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cultural-educative

Șase întreprinderi miniere 
și-au depășit sarcinile de plan

După cum am aflat de la dispecerul Combinatu
lui minier din Petroșani, ziua de 18 mai a.c. s-a do
vedit deosebit de rodnică. Șase întreprinderi miniere, 
f.M. Petrila, l.M. Paro.șeni, I.M. Lonea, I.M. Vulcan, 
I.M. Dîlja și cariera Cîmpu lui Neag au raportat 
producții dc cărbune peste sarcina stabilită prin pre
liminar. Merită să fie subliniat în mod deosebit e- 
fortul colectivelor de muncă de la IM. Lonea, l.M. 
Dilja și I.M. Vulcan, care după o perioadă dc nerea- 
lizări, în ultimele trei zile au început să-și depășeas
că sarcinile de plan.

Pe primele locuri în întrecerea socialistă pentru 
mai mult cărbune se situează colectivele de la carie
ra Cimpu lui Neag și I.M. Petrila. Numai de la a- 
ceste două întreprinderi au fost livrate peste plan de 
la începutul lunii mai. 8000 de tone de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic (V.S.)

O importantă rezervă de cocs

Selectarea sterilului încă de la extracție!

Producții suplimentare 
din abatajele 
mecanizate

Colectivul întreprinde
rii miniere Paro.șeni și-a 
depășit zi de zi, de la în
ceputul lunii mai, sarcini
le de plan stabilite prin 
preliminar. Cele mai sem
nificative depășiri au fost 
realizate însă în aceste 
zile, de cînd s-a declanșat 
acțiunea „Decada de pro
ducție record". Producția 
extrasă suplimentar sarci
nilor de plan Ia zi pe 
ceasta lună se ridică 
747 tone de cărbune 
fruntea întrecerii socialiste 
pentru mai mult cărbune 
se situează minerii 
brigăzile conduse ci 
vrilă Meszaroș, Nicolae 
Brutu, Victor Romeghea 
și Francisc Fazakaș, De 
menticnat este că depăși
rile se înregistrează cu 
preponderență in abataje
le dotate cu susținere me
canizată. (V.S.)

Obi.șnuit dialog mine
resc intre brigadierul 
Nicolae Toma Și ortacii 
Iui, componenții uneia 
dintre harnicele forma
ții de lucru de Ia secto
rul III al minei Dîlja, 
care se situează în rîn- 
dul celor mai harnice 
brigăzi ale minei.

Creșterea cantităților zil
nice de cărbune 
cocs reprezintă 
rativ de mare 
în Valea Jiului, Pină 
punerea in funcțiune 
noii capacități 
modernizate ] 

de la prepa- I 
rația Petri- 
la, preparato- ț_ 
rilor de la 
I.upeni le revine sarcina 
deosebită să asigure side
rurgiei cantități din ce în 
ce mai sporite de cărbune 
pentru cocs. La uzina de 
preparare a cărbunelui din 
I upeni ne-am putut con
vinge odată în plus de a- 
< castă necesitate stringen
tă prin prezența la fața 
locului a reprezentanților 
industriei siderurgice care 
solicită insistent noi canti
tăți de cărbune cocsifica- 
bil, urmărind, de aseme
nea, ca acesta să fie 
cît mai bună calitate

pentru 
un impe- 
actualitate 

la 
a

Datele culese evidenția
ză însă persistența unor 
neîmpliniri în problema 
calității. Cu toate efortu
rile depuse, preparatorii 
livrează încă huilă cocsifi-

CALITATEA
oțih(>Mc4«ă (te coHțfunță mliw’iiMca

cabilă avind atît umidita
tea cît și conținutul de 
cenușă depășite. In prima 
jumătate a lunii mai, de 
exemplu la Hunedoara 
s-au livrat produse cu 
conținut de 
șit în medie 
sulă, iar la Galați 
te 3 la sută.

— Nu avem nici 
blemă tehnică sau 
zatorică în măsură 
împiedice în 
indicatorilor 
ne spunea in urmă cu do
uă zile conducătorul

cenușă depa- 
cu 1,7

cu
. la 

pes-

Pro-o
organ i- 
să ne 

realizarea
calitativi —

l.P.S.R U.E.E.M.Stimulent puternic al eforturilor de sporire 
a produefiei in abataje

a trecut 
anului,

seamă pe 
cărbunelui, ocu- 
merit un loc de 
între colectivele 

din bazin Cele 
tone extrase 
vorbesc cu 

rodnicia

vind realizarea 
ce le revin din 
tele Congresului 
și Conferinței 
ale partidului în
bătălie patriotică 
sporirea producției 
cărbune. De la prima

sarcinii or 
documen- 
al XII-lca 
Naționale 

marea 
pentru 

de 
ve-

vizuală 
să 

to-

în perioada ce 
de la începutul 
miner i din Petrila au ob
ținut succese de 
frontul 
pînd pe 
frunte 
miniere
peste 15 000 
suplimentar 
prisosință despre 
(■forturilor colectivului.

între aceste realizări 
propaganda vizuglă 
cadru1 întreprinde ri i 
xistă o relație ncmijloi 
Un adevăr despre cap’ 
poate convinge ori 
străbate, împreună cu 
norii care intră sau 
din subteran, traseul 
duce de la poarta ini iniei 
și pînă la puț 
neazî in sala d 
întregul traseu, 
mari, vizibile
StJ
chemări

i Ș> 
din

e- 
'(•ită. 

se

sau stațio- 
apet. Pe 

pa rrc u ri 
și atractive, 

adresează minerilor cu 
îndemnuri pri-

Propaganda vizuală, 
diversă, atractivă , 

contingătoare

propaganda vizuală 
mina Petrila impre- 

prin caracterul 
bine țintit, prin 
in pofida forme- 

varietate — 
gazete, 

o 
pri-

dere, 
de la 
sionează 
unitar si 
conținut,
lor de mare 
panouri, grafice, 
afișe, <<ea ce denotă 
concepție judicioasă
vind orientarea tematică, 
e preocupare asiduă pen-

tru menținerea in actuali
tate.

— Propaganda 
trebuie să stimuleze,
informeze, ne spunea 
varășul Tiberiu Svoboda, 
secretar adjunct al comi
tetului de partid pe mină. 
Această cerință am avut-o 
in vedere la elaborarea 
planului propagandei vi
zuale, în reîmprospătarea 
ei centinuă, în funcție 
evenimentele la zi, mai 
les a documentelor 
oartid recent apărute.

Pe baza acestor orientări, 
pr .paganda reflectă sarci
nile concrete ale minei, a- 
le sectoarelor, angaja
mentele de întrecere, pre
zintă colectivele fruntașe, 
realizările lor. în afară de 
grafice și panourile din in-

de
a- 
de

Ioan DU BEK

(Continuare io pag. a 2-a;

Economii de energie
La I.P.S.R.U.E.E.M. Pe

troșani se înregistrează pe 
primele patru luni ale a- 
cestui an însemnate econo
mii de energie, în condiți
ile depășirii sarcinilor dc 
plan la producția marfă. 
Prin reducerea normelor 
de consum, la energia e- 
lectrică s-a obținut o eco
nomie de 226 000 kilowați 
oră, iar la energia termică 
143 Gigacalorii. La obține
rea acestor succese o im
portantă contribuție au a- 
dus-o secția de stîlpi 
draulici din Vulcan 
telierele Livezeni și 
nița. (S.V.)

imaa «aerara

APA

hi- 
și a- 

Var-

nor- 
calitati- 

stabi’itc. 
mini

mal 
direct

pro- 
prepa- 

apreciez

a

creșterii 
cărbune
cocs,

„cheia" cocsului 
mîinile mineri-

parației din Lupeni, ingi
nerul Francisc Appel, în 
schimb, conținutul de umi
ditate și de cenușă al căr
bunelui pc care-1 primim 
dc la întreprinderile mi

niere este de
parte de a sa
tisface 
mele 
ve 
Fără

maliza eforturile și 
mari ce ne vizează 
in vederea 
ducției de 
rat pentru 
că. totuși, 
se află în 
lor.

Ne-am convins in diferi
tele puncte de recepție a- 
le cărbunelui brut că da
tele statistice ale laborato
rului de calitate de. la 
I.upeni coincid cu realita
tea. în prima jumătate a 
lunii mai, toate unitățile 
miniere ce livrează cărbu
ne preparației Lupeni au

(Continuare in pag. a 2-a)

s-au 
u- 
cu 
a-

• Ieri, la Vulcan 
desfășurat întîlniri ale 
nor scriitori cunoscuți 
minerii și elevii din 
coastă localitate. Alături
de membrii cenaclului „Pa- 
nait Istrati", au participat 
scriitori consacrați de ia 
revistele „Steaua" și „Lu
ceafărul", do la sup imen- 
tul literar al Scînteii tine
retului.

• Acțiunile de masa 
„Laudă omului muncii și

Mircea Bl'JORESCl

(Continuare in pag a 2-a)

Preînscrierea—etapă importantă 
a activității de oritntare școlară 

și profesională a elevilor

și 
in sccic- 
conținut 

de siste- 
relației

Orientarea școlară 
profesională arc, 
taica poastră, un 
nou, determinat 
mul complex al 
om — muncă productivă 
— satisfacerea nevoilor ma
teriale și spirituale, deve
nind o parte integrantă a 
sistemului dc educație 
multilaterală a tineretului, 
îmbinarea armonioasă a 
cerințelor economiei jude
țului și intereselor profe
sionale ale elevilor și pă
rinților acestora este con
diția esențială a activității 
de orientare școlară și pro
fesională. Educatoarelor, 
învățătorilor, profesorilor le 
revine sarcina cunoașterii 
științifice a elevilor, a cul
tivării intereselor și apti
tudinilor acestora, a for
mării dragostei față de 
muncă, a educării intere
selor pentru meseriile prio-

a

ritare. Pentru realizarea' 
acestor obiective, in 
se organizează orc 
tice de dirigenție, 
și excursii 
întîlnlri cu 
ai diferitelor 
manifestări științifice, 
țiuni de popularizare orga
nizate în școlile generale 
de către reprezentanții li
ceelor de specialitate, dis
cuții individuale cu elevii 
și părinții.

în clasa a VIH-a aceas
tă acțiune este finalizată 
prin elaborarea și prezen
tarea sfatului de orientare 
școlară și profesională, ca
re se consemnează în fișa 
de preînscricre. Mențio
năm că recomandarea nu

școli 
tema- 
vizite 

documentare, 
reprezentanți 

profesiuni, 
ac-

Prof. Vasile BICOI, 
inspector școlar județean

(Continuare în pag. a 2-a)

In pag. a 3-a

acest bun al nostru, al tuturor, 
s-o folosim cu deosebită grijă!
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să

Stefan NEMECSEK

la se-

Astăzi, 
clubul 
orașul

FĂRĂ

sute, 
unor 

a-

Acesta, pără- 
de muncă î- 
vreme, s-a fo- 
„idee trăznet";

SUPĂRARE!

nivelat,

cu-

tO- 
vi-

u-
se 

de- 
iar

(Urinari din pag. I)

orna- 
, a- 
; în

Simțul gospodăresc 
în fața obiectivului

(Urmare din pag. I)

Am trecut deja de jumătatea lui mai, 
ultima lună a primăverii acestui an. 
Pentru orice bun gospodar, era timp su
ficient și condiții atmosferice deosebit 
de prielnice pentru declanșarea unor 
ample acțiuni de curățire și aranjare a 
incintelor întreprinderilor, de punere în 
ordine și la adăpost, a materialelor 
utilajelor din depozite.

Inaugurăm așadar rubrica „Fără 
părare I", prin prezentarea incintei mi
nei Lonea. împreună cu tovarășa Nasta 
Uie, șeful biroului administrativ am fă
cut o scurtă plimbare prin incintă cu 
aparatul de fotografiat. Iată cîteva din
tre imaginile surprinse :

1. Numeroase utilaje, în parte refolo
sibile, scoase din subteran, așteaptă nu 
departe de clădirea administrativă 
fie băgate în seamă de cineva...

2. La depozitul de materiale, 
poate mii de părți componente ale 
utilaje zac într-o mare dezordine, 
mestecate cu elemente TH, material 
lemnos, fier vechi etc.

3. Utilaje pentru care s-au plătit mari 
sume de bani, năpădite de vegetație, 
„stau pe dreapta" în apropierea turnu
lui de răcire a apei de lingă stația 
compresoare.

4. în „ograda" gospodăriei anexă 
minei, numeroase resturi de utilaje 
mașini se transformă lent, dar sigur, 
rugină.

5. în spatele atelierului mecanic 
„munte" de șpan, resturi de utilaje 
foarte mult fier vechi, care rivalizează 
cu înălțimea podului rulant.

este obligatorie pentru e- 
levl, este doar un sfat au
torizat care derivă dintr-o 
bună cunoaștere a elevului.

Acțiunea de preînscrie- 
re este o inițiativă în în- 
vățămîntul din județul nos
tru, aplicată din anul șco
lar 1982/1983. Venind în 
sprijinul elevilor și părin
ților, preînscrierea a tre
zit un mare interes în ju- 
dejul nostru și în 
județe ale țării, 
etapă a orientării 
și profesionale 
următoarele momente 
nale : elaborarea proiectu
lui caracterizării finale 
de către dirigintele clasei; 
completarea fișei școlare; 
ședința colectivului de 
profesori ai elevului în ca
re se definitivează caracte
rizarea finală și se elabo
rează sfatul de orientare 
școlară și profesională, ca
re se prezintă elevilor și 
părinților ; completarea și 
înmînarea fișei de preîn- 
scriere părintelui care va 
semna dacă este sau nu de 
acord cu alegerea făcută 
de elev ; desfășurarea ac
țiunii „Zilele liceelor", în 
care elevii, împreună cu 
părinții, vor vizita liceele 
șl școlile generale pentru 
care optează, vor depune 
fișele și vor asista la dife
rite acțiuni organizate 
(cercuri științifice, lucrări

de laborator, lucrări prac
tice în ateliere, etc.).

„Zilele liceelor", — ac
țiunea propriu-zisă de pre- 
înscriere — se va desfășu
ra, pentru liceele și școli
le generale cu treapta I 
din Valea Jiului și din ju
deț, în zilele de 21 mai 
după-amiază, începînd de

celelalte 
Această 
școlare 

cuprinde 
fi-

Preinscrierea

importantă
la ora 14,30, și în 22 mai, 
începînd de la ora 8.

în linii mari programul 
acestor zile va fi următo
rul : în primele două ore 
ale fiecărei zile grupurile 
de elevi și părinți, însoți
te de profesorii diriginți 
și alte cadre didactice din 
școlile de la care provin, 
vor depune fișele de pre- 
înscriere la liceele sau șco
lile generale pentru care 
au optat ; timp de o oră — 
o oră și jumătate se va 
organiza, pe grupuri, vizi
tarea liceului sau școlii 
și se va asista la activităT 
țile pregătite. în ultima

parte va fi organizată o 
întîlnire a elevilor și pă
rinților cu colectivele di
dactice și conducerile de 
școli, cu reprezentanți ai 
întreprinderilor pentru ca
re se pregătește forța de 
muncă (se va face o pre
zentare a liceului, a con
dițiilor de înscriere, a po
sibilităților de încadrare 
după absolvire, a măsuri
lor pentru colaborarea ac
tivă dintre liceu și elevii 
preînscriși etc.).

Avantajele acestei ac
țiuni sînt evidente. Părin
ții și elevii își formează 
o imagine reală despre ba
za materială a liceului, 
despre condițiile de pregă
tire și de integrare în 
muncă, iar colectivele di
dactice stabilesc un prim 
contact cu viitori lor e- 
levi. în perioadele imediat 
următoare, în cadrul lice
elor șl școlilor generale cu 
treapta I se vor organiza 
cursuri de pregătire la 
matematică și limba româ
nă, după un grafic care 
va fi comunicat tuturor 
școlilor generale. Ne expri
măm încrederea că ascul- 
tînd sfatul competent al 
colectivelor de cadre di
dactice, elevii și părinții 
se vor orienta spre profi- 
lele prioritare ale econo
miei municipiului care a- 
sigură mari posibilități de 
integrare în . activitatea 
productivă.

Stimulent
(Urmare din pagina 1)

cinta minei, de mare actua. 
litate și deosebit de atrac
tive sînt în acest sens 
dițiile gazetei de 
„Minerul" și „Faptul 
Gazeta își consacră 
recentă succeselor 
tivului pe perioada 
tă de la începutul 
atrăgind atenția — ] 
gă o realizare grafică reu
șită — printr-un 
sugestiv : „Faptele 
răspunderi
în bătălia pentru 
pendența 
rii". Tot 
lei" redă 
pe luna

e- 
perete 

l zilei", 
ediția 
colec- 
trecu- 
anului 
pe lîn-

generic 
înaltei 

muncitorești 
inde-

energetică a ță- 
la zi, „Faptul zl- 
realizările minei 

în curs, inclusiv

Valorificarea materialelor
refolosibile

puternic

ZONA VITREGITA. 
La Lupeni, în zona stră
bătută de DN 66 între 
podurile peste pîrîul Brăi- 
ț-a și Jiul de Vest, a fost 
un loe viran. Nu de mult, 
acest teren s-a 
iar cetățenii au plantat 
un șir de copaci < 
mentali. Din păcate, 
cest teren a devenit 
ultimul timp loc de de
pozitare a pămîntului 
excavat pentru construc
ții. Aceasta în ciuda 
nei tăblițe prin care 
interzice pe acel loc 
pozitarea pămîntului, 
pomii sînt rupți. Cineva 
trebuie să se ocupe, 
tuși, de această zonă 
tregită. (V.S.)

• SEDIU NOU. în 
rînd, unitatea de meca
nică fină din Vulcan a 
cooperativei „Straja" Lu
peni (șef unitate Dumi
tru Luț), se va muta în 
sediu nou, amenajat la 
parterul blocului 18 de 
pe noua arteră a orașu
lui — Bulevardul Victo
riei.

• CURS DE INIȚIERE. 
Clubul sportiv Construc-

torul minier Petro
șani organizează un curs 
de inițiere pentru tenis 
de cîmp. Durata cursului 
este de șase săptămîni, 
iar înscrierile se primesc 
începînd de astăzi 
diul clubului.

• CENACLU, 
de la ora 18,30, la 
muncitoresc din 
Petrila și-au dat întîlnire 
membrii cenaclului lite
rar „Venus". Vor prezen
ta din creațiile proprii 
tovarășii Ionel Zmău și 
Constantin Cîmpeanu. 
(V.S.)

• „SFREDELUL", ru
brică satirică a gazetei 
de perete „Minerul" de 
la I.M. Lupeni, relatea
ză despre o faptă ieșită 
din comun a unui meca
nic de locomotivă din 
sectorul I. 
sind locul 
nainte de 
losit de o 
a legat locomotiva cu nn 
lanț de o armătură. E 
necrezut, dar adevărat 
(I.D.)

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ

După cum am aflat de 
la contabilul șef Ion Gea
nă de la I.M. Uricani, în 
perioada scursă din acest 
an de la această întreprin
dere au fost livrate oțelă- 
riilor din țară pentru re
introducerea în circuitul 
economic 94,5 tone fier 
vechi, 8,11 tone fontă. De 
asemenea, au fost rccupe-

rate pentru valorificare 
250 kg cupru, 200 kg bronz 
și 2,7 tone aluminiu. Au 
mai fost redate circuitului 
economic însemnate can
tități de deșeuri de hîrtie 
și textile. Și în continuare 
colectivul întreprinderii 
miniere acționează pentru 
valorificarea materiale
lor refolosibile. (Gh. B.)

felicitările adresate de 
conducerea colectivă a în
treprinderii, minerilor, sec
torului II pentru realizări 
deosebite. Totodată, panoul 
abordează și o problemă 
de disciplină, informînd 
asupra desfacerii contrac
tului de muncă al unor 
absentomani, măsură ceru
tă de colectiv, cu intransi
gență, cu prilejul 
cății muncitorești", 
mănător și gazeta 
retul și producția" 
dează critic problema sta
bilizării personalului, cri- 
ticînd unii tineri certați 
cu disciplina muncii.

De curînd, la multiplele 
forme ale propagandei vi
zuale se adaugă și gazeta ere. 
ației tehnice de masă care, 
din prima sa ediție, inse
rează realizările din acest 
domeniu hotărîtor pentru 
perfecționarea tehnologi
ilor de extracție.

Prin conținutul bogat și 
mereu în actualitate, prin 
mijloacele atractive și di
verse pe care le uzitează, 
propaganda vizuală la 
mina Petrila se constituie 
într-un stimulent puternic 
în viața, activitatea și rea
lizările colectivului.

Jude-
Ase- 

„Tine- 
abor-

Continuă 
acțiune 

(Urmare din pag. I) 

creației sale" continuă 
astăzi la Uricani, Institu
tul de mine Petroșani și 
bazele sportive din muni
cipiu. Pentru ora 10, Con
siliul de conducere al Ca
sei de cultură din Uricani 
își propune deschiderea 
expoziției de carte social- 
politică pe tema „Țelul su
prem al politicii partidului 
— omul, bunăstarea sa“. 
Și consiliul U.A.S.C. din 
Institutul de mine Petro
șani și-a programat pentru 
astăzi, ora 12, un „Dialog 
despre literatură", în ca
drul căruia va avea loc o 
întîlnire între studenți și 
scriitorii care ne sînt oas
peți.

• La ora 15, este pre
văzută o amplă acțiune 
organizată în cadrul lunii 
tineretului hunedorean 
„Costești 1983". în organi- 
zarea Comitetului munici
pal U.T.C., se vor desfă
șura etapa pe municipiu a 
concursurilor de tenis de 
masă și acțiunea ciclotu
ristică „Locuri cu rezonan
ță în istoria mișcării mun
citorești din județul Hu
nedoara".

depășit conținutul de ce
nușă admis. „Coeficientul 
de umiditate este, de ase
menea, excesiv de ridicat, 
îndeosebi de la cărbune
le care ne sosește de la 
pilierul „est" al I.M. Lu
peni", ne spunea inginerul 
Pavel Irimia, șeful pro
ducției din preparație. La 
fața locului, pe linia de 
descărcare a cărbunelui 
din pilier am putut vedea, 
într-adevăr, vagoane în
cărcate mai mult cu apă 
decît cu cărbune, „Noro
iul din cărbunele sosit din 
pilier și sterilul din cel 
de la cariera Cîmpu lui 
Neag ne creează mari gre
utăți pe flux — ne spunea, 
arătîndu-ne vagoanele res
pective, șeful echipei loan 
Gîrda. Se înfundă silozu
rile, se opresc benzile, nu 
pot funcționa concasoare-

Atît cărbunele din pilic- 
11 „est" al minei Lupeni 

cit și cel de la Cîmpu lui 
Neag, ambele capacități de 
producție relativ noi din 
bazin, reprezintă posibili
tăți în plus pe seama că-

rora a sporit și crește în 
continuare producția de 
cărbune pentru cocs. Date 
fiind cerințele concrete 
în acest sens, zilnic, circa 
jumătate din producția ca
rierei Cîmpu lui Neag e 
supusă deja preparării. S-ar 
putea prepara mai mult,

ră. în general, un cărbune 
frumos, curat. Mai aștep
tăm. La sosirea mașinii 
conduse de Constantin 
Leancă zărim însă blocuri 
de steril cîntărind cîteva 
sute de kilograme, care, 
normal, trebuiau selectate 
în carieră. Aflăm că ma-

steri
încă de la extracție!

afirmă specialiștii, întrucît 
un bulgăre de cărbune cu
rat din acest nou 
minier conține < 
în proporție de 6—7 
sută (mai puțin decît con
ținutul în cărbunele livrat 
pentru cocs 1). Dar, 
ce livrează cariera la 
ceastă oră depășește 
la sută cenușă. De ce ? A- 
flăm răspunsul la punctul 
de încărcare din gara Băr- 
băteni, unde-1 întîlnim pe 
maistrul Gheorghe Pîrțac, 
reprezentant al carierei. 
Urmărim împreună mași
nile care sosesc din carie-

cîmp 
cenușă 

’ ia

ceea
a-
60

șina a fost încărcată de 
excavatoristul loan Ioniță. 
în următoarea mașină, con
dusă de Gheorghe Albu, 
și încărcată în carieră la 
excavatorul „PROMEX 2", 
e mai multă piatră decît 
cărbune. Șoferul afirma că 
a primit, totuși, dispoziție 
să descarce la rampa 
cărbune. La situația 
pectivă, maistrul 
ne-a
luat hotărîrea ca, printr-un 
bon, 
jate

de 
res- 

Pîrțac, 
declarat : „Deși s-a

mașinile să fie diri- 
încă de la ieșirea din 

carieră spre rampele 
steril sau spre cea

de 
de

cărbune, am fost, totuși, 
nevoit să întorc înapoi ma
șini trimise la gară cu 
conținut de steril exagerat. 
Nici excavatoriștii și nici 
cei ce dirijează mașinile 
nu sînt încă destul de e- 
xigenți in privința cali
tății...".

Subliniem din nou, în 
concluzie, că siderurgia ro
mânească are la această 
oră nevoie vitală de cocs. 
Pe lingă preparatori, apor
tul cel mai important la 
creșterea producției de 
cocs revine întreprinde
rilor miniere din vestul 
bazinului, care au sarcina 
să ridice extracția zilnică 
cel puțin la nivelul pla
nului. în același timp, se 
impune să fie respectate 
prevederile la calitate, în
deosebi acolo unde, ca in 
situațiile prezentate, nu se 
cere altceva decît mai 
multă atenție pentru selec
tarea sterilului sau a impu
rităților. Acesta este un 
comandament major al 
momentului pentru toți 
minerii, pentru comparti
mentele de specialitate și 
conducerile tehnice ale 
întreprinderilor miniere.



VINERI, 20 MAI 1983 Steagul roșa 3

J jJ

J j
APA acest bun al nostru, al tuturor, 

s-o folosim cu deosebită grijă!
r

Cerințe de stringentă actualitate

Sâ primeze consumul rațional, 
concomitent cu accelerarea

și finalizarea lucrărilor 
la noile surse

Am avut o primăvară săracă în ploi și va începe o vară timpurie, zgîrcită 
în precipitații. Din această cauză există și unele dificultăți în furnizarea apei, 
fapt simțit de locuitorii orașelor din Valea Jiului : în timpul nopții, dar și în
tre unele ore din zi, a fost necesară aplicarea unui program de restricții, de e- 
conomisire a apei și de consum rațional. Am solicitat detalii despre această pro
blemă de largă și actual interes cetățenesc, de la tovarășul Hitter Adolf, șeful 
secției apă la întreprinderea de gospodărie comunală și locativă Petroșani.

— Cititorii ziarului 
nostru ne-au sesizat di
ferite aspecte referitoa
re la furnizarea apei 
potabile. Care este si
tuația actuală în aceas
tă privință ?
— Datorită faptului că 

sursele existente nu asi
gură debitul necesar, in- 

' că mai sîntem nevoiți 
\ să facem restricții în ma

joritatea localităților din 
Valea Jiului. Acest pro
gram se aplică pe pe
rioada nopții, dar și în 
timpul zilei (în Lupeni, 
Vulcan, cartierul Aero
port din Petroșani), cam 
3—4 ore. în acest fel, se 
acumulează apa în rezer
voare pentru a asigura 
consumul necesar.

— Ce greutăți există 
acum în acest domeniu 
al apei ?
— Din cauza lipsei de 

precipitații au scăzut de
bitele la principalele sur
se. La lacul de acumu
lare de la Valea de 
Pești, de exemplu, cota 
maximă de retenție (care 
este 826,50) a ajuns la 
816. Pentru creșterea de
bitului a fost nevoie de 
o stație de pompare pro
vizorie, cu pompe de 
mare capacitate, pentru 
a compensa debitul pre
levat din lac. Datorită a- 
cestei acțiuni, cota apei 
a ajuns la 823, ea fiind

în creștere deoarece se 
pompează 2000 mc pe oră 
din Jiu." Dar acest sistem 
este consumator de 
nergie electrică — 
kWh. Iată de ce s-a 
țiat o lucrare, aflată 
curs de executare, 
construire a unei 
duete prin care se 
duce apă de la o
superioară a Jiului. Cînd 
lucrarea va fi încheiată

e- 
270 
ini- 

în 
de 

con- 
va a- 

cotă

lucrări la 
conduc-

Pești — 
mărirea

ca- 
fil- 
r e 

a 

Și
rezervoa-

Și 
de

e1I I

i

r

• Lucrările planifi
cate pentru creșterea 
pacității de captare, 
trare, trata
și înmagazinare 
apei pe sursa Taia 
construirea
relor din Petroșani 
Vulcan, executate 
Grupul de șantiere din 
Valea Jiului al T.C.H., 
trebuiau să fie încheia
te și puse în funcțiune 
în anul trecut. în 
ceste întîrzieri își 
originea -faptul că 
în 
se 
ne 
de
relevat în ultima 
ne a Consiliului 
Iar municipal
șani, care a analizat do- 
meniul prestărilor de 
servicii către populație.

a-
are 

abia 
antoamna acestui 

vor pune în funcțiu- 
încă trei rezervoare 
apă potabilă, s-a 

sesiu- 
popu-
Petro-

zzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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zxz/zzz/zzzzzzzzz/zzzzz/zzzzzzzzz
în lac vor ajunge 500 1
pe secundă, astfel eli- 
minîndu-se consumul de 
energie electrică. Conduc
ta va avea 6,3 km și este 
executată de O.G.A. Deva 
O altă sursă este la Taia 
unde, tot pentru a com
pleta debitul necesar, 
s-au început lucrări de 
mărire a capacității sta
ției de captare cu încă 
150 mc pe secundă. între
prinderea noastră este 
preocupată de dublarea 
capacității stației de fil
trare, construindu-se 
un decantor care va 
tribui l'a furnizarea 
potabile de calitate.
tru a elimina acest pro
gram de restricții în fur
nizarea apei potabile măi

T E o

încă 
con- 
apei 
Pen-

este 
apartamente- 

în Valea 
a asigu- 

apa pota- 
se fac e-

considerabile. 
acestea multe 
ale blocuri- 

inundate, în 
apartamente 

feno-

• Peste 40 000 
numărul 
lor construite 
Jiului. Pentru 
ra locuitorilor 
bilă necesară, 
forturi 
Cu toate 
subsoluri 
lor sînt 
peste 500
a fost depistat 
menul de condens. Sînt 
încă multe întîrzieri în 
întreținerea și folosi
rea fondului locativ, ex
ploatările de gospodă- 

locati-comunală și 
nu acționează 
și eficient

opera
pen tru 
defec-

rie 
vă 
tiv
remedierea unor 
țiuni la instalațiile sa
nitare, pentru eliminarea 
fenomenului de condens 
și igrasie.

c

1

3

sînt programate 
Jieț ; dublarea 
tei Valea de 
Lupeni, pentru 
capacității de transport ;
creșterea capacității sta
ției de tratare la Valea 
de Pești ; construirea u- 
nor noi rezervoare la 
Lupeni, Petrila, Vulcan, 
Petroșani.

— Este știut faptul că 
în multe întreprinderi 
apa potabilă este utili
zată în scopuri indus
triale. Cum acționează 
I.G.C.L. Petroșani 
astfel de situații ?
— Este, într-adevăr, 

numai risipă de apă, 
și un consum excesiv. 
S-a întocmit un program 
— care se va finaliza, în 
mod eșalonat, pînă în 
1985 — împreună cu în
treprinderile miniere 
pentru a se crea noi sur
se pe lîngă întreprinderi, 
acolo unde este posibil. 
S-au proiectat noi cap
tări la Valea Morii, Cri- 
vidia Și altele. Pe 
aceste lucrări, 
mare interes și 
conștientizarea 
lor că folosirea 
instalațiilor contribuie la 
economia de apă potabilă 
fără de care confortul în 
apartamente este impo
sibil.

I

Apa potabilă pe... apa sîmbetei. Această neplăcu
tă realitate ne-o sugerează imaginea de mai sus. în 
fapt această mostră a risipei, a neglijenței și nepăsă
rii nu este, din păcate, singulară în Valea Jiului, ci 
poate fi întîlnită în multe locuri din localitățile 
noastre.

Simțul gospodăresc, civic, impune să fie oprită 
cu fermitate risipa de apă !

Falosiți 
cu atenție 
instalațiile 1
Prin scurgerea per

manentă (cu grosi
mea unui chibrit) a 
robinetului se pierd 
zilnic 40 găleți cu a- 
pă, risipa ajungind 
la 12 mc intr-o lună. 
Cantitatea de apă po
tabilă pierdută într-o 
lună de 1000 robineți 
defecți — 12 000 mc 
— este echivalentă 
cu consumul de apă 
potabilă al cartierului 
Aeroport — Petro
șani, într-o zi. în re
țeaua de distribuire 
a apei din Valea Jiu
lui se pierd, din a- 
ceastă cauză, 84 li
tri/secundă.

Cetățeni !
lîngă 

acordăm 
pentru 

locuitori- 
corectă a

Pagină realizată de
T. SPĂTARU,
T. ȚAȚARCA, 

Foto : Șt. NEMECSEK

Din colțuri diferite ale 
municipiului ne sosesc la 
redacție sesizări care vi
zează, pe de o parte, in
suficiența apei pe unele 
străzi, la etajele supe
rioare ale unor blocuri, 
iar, pe de altă parte, ni 
se semnalează locuri în 
care se risipesc inutil 
din conductele de ali
mentare mari cantități de 
apă.

„De trei săptămîni — 
ne scrie Augustin Igna 
din Vulcan, strada Car- 
pați nr. 5/1 —, mai 
multe familii sîntem lip
site de apa rece atît de 
necesară. Am anunțat în 
repetate rînduri defec
țiunea la sectorul apă al 
E.G.C.L. Vulcan, dar nu 
6-a luat nici o măsură de 
reparare, cu toate că noi 
avem plătită apa la zi. 
Rugăm redacția să ne a- 
jute în rezolvarea acestei 
probleme".

Dintr-o altă scrisoare 
adresată redacției de că-

c

de

Gospodăriți cu gri
jă apa ! Pentru a be
neficia în permanen
ță de apă potabilă, 
n-o irosiți !

Dați dovadă
simțul responsabili
tății, de spirit civic 
— închizînd „robine
tul risipei de apă“ 
în orice loc îl întîl- 
niți !

I
I

i
c

l

tre pensionarul loan 
Ciur din Petroșani aflăm 
că prin mai multe „scă
pări" din rețeaua de ali
mentare se pierde multă 
apă. Menționăm 
surse de risipă 
de semnatarul 
la fața locului :

aceste 
văzute 

scrisorii 
robinet

De ce resursele proprii 
au rămas numai pe hîrtie !

Numai la I.F.A. „Vîsco- 
za“ — Lupeni se consumă 
50 litri/secundă, adică 4325 
mc/zi. Și, să nu uităm, că 
este apă potabilă !

Tot în categoria unități
lor mari consumatoare dc 
apă potabilă dar folosită în 
scopuri industriale este 
și stația de betoane de la 
Livezcni, care întîrzie ne- 
permis de mult să-și ame
najeze o instalație proprie 
de captare. La stațiile de 
comprcsoare încă nu s-a 
generalizat reciclarea apei 
care mai este risipită.

în cantități mari, se fo
losește apa potabilă și la 
rampele de spălare

Sînt doar cîțiva consu
matori industriali ai apei 
potabile — APA de care 
au nevoie locuitorii muni
cipiului. Or; este știut, u- 
nitățile industriale au fă
cut studii și proiecte pen
tru construirea de resurse 
proprii pentru apa indus
trială. De ce sînt lăsate nu
mai pe hîrtie, în condiți
ile în care apa potabilă nu 
ne ajunge ?

auto.

așteptată de oameni în 
locuințe. Alte asemenea 
surse de risipire a apei 
se află în fața magazinu
lui alimentar nr. 2 
strada Aurel Vlaicu. 
aici e vorba tot de 
robinet care 
chide bine și lasă să

nu se

din
Și 

un 
In
se

Să nu îngăduim 
a !

în loca-

a folosi 
element

risi
< 

defe.ct aflat între depo
zitul de mobilă nr. 1 și 
Fabrica de pîine. Defect 
de mult timp, lasă să 
curgă în văzul lucrăto
rilor de la depozit și fa
brică o marc cantitate de 
apă. în strada 
lîngă podul de 
rîul Boțoni, o 
în conducta de
re lasă să curgă în pîrîu, 
aproape neobservat, apa

Mîndra, 
peste pî- 
spărturâ 

alimenta-

sară. De asemenea, în 
străzile Karl Marx și
Cărbunelui.

Avind în vedere aceste 
aspecte subliniem că da
toria de a nu îngădui ri
sipa de apă revine, 
egală 'măsură, atît 
toarelor de apă din 
drul E.G.C.L.-urilor, 
și cetățenilor, 
deoarece la

în 
sec- 
ca- 
cît

Aceasta 
„scăpările"

de pe străzi, din incin
tele unităților economi
ce și instituțiilor trebuie 
adăugate cele din lo
cuințe — cu nimic mai 
puține — multe produ- 
cînd risipirea unor mari 
cantități de apă captată, 
tratată și transportată cu 
cheltuieli considerabile 
de la surse pînă 
lități.

Necesitatea de 
rațional acest
de nelipsit al confortului 
și activității noastre co
tidiene, implică din par
tea tuturor o gospodărire 
corespunzătoare, cu mare 
grijă, cu mult simț de 
răspundere.

Cetățenii sînt datori să 
pună la punct instala
țiile din locuințe, iar lu
crătorii de la sectoarele 
de apă ale E.G.C.L.-urilor 
pe cele de pe străzi, ast
fel ca din apa de Tare a- 
vem nevoie toți să nu se 
piardă inutil nici măcar 
o picătură.
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Presa chineză despre rezultatele fructuoase 
ale recentei vizite făcute în România de 
tovarășul Hu Yaobang, secretarul general 

al C.C. al P.C. Chinez
BEIJING 19 (Agerpres). 

Intr-un editorial intitulat 
„O marc prietenie, o vizi
tă plină de succes", „Zia
rul poporului", organ al 
C.C. al P.C. Chinez, salută 
cu căldură vizita rodnică 
întreprinsă de tovarășul Hu 
Yaobang in România și 
Iugoslavia.

„China și România — 
se relevă în articol — sînt 
țări socialiste, ale căror 
popoare au luptat cu curaj 
pentru independență și li
bertate și, în cele din ur
mă, sub conducerea parti
delor lor comuniste, au

Reacții după 
semnarea acordului 

libaneze-israelian
ALGER 19 (Agerpres). 

In legătură cu semnarea 
acordului libanczo-israe- 
lian privind retragerea tru
pelor străine din Liban, 
Ministerul de Externe al 
Algeriei a dat publicității 
un comunicat în care se 
apreciază că această evo
luție sporește „riscul in
troducerii în Orientul Mij
lociu a unor factori supli
mentari de instabilitate șl 
agravează situația precară 
ce prevalează în regiune" 
— informează agenția APS. 
„Reafirmînd atașamentul 
ferm față de necesitatea 
respectării stricte a inte
grității teritoriale și a n- 
nității naționale a Libanu
lui, Algeria rămîne con
vinsă, în același timp, că 
reglementarea crizei din 
Orientul Mijlociu nu poate 
fi realizată fără satisface
rea drepturilor naționale 
legitime ale poporului 

palestinian" — menționează 
documentul. 
„ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZ//Z//ZZ/////Z/ZZZZZZ///ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.Zzzz„ rZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZ/ZZ////Z/Z/ZZZZZ//ZZZZZZZZZZZZZ/Z/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzzzz., /z/ZZZZZZZZZ>.

reușit să se elibereze. De 
atunci ele realizează cu 
succes procesul edificării 
socialiste.

Partidul Comunist Ro
mân a adus mari contri
buții la instaurarea 
principiilor relați
ilor dintre partidele co
muniste și țările socialiste. 
In cursul convorbirilor cu 
conducătorul Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Hu Yaobang a dat o înaltă 
apreciere atitudinii sale 
ferme în susținerea ade
vărului și sprijinului a- 
cordat Partidului Comu
nist Chinez. Au fost rea

Perspectivă „
BONN 19 (Agerpres). In

tr-o prezentare — apreciată 
de agenția DPA drept 
„foarte critică" — a pers
pectivelor CEE, făcută Ia 
numai cîteva zile după în
cheierea, fără nici un re
zultat palpabil, a reuniunii 
miniștrilor de externe ai 
„celor zece", Hans-Dietrich 
Genscher, ministrul aface
rilor externe al R.F.G., a 
subliniat că nici un stat 
din Piața comună nu va 
reuși să-și rezolve proble-

foarte critică”

LA BIBLIOTECA RO
MAN/. din Roma a avut 
loe o manifestare cultura
lă cu prilejul căreia prof. 
Vasile Drăguț, rectorul Ins
titutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" din 
București, a vorbit despre 
arta românească contem
porană.

FOSTUL PREȘEDINTE 
al Partidului Nou Demo
cratic din Coreea de Sud, 
Kim Yong Sam, a declarat 
greva foamei. în semn de 
protest împotriva politicii 
de teroare a administrației 
de la Seul. Kim Yong Sam, 
privat — împreună cu su
te de alte personalități 
sud-coreene — de dreptul 
de a desfășura activități 
politice, a cerut încetarea 

firmate principiile corecte 
ale independenței, deplinei 
egalități, respectului reci
proc și neamestecului în 
treburile interne".

In încheiere, în editorial 
este exprimată convinge
rea că, în noile condiții 
istorice, prietenia de ne
prețuit și colaborarea în 
toate domeniile dintre 
partidele chinez .și român, 
care au la bază marxismul 
si se caracterizează prin- 
tr-o nobilă încredere reci
procă, vor fi cu siguranță 
consolidate în continuare, 
vor deveni mai viguroase 
și se vor dezvolta an dc an.

in Piața comună
mele proprii pe seama al
tora. El a menționat că, 
după părerea sa, lipsa do
rinței de cooperare în de
pășirea marilor dificultăți 
economice cu care este 
confruntată Piața comună 
face să se contureze peri
colul unei „descompuneri 
lente" a acesteia. Genscher 
a apreciat că aspectele ce
le mai grave pe care tre
buie să le combată CEE 
sînt șomajul și protecțio- 
nismul.

Pe
represiunilor, punerea în 
libertate a deținuților po
litici și înfăptuirea de re
forme democratice.

MII ȘI MII DE PERSOA
NE din provinciile din 
nord-cstul Argentinei luptă 
pentru a diminua pe cit 
posibil pagubele imense 
provocate de cele mai mari 
inundații înregistrate în 
această parte a țării în ul
timii 100 de ani. In pro
vincia Formosa patru ‘ mi
lioane de hectare de teren 
se află sub ape. Mai mul
te sate au dispărut pur și 
simplu de pe harta țării,

Miting pentru 
pace la Moscova

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
La Palatul sporturilor ,de 
pe Stadionul Central Le
nin din Moscova a avut 
loc, joi, un miting pentru 
pace al reprezentanților o- 
pinici publice din capitala 
sovietică, la care au parti
cipat 12 000 de persoane, 
informează agenția TASS. 
In cursul mitingului s-a 
reafirmat hotărîrea popo
rului sovietic de a face to
tul pentru a nu permite 
declanșarea unei catastro
fe nucleare și de a se frî- 
na cursa înarmărilor.

UN GRĂITOR 
DOCUMENT 

AL U.N.I.C.E.l .
LIMA. 19 (Agerpres). Pes

te 35 de milioane de copii 
din America Latină, în 
vîrstă dc pînă la cinci ani, 
trăiesc intr-o mizerie cri
tică, fiind lipsiți dc cele 
mai elementare condiții dc 
igienă, a declarat Tereza 
Albanez, director regional 
al UNICEF pentru Ame
rica Latină și zona Carai
bilor.

Un document al UNICEF 
subliniază că, în 1982, în 
țările în curs de dezvolta
re au murit peste 45 000 
de copii zilnic din cauza 
malnutriției și lipsei asis
tenței medicale. Aceste de
cese, a subliniat Tereza 
Albanez, puteau fi evitate, 
ele datorîndu-se sărăciei, 
care poate fi lichidată.

iar populația s-a retras 
spre zonele ncinundate, în- 
cereînd să-și improvizeze 
adăposturi. In capitala pro
vinciei — Resistencia — 
3000 de persoane dintr-un 
cartier mărginaș sînt total 
izolate din cauza creșterii 
pînă la 8,5 metri a cotei 
apelor rîului Parana.

CAPITALA STATELOR 
UNITE ale Americii ocupă 
al doilea loc în ceea ce 
privește consumul de al
cool. Totodată, potrivit 
unor documente oficiale, 
consumul de droguri se a- 
flă și el într-o ascendență 
îngrijorătoare la Washing
ton. Astfel, la o populație 
de 630 000 de oameni, ora
șul are aproximativ 60 000 
de alcoolici și 15 000 de 
consumatori de stupefiante.

FILMt

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Domnul Mi
liard ; Unirea ; Un echi
paj pentru Singapore,

LONEA : Comoara.
ANINOASA : Năpasta.

VULCAN — Luceafărul: 
Marea evadare, I-IT.

LUPENI — Cultural : 
Papillon, I-II.

URICANI : Imperiul
contraatacă.

TV.

15.00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea in învă- 
țămîntul superior

Oe la C.E.C.—Filiala Petroșani
Asigurarea bunei ser

viri a depunătorilor cons
tituie una din preocupă
rile permanente ale Ca
sei de Economii și Con- 
semnațiuni. Pe această 
linie se înscrie și măsu
ra luată ca la emiterea 
unui nou libret de eco
nomii, unitățile C.E.C. să 
inmîneze depunătorului 
un tichet pe care este în
scris numărul libretului 
de economii emis și este 
aplicată ștampila unității 
emitente.

Pe baza tichetului, u- 

Mica publicitate
VIND Moskvics 408, sta

re bună, telefon 44029, zil
nic. (553) _

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mates 
Dorel, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(547)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Zaharia 
Ciprian, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (548)

ANUNȚ DE

JEAN — Eduard anunță cu profundă durere că 
s-au scurs 3 ani de la decesul tatălui său

DIAMAND I. JEAN
Vei rămîne veșnic în amintirea mea. (549)

tehnic. Chimie an
organică,

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.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20.30 Civica.
20,45 Un cîntec pe adre

sa dumneavoastră.
21,10 Cadran mondial.
21.35 Film artistic. Cu

rierul. Premieră pe 
țară.

22.25 Telejurnal.

nitățile C.E.C. au posibi
litatea să identifice în 
mod operativ’ fișa de cont 
al libretului de economii 
— în cazul pierderii a- 
cestuia, în situația în ca
re titularul nu cunoaște 
numărul libretului res
pectiv.

în acest scop, este ne
cesar ca tichetul să fie 
păstrat separat de libre
tul de economii, fiind cel 
mai sigur mijloc de i- 
dentificarc a fișei de 
cont a libretului pierdut.

PIERDUT legitimație că
lătorie C.F.R. nr. 495 pe 
numele Petruț Florian, eli
berată de Direcția muncii 
județul Hunedoara. O de
clar nulă. (550)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mihai 
Constantin, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (551)

FAMILIE

Duminică, 22 mai

8,00 Consultații pentru 
admiterea în învăță- 
mintul superior a- 
gricol.

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. 

Din sumar j
— Telex.
—- Pagini muzicale de 

virtuozitate.
— Ritm și melodie.
— Cascadorii risului.
— Sub cupola circului.
—- Cîntece de viață lun

gă.
14,30 Desene animate.

—- Drumuri printre a- 
mintiri.

— Antologia umorului 
românesc.

— „Traviata la Huși".
—• Sub cerul senin al 

cîntecului, microreci- 
tal.

— Tejesport.
— Steaua fără nume.
— Semnal.

17,00 Jurnalul științelor și 
al călătoriilor. Din 
tainele mărilor.

— Miniaturi muzicale și 
umoristice.

18,10 Călătorii spre viitor. 
Emisiune realizată în 
colaborare cu Con
siliul Național al Or

ganizației Pionieri
lor.

19,00 Telejurnal.
19.15 Cintarca României — 

județul Mureș.
20,00 Telecinemateca : Ci

clul : Mari actori,
mari regizori. Din
nou împreună. Pre
mieră pe țară.

21.50 Telejurnal.
•— Sport.

22,10 întîlnire cu opera, 
opereta și baletul.

22.30 Avanpremiera săp- 
tămînală TV.

Luni, 23 mai

14.50 Telex.
14,55 Secvențe argentinie- 

ne.
Documentar.

15.15 Emisiune în limba 
maghiară.

20,00 Telejurnal.
20.25 Gintă la Stupea o 

vioară...
20.35 Panoramic economic. 
21,05 Tezaur folcloric.
21.35 Curier cetățenesc.
21,45 Roman foileton. Ma

rile speranțe.
22.15 Telejurnal.

Marți, 21 mai

11,00 Almanahul familiei.
11.30 Roman foileton. Ma

rile speranțe.
12,00 Panoramic economic.
12.30 Desene animate, 
13,00 Telex.

16,05 România pitorească.
16.20 Anunțuri și muzică.
16,30- Viața școlii.
17,00 Universul femeilor.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Mugurel de cîntec 

românesc. Ciprian Pe
ru mbescu.

21,05 La zi în 600 de se
cunde.

21,15 Teatru TV. Sfîntul 
de Eugen Barbu. Pre
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mieră TV. Prima par
te.

22.25 Telejurnal.

Miercuri, 25 mai

16,00 Telex.
16,0; Popasuri iordanie- 

ne.
16.25 Viața culturală.
17,00 Tragerea pronoex- 

pres.
17,10 Telesport.
17,45 1001 de seri
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Melodii și inter- 

preți.
21,50 Forum politico-ideo

logic.

21,10 Teatru TV. Sfîntul. 
Ultima parte.

22.25 Telejurnal,
Joi, 26 mai

11,00 Universul femeii.
11,45 Film serial Bulevar

dul Paulista.
12.25 Moment folcloric.
12,35 Desene animate.
16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16,30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.

20,00 Telejurnal.
20,20 înaltă solie de pace, 

prietenie și colabora
re : Vizita președin
telui Nicolae 
Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ccaușescu in Turcia.

20,50 Flori de cîntec ro
mânesc Melodii
populare.

21,00 Fotograme din rea
litate. Reportaje, in
terviuri. relatări,
transmisiuni directe, 
muzică.

21.30 Film serial Omul 
din Atlantis.

22,05 Telejurnal.
22,15 Ritmuri tinerești.

Vineri, 27 mai

15.00 Telex.
15,05 Consultații pentru

admiterea în învă-
țămîntul superior
tehnic.

15,3.1 Emisiune în limba
germană.

17,25 Tragerea loto.
17.35 La volan.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Creșterea prioritară 

a ramurilor de vîrf 
ale industriei româ
nești.

20,40 Serial științific. Cor
pul um: n

21,00 Un cîntec pe adresa 
dv.

21,15 Cadran mondial.
21.35 Film artistic. Intim- 

plări intr-un orășel. 
Premieră pe țară.

22.20 Telejurnal.
Simbătă, 28 mai

11.00 Cultivarea limbii și 
literaturii române în 
școală.

11,30 Film serial. Omul 
din Atlantis.

12,05 Ort de muzică
13,00 La sfirșit de săplă- 

mină.
Din sumar :

— Telex.
— Privindu-ne țara, pri- 

vindu-i pe oamenii 
ei.

— Copii' noștri.
— Șah,

•— Un minut cu D.R. Po
pescu.

— Secvența telespectato
rului.

— Noi înregistrări.
— Muppets.
— La Lancrăm, recilin- 

du-1 pe Lucian Bla- 
ga Moment.

— Despre o profesiune.
— Roza vînturilor.
— Autograf muzica].
— Gala desenului ani

mat.
— Telesport.

18.15 Reportaj '83. Lumină 
din adîncuri.

18,30 Mm — cronica eve-
nimentelor politice.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Lg sfirșit 

mină 11 .
di suptă-

Din sumar
Ritmuri muzicale

19.30 Teleenciclopedia
20.00 1 L. Caragiale in vi-

zi unea lui Sică Ale
xand'-cscu ii noapte
furtunoasă 
ment;

(frag

20.15 Dar. sa li eu ilor.
20,30 Film seria Bulin ar-

cilii I’aulist 
d u 1 8

a. Episod

21.15 lTn -.urîs i n .. priină-
vară.

22,10 Telejurnal 
Sport.

22. li Invitații T ■ leviziunii.
Emisiune 
distractivă.

muzical-
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