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înaltă angajare patriotică, 
muncitorească — pentru creșterea 

fiecărui colectiv minierrealizărilor
Colectivele miniere din 

Valea Jiului, avînd în frun
te organizațiile de partid, 
sînt plenar angajate 
efortul de sporire a 
ducției de cărbune, 
nînd cu abnegație în 
na orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu, pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin din hotărîrile Con
gresului al Xll-lea și Con
ferinței Naționale ale părți- < 
dului. Activitatea produc
tivă din acest an a început 
sub semnul i 
susținute a colectivelor, 
avînd la bază experiența 
dobîndită în extracția căr
bunelui, experiență care și 
în anul 1983 a fost îmbogă
țită cu noi repere valorice.

Rezultatele bune obți
nute în 1983 de unele co
lective miniere exprimă a- 
titudinea plină de respon
sabilitate și abnegație ce 
caracterizează minerii Văii 
Jiului.

Producția realizată 
anul trecut deși nu s-a si
tuat la nivelul cifrelor de 
plan — a fost superioară 
celei. din 1932 cu aproape 
un milion tone de cărbu
ne, reprezentînd cel mai 

mare spor anual <" 
mul deceniu. La 
important au 
toate colectivele 
că, mai cu seamă cele care

în 
pro- 

acțio- 
lumi-

Ing. Iulian COSTESCU, 
director general al 

C.M.V.J.

s-au menținut consecvent 
pe locuri fruntașe.

Făcînd bilanțul anului 
trecut, subliniem cu depli
nă satisfacție că I.M. 
Petrila, I. P. C. V. J„ 
I.P.S.R.U.E.E.M. și carie
ra Cîmpu lui Neag au fost 

mobilizării declarate fruntașe în în-
trecerea socialistă. Alături 
de acestea, în rîndul cîști- 
gătorilor întrecerii se mai 
înscriu: sectoarele IV de 
la I.M. Lupeni, IV de la 
I.M. Lonea, V de la I.M. 
Vulcan, XI de la I.M. Pe
trila, IV de la I.M. Paro
șeni și V de la I.M. Dîlja, 
brigăzile conduse de Ște
fan Alba, Traian Borșâ, 
Constantin Popa, Alexan
dru Laszlo și alți 54 de 

în 'mineri și muncitori — cîte
3 fruntași din fiecare în
treprindere minieră, secție 
de preparare și din cele
lalte unității ale C.M.V.J. 
Am încheiat, așadar, anul 
trecut cu unele • succese, 

din ulti- ceea ce demonstrează preg- 
acest salt 
contribuit 
de rriun-

tențialului de care dispu
nem, apar și rezultatele 
scontate. Este bineTiă reți
nem și cîteva dintre nea
junsurile existente care 
au condus la nerealizarea 
sarcinilor de plan și ne-au 
produs insatisfacții. Ne re
ferim la rămînerea în ur
mă față de plan cu aproa
pe 1,4 milioane tone căr
bune brut extras și cu 
peste 770 mii tone huilă 
preparată pentru siderur
gie. Cunoaștem cauzele, a- 
tît cele obiective cît și ce
le care ne aparțin, și sîn-

■ - - - •■■■ ■ 1 ce
a

cu

tem datori să facem tot 
depinde de noi pentru 
le înlătura, împreună 
efectele lor negative.

nant că, dacă există o 
preocupare susținută pen
tru organizarea muncii si 
pentru valorificarea po-

Realizări peste 
prevederile trimestriale

■ Cinci întreprinderi miniere — Uricani 
Paroșeni, Vulcan, Livezeni și Pctrila — au ex
tras, peste sarcinile trimestriale, o cantitate <ie 
cărbune de peste 80 000 tone.

■ în fruntea întrecerii 
socialiste se alfa colectivul 
minei Petrila, cu o produc
ție suplimentară de 20 000 
tone de cărbune (sectorul 
IV — plus 9600 tone, sec
torul I — plus 6100 tone, 
sectorul II — plus 2800 
tone, sectorul V — plus 
1500 tone).

H întreprinderea minieră torice întreprinse, Inlre-
Uricani -a extras, peste prinderea minieră L.ive-
sarcinile trimestrului, 16 000 zeni, rotunjește cifra rea- 

_ _______ lizărilor peste plan pe tri-
irc. produc- mestrul I la 15 ‘JOO tone 

cărbune.
Sint 

tă 
de 
lui 
te

ne, prin realizarea 
productivități înalte 
abatajele mecanizate, 
producție mai mare 
sarcinile trimestrului
15 000 tone de cărbune. / - 

gj Continuînd sena suc
ceselor, confirmînd dema- 

' rajul bun și justețea mă
surilor tehnico-organiza- 
torice întrepri ase, 

peste prinderea minieră
o cu uuiiLC n îuicaw uiui, iu yt/v 
tone de cărbune cocsifica- 
bil. Cea mai 
ție a fost extrasă de sec
torul II A, cu un plus de 
6500 tone de cărbune, șr o 
depășire a productivității 
muncii eu 21 la. sută. Bri
găzile fruntașe ale secto
rului — Petru Mandriș ca
re lucrează la complexul 
de rftare înălțime și Nico
lae Ion — abataj cameră, 

jB Și întreprinderea mi
nieră Vulcan înregistrea
ză realizări superioare 
sarcinilor trimestriale CU; 
17 000 tone de cărbune.

■ Mina Paroșeni obți-

răspund cu abnegație chemăm

PA TRIEI, 
MAI MUL T CĂRBUNE
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/
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In organizarea consiliilor județean și municipal 
ale sindicatelor și Combinatului minier Valea Jiu
lui, la Petroșani a avut loc ieri, „ZIUA FRUNTAȘI
LOR IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA“, acțiune cu 
profund caracter de lucru, prilejuind un amplu 
schimb de experiență în activitatea din domeniul 
extracției și preparării cărbunelui. Au participat 
fruntași în producție din toate întreprinderile minie
re, de preparare și din celelalte unități economice 
ale combinatului, muncitori, maiștri, ingineri și teh
nicieni, președinți ai comisiilor de organizare a în
trecerii socialiste, conducători de întreprinderi, se
cretari ăi comitetelor de partid și președinți de sin
dicat D e z b a t e r i 1 e au avut loc pe 
marginea următoarelor materiale : „Condu- > 
ziile desprinse din organizarea și desfășurarea în
trecerii socialiste pe 1983, măsurile ce se impun pen
tru generalizarea experienței pozitive în acest an“, 
prezentat de tovarășul Petru Barb, președintele Con
siliului municipal al sindicatelor, „Forme și metode 
folosite pentru aplicarea inițiativei „Brigada înaltei 
răspunderi muncitorești1*, prezentat de minerul șef 
de brigadă Constantin Popa, Erou al Muncii Socialis
te; „Sarcinile ce se desprind din Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din luna februarie a.c. în 
vederea realizării integrale a planului pe acest an“, 
prezentat de ing. Iulian Costescu, directorul general 
ăl C.M.V.J. Despre experiența dobîndită de organe- , 
le și organizațiile de sindicat ca și despre preocupă
rile formațiilor de luepu în desfășurarea întrecerii 
socialiste și aplicarea inițiativelor înaintate au mai 
prezentat materiale Nicolae Jurca, membru al birou
lui executiv al Consiliului județean al sindicatelor, 
Traian Borșa, miner șef de brigadă la I.M. Vulcan, 
Gheorghe Șerban, președintele comitetului de sindi-

(In paginile 2—3)
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Pentru faima 
produselor 
românești

Joi, 29 martie 1984, de 
la întreprinderea de 
fecții din Vulcan a 
expediat încă un lot 
produse destinate exportu
lui. A fost livrată marfă 
în valoare de 2,5 milioane 
lei, pentru U.R.S.S, Prin- 
tr-o bună organizare a pro
cesului de producție, între
prinderea- a reușit să rea
lizeze, de la începutul anu
lui o depășire a producției 
destinate exportului de 
peste 700 000 leî.

în paralel, se acordă o 
atenție sporită realizării 
sarcinilor la producția fi
zică, indicator care a fost 
depășit, în luna martie, cu 
2 milioane lei, iar de la 
începutul anului cu 5 mi
lioane lei. Este meritul for
mațiilor de lucru 2A, 2B, 
4A Și 4B, care, lună de 
lună, prin activitatea lor 
responsabilă, duc, faima 
produselor românești pes
te fruntariile țării. (M.B.)

con
test 

de

(Continuare în pag. a" 3-a)
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rezultate care ales- 
hotărîrea colectivelor 
mineri din Valea Jiu- 
de a întîmpina cu fap- 
demne de muncă ceie

două mari evenimente ale 
anului, cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eli
berare socială și națională 
antifascistă și antiimpe- 
rialistă și Congresul al 
XlII-lea al Partidului Co
munist Român

Bujor M1RCESCU
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rigadierul Costea 
Aftonic, proaspăt ' 
pensionar al minei 

Livezeni poate să fie li
niștit. Formația de lucru

mului trimestru, în medie ; 
cu 2 tone pe post, deși,

....... - - . . che, lui Cristea și Ilie i se
de la sectorul II, pe care adaugă un văr al briga-
a condus-o mulși ani cu 
rezultate frumoase, ală
turi de care a împărțit 
bucuriile și necazurile, se 
află pe miini bune — 
minerul Cristea Valache 
căruia i-a- preaat ștafetaț 
Tinăr, ambițios șt tenace, 
iute în luarea hotărîrilor, 
Cristea Valache nu vrea 
să dezmintă tradiția lui 
Costea. Șt nici pe a tată
lui său, Ilie Valache, mi
ner „bătrîn", fost briga
dier, acum „subalternul" 
fiului. Dc fapt. în aceas
tă brigadă este o adevă
rată atmosferă de familie. 
A plecat Aftonic Costea, 
a rămas fratele său 
Gheorghc, șef de schimb, 
în brigadă sînt trei Vala-

11^* -■**•

dierului, Ion, miner bun 
și destoinic. Așa stind lu
crurile, treaba nu poate 
merge decit bine. De la 
începutul anului, brigada 
a extras peste 5000 tone 
de cărbune în plus.

mai mari. Aici intervine 
și cointeresarea. La avan
sări de 25—30 m pe luna, 
oamenii cîștigă o retribu
ție și jumătate. Adică, la. 
Un K — 1,6, remunerarea 
unui post ajunge la peste 
300 lei. Să rotunjim cifra 

— 7 000 Ici lunar. E nor
mal ca și eforturile să fie 
pe măsură. Lucru știut și 
de șefii de schimb Du
mitru Leonte și Marcel 
Istrate, de minerii Ion Pol
covnicii, Gheorbhe Diaco- 
nu, Ion Gheorghiu, Ște
fan Ghioc, sau Adam: 
Ciornei (miner vechi, și 
el fost șef de brigadă).

muncește bine, 
•\ organizat. Produc
er , țivitatea muncii es-

h n abatajul frontal 
I 6 607, lung de a- 
* pr'oape 100 m, stra

tul de cărbune e bun. 
Complexul „pitic" și com
bina funcționează irepro
șabil. Este și contribuția 

lăcătușilor Tinel Apetrei și 
Andrei Andronache, 
„prinși" in acordul bri
găzii, Ei. trebuie șă asigu- e
re „pulsul normal" al uti- 
lațelor, pentru ca produc- ___ _
țiile să fie din ce în ce te depășită, la nivelul pri-

V 44* ' Zi AvUI-vvp.- 
după cum ne informează 1 
sing. Constantin Dohdera, 
normatorul sectorului, 
„vîrfurile" de depășire a- 
ting și 4 tone pe post. Es. 
te categoric vorba des
pre. folosirea intensivă și 
la capacitate a complexu
lui. Acum cîteva luni, în 

i cadrul acțiunii noastre de 
presă „Brigăzile rămase 
sub plan", realizată la a- 
ceastă formație de, lucru 
consemnam adaptarea, u- 

. nor împingători de vatră 
pentru ripgrea transpor

torului la. front.- Acum, ' 
adaptarea dă cele mai bu- , 
ne rezultate. Și nu numai 
adaptarea dispozitivului 
ci și „adaptarea" noului 
brigadier, Cristea -Vala
che : la ritmul înalt al 
muncii. ~ (■' ( ).■ : ■ / ■ :(;■ (

l

Mircea BUJORESCU
_____________I'_______
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B Un sait fără precedent; în 1983 s-a realizat cu 1 milion tone 
de cărbune mai mult ca în anul 1982

’--------- ----■■■............  i

B Prin aplicarea inițiative 
o eficiență, econc

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ 
teren de afirmare a priceperii, 

dăruirii și abnegației muncitorești
în cadrul schimbului 

de experiență, un loc prio
ritar a fost acordat for
melor și metodelor de 
muncă folosite de orga
nele și organizațiile ; de 
sindicat pentru desfășu
rarea întrecerii socialis
te. După cum a reieșit 
din relatările făcute de 
tovarășul Petru Barb, pre
ședintele Consiliului mu
nicipal al sindicatelor, 
preocupările colectivelor 
au fost orientate spre 
realizarea exemplară a 
obiectivelor ce revin mu
nicipiului din hotărîrile 
partidului. , •

Consiliul municipal al 
sindicatelor a Urmărit 
ca fiecare comitet sindi
cal să stabilească obiec
tive și criterii proprii 
care să răspundă mai 
bine specificului de mun
că, precum Și activității 
individuale pentru toate 
categoriile de personal 
muncitor. Pentru a im
prima întrecerii socialis
te un caracter de masă, 
lă începutul anului 1983 
au fost lansate chemări 
la întrecere de către ce
le mai bune sectoare și 
formații de lucru. Anga
jamentele asumate cu 
acest prilej au fost dez
bătute în adunările ge
nerale ale oamenilor mun
cii pe grupe sindicale, 
sectoare și întreprinderi. 
Comitetele de sindicat, 
împreună cu consiliile 
oamenilor muncii au ra
cordat mai multă atenție 
asigurării condițiilor ne
cesare realizării planu
lui de producție de către 
liecare formație de lucru 
cit și popularizării re
zultatelor obținute în în
trecere.

în cadrul întrecerii so
cialiste organizațiile de

sindicat și conducerile 
nităților miniere au

„Briciatîa 
fără absente 
ronotivate"

’ Cea mai bună brigadă 
din abatajele cameră ale 
Văii Jiului pe '83 — bri- 

igada lui Traian Borșa 
fruntașă de 3 ani conse
cutiv pe mina Vulcan, 
ere drept temelie a suc
ceselor sale 
rea statornică 
de brigadă, a

1 ortaci pentru
ț----------—..-"-7- .

' disciplină, de înaltă răs- 
| pundere față de muncă, 
[și mai ales, eliminarea 
■cu desăvîrșire a absen- 
! țelor nemotivate. „Și în 
■brigada noastră au fost 
.■unii care făceau absențe 
i nemotivate, arăta briga- 
țdierul în cadrul schimbu- 
: iul de experiență. Dar 
, ortacii și-au spus cu 
; promptitudine cuvîntul : 
indisciplina ții au fost 
j puși în fața judecății bri
găzii, altora li s-au re-

■ zolvat unele probleme 
personale, au fost vizitați

(și acasă, urmăriți îndea- 
iproape. Așa s-a ajuns ca,
■ în prezent să nu avem 
absențe nemotivate, iar 
prin experiența și rezul
tatele obținute să fim au-

rtorii inițiativei „BRIGA
DA FĂRĂ ABSENȚE NE-

, MOTIVATE".
L: .'■ ■■■■/■■>' < :■“'<■, ■

preocupa- 
a șefului 

celorlalți 
menține- 

i rea în sînul formației a 
■unui climat de ordine și

u- 
a- 

cordat mai multă atenție 
aplicării și 
inițiativelor muncito
rești, a metodelor înain
tate. Astfel, în întreprin
derile miniere din Valea 
Jiului, în 1983, s-au apli
cat 6 inițiative muncito
rești de producție și edu
cație, care au cuprins 
peste 30 000 de oameni, ăi 
muncii, cu o eficiență e- 
conomică de 19 000 000 lei. 
Aceste obiective au avut 
ca finalitate creșterea 
producției fizice și pro
ductivității muncii, redu
cerea cheltuielilor de 
producție, organizarea Paroșeni, Matyuș Laszlo, 
mai bună a producției și “ 
a muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei. Inițiati
va „Judecata muncito
rească" a fost aplicată, 
bunăoară, la toate între
prinderile miniere, ur- 
mărindu-se întărirea cli
matului de disciplină, o- 
mogenizarea brigăzilor, 
combaterea absențelor ne
motivate și: intensifica
rea preocupărilor pentru 
a sprijini integrarea în 
exigențele mineritului a 
tinerilor nou încadrați.

Biroul executiv al con
siliului municipal și ■ co
mitetele de sindicat din 
întreprinderi au acționat 
stăruitor pentru 
Uzarea acordului 
Membrii biroului 
tiv repartizați pe 
au sprijinit în mod con
cret comitetele sindica
telor și consiliile oame
nilor muncii pentru popu
larizarea acestei forme 
de retribuire, prin pris
ma avantajelor reale ce 
le creează tuturor colec- rea producției de cărbu-
tivelor de oameni ai ne cocsificabil și ener-
muncii. Ca urmare a a- getic, prin realizarea și
cestor preocupări, au fost depășirea indicatorilor de
obținute rezultate mai plan în toate
bune în procesul de pro- de activitate.

ducție. La aceste reali
zări au contribuit toate 
colectivele de muncă, dar 

generalizării . în mod deosebit s-au re
marcat brigăzile condu
se de Grigore Mîndruț și 
Ludovic Repaș de la I.M. 
Lonea, Ștefan Alba și 
Francisc Kovacs de la 

-I.M. Petrila, Gheorghe 
Matei și Gheorghe Stoica 
de ia I.M. Dîlja. Mihăi 
Bucevschi și Mircea Se- 
crieru de la I.M. Live- 
zeni, Pavel Dediu de la 
I.M. Aninoasa, Traian 
Borșa și Gheorghe Buță 
de la I.M. Vulcan, Ale
xandru Laszlo și Fran
cisc Fazakaș de la I.M.

Mihai Blaga și Constan
tin Popa de la I.M. Lu
peni, Pompei Tomolea 
de la I.M. Bărbăteni, Ilie 
Amorăriței, Gheorghe 
Nistor de la I.M. Uricani 
și alții.

Pentru activitatea des
fășurată în 1983, în urma 
rezultatelor obținute,, în 
întreprinderile miniere și 
în celelalte unități din 
municipiu, au fost decla
rați 2116 fruntași la ni
velul formațiilor de lu
cru, 186 la nivel de sec
ție și sector, 35 la nivel 
de atelier, 75 la nivel de 
întreprinderi.

Anul 1984 este anul 
genera- unor mărețe evenimente 
global, 
execu- 
unități

politice — cea de-a 40-a 
aniversare a Eliberării 
patriei și Congresul al 
XlII-lea al partidului' — 
evenimente pe care și 
Valea Jiului, alături de 
întreaga țară, este hotă- 
rîtă să le întîmpine cu 
succese tot mai mari, 
concretizate prin crește-

* 
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în lumina sarcinilor trasate de secretarul gt

MINERII RĂSPUND CI
MAI hw

într-un climat de angajare deplină pentru creste
ZIUA FRUNTAȘILOR ÎN

lucrt 
bina

DER

cu 5

Sectorul IV al minei 
Lupeni : un colectiv
destoinic înscris de 
mulți ani pe coordona
tele unei activități deo
sebit de rodnice. Aici, 
în abatajele acestui sec
tor fruntaș s-au afirmat 
brigăzile conduse de 
Teodor Boncalo și Cons
tantin Popa, Eroi ai 
Muncii Socialiste, Au
rel Manda, Paul Grasu, 
Emil Kopandi, Mihai 
Nistor și alții care men
țin zi de zi un ritm î- 
nalt al bătăliei pentru 

cărbune coc-

INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI 
la baza unor rezultate de excepție

domeniile

pregătiri 
superioare

dato- 
brigâzi- 
Teodor

pe genuri
a

bri- 
Tra- 

din 
mod

Ca și în alți ani, sec
torul IV al minei Lupeni, 
cel mai mecanizat din 
Valea Jiului, a confirmat 
șl în 1983 un potențial 
productiv superior. Co
lectivul sectorului, con
dus de ing. Gheorghe Co- 
tormani, continuînd e- 
forturile spre valorifica
rea superioară a abataje
lor dotate cu mecanizare 
complexă, a extras peste 
plan 42 375 tone de căr
bune* cocsificabil, 
rită abnegației 
lor conduse de
Boncalo, Paul Grasu, Au
rel Manda și Constantin 
Popa, precum și forma
țiilor de la lucrările de 
pregătire.

Pe baza unei 
profesionale 
— prin care s-a asigurat 
specializarea 
de lucrări — sectorul 
reușit să asigure o înaltă 
calitate a lucrărilor de 
revizii și reparații, folo
sirea intensivă a utilaje
lor din dotare, ceea ce a 
asigurat ca toate comple
xele mecanizate să se a- 

la a doua sau a treia 
întrebuințare, fără să se 
mai plătească amortis
mente pentru aceste uti-

Și în primul trimestru 
din 1984, sectorul IV a 
desfășurat o activitate 
deosebit de rodnică, ©e 

, la începutul anului au 
fost extrase peste preve
deri 14 000 tone de căr
bune cocsificabil, cu o de
pășire a productivității 
muncii pe sector de 8 la 
sută. în toate abatajele 
se muncește cu răspun
dere, într-un climat de 
ordine și disciplină, fapt 
ce este explicat mal ales 
prin aplicarea inițiativei 
..Brigada înaltei răspun
deri muncitorești", ale 
cărei criterii mobilizează 
colectivele pentru creș
terea producției și for
marea minerului nou, cu 
o atitudine înaintată în 
muncă și viață.

I

33,5

loric

cu 41

f i 
munc

cu 19

planu

(Urmare din pag. 1j această 
că brig 
sînt nu 
sigura 
zenței, 
și dijicj

In le 
mai

Vestita brigadă con
dusă de Constantin Po
pa, Erou al Muncii So
cialiste, de la mina 
Lupeni, s-a afirmat și 
în 1983, datorită perse
verenței îri aplicarea i- 
nițiativei: „Brigada î- 
naltei răspunderi mun
citorești";

Lă mina Vulcan, 
gada condusa de 
ian Borșa, extrage 
abataj cameră, în 
consecvent, însemnate
cantități de cărbune pes
te plan. La bază succe
selor se află climatul 
de ordine și disciplină, 
fermitatea în fața orică
ror abateri de la disci
plina de producție.

în primul rînd, este 
necesar să depunem efor
turi susținute pentru 
transpunerea în viață a 
programelor de măsuri 
adoptate în vederea rea
lizării planului și angaja- lor din 
mentelor asumate în în
trecerea pe 1984. Va tre
bui să folosim pe scară 
mai largă și mai eficient 
utilajele din dotare, 
deosebi cele de 
productivitate și 
ment, complexele 
nizate, combinele, 
nile, de extracție, 
portoarele precum

în- 
înaltă 

randa- 
meca- 
mași- 
tranș- 
și for

ță de muncă. Din nea
junsurile cu care 
confruntat în anul 
în direcția folosirii forței 
de muncă, nu am tras 
în: ' toate învățămintele. 
Numai așa se explică fap
tul că și în perioada care 
a trecut din acest an, nu
mărul de zile nelucrăte, 
mai ales din cauza ab
sențelor nemotivate, ! se 
menține la un nivel ridicat. 
Se impune deci o preocu
pare mai responsabilă în

ne-am 
trecut

rea

sar
Iul 
fiecare

să 
de :

trucît a 
bilitate. 
vem un 
inginer 
tori și t 
tehnicia: 
tori. Pe 
vem un 
personal 
cu posil 
asigura 
stagnări

Un dc 
de impo: 
buie să- 
pui în a 
securităț
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ncitorești a fost obținută 
de 19 milioane lei

A ......... .......................................... ' > ' < ■ ■ - .-------- ■ . w . i -

JH Cele mai bune realize ri au fost obținute prin
creșterea productivității muncii în abataje, cu 1,5—2 tone pe post 

i-------------------------------------- ;---------------------------------------------------------------------------------------

al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCUI 

BNEGATIE CHEMĂRII 
ILT CĂRBUNE
oducției de cărbune, la Petroșani a avut ioc, ieri J 
TRECEREA SOCIALISTĂ j

i

i cele mai bune rezultate
precierii rezultatelor obținute de întreprinderi, sectoare și formații de 
rea socialistă pe anul 1983, Consiliul municipal al sindicatelor și Com- 
/alea Jiului au acordat următoarele distincții :

JL DE UNITATE FRUNTAȘA, pe Combinat a fost acordat INTREPRIN- 
PETRILA, pentru cea moi bună octivitate, materializată prin :
:a producției fizice anuale cu 1 177 tone de cărbune
□ planului lucrărilor de pregătire cu 1 507 ml
a producției globale planificate cu 42 973 mii lei, a producției marfă 

și a producției nete cu 53 mii lei
a costurilor de producție pe tona de cărbune cu 1,67 lei 

costurilor la 1000 lei producție marfă cu 4,64 lei
- planului de beneficii cu 288 mii lei

E MINER a fost acordată următoarelor colective :
MPU LUI NEAG, care a obținut;
a producției fizice cu 105 mii tone de cărbune
a producției marfă planificate cu 50,2 la sută, a producției nete CU

i

I
I

Brigada clasată de lo
cul I în întrecerea so
cialistă pe 1983 — fron- 
taliștii din formația 
condusă de Ștefan Alba, 
de sectorul IV al mi
nei Petrila,

Un colectiv consec
vent: sectorul XI al mi
nei Petrila s-a situat și 

1983, pe primnl toc 
rîndul sectoarelor 

de investiții ale Văii 
Jiului,

a cheltuielilor materiale la 1000 lei producție marfă cu 1,8 la sută

UI IV - PRODUCȚIE, DE LA I.M. LUPENI, care a obținut: '
a producției fizice cu 42 375 tone de cărbune 
a productivității muncii cu 340 kg pe post
i la prețul de cost de peste 20 milioane iei
UI XI - INVESTIȚII, AL I.M, PETRILA, pentru următoarele realizări : 
■a planului fizic ai lucrărilor de investiții cu 467 mi și a planului va
nii lei
a productivității muncii valorice cu 10 413 lei/muncitor.
a planului punerilor în funcție cu 20 la sută ; ;

DE MINER, a fost acordată pe genuri de lucrări, următoarelor brigăzi:

ALBA, abataj frontal, I.M, Petrila, pentru depășirea -producției fizice 
de cărbune, și a productivității muncii cu 2,58 tone pe post

VTN POPA, abataj frontal, I.M. Lupeni, pentru depășirea producției 
1 ie de cărbune prin aplicarea inițiativei „Brigada înaltei răspunderi

Ziua fruntașilor în întrecerea socialistă
(Urmare din pag t) Uricani, Clement Negruț, 

economist C.M.V.J„ Aurei 
Nicola, secretar al Co
mitetului municipal de 
partid, Grațian Faur, pre
ședintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor, 
care au reliefat experien
ța dobîndită în 1983, au

Distincțiile a- 
care sînt pre- 
aceste pagini 
„Pentru cele

BORȘA, abataj cameră, I.M. Vulcan, pentru depășirea producției fizice 
de cărbune și. a productivității muncii cu 2 tone pe post
DRU LASZLO, lucrări de deschideri, I.M. Paroșeni, pentru depășirea 

;u 1651 mc

centa plenară a C.G. al 
P.C.R. pentru creșterea 
producției de cărbune, ast
fel ca în acest an colec
tivele miniere ale Văii 
Jiului să întîmpine cu» ce
le mai bune realizări mă
rețele evenimente ale a- 
cestui an: a 40-a aniver
sare a eliberării patriei 
și Congresul al XHI-lea 
al partidului.

în încheierea 
lor schimbului de 
riență, tovarășul

anul 1983. 
cordate — 
zentate în 
la rubrica 
mai bune rezultate" — re
prezintă prețuirea de ca
re se bucură în societatea 
noastră socialistă colecti
vele de mineri aflate în 
fruntea preocupărilor 
pentru creșterea produc
ției de cărbune. -Ele cons
tituie, totodată, un puter
nic îndemn pentru apli
carea și generalizarea ex
perienței pozitive a frun- Faur,
tașilor, îndemn adresat "
tuturor muncitorilor, tu- . ................. ... .
turor formațiilor de lucru duros cuvînt de felicitare 

.................. secțiile fruntașilor evidențiați în 
; . întrecerea socialistă, tu-

atelierele și' laboratoarele turor celor prezeriți, tu- 
celorlalte unități ale com- turor minerilor și oame- 
binatului. rilor muncii care contri-

Nota dominantă a dez
baterilor,, a întregului 
schimb de experiență a 
constituit-o dorința unani
mă a minerilor de a ac
ționa eu abnegație și dă
ruire, eu înaltă responsa
bilitate muncitorească, a- 
șa cum ă indicat tovarășul

cat de la I.M. Petrila, 
Mircea Miheț, membru al 
biroului comitetului de 
sindicat de la I.M. Barza, 
Ștefan Alba, miner șef de 
brigadă de la IM Petrila. 
In cadrul dezbaterilor au 
mai luat cuvântul: Paul _ făcut propuneri pentru în- 
Grasu, miner, șef de bri- lăturarea neajunsurilor 
gadă la I.M. Lupeni, Ma- existente și îmbunătățirea 
tei Constantin, președinte . continuă a activității de 
de sindicat la I.M. î’aro- producție. Cele mai multe.

~~ ‘ ' referiri au fost făcute la
modalitățile de acțiune ce 
stau la îndemîna sindica
telor, a conducerilor co
lective și formațiilor de 
lucru în vederea valorifi- din abataje, din 
carii superioare a capaci- de preparare a cărbunelui, 
taților de producție și a 
forței de muncă, creșterii 
producției fizice și pro
ductivității muncii, îmbu
nătățirii calității cărbune
lui și reducerii cheltuieli
lor de producție;

Un moment aparte al 
schimbului de experiență 
a fost prilejuit de înmî- 
narea distincțiilor acorda
te.fruntașilor în întrecerea

șeni, Bujor Bogdan, șef 
de sector I.M. Petrila, Pa
vel Vasile, șef de brigadă 
la I.M. Petrila, Mihai Bu- 
cevschi, șef de brigadă 
I.M. Livezeni, Adela Ga- 

. raliu, președinta Comisiei 
pentru calitatea cărbune
lui I.P.C.V.J., Emerich Ko
vacs, director tehnic I.M.

lucrări- 
expe- 
Viorei 

7_l, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, a adresat un cal

buie la creșterea produc
ției de cărbune a Văii 
jiului.

dicat și ale U.T.C., pot 
și trebuie să acționeze cu 
mai multă stăruință și 
fermitate. Vor trebui ex
tinse inițiativele munci
torești care și-au dovedit 
eficiența și vor 
folosite pe s—. i 
mijloacele 
le pentru 
fruntașilor 
rea neajunsurilor, 
necesar să folosim între
gul potențial de care dis
punem astfel ca unitățile 
combinatului să întâm
pine cu cele mai bune 
realizări evenimentele 
politice ale acestui an: a 
40-a aniversare a eliberă
rii patriei și Congresul 
al XlII-Iea al partidului.

Animați de indicațiile 
prețioase trasate de toca

tă rășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., avem datoria 
patriotică și muncito-. 
rească să acționăm neg 
contenit pentru îmim-' 
nătățirea activității, pen-j 
tru a răspunde prin fapte! 
exemplare de muncă che ; 
mării ce ne este adresată; 
Patriei, tot mai mult căr-I 

și'”cu'’spri’jiiiul_permanent bune, mai bun și nud ief-j 
al organizațiilor de sin- țin ! |

mai fructuoasă și mai 
eficientă. Dealtfel, rezul
tatele de ansamblu 
primele trei 
cest an, au 
cest lucru.
IJSI, Lupeni
Cîmpu lui Neag, celelalte
‘ '   au
realizat planul, între

edu- 100,5 și 107,0 la sută. La
se cărbunele pentru slderur-

muncii. An de an sînt a- 
Iocate fonduri bănești 
mari pentru asigurarea 
securității muncii, dar 
rezultatele obținute pînă 
acum nu ne satisfac. Au

î, știind 
și sectorul 
are pot a- 
ățirea pre- 
a

S
cu folosi- loc încă multe încălcări 

i a
este nece-

a persona- 
ate pentru 
muncă, în-

ordinii

utilaj e-

pe
luni din a- 
confirmat a- 
Cu excepția 

și carierei
ale normelor de tehnica
securității și protecției întreprinderi miniere 
muncii, nu sînt destul de 
eficiente acțiunile 
cative întreprinse,

trebui 
scară largă 

audio-vi7.ua- 
popularizarea 

și combate- 
Este

In cinstea fruntașilor în 
întrecerea socialistă a fost 
prezentat un bogat pro- 
gram artistic, susținut de 
formația „Hațegana“ din 
Deva.

tă angajare patriotică
eastă posi- 
nbinat a- 
r sau sub- 
de munci- 
;tru sau 
7 munci- 
aceștia, a- 

- mare de 
calificat, 

reale de a 
marea fără 
lajelor.

deosebit 
e care tre

ia.v. tot tim- 
este cel al 

protecției

produc încă multe ava
rii și nu se intervine cu 
fermitate pentru sancțio
narea celor vinovați de 
asemenea neajunsuri.

Avem rezerve și posi
bilități mari — ca și da
toria stringentă de a îm
bunătăți calitatea căr
bunelui extras și prepa
rat, cunoscînd că de a- 

. ceasta depinde în măsură 
hotărîtoare rentabilitatea 

" și eficiența economică a 
întregit noastre activi- 

<■ tați. - -'g _
Pentru anul 1984, a- 

vem toate temeiurile să 
contăm pe o activitate

gie, însă, pe cele 3 luni, 
avem un minus de peste 
169 000 tone pe care 
trebui să-l recuperăm in 
trimestrul II.

Sîntem cpnștienți < ” 
și în continuare ne vom 
confrunta cu unele nea
junsuri, între altele și 
pentru că nu s-a întronat 
peste tot spiritul .de dis
ciplină în îndeplinirea 
sarcinilor. în această pri
vință, șefii de brigadă, 
maiștrii, tehnicienii și in
ginerii, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid

va

Spnciaîiștii lucrărilor de pregătire : minerii 
z:i Ci.nd.isc A te vahdru 7 as Io, de la mina
:.ni, <_ ■ -rai muiți ani, s . ’*■' -az.î pe

fruntașe la- acest gen de lucrări.

brigă-
Pafo- 
locuri

... e ..

Pagină realizată de 
Ioan DUBEK, 

Ion MUSTAȚĂ 
Foto; Șt. NEMECSEK
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Pro- 
de

1200, 
Informa- 

924/30224.

defect, 
a-

trăinicia fa- 
vigoarea na-

. >

19,20

21,50

20,00

20,20

20,40

21,00

în Rusia.întuneric.

O

21,50

22,20

Mica publicitate

FAPTUL DIVERS

19,55
21,35

13,50
19,00

al 
al 

aflat

naș-
atelierului 

de la 
Petro- 

tovarășului

de 
vî- 
în- 
lor 

stri-

No- 
tău. 

Speranță

Frgtaffg

Kedatpa șt administrația . Petroșani, str. N. Bâicescu, ar. 2. telefoane i <Ut>c>2 
secretai ml. 41663. 42464 secții.
Tiparul- Tipografia Petroșani <?tr, N Bălcescu, nr 2, telefon 41365

Socialiste 
tovarășei 

tovară- 
Rădulescu,

Pe- 
șefă 
îm- 
pri-

vieții, 
„La mulți ani l“.

I lă
ți, 

sînt 
pro- 

o-

nimale care trăiesc numai 
la

ru- 
permanent 

cu animale 
subteran, a. 
la Orgnac-

I COLEGIUL DE REDACȚIE, losit BALAN, loan DUBI K. Dorm GHtJA. lui
I MUSTAȚA, Simion POP — redactor »< f. leudor RLSU — redactor >el adj 

4 Toma ȚAȚARCA_______________

reglcmen- 
a diferende-

CALENDAR S
(2 aprilie — 8

plenară a 
fost prezenta

p reședintelui

Pozifia României și concepția 
președintelui Nicolae Ceaușascu 

prezentate la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa

ATENA 31 (Agerpres). 
La Atena s-a încheiat 
schimbul de vederi gene
ral din cadrul lucrărilor 
reuniunii de experți a 
Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa, însărcinată să con
tinue examinarea și elabo
rarea unei metode general 
acceptabile de 
tare pașnică 
lor.

în ședința 
reuniunii au 

: te poziția României și con
cepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind regle
mentarea pașnică a dife
rendelor dintre state în 
Europa și în lume, propu
nerile și acțiunile consec
vente ale țării noastre vi- 
eînd eliminarea forței și a 
amenințării cu forța și so
luționarea tuturor litigi
ilor dintre state numai pe 
cale pașnică, prin tratative.

Arătînd că România a- 
cordă o importanță deose
bită elaborării unei meto
de general-acceptabile de 
soluționare pașnică a liti
giilor dintre statele euro
pene, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Nicolae 
Ecobescu, a subliniat că 
îa baza elaborării unei me
tode general-acceptabile

Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceausescu 

și președintele Partidului 
Socialist de Stînga din Norvegia

de reglementare pașnică 
a diferendelor trebuie să 
stea principiile și obiecti
vele Cartei O.N.U. Decla
rația adoptată, la inițiati
va României, în 1982, la 
Națiunile Unite, în această 
problemă, prevederile Ac
tului final de la Helsinki 
și ale reuniunii de la Ma
drid, inclusiv mandatul pe 
care acesta l-a stabilit pen
tru reuniunea de la Atena, 
recomandările reuniunii de 
la Montreux din 1978, ca
re a convenit elementele 
unei abordări comune, pre
cum și ansamblul norme
lor și principiilor dreptu
lui internațional, cerințele 
bunei vecinătăți, înțelege
rea și respectul reciproc.

S-a arătat că, în scopul 
facilitării aplicării princi
piului reglementării paș
nice și a metodei care va 
fi convenită, ~ 
sideră că ar 
examineze 
creării unui 
respunzător,

România con- 
fi util să se 

posibilitatea 
mecanism co- 
care să ofere 

un cadru suplu pentru fa
cilitarea găsirii căilor și 
mijloacelor de soluționare 
pașnică a diferendelor, pe 
baza recurgerii la nego
cieri, bune oficii, mediere 
și conciliere.

LUNI, 2 APRILIE
— Vizita de stat în Portugalia a 

Austriei, Rudolf Kirchschlager (2—5);
— Vizita în Austriei a ministrului;;âfacerilor ex

terne al R.P. Chineze, Wu Xueqian;
— La Vicna are loc a lll-a sesiune a Comitetu

lui Consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional 
al Tineretului (2—11) ;

— La Bruxelles are loc întilnirea miniștrilor e- 
conomiei și finanțelor ai CEE;

— Președintele Mexicului, Miguel de la Madrid 
Hurtado, întreprinde o vizită oficială în Argentina;

— La Medellin (Columbia) arc loc reuniunea or
ganizată de mișcarea continentală „Unitatea latino- 
americană consacrată examinării situației din Ame
rica Centrală și regiunea Caraibilor" (2—4);

— Ziua internațională a cărții pentru copii.
MARȚI, 3 APRILIE
— Alegeri preliminare in statul New York ale ' 

Partidului Democrat ;
— La Ce.șme (Turcia) are loc întilnirea miniștri

lor apărării ai NATO ;
MIERCURI, 4 APRILIE
— Eliberarea Ungariei de sul) dominația fascistă. 

Sărbătoare națională.

POPULAȚIA GLOBULUI 
ÎN PREZENT

ȘI PERSPECTIV'.! "
Populația globului. care 

este cifrată în prezent la 
4,7 miliarde de locuitori, 
va fi de 6,1 miliarde în a- 
nul 2000 și de peste 9 mi
liarde în anul 2100, a de
clarat într-o conferință de 
preș# organizată la Wa
shington, Rafael Salas, pre
ședinte al Fondului O.N.U. 
pentru .activitățile popu
lației, citat de agenția As
sociated Press. în ultimul 
deceniu, a relevat el. popu
lația globului a sporit in 
medie cu 1,67 la sută pe 
an. Astfel, populația Terrei 
a crescut în fiecare an cu

circa 78—80 milioane de 
locuitori.

RĂZBOI ÎMPOTRIVA
porumbeilor?

.Numărul porumbeilor 
ajuns în 
la 20—25 000 000

a 
lia 
dat fiind faptul că 
prea mulți, ei creează 
bleme multoi zeci de
lașe, deseori centre istori
ce. Pină în prezent nu a 
fost posibil să se pună în 
aplicare un proiect de dis
trugere periodică a aces
tor păsări cure — deși 
grațioase și plăcute turiș
tilor. aduc importante dau
ne îndeosebi monumente
lor is.orice. Pagubele di
recte și indirecte provo
cate patrimoniului .artistic 
de guano-ul porumbeilor 
este de ordinul multor mi
liarde de lire. îndeosebi 
pentru statui și fresce, iar 
numărul de un porumbel 
la doi locuitori este consi-

Nicolae 
gene- 

Comunist 
transmise 
Koritzin- 
Partidu-

OSLO 31 (Agerpres). Din 
partea tovarășului 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
Român, au fost 
tovarășului Theo 
ski, președintele
lui Socialist de Stînga din 
Norvegia, un salut cordial 
și cele mai bune urări de 
succes în activitate.

Președintele P.S.S. din 
Norvegia a mulțumit și a 
rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
cele mai călduroase salu7

țări și urări de sănătate ți 
fericire, de noi succese po
porului român în dezvol
tarea economică și socială 
a patriei sale.

Schimbul de mesaje a 
fost -prilejifit de primirea 
de către Th£o Koritzinski, 
a tovarășei Eleonora Co-., 
jocaru, membru al C.C. al 
P.C.R., care se află la Oslo 
pentru a participa ca re
prezentant al P.C.R. la 
lucrările celui de-al 
XVIII-lea Congres al P.C. 
Norvegian.

Condoleanțe transmise de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

cu prilejul funeraliilor lui 
Ahmed Sekou Toure

CONAKRY 31 (Agerpres). 
în numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii 
România, și al 
Elena Ceaușescu, 
șui Gheorghe 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. 
P.C.R., vicepreședinte 
Consiliului de Stat, 
la Conakry cu prilejul fu
neraliilor naționale ale lui

Ahmed Sekou Toure, a 
prezentat condoleanțe to
varășului Lansana Beavo- 
gui, șeful interimar al sta
tului, prim-ministru al 
Republicii Populare Revo
luționare Guineea, precum 
și tovarășei Andree Toure, 
pentru pierderea grea su
ferită prin încetarea din 
viață a președintelui Se
kou Toure, personalitate 
remarcabilă a vieții politi
ce africane și internațio
nale.

liPTĂMtNAL
1 aprilie 1984)

— Proclamarea independenței Republicii Senegal. 
Sărbătoare națională.

— A 35-a aniversare a creării Organizația Tra
tatului Atlanticului de Nord — NATO.

— Tirgul Internațional de la Hanovra (4—11);
JOI, 5 APRILIE
— Vizita în Venezuela a președintelui mexican, 

Miguel de la Madrid Hurtado (5—7j;
— Vizita în Afganistan a secretarului general al 

O.N.U., Javier Perez de Cuellar ;
— La Strassbourg are loc Conferința Confedera

ției Vest-Europene a Sindicatelor.
VINERI, 6 APRILIE
— Vizita în Tunisia a ministrului afacerilor ex

terne al R.P. Chineze, Wu Xueqian ;
— Se va lansa naveta spațială americană „Chal

lenger".
S1MBATA, 7 APRILIE
— Vizita în S.U.A. a ministrului de externe ar

gentinian, Dante Caputo (7—13) ;
— Ziua mondială a sănătății (Aniversarea creă

rii Organizației Mondiale a Sănătății — 7—19 IV).
DUMINICA, 8 APRILIE
— La Canton (R.P. Chineză) are loc reuniunea 

Federației asiatice de fotbal.

derat, totuși, prea mare 
pentru Italia.

Utilizarea plaselor pen
tru prinderea porumbei
lor nu este permisă 
legea italiană privind 
nătoarea. S-a încercat, 
tre altele, îndepărtarea 
prin transmiterea de 
găte ale unor păsări aflate 
in pericol. Se pare, însă, 
că această metodă face măi 
mult rău oamenilor, decît 
porumbeilor...

GRADINA ZOOLOGICA 
RUPESTRA

O grădină zoologică 
pestră, situată 
sub pămînt și 
cu re trăiesc in 
fost inaugurată 
l’Aven, în sudul departa
mentului francez Arde- 
che. Ea a fost amenajată 
în peșterile care ating, aici, 
adîncimea de 200 metri. 
Speologii prezintă vizita
torilor pești, insecte și a-

SUTĂ DE TRILIOANE 
DE CELULE

Potrivit specialiștilor — 
relatează ziarul „Komso- 
molskaia Pravda" — corpul 
omenesc se compune din 
o sută trilioane de celule. 
S-a stabilit, de asemenea, 
că în timpul somnului, o- 
mul consumă 400—500 de 
litri de oxigen, făclnd pen
tru aceasta 12—20 inspira
ții pe minut. Primăvara 
însă, frecvența inspirați
ilor este cu 30 la sută mai 
mare decît toamna.

Și iată alte... statistici : 
lungiipea totală a .vaselor 
sanguine ale omului este 
de aproximativ 100 O00 ki
lometri; în medie, persoa
nele blonde au o podoabă 
capilară formată din 140 000 
fire de păr, comparativ cu 
bruneții și brunetele ce se 
pot lăuda cu... 102 000.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

și unităților comerciale-»
Direcția comercială a municipiului Petro.șaiy ne 

informează că, începînd din 2 aprilie 1984, programul 
de deschidere a magazinelor de desfacere cu amă
nuntul va fi următorul;

■ Magazine alimentare pe două schimburi
— zilnic: 6,30 — 20,45
— duminica : 7 — 11
■ Magazine alimentare pe un singur 

schimb
— zilnic : 7—12 și 17—20
— duminica: 7—11 (prin rotație)
■ Unitățile alimentare din incinta între

prinderilor miniere
— vor funcționa zilnic între orele 7—15

■ Magazine cu mărfuri industriale
— zilnic: 8—13 și 17—20, cu excepția zilei 

VINERI (Petroșani, Petrila, Aninoasa), JOI (Vulcan 
și Petroșani-Aeroport), MIERCURI (Lupeni și Uri- 
cani), cînd programul se va desfășura între orele 
8—16

■ Magazinele universal „Jiul“ Petroșani 
și general Petrila

— zilnic : 10—18
— duminica închis
■ Cofetăriile care servesc micul dejun

— zilnic între orele 6,30—21
■ Cofetăriile care nu servesc micul dejun

— zilnic între orele 10—21
■ Programul unităților de alimentație 

publică
— restaurante categoria I: zilnic între orele 
23
— cafe-baruri: zilnic între orele 10—21
— berării, bodegi etc.: zilnic între 10—21
— cantine-restaurant și linii autoservire: 7—21.

FILME
1 aprilie

PETROȘANI - 
iembrie : Camionul 
cursă lungă ; Unirea: 
Neamul Șojmăreștilor; Pa- 
rînguf; O afacere murdară.

LONEA; Fructe de, pă
dure.

ANINOASA: Lovind o 
pasăre de pradă.

VULCAN — Luceafărul: 
Revanșa.

LUPENI — Cultural : 
O lebădă iarna.

URICANI: B D. la mun
te și la mare.

2 aprilie
PETROȘANI — 7 

iembrie: De dragul 
Anca; Unirea: 
și sprijin; Parîngul: Că
lătorul cu cătușe.

LONEA: Prietenie.
VULCAN — Luceafărul: 

Femeia dispărută.
LUPENI — Cultural :

Educația sentimentală a 
Dașei.

URICANI: Incredibile
le aventuri ale unor ita
lieni

11,45 Lumea copiilor.
12,30 Telefilmoteca 
de ghiozdan. Ara- 
bela (color). Episodul 
5.

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

— 17,00 Telesport. Fot
bal: Sportul studen
țesc — Politehnica 

Iași din campionatul 
național divizia 
Transmisiune 
rectă.
1001 de seri. 
Telejurnal 
color). 
Sport. 
Cin ta rea 
„Cîntecelc 
Telecinemateca. 
Bijuterii 
(color). 
Telejurnal 
color). 
Sport.

(parțial

României 
muncii".

muzicale

(parțial

TV
1 aprilie

Teleșcoală.
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Muzica pentru toți. 
Viața satului (par
țial color).

2 aprilie
Telejurnal 
color).
Actualitatea 
nomie.
Uniți în cuget și-n 
simțiri.
Filmul românesc în 
serial (color).
Un echipaj pentru 
Singapore.
Premieră TV. 
ducție a Casei 
filme Unu. Partea I. 
Copiii, 
miliei, 
țiunii.
Tezaur 
(parțial
Telejurnal.

(parțial

în eco-

folcloric 
color).

Cu ocazia zilei de 
tere, colectivul 
Mecanic Sef 
I.P.S.R.U.E.l.M. 
șani, îi dorește
inginer Alb Gheorghe, un 
călduros „La mulți ani 1".

COLECTIVUL creșei 
trila felicită pe sora 
Ilavlin Ana cu ocazia 
plinirii a cincizeci de 
măveri în buchetul 
urîndu-i 
(466)

VÎND Volkswagen 
preț convenabil, 
ții Sibiu, telefon 
(4o5)

VÎND televizor
caut meseriași reparat 
ragaz. Aleea Poporului bloc 
2 ap. 15. (464)

SCHIMB apartament 
două camere Petrila, car
tier 8 Martie bloc 32 ap. 
25, contra apartament 2—3 
camere Petroșani, centru 
sau piață. (463)


