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La 1. M. Livezeni
Dotarea tehnică — 

folosită intensiv, eficient!

STABILIZAREA Șl PREGĂTIREA
PERSONALULUI MUNCITOR

problemă de prim ordin
La o analiză atentă a- 

supra numărului și struc
turii personalului mun
citor din subteran se 
poate constata că la I.M. 
Livezeni, comparativ cu 
cifra de plan, se menține 
un deficit zilnic de peste 
300 de oameni. Efectivul 
mediu zilnic realizat în 
primele două decade ale 
lunii decembrie în subte
ran a fost d"ar de 1120, 
față de 1436 cît este pla
nificat. Cifra medie indi- 
cind lipsa 
muncitor s-a menținut in 
tot anul 1983 la fel de 
mare, fiind luată în con
siderare fără a include 
zilele de odihnă planifi
cate, concediile de boală, 
învoirile șj nemotivatele* 
Aceasta a dus la o însem
nată pierdere de pro
ducție după cum ne-a 
informat ing. șef cu pro
ducția Constantin Io- 
nescu. Să urmărim însă 
ce a întreprins conduce
rea întreprinderii pentru (Continuare in pag. a 2-a)

de personal

a asigura efective medii 
zilnice la nivelul sarcini
lor de plan.

în cadrul întreprinde
rii au funcționat, în anul 
1983, cursuri de califica
re pentru pregătirea de 
mineri, electricieni și lăcă
tuși. Au dobîndit meseria 
de miner 65 de oameni și 
cea de electrolăcătuși 40. 
Deci în total au fost ca
lificați 105 oameni, ceea 
ce reprezintă doar o trei
me din deficitul zilnic de 
personal în subteran. De
sigur, în paralel, s-au fă
cut și unele eforturi pen
tru recrutarea și stabi
lizarea personalului mun
citor. Dar fluctuația mare, 
care s-a menținut și se 
menține lună de lună s-a 
repercutat și asupra cu- 
irindeiii îr.ai largi in 

cursurile proprii de cali-

Viorel STRALIȚ, 
Gheorglie SPÎNU

< PAG. — 50 BANI

Dialog mineresc între brigadierul loan Cojocarii și cîțiva ortaci din 
schimbul condus de Constantin Grigoriu, componenții uneia dintre formați
ile de lucru cu bune rezultate de la sectorul IV investiții al I.M. Vricani.

!n cadrul sectorului IV al I. M Peinla

pozitivă in creșterea productivității muncii
La sectorul IV al I.M. 

Pcțrila, ieri dimineața, la 
prima oră. Forfotă, rapoar
te, situații, socoteli. Inter
locutorul nostru, inginerul 
Ilarie Bora, conduce sec
torul cam de la jumătatea 
anului 1983. Pînă la acea 
dată, sectorul „șchiopăta".

. Dacă în luna august, spre 
exemplu, se înregistra un 
minus la producția de căr
bune de aproape 5000 tone, 
cu o nerealizare a produc
tivității de o tonă pe post, 
în luna octombrie sectorul 
a extras 3700 tone peste 
plan, iar în noieihbrie 4000 
tone de cărbune suplimen
tar. La zi, după două de
cade din decembrie, plusul 
sectorului este de 2700 to
ne de cărbune Producti
vitatea munci în cărbune

4Ș Din luna ianuarie piuă în noiembrie, produc
tivitatea muncii în cărbune a crescut de la fi.8 lone 
pe post la 8.1 tone pe post, cu vîrfuri de 9.2 tone pe 
post Nivelul producției extrase din abatajele sec
torului a crescut de la 26 500 tone de cărbune la 
32 b(!0 tone 4 La temelia acestor creșteri : £ întine
rirea conducerii sectorului £ măsuri tehriico-organi- 
zatorice $ transport fără „strangulări" £ aprovizio
nare fără cursur Abataje frontale cu susținere in
dividuală cu vîrfuri <le productivitate de-12 tone pe 
post, cu 4 tone pe post mai mult dccîf sarcina 0 Pers
pectiva e la fel de bună.

este depășită cu 700 kg pe 
post.

Să analizăm care au fost 
căile care au condus la re
dresarea situației? în pri
mul rind este vorba des
pre o mai bună organiza
re a procesului de pro
ducție. O realizare meri
torie rezidă din introduce
rea in zona estică a secto-

rului a metodei de exploa
tare sub tavan de rezisten
ță. Deci, o măsură tchnico- 
organizatorică salutară, 
care a condus Ia atacări în 
profil mai mare, ușurînd 
accesul și realizîndu-se un 
aeraj corespunzător. Dacă 
înainte, in zona estică, se 
lucra cu un singur frontal, 
rarqpri cu două, acum

funcționează permanent 
două abataje frontale și 
sînt cazuri în care se a- 
junge să funcționeze 3 a- 
bataje frontale în 
neriță.
întregii linii de front a sec
torului s-a hiat, -deja, mă
sura plasării Corespunză
toare la o brigadă (condu
să de Mihai Ignat) care să 
lucreze în permanență cu 
două abataje. I.a ora actu
ală se merge în permancn" 
ță cu 3 abataje frontale și 
uneori cu patru. S-a pri
mit un ajutor substanțial 
de la conducerea între
prinderii, în sensul asigură
rii plasării optime a aba
tajelor, al orientărilor ân-

Mircea RUJORESCU

perma-
Pentru acoperirea

(Continuare în pag. a 2-a)

In fruntea întrecerii dintre secta-re
După primele două decade ale lunii decembrie, 

colectivul de mineri din cadrul sectorului II al I.M. 
Lupeni se află în fruntea întrecerii socialiste intre 
sectoare, cu un plus de 1580 tone cărbune.

Succesele sint rodultnUnrii depuse de minerii din 
brigăzile conduse de Simion Itusu, Marin Turneanu 
și Dionisie Agoston. Așa după cum ne-a relatat 
maistrul mecanic principal Ion Caragca, aceste re
zultate nu puteau fi obținute fără o funcționare ire
proșabilă a instalațiilor și utilajelor electromecani
ce, de care, dispune sectorul. Echipele de eleetrolă- 
eătuși conduse de Ioan Pîrvulescu și Gheorglie Stoi- 
chir au dat dovadă de spirit de inițiativă, hărnicie 
și pricepere în efectuarea lucrărilor ce le-au fost 
încredințate.

DISCUȚIILE 
INDIVIDUALE 
important mijloc 

de activizarea tuturor 
membrilor de partid

la ilu- 
in curți* 

magazii, 
gospodărești j

GII. SPÎNV

Un notabil succes la I.U.M. Petroșani

Planul

(Cont. în 9»t. ■ 2-a)

de 
I n tre- 
utilaj

zilele 
rămas 

anu- 
aces- 

va

In
au mai 

la sfîrșitul 
colectivul 
întreprinderi

de la
i de
Petroșani au 

ca în flecare 
din acest an

Romulus DRAGOȘ. 
secretar al comitetului municipal 

de partid

Aspect de muncă din 
cadrul atelierului 
reparații al minei 
roșeai, unde se 
tuează revizia și 
pararea tuturor 
șînilor și utilajelor mi
niere scoase din aba
tajele subterane ale 
întreprinderii.
Foto: Șt. NEMECSEK
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Fiecare aparta- 
menl, tiecaie locuin
ță, îiecare ioc public, 
trebu.e să constituie 
terenul de acțiune 
pentru economisirea 
energiei !

Prin chibzuință și 
consum redus, prin 
renunțarea 
minatul 
garaje, 
anexe 
și combatînd once 
risipă — REDUCEȚI 
CuNbUMUi.de 
nergie electrică 
cel puțin

Discuțiile individuale cu 
membrii de partid, înche
iate nu demult în toate 
organizațiile de bază din 
municipiul nostru, au cons
tituit și în acest an un 
moment de deosebită im
portanță in v iața internă 
de partid, prilejuind eva
luarea muncii fiecă ir co
munist, a apoitului lor la 
bunul mers al activității 
colectivului din care fac 
parte, determinînd fiecare 
membru de partid ca, pe 
baza unei analize exigen
te, critice și autocritice, să 
vină cu propuneri concrete 
pentru perfecționarea mun
cii de partid.

în urma preocupărilor 
stăruitoare ale organelor 
de partid pentru pregăti

și desfășu-

rarea 
in mod eșalonat, 
țiilor individuale, 
organizațiilor de 
reușit să încheie 
acțiune încă din 
teinbrie, cu aproape 
tregul efectiv de membri 
de partid, iar în continua
re, pînă în 10 noiembrie, 
prezentîndu-se, în toate 
cele 531 organizații de ba" 
ză, și concluziile privind 
discuțiile individuale. A- 
cordînd o atenție sporită 
dialogurilor purtate cu co
muniștii, birourile organi
zațiilor de bază au reușit 
să se edifice în mod con
cret asupra activității 
membrilor de partid, asu-

in bune condițiuni, 
a discu- 
birourile 
bază au 

această 
luna oc- 

în-

temeinică (Continuare in pag a 2-a)

anual realizat înainte de termen
Constructorii 

mașini i 
prinderea 
minier 
reușit 
lună 
să-și realizeze și să-și 
depășească sarcini
le de plan la princi
palii indicatori eco- 
nomico-financiari. Ca 
urmare a depășirilor 
obținute de-a lun
gul lunilor, ei au în
deplinit sarcinile de 
plan pe întreg nnul 
1983 la producția

marfă cu 10 zile mai 
devreme.
care 
piuă 
lui, 
tei
realiza o producție 
netă suplimentată în 
valoare de 20 mili
oane lei. însemnate 
depășiri au fost obți
nute la sortimente
le de oțel brut, oțel 
aliat, echipament hi
draulic, precum șl la 
sortimentul de bază 
al întreprinderii —

tehnologlce 
minerit. De- 
sarcinilor de 

aceste sorti- 
în 

de eficiență 
dacă

utilaje 
pentru 
pășirea 
plan la 
mente s-a realizat 
condiții 
economică, dacă se 
are în vedere faptul 
că au fost obținute e- 
conomii de peste 500 
MW la energia elec
trică, 100 tone la 
combustibili, iar chel
tuielile materiale la 
1000 lei producție 
marfă vîndută și în
casată au fost redu-

se cu un leu, că s-au 
obținut 
neficii 
tare de •
20 milioane lei. 
realizarea 
rezultate 
glu au
Icctivele de muncitori 
din toate secțiile și a- 
telicrele întreprin
derii, din rîndul căro
ra s-au remarcat în 
mod deosebit cel din

Gh. BOȚEA

totodată be- 
suplimen- 
peste 

La 
acestor 

de prestl- 
contribuit co-

I 
i 
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2 Steagul r o } U Tineri, 23 decembrie ims

O carte a anului, 
un an într-o carte

ALMANAHUL 
„SCINTEIA" 1934

Un sumar bogat într-o nouă 
formulă grafică

• O retrospectivă politică, economică 
și social-culturală: 1983 — an al unor noi 
și importante izbînzi în construcția so
cialistă, de puternică afirmare a Româ- 

i niei — patru decenii de înnoiri.
Q Un amplu documentar: România 

— patru decenii de înnoiri revoluționa
re, însoțit de mărturii inedite ale par- 
ticipanților la actul de la 23 August 
1944: Oameni la răscrucea istoriei.
• Evenimente istorice, pagini evo
catoare: „Unirea — națiunea a făcut-o“; 
Eroi legendari ai libertății și Unirii — 
Două veacuri de la revoluția din Tran
silvania condusă de Horea, Cloșca și 
Crișan; 1 Mai 1939 — măreață zi de 
luptă a muncitorimii române.

ț
*

ț/
I
I 
ț

*

Experiența pozitiva
(Urmare din pag. I)

spre acest sector a noilor 
cadre. Nu în ultimul rînd, 
s-a acordat și se acordă o 
mai mare atenție respectă
rii tehnologiilor de lucru, 
adaptării acestora la condi
țiile stratului 3.

Productivitatea muncii 
se măsoară clar nu în ci
te tone ai extras ci, nea
părat, în cîte tone de căr
bune ai trimis la „ziuă“. 
Transportul le-a făcut șica
ne minerilor de la secto
rul IV. în ultima perioadă 
s-au schimbat toate covoa
rele de bandă, toate rolele. 
Probleme cu transportul 
nu mai sînt. Aproviziona
rea este făciită pe fiecare 
schimb de echipe speciale. 
Fără îndoială însă, „cheia" 
productivîtăților înalte ob
ținute la sectorul IV este 
Ștefan Alba, cu brigada 
sa din zona vestică, la cele 
trei abataje ‘frontale afla
te în funcțiune, în prezent 
și în această zonă se in
troduce metoda de exploa
tare sub ta V an de rezis

tență și există convinge
rea că vîrfurile de pro
ductivitate de 12 tone pe 
post vor fi depășite. De 
fapt, la această oră, toate 
formațiile de lucru ale sec
torului (conduse de Mihai 
Ignat, Titu Vlad și Ștefan 
Alba) își realizează pro
ductivitatea muncii în aba
taj, iar Ștefan Alba înre
gistrează o producție supli
mentară sarcinilor anuale 
de aproape 40 000 tone de 
cărbune.

Am prezentat căile și 
metodele prin care secto
rul IV al I.M. Petrila a 
reușit să crească mereu 
productivitatea muncii, o 
experiență pozitivă după 
cum se vede și în rațiunea 
că acest sector deține cea 
mai mare pondere în pro
ducția minei — 1100 tone 
pe zi, din cele 4000 ale în
treprinderii. Ceea ce ni se 
pare semnificativ, în efor
tul general pe care toți mi
nerii de la Petrila îl depun 
pentru a da țării cît mai 
mult cărbune.

La stația de radioam
plificare a minei Lu- 
peni se pregătește o 
nouă emisiune.

Foto : N. ȘTEFAN

(Urmare din pa*. I)

pra participării lor la rea
lizarea sarcinilor economi
ce și ■ a modului cum își 
duc la îndeplinire sarcini
le încredințate de b.o.b. 
Cu prilejul discuțiilor in
dividuale, birourile au do
vedit o grijă deosebită fa
ță de munca și comporta
rea comuniștilor ; s-au a- 
vut în atenție mai ales a- 
cei membri de partid care 
au săvîrșit abateri, ceea 
ce a făcut ca unii să fie 
atenționați, sau chiar puși 
Sn discuția adunărilor ge
nerale.

Atenția și exigența mani
festată de majoritatea bi
rourilor organizațiilor de 
bază față de desfășurarea 
dialogurilor cu comuniștii 
au avut drept rezultat 
îmbunătățirea activității 
membrilor de partid, a 
participării lor la viața de 
partid, la munca politică 
desfășurată pentru mobili
zarea colectivelor la în
făptuirea sarcinilor econo
mice. în majoritatea orga
nizațiilor de bază s-a Îm

bunătățit frecvența la adu
nările generale ; exemple 
elocvente sînt în această 
privință organizațiile de 
partid de la minele Uri- 

cani, Bărbăteni, întreprin
derea de confecții Vulcan, 
preparația Petrila, Institu
tul de mine, Spitalul mu
nicipal, comerț Petroșani 
și altele, unde prezența la

Stabilizarea și pregătirea 
personalului muncitor

(Urmare din pag' I)

ficare. Iată deci că se im
pune ca o primă concluzie: 
este necesară o mai mare 
preocupare pentru stabili
zarea personalului munci
tor. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît la I.M. Livezeni 
se constată și o diminuare 
treptată a ponderii munci
torilor cu vechime și expe
riență minerească. între
bat „cîți mineri șefi de 
schimb sau de brigadă pot 
să intervină în cunoștință 
de cauză pentru remedie
rea unui defect mecanic la 
o combină?", inginerul șef 
electromecanic al minei 
ne-a răspuns: „unul singur"’

Sesizînd lipsa acută de 
personal policalificat și în
deosebi de mecanizatori 
mineri, conducerea teh
nică a minei a luat unele

măsuri. încă din trimes
trul IV al acestui an, la 
I.M. Livezeni s-a înființat 
un curs de electricieni, iar 
în primul trimestru al anu
lui viitor se vor mai înfi
ința un curs special 
mecanici de întreținere 
circuitelor hidraulice 
cursuri pentru mineri, 
lectrolăcătuși și artificieri. 
Aceste măsuri sînt bune, 
necesare. Dar chiar prin 
înfăptuirea lor, deficitul 
de personal muncitor se 
prevede că se va menține, 
îndeosebi al mecanizatori
lor minieri. De ce? Fiind
că în prezent 46 la sută 
din totalul personalului 
muncitor din subteran, a- 
vînd sub cinci ani vechi
me, conform normativelor 
în vigoare, nu pot fi înca
drați pe funcțiile pentru 
care au obținut diploma de

De reală utilitate pentru fiecare întreprindere 
și instituție abonamentul la sursa documentară 

ilustrată

FOTOCRONICA AGERPRES
Fotocronica Agerpres cuprinde în fiecare număr 

un set de 12 imagini foto, însoțite de texte, înfățișînd 
cele mai importante evenimente din viața politică, 
economică și socială a țării.

Tipărită în bune condiții grafice, în 24 de nume
re anual, Fotocronica Agerpres constituie un mijloc 
eficient de propagandă vizuală în întreprinderi, ins
tituții, școli etc.

Abonamentele se pot face colectiv sau individual 
la toate oficiile și agențiile P.T.T.R., pentru un an, 
semestru sau trimestru.

Prețul unui abonament este de 200 lei anual, 100 
lei pe semestru sau 50 de lei pe trimestru.

calificare. Creșterea 
mărului de muncitori 
calificați este, desigur, 
cesară însă ea se cere să 
fie conjugată cu aducerea 
unor cadre cu vechime, cu 
o eventuală aducere de la 
alte întreprinderi de per
sonal muncitor calificat. O 
astfel de redistribuire este 
posibilă cu sprijinul 
C.M.V.J. spre mina Live
zeni, căreia i s-au dat în 
dotare utilaje moderne, de 
mare productivitate, pen
tru a pune în corelația ne
cesară gradul- de mecani
zare cu numărul și calita
tea personalului muncitor. 
Completarea, stabilizarea 
și pregătirea personalului 
muncitor în concordanță 
cu nivelul ridicat al me
canizării lucrărilor din sub
teran, constituie o proble
mă prioritară, căreia 
buie să i se dea o mai 
re atenție pentru a se 
tea realiza producția 
cărbune planificată la I.M. 
Livezeni.

nu- 
nou 
ne-

tre- 
ma- 
pu- 
de

Planul anual 
realizat

(Urmare d.o pag. n
rece,

A-

aprovizionării locurilor de 
muncă și a organizării 
muncii în condițiile acor
dului global, a transportu
lui In comun, întărirea cli
matului de ordine și disci
plină în colectivele de 
muncă, a combativității 
comuniștilor față de nea
junsuri și actele de indis
ciplină etc.

IV. Un alt neajuns a cons
tat în faptul că la discuți
ile individuale nu au par
ticipat întotdeauna toți 
membrii b.o.b., iar în unele 
organizații nu există un 
sistem unic de evidență 
privind soluționarea propu
nerilor făcute de comuniști 
în cadrul discuțiilor indi
viduale.

DISCUȚIILE INDIVIDUALE
adunările generale se ridi
că la 95—98 la sută. O 
expresie grăitoare a creș
terii preocupărilor comu
niștilor pentru întărirea 
vieții de partid, a activi
tății economico-sociale o 
constituie cele aproape 
'7 80Q de propuneri formu
late în adunările generale, 
în ședințele de birou, cu 
prilejul discuțiilor indivi
duale, cît și al prezentării 
concluziilor în urma în
cheierii acestei acțiuni. 
Propunerile se referă, în
deosebi, la îmbunătățirea

Deși discuțiile individua
le s-au încheiat cu rezul
tate bune, au fost șl unele 
neajunsuri. Nu în toate or
ganizațiile de bază s-a a- 
sigurat o desfășurare eșa
lonată a discuțiilor indivi
duale, acestea intensifieîn- 
du-se mai ales în a doua 
parte a anului, iar în une
le organizații de bază, ca 
cele de la Stația de tra
tare a apei Uricani, Con
siliul popular Vulcan, BA. 
și autobaza C.M.V.J., au 
început discuțiile indivi
duali doar în trimestrul

Eliminarea acestor nea
junsuri trebuie să preocu
pe în cel mai înalt grad 
organele șj organizațiile 
de partid. Desigur, pe prim- 
planul preocupărilor tre
buie să se afle soluționa
rea propunerilor făcute de 
membrii de partid, valorifi
carea ideilor rezultate din 
discuțiile individuale, pu
nerea lor în practică. Tot
odată, dat fiind că discu
țiile individuale pe 1984 
trebuie să reînceapă din 
luna ianuarie, este nece
sar ca încă din această lu

nă să se asigure instruirea 
organelor de partid în le
gătură cu instrucțiunile 
privind discuțiile individua
le, cu metodologia desfășu
rării acestora. în vederea 
pregătirii- temeinice a aces
tei acțiuni, se impune ca 
la nivelul comitetelor de 
partid să se elaboreze pla
nuri de măsuri concrete 
privind organizarea și des
fășurarea' discuțiilor indi
viduale, iar la nivelul or
ganizațiilor de bază, să se e- 
șaloneze în mod judicios 
discuțiile, chiar din prima 
lună a anului.

Valorificînd superior ex
periența dobîndită, învă- 
țînd din neajunsurile sem
nalate, să asigurăm prin- 
tr-o planificare și organi
zare judicioasă, printr-un 
control sistematic, ca în 
noul an discuțiile indivi
duale să Contribuie din 
plin la întărirea vieții de 
partid, la activizarea co
muniștilor în înfăptuirea 
sarcinilor sporite ce stau 
în fața organizațiilor de 
partid.

secția prelucrări la 
condus de ing. Aurel 
ron, cel din secția prelu
crări la cald, condus și co
ordonat de sing. Vasile 
Maghiar, cel din atelierul 
de forje și tratament con
dus de sing. Sigismund 
Antal, precum șl strunga
rii din 
Mara și 
Raicu. 
nute în 
dul unei bune organizări a 
muncii la toate nivelurile. 
Fiecare muncitor din sec
ție, fiecare comunist știe 
precis ce trebuie să facă 
în cele opt ore, știe că de 
munca fiecăruia dintre 
ci depind rezultatele în
tregului colectiv din care 
face parte. Generalizarea 
acordului global a dus la 
o mai bună cointeresare 
din partea fiecăruia din
tre noi. Am întîmpinat 
de-a lungul anului șl mul
te greutăți și cînd spun 
aceasta mă gîndesc mai a- 
les la colectivul 
turnătorie unde 
perile de curent 
au dus adesea la 
rea Întregului proces 
turnare, dar colectivul a- 
cestei secții, ca dealtfel 
întregul nostru colectiv; a 
știut să se mobilizeze e- 
xemplar și să depășească 
toate greutățile care s-au 
ivit în activitatea noastră 
și să realizeze sarcinile de 
plan anuale cu 10 zile mai 
devreme", ne spunea ing. 
Nicolae Lobonț, șeful bi
roului O.P.M., Secretar ad
junct al comitetului

echipa lui 
frezorii lui 
Rezultatele 
acest an sînt ro-

loan 
Ioan 
obți-

secției 
întreru- 
electric 

deregla- 
cîe

ing.

de
partid.

Prin realizarea sarcini
lor anuale de plan înain
te de termen, colectivul 
de la I.U.M. Petroșani 
și-a creat condiții să pro
ducă utilaje miniere în 
plus față de sarcinile de 
plan și să participe în a- 
cest fel la creșterea pro
ducției de cărbune, la do- 
bîndirea independenței 
energetice a țării.

J TIVE. Aflăm dintr-un
> bilanț întocmit recent la
j Direcția comercială rau-
ț nicipală că în 11 luni tre

cute din acest an, în Va
lea Jiului s-au desfăcut 
populației cu 437 tone de 

I făjnă, 640 torje preparate
T din carne, 249 hl lapte,
< 142 tone brînzeturi, 68

tone pește, 6,5 milioane 
. ouă, 1360 tone cartofi, 59

tone ceapă uscată, 280 
tone de fructe și alte pro
duse agroalimentare și 
industriale mai mult de- 
cît în perioada cores
punzătoare a anului tre
cut. Valoarea totală a 
produselor desfăcute se 
ridică la 1,7 miliarde lei, 
cu 110 milioane mai 
mult decît în anul trecut.

@ COLOCVII DE IS
TORIE. Sub acest gene
ric a fosț expusă Ieri, în 
fața lucrătorilor de la 
I.C.S.A.-A.P. Petroșani, 
tema: „36 de ani de la 
proclamarea Republicii"

Acțiunea face parte din 
manifestările organizate 
in întîmpinarea zilei de 
„30 Decembrie".

® DE LA STAȚIA 
METEOROLOGICA Pe
troșani aflăm că datori
tă încălzirii vremii în ul
timele zile, stratul de ză
padă a dispărut în Pe
troșani, iar la Paring este 
sub 17 cm. în această 
situație, condițiile pen
tru practicarea schiului 
au fost mult limitate.
• C.R.C.A.D. (Centrul 

de recuperare, colectare, 
achiziții și desfacere) Pe

troșani, strada Surduc*363, 
preia de la întreprinderi, 
instituții șj populație (la 
depozite) metale feroase 
și neferoase, hîrtie și car
ton, resturi textile, saci, 
pungi, navete din polie
tilenă, piei, anvelope, a- 
cumulatori, tuburi spray 
indigene, cioburi de sti
clă și alte materiale re- 
folosibile. Este în intere
sul economiei naționale 
și al nostru șă valorifi
căm cantități cît mai mari 
de materiale.
• ALMANAH. Ediția 

a doua a almanahului

„Gospodina", editat de re
vista clujeană „Steaua", 
a sporit in rețete culina
re pînă la 1504. Intere
sant este că la realizarea 
părții belestristice și-au 
adus contribuția și Cîțiva 
membri ai cenaclului „Pa- 
nait Istrati" din Vale: 
Mircea Andraș, Ion și 
Mihai Barbu, Dumitru 
D. Ionașcu. (I.V.)

9 REVELIONUL TI
NERETULUI. Reamintim. 
Comitetul municipal Pe
troșani al U.T.C. organi
zează, la casa de cultură, 
tradiționalul Revelion al

tineretului. La cumpăna l 
dintre ani, tinerilor din I 
Petroșani le vor fi oferite I 
Plugușorul, muzică, dans, | 
tombolă, i 
cadouri. C......
vocal-instrum rntal 
draulic". Invitațiile 
pot procura de la

dans, 
i ăvașe, 
grupul 

„Hi- 
se mai 
sediul 

Comitetului municipal Pe
troșani al

muzică, 
umor. 
Ciulă I

I
I

Rubrică 
Tonta

realizată de 
ȚÂȚARCA

U.T.C.
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I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani I 
și-a îndeplinit 

inainte de termen 
planul anual !

COLECTIV MUNCITORESC ! 
DE PRESTIGIU I 

ÎN ECONOMIA MUNICIPIULUI 
________________ J

Puternic stimulați de documentele adoptate de 
recenta Plenară a C.C, al P.C.R., de orientările șl 
îndemnurile adresate -de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, către toate co
lectivele de muncă din țară, pentru a încheia cu 
rezultate bune al treilea an al cincinalului și să 
pregătească în cele mai bune condiții producția a- 
nului 1984, șl muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
la I.P.S.R.U.E.E.M. au înțeles această cerință majo
ră pentru progresul neîntrerupt al economiei na
ționale. Colectivul lor raportează cu legitimă' mîn- 
drie îndeplinirea principalilor indicatori tehnico- 
economici ai anului cu opt zile mai devreme.

Prin muncă pătrunsă de înaltă răspundere po
litică și profesională, prin analiza exigentă a tutu
ror posibilităților tehnico-organizatorice, de acțiu
ne, stimulat de aplicarea cu rezultate bune a a- 
cordului global și a noilor reglementări de retri
buire a muncii, colectivul de la I.P.S.R.U.E.E.M. se 
menține și în acest an — ca dealtfel în toți anii 
de la înființarea unității — în rîndul unităților frun
tașe ale Văii Jiului. IJ’JS.R.U.E.E.M. raportează că 
în ziua de 22 decembrie și-a realizat principalii in
dicatori tehnico-economici ai anului: producția netă 
— plus 1200 mii lei, producția marfă — plus 4 000 mii 
lei, producția global — plus 10 000 mii lei, beneficii 
peste plan în valoare de un milion lei, utilaje teh
nologice pentru *ucrări miniere — plus 190 tone, 
.tîlpi SVJ — plus 1400 bucăți, piese de schimb în 
valoare de 600 000 lei, asimilări de piese 6 milioane 
lei și recondiționări piese schimb un milion lei.

Mai mult decît în alți ani, acest harnic colec
tiv a asigurat unităților miniere din Valea Jiului 
cantități sporite de utilaje, stîlpi, piese de schimb, 
armături, confecții metalice și asistență tehnică în 
abataje.

Directorul întreprinderii dr. ing. Anton Bacu 
aprecia: „La rezultatele obținute a contribuit între
gul colectiv și în mod deosebit secțiile și atelierele 
noastre care asigură asistență tehnică în abatajele 
Văii Jiului, cei de la S.S.H., de la ateliere de repa
rat utilaje și instalații miniere, de la prelucrări me
canice, bobinaj și confecții metalice. La acest suc
ces a contribuit în primul rînd faptul Că organiza
ția de partid, consiliul oamenilor muncii ău‘ știut 
să lucreze cu oamenii, să-i mobilizeze să acționeze 
în spiritul autoconducerii muncitorești, iar rezulta
tele nu au întîrziat să ne încununeze, strădaniile.

Pentru anul 1984 sarcinile de plan sînt substan
țial majorate, dar mobilizatoare și vom lua toate 
măsurile politico-organizatorice și tehnico-economi- 
ce ca planul să fie îndeplinit la toți indicatorii și 
sortimental. Creșterile cele mai' mari sînt la pro
ducția marfă, utilaje tehnologice, la confecții meta
lice, la reparații capitale și curente. Conducerea co
lectivă, cu sprijinul comitetului de partid, a stabi
lit o serie de măsuri care, aplicate, ne dau garanția 
realizării planului și pe anul 1984. Este vorba de 
măsuri vizînd: urmărirea zilnică a producției la toa
te sortimentele; aprovizionarea secțiilor cu materia
le pe tipuri, dimensiuni și calități. Prioritar Ufe stă 
în atenție aprovizionarea cu țeavă de oțel pentru 
6tîlpi hidraulici, conductori de bobinaj șt piese de 
schimb pentru metrologie, pentru explozoai-e 'și 
repararea utilajelor. De asemenea, vom acționa pen
tru încadrarea în norme șl reducerea consumului 
de metal, de energie electrică și combustibil, pen
tru asimilarea și recuperarea de piese de schimb, 
acordarea de asistență tehnică unităților miniere. 
Acordăm mare atenție calității produselor și mun
cii noastre, întăririi ordinii și disciplinei — proble
me cunoscute și însușite de întregul nostru colectiv. 
Soluționînd împreună, cu răspundere, toate aceste 
probleme, avem convingerea că vom realiza sarci
nile ce ne revin în viitorul an, asigurînd minerilor 
utilaje și piese de schimb la timp și de bună cali- 
tate“.

Comuniștii —»

promotori ai noului
Conștlenți de înaltele 

răspunderi ce le revin din 
hotărîrile Congresului al 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a 
recentei plenare a C.C. al 
F.C.R., a indicațiilor secre
tarului general al partidu
lui de a face totul pentru 
a veni în sprijinul mineri
lor cu utilaje și piese de 
schimb care să asigure 
sporuri substanțiale la pro
ducția de cărbune, cei pes
te 600 de comuniști de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. au acțio
nat cu răspundere munci
torească, revoluționară, 
pentru a-și realiza înainte 
de termen sarcinile - de 
plan pe acest an. Am spus 
600 de comuniști pentru 
că ei reprezintă o treime 
din efectivul unității, re- “ 
prezintă o mare forță po
litică și profesională, de 
influențare și mobilizare a 
întregului colectiv la înde
plinirea exemplară a sar
cinilor politice, economice 
șl sociale. în secții, atelie
re, echipe și brigăzi, comu
niștii sînt promotorii noilor 
tehnologii de lucru și rea
lizatori ai unor utilaje. 
Instalații și dispozitive de 
înaltă productivitate.

Așa cum afirma Ernest' 
Rakovsczky, secretarul co
mitetului de partid pe în
treprindere, marca majori
tate a comuniștilor acțio
nează cu înaltă răspundere

Șeful de echipă Nicolac Gugiu, împreună cu Ion Rancea și Ladislau 
Urlick, lucrează la confecționarea unei cupe de elevator pentru preparațiile 

de cărbune din Valea Jiului. â ,|__ ,

pentru realizarea planului 
și a asigura minerilor Uti
lajele necăsare. „Ne mîndrim 
cu comuniști ca Vasile 
Voiculescu, Nicolae Gugiu, 
Mihai Matyus, Alexandru 
Antal, Elena Palfi, Gheor- 
ghe Tefeleș șl mulți alții 
— a ținut să sublinieze se
cretarul de partid — iar 
prin ei mobilizăm întregul 
colectiv. în această perioa
dă, după aprobarea de 
către adunarea generală a 
oamenilor muncii a sarci
nilor de plan pentru anul 
1984, membrii comitetului 
și al b.o.b au discutat cu 
comuniștii cum trebuie ac
ționat pentru a ne reali
za ți depăși sarcinile de 
plan pe acest an și să pre
gătim ca din prima zi de 
lucru a anului viitor să ne 
realizăm toți indicatorii de 
plan. în prezent, cu forțe 
sporite, cu comuniști de 
înaltă calificare profesio
nală lucrăm la amenajarea 
unul atelier de prototipuri 
în care vom realiza scule 
și dispozitive de mică me
canizare, mult solicitate de 
mineri".

Sînt fapte, sînt preocu
pări care întăresc convin
gerea că puternica organi
zație de partid de la 
I.P.S.R.U.E.E.M., comuniș
tii, întregul colectiv se vor 
număra și în viitor printre 
colectivele fruntașe ale 
Văii Jiului.

Colectivnl secției ser
vice răspunde cu dărui
re și competență profe
sională solicitărilor 
întreprinderilor minie
re. El asigură asistență 
tehnică și ajutor direct 
în abataje, la montarea, 
funcționarea și demon
tarea complexelor me
canizate 
utilaje
imagine, șeful 

Aurel

și a altor 
miniere. în 

secției 
sing. Aurel Berindea, 
șeful de echipă Vasile 
Voiculescu, împreună 
cu Emil Ariton și Ioan 
Gherghey discută modi
ficările ce trebuiesc fă
cute la un complex me
canizat.

Realizări
£ Principalii indi

catori economico-finan- 
ciari ai 
realizați 
devreme 
lizată și 
ducția netă și marfă Q. 
Au fost- livrate supli
mentar utilaje miniere 
în valoare de 6 500 000 
lei și 1 400 stilpi hidrau
lici © Beneficiul rea
lizat suplimentar se ri
dică la un milion lei £ 
Productivitatea muncii 
pe persoană a fost de
pășită cu 1 600 iei C 
Piese de schimb re
condiționate în valoare 
de aproape 2 milioane 
Iei, iar piese de schimb 
asimilate in valoare de 
un milion lei £ S-au e- 
conomisit 50 tone me
tal și peste 3 MWh e- 
nergie electrică.

Perspective
CREȘTERI ÎN 1984 

FAȚA DE 1983

28 000 
ducția 
Iei • 
ce pentru lucrări 
niere 500 tone • Con
fecții metalice 3 300 to
ne • Reparații capita
le 2 454 mii lei. Aceste 
creșteri se vor obține în 
principal prin creșterea 
substanțială a" produc
tivității muncii.

anului au 
cu opt zile 
© Â fost 
depășită

fost 
mai 
rea- 
pro-

Producția netă 
mii lei * Pro- 
marfă 113 000 mii 
Utilaje tehnologi- 

mi-

Acordul global—puternic
stimulent al muncii

Tagină realizată de 
Teodor KUSU

Foto: Șt. NEMECSEK

Cu justificată mîndrie șl 
încredere ou primit șl oa
menii muncii de 
LP-S.R.U.E.E.M. noile 
glcmentări cu privire 
generalizarea acordului glo. - pieselor mecanizate, 
bal, ca o formă superioară 
de organizare șl retribuire 
a muncii, de stimulare ma
terială în funcție de pro
ducția fizică realizată, 
calitate și rentabilitate.
I.P.S.R.U.E.E.M. acest 
cru este bine înțeles; o 
vedește faptul că 90 
sută din efectiv lucrează 
în acord global. Și, rezul
tatele au fost--pe măsura 
muncii depuse, chiar din 
prima lună de generalizare 
a acordului global. Din da
tele furnizate de ing." Pe
tru Man, șeful biroului 
O.P.I.R., se constată reali
zări deosebite. Pe 
prindere producția 
în luna noiembrie a 
realizată în proporție 
111,3 la sută și toate cele 
T secții și au îndeplinit șl 
depășit md catarii de plan 
- cu 108 4 'a sută, secția 
metrologie ș'r 136,8 la sută 
secția service. Muncitorii

la 
re
ia

de 
La 

În
do

ia

între
ma rfă 

fost 
de

de la secția service sînt 
cei mai apropiați de mi
neri. Lucrează împreună la 
montarea, punerea î»- func
țiune și demontarea eom- 

!, a al-
tor utilaje.

în acest an, ne spunea 
șeful secției 6Crviee sing. 
Aurel Berindea, am acordat 
asistență tehnică la mine
le Petrila, Livezeni, Anl- 
noasa, Lonea. Oamenii de 
la service sînt muncitori 
cu înaltă calificare ca cel 
din echipa lui Vasile Voi
culescu, harnici și aprecl- 
ați de mineri. S-a muncit 
cu spor, cu răspundere șl 
în condițiile generalizării 
acordului global retribuțiile 
noastre au fost pe măsura 
muncii depuse.

Avantajele create prin 
această formă de organi
zare și retribuire a muncii 
înseamnă asigurarea mine
lor cu utilaje și piese de 
schimb la timp și de cali
tate, înseamnă o înaltă e- 
ficiență economică și con
tinua îmbunătățire a bu
năstării materiale și spiri
tuale a oamenilor muncii.

Ariivitate in deplină securitate a muncii
Conducerea colectivă a 

I.P.S.R.U.E.E.M., comitetul 
și grupele de sindicat, pa
ralel cu realizarea sarci
nilor de plan, acționează 
pentru a asigura condiții 
optime muncitorilor, desfă
șurarea muncii în deplină 
securitate și protecție. 
Pentru acest an, în între
prindere, din cei 700 000 lei 
alocați pentru protecția și 
igiena muncii, cea mal 
mare parte a fondurilor 
este destinată pentru echi
pamente și haine de lucru,

dotări igieno-sanitare, ma
terial de propagandă, mă
suri pentru combaterea 
frigului, pentru desfășura
rea multiplelor acțiuni 
în vederea respectării 
N.D.P.M., a tehnologiilor 
de -lucru și întronării unui 
climat de ordine și disci
plină.

Paralel cu sumele acor
date pentru protecția mun
cii, cadrele de conducere, 
maiștrii și inginerii acordă 
o atenție deosebită instrui

rii periodice a personalu
lui muncitor, a celor care 
își desfășoară o parte din 
activitate în subteran. 
Accentul este totodată pus 
pe întărirea răspunderii
șefilor de echipe și atelie
re pentru desfășurarea
normală a activității, res
pectarea Decretului

400/1981, a regulamentului 
de ordine interioară și a 
dispozițiilor pe linie de 
protecție și securitate * 
muncii.
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Schimb de mesaje între 
tovarășul-Nicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii 
irak, Saddam Hussein

BAGDAD 22 (Agerpres) 
— Secretarul general al 
Partidului Baas Arab So
cialist, Saddam Hussein, 
președintele Republicii 
1 • l-a primit la Bag- 
c a pe tovarășul Ion M. 
Nicolae, viceprim-minis- 

t. a al guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
care efectuează o vizită 
in capitala irakiană.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a fost înmînat un 
mesaj și s-a transmis un 
cald salut prietenesc, în
soțit de cele mai bune 
urări de sănătate, ferici
re și succes, de bunăstare 
și pace poporului irakian 
prieten.

Exprimînd cordiale
mulțumiri, președintele
Saddam Hussein a rugat 
să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ce
le mai calde urări de suc
ces în activitatea neobo
sită pe care o desfășoară 
în interesul bunăstării 
poporului român, al păcii 
și înțelegerii internațio
nale, de sănătate și feri
cire personală, de progres 
și prosperitate poporului 
român prieten.

De comun acord, a fost 
exprimată dorința de a se 
da noi dimensiuni rapor
turilor româno-irakiene, 
prin lărgirea schimburi
lor comerciale bilaterale 
și intensificarea cooperă
rii economice, avînd în 
vedere potențialul econo
mic al celor două țări.

Vizita primului ministru 
al guvernului român

în R. P. Bulgaria
SOFIA 22 (A ger preș). 

— Corespondență de la 
loan Erhan: Tovarășul
Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P. C. R., prim-
ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, a sosit joi la Sofia, 
unde efectuează o vizită 

oficială de . prietenie în 
Republica Populară Bul
garia, la invitația tovară
șului Grișa Filipov, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri.

*

După sosire, tovarășul 
Constantin Dăscălescu 

s-a întîlnit cu tovarășul 
Grișa Filipov.

In cadrul întrevederii, 
desfășurată într-o atmos
feră caldă, primii miniș
tri ai României și Bul

gariei au evidențiat cu 
satisfacție cursul ascen
dent, pe multiple pla
nuri, al relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare, 
cărora le-au imprimat di
namism șj largă perspec
tivă frecventele întîlnlri 
de la București și Sofia 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov.

Cei doi premieri și-au 
exprimat convingerea că 
actualele convorbiri vor 
contribui la lărgirea și mai 
puternică a raporturilor 
de conlucrare fructuoasă, 
reciproc avantajoasă, din
tre România și Bulgaria.

UZINA ELECTRICA PAROȘENI
r

încadrează de urgență, 
direct sau prin transfer, muncitori 

în următoarele meserii:
■ lăcătuși
■ sudori. *

Mica publicitate
Asociația de locatari 

nr. 7 B Aeroport — 
Petroșani, strada Avia
torilor, blocul 12, scara 
1A, încadrează cu 1 ia
nuarie 198-1 administra
tor asociație (de prefe
rință pensionar). In
formații: marți, miercuri, 
vineri, orele 17—19,30, 
telefon 44641. (1504)

CĂUTĂM femeie îngriji
re copil, strada Maleia 106,

Petroșani (ofer cameră), te' 
lefon 44628, după ora 18. 
(1509)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pișleag 
Liliana, eliberată de în
treprinderea de tricotaje 
Petroșani. O declar nulă. 
(1502) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buzdu
gan Onoriu, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (1503)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Familia profesor Murgu, dr. Murgii, Nicoară șl 
Hănciuța, anunță cu adîncă durere trecerea în ne
ființă a iubitei lor

MURGU OTILIA

PRAGA 22 (Agerpres). 
— In Moravia de Nord 
a intrat, recent, în func
țiune cel mai mare com
binat de hîrtie și celuloză 
din Cehoslovacia. Pe lin
gă produsele principale, 
combinatul va livra 24 000 
de tone de drojdie fura
jeră. Aceasta se va reali
za din reziduurile produc
ției principale care, îna
inte, se deversau.

Toate utilajele pentru 
noua unitate de producție 
au fost realizate în țară.

★
VARȘOVIA 22 (Ager

pres). — In R.P. Polonă

Știri din țările socialiste
se acordă o mare impor
tanță industriei cărbune
lui.

In prezent, ' specialiș
tii polonezi — relatează 
agenția PAP — efectuează 
cercetări în două direcții 
pentru transformarea com
bustibilului solid în com
bustibil lichid. Se pre
vede ca, pîiiă în anul 2000, 
Polonia să ajungă la o 

producție anuală de car
buranți lichizi din cărbu
ne de 6—7 milioane de 
tone, ceea ce va ușura

considerabil povara fina- 
ciară a importului de țiței.

★

BUDAPESTA 22 (A-
gerpres). — în R.P. Un
gară se intensifică lucră
rile de prospecțiuni geo
logice, mai ales în dome
niul materiilor prime e- 
nergetice. Astfel, recent, 
s-a anunțat că geologii 
ungari au descoperit un 
nou zăcămînt de huilă în 
valea rîului Sajo, din nor
dul țării, în apropierea 
comunei Dubicsany. Căr-

bunele se află în două 
straturi, unul la 1 m a- 
dîncime, iar celălalt la 
5—9 m. Potrivit calcule
lor preliminare, cantita
tea de cărbune de aici ar 
fi de aproximativ 100 mi
lioane tone. Exploatarea 
industrială a zăcămîntului 
va începe din 1991.

înmormîntarea are loc azi, 23 decembrie, ora 
13, în orașul Lupeni. (1505)

Colegii de la Liceul chimic Lupeni sînt alături 
de Murgu Virgil și deplîng dispariția scumpei lui 
soții. Sincere condoleanțe. (150G)

HLME
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i iembrie: Drumul spre 
; Rio; Unirea: B.D. intră 
i în acțiune.
| LONE A: Tunurile din
î Navarone, I—11.
î ANINOASA: Septem-
> brie.
i VULCAN: întoarcerea

din iad.
! LUPENI; Baloane de 
j curcubeu.

URICAN1 i Omul și 
umbra.

TV.
15,00 Telex.
15,05 Teleșcoală.
15,25 Desene animate.
15,35 Viața culturală.
15,50 La volan — emisi

une pentru condu
cătorii auto.

10,00 Emisiune în limba 
germană.

16,30 închiderea 'progra
mului.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Actualitatea în e- 
conomie.

20,35 Cîntece pe adresa 
dv.

20.45 Cadran mondial.
21,05 Pagini din istoria 

teatrului românesc. ;
21.45 Telejurnal (parțial î 

color).
22,00 Închiderea progra- i 

mului. î

SPORT TELEX

Jocurile echipei de 
fotbal a României în 
preliminariile C.M. de 

fotbal
LONDRA 22 (Agerpres). 

— A fost stabilit calenda
rul grupei a 3-a (zona eu
ropeană) a preliminariilor 
viitorului campionat mon
dial de fotbal. Echipa 
României va susține în 
1984 un singur meci la 
12 septembrie in deplasa
re cu Irlanda de Nord, 
în anul 1985 echipa Româ
niei va susține celelalte 
partide după următorul 
program; 3 aprilie: Româ
nia — Turcia; 1 mai: 
România — Anglia; 6 iu
nie; Finlanda — România; 
28 august: Fomânia — 
Finlanda; 11 septembrie: 
Anglia — România; 16 

; octombrie: România — 
I Irlanda de Nord; 14 no

iembrie; Turcia — Româ
nia.

Duminică, 25 decembrie
9,30 Almanahul familiei. 

10,00 De strajă patriei.
10.30 Viața satului, (parțial 

color)
11.45 Lumea copiilor.

13,00 Album duminical (par
țial color) 
Din sumar:

— Telex.
— Concert de prînz
— Cascadorii rîsului.
— Zboară sănioară.

14.30 Desene animate.
— Drumuri printre a- 

mintiri.
t — Autograf muzical. 
s — Muzica pentru toți. 
; — Tineri interpreți.

— Teatru vesel de după- 
amiază.

16,09 Anul sportiv 1983 — 
montaj retrospectiv.

— Republică biruitoa
re.

— Te uită cum ninge 
decembrie.

— Semnal.
— Iarnă românească.

17,40 Micul ecran pentru 
cel mici.

18,00 Film serial: Viața lui 
Leonardo da Vinci, 
(color)

18.45 1001 de seri.

19,00 Telejurnal. (parțial 
color)

19,15 Cîntecul și poezia 
care ne-au însoțit is
toria. (color)

19.35 Film artistic: Ciprian 
Porumbescu. (color)

21.45 Telejurnal. (parțial 
color)

Luni, 26 decembrie
20,00 Telejurnal. (parțial 

color)i
20,20 Actualitatea in econo

mie.
20.35 A patriei cinstire.

— Emisiune de versuri.
20.45 Teatiu i serial: Fla

căra revoluției.
21.25 Cărți și idei.
21,40 Tezaur folcloric, (par

țial color)
22,00 Telejurnal.

Marți, 27 decembrie
15,00 Telex.
15,05 Laureați ai festivalu

lui național „Cînta- 
rea româniei1*.

15.25 Ecran de vacanță :
Maria — Mirabels,
(color).

15,50 Republicii — un imn 
de slavă.

— Cîntece patriotice. 
16,00 Agrozootehnia pe în

țelesul tuturor, (par
țial color) 

16,20-Desene animate. 
26,00 Telejurnal, (ijarțial co

lor)
20,20 Actualitatea in eco

nomie.
20,35 Teatru TV; Florile a-

20,00 Telejurnal.
— Actualitatea în eco

nomie.
20,20 Arc peste timp 24 

ianuarie 1859 — 1984 
— ldeea de unitate 
în scrierile și fapte
le înaintașilor, (par
țial olorj

20,35 Cintec patriei iubite
* iiiHiiiHiiiitiii/iiiiiiiiiniiiMiiiii/nmiiitmiiiiiiliuii/ib.iin
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mintirilor noastre — 
premieră pe țară, 
(color)

21,50 La zi in 600 de se
cunde.

22,00 Ha cu toți Ia țarină!
22,15 Telejurnal. (parțial 

color)
Miercuri, 28 decembrie

i5,ou Telex.
15,05 Umanism socialist, 

sanăta e, pace.
15,30 Emisiune in limba 

maghiară, (parțial co
lor)

>6,30 închiderea programu
lui.

Colegii și prietenii din cadrul întreprinderii 
miniere Paroșeni, deplîng cu durere stingerea pre
matură din viață a acelei minunate ființe, care a fost 

MURGU OTILIA
întreaga compasiune și sincere condoleanțe fa

miliei îndoliate. (1508)

Colegii de muncă din cadrul O.P.I.R. al-I.M. 
Paroșeni, anunță înmărmuriți de durere încetarea 
fulgerătoare din viață, în ziua de 21 decembrie a.c., 
a celei ce a fost colega lor neprețuită

MURGU OTILIA
Sîntcm alături de familia îndoliată.

Familia Iosif și Rodica Kelemen, deplîng dispa
riția fulgerătoare din viață a aceleia care a fost o 
prietenă adevărată si • bună colegă

ec. MURGU OTILIA
Nu o vom uita niciodată. (1511)

Familia Văgăuna Andronic și Gigi, nași, anunță 
cu adincă durere, împlinirea unui an de la dispari
ția fulgerătoare a celui care a fost

RADOESCU DUMITRU 
directorul Casei de cultură Uficani. (1507)

Familia mulțumește tuturor celor care au fost |
1 alături de noi prin flori și prezență la încercarea | 
î grea pricinuită de pierderea scumpului nostru i
i POROȘNiUC MIRCEA DAN
i în vîrstă de 20 de ani. (1497)

— muzi ă ușoară.
20.45 Fotograme din reali

tate.
21.20 Videoteca internațio

nală. (cotor)
21.45 Telejurnal. . (parțial 

color)

Joi, 29 decembrie
15,00 elex.
15,25 Ecran de vacanță —

Maria — Mirabeia. 
(color) . •

15.45 Studioul tineretului.
20,00 Telejurnal. (parțial 

color)
20.20 Actualitatea în eco

nomie.

20.30 Anii marilor împli
niri.

20.45 Teatre în serial1: 
Flacăra revoluției.

21,25 Republica Socialistă 
România, președinte
le N icolae Ceaușescu
— înaltă prețuire in 
întreaga lume

21.45 Minării cintec ro
mânesc — Melodii 
populare.

22,00 Revista literar-a rtisti- 
că TV. (color)

22.20 Telejurnal. (parțial 
color)

Vineri, 30 decembrie
15,00 Telex.
15,05 Din marea carte 

patriei.
15.20 Ecran de vacanță.
15,35 Viața culturală.
15.50 La volan.
16, 0 Emisiune în limba 

germană.
16.30 Închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Anii marilor împli

niri. (parțial color)
20.50 Republică biruitoare

— spectacol literar- 
muzical coregrafie, 
(color)

21.30 Telejurnal.
21,50 E țara in sărbătoare. 

Program muzical, 
(parțial color)

Simbătă, 31 decembrie
13,06 Telex.

♦ 13,05 Arc peste timp.
13,20 Sudan — coordonate

le dezvoltării.
■ 13,30 Să cînte copiii.

13.40 Ziua națională a po
porului palestinian.

14,00 La sfirșit de săptă- 
mină. Din sumar;

— Gala desenului ani
mat.

— Jocu-i din bătrîni 
lăsat. Melodii popu
lare.

— Cirrtecele patriei.
— Muzica lui Ludwig 

van Beethoven...
— Succese ale muzicii 

ușoare românești.
— Muppets și u invita

tă.
16.40 Ritmuri noi în ve

chea Havană.
20,30 Telejurnal.
20,45 Muzică populară ■ ins

trumentală.
21,00 PROGRAM SPECIAL 

DE REVELION.
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