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Pentru aplicarea noului program 
de lucru» a măsurilor stabilite

de conducerea partidului

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Prahova
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a făcut, joi dimineața, o 
vizită de lucru în județul 
Prahova. Secretarul gene
ra! al partidului a fost 
oaspetele colectivelor de 
muncă ale întreprinderii 
de mecanică fină din Si
naia și Fabrica de elemen 
te de precizie Breaza, două 
unități industriale de primă 
piărime ale județului, care 
realizează, pe plan națio
nal, întreaga producție de 
aparatură de injecție pen
tru toată gama de motoare 
Diesel ce se produc în 
țara noastră.

Prezența secretarului ge
neral al partidului în mij
locul oamenilor muncii 
prahoveni la acest început 
de an, dialogul purtat cu 
acest prilej a avut drept o-

biectiv examinarea modului 
in caro se acționează în 
uncie din ramurile indus
triale de virf ale econo
miei noastre naționale in 
vederea înfăptuirii impor
tantelor sarcini revenite 
din planul național unic 
de dezvoltare economico- 
socială pe acest an și pe 
întregul cincinal, sporirii 
contribuției acestora la pro
movarea progresului teh
nic în unele sectoare de 
bază ale industriei cons
tructoare de mașini.

Reîntîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oa
menii muncii din județul 
Prahova — zonă cu vechi 
și puternice tradiții in 
mișcarea muncitorească 
— a prilejuit manifestarea 
sentimentelor de caldă și 
sinceră prețuire pe care 
toți cei ce muncesc și tră
iesc pe aceste meleaguri

le nutresc față de condu
cătorul partidului și statu
lui nostru, față de omul 
care și-a închinat întreaga 
viață progresului și civili
zației patriei, fericirii și 
bunăstării întregului nos
tru popor.

Vizita de lucru a început 
la întreprinderea de meca
nică fină Sinaia.

Ministrul de resort. îm
preună cu directorul un'tă- 
ții au invitat pe tova ășul 
Nicolae Ceaușescu să vizi- 

.teze unele din principalele 
secții ale întreprinderii, 
unde au înfățișat realizări
le obținute de acest colec
tiv, preocupările oameni
lor muncii do aici în di
recția înfăptuirii sarcinilor 
pe acest an și pe întregul 
cincinal.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Puternic impuls' 
creșterii producției 

și productivității 
muncii

„încă in anul 1983. peste 90 la sută din consu
mul de energie primară îl vom asigura cu forțe 
proprii, ceea ce dă posibilitatea să afirmăm că vom 
putea realiza chiar mai devreme prevederile Con
gresului al Xll-lea privind asigurarea deplinei in
dependențe energetice", spunea secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Con
ferința Națională a partidului. Jalonind în felul a- 
cesta strategia politicii economice a anului 1983, 
și a întregului cincinal totodată, secretarul general 
al partidului, concretiza la consfătuirea de lucru 
de la C.C. ai P.C.R. cu cadre din conducere, specia
liști și muncitori din industria minieră și geologie, 
sarcinile ce revin : „Practic, la cărbune trebuie să 
realizăm o producție de 160—170 mii de tone pe zi. 
Actualmente, producția este în jurul a 130 000— 
136 000 tone. Deci, înseamnă să realizăm o creștere 
dd urca 40 000 tone/zi la cărbune". Din această im
portantă creștere de producție pe care minerii 
din industria carboniferă a țării trebuie să o reali
zeze încă din acest trimestru, o sarcină deosebită 
revine colectivelor din întreprinderile miniere ale 
Văii Jiului care vor trebui să scoată la lumina zilei, 
in acest an, cu peste 2 milioane tone de cărbune mai 
mult decît realizările anului trecut.

O asemenea sarcină deosebit de importantă 
pentru dezvoltarea economiei noastre naționale arc 
creată o puternică bază materială — datorită aten
ției care i-a fost acordată de partidul și statul nostru,

ADUNĂRI GENERALE ALE REPREZENTANȚILOR OzlMENILOR MUNCII

Faptele-argumentul forte al minerilor de la Uricoi
Precedată de adunările 

generale ale organizațiilor 
de partid pe schimburi și 
sectoare de producție, ieri 
a avut loc adunarea gene
rală a reprezentanților oa
menilor muncii de la l.M. 
Uricani.

La lucrările adunării ge
nerale a participat tovară
șul ILIE VERDF.Ț, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

în spiritul ideilor cu
prinse în cuvîntarea rosti
tă de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recen
ta Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R. cu cadre 
de conducere, specialiști 
și muncitpri din industria 
minieră și geologie, parti- 
cipanții la adunare au a- 
nalizat și stabilit măsurile 
concrete, proprii pentru în

(Continuare în pag. a 2-a)
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făptuirea programelor spe
ciale adoptate de Confe
rința Națională a partidu
lui cu privire la dezvolta
rea bazei energetice, la rea
lizarea independenței e- 
nergetice a țării.

'Continuare tn vag a 2-a,

Aspect din timpul des
fășurării adunării re
prezentanților oameni
lor muncii de la l.M. 
Uricani.

l oto : Șt. NEMECSEK

Potențialul dotării tehnice 
moderne, valorificat 

de oameni bine pregătiți 
profesional

1

I

Pentru că patria are nevoie
de mai multă căldură și lumină

Ies din șut cunoscuții 
ortaci ai lui Ștefan Alba, 
de la sectorul IV al mi
nei Petrila. Brigadă in
vidiată de mulți; numai 
anul trecut a extras su
plimentar 45 682 tone căr
bune, iar ianuarie s-a 
încheiat cu un plus de 
4033 tone.

— Tot în mină muncim 
și noi, ni se destăinuia 
deunăzi, Ștefan Alba. 
Dar cum muncim ? O 
bună organizare a activi
tății, folosirea la întrea-

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a) Brigadierul Ștefan Alba (al treilea din dreapta) în mijlocul cîtorva ortaci
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Economia românească, 
cu pașii impetuoși pe 
care-i străbate ferm spre 
cele mai înalte cote ale 
progresului, pune în fața 
noastră, a minerilor, sar
cini de o deosebită în
semnătate. Conferința 
Națională a partidului a 
decis ca în strategia eco
nomică a viitorilor ani 
pe primul plan să se si
tueze înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare 
a bazei energetice, în 
care cărbunele ocupă un 
loc primordial. în acest 
cadru, măsuri dc excep
țională valoare practică 
sînt cuprinse în progra
mele de reorganizare a 
activității miniere stabi
lite la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. 
cu cadre de conducere, 
specialiști și muncitori 
din industria minieră și

geologie. Aceasta este sar
cina de bază la înfăptui
rea căreia, la această o- 
ră, ni se cere să ne con
centrăm eforturile, noi, 
toți minerii Văii Jiului.

Lucrez cu brigada în 
cel mai marc sector pro
ductiv al Văii Jiului. Tre
buie să extragem zilnic 
pe sector peste 2000 tone 
de cărbune cocsificabil, 
din care peste 600 dc
tone brigada. Afirm cu 
întreaga responsabilitate 
de comunist și de specia
list că tot ceea ce ne 
cere țara va fi înfăptuit 
fără preget, și, pornind 
de la această convingere,

Sing. Paul GRASU, 
șef de brigadă în abataj 
mecanizat, sectorul IV al 

l.M. Lupeni

(Continuare în pag. a 3-a)
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Priorități ale 
trimestrului II

in activitatea școlară
în concordanță cu im

perativele actuale ale ac
tivității social-economice, 
procesul instructiv-edu- 
cativ desfășurat în școli 
are ca principală finali
tate pregătirea, în con
diții optime, a unor mun
citori capabili să stăpî- 
nească întrutotul teh
nica și tehnologia de vîrf 
a zilelor noastre, în pri
mul rind în domeniul mi
nier.

Prioritățile trimestru
lui II, școlar, recent în
ceput, se axează pe re
medierea deficiențelor 
înregistrate în trimestrul 
I. Pornind de la o ana
liză realistă, amănunțită 
a acestora, obiectivele 
prioritare fixate în pla
nurile de muncă pe tri
mestrul în curs vizează 
micșorarea procentului 
de mediocritate, crește
rea promovabilității, re
alizarea unei bune orien
tări școlare și profesio
nale, prin definitivarea 
opțiunilor elevilor pentru 
meseriile specifice Văii 
Jiului, pregătirea asiduă 
a formațiilor artistice 
promovate în etapele su
perioare ale Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei".

Eforturile personalului 
didactic trebuie substan
țial intensificate in acest 
trimestru pentru ridica
rea continuă a calității 
învățămîntului. Progra
mele școlare sînt prelua
te creator, urmărindu-se 
sintetizarea și transmi
terea esențialului. Se ac
centuează concomitent și 
metodele de predare di
ferențiată în scopul asi
gurării unui cuantum 
sporit de cunoștințe pen
tru elevii buni și foarte 
buni și a unui minimum 
pentru cei cu un nivel 
mai scăzut de pregătire. 
Se impune, de asemenea, 
respectarea riguroasă a 
programului de meditații 
și consultații, îndeosebi 
la disciplinele limba ro
mână și matematică, un
de mediocritatea este mai 
pronunțată. Acumulările

de cunoștințe trebuie să 
facă un salt calitativ în 
acest trimestru.

Olimpiadele școlare, for
mă eficace de testare și 
cultivare a aptitudinilor 
pentru diferite științe, 
și-au desemnat partici
panții la faza municipa
lă (clasele a IX-a și a 
X-a), urmînd ca în a- 
ceastă săptămînă fazele 
pe școală să se încheie 
și la clasele a Vil-a ș.i 
a VIII-a.

în domeniul orientării 
școlare și profesionale, 
trimestrul II este o pe
rioadă de vîrf. Pînă în 
15 februarie trebuie e- 
fectuată o a treia testare 
a opțiunilor. Cele două 
făcute în trimestrul an
terior au relevat orienta
rea majorității elevilor 
către liceele de speciali
tate din fiecare oraș și 
către întreprinderile din 
municipiul nostru. Vizi
tele la licee și unități e- 
conomice, întîlnirile cu 
specialiști și mineri frun
tași, menținerea unei 
permanente legături cu 
familia, sînt cele mai e- 
ficiente metode prin care 
se realizează o orientare 
școlară și profesională în 
spiritul exigențelor for
mulate de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntarea rostită la 
recenta consfătuire cu 
cadre de conducere, spe
cialiști și muncitori din 
industria minieră și geo
logie : .... să punem ordi
ne și să asigurăm in școli, 
la cursuri, cadre cu ca
lificarea necesară care 
să poată asigura pregăti
rea unor muncitori în 
condiții cit mai bune, 
astfel incit aceștia să 
stăpinească la perfecție 
tehnica și întreaga teh
nologie de lucru în dome
niul minier". Iată, așadar, 
esența sarcinilor și exi
gențelor cărora învăță- 
mîntul din Valea Jiului 
trebuie să le răspundă 
plenar în acest nou tri
mestru.

Al. IONESCU

(Urmare din pag. I)

personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Astfel, 
in prezent valoarea fon
durilor fixe din indus
tria minieră este de peste 
60 miliarde de lei, din 
care 13 miliarde sînt nu
mai în Valea Jiului, în 
primii doi ani ai cincina
lului investițiile realiza
te pentru dezvoltarea 
industriei extractive mi
niere au însemnat 18 
miliarde lei din care fii 
bazinul nostru carbonifer 
au fost realizate în secto
rul extractiv investiții în 
valoare de peste 4 mi
liarde de lei. Eforturi de
osebite au fost făcute 
pentru dotarea întreprin
derilor miniere cu nume
roase complexe mecani
zate, combine de abataj 
și de înaintări, cu fluxuri 
moderne de transport. 
Dar cu toate acestea, an 
de an prevederile de 
plan la producția de căr
bune, mai ales în ultimii 
ani, nu au fost realizate, 
avînd consecințe negati
ve asupra dezvoltării e- 
conomiei naționale. Spre 
exemplu, dacă în 1977 
producția nerealizată fa
ță de plan era la nivelul 
Văii Jiului de 637 000 to
ne de cărbune, în 1981 
nerealizările ajunseseră 
la 710 000 tone ca să 
crească în 1982 la 1 527 000 
tone de cărbune.

Această neconcordan- 
ță între eforturile depu
se pentru dezvoltarea 
industriei extractive și 
rezultatele obținute în

■ HARNICII CONS
TRUCTORI din cadrul 
șantierului 1 Petroșani al 
T.C.H., care în anul 1982 
au predat 438 de aparta
mente în Petroșani și 
Petrila, vor construi in 
acest an 164 de aparta- 
îfiente în Petrila și 695 a- 
partamente în Petroșani. 
Cea mai mare pondere 
a construcției de locuin
țe este prevăzută în noul 
ailsamblu Petroșani Nord, 
din zona vechiului cen
tru comercial al reședin
ței municipiului.

Oră într-unul din mo
dernele laboratoare de 
specialitate de la Liceul 
industrial Vulcan.

producția de cărbune ex
tras nu putea să mai per
siste. Din inițiativa se
cretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în zi
lele de 28 și 29 ianuarie 
a avut loc o consfătuire 
de lucru la C.C. al P.C.R. 
cu cadre de conducere, 
specialiști și muncitori 
din industria minieră și 
geologie. Analizele și dez
baterile care au avut loc, 
propunerile formulate de 
participanții la consfă
wzzzzzzzzz/z//zzzzzz//z//zzzz/z////z/zzz//zz/z///z////zzz////z///z/z

Puternic impuls 
creșterii producției

tuire, au condus în mod 
firesc la adoptarea unui 
necesar complex de mă
suri.

Deplina adeziune cu 
care au fost primite a- 
ceste măsuri de colecti
vele de oameni ai mun
cii din Valea Jiului sînt 
o dovadă elocventă a o- 
portunității lor, iar fer
mitatea angajamentelor 
pe care minerii și le-au 
luat pentru traducerea 
lor în viață este chezășia 
sigură a îndeplinirii in
tegrale și ritmice a pre
vederilor de plan.

Numai prin adoptarea 
noului program de lucru, 
cu 5 zile pe săptămînă a 
8 ore i-a determinat și 
stimulat pe minerii Văii 
Jiului să caute, și mai

Faptele — argumentul forte 
al minerilor de la Uricani

'Urmare din pag 1)

în lumina acestor orien
tări, adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Uricani 
a stabilit măsuri practice, 
organizatorice și tehnice, 
în vederea realizării pla
nului la producția de căr
bune pe acest an. în acest 
cadru a fost aprobată în 
unanimitate trecerea, în- 
cepînd cu 7 februarie a.c., 
la un nou program de lu
cru în subteran — pe trei 
schimburi a 8 ore, cu cinci 
zile lucrătoare pe săptămî
nă pentru personalul mun
citor. S-a apreciat că în 
noul program se vor putea 
folosi mai deplin capaci
tățile de producție, utilaje
le 'și instalațiile complexe 
din dotare. Se va putea fo
losi mai judicios potenția
lul uman al colectivului, 
valorifica superior toate 
rezervele interne de spori
re a producției de care 
se dispune.

Participanții la dezba
teri — Iacob Stoica, șeful 
sectorului II — producție, 
Gheorghe Scorpie, șef de 
brigadă, Ilie Ștefan, mais
tru minier la sectorul I 
— producție, Vasile Ma
tei, șeful sectorului III — 
producție, Teodor Bologa — 
șeful raionului de la com
plexul de înaintare, Ște
fan Baciu, șef de brigadă, 

ales să găsească, să pună 
în valoare, noi rezerve 
de creștere a producției 
de cărbune care nu pu
teau fi valorificate cu 
vechiul program de lu
cru. Dintre aceste în
semnate rezerve, amintim: 
mai buna organizare a 
activității la fronturile 
de lucru avînd la dispo
ziție acum și muncitorii 
schimbului IV care se 
vor redistribui pe cele 
3 schimburi de 8 ore și 
prin folosirea eficientă a 

timpului de lucru din 
care au fost eliminate 
perioadele de stagnare 
a muncii prin preluarea 
și predarea activității în
tre cele patru schimburi; 
folosirea la capacitate a 
utilajelor complexe din 
dotare, avînd creată a- 
cum posibilitatea expioa'- 
tării acestora o perioadă 
mai lungă de timp in
tr-un singur schimb ; îm
bunătățirea aprovizionă
rii locurilor de muncă a- 
tît prin redistribuirea 
personalului de regie de 
la 4 la 3 schimburi, cit 
și prin folosirea mai 
bună a puțurilor pe care 
nu va mai exista acel 
du-te-vino ineficient ge
nerat de cele 4 schimburi.

Bineînțeles, aplicarea

loan Costca — maistru mi
nier la sectorul III, Gheor
ghe Nistor, șef de brigadă 
la sectorul deschideri, Do- 
ru Mihăilă, șeful compar
timentului aeraj și pro
tecția muncii, Remus Rad, 
șeful sectorului transport 
al minei, ceilalți vorbitori 
au evidențiat căile concre
te de acțiune ce și le-au 
propus colectivele din care 
fac parte în vederea rea
lizării ritmice și integrale 
a sarcinilor la producția 
fizică de cărbune pe acest 
an, pentru dezvoltarea ca
pacităților productive și 
creșterea cantităților de 
cărbune în viitorii ani ai 
cincinalului. S-a reliefat 
cu claritate că noul pro
gram de lucru adoptat re
prezintă una din principa
lele măsuri care vor con
duce la valorificarea la pa
rametri ridicați a bogatei 
zestre tehnice a minei. în 
actualul program, deși mi
na a dispus de o valoare 
ridicată a fondurilor fixe
— de peste 450 000 lei pen
tru fiecare om al muncii
— din cauza deselor în
treruperi ale ciclului de 
extracție, a acelui du-te-vi
no ce se înregistra, para
metri productivi la care 
s-a lucrat în abatajele mi
nei s-au situat permanent 
sub capacitatea proiectată. 
S-au întîmpinat, de ase
menea, greutăți în organi

noului program de lucru 
de către minerii Văii Jiu
lui este doar una dintre 
măsurile întregului com
plex de măsuri dezbătut 
și adoptat de adunarea 
activului de bază din în
treprinderile bazinului 
nostru carbonifer, de 
colectivele de oameni ai 
muncii de la minele noas
tre, dar căre are un rol 
deosebit de important în 
creșterea producției de 
cărbune, în - îndeplinirea 
integrală a prevederilor 
de plan.

Prin aplicarea fermă, 
hotărîtă a acestor măsuri, 
pe care minerii le-au pri
mit ca sarcini proprii, 
prin sporirea producti
vității muncii și a pro
ducției extrase, ei sînt 
hotărîți să răspundă gri
jii pe care partidul le-o 
poartă făcind în conti
nuare eforturi deosebite 
pentru a le crea condiții 
optime de muncă. Amin
tim în acest sens că din 
cele 41 de miliarde lei 
cit reprezintă valoarea 
investițiilor următorilor 
trei ani pentru întreaga 
industrie extractivi 6,8 
miliarde sînt alocate nu
mai Văii Jiului, din cele 
112 complexe de abataj 
cu care vor fi dotate în 
aceeași perioadă minele 
țării, 39 vor fi repartiza
te pentru bazinul nostru 
carbonifer, iar din 77 de 
combine de înaintare, 17 
vor intra în dotarea mi
nelor noastre.

Sînt eforturile, țării iar 
minerii le răsplătesc dind, 
la rîndul lor, țării căr
bunele de care are nevoie.

zarea lucrului în abataje 
prin diluarea exagerată a 
personalului disponibil, iar 
asigurarea condițiilor * ma
teriale la frontul brigăzi
lor a fost îngreunată de 
durata scurtă a schimburi
lor. S-a exprimat convin
gerea că, în condițiile nou
lui program, se vor îmbu
nătăți substanțial condi
țiile organizatorice, va fi 
întărită disciplina tehno
logică și a muncii acordîn- 
du-se fiecărui muncitor un 
număr de 8 zile nelucră
toare pe lună, va putea 
crește plasarea în frontu
rile productive prin redu
cerea personalului auxi
liar, sporind în acest, fel 
retribuția minerilor.

S-a accentuat, de ase
menea, că vor fi întreprin
se importante măsuri pen
tru ridicarea pregătirii 
profesionale a personalu
lui muncitor, a policalifică
rii acestuia în concordanță 
cu nivelul actual al tehni
cii din dotare.

Prin măsurile adoptate, 
participanții la adunare 
au dat glas hotărîrii una
nime a colectivului de a 
răspunde prin fapte rodni
ce de muncă la chemarea 
partidului de a da țării cit 
mai mult cărbune.

în încheierea lucrărilor 
adunării generale a luat 
cuvîntul tovarășul Ilie 
Verdeț.

(Urmare din pag 1)

ga capacitate a utilajelor 
și timpului de muncă — 
iată atuurile noastre.

In ianuarie, minerul 
încadrat cu 158,50 lei/post 
a cîștigat 282,60, iar cel 
cu 175 — 312 lei, adică 
un K de 1,783. Bilanțul 
zilei de ieri, ca întotdeau
na fructuos. Intrucît, toți 
cei 60 de ortaci știu că, 
adueîndu-și contribuția la 
dezvoltarea bazei ener
getice a țării, contribuie 
la bunăstarea familiilor 
lor.

— Țara are nevoie de 
tot mai mult cărbune, 
pentru asigurarea inde
pendenței energetice, își

Pentru că patria are nevoie 
de mai multă căldură și lumină

exprimă gîndurile șeful 
de schimb loan Șipoș. 
Măsurile practice, orga
nizatorice și tehnice, ini
țiate, la îndemnul secre
tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul re
centei Consfătuiri de lu
cru de la C.C. al P.C.R. 
sînt în măsură să 
asigure sporirea producției 
zilnice de cărbune a ță
rii. In acest sens, noul 
program de lucru oferă 
mai ales frontaliștilor po

sibilitatea de creștere 
substanțială a realizări
lor. Ciclurile tehnologice 
se înscriu mai bine în 
8 ore decît în 6.

— La nivelul tuturor 
brigăzilor, îl continuă 
Dumitru Panțucu, prin 
trecerea la trei schimburi, 
se înregistrează o mai 
bună aprovizionare a lo
curilor de muncă, se eli
mină intrările și ieșirile 
suplimentare din mină, 
prin redistribuirea efec
tivului de la aprovizio

nare și deservire elec
tromecanică va crește 
numărul posturilor in 
cărbune, dar și randamen
tele.

— Prin cuprinderea în
tregului personal în acord 
global, conchide ing. Io
sif Drumuș, șeful sectoru
lui IV, crește gradul de 
cointeresare a întregu
lui colectiv, in acest con
text subliniez și venitu
rile suplimentare obținu
te prin economisirea de 
posturi. Or la noi, nu

mai formația condusă de 
Ștefan Alba a înregistrat, 
la producția realizată în 
ianuarie, 439 posturi e- 
conomisite.

Pe Alba nu l-am văzut 
la ieșirea din șut. Robo
tise în cele două abataje, 
de miercuri de la ora 15 
pînă în dimineața zilei 
următoare. Pentru ca flu
xul cărbunelui să nu 
sufere sincope, dimpotri
vă, fiecare zi să-și în-

-v—v—%—n—o—u—u—w—w 

scrie generosul obol pen
tru căldura și lumina 
patriei, l-am cunoscut insă 
opiniile prin gîndurile or
tacilor săi, care cumpă
nesc viața și munca băr
bătească din subteran la 
unison. 11 ascultasem, cu 
cîteva zile înainte, la a- 
dunarea activului de bază 
din întreprinderile minie
re ale Văii Jiului. Acolo, 
glasul lui Ștefan Alba a 
răsunat simplu, fără 
prea multe vorbe mește
șugite.

— Ne vom strădui să 
ne îndeplinim exemplar 
datoria, să dăm patriei 
cît mai mult cărbune.

■WV W-4J ■ W VVVS)-Tr—
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„Am convingerea că oame
nii muncii din sectoarele mi
niere, din toate domeniile vor 
acționa cu întreaga răspunde
re și că aplicarea acestor mă
suri va asigura realizarea pro
gramelor stabilite, va crea po
sibilitatea ca minerii să-și în
deplinească în bune condiții 
sarcinile mari pe care le au 
și va duce și la creșterea în 
continuare a veniturilor, a bu
năstării lor materiale, odată 
cu creșterea generală a veni
turilor întregii țări“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru aplicarea noului program de lucru, ’i
a măsurilor stabilite de conducerea partidului

I

In toate colectivele miniere

Angajare muncitorească pentru 
realizarea sarcinilor de plan

-

Răspunsul
în lumina cuvîntării 

tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, la Consfătui
rea de lucru de la C.C. 
al P.C.R., adunarea 
activului de bază 
din mineritul Văii Jiului, 
care a avut loc în aceste 

.zile ^iroșani, a adop
tat un program concret 
de acțiune, care va con
duce la îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan la producția de căr
bune. în colectivul nos
tru acest judicios pro
gram a fost primit cu 
multă însuflețire.

nostru, mineresc—producții ritmice
Fac parte din colecti

vul sectorului I al minei 
Vulcan, colectiv care în 
anul precedent a extras 
suplimentar 14 000 tone 
de cărbune. în prima lună 
a acestui an am depășit 
sarcinile de plan cu pes
te 2200 tone de cărbune. 
Desigur, aceste succese 
sînt rezultatul unei mo
bilizări exemplare a în
tregului colectiv, 
sînt rezultatul unor schim
buri prelungite de lucru, 
împreună cu ortacii nu 
ne-am limitat numai la 
programul de șase ore de 

muncă, ci întotdeauna 
am suprapus schimburile 
cîte o oră—două. Deci, pot 
afirma că, de fapt, briga
da mea aplică de multă 
vreme un program de lu
cru care este mai apro
piat de 8 ore, decît de 6 
ore pe schimb.

Lucrez într-un abataj 
cameră, în stratul 3.

Despre noul program 
de lucru am discutat cu 
ortacii, el este net avan
tajos. In primul rînd, per
mite îndeplinirea ritmi
că, integrală a sarcini
lor de plan la extracția 

cărbunelui, apoi sporește 
retribuția noastră, iar 
odată cu aceasta crește 
nivelul nostru de trai 
material și spiritual. Co
lectivul sectorului I, în
tregul colectiv al minei 
Vulcan, este ferm hotă- 
rît să se integreze fără 
preget în noul program 
de lucru de 8 ore pe 
schimb,' să sporească pro
ducția de cărbune.

Mihai NEȘTEAN, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Vulcan

RETRIBUȚIA MINERILOR 
încadrați în categoria 4, treapta II, 

în abataj cameră
Nr. 
ort. Indicatorul v<

în programul
îchi nou

1. Timpul de lucru
— zile lucrătoare pe săptămînă 6 5
— zile lucrătoare pe lună 26 22

2. Zile de odihnă pe lună 4 8
3. Norma de producție tonă/post 6 7,3
4. Sarcina de producție

pe luna tone 156 161
5. Tariful unitar lei/tonă :

— Ia realizarea 100%
a sarcinilor lunare 23,75 23.75

— Ia realizarea sarcinilor lunare
pînă la 105% 26,10 26,10

■— la realizarea sarcinilor lunare
peste 105 % 28,50 28,50

6. Retribuția unui miner categoria 1/11 :
— îndeplinirea 10(1% a 

sarcinii lunare
— îndeplinirea 102 % a

3705,00 3824,05

sarcinii lunare 4153,00 4285,00
— îndeplinirea peste 105 % a

sarcinii lunare 4713,00 4864,00
7.. Cîștigul pe post la îndeplinirea

100 % a sarcinii lunare 142.5 173,8
.— Cîștigul pe post la îndeplinirea

102 % a sarcinilor lunare 159,7 194,8
— Cîștigul pe post la îndeplinirea

106 % a sarcinii lunare 181,3 221,1

O măsură bună, care 
va asigura creșterea 

producției de cărbune
împreună cu tovarășii 

mei de muncă am primit 
cu mult interes și satisfac
ție măsurile ce vizează tre
cerea la noul program de 
lucru. Recenta consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. 
cu cadre de conducere, 
specialiști și muncitori din 
industria minieră și geolo
gie, envîntarca rostită la 
consfătuire de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti

dului, constituie o expre
sie a preocupării pentru 
rezolvarea unei probleme 
de mare importanță pen-» 
tru viitorul țării și pentru 
înaintarea fermă pe calea 
bunăstării întregului po
por, asigurarea indepen
denței energetice a patriei.

Noi, minerii, înțelegem 
că -noul program de 
lucru, prin care se asigu
ră cinci zile lucrătoare pe 
săptămînă — în loc de șa
se — și opt zile de odihnă 
pe lună, reprezintă o mă
sură bună, care va asigura 
creșterea producției de 
cărbune. Este 
deosebit de important că 
în condițiile noului pro
gram de lucru și persona
lul ajutător din subteran, 
la care nu se poate orga
niza munca în acord, va 
putea să beneficieze de 
premieri de 10 la sută din 
retribuția lunară. în felul 
acesta întreg personalul 
muncitor, indiferent de 
sarcinile care revin fiecă
ruia la locul său de mun
că, va fi puternic interesat 
să facă totul pentru reali
zarea sarcinilor de plan. Ia
tă de ce toți ortacii din 
brigadă ne exprimăm și pe 
această cale hotărîrea de 
nestrămutat de a ne reali
za exemplar sarcinile, de 
a depăși lună de lună pla
nul lucrărilor de pregătiri 
și a grăbi astfel punerea 
în exploatare a rezervelor 
de cărbune care garantea
ză producția viitoare a 
minei Aninoasa.

Eftimie GELUȚĂ, 
miner, șef de brigadă 

sectorul V al I.M. Aninoasa

Vom putea asigura toate locurile 
de muncă cu personal calificat
Așa cum a arătat în cu- 

vîntarea sa secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta consfătuire de lu
cru de la C.C. al P.C.R. cu 
cadrele de conducere, spe
cialiști și muncitori din 
industria minieră și geolo
gie, este necesar să se a- 
sigure o creștere a pro
ducției de cărbune a țării, 
cu aproximativ 40 000 tone 
de cărbune pe zi. Această 
sarcină impune o mai 
bună organizare a întregii 
industrii miniere și trece
rea la un nou program de 
lucru cu durata schimbu
lui de 8 ore, care să asi
gure o creștere substanția
lă a producției fizice.

Sectorul pe care îl con
duc este pregătit pentru 
a trece la noul program de 
lucru. După calculele noas
tre prin noul program se 
va asigura o creștere la 
producția fizică de cărbu
ne în sector de cel puțin 
200 tone pe zi. în condiți
ile noului program de lu
cru în trei schimburi a 
opt ore vom putea asigu
ra o plasare mai bună pe 
fiecare schimb, vom putea 
asigura forța de muncă 
calificată la fiecare loc de 

muncă, vom executa revi
zii și reparații de bună ca
litate. De altfel în cei 28 
de ani de minerit, pe care 
în marea lor majoritate 
i-am făcut în condițiile 
programului de lucru de 
8 ore m-am convins pe 
baza experienței că se ob
țin productivități mai mari 
cu acest program, deși nu 
aveam atîta timp liber ca 
acum (8 zile pe lună) să 
ne refacem forțele.

în condițiile noului pro
gram se va introduce a- 
cordul global, un puternic 
stimulent pentru întreg 
personalul muncitor și teh- 
nico-ingineresc de a face 
totul pentru realizarea și 
depășirea planului de ex
tracție. Conștienți că de
pășirea sarcinilor de plan 
la producția de cărbune 
ne va asigura și cîștiguri 
suplimentare, nu vom pre
cupeți nici un efort pen
tru creșterea randamen
telor, pentru realizarea și 
depășirea ritmică a preli
minarului zilnic, aceasta 
atit în folosul țării, cit și 
în interesul nostru, al 
minerilor.

Aurel NELEPCU, 
maistru minier principal, 
șef sector IV, I.M. Lonea
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exprim totala mea ade
ziune și a ortacilor la 
hotărîrea adoptată cu en
tuziasm și răspundere 
de activul de partid al 
Văii Jiului privind tre
cerea la noul program de 
lucru de 8 ore a 3 schim
buri, începînd cu ziua 
de 7 februarie.

Condițiile concrete în 
care muncesc cu brigada 
— într-un abataj dotat 
cu complex mecanizat de 
susținere, tăiere și trans
port — ne impun, în pri
mul rînd „să luăm mă
suri pentru folosirea ra
țională, la întreaga ca
pacitate, a utilajelor de 
care dispunem" — așa 
cum sublinia secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Programele proprii ale 
brigăzii și ale colectivu
lui sectorului din care 
facem parte, sînt strict 
racordate la aceste căi de 
acțiune. De pildă, în 
zona abatajului 4 E în 
care lucrăm acum, s-a 
adoptat o soluție tehnică 
avansată — curățirea se
parată a șpițului din a- 
coperișul stratului de că
tre o brigadă condusă de 
un miner cu multă expe
riență profesională, Emil 

Kopandi. în aceste con
diții, ni se creează nouă, 
celor de la complex, po
sibilitatea avansării ra
pide, obținerii unor pa
rametri de vîrf în utili
zarea zestrei tehnice. Con
cret, trebuie să realizăm 
în noul program de lucru 
productivități ale. muncii 
de circa 15 tone de căr
bune pe post, cu aproape 
3 tone pe post mai mult

Potențialul dotării 
tehnice moderne

decît pînă acum. Sarci
na este pe deplin reali
zabilă dacă avem în ve
dere măsurile întreprin
se sau pe cale de a fi 
înfăptuite în scurt timp. 
Vom acționa de exemplu, 
cu unele îmbunătățiri la 
reintroducerea în exploa
tare a complexului — a- 
mortizat și aflat la a 3-a 
reciclare. Am modificat 
împreună cu ceilalți com
ponent ai brigăzii — ma
joritatea dintre ei poli- 
calificați — și cu spriji
nul specialiștilor din a- 
telierele minei, tălpile 

secțiilor complexului, ce
ea ce ne-a adus mari a- 
vantaje în funcționare. 
Pot spune cu certitudine 
că ortacii cu care lucrez 
— între care șefii de 
schimb Gheorghe Mură- 
ruș, loan Nistor, Ștefan 
Kovacs și Petru Peter, mi
nerul pășitor Nicolae Gor- 
dinciuc, electricianul Vio
rel Bogdan, hidraulicia- 
nul Alexandru Matiuș — 

știu să mînuiască cu pri
cepere complexele utilaje, 
să le întrețină și să le 
repare în așa mod îneît 
procesul de extracție să 
se desfășoare neîntrerupt. 
Ca o măsură de maximă 
eficiență pentru asigura
rea succesului în noul 
program de lucru — de 
trei schimburi a opt ore, 
pentru aprovizionarea 
tehnico-materială a tu
turor abatajelor meca
nizate din sector urmea
ză să se monteze încă din 
acest trimestru noi dispo
zitive de mică mecaniza
re, îndeosebi monora- 

iuri de marc capacitate.
îmi sînt încă vii în me

morie indicațiile pe care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul nos
tru de onoare, ni le-a dat 
cu prilejul vizitei de lu
cru în Valea Jiului din 
luna septembrie 1982, la 
consfătuirea de lucru din 
Lupeni. încă de atunci, 
secretarul general al 
partidului cerea ca în 
marile brigăzi, acolo un
de procesul de extracție 
se desfășoară cu utilaje 
complexe de înaltă teh
nicitate, să fie incluse 
cadre tehnico-ingine- 
rești. Ca subinginer care 
lucrez într-un asemenea 
abataj afirm cu deplină 
convingere că valorific 
aici superior cunoștin
țele tehnice și capacita
tea organizatorică, mă 
simt mai util într-un pro
ces direct productiv, de
cît într-o activitate de 
birou. Susțin din nou 
că noul program de lu
cru, celelalte măsuri în
treprinse, creează condi
ții mai bune desfășură
rii -activității productive 
și mă angajez că, îm
preună cu ortacii, vom 
înfăptui întru-totul, așa 
cum ni se cere, sarcinile 
sporite la producția de 
cărbune.
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Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu in județul Prahova

17,15

17,25

(Urmare din pag. I)

tn cadrul dialogului de 
lucru cu cei prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat programul de dez- 

a 
de 
e-

voltare și diversificare 
producției de pompe 
injecție, subliniind că 
xistă posibilități de dubla
re a producției fizice.

A fost prezentată apoi 
întreaga gamă de pompe 
de injecție realizate aici.

Au fost vizitate sectoa
rele de producție. .

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut cuvinte 
de apreciere față ele suc
cesele oamenilor muncii 
de la întreprinderea de 
mecanică fină.

Pe parcursul 
varășul Nicolae 
a stat de 
torii din 
producție, 
de modul 
trăiesc, de problemele ca
re-! preocupă. Cei prezenți

vizitei, to- 
Ceaușeșcu 
cu munci- 

de .
vorbă
sectoarele 

interesîndu-se 
cum muncesc și

i-au adresat vii mulțumiri 
pentru vizita 
pentru preocuparea 
tantă pe care i 
de progresul și 
tea patriei.

La plecare, 
specialiștii, toți 
zenți au urat secretarului 
general al partidului 
tă sănătate și putere 
muncă, ani multi și 
ciți. S-a scandat cu 
flețire „Ceaușescu 
P.C.R. !“, „Ceaușescu 
La mulți anii".

Vizita a continuat 
Fabrica de elemente 
precizie Breaza.

Mii de locuitori ai 
ceste! pitorești așezări 
Văii Prahovei au făcut 
cretarului general al parti
dului o primire entuziastă, 
l-au ovaționat îndelung.

Dialogul cu oamenii mun
cii de la unitatea din Brea
za, a debutat in cadrul u-

întreprinsă, 
cons- 

o are față 
i prosperita-

muncitorii, 
cei pre-

mul- 
de 

feri- 
însu-

la 
de

a- 
a 

se

tot- 
vîrf

nei expoziții în care au 
fost prezentate amplasa
rea, organizarea și dez
voltarea fabricii, precum și 
principalele produse rea
lizate în sectoarele dc fa
bricație.

Au fost infățișate, 
odată, tehnologii de
care permit obținerea unor 
produse de înaltă calitate, 
în condițiile 
superioare a metalului 
realizării 
conomice

Au fost 
sectoarele 
bricațîe ale unității.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu a felicitat 
lectivul tinerei 
pentru rezultatele obținute 
și i-a recomandat să acțio
neze în continuare pentru 
realizarea de produse de 
înaltă calitate, care să asi
gure valorificarea supe
rioară a metalului și să 
răspundă necesităților di
feritelor sectoare ale eco-

valorificării
Și 

unei eficiențe e- 
ridicate.
vizitate .secțiile, 
și liniile de fci-

a e 
co- 

unități

nomiei, precum și solicită
rilor partenerilor externi.

Cei prezenți s-au anga
jat să facă totul pentru 
înfăptuirea sarcinilor și 
recomandărilor primite, 
pentru îndeplinirea preve
derilor planului pe acest 
an și pe întregul cincinal.

Manifestindu-și bucuria 
de a se reîntîlni cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, oa
menii muncii prahoveni 
și-au exprimat totodată 
hotărîrea fermă de a ac
ționa, strins uniți în ju
rul partidului, a secretaru
lui său general, pentru 
transpunerea exemplară în 
viață a sarcinilor istorice 
reieșite din documentele 
Congresului al XII-lea și 
ale Conferinței Naționale 
ale partidului, de a asigu
ra ridicarea necontenită a 
patriei noastre socialiste 
pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Manifestări omagiale dedicate președintelui 
României, in semn de înaltă considerație și stimă

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Pădurea nebună; 
Unirea : Un om trăind în 
viitor.

ANINOASA : Așteptind 
un tren.

VULCAN — Luceafărul: 
Cursa infernală.

LUPENI
Cine

1 7,50
18,00

20,00
20,20

15,20
15,30

Cultural :
iubește și lasă.
TV.

Telex.
Consultații pentru 
elevii claselor a 
VllI-a : 
că.
Tragerea
Emisiune 
germană.

Matemati-

20,50
21,10

22,00

La volan — emisiu
ne pentru condu
cătorii auto.
Itinerar sovietic. 
Producție a studiou
rilor de televiziune 
din Moscova.
1001 de seri.
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Invitată în studioul 
nostru ■ 
Eugenia 
nu.
Cadran
Film artistic : For
mula nr. 4. Produc
ție a studiourilor 
engleze.
Telejurnal.

Soprana
Moldovea-

mondial.

Trustul instalații 
montaj Brașov

Grupul de șantiere
Sibiu

DELHI 3 (Agerpres). So
cietatea de prietenie India— 
România din Calcutta, a 
organizat o adunare festi
vă consacrată omagierii 
a 50 de ani de activitate 
revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
niversării zilei sale 
naștere.

în cuvîntul rostit 
ceșt prilej, II. A. 
președintele 
lui din statul Bengalul de 
vest, a declarat : „Sînt fe
ricit că mi s-a dat posibi
litatea să particip la aceas
tă manifestare cu caracter 
deosebit, organizată pentru 
sărbătorirea unui om poli
tic, filozof și conducător 
de stat renumit în întrea
ga lume pentru clarviziu
nea, puterea de pătrundere 

curajul

pe

a-
de

a-cu
Halim, 

parlamentu-

a ideilor sale și 
deosebit în abordarea 
analizarea profundă, 
baze științifice, a fenome
nelor politico-economice

din țara sa, precum și a 
celor din viața internațio
nală. Apreciem în mod 
deosebit la președintele 
Ceaușescu — a arătat vor
bitorul — suflul nou im
primat raporturilor inter
naționale și demersul său 
aproape unic — datorită 
unei activități neobosite, 
contactelor și vizitelor în
treprinse în majoritatea ță
rilor lumii — pentru re
luarea și 
cursului destinderii, 
cum și eforturile 
te pe care Ie 
tru apărarea 
me”.

în 
sorul 
torul 
Ceaușescu 
tea vieții”, apărut în In
dia în <»irsul lunii ianua
rie, a subliniat: „Șeful sta
tului român este nu nu
mai un diplomat și un 
mare om de stat, ci și un

pentru 
consolidarea 

pre- 
deosebi- 

depune pen- 
păcii în lu-

său, profe-
au-

cuvîntul
Sunil K. Kar, au- 

volumului „Nicolae 
despre calita-

mare umanist, urmărind 
îndeaproape bunăstarea 
fiecărei ființe umane, con
siderată ca temelia tutu
ror activităților economi- 
co-sociale, o adevărată ne
cesitate nu numai pentru 
dezvoltarea societății, dar 
și pentru edificarea unei 
lumii sigure pentru gene
rațiile viitoare".

ir
BERNA 3 (Agerpres). în 

cadrul manifestărilor de
dicate omagierii a 50 de 
ani de activitate revoluțio
nară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aniversării 
lei sale de naștere, în 
pitala Elveției a avut 
o masă rotundă avînd 
temă concepția președin
telui României cu privire 
la făurirea unei 
unite și crearea 
tem trainic de 
în Europa și în

zi
că- 
Ioc 
ca

Europe 
unui sis- 
securitate 
lume.

Apel adresat 
guvernului S.U.A 
în cadrul unei conferin

țe de presă, organizată con
comitent la Washington, 
Londra și Bonn, fruntași 
ai vieții publice și științi
fice din S.U.A., 
Britanic și R.F.G. au 
dresat guvernului 
can apelul de a se 
să nu folosească 
arma nucleară, 
semnatarii apelului 
mără 34 savanți laureați ai 
Premiului Nobel, peste 500 
de membri ai Academiei 
de Științe a S.U.A., un 
mare număr de foști înalț! 
funcționari guvernamen
tali, generali și amirali în 
retragere.

Vorbind în numele sem
natarilor, fostul ministru 
american al apărării, Ro
bert Mc Namara, a subli
niat că un asemenea anga
jament ar iniția procesul 
de reducere a riscului iz
bucnirii unui război nu
clear.

Marea 
a- 

ameri- 
angaja 
primul 
Printre 
se nu-

Strada Turismului nr. 12, telefon 13679, Sibiu.

ÎNCADREAZĂ URGENT:

Pentru șantierul din Orâștie :
■ 1 gestionar,

Pentru șantierul din Petroșani :

B 1 gestionar.
Pentru șantierele din Alba Iulia, Orăștie,

■ instalatori

■ instalatori

■ lăcătuși

Petroșani:
electricieni

încălziri centrale

Relații suplimentare la compartimentul 
personal-îilvățămînt-retribuire de la sediul gru
pului și la șantierele din localitățile amintite 
(telefon 968—13422 pentru Alba Iulia, 956— 
42709 pentru Orăștie și 957—43751 pentru Pe
troșani).

uninmiiiiiiiînniiirnniniiînniiriiiinniiiiiiiniiii/iiiiiiiifniiiiiniiitiirimruiunnrt ,UnuuHunmfUifmmHmuufUHMiHmnwmuuwtmutummmuwuuimmmimunnmut>inta

Duminicâ,
8,00

6 februarie 
Consultații pentru 
bacalaureat (seral). 
Analiză matematică. 
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii > 
Marea muzică pentru 
cei mici.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor* 
13,00 Album duminical.

Din sumar ;
— Telex.
— în dialog: o vioară 

și un acordeon.
— Umor și muzică.
— Romanțe și cîntcce de 

voie bună.
— Cascadorii rîsului.
— în ritm de dans — 

moment coregrafic.
— Un zîmbet pe 16 mm.
— Concert de prînz. 
14,30 Desene animate.
— Faptul divers.
— Floarea din grădină.
— Stela și Muppets — 

spectacol 
umoristic.

— Semnal.
— Telesport.
— Microrecital.
— Caleidoscop 

internațional. 
Micul ecran 
cei mici. 
Titanii din Titan. 
Telejurnal. 
Călătorie prin 
mea.
Pe magistrala E 20.

8.30
9,00
9.30

18,40

muzical-

muzical

pentru

țara

Cîntarea României. 
Județul Suceava.
Film TV. Ultima 
repriză. Scenariul de 
Ștefan Berciu. Pre
mieră pe țară.
întîlnire cu opera, 
opereta și baletul.

22,20 Telejurnal.
Luni, 7 februarie
Telex.
Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Panoramic 
mic.
Roman foileton.
Docherii — ultimul e- 
pisod.
Tezaur folcloric.

19,35 20,15

20,15

21,55

15,00
15,05

17,50
20,00
20,15

20,40

ccono-

21,30
22,00 Telejurnal.

Marți. 8 februarie
Telex.
Profesiunile cincina
lului — Oțel nou în- 
tr-o veche cetate.
Roman foileton — 
Docherii — Ultimul 
episod.
Actualitatea econo
mică.
Tezaur folcloric.
Telex.
Viața școlii.
Clubul tineretului.
Cabinet profesional 
pentru lucrătorii din 
agricultură.
1001 de seri.

ll,00
11,05

11,25

12,15

12,30
16,00
16,05
16,35
17,20

17,50
20,00 Telejurnal.

Actualitatca econo
mică.
Temeliile unui 
oraș.
Teatru TV. 
Fluturi, fluturi, 
Aldo Nicolaj. 
mieră pe țară.

22,00 Telejurnal.
Miercuri, 9 februarie

Telex.
Tribuna experien
ței — Reportaj. 
Tragerea pronoex-
pres.

20,30

20,50

16,00
16,05

16,25

16,35

viitor
11,00
11,05

de 
Pre-

11,30

12,00
12,30

12,45

16,00
16,05

Joi. 10 februarie
Telex.
Viața școlii.
Dezbatere.
Ansamblul folcloric 
„Doina Moldovei” din 
Iași.
Pași de viață 
Caleidoscop 
cal.
Actualitatea 
mică. 
Telex.
Școala satului, școa
lă pentru sat.

lungă, 
muzi-

ccono-

PROGRAMUL ÎV

Viața culturală 
Transmisiune din 
radea.
Farmecul muzicii. 
Dialogul faptelor. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Forum politico-ideo
logic.
Film artistic.
Fata
rîului. Premieră 
țară, 
franco-italiană.

22,00 Telejurnal.

20,30

20,50

15,30

20,30

20,50

21,10

22,00

O-
16,30
17,50
20,00
20,20

20,35

20,50

21,05

Studioul tineretului. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică.
Din cîntecele 
rilor.
Occident '83. 
turile omului 
orînduire a 
tății sociale.
Serial științific. Cor
pul uman.
Meridianele cîntecu- 
lui.
Telejurnal.

Vineri, 11 februarie 
15,00 Telex.
15,05 Consultații

ccono-

mine-

Drep- 
intr-o 

inechi-

de pe malul 
pe 

Coproducție

21,30

22,00

pentru

elevii clasei a 
Chimie. 
Emisiune ih 
germană. 
Tragerea loto. 
La volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică. 
Invitata în
nostru. Soprana 
vira Cîrje. 
Cadran mondial. 
România și 
mele lumii 
porane. 
Film artistic, 
țiu de vară, 
ră pe țară. 
Telejurnal.

Simbătâ, 12 februarie 
11,00 
11,05

VIH-a.
lim!>a

econo-

studioul 
El-

proble- 
contem-

Solsti-
Premie-

11,25

a

1933.
Por- 

in

Telex.
Din marea carte 
patriei.
Pe locul bătăliilor re
voluționare din 
Film artistic.
trete de mineri
filmul românesc.
Ora de muzică.
Să cînte copiii. Pro
gram muzical-lite- 
rar.
La sfirșit de săptă- 

mină (I).
Din sumar :

— Telex.
— Sfirșit de iarnă in ’33. 

Moment poetic.
— La ora primelor con

fruntări.

12,15
13,10

13,30

— Zboruri cu... naiul.
— Gala 

mat.
— Mult 

cînt,
— Roza vînturilor.
— Tîrgu Mureș... pe 16 

mm. Reportaj.
— Incredibil, dar ade-« 

vărat.
— Melodii îndrăgite.
— Șah.
— Autograf muzical.
— Privtndu-ne țara. 

Reportaj.
— Muppets.
— Un minut cu poetul 

Petre Ghelmez.
— Magnetoscop muzi

cal.
— Telesport: 

pectiva 
lui mondial 
Spania '82 
parte).
Săptămîna 
1001 de seri. 
Telejurnal.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (II). Din sumar: 
Minerii — Reportaj ; 
Teleenciclopedia; Dia
logul orchestrelor ; 
Film serial (ora 20,30) 
— Enola Gay. Episo
dul 2 : Cu mască... 
fără mască. Specta
col de varietăți cu 
public.
Telejurnal.
Cîntece de voie bună.

desenului ani

mi-e drag să 
să joc.

Retros- 
Campionatu- 

de fotbal 
(Ultima

18,35
18,50
19,00
19,20

22,20
22,30

politică.

KH»u HA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani str. N. Bălcescu — 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL: lipvgrafia Petroșani str. N. Bâlcescu — 2.


