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Valorificarea deplină a condițiilor oferite 
de noul program de lucru, conduce la

Integrarea fermă în exigențele 

protecției muncii

■ în centrul preocupărilor : Grija față de om

K Control riguros, eficient

■ Siguranță sporită in transportul de personal in

subteran

■ Intervenții operative

jn ̂ condițiile nstioi prorram de lucru 

M1NEK1I Vili JIULUI 
UN SINGUR GIND, 0 SINGURĂ VOINȚĂ

lenniciie leniioiogiiie 
miniere vor fi valorificate 

la un nivel superior
Aplicarea complexului 

de măsuri adoptat la 
Consfătuirea de lucru de 
la C C. al P.C.R. cu cadre 
de conducere, specialiști 
și muncitori din indus
tria minieră si geologie, 
consfătuire organizată 
din inițiativa secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a creat condi
ții deosebit de favorabile 
utilizării eficiente a teh
nicilor noi și aplică
rii tehnologiilor de lucru 
in subteran. Avantajele 
oferite de noul program 
de lucru adoptat de mi
nerii Văii Jiului sînt 
multiple. Cîteva dintre 
acestea sînt esențiale 
pentru bunul mers al 
producției, pentru înde
plinirea integrală și rit
mică a prevederilor de 
plan.

în condițiile noului 
--p ‘gram se pot realiza 
ciclurile la toate frontu-

V________________________ _

rile de lucru, dar mai 
ales la cele dotate cu uti
laje moderne, de mare 
productivitate — abata
je dotate eu complexe 
mecanizate, cu combine 
și lucrări de înaintare 
unde sînt puse in func
țiune combine.

Acum, la abatajele un
de înainte (în vechiul 
program) trebuiau aproa
pe două schimburi pen
tru încheierea unui ci
clu, același ciclu este în
cheiat intr-un singur 
schimb. Aceasta se dato- 
rește pe de o parte com
pletării formațiilor de 
lucru cu muncitori, omo
genizării schimburilor în 
ceea ce privesc structu
ra de calificare, iar pe 
de altă parte creșterii 
timpului de lucru efec
tiv lucrat într-un schimb, 
în același timp înca
drarea in ciclogramele 
tehnologice dă posibili
tatea specializării mem

brilor formației de lucru 
pe operațiuni, ceea ce con
duce atit la creșterea o- 
perativității cu care sînt 
executate diferite faze 
de lucru — tăierea, eva
cuarea sau pășirea ca- 
drelor — dar și la îm
bunătățirea calității lu
crărilor efectuate. De 
fapt, abia in condițiile 
oferite de aplicarea nou
lui program de lucru 
putem vorbi de elabo
rarea și aplicarea unor 
ciclogramc tehnologice 
corecte — corect erau 
ele întocmite și înainte, 
in vechiul program, dar 
aplicarea lor lăsa de do
rit.

Un alt aspect pe care 
doresc să-l evidențiez și 
care, de asemenea, influ-

Ing. Whn VASILESCU, 
șef serviciu tehnic, 

dezvoltare, tehnologii noi. 
din cadrul C.M.V.J.
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Dialog de lucru în secția bobinaj de la I.l’.S.R.U.E.E.M. Petroșani între com- 
ponenții uneia dintre echipele de bobinatori și maistrul Adrian Avrăinuțiu,

Conferința județeană 
a deputaților consiliilor populare

Ieri, a avut loc, la sala sporturilor din 
Deva, conferința județeană a deputaților 
consiliilor populare — eveniment impor
tant in viața politică și socială a județu
lui Hunedoara, expresie grăitoare a de
mocrației noastre socialiste, a participării 
largi a cetățenilor, fără deosebire de na
ționalitate, la conducerea treburilor obș
tești.

Desfășurată în atmosfera de puternică 
însuflețire, de angajare unanimă în mun
că, generată de hotăririle Conferinței na
ționale a partidului, de sărbătorirea de 
către întregul popor a 50 de ani de activi
tate revoluționară și aniversarea zilei de 
naștere a tovarășului N i c o I a e 
Ceaușescu — strălucit conducător al parti
dului și statului nostru, ctitor al Româ
niei socialiste, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, luptător neobosit 
pentru dezarmare și pace, pentru înțele
gere și cooperare între popoare — confe

rința județeană a deputaților a făcut bi
lanțul realizărilor obținute de oamenii 
muncii hunedoreni, de consiliile popu
lare in primii doi ani ai actualului c’nc nal, 
a dezbătut cu exigență și răspundere mo
dul cum trebuie acționat în viitor pentru 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congre
sul al XII-lea al partidului și a adoptat 
hotărîri importante pentru dezvoltarea 
în continuare a economiei și vieții socia
le în toate localitățile județului

La lucrările conferinței a luat parte to
varășul NICOLAE CONSTANTIN, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

Lucrările conferinței au reunit aproape 
1 500 de deputați ai consiliilor populare 
județean, municipale, orășenești și comu-

(Continuare in pag. a 2-a)
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upă 
de

il intîlnim pe șeful 
sectorului IV de la I.M. 
Dilja, sing loan Avră- 
moiu care se pregătea să 
intre in mină, il rugăm 
să ne facă bilanțul celor 
3 zile care au_ trecut dc 
la aplicarea noului 
gram de lucru.

— Productivitatea mun
cii planificată, in condi
țiile vechiului program 
de lucru era de 3,95 tone 
pe post. Odată cu trece
rea la noul program în 

8 ore. 
muncii 
la 5,2 

i am re
cant 

m cele 
astfel 

lunii Un 
producția fizică 

300 
mai 

jumătate este 
în ultimele zi .

pro-

trei schimburi a 
productivitatea 
urma să crească 
tone pe post. Noi 
alizat în medie 
5,37 tone pe post 
J zile, cumulind 
ie la începutul l 
plus la 
de cărbune de peste 
de tone, din care 
mult de 
realizată 
le.

amicii mineri 
sectorului au înțeles ț 
chemarea adresată 

de secretarul general al 
partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
de a c'a țării cit mai 
cărbune, și-au unit 
turile, au organizat 
bine lucrul astfel 
să răspundă prin 
de muncă la îndemnul se
cretarului general.

Deși efectivul sectoru
lui a rămas același, nu
mărul posturilor presta
te zilnic in cărbune de 
fiecare brigadă a crescut 
de la 10—12 la 16—18, 
ceea ce permite o pla
sare corespunzătoare a 
fronturilor de lucru 
fiecare schimb. La 
3 abataje 
sectorului, 
vechiului 

lucru, din 
tiv, nu se

raportul operativ 
ieri dimineață

mult 
efor- 

mai 
îneît 
fapte

pe 
cele 
ale
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cameră
in condițiile 
program de 
lipsă de efec- 
pute.au plasa
Gh. BOȚEA ț

(Continuare in pag. a 2-a)
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Formația de pregătiri condusă de minerul Geza 
Kalman, din sectorul I al I.M. Paroșeni, este una 
dintre brigăzile cu recunoscut prestigiu în Vale. 
In condițiile trecerii la noul program de lucru, a- 
vansările zilnice ale brigăzii — dotată cu o combină 
de înaintare de mare randament — au sporit cu 
1 ml/zi față de vechiul program.

In imagine, șeful de brigadă se află alături de 
doi vrednici ortaci : Nicolae Popa si Constantin Dan.

Foto : Șt. NEMECSEK

IN PRIMELE TREI ZILE

i Un evident cîstig pentru •
oameni si

i ’
. După primele trei zile 
| dc la trecerea la noul
• program de lucru, mun- 
I ca in brigada noastră a 
’ cunoscut un debut deo

sebit de semnificativ. Pro-
! ductivitatea muncii a 

fost nu numai realizată,
■ ci și depășită cu 1,3 to- 
, ne pe post. Prin intra- 
| rea in mină a mai mul-
• tor cadre tehnice pe fie- 
| care schimb se simte la
• locurile de muncă o mai 
I bună asistență tehnică. 
J Există mai multă preo- 
i cupare pentru a nu le lip- 
I si nimic celor ce lucrea-
• ză în abataje. Bunăoa- 
I ră, în abatajul nostru

s-a asigurat pe fiecare 
schimb lemnul de mină 
de care e nevoie și toate 

J piesele de schimb. Fluctu-
■ ația de la un schimb la 
, altul a dispărut. Fiecare 
| șef de schimb cunoaște
• dinainte plasarea postu- 
| rilor, știe pe cine se poa-
• te baza în realizarea pre- 
I liminarului. Toți ortacii 
J mei sînt satisfăcuți de
• condițiile create prin

producție i 
noul program. în pri- ( 
mele trei zile, din • 
abatajul nostru au fost I 
trimise la ziuă 50 de to- j 
ne de cărbune peste sar- ‘ 
cinile de plan.

Un fapt îmbucurător . 
il constituie. în cadrul | 
sectorului nostru și evi- . 
denta întărire a răspun- | 
derii și disciplinei. în • 
brigada noastră, în trei | 
zile n-a lipsit nimeni de 1 
la lucru. I

Desigur, perioada dc • 
cînd am trecut la lucrul • 
pc trei schimburi este j 
scurtă. Dar concluziile ■ 
sînt bune. Conștienți I 
că țara are nevoie ' 
de cit mai mult cărbu- ' 
ne, nu ne vom precupeți 
nici un efort pentru a ; 
spori productivitatea mun- | 
cii, pentru a dovedi prin , 
fapte de muncă hotărî- | 
rea noastră minerească • 
de a înfăptui neabătut | 
programul de măsuri a- • 
doptat.

Ion DIVRICEANU, ' 
miner șef de brigadă • 

la sectorul I, I.M. Lupeni j

pute.au
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Conferința județeană a deputaților consiliilor populare
'Urmare din pag. 1)

denale, reprezentind toate categoriile 
oameni ai muncii din județul nostru. La 
conferință au participat, de asemenea, 
deputați ai Marii Adunări Naționale, ca
dre de conducere din ministere și alte or
gane centrale, conducători ai unor între
prinderi economice și instituții județene, 
ai organizațiilor de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat, ziariști.

Conferința a adoptat următoarea ordi
ne de zi :

1. Raport cu privire la problemele în
scrise pe ordinea de zi a apropiatei con
ferințe pe țară 
populare.

2. Adoptarea 
lor muncii din
îndeplinirea sarcinilor 
vederea realizării planului de 
economico-socială în profil 
anul 1983 și pe întregul cincinal.

Raportul pe marginea ordinii 
zi a fost prezentat de tovarășul

a președinților consiliilor

chemării adresată oamenî- 
județul Hunedoara pentru 

ce le revin în 
dezvoltare 

teritorial pe

de 
Radu 

Bălan, prim-secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
județean.

în cadrul dezbaterilor au luat 
tovarășii: Gheorghe Vasiu, Viorel 
Eronim Rusan, Valeria Secan, Viorel Faur, 
Iacob Toplician, Mircea Silvestru, Mini- 
că Neagoe, loan Igna, Silvia Matieș, Brîn- 
coveanu Pogea, Viorel Răceanu, Dimitrie 
Ioschici, Eugenia Burducea, loan Bașa, 
Didona Horia, loan Rob, Elena Biscaru, 
Pavel Irimie, Victor Stoi, Victor Zaharco, 
Dumitru Fodor, Traian Ticula, loan Burza.

Subliniind faptul că 
rinței județene a 
ră la puțin timp 
nală a partidului 
gul nostru popor 
activitate revoluționară și 
zilei de naștere a tovarășului

V_____________ __________________

popular

cuvîntul 
Păcurar,

lucrările confe- 
deputaților se desfășoa- 
după Conferința Națio- 
și în zilele cînd între- 
omagiază 50 de ani de 

aniversarea
Nicolae

Ceaușescu, participanții Ia dezbateri au 
dat cert mai înaltă apreciere muncii neo
bosite desfășurate de secretarul general 
al partidului pentru binele și fericirea în
tregului popor, gindirii și acțiunii sale 
profund revoluționare, rolului său hotărî- 
tor în stabilirea obiectivelor fundamen
tale ale construcției socialiste în țara 
noastră și organizarea - înfăptuirii lor.

Referindu-se la modul cum au acționat 
consiliile populare pentru înfăptuirea 
sarcinilor economico-sociale, participan
ții la dezbateri au scos în evidență rezul
tatele bune obținute in primii doi ani ai 
actualului cincinal în îndeplinirea pla
nului de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial, a planului și programelor 
privind creșterea producției agricole ve
getale și animaliere, a programelor speci
ale cu privire la reducerea suplimentară 
a consumurilor de materii prime, materi
ale, combustibili și energie și intensifica
rea recuperării și valorificării resurse
lor materiale refolosibile, a pieselor de 
schimb și subansamblelor, a resurselor e- 
nergetice secundare. în același timp, au 
fost relevate realizările în înfăptuirea pro
gramelor privind autoconducerea și auto- 
aprovizionarea teritorială și prestările 
de servicii, în folosirea fiecărei suprafețe 
de pămînt, creșterea de către toate gos
podăriile populației a unui număr cit mai 
mare de animale, îndeplinirea integrală 
a sarcinilor privind livrările Ia fondul de 
stat. Vorbitorii s-au referit, de asemenea, 
la înfăptuirile din domeniile urbanizării 
și sistematizării, construcției de locuințe, 
industriei mici, activității cultural-educa
tive.

Analizînd în spirit critic și autocritic 
activitatea consiliilor populare, a deputa
ților, participanții la dezbateri au relevat 
unele lipsuri și neajunsuri și au făcut nu
meroase propuneri pentru perfecționarea 
în continuare a muncii, pentru îmbunătă
țirea stilului de lucru, pentru 1 
rea lor mai activă Ia dezbaterea 
varea pe plan local a treburilor 
și obștești, Ia aplicarea în viață 
rilor partidului și legilor țării.

participa- 
i și rezol- 

de stat 
a hotărî-

Conferința a subliniat 
cesitatea ca în 
următoare deputății, consiliile ) 
toți oamenii muncii din județul 
să-și concentreze eforturile pentru înde
plinirea ritmică a planului producției fi
zice in toate domeniile, pentru creșterea 
calității 
rilor de 
bustibili 
export.

Recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadre de conducere, spe
cialiști și muncitori din 
ră și geologie, măsurile 
prilej de secretarul general al 
pun în fața consiliilor populare 
răspunderile de bază privind 
rea producției de cărbune și 
sarcina de a acționa pentru 
forței de muncă necesare, atît numeric cît 
și în structură, pentru o mai judicioasă 
organizare a transporturilor în strinsă co
relație cu noul program de muncă în 
schimburi de 8 ore, pentru organizarea 
mai bună a aprovizionării populației și a 
petrecerii timpului liber.

In ce privește producția de metal, con
ferința a subliniat sarcina de a grăbi apli
carea tehnologiilor moderne, cu consu
muri reduse de energie, precum și găsirea 
unor soluții eficiente pentru recuperarea 
și folosirea în scopuri productive a for
melor secundare de energie, care încă se 
mai risipesc.

în scopul creșterii producției de ener
gie electrică, este necesar să se depună e- 
forturi stăruitoare pentru finalizarea Ia 
termen a investițiilor. în același timp 
consiliile populare au datoria să acțione
ze pentru trecerea grabnică la folosirea 
în amenajări simple a potențialului hi
droenergetic al cursurilor de apă locale 
și pentru aplicarea, in paralel, la toate 
formele de consum a unui regim sever de 
economisire.

Conferința județeană a deputaților a re
levat sarcinile importante ce stau în fața 
consiliilor populare în ce privește dez
voltarea agriculturii — ramura de bază 
a economiei naționale. S-a subliniat ne-

ne- 
perioada 

populare, 
I nostru

produselor, reducerea consumu- 
niaterii prime, materiale, coin- 
și energie, realizarea sarcinilor Ia

sa- 
ce- 

pentru 
pro- 
altor

bune

industria minie- 
indicate cu acest 

partidului, 
alături de 
dezvolta- 

minereuri, 
asigurarea

cesitatea mobilizării tuturor forțelor 
telor pentru creșterea producției de 
reale, cartofi, legume și fructe, 
dezvoltarea creșterii animalelor și a 
ducției de carne, lapte, lină, ouă și 
produse.

în scopul realizării in cele mai
condiții a programului de autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială, consili
ile populare, deputății, toți oamenii mun
cii, de la sate vor trebui să acționeze cu 
mai multă eficiență pentru sporirea con
tribuției gospodăriilor populației, care, 
alături de unitățile socialiste, au 'datoria 
să participe cu întregul lor potențial 
înfăptuirea sarcinilor pe care 
acest domeniu

în cadrul conferinței s-au 
asemenea, sarcinile ce revin 
populare în coordonarea și 
industriei mici, care în acest 
tualul cincinal va trebui să i 
vo^uni important de producție pentru sa
tisfacerea cerințelor industriei și 
populației. O parte însemnată din aceas
tă producție revine economiei rurale, 
fapt ce impune o mai mare preocupare 
a consiliilor populare pentru identificarea 
și punerea in valoare a resurselor natura
le de care dispun satele județului nostru.

în cadrul lucrărilor conferinței a lua"*' 
cuvîntul tovarășul Nicolae Constantin.

Conferința județeană a deputaților a a- 
doptat chemarea adresată oameni
lor muncii din județul Hunedoara pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
vederea realizării planului de dezvoltare 
economico-socială în profil teritorial pe 
anul 1983 și pe întregul cincinal.

In încheierea lucrărilor conferinței, în- 
tr-o atmosferă de puternic entuziasm și 
angajare, participanții au adoptat tex

tul unei telegrame adresate Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România.

la
le avem în

subliniat, de 
consiliilor 

dezvoltarea 
an și în 
realizeze

ac- 
un

ale
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PROGRAMUL
Universității politice 

și de conducere
— Filiala Petroșani —

Cursurile universită
ții se desfășoară în
ziua de luni, 14 fe
bruarie a.c. ora 17, du
pă cum urmează :

Anul I — sala c.o.m. 
de la Combinatul mi
nier Valea Jiului.

Anii II, III Și IV — 
Casa de cultură, sala 
artelor, sala mică și sala 
bibliotecii.

Aspect din timpul desfășurării cursurilor de dac- 
tilografie (instructor Gabriela Andraș) de la clubul 
sindicatelor Lupeni.

Foto : Ștefan NEMECSEK

Tehnicile și tehnologii!; miniere 
vor fi valorificate

(Urmare din pag l)

r (Urma'e din pag 1) '

oameni decit 
gură aripă și 
înaintare 
m pe zi. 
de lucru 
plasare 
pe toate 
în ambele aripi ale fie
cărui abataj, iar înain
tarea zilnică a crescut la 
peste 4 metri.

Pină nu demult se spu
nea despre sectorul 
IV că trage mina îna
poi. tncepînd din 

an colectivul 
și-a depășit

intr-o sin- 
obțineau o 

de pină la 3 
Noul program 
le-a permis o 
corespunzătoa re 
schimburile și

acest 
sectorului 
greutățile 

pe care le-a avut cu flu-

Oameni au înfeles 
că pot munci mai bine 

xul de Transport, cu 
filtrațiile mari de 
și în prima decadă 
cestei luni a extras 
plimentar peste 300 
tone, urmind ca pină 
sfirșitul lunii plusul 
crească la 500—600 
de cărbune, 
producției la acest 
s-a obținut prin 
zarea 
le trei brigăzi conduse de 
Constantin Tomescu, Ion

Apetrei și Zoltan Fara-

in- 
apă 

a- a- 
su- 
de 
la 
să 

tone 
Redresarea 

sector 
mobili- 

efectivelor din ce-

go, 
re 
muncii cu cele necesarei 
A fost îmbunătățită a- 
sistența tchțiică pe schim
buri. Maiștrii, inginerii 
și tehnicienii pot să aco
pere mai bine cele trei 
schimburi și să fie mai 
mult în mijlocul oameni
lor.

Întregul colectiv 
sectorului a 
importanța

printr-o aproviziona- 
ritmică a locurilor

al 
înțeles 
noului 

program de lucru și de-

vo informăm
PESTE 200 DE VAGOA

NE convenționale au fost 
reparate de la începutul 
acestui an în cadrul Com
plexului C.F.R. 
S-au remarcat 
de la atelierul 
cei din stația 
de s-a constituit, la 
6, o echipă specială 
reparații (T.S.).

EXTINDERE. în vede
rea unei mai bune apro
vizionări și serviri a mi

Petroșani, 
lucrătorii, 

de zonă și 
Lupeni, un- 

linia 
de

nerilor din Aninoasa, a- 
cum citeva zile au înce
put lucrările de extindere 
a chioșcului alimentar din 
incinta minei. După cum 
am fost informați, mîine, 
12 februarie, chioșcul o 
să-și desfășoare în mod 
normal activitatea. (D.C.).

NOI DOTĂRI. Coloana 
auto din Lupeni a Auto
bazei de transport a 
C.M.V.J. a fost dotată cu 
7 noi autocarosate, ame
najate special pentru 
transportul persoanelor. 
Prin darea în folosință a 
acestor noi mijloace ' de

transport se asigură o ope
rativitate sporită in trans
portul personalului minier 
spre galeriile mai depăr
tate (V.S.).

UNITĂȚI COMERCI
ALE FRUNTAȘE. La a- 
dunarea oamenilor mun
cii de la i.C.S.A. și A.P. 
Petroșani au fost comuni
cați fruntașii in întrece
rea socialistă din anul tre
cut. Pe primele trei locuri, 
în sectorul alimentar, se

ximum de productivitate 
un om îl are începînd cu 
cea de a cincea oră de 
activitate și pînă la ora 
a opta, Or în condițiile 
vechiului program ctrih 
minerul atingea acest 
maxim trebuia să se în
trerupă pentru că se în
cheia schimbul. Trebuie 
să evidențiem insă și un 
alt aspect: prin cîști- 
garca celor 8 zile libere 
pe lună, minerului i se 
creează posibilitatea re
facerii capacității de 
muncă și în același timp 
are la dispoziție condi
ții optime pentru alte în
deletniciri în afara sarci
nilor de producție.

Aceste citeva avantaje 
oferite de noul program 
de lucru aplicat in mine-- 
le Văii Jiului, se regă
sesc in creșterile de pro
ducție înregistrate de mi
nele combinatului, creș
teri de producție ce vor 
fi din ce in ce mai mari, 
pe măsură ce noile con
diții de lucru vor fi mai 
bine valorificate

Cea mai importantă 
concluzie care ne dă drep
tul să facem asemenea 
apreciere, concluzie des
prinsă din primele zile 
trecute de la aplicarea 
acestor măsuri, este că 
oamenii, minerii, cadre
le tehnico-inginerești au 
înțeles necesitatea apli
cării lor și nu precupe
țesc nici un efort ca roa
dele muncii lor să fie la 
înălțimea valorii măsuri
lor adoptate de conducc- 

■ rea de partid.

ențează în mod deosebit 
creșterea producției de 
cărbune extras este dis
ciplina tehnologică. Prin 
creșterea efectivelor ca
lificate in cadrul forma
țiilor de lucru, a cadre
lor tehnico-inginerești, 
prin redistribuirea per
sonalului din schimbul 
IV, s-a pus o bază temei
nică și întăririi discipli
nei tehnologice. întreți
nerea, revizuirea și in
tervențiile la utilajele 
moderne, de mare com
plexitate se face cu mai 
multă responsabilitate, 
și de o calitate incom
parabil mai bună. Mo
nografia de armare și 
programele de lucru se 
respectă cu mult mai 
multă strictețe. Timpul și 
creșterea personalului 
calificat pe formație de 
lucru și schimb, este cel 
care a Înlăturat impro
vizațiile și treaba de mîn- 
tuială. Minerii nu mai au 
nici un motiv să nu res
pecte distanța de armare 
sau să nu pună tropane 
la armături. Intărindu-se 
disciplina tehnologică, 
activitatea de extracție 
și celelalte genuri de 
activitate se desfășoară 
conform programelor în
tocmite.

Un alt avantaj oferit 
de noul program de lu
cru îl constituie fără în
doială încadrarea acti
vității muncitorilor în 
curba fiziologică a mun
cii. Prin studiile efectu
ate s-a constatat că ma

n
*

pune strădanii pentru re
zolvarea
care se confruntă, 
tă să folosească 
bine și eficient 
din dotare ca și 
timp. Minerii 
Nicoară, Andrei 
Ludovic Jozsa, Niță 
lexandru, Emil Șerban și 
Pavel Tasnadi îndrumați 
și coordonați de maiștri 
lordache Stan, . Nicolae 
Trifan și Ion Croitoru de
zbat in adincuri posibi
litățile creeate de noul 
program de lucru pentru 
a scoate din măruntaie
le muntelui cît mai mult 
cărbune.

problemelor cu 
Cau- 

cît mai 
utilajele 

fondul de 
Nicolae 
Benkb, 

A-

nr. 32 (Nicoleta Dragomir), 
remarcate pentru buna a- 
provizionare, realizarea 
sarcinilor de plan, păstra
rea și depozitarea mărfu
rilor, grija față de avutul 
obștesc, -atitudinea cuvi
incioasă în ' relațiile cu 
cumpărătorii (T.S.).

Rubrică realizată de
T. SPÂTARU

află magazinele nr. 16 
(condus de Maria Barcan), 
nr. 1 (Dumitru Cepeliuc) și
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J Valorificarea deplină a condițiilor oferite de noul program
1 de lucru conduce la

I
!

* INTEGRAREA FERMA ÎN EXIGENȚELE 
PROTECȚIEI MUNCII

9 I

în cent’ui praocuoăril ir
GRIJA FAȚĂ DE OM

Conducerea partidului 
și statului nostru prin 
măsurile adoptate la Cons
fătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadre 
de conducere, specialiști 
și muncitori din indus

tria minieră și geologie, 
■«idicafiile secretarului 
general al partidului, to
varășul N i c o l a e 
Ceaușescu, cuprinse în 
cuvîntarea rostită la în
cheierea consfătuirii sînt 
o nouă și elocventă do
vadă a grijii permanen
te pe care partidul o 
poartă tuturor oamenilor 
muncii, minerilor țării. 
Noul program de lucru, 
adoptat de minerii Văii 
Jiului, avantajele și po
sibilitățile oferite de 
acest program pentru 
creșterea continuă a pro
ducției de cărbune ex
tras, pentru îndeplinirea 
integrală și ritmică a 
planului a creat con
diții optime pentru îm
bunătățirea activității de 
protecție a muncii, de 
protecție a omului. Mă
rirea timpului de lucru 
pe schimb a condus la o 
activitate ritmică, la res
pectarea tehnologiilor de 
lucru, a ciclogramelor 
tehnologice, a monogra
fiilor de armare și pro
gramelor de muncă de la 
lucrările speciale. Spo-

____________________________________

Verificarea stării tehnice a lanțu
lui cu raclete și a jgheaburilor trans
portorului, precum și înlocuirea ele
mentelor uzate, sînt condiții esenți
ale pentru funcționarea ireproșabilă 
a utilajului și fără pericol de acci
dentare a muncitorilor. Pentru lega

rea lanțului se vor folosi numai me
todele și dispozitivele indicate de fa
brica constructoare.

Intervenții operative
Unul dintre avantajele 

oferite de aplicarea noului 
program de lucru în sub
teran i! constituie și posi
bilitatea creată de a se in
terveni prompt. operativ 
în eliminarea unor avarii, 
a unor neajunsuri, pen
tru preîntîmpinarea a- 
cestora Spre exmplu, în 
9 februarie la unul dintre 
abatajele sectorului I de 
la mina noastră, a avut 
loc un accident tehnic ur
mat de o defecțiune. Am
bele au fost eliminate 
într-un singur schimb cu 
participarea directă și nu 
numai ca personal de con

rirea numărului de mun
citori calificați intr-un 
schimb, prin redistribui
rea personalului afectat 
schimbului IV, a perso
nalului tehnic ingineresc, 
a îmbunătățit pe de o 
parte structura formați
ilor de lucru, dar și asis
tența tehnică acordată la 
fronturile de lucru direct 
productive și la activită
țile auxiliare, de servire, 
erei,nd posibilitatea exe
cutării unor lucrări de ca
litate în condițiile res
pectării cu rigurozitate a 
ordinii și disciplinei, a 
disciplinei tehnologice, a 
normelor de protecție a 
muncii. Personalul de su
praveghere și control pe 
linie de protecție a mun
cii, în număr sporit in 
condițiile aplicării noului 
program de lucru, poate 
efectua controale rigu
roase dar și să partici
pe efectiv la remedierea 
unor neajunsuri și ac
cidente tehnice, să acorde 
mai multă atenție locu
rilor de muncă în care a- 
par probleme ce ar pu
ne în pericol desfășura
rea normală a procesului 
de producție, viața și să
nătatea oamenilor mun
cii.

Prezentăm în această 
pagină cîteva opinii ex
primate pe această temă.

trol, a oamenilor din bi
roul de protecție a mun
cii. In condițiile vechiului 
program ar fi trebuit mai 
mult de un schimb și ori
cum nu aveam certitudi
nea unui lucru bine făcut. 
Explicația este simplă. De 
remedierea neajunsurilor 
se apucau muncitorii unui 
schimb iar finalizarea tre
buiau să o facă minerii 
schimbului următor. Lip
sea continuitatea acțiunii 
începute.

în vechiul program or
ganele de control pe linie 
de protecție a muncii a- 
copereau un schimb și ju

Control riguros, eficient
Aplicarea noului pro

gram de lucru în subteran 
este o măsură deosebit de 
importantă pentru o inte
grare mai fermă, pentru 
respectarea ri
guroasă a normelor de 
protecție a muncii. Un 
prim avantaj pe care îl 
evidențiez constă în fap
tul că prin mărirea tim
pului de lucru afectat u- 
nui schimb i se creează 
personalului care se ocu
pă de aeraj și protecția 
muncii posibilitatea de a 
executa controale riguroa
se și mai ales, eficiente la 
locurile de muncă. Mai 
mult, personalul de con
trol poate să participe e- 
fectiv la remedierea unor 
eventuale avarii sau nea
junsuri întîlnite la un loc 
de muncă, mărind în felul 
acesta operativitatea exe
cutării lucrărilor de reme

MINERI !

Respectarea stric
tă a normelor de pro
tecție a muncii, va
lorificarea eficientă 
a condițiilor oferite 
de noul program de 
lucru din subteran, 
conduce la reali
zarea integrală și 
ritmică a prevederi
lor de plan, la creș
terea productivității 
în deplină siguranță 
a muncii !

mătate, după care activi
tatea o preluau cei repar
tizați pe schimbul urmă
tor. Și în acest caz, ab
sența continuității în ac
tivitatea de control ducea 
de multe ori la dispoziții 
contradictorii sau la con
fuzii. în noul program, 
organele de control își pot 
extinde aria de acțiuni.

Prin urmare, noul pro
gram oferă avantaje deo
sebite și în activitatea de 
protecție a muncii.

Ing. Gheorghc CĂLUGĂRU, 
șef birou protecția muncii 

la I.M. Livezeni 

diere dar și îmbunătăți
rea calității acestor lucrări, 
evitîndu-se improvizațiile. 
Vreau să amintesc și de 
creșterea numărului per
sonalului de control prin 
redistribuirea, spre exem
plu, a măsurătorilor de ga
ze afectați schimbului IV 
dar și a maiștrilor minieri 
care, de asemenea, au o- 
bligații de control pe linie 
de protecție a muncii.

Un alt aspect pe care 
îl voi remarca îl constitu
ie îmbunătățirea activității 
de întreținere a lucrări
lor miniere. Este cunoscut 
că acest gen de lucrări a 
fost neglijat mult în con
dițiile vechiului program 
de lucru nu din alt motiv, 
decît că prin diminuarea 
plasării pe schimburi, pri
mele afectate erau forma
țiile de la întreținere. 
Acum, prin eliminarea u

I Siguranța sporita în transportul 
de personal în subteran

i Transportul în subte- 
i ran, în general, și trans- 
j portul de personal, în 
i mod deosebit, beneficia- 
: ză de numeroase avan- 
i taje în condițiile noului 
; program de lucru. Pcn- 
i tru a nu teoretiza, dau un 
: exemplu elocvent pri- 
i vind îmbunătățirea aces- 
■ tei activități la mina 
i noastră. La orizontul 440, 
î artera principală de trans- 
i port la Dîlja, evacuarea 
i cărbunelui, introducerea 
i vagonetelor goale, a că- 
i rucioarelor cu materiale 
ș se desfășura in flux 
| continuu în condițiile ve- 
i chiului program de lu- 
; cru pe toate cele 4 
i schimburi și între schim- 
î buri. De aici apărea po- 
i sibilitatca accidentării 
i muncitorilor care intrau 
i sau ieșeau din mină la 
î schimb, și chiar a artifi

cierilor care- aveau asu
pra lor exploziv. Aces
ta este' un aspect, dar 
mai apăreau și alte nea
junsuri — activitatea în

Utilizați corect sus
ținerea cu cadre !

Șeful de schimb 
care efectuează îm
pingerea secțiilor de 
susținere, trebuie să 
stea sub scutul secției, 
alăturat celui care se 
împinge ;

Se interzice orică
rui muncitor să stațio
neze sub secția care 
se află în curs de mu
tare.

nui schimb și redistribuirea 
personalului a crescut a- 
tît numărul membrilor for
mațiilor cit și numărul a- 
cestora. Astfel se va pu
tea acționa operativ pre
ventiv și numai atunci
cînd avem deja create
probleme de aeraj prin re
ducerea secțiunii lucră
rilor miniere.

Pentru mina Bărbă- 
teni, aplicarea noului pro
gram de lucru a mai 
creat un avantaj — s-a 
aprobat transformarea bi
roului de aeraj în sector 
de aeraj, aceasta presu- 
punînd și un spor de per
sonal care va putea să 
contribuie mai mult Ia 
îmbunătățirea întregii ac
tivități de protecție a mun
cii.

Ing. Ioan KRAMMER, 
inginer șef cu securitatea 
minieră la I.M. Bărbăteni

flux continuu, nu da po
sibilitatea unei întreți
neri corespunzătoare a 
traseului de transport, a- 
părînd deseori defecțiuni 
la macaze, defecțiuni ca
re puteau duce la acci
dentarea personalului 
care s-ar fi aflat în preaj
ma lor la deraieri de 
vagonete cu consecințele 
bine cunoscute. Odată 
cu aplicarea noului pro
gram de lucru s-a hotă- 
rît ca transportul să fie 
oprit la acest orizont timp 
de 30 de minute la fie
care schimb, timp în care 
muncitorii intră și ies din 
mină. în felul acesta 
posibilitatea accidentării 
oamenilor din cauza ac
tivității de transport a 
fost eliminată. Totodată, 
prin decuplarea liniei de 
troliu se face și econo
mie de energie electri
că.

O altă problemă cu care 
ne confruntam în activi
tatea de transport a per

■ Este in
terzisă cir
culația ma- 
nipulantului 
sau a altor 
persoane pe 
transportor.

13 Dacă 
comanda 

transporto
rului se face 
direct de la 
întrerupăto- 
ul auto
mat (380 ; 
500 V) se 
vor folosi 
în mod o- 

bligatoriu 
mănuși c- 
lectrice ;

LA CEREREA C.M.V..T

Semnalistul va admi
te transportul artifici
erilor în colivie astfel :

— pe fiecare etaj nu
mai două persoane, din 
care cel puțin unul ar
tificier ;

— etajele neocupate 
de artificieri și însoți
tori, vor rămîne libere 
de oameni sau materia
le.

sonalului de la suprafa
ță în subteran în condi
țiile vechiului program 
de lucru era legată de 
numărul insuficent de cu- 
plătOri la puțuri. Neavînd 
asigurat personalul ne
cesar, cuplătorii trebuiau 
să rămînă de la un 
schimb la altul. Acum 
prin eliminarea unui 
schimb, și, prin urmare, 
a unei intrări și ieșiri pe 
puț la încheierea șutu
lui, această problemă a 
fost rezolvată.

M-am referit la avanta
jele oferite de noul pro
gram în activitatea de 
transport din subteran, 
pentru că această activi
tate are un rol deosebit 
pentru desfășurarea nor
mală a procesului de ex
tracție a cărbunelui, pen
tru îndeplinirea integra
lă a prevederilor de plan. •:

Ing. Vergilă STĂNESCU, i 
inginer set cu securitatea i 

minieră la I.M. Dîlja

PAGINĂ REALIZATĂ
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întilnirea consultativă de lucru Acțiuni în favoarea păcii

a secretarilor Comitetelor Centrale și dezarmării

ale partidelor comun'ste 
și muncitorești din țările 

membre ale CAER
MOSCOVA 10 (Agerpres). 

— în zilele de 8—9 fe
bruarie 1983 a avut loc, la 
Moscova, întilnirea consul. 
tativă de lucru a secreta
rilor comitetelor centrale 
ale partidelor comuniste 
și muncitorești din țările 
membre ale Consiliului de 
Aiutor Economic Reciproc 
și a reprezentanților per- 
manenți ai țărilor C.A.E.R.

La întîlnire au participat 
din partea Republicii So
cialiste România tovarășii 
llie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
l C.R„ Miu Dobrescu, mem

Agendă diplomatică
SOFIA 10 (Agerpres). — 

Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, l-a primit pe 
Uter Turkmen, ministrul 
afacerilor externe al Tur
ciei, aflat în vizită oficială 
în capitala bulgară, trans
mite agenția BTA. Au 
fost examinate relațiile 
bulgaro-turce în domeniile 
politic, economic și cul
tural, precum și unele as
pecte ale situației interna
ționale. O atenție deosebi
tă a fost acordată proble
melor dezarmării, consoli
dării păcii și securității în 
Balcani, în Europa și în 
întreaga lume.

LA GENEVA a avut Ioc, 
joi, o nouă ședință piena- 
ră a delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.A. participante la 
negocierile privind limi
tarea și reducerea arma
mentelor strategice. De a- 
semenea, în aceeași zi s-a 
desfășurat reuniunea ple
nară a delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.A. la tratativele pri
vind reducerea armamen
telor nucleare în Europa 

bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., 
și loan Total, membru al 
C.C. al P.C.R., vieeprim- 
ministru al Guvernului, 
reprezentantul permanent 
al țării noastre în C.A.E.R.

Au fost dezbătute pro
bleme legate de perfecți
onarea și adîncirea în con
tinuare a colaborării eco
nomice și tehnico-științi- 
fice dintre țările membre 
ale C.A.E.R.

întilnirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere tovără
șească reciprocă.

RIAD 10 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, aflat 
într-o vizită în Arabia 
Saudită, a avut convorbiri 
cu ministrul saudit al 
afacerilor externe, prințul 
Saud Al Faisal, și cu mi
nistrul apărării, Sultan 
lbn Abdul Aziz, informea
ză agenția palestiniană de 
știri WAFA. Au fost exa
minate diverse aspecte ale 
situației generale din lu
mea arabă și probleme de 
interes comun, precizează 
agenția citată. •

— informează agenția 
TASS.

TAKESHI HIRABA- 
YASHI, secretar gene
ral al Comitetului Cen
tral Executiv al Partidu
lui general Socialist din 
Japonia, a încetat din

LONDRA 10 (Agerpres). 
— Vicepreședintele State 
lor Unite, George Bush, 
a efectuat o vizită la Lon
dra, ultima etapă a turne
ului său în Europa oc
cidentală. în capitala bri
tanică, el a avut convor
biri cu primul ministru 
Margaret Thatcher și cu 
ministrul de externe, Fran
cis Pym. Au fost discutate 
aspecte ale relațiilor Est- 
Vcst, în special probleme 
referitoare la proiectele 
NATO de amplasare a noi 
rachete americane cu rază 
medie de acțiune în Euro
pa occidentală, conflictul 
din Orientul Mijlociu, pro
bleme ale situației din zo
na Atlanticului de. sud și 
America centrală.

Prezența lui Bush la 
Londra — arată agenția 
I.euter — a prilejuit rea 
firmarea opoziției opiniei 
publice britanice față de 
cursa înarmărilor. în a- 
cest sens, în capitala bri
tanică au fost organizate 
mari demonstrații în fa
voarea dezarmării, pentru 
salvgardarea păcii.

★
TOKIO 10 (Agerpres). — 

în mai multe cartiere ale 
orașului Tokio s-au des
fășurat mitinguri și ma 
nifestații de masă împotri
va războiului, la care au

Neofasciști arestați de poliția italiană

ROMĂ 10 (Agerpres). —
Poliția italiană a arestat 13 
neofasciști care au parti
cipat, săptămîna trecută, 
la un atac împotriva re
prezentanților Federației 

viață la Tokio, în urma 
unui stop cardiac.

RATA ȘOMAJULUI în 
Olanda a atins, la sfîrși- 
tul lunii ianuarie, nivelul 
record de 17 la sută din 
totalul forței de muncă a 
țării, relevă statisticile 
publicate la Ilaga. Numă
rul total al șomerilor a 
fost de 744 400, eu 128 000 
mai mulți docît la sfîrșitul 
lunii decembrie. 

participat îndeosebi repre
zentante ale Congresului 
nipon al mamelor și ale 
Federației nipone a orga
nizațiilor de femei. Ma
nifestațiile s-au desfășu
rat sub lozincile „Nu ar
melor nucleare 1“ și „Să 
apărăm pacea !“.

★
BONN 10 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat 
ziarului „Deutsche Volk- 
szeitung" din Dusseldorf, 
generalul în rezervă Gert 
Bastian, cunoscut partizan 
al păcii din R.F. Germania, 
a declarat că rachetele a 
mericane „Pershing" con
stituie mijloace de ducere 
a unui război nuclear. El 
a chemat la intensifica
rea luptei împotriva am
plasării in Europa occi
dentală a acestor rachete. 
Este foarte clar că înce
tarea cursei înarmărilor 
ar fi folositoare întregii 
lumi. „Eu, care sint un 
specialist în materie, a 
spus fostul general vest- 
german, susțin că trebuie 
să se pună capăt acestei 
curse nebunești și să se 
renunțe la amplasarea ra
chetelor americane în Eu
ropa occidentală. Acest 
lucru ar servi cum nu se 
poate mai bine intereselor 
noastre".

I

i 
! 
ț

Tineretului Comunist Ita
lian, la Torino. în cursul 
atacului, mai multe per
soane au fost rănite.

Acțiunile extremiștilor 
de dreapta din Italia stîr- 
nesc indignarea opiniei pu
blice progresiste, fapt a- 
testat dc numeroase arti
cole publicate în presa i- 
taliană, care relevă că neo
fasciștii intenționează să 
ridice teroarea și violența 
la rangul de politică ofi
cială. Totodată, ziarele 
subliniază că uneltirilor 
reacțiunii trebuie să li se 
dea riposta cuvenită prin 
acțiunile unite ale forțelor 
democratice italiene.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Safari expres; 
Unirea : Conspirația.

LONEA : Nea Marin 
miliardar.

AN1NOASA : Contra
bandiștii din Santa Lucia.

VULCAN — Luceafă
rul : Provocarea drago
nului.

LUPENI — Cultural : 
Un om trăind în viitor.

URICAN1 : Toate mi 
se întimplă numai mie.

Mica publicitate

I
;■
i

CU ocazia aniversării a 
26 de ani, soțul Vasile 
Baleia din Vulcan, urează 
soției sale Firuța, multă 
sănătate, fericire și tra
diționalul „La multi ani 
(105)

PIERDUT autorizație de 
macaragist, pe numele Cioa
ră Elena, eliberată I.S.C.I.R. 
Sibiu,- în anul 1975. O de
clar nulă. (165)

PIERDUT legitimație, dc 
serviciu pe numele Sofalvi 
Dominic, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. (163)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mol
dovan Teodor, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tecar 
Ion. eliberată dc I.M. Lu
peni. O declar nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Petre 
Ion, eliberată de I.M. Lu
peni. O declar nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚURI

COLECTIVUL de oameni ai muncii din cadru]
C.C.S.I.T.U.M., Filiala Petroșani. transmite sincere 
condoleanțe familiei îndoliate pentru pierderea bu
nului lor coleg

ing. VLĂDICA IGNAT
(168)

SOȚUL Nicolae (Culiță) amintește cu profundă 
durere că se împlinește un an de la decesul mult iu
bitei sale soții

BOANTA ILEANA (ILUȚA)
Toți cei ce ați cunoscut-o păstrați o clipă de adu

cere aminte pentru sufletul ei bun și blind. Timpul 
care trece nu mă poate face să te uit niciodată. (155)

TV
15,00 Telex. 15,05 Con- ; 

sultații pentru elevii cla- I 
sei a VIII-a. Chimie, i
15,30 Emisiune în limba i 
germană. 17,25 Tragerea i 
loto. 17,35 La volan. 17,50 i 
J001 de seri. 20,00 Tele- i 
jurnal 20,15 Aetuălita- i 
tea economică. 20,30 i 
Art peste timp ; 1933— i 
1983. 50 -de ani de la e- i 
rcicele lupte revojuțio- ; 
nare din 1933 ale mun- i 
citorimii române. 20,45 J 
Studenție, ani de aur. ; 
Program muzical-literar. j 
21,00 Cadran mondial. i
21.20 Film artistic „Sol- i 
stițiu de vară". Premieră i 
pc țară. 22,00 Telejurnal, i 

serviciu pe numele An- 
dronic Lucian, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Orban 
Viorel, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vereș. 
loan, eliberată de I.M. Lu
peni. O declar nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iosif 
Maria, eliberată de 
P.C.V.S. Petroșani. O de
clar nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kovacs 
Veronica, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(166)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Jimborean Mar 
cel și Jimborean George- 
ta, eliberate dc Institutul 
de mine Petroșani. Le de
clarăm nule. (167)

DE FAMILIE

Duminică, 13 februarie
8,00 Consultații pentru 

bacalaureat (seral).
8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

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

— Telex.
— Pe strune de vioară.
— Umor și muzică în... 

februarie.
— Cascadorii rîsului.
— Un compozitor și cîn- 

tecele sale.
— în pași de dans.
— Romanțe și cîntcce 

de voie bună.
14.30 Desene animate :

Noi aventuri in epo
ca de piatră.

— Pe valea cu doruri 
multe.

— Drumuri prin memo
rie.

— Microrecital : Lumini
ța Scordaliu.

— Faptul divers.
— Telcsport.
— Melodiile marelui e- 

cran pe micul ecran.
— Semnal.
— Tinere talente.
— Fabule și tclefabule.
— Selecțiuni de la Fes

tivalul de muzică u- 
șoară San-Remo 1983.

18,10 Călătorii spre viitor. 
19,00 Telejurnal.

— Sport.
19.30 Călătorie prin țara

mea. Ploiești . —
Cîmpina.

19,50 Cîntarea României.

20.20 Telecinemateca.
Aida.
Producție a studiou
rilor italiene,

21.50 Telejurnal.
22,00 Studioul muzicii u-

șoare.
Luni, 14 februarie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,15 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20.30 Tezaur folcloric.
20.40 Film artistic.

O lume fără cer.
Producție a Casei 
de filme 5.

22,00 Telejurnal.
Marți, 15 februarie

11,00 Telex.
11,05 Profesiunile cincina

lului.
11,25 Flori patriei. Mo

mente coregrafice pe 
muzică ■’omâneasc ă.

11,55 Actualitatea econo
mică.

12,10 Tezaur folcloric.
12.40 Călătorie prin țaia 

mea. Ploiești — Cîm
pina.

16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.30 Ansamblul folcloric 

„Cununa" din Pe- 
trești — Dîmbovița.

16,45 Clubul tineretului.
17.20 Cabinet profesional 

pentru lucrătorii din 
agricultură.

17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Partid erou, partid 

victorios. Program li
terar - muzical - co
regrafic.

20,55 Dialogul faptelor.
21,15 Teatru în serial.

PROGRAMUL Țl/

Cinci trăiești mai a- 
devărat
de Paul Everac.

22,UU telejurnal.
Miercuri, 16 februarie

16,00 Telex.
16,05 Consultații pentru 

admiterea în invăță- 
mînlul superior agri
col.

16,25 Tragerea pronoex- 
pres.

16,35 Din inimă un cîntec 
patriei și partidului. 
Cîntece revoluționa
re și patriotice.

17,00 Universul femeilor.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal
20,20 Monumente pentru 

zile eroice. 50 de ani 

de la luptele munci
torești, revoluționare 
din ianuarie - februa
rie 1933.

20.50 Sub gloriosul steag 
munci toresc.

— Spectacol muzical - 
literar - coregrafic.

21,40 Telejurnal.
21.50 Izvor de frumusețe. 

Program de muzică 
ușoară.

Joi, 17 februarie
11,00 Telex.
11,05 Școala satului, școa

lă pentru sat.
11.30 Melodii populare 

instrumentale.
11.50 Reportaj de scriitor. 

Minerii.
12,05 Film serial.

Enola Gay.
Episodul 1.

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16.30 Studioul tineretului
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea econo

mică.
20,45 Cîntec nou pe plai 

străbun. Melodii

populare.
21,00 Socialismul — soci

etate a echității so
ciale, muncii și dem
nității umane.

21,15 Teatru în serial.
Cînd trăiești mai a- 
devărat 
de Paul Everac.

22.00 Telejurnal.
Vineri, 18 februarie

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

elevii clasei .a VIII-a.
15,30 Emisiune in limba 

germană.
17.25 Tragerea loto.
17,35 La volan.
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Cadran mondial. 

România și proble
mele lumii contem
porane.

20,40 Film artistic. 
Destinația Mahmu- 
dia.
Producție a Casei de 
filme Trei.

22,00 Telejprnal.
Simbătă, 19 februarie

11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și 

literaturii române în 
școală.

11.25 Film artistic. 
Mîndrie.

12.15 Ora de muzică.
13.15 Noi în anul 2 000.
13,30 La sfîrșit de săptă- 

mînă (I).
— Telex.

— Pe Mara în sus... cu 
Angela Buciu,

— Privindu-ne țara. 
Suceava.

— Gala desenului ani
mat.

— Incredibil, dar... a- 
devărat.

— Marile aventuri ale 
Himalaiei.

— Șah.
— Roza cânturilor.
-— Muppets.
— Privindu-ne țara. 

Pe Dunăre-n sus.
— Magnetoscop muzical: 

Johny Logan.
— Telesport: Cum l-a 

învins Ivan Lendl, pe 
John Mc Enroe în fi
nala circuitului in
ternațional World- 
Championship. Ten
nis — ediția Dallas 
1982.

18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.30 La sfîrșit de săptă- 

mînă (II).
— Teleenciclopedia.
— Dialogul orchestrelor,

20.30 Film serial.
Enola Gay.
Ultimul episod.

— Brașovul cîntă, Bra
șovul ride, Brașovul 
dansează. Spectacol 
de varietăți cu pu
blic.

22,00 Telejurnal.
22,10 Mondovîsion.
22.30 Cîntece îndrăgite.

KrDALȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani »tr N. Bălcescu — 2. telefoane 4 16 62 (secretariat), 41663, 12464 (secții». TIPARULi Tipografia Petroșani str. N. Bălcescu — 2.


