.G.C.L. Petroșani, 
care execută lucrări de re
parații contra cost.
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Eliberarea tuturor persoanelor
internate în R.P. Polonă -

Manifestări consacrate celei de-a
35-a aniversări a Proclamării Republicii

MOSCOVA 23 — Trimi
sul Agerpres, I. Dumitraș- 
cu, transmite.! în cadrul 
manifestărilor organizate 
in Uniunea Sovietică pen
tru marcarea celei de-a 
35-a aniversări a procla
mării Republicii, la Fa
brica de covoare din
Liuberețk, regiunea Mos
cova, a avut loc o adunare 
■festival

V. P. Kozorțev, secreta
rul comitetului de partid 
al întreprinderii, și Ion 
Mielciou, ministru consi
lier al Ambasadei Româ
niei în U.R.S.S., au evi
dențiat, în cuvîntările ros
tite cu acest prilej, sem
nificația deosebită în isto
ria României a actului de 
la 30 decembrie 1947 și 
au prezentat succesele 
importante obținute de po
porul român, sub conduce
rea partidului comunist, în 
toate domeniile de activi
tate.

SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Rezultate de bun augur pentru viitorul an
Duminică, la Petrila, 

liberiștii de la C.S.Ș. Pe
troșani au pecetluit anul 
sportiv cu două victorii 
de preț, care le asigură 
deja participarea în faze
le superioare ale campio
natului republican pe e- 
chipe al juniorilor și șco
larilor. Astfel, indiferent 
de rezultatele etapei a 
treia (16 ianuarie 1983), pe 
care o vor găzdui, luptă
torii antrenați de Vasile 
Făgaș și-au asigurat pri
mul loc în clasamentul 
general al seriei a XlX-ă. 
Tehnicienii garniturilor 
„Jiul" Petrila și C.S.Ș. Tg. 
Jiu au fost surprinși, la ulti
mul triunghiular de antreno
rul din Petroșani, care a 
contracarat cu succes stra
tegia alinierii celor mai 
valoroși luptători la anu
mite categorii de greuta
te, in funcție de adver
sari, în acest fel, Aron 
Cîndea a „sărit" de la 65 
la 81 kg, tot în postură 
de dublu cîștigător, în

A fost relevat rolul de
terminant al întîlnirilor 
și convorbirilor la nivel 
înalt în dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și cola
borare pe multiple planuri 
între P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniu
nea Sovietică, dintre po
poarele celor două țări.

BERLIN 23 (Agerpres). 
O conferință de presă, 
cu ocazia Conferinței Na
ționale a P.C.R. și a celei 
de-a 35-a aniversări a 
proclamării Republicii a. 
fost organizată și la am
basada țării noastre din 
Berlin. Despre cele două 
evenimente de importan
ță istorică din viața popo
rului român a vorbit 
Gheorghe Tache, amba
sadorul țării noastre.

vreme de Grigore Mereu- 
ță l-a suplinit cu succes 
la categoria care-1 consa
crase.

Pe echipe, C.S.Ș.P. și-a 
adjudecat ambele partide 
la scorurile de 9—2 cu 
C.S.Ș. Tg. Jiu și 8—3 cu 
Jiul Petrila. Disputa pen-

LUPTE LIBERE

tru locul secund a dat 
cîștig de cauză gazdelor la 
o diferență semnificativă 
7—4. Din formația care a 
cîștigat cea de-a doua 
manșă a întrecerilor din 
serie, foarte bine s-au 
comportat i Marius Văcă- 
reanu (44), Viorel Cîrcel 
(52), Petru Toma (60), Gri- 
gore. Mereuță (65), Roman 
Tudor (70), Gelu Kîadear 
(75), Aron Cîndea (81), Au
rel Dragotă (87) și Sergiu 
Agavriloaie (+87). De ase
menea, demn de consem
nat este debutul lui Ga

VARȘOVIA 23 (Ager
pres). După cum transmi
te agenția PAP, în con
formitate cu decretul Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Polone cu privire la sus
pendarea, începînd de la 
31. decembrie, pe întreg 
teritoriul țării a stării de 
asediu și pe baza legii a- 
probate de Seimul R.P.

Americanii spun NU instalării 
rachetelor „MX“

WASHINGTON 23 (A-
gerpres). Acțiunile de pro
test împotriva instalării 
în S.U.A. a noilor rachete 
nucleare intercontinentale 
de tipul ,MX“ au cuprins 
întregul teritoriu al Sta
telor Unite. Printre cei 
care cer administrației să 
renunțe la acest nou pro
gram de înarmare se află 
și un mape număr de de- 
putați în Camera repre
zentanților. Astfel, J. Con
ners, democrat din partea 
statului Michigan, a decla
rat că „este o absurditate 

briel Țigăieru (48), la nu
mai 13 ani, deci cu doi 
ani mai puțin decît cate
goria specifică de vîrstă. 
De la petrileni s-au impus 
elevii lui Ion Corbei : Ion 
Doroș (48), Romeo Săpîn-' 
țan (56) și Nicușor Mar- 
maliuc (60).

în competiția spe
ranțelor olimpice, etapa 
secundă, desfășurîndu-se 
tot la Petrila, în urma 
forfaitului garniturii șco
lare din Odorhei, confrun
tarea pentru primul loc 
s-a dat în „familie", „Jiul" 
Petrila (antrenor C. Mâr- 
maliuc) a învins mai greu 
decît arată scorul pe 
„Constructorul" Hunedoa
ra ( 6—4. De la învingă
tori au impresionat i Ște
fan Boda (48), Mircea Ri- 
sipitu (57), Vasile Colțișor 
(74), Vasile Savu (82), Mi
hai Zoltan (90) și Vasile 
Plugar (100).

Ion VULPE 

Polone cu privire la regle
mentarea juridică specia
lă în perioada suspendă
rii stării de asediu, Minis
terul polonez al Afacerilor 
Interne a ordonat elibera
rea tuturor persoanelor 
internate pînă la data de 
23 decembrie 1982 și li
chidarea concomitentă a 
centrelor de internare.

să se creadă că sistemițl 
de rachete „MX” va afu- 
ta Statele Unite să cîștige 
un război -nuclear" — re
latează cotidianul „Peo
ple's World". „Președintele 
Reagan a declarat că am
plasarea a 100 de rachete 
„MX" ne va costa 26,4 mi
liarde dolari, dar nu a- 
mintește că Pentagonul 
va trebui să mai cheltuias
că încă 12 miliarde dolari 
pentru crearea unui sis
tem de apărare antirache- 
tă la bazele respective — 
a spus deputatul american.

TELEX
Tradiționala anchetă . or

ganizată de Asociația pre
sei sportive de pe lîngă 
Consiliul Ziariștilor din 
România a desemnat drept 
cei mai buni sportivi roj 
mâni ai anului.

Iată clasamentele pri
milor zece sportivi români 
ai anului 1982 : FEMININ:
1. Vali Ionescu — atletism;
2. Maricica Puică — atle
tism ; 3. Margareta Mure- 
șan — șah ; 4. Anișoara 
Cușmir — atletism ; 5. Va
leria Răcilă — canotaj a- 
cademic; 6. Lavinia Aga- 
che — gimnastică; 7.
Carmen Bunaciu — înot; 
8. Dana Nuțu-Terescenco 
— șah; 9. Doina Melinte 
—atletism ; 10. Ana Petres
cu — popice și Ecaterina 
Szabo — gimnastică ; 
MASCULIN : 1. Ștefan Ru- 
su — lupte ; 2. Ivan Pat- 
zaichin — caiac-canoe; 3. 
Ilie Bălăci — fotbal ; 4.
Toma Simionov — caiac- 
canoe ; 5. Mircea Paras- 
chiv — rugby; 6. Mircea 
Frățică — judo; 7. Vlad 
Hagiu — polo; 8. Virgil 
Dociu — haltere; 9. Vasile 
Stîngă — handbal; 10.
Aurel Morar — aeromode- 
lism și Iosif Tismănai' — 
popice.

FILME
. PETROȘANI — 7 No
iembrie : Provocarea dra
gonului ; Unirea : Aștep
tarea.

LONEA : Orgolii.
' ANINOASA : Tess, I-II.
VULCAN : Un saltim

banc la Polul Nord.
LUPENI : Nea Mărin 

miliardar.
URICANI : Frontiera.

La orice masă 
preparate din p5r?'ce 

congelat!
• Preparatele din pește congelat sînt gus

toase și în întregime asimilabile.
• Peștele congelat este un aliment de ba

ză fiind bogat în proteine, grăsimi, fosfor și 
vitaminele A + D.

De vînzare în magazinele specializate de 
pescărie, în magazinele Alimentara, și prepa
rat, în unitățile GOSPODINA și de alimentație 
publică.

Mica publicitate •
PIERDUT cîine vînătoa- 43669 sau 43190, Petroșani, 

re (soter englez). Adresați Recompensă. (1562)
ANUNȚ DE FAMILIE

Soția și copiii anunță cu durere împlinirea unui 
an de la dispariția celui care a fost bun soț si tată 

EMBER IOSIF
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (1549)

15.30 Emisiune în limba 
germană.

17,25 Tragerea loto.
17,35 La volan — emisiu- 

- ne pentru conducă
torii auto.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. ,'
20,20 Actualitatea econo

mică.
20.30 Republică, mărea

ță vatră — cîntece 
și versuri.

20,40 Cadran mondial.
21,00 Film artistic. Mîn- 

drie. Premieră TV. 
Producție a stu
dioului cinemato
grafic „București".

22,00 Telejurnal.

15,00 Telex.
15,05 Ecran de vacanță 

— Copiii României 
cîntă pacea.

Duminică, 26 decembrie
măreață8,00 Republică, 

vatră.
8.30 Almanahul
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45
13,00
18,30

familiei,

Lumea copiilor.
Album duminical.
Micul ecran pentru 
cei mici.
1001 de seri.
Telejurnal.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20,20 A patriei cinstire.

Moment poetic dedi
cat Republicii.
Panoramic econo
mic.
Film artistic. Furtu
na. Producție a stu
dioului cinematogra
fic București.
Telejurnal.

Marți, 28 decembrie
11,00 Telex.
11,05 Ecran de vacanță. A-

Torn

20,30

22,00

20,00

21,40

22,15

35-a

în

18,50
19,00
19,25 Republica la a 

aniversare. 
Din bătrîni pînă 
zilele noastre.
Colinde și . colindă
tori.
Telecinemateca. Că
lătoria. Coproducție 
italo-franceză,
Intîlnire cu opera, 
opereta, și baletul. 
Telejurnal.
Sport,

venturile lui 
Sawyer.

11,50 Republica la a 
aniversare.

12,05 A XlI-a ediție 
festivalului 
nou în Mehedinți". • 

— Selecțiuni din Gala 
laureaților.

35-a

a
„Cîntec

Film artistic. Aurel 
Vlaicu.

16,35 Clubul tineretului
17,10 Cabinet profesional.

— Pentru lucrătorii 
agricultură.

17,30 Din bătrîni pînă 
în zilele noastre.

— Datini și colinde.
tl>11iiiaiiiaimi••aaaaaaaaaaaaaaa

Miercuri, 29 decembrie Joi, 30 decembrie

din

în

de vacanță.
Vlaicu — par- 
Il-a.

16,00 Telex.
16,05 Ecran

Aurel 
tea a

16,25 Itinerare sovietice
— documentar.

16,50 Viața culturală.

PROGRAMUL TV

20,00
20,20

20,30

1001 de seri, 
închiderea 
mului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică.
In prag de
re.
Program muzical de
dicat Republicii.

studen-
progra-

econo-

sărbătoa-

Luni, 27 decembrie 12,40 Panoramic •econo- 20,45 Republica la a 35-a
mic. ~ aniversare.

15,00 Telex. 13,00 închiderea progra- 21,05 Teatru în serial.
15,05 Emisiune în limba ,. mului. Fata și caruselul —

maghiară. 16,00 Telex. de Al. Voitin.
17,50 1001 de seri. 16,05 Ecran de vacanță. 22,00 Telejurnal,

17,10 Amfiteatru
țese.

17,50-1001 de seri.
18,00 închiderea 

inului.
20,00 Telejurnal.
20,30 Republica la 

aniversare.
20,50 Țară de imn.

— cîntece și versuri pa 
triotice.

21,05 Teatru în serial. 
Fata și caruselul - 
de Al. .Voitin.

22,00 Telejurnal. ,

progra-

a 35-a

11,00 Telex.
11,05 Republica la a 35-a 

aniversare. 
Ecran de vacanță.
Film artistic. Aurei 
Vlaicu — ultima par
te.
Pași de viață’ lungă, 
închiderea progra
mului.
Telex.
Iubirea de țară e-n 
fapta noastră de 
cu zi... Reportaj.

16,30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea 

mului.
20,00 Telejurnal.
20,40 Republica, 

un țel, 
voință.

21,00 Odă Republicii.
— Spectacol literar-mu- 

zical-coregrafic.
21,45 E țară în sărbătoare. 
22,00 Telejurnal.

Vineri, 31 decembrie

21,00 Program special de 
revelion.

11,25

Sîmbătă, 1 ianuarie 1983
11,00 Telejurnal.
• La mulți ani, cu’ să- • 

nătate.
11,30 Ecran de vacanță. f
11,50 Concertul extraor

dinar de Jnul nou al 
formațiilor muzica
le ale radiotelevi- 
ziunii. ’ 

2Î 13,00'Telejurnal.

progra-

un gînd, . 
o singură

20,30 Telejurnal.
20,50 Melodii românești.

La mulți ani, cu să
nătate I
La sfîrșit de săptă- 
mînă... și început de 
an nou.
Ritmuri cubaneze.
Sorcova pionierilor, 
Telejurnal.
La mulți ani, cu să
nătate 1
Revelionul tineretu
lui.
Sărbătoarea muzicii.

22,10 Telejurnal.
22,25 Stela și Muppets. < 
23,00 Dacă doriți să reve-

r *

18,15
18,45
19,00
•

19,30

deți— selecțiuni din 
programele de reve
lion, ■ x-
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