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0 delegație de partid și de stat, condusă 

de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
va face o vizită în R. P. Polonă
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ȚÂRII, QT MAI MULT CĂRBUNE!

Patra decenii ale devenirii noastre
Cu planai pe cinci luni îndeplinit

întreprinderea minieră Livezeni
■ De Ia începutul anului, I.M. Livezeni a extras 

peste sarcinile de plan peste 18 000 tone de cărbune 
Productivitatea muncii planificată a fost depășită, 

la nivelul întreprinderii cu 250 kg pe post, iar în aba
taje cu 1500 kg pe post.

H Cele mai bune rezultate le-a înregistrat briga- . - . — • ■ — - - - — care
Ș*

O delegație de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, va face, în prima decadă a lunii iunie 
a.c., la invitația tovarășului Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Miniștri, 
și a conducerii superioare de stat a Republicii Populare Polone, o vizită oficia
lă de prietenie în Republica Populară Polonă.

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Togoleze
Continuarea convorbirilor oficiale dintre 

președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Gnassingbe Eyadema

cursul după-amiezii siliului de Stat, cu general 
Gnassingbe Eyadema, pre
ședintele fondator al Adu
nării Poporului Togolez, 
președintele Republicii To- 
goleze. j

Cei doi președinți au con-

în
de joi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, s-a 
reîntîlnit, la Palatul Con

•tinuat schimbul de păreri 
In probleme bilaterale ' 
interes comun, precum și 
în legătură cu unele 
pecte ale situației interna
ționale actuale.

de

as-

(Continuare in pag. a 4-a)da condusă de Cristea Valache din sectorul II, 
lună de lună și-a depășit productivitatea muncii 
sarcinile de plan la producția fizică.

Prin mobilizarea 
gului colectiv, 
derea minieră Livezeni , a 
reușit ca în fiecare lună 
din acest an să raporteze 
îndeplinirea_.sarcinilor de 
plan înainte de termen. La 
zi, din abatajele mecaniza
te ale minei au fost extra
se, peste prevederile de 
plan, 18 719 tone de cărbu
ne, cu peste 5000 de tone 
mai mult decît sarcina de

Gheorghe ROTEA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL
OAMENILOR MUNCII

(Continuare în pag. a 2-a)

... între- 
Intreprin-

Dincolo de podul de peste Jiul de Est, de la Live- (
zeni. în dreapta drumului național Petroșani — Tg. 1 

icat >

IN SPIRITUL, INDICAȚIILOR TRASATE DE

sarcini-

ne-au
!■

si realizări

ț ~~----- 1
| Materia primă, aerul ț 
? Dincolo de podul de peste Jiul de Est, de la Live- ( 
\zeni, în dreapta drumului național Petroșani — Tg. I 
ț Jiu, într-o vîicea, cu 23 de ani în urmă s-a ridicat J 
I clădirea Fabricii de oxigen. O clădire ce adăpostește ț 
/ o unitate economică de o importanță vitală, nu nu- 1 
(mai pentru întreprinderile și unitățile din Valea Jiu- J 
| lui, ci și pentru oamenii acestor plaiuri. Așa cum oa- > 
i menii nu pot trăi fără oxigen, la fel și procesele teh- i 
’ nolopice, în fabrici și uzine, nu pot avea loc fără ! 
) acest important element al naturii. J
ț La dezvoltarea fără precedent a industriei minie-1 
t re din Valea cărbunelui, Cit și a celorlalte ramuri a- | 
Aparținătoare economiei naționale, uh aport deosebiți 
\l-a avut și Fabrica de oxigen Livezeni. Zilnic, aici, /\l-a avut și Fabrica de oxigen Livezeni. Zilnic, aici, / 
|la o temperatură de minus 180 grade oxigenul exis- ) 
< tent în atmosferă în stare gazoasă, se transformă în i 
J stare lichidă, după care din nou în stare gazoasă se J 
\ îmbuteliază la o presiune de 150 atmosfere. Din zorii 1 
i zilei pînă în amurgul serii pleacă spre I.U.M.P.,\ 
!’ I.P.SJI.U.E.E.M., I.A.C.M.M., întreprinderile miniere, l 

spitalele din municipiu peste 2900 mc de oxigen. J

— Este adevărat că solicitările pentru oxigenul > 
t industrial preparat la fabrica noastră sînt mult mai 
? mari, ne spunea maistrul principal Ștefan Roșu, dar i 
I posibilitățile noastre, cu tot efortul pe care îl depunem, f 

nu poate depuși o capacitate de livrare zilnică mai ! 
i mare de 3000 mc. ț
J Remarcabil este faptul că în cei 23 de ani de cînd 1 
ț fabrica este în funcțiune, niciodată nu au existat în- 
l treruperi în procesul tehnologic. An de an, luna de 
I lună planul a fost realizat și depășit. Numai în prime-

Față tn față promisiuni

Minerii din brigada 
condusă de Gheorghe 
Buță, componenții une
ia dintre formațiile de 
lucru fruntașe ale secto
rului VIII investiții de 
la mina Vulcan, lucrea
ză cu bune rezultate la 
săparea unei galerii ma
gistrale de transport 
spre puțul nr. 10. In i- 
magine destoinicul bri
gadier alături de mine
rii din schimbul condus 
de Laurențiu Fantaza.
Foto: Șt. NEMECSEK(Continuare în pag. a 2-a)
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La mina 
Uricani 

Trei întrebări care așteaptă 
răspuns în... tone de cărbune

Continuăm seria ana
lizelor efectuate Ia mina 
Uricani, accentuînd, de 
data aceasta, asupra unor 
aspecte legate de folosi
rea intensivă, extensivă 
și eficientă a zestrei teh
nice, de producțiile și 
productivitățile obținute 
cu ajutorul acestora, 
vitezele de avansare 
lizate. Trebuie 
evidențiem faptul 
în timpul documentă
rii am depistat unele mici 
..artificii", întîlnite și Ia 
alte întreprinderi miniere 
din Valea Jiului. Să “ve
dem care sînt acestea.

Prima întrebare: Este 
folosită sau nu întreaga 
dotare tehnică ? Ne răs
punde sing. Rodica Dan- 
ciu, de la biroul geo- 
topo-tehnic, care se ocu
pă direct de evidența u- 
tiiajelor, a producțiilor,

rea- 
să 
că

■ -
productivităților și viteze
lor de avansare realizate 
cu ajutorul acestora. A- 
flăm că mina dispune de 
două complexe de mare 
înălțime . ___ __
aferente), încă două com-

cu celelalte două com
plexe ? Ele nu sînt utili
zate din... anul 1981 (!) 
fiind în oprire tehnologi
că, cu program de intro- 

(cu combinele ducere în trimestrul IV.
Costă, fiecare, multe mili
oane de lei (?!). Amortiza
re lunară-— 170 000 
Bani, nu glumă ! 
adevărat, condițiile 
zăcămînt nu au confir
mat utilizarea lor. Dar 
să stea două complexe 
care costă atît, timp de 
aproape trei ani ? Cine-i 
de vină ?

A doua întrebare: Pro
ductivitatea muncii este 
privită ca factor impor
tant în aplicarea noului 
mecanism economico-fi- 

nu

lei. 
Este 

de

plexe mecanizate (cu 
combine, de asemenea), o 
combină de abataj și do-, hanciar ? Este sau 
uă combine de înaintare. 
Dintre acestea funcționea
ză cele două complexe mari 
și cele trei combine. Ce este

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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INDIVID -
COLECTIVITATE
• Mereu la datorie pen

tru a asigura „cale liberă" 
cărbunelui spre ziuă.

• Cinstea compromisă 
odată cu spargerea port
bagajului — anchetă so
cială.

La I. M. Dîlja

Urmînd îndeaproape o- 
rientările secretarului ge- _____
neral al partidului, tova- tărirea 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
trasate în domeniul mun
cii educative, comitetul 
orășenesc de partid Vul
can, biroul și secretaria
tul său au conceput pro
cesul de formare a omu
lui nou ca o activitate 
complexă, căreia, de la o 
etapă la alta, să-i fie im
primat un conținut cali
tativ superior, capabil să 
asigure creșterea eficien
ței acțiunilor desfășura
te. în erganizațiile de 
partid s-a pus accent pe 
afirmarea și sporirea ro
lului educativ al adunări
lor generale, s-a acționat 
pentru îmbunătățirea con
ținutului învățămîntului 
politico-ideologic și an
corarea dezbaterilor în 
problematica producției, 
au fost întreprinse măsuri 
pentru perfecționarea mij
loacelor și formelor mun
cii de propagandă — toa
te aceste preocupări i 
vînd drept coordonate o- 
rientative cerințele con
crete ale vieții economi
ce și social-politice. Apli-

. carea eu tot mai bune re-

zultate a mecanismului 
economico-financiar, în- 

jj,._t- autocOnducerii și 
autogestiunii, intensifi
carea acțiunilor de eco
nomisire și recuperare a 
materialelor refolosibile, 
afirmarea combativității 
comuniste pentru întări
rea i climatului de ordine 
și disciplină au constituit , 
reperele concrete ale mun
cii noastre educative, o 
muncă pe deplin subor
donată realizării 
lor de plan.

Orientările ce 
fost trasate și-au dovedit 
din plin justețea. Colec
tivele de muncă din ora
șul Vulcan, avînd în frun
te comuniștii, au înregis
trat de la începutul a- 
cestui an rezultate eco
nomice îmbucurătoare, 
continuînd în mare mă
sură șirul succeselor din 
1983. Aceste rezultate în
corporează și efectul mun-

Gheorghe LĂZĂRESC, 
a- secretar al Comitetului 

orășenesc de 4>artid, 
Vulcan

{Continuare In pap. a 2-a)

Eradicarea absentomaniei, o acțiune 
ce trebuie dusă pînă la capăt!

Sub aspec
tul realizării 
producției fi
zice. se poate

ecata muncitoreas
prezent, căspune, pînă în 

1984 este un an bun pen
tru mina Dîlja. Cu planul, 
de la începutul anului, la 
zi, depășit, la o serie de 
indicatori de bază, oamenii 
muncii de la această între
prindere privesc cu în cre
dere spre viitor.

Dar mai sînt și asperi
tăți în drumul colectivului. 
Este vorba de indisciplină

în general, de absențele ne
motivate, în special. In pri
mele patru luni la I.M. 
Dîlja s-au „strîns" peste 
2000 de absențe nemotiva
te, în timp ce în luna mai, 
pînă în 14, cifra este de 
242 nemotivațe. La sectoa
rele de producție, în „frun
te* se află, fără... contra
candidat, colectivul secto
rului II cu 810 absențe ne-

motivate. Un 
calcul apro
ximativ arată 
că în perioa

da celor patru luni rapor
tul de nemotivate, pe cap 
de om, arată astfel; secto
rul I — 2,55 nemotivate/, 
om, sectorul II — 2,64 Vie- 
motivate/om, sectorul III 
— 0,69 nemotivate/om. O 
situație care vorbește des-

Alexandru TĂTAR

(Continuare în pag. a 3-a)
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„Mareles premiu11
pentru cineciubiștii dîn Aninoasa

(Urmare din pag. I)

’ plan pe cinci luni. Rezul-
ț tate deosebite au obținut
i minerii din brigada condu-
’ să de Cristea Valache, care

a extras de la începutul a- 
nului peste sarcinile de 
plan aproape 7000 tone de 
cărbune. Productivitatea 
muncii planificată în aba
tajul lui Cristea Valache a 
fost depășită, în medie, cu 
peste 2000 kg pe post, ca

cineclubul „XI Orizont", 
de la Clubul sindicatelor 
din Aninoasa. Ținîndu-se 
cont de valoarea filmelor 
prezentate de cineclubul 
din Aninoasa, care s-au 
ridicat mult deasupra ce
lorlalte 80, juriul a decis 

„Marele 
premiu" și „Casca de 
aur". In afara acestui 
mare premiu cineclubul a 
mai primit și .„Premiul 
Uniunii sindicatelor din 
ramura minieră, petrol, 
geologie și energie elec
trică", precum și „Pre
miul comisiei de femei 
de la I.M. Barza".

rine.clubul „XI Ori
zont" din Aninoasa 
a prezentat în fes

tival filmele „Calitatea"

e-a bătut la ușă, 
zilele trecute, un 
vechi colaborator 

| al ziarului ,— Eugen Her- 
!bei de la Aninoasa. Pur

ta în mină o sacoșă 
luminoasă. In ochi i 

1 putea citi o bucurie 
i disimulată. Nu știa cum sa i se acorde 

1 să înceapă, cu ce să în
ceapă. L-am invitat să ia 
loc și am aflat...

...in zilele de 19 și 20 
l mai, la Gurabarza — Brad, 

s-a desfășurat cea de a 
t III-a ediție a Festivalului 

filmului de amatori „Cas
ca de aur". Festivalul, 
organizat de Comitetul 
Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile miniere,

ro
se 

ne-

i petrol, geologie și energie 
’ electrică, de Consiliul ju-

i nedoara — Deva și Corni— 
; tetul sindicatului de la 
I I.M. Barza a devenit tra- 
l dițional și se bucură \ ~ 
I
I 
I 
I 
I
I
l al revistei „Cinema"- 

in Valea Jiului,

i-

dețean al sindicatelor Hu-

t de 
o bună apreciere printre 
manifestările similare din 
țară. La ediția din acest 
an, au participat 18 cirie- 
cluburi din întreaga țară, 
care au prezentat 82 de 
filme de scurt metraj. Din 
juriul festivalului au fă
cut parte specialiști ai 
genului, dintre care Bob 
Călinescu, regizor la Ra- 
dioteleviziunea Română și 
Adrian Savu, redactor șef

Valea Jiului, a 
I participat și cine- 

. clubul, ;,Âpiafilm" 
1 de la Clubul sindicatelor 
I: din Lupeni, care a obți- 
ț nut un binemeritat pre- 
I5 miu III și premiul special 
: : al -juriului. Fără îndoială, 
ț trecînd fpește , modestia 
4 lui Eug/n Herbei, reve- 
I îația festivalului a fost
- — — — — ■— —- .

(transpunerea pe pelicu
lă a Eforturilor care se 
depun în minele din Va
lea Jiului pentru îmbu
nătățirea continuă a ca
lității cărbunelui, dar și 
aspecte legate de felul 
în care, uneori, se dă 
piatră în loc de cărbune:), 
„Trofeul" și „Colinda țării 
pentru minerii Văii Jiu
lui". Toate trei au primit 
punctaje maxime, deter- 
minind acordarea „Mare
lui premiu".

Cine sînt membrii ci- 
neclubului „XI Orizont"? 
Este vorba în primul 
rînd despre Eugen Her- 
bei, :un pasionat fotograf 
și cineclubist, un fin cu
noscător al lucrului

pelicula de celuloid, 
nul dintre animatorii ei- 
neamatorismului din Va
le. Alături de el, au mai 
lucrat Iosif Guran, pre
ședintele comitetului sin
dicatului de la mina Ani- 
noasa, Teodor Trifa și 
Florica Cosma.

mină de oameni 
din Aninoasa, care 
prin pasiunea și

munca lor au dovedii că 
in Valea Jiului, 
nu sînt numai---------------
bunuri materiale, ci și de 
bunuri spirituale, trăsă
tură caracteristică a o- 
mului nou, al noii socie
tăți.

, M- Lit- 
Nu

sr

ț urmare a bunei organizări

ui, minerii i
i creatori de ’

î

a muncii pe cele trei schim
buri șiprin folosirea la 
capacitate a întregului po
tențial, tehnic și uman _ de 
care dispun. Cu cele peste 
7000 tone extrase supli
mentar în primele luni din 
acest an se află pe un loc 
fruntaș în întrecerea socia
listă, pentru a da țării cît

mai mult cărbune și mine
rii Sectorului III. Din acest 
colectiv s-a remarcat bri
gada condusă de Mihai Bu- 
cevschi și Gheorghe 
can, de la pregătiri,
trebuie uitate nici brigăzile 
conduse de Valentin Pădu- 
răru și Jenică Secrieru din 
sectorul IV, sector de pre- 
..." ’ ' ’ o
producție-suplimentară de 

de

gătiri care a obținut

cărbune de f peste 4500 
ton®. , . ,

Meritele acestui colectiv 
fruntaș sînt cu atît mai 
mari, cu cît cele aproape 
15 000 de tone extrase 'Su
plimentar au fost realizate 
în condiții de eficiență spo
rită. Cheltuielile materia
le la 1000 lei producție 
marfă au fost mai mici de- 
cît cele planificate cu a- 
proape 100 de lei.

Mircea BUJORESCU Munca politico-educativă
(Urmare din pag. 1) lui de timp reflectă, de a- 

semenea, importante dis- 
. ponibilități, și denotă ' că 

în organizațiile de partid 
și grupele sindicale, în or
ganizațiile U.T.C. trebuie 
să sporească preocupările 
educative pentru îmbună
tățirea prezenței la lucru 
a personalului muncitor. 
O apreciere critică facem 
și cu privire la conținutul 
și desfășurarea dezbateri- 

politi- 
co-ideologic din unele or- 

noas- ganizații de bază de la în- 
i treprlnderil'e miniere, sec-

c-ii educative, dovedind că 
eficiența acțiunilor între
prinse pe planul formării 
și dezvoltării .conștiinței 
socialiste înaintate este ne
mijlocit legată de conținu-, 
tul lor practic, , . concret. 

Cu toate rezultatele bu
ne obținute prin intensifi
carea muncii de propagan
dă, așa cum s-a indicat în- . .. , v . 
că de anul trecut, la Con- lor învătamîntului 

■ sfătuirea de lucru de la
Mangalia, în munca i
tră educativă au existat și .
se mențin încă și unele ne- ția de stîlpi hidraulici, 
împliniri . și neajunsuri, preparația cărbunelui și u- 

• La multe locuri de muncă nu zina’ electrică. Nevălorifi- 
se asigură folosirea la că- carea la nivelul cerințelor 

. .pacitate maximă a .instala- a unor rezerve interne de 
țiilor și utilajelor din do- creștere a producției_ _ de
tare, cdntinuă să fie înre- cărbune si productivității
gistrață risipă la energia e-

’ lecțfică, prin funcționarea în
gol a unor instalații de
transport. Folosirea fondu-

Trei întrebări care așteaptă răspuns
L „ (Urmare din pag. I) ,<

Materia prima, aerul
(Urmare din pag. I)

așa privită .? Nu ne măr
ginim doar la Cifre, ■ dar 
merită evidențiate cîteva. 
Brigada lui Petru Man- 
driș din sectorul II A, ca
re lucrează cu un com
plex de măre înălțime, 
nu-și realizează produc
tivitatea, pe 4 luni, cu 100 
kg pe post. Cu celălalt 

; complex, pe aceeași pe
rioadă, Ilie Amorăriței 
rămîne dator cu 1100 kg 
pe post (aici există și ne
cazuri cu adaptarea com
binei la condițiile de în
clinare. Complexul a 
fost adaptat). La combi
na de abataj din sectorul 

: I' (brigada Spiridon Scor
pie) productivitatea mun- 

t» eii este sub sarcini cu
500 kg pe post. Combina 
a fost introdusă din dis
poziția C.M.V.J., ni se 
spune. Ea nu se pretează 
«tratelor subțiri de la U- 
ricani, datorită oscilați
ilor de înclinare. Doar 
faptul că este exploatată 
de o brigadă cu oameni

: bine pregătiți face ca re- 
. zultatele șă fie șatisfăcă- 
. toare. Aici e aici ! Pe 

patru luni planul la pro
ducția fizică a fost depă
șit cu 2500 tone, în con
dițiile în, care productivi- 

■>' ta tea muncii este cu 500 
kg pe post sub cea plani
ficată... Explicații se gă
sesc (plus de efectiv etc... 
adică explicațiile „cla- 
șice“).

La cele două 
de înaintare, de 
nea, realizarea 
tivității este sub 
întrebării. Brigada 
kes Andrei realizează pro
ductivitatea muncii și o 
depășește 
post, dar 
pe patru 
4500 mc. 
nă, de la 
să de Petru Vreme, din 
sectorul I, rămîne datoare 
3741 mc și nu realizează 
nici productivitatea mun
cii cu... 2,7 mc pe post.

A treia întrebare: cum 
se explică faptul că vite-

combine 
aseme- 

produc- 
semnul 

Td-

cu 0,35 mc pe 
rămîne datoare 
luni cu aproape 
Cealaltă combi- 
brigada condu-

I SUPĂRARE

I Ghicitoare... „in imagini" 
| pe adresa I.C.R.A.
j "Cel care vede imaginile alăturate este, 
î cu siguranță, confruntat cu o dilemă, 
i Răspunsul (eronat, bineînțeles) ar putea 
i fi că.imaginile respective reprezintă,,. 
; incinta unui depozit de ambalaje. Reali

tatea este că aceste „depozite" se află... 
in incinta unităților alimentara nr. 150 
doto 1) și 31 (foto 2), ambele din Loriea.
Șefii de unitate Maria Cuc și, respectiv, 

' Marta Lulache ne sesizau că săptămîni 
în șir nu se face ridicarea ambalajelor. 
I.ucru constatat (și imortalizat de noi 
pe peliculă), miercuri, 16, mai a,c„ cînd 
accesul era pur și simplu blocat la cele 

‘ două unități.
Foto-anchetă: Al. TĂTAR

zele medii de avansare 
realizate cu combina de 
brigada lui Spiridon Scor
pie — brigadă de pregă
tire în cărbune — se rea
lizează cu 0,6 ml zilnic 
sub sarcina planificată 
(pe patru luni), dar pla
nul este depășit cu... 2500 

• de tone (??). La Tdkes, pe 
aceeași perioadă, 
medii zilnice mai 
cu 2 ml (mult,

viteze 
mici 

foarte- 
mult I). Brigadă lui Vre
me „avansează" zilnic' cu 
3,2 ml mai puțin !

Și o ultimă precizare : 
43 la sută din producția 
totală a minei- a fost ob
ținută doar de 2 brigăzi: 
cele care exploatează 
complexele mari. Oare 
celelalte brigăzi (destul 
de multe la număr, din 
cele 26) ce-au făcut ? In 
luna mai, mina Uricani a 
început să treacă la mi 
nus, la zi, înregistrînd 
peste 700 tone de cărbune 
cocsificabil sub plan. E 
un semnal! Un semnal că 
trebuie acționat pentru 
redresare.

i le patru luni din acest an, planul a fost realizat

■

Ș

î
Ș

ș
i

le patru luni din acest an, planul a Jost realizat in 
proporție de 107 la sută. Un mic colectiv de oameni 
format din strungari, lăcătuși, electricieni, compreso- 
riști, verificatori aparate de măsură și control, ' fna- 
nipulanți, dovedesc o înaltă responsabilitate îri înde
plinirea sarcinilor ce fie Iau fost încredințate, de .: a 
asigura continuu, tn condiții, de'securitate deplină, o- 
xlgenul tehnic ji medical atit de necesar. In această 
muncă de foc continuu, merite deosebite 'revin lăcătu
șilor Petrică BurleC, lori* Dulcu, 'Constantin Cioată și 
Rusu Bărăiac, electricienilor Ștefan Zilay și Lazăr 
Nistor, compresoriștilor Dumitru Mărilă, Constantin 
Mureșan și Ion Cășuneanu, verificatorilor Vasile Că- 
plescu, Silviu Corovu și Traian Rusu. (Gh. SPINU)

r
I 
i 
i
i
I
i

• IN CARTIERUL PE- 
TROȘANI-NORD a înce
put turnarea fundației u- 
nui nou bloc de locuințe. 
Este vorba de blocul 76, 
care va avea 8 etaje, iar 
la parter și la mezanin 
va găzdui expoziția și 
magazinul de desfacere a 
mobilei. Conform preve
derilor din plan, blocul

s
Ș

t.

î

*

j

va fi predat beneficiaru
lui pînă la sfîrșitul tri
mestrului IV
an. (V.S.)

• FEMINA
ne, începînd 
la clubul sindicatelor din 
Uricani, în cadrul clubu
lui „Femina" este pro
gramată o dezbatere pe 
tema „Familia — prima 
școală de educație*'. (M.B.)

• INVITAȚIE. Iubitorii 
celei de-a șaptea arte, au 
prilejul să participe as
tăzi, 25 mai, de la ora 16,

al acestui

CLUB. Mîi- 
cu ora 18,

muncii de către „brigăzile 
rămase sub plan", sau a . 
resurselor de economisire, f 
pentru creșterea ‘ volumu
lui de beneficii suplimen
tare este și o consecință a 
scăderii unor preocupări > 
sistematice de natură edu- ' 
cativă. ,

Din fondul bogat de idei, , 
din indicațiile cuprinse “în 
Cuvîntarea secretarului ge
neral al ’ partidului la ple
nara* Consiliului Națiohal 

' al Oamenilor Muncii se • 
desprind, și pentru domeniul 
propagandei,-sarcini dfeo- , 
sebit de importanțe privind 
desfășurarea acțiunilor, e- 
ducative, subordonarea . lor 
realizării și depășirii sarci
nilor de plan, ....... :

» M . ■■l—'l I li «WMat- «MM
la un proces cinematogra- I 
” .......... .................    I

I 
I 

I 
I

la un proces cinematogra
fic, pe marginea filmului 
„Septembrie". Acțiunea ă-; 
re loc la cinematograful 
„Cultural" din Lupeni, 
„completul de judecată'Ș 
fiind alcătuit din membrii 
Teatrului muncitoresc 
„Ana Colda" din localitate^ 
(Gabriela Andraș) '

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU
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MEREU LA DA TORIE 
pentru a asigura „cale liberă44 

cărbunelui spre 
la puțul de aeraj numă
rul 4. La mina Lonea, e- 
chipe ale atelierului 
PRAM-SERV ICE au efec
tuat numeroase verifi

cări ale tablourilor de 
distribuție.

In cadrul amplului pro
gram de autodotare al în
treprinderii, muncito
rii specialiști ai PRAM- 
SERVICE-ului au montat 
pe platforma Livezeni un 
post trafo 6/0,4 kV, care 
alimentează au energie 
electrică noile hale de pro
ducție ale I.P.S.R.U.E.E.M.

— Atelierul PRAM
SERVICE este format din 
meseriași cu o înaltă ca
lificare, în majoritate co
muniști, care și-au dove
dit virtuțile profesiona
le, cu diverse prilejuri, 
ne spunea tovarășul Er
nest Racovschi, secreta
rul comitetului de partid 
al I.P.S.R.U.E.E.M.

ziua
(Ie
de 
e-

S-a ivit undeva o 
feețiune în sistemul 
distribuție a energiei 
lectrice de la una dintre 
minele Văii Jiului. Se ce
re O intervenție rapidă și 
eficientă pentru remedie
rea defecțiunii, pentru ca 
fluxul tehnologic de 

; tracție a cărbunelui 
nu fie întrerupt.

Un simplu apel și 
chipa PRAM din 
S E R V I C 
I.P.S.R.U.E.E.M. 
șani șe pune în 
Cîte zile și nopți 
petrecut ■ acești harnici 
și destoinici bărbați, me
seriași cu o înaltă califi
care, pentru efectuarea u- 
nor reparații, reglaje, ve
rificări, a numeroase sta
ții și tablouri electrice de 
distribuție de medie ten
siune, verificarea sau în
locuirea unor cabluri 

, străpunse în rețele elec-
■ trice de medie tensiune 

din subteran sau de 
suprafață.

La întreprinderile 
niere din municipiul nos
tru, am întilnit la lucru 
numeroase echipe 
PRAM-SERVICE-ului 
ordonate îndeaproape 
competență de șeful ate
lierului, ing. Aurelian Se- 

' rafinceanu.
■ Electricienii .. specialiști 
Nicolae Popescu, Ștefan

■ Szoboszloi, . Constantin 
Drăguț, Vasile " Dragă- 
îrvscu, ioh Popescu, Ioan 
Starna, Constantin Po- , 
pescu, Lucian Teiușan, 
sînt doar cîțiva dintre 
muncitorii care au mun
cit în schimburi prelungi
te la efectuarea în ulti
mul timp, a unor repara
ții la tablourile de 6 
kV de la mina " Lupeni. 
Tot aceștia au efectuat ■ 
cu competență și operati
vitate verificările perio
dice PRAM ale instalați
ilor, pentru a asigura . o 
funcționare corectă â a- 
cestora. Aceiași oameni 
inimoși au efectuat la 
l.M. Livezeni, cu multă 
responsabilitate, compli
cate reparații și revizii 
la tablourile de distribu
ție, a ventilatoarelor deC ’________________________

e-
secțid

E a 
Petro- 

acțiune. 
nu au

seori, nu au precupețit 
nici un efort, zi și noap
te, în schimburi prelun
gite pentru remedierea u- 
nor defecțiuni pentru ca
re au fost solicitați 
întreprinderile 
sau preparații.

In condițiile 
cînd se pune un 
deosebit pe economisirea 
de energie, executarea u- 
nor lucrări corecte de re
glaj la suprasarcină e- 
fectuate în instalațiile e- 
nergetice de oamenii co
ordonați de ing. Aurelian 
Serafinceanu capătă o 
importanță deosebită.

Se poate spune că peste 
tot unde au lucrat acești 
oameni conștiincioși, a- 
prccierile la adresa mun
cii 
pe

de 
miniere

actuale, 
accent

lor au fost deosebite, 
deplin meritate.

Ștefan NEMECSEK

(Electricienii specialiști Nicolae Popescu și Cons
tantin Drăguț, alături de ing. Aurelian Serafinceanu, 
șeful atelierului PRAM-SE R V I C E de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, pun în funcțiune o celulă 

defectă din stația de 6 kV de la preparația Petrila.
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Recunoștință pentru o rodnică 
. - activitate

* ''-^5
Consemnăm, pe scurt, un eveniment : 

maistrul mecanic Boris Lascu a lucrat 
35 de ani, din care 32 numai la mina 
Vulcan. Drept prețuire a muncii sale, 
colectivul sectorului IX, electromecanic, 
a sărbătorit așa cum se cuvine activita
tea acestui cadru tehnic, care a slujit, 
cu multă conștiinciozitate profesională 
secția mașini de extracție și puțuri mai 
bine de 20 de ani.

Este la, îndemîna noastră să ne ; dăm 
seama că a conduce și organiza munca 
la o asemenea secție nu e deloc ușor. A- 
ceastă secție este „pivotul principal" al 
întreprinderii, întrucît ea asigură scoa- Boris Lascu a ieșit îa pensie." După ' o 
terea din adîncuri a cărbunelui, așteptat activitate atît de îndelungată la aceeași 
de combinatele siderurgice și marile întreprindere, timp în. care mai bine de 
termocentrale din țară. Cu mai bine de 
două decenii în urmă, Ia conducerea 
secției a fost numit maistrul mecanic 
Boris Lascu, care avea o pregătire teh
nică corespunzătoare și reale însușiri 
organizatorice. Cum și-a început activi
tatea în acest post de mare răspundere 
profesională ? Mai întîi, a pus la punct 
graficele de revizie mecanică, în concor
danță cu documentația tehnică a fiecă-

uzate. O atenție deosebită a acordat-o 
calității reviziilor mecanice și executării 
lor conform graficelor. i

La pontaj, maistrul Lascu sosea me
reu primul, își controla atent notițele din 
ziua precedentă, pe care le includea în 
programul de lucru, stabilind, meticulos,' 
sarcini și termene de execuție. în acest 
program a existat un capitol la care a 
fost foarte sever : securitatea tehnică ă 
utilajelor; Chiar cu această severitate, a 
avut mult tact în relațiile cu mecanicii 
și personalul din subordine.

Se înțelege că, de puțin timp, maistrul

două decenii a condus o secție cu un 
mare grad de complexitate tehnică, des- i 
părțirea de colectiv a fost deosebit de 
emoționantă. A fost sărbătorit cu cinste, 
și, potrivit tradiției, colectivul i-a dăruit 
o lampă de miner și o machetă a chiui 
mai mare puț de extracție al minei — 
două simboluri care să-i călăuzească a- 
mintirile în anii de pensie binemeritată. 
Colectivul i-a urat din inimă ca acești 

rei mașini de extracție și a fiecărui puț. ani să fie cît mai mulți, petrecuți în 
Apoi a trecut la instruirea temeinică a niște și sănătate, pentru a se bucura 
personalului. A verificat starea tehnică rodul îndelungatei sale activități, 
a fiecărui utilaj și a stabilit sarcini ope- Tudor MUCUȚA,
rati've pentru înlocuirea pieselor mai Vulcan

li- 
de

<
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Aflâm de la organele de stat
OMENIE TIMP IROSIT

Ln om de omenie s-a 
prezentat lâ miliția muni
cipiului și a adus o impor
tantă; sumă de bani. Cine a 
pierdut bani, în ziua de 15 
mai a.c„ este invitat la ca
mera 34 a miliției și, în ca
zul în care furnizează da
tele necesare, îi va primi !

NAIVI ÎNȘELAȚI

; Cunoscut pentru modul 
de viață parazitar, lui 
Szakacs Iosif (29 ani), din 
Petrila, îi trebuiau bani. A 
găsit și modalitatea : le-a 
promis unor naivi că el 
poate „să le facă rost" de 
pașapoarte pentru excursii 
în. străinătate. Naivii , au 
fost Turoczi Denes (care 
i-ă dat 4600), Szollosi Pali 
(tot 4600) și Nicolof Ro
bert (i-a dat mai mult ; 
6400 lei), Szakacș Iosif este 
cercetat acum sub stare de 
arest.

încă din 28 martie 1983 Săulescu Grigore, șofer 
la Autobaza C.M.V.J., face reclamații după reclamații 
pentru cercetarea cărora s-a irosit mult timp prețios. 
Ce s-a înțîmplat ? Mama lui (strada Bucegi 13, Petro
șani) a locuit în concubinaj cu Nilă Ioan la a cărui 
moarte casa a fost împărțită în două: jumătate soției 
nelegitime, jumătate fetei lui Nilă, din altă căsătorie. 
Aceasta și-a vîndut, legal, partea sa lui Vîrlan Gheor
ghe, bun gospodar, care și-a făcut și un gard, despăr- 
țindu-și astfel partea lui. Săulescu Grigore tot recla
mă că i-ar fi luat mai mult din pămînt. Așa se poate 
pierde timpul. Ba mai mult : dînd de furcă și altora.

maior Ion VEGH ~

Anchetă socială

Cinstea compromisă odată 
cu spargerea portbagajului

Eradicarea absentomaniei
(Urmare din pag. I)

pre severitatea cu care 
sînt tratați absentomanii 
la sectorul III, aflați, aici, 
pe cale de dispariție.

Aceste considerente au 
dus la organizarea — îm
preună cu comitetul de 
partid și comitetul sindica
tului — marți, 15 mai. la 
l.M. Dîlja a acțiunii noas
tre „Judecata muncito
rească". în primul rînd o 
precizare : numai în pe
rioada 14 aprilie — 14 mai, 
la mina Dîlja li s-a desfă
cut contractul de muncă 
cu articolul 130 litera i 
(„dezorganizatori ai proce
sului de producție"), unui 
număr de 65 absentomani. 
Și, totuși, se pare că ia- 
ceastă acțiune, de eradica
re a celor certați .eu mun
ca, trebuie să continue. 
Pentru că, mulți din cei 
chemați să dea socoteală în 
fața ortacilor s-au eschivat 
de la prezență, dînd bir cu 
fugiții. Ionel Baciu (7 ab
sențe de la începutul a- 
nului), Ion Chiriac (6) —
sectorul I; Petre Arginta- 

Aru (7), Traian Cojocarii (11),
Dumitru Drășcan (9), Ni
colae Chis (7), Daniel Lă-

cătușu (10), Franeise Lat- 
kulik (8), Constantin Pru- 
deariu (8) — sectorul ÎI; 
Marin Leoco (6), Ion Man
ga (5), Constantin Maxim 
(4), Gheorghe TeianU (7) 
— sectorul III — sînt cei 
care se mai încumetă să 
lipsească de la serviciu.

Unii dintre ei fac dova
da unei crase iresponsabi
lități. Bunăoară, Gheorghe

Teianu, deși i s-a acordat 
clemență, . a fost iertat 
„pentru ultima oară" con
tinuă să-și sporească „zes
trea de nefnotivate". I se 
pregătește și lui „ieșirea" din 
colectiv. Un altul, Ion Man
ga, a mai avut prilejul de 
a constata că nu este de 
joacă eu prevederile legii. 
I-a fost desfăcut contrac
tul de muncă. După multe 
rugăminți și angajamente 
a fost reprimit cu speran
ța că se va face „om de 
treabă". Și-a schimbat lo
cul de muncă, dar năravul 
ba ; a măi \,agonisit“ alte 
< mii nemotivate.

.Majoritatea, celor amin

tiți mai sus, o constituie 
oameni cu familii și copii, 
pentru care responsabili
tatea umană de a le asigu
ra familiilor lor tot ceea ce 
este necesar nu este o for
malitate. Lipsind nemoti
vat de la locul de muncă, 
ei pierd sume mari care 
le afectează bugetul fami
liei, le diminuează posibi
litățile unor cîștiguri subs
tanțiale. Un alt aspect —

și nu utimul —. îl consti
tuie dezorganizarea procesu
lui de producție; Pe oameni 
de teapa celor enumerați an-. 
terior nu se poate conta. 
Ei constituie o piedică 
pentru ortaci. Elocvente 
sînt dealtfel părerile ex- 
primate de eițiva dintre 
cei prezenți Ia „judecata 
muncitorească": Neîu Ai- 
rinei : „Prea multă bună
tate și indulgență, in gene
ral — nu sînt bune la noi. 
la' mină. Aici .avem nevoie 
de oameni integri, cu res
ponsabilitate. Ce folos dacă 
lucrează bine cînd sînt cu 
noi, dacă ei lipse-,- <înd

e mai mare nevoie de ei"; 
Dragoș Ursan : „Măsura
luată de "a li se desface 
contractul de muncă la 
absentomani este dreaptă, 
necesară. Cine nu are ne
voie de noi, poate pleca. 
Nici noi nu .avem nevoie 
de asemenea... oameni" ; 
Dumitru Sandu ; „La noi, 
la brigada lui Valerian
Maxim s-a făcțjt ordine.
Dacă pînă acum mai era 
cite unul care „călca
strîmb", de acum încolo
sîntem hotărîți să-i scoa
tem noi din rindurile noas
tre pe cei ce ne încurcă. 
Firesc' ar fi ca toate brigă
zile să procedeze la fel ; 
Nicolae Chițicaru: ,,E rău 
faptul că absentomanii pro
fită de bunătatea și indul- 
gen ța' cai'e se mai hianii.es- 
tă față de ei, deși nu me
rită. Și, încă ceva : nu în
țeleg pe ce considerent sînt 
luați înapoi cei cărora li 
s-a desfăcuat odăi# ccn- 
traetul de muncă ? Adică 
li s-a: desfăcut contractul 
de rauncă „de răi“ și îi 
primim înapoi „ae buni”

Cît se va dovedi de efi
cientă „judecata ' muncito
rească",, de la Dîlja 7 Voiri 
reveni peîitiu a consemna 
ecourile aețiiinii noastre.'

— La întreprinderea ? de 
utilaj minier era . greu, ne 
spunea Constantin Nicolae. 
M-a dus tata la C.F.R., un
de muncește și el...

Este un tînăr de 19 ani, 
vîrstă la care toți conge
nerii învață și muncesc. El 
n-â încheiat decît treapta 
întîi la Liceul industrial 
minier din Petroșani, ă- 
poi a vrut să se facă șofer. 
Dar n-a stat nici la acea 
școală decît 3 luni, tre
buind apoi să plătească 
școlarizarea. Confesiunile 
au continuat : s-a căsătorit, 
are și un copil, dar și în 
această privință situația 
e confuză.

— Dar nu pentru toate 
acestea te afli acum la mi
liție. Ce ai făcut ?

— Am luat un casetofon 
dintr-o mașină.

— L-ai luat ? Adică era, 
cumva, al tău ?

— Nu era al meu, am 
deschis mașina, am . luat 
casetofonul dintr-Un auto
turism de pe strada Cons- 
toructorul din Petroșani, 
l-am ascuns acasă și, a do
ua zi, m-am gîndit. să-1 
vînd.

Intîmplarea se petrecea 
în 24 aprilie, noaptea, și 
este revelatoare pentru a 
arăta cura un om, un tînăr, 
ajunge să fure. Acum re
gretă, tardi'fapta care nu 
este decît o consecință a 
lipsei de educație ^in mo
ment ce nu face distincție 
clacă intre „a lua" și „a 
fwa“.

Dar regretă nlI numai el, 
ei și alți doi ..specialiști" 
în autoturisme : Fuiop Ar
pad și lncze Ludovic, in
divizi cu antec denie pe

nale; Fiind șoferi, ei sînt

„specialiști" nu numai îii 
sensul figurat al termenu
lui. Nu este greu să ne i- , 
maginăm marea surpriză â 
mai multor cetățeni cînid 
constatau că le fusese for
țat portbagajul mașinii. . 
Pentru că în portbagaje se 
obișnuiseră să controleze. 
Singur, F.A. fura roți de 
rezervă și canistre cu ben
zină, pe care le vindea u- 
nor chilipirgii. Printre pă
gubași : Vlaicu Liviu, Al- 
bu Gheorghe, Andrei lanăș, 
Achim Gheorghe. în pe
rioada mai — septembrie 
din anul trecut, celălalt, 
lncze Ludovic, a efectuat 
și el 8 furturi din d autotu
risme. După cîte se vede, 
ei erau mai atenți la alte i 
mașini, decît la ale lor.

Optimistă ; în .capa
citatea individului de a se 
integra în societate, legis
lația statului nostru socia
list are în vedere forța e- . 
ducativă a muncii și a o- 
piniei colectivului de mun
că; Desigur,. faptele sînt 
fapte și de ele sînt respon
sabili cei amintiți. Cinstea 
lor s-a compromis odată 
cu spargerea portbagajelor 
autoturismelor din care atl 
furat. Fiind însă tineri și 
cunoscuți pentru antece
dentele lor, colectivul de 
la S.p.T. Livezeni, unde 
au fost șoferi Fijlop Arpad 
și lncze Ștefan, avea dato
ria morală de a-i suprave
ghea discret, de a-i integra 
și îndrepta spre preocupări 
sănătoase din punct de ve
dere social -

Tiberiu SPATARU, 
cu sprijinul Procuraturii 

locale Petroșani și al 
Miliției municipale
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Togoleze
Continuarea convorbirilor oficiale dintre 

președintele Nicolae Ceaușescu 
> și președintele Gnassingbe Eyadema

ț (Urmare din pag. 1)

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă cor. 

dială, evidențiind dorința 
ambelor țări de a extinde 
și aprofunda colaborarea 
dintre ele, pe diverse pla

I 
i

1

nuri, în folosul și spre bi
nele ambelor popoare, al 
cauzei păcii și cooperării 
între națiuni.

I
I
I 
i 
I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Contrabandă la 
vamă; Unirea : Prin ce
nușa imperiului; Parîn- 
gul: Ringul.

LONEA : De dragul tău, 
Anca.

ANINOASA : Sfîrșitul 
nopții.

VULCAN — Luceafărul: 
Atenție la gafe !

LUPENI — Cultural : 
Serbările galante.

URICANI: Camionul
de cursă lungă.

TV
15,00 Telex.
15,05 Monografii profe

sionale.
15,20 Iordania.
15,35 Viața culturală.
15,50 La volan — emisiu

ne pentru conducă
torii auto.

16,00 Emisiune în limba 
germană (color).

16,30 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20.20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 împliniri și perspec
tive.

— Azî, județul Ialomița.
21,10 Cadran mondial, 

(parțial color).
21.30 Film artistic. Pași 

în viață (color).
Producție a studiou
rilor poloneze. Pre
mieră pe țară.

22.20 Telejurnal (parțial 
color).

22.30 închiderea progra
mului.

MEMENTO

înaltul sol al poporului togolez 
a vizitat unități economice, de 

cercetare și agricole din județul 
Prahova și din municipiul București

Președintele Republicii 
Wogoleze, general Gnassing
be Eyadema, a vizitat, în 
cursul dimineții de joi, u- 
nități economice și de cer
cetare din județul Prahova, 
și din municipiul Bucu
rești, prilej pentru oaspete 
de a cunoaște noi aspecte 
«le dezvoltării economice 
a țării noastre, progresele 
făcute de români pe calea 
modernizării continue a in
dustriei și agriculturii.

La Asociația intercoope- 
ratistă pentru creșterea și 
îngrășarea tineretului tau
rin de la Bărcănești, creată 
prin participarea a zece 
cooperative agricole de pro
ducție în scopul sporirii 
producției de carne a jude
țului, gazdele au prezentat 
evoluția agriculturii jude
țului, preocupările pentru 
creșterea producției vege
tale și animale. în acest 
cadru, au fost evidențiate 
preocupările existente în 
cadrul asociației interco- 
operatiste de la Bărcănești 
în promovarea unor tehno
logii de creștere și îngrășa- 
re a animalelor de mare e- 
ficiență economică.

Șeful statului togolez a 
avut cuvinte de apreciere 
ia adresa muncii agriculto
rilor de aici, a rezultatelor 
obținute.

în continuare, a fost vi
zitată întreprinderea „1

Mai“ Ploiești, unitate re
prezentativă a industriei 
constructoare de mașini.

La sosire, oaspetele a 
fost salutat de președintele 
Consiliului popular jude
țean, Virgil Cazacu, de Ste- 
lian Teodorescu, adjunct 
al ministrului construcți
ilor de mașini, de reprezen
tanți ai conducerii între
prinderii, care i-au urat 
un călduros bun venit.

Prezentînd profilul și e- 
voluția unității, directorul 
întreprinderii a relevat 
dezvoltarea puternică a 
bazei trhnico-materiale, în 
special în ultimele două

Vizita s-a încheiat pe o 
platformă în aer liber, un
de s-a putut urmări de
monstrația punerii în po
ziție de lucru a unei sonde 
autor idicăt oare.

Ultima unitate vizitată 
a fost Institutul de cerce
tări, proiectări și inginerie 
tehnologică pentru meca
nizare a agriculturii de la 
Băneasa.

Arătînd că întregul co
lectiv, de aici este angajat 
în înfăptuirea orientărilor 
și indicațiilor secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
privind modernizarea con
tinuă a sistemei de mașini

decenii, ca urmare a grijii și utilaje agricole, directo-
permanente manifestate de 
conducătorul partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spriji
nului acordat în direcția 
înzestrării acesteia cu uti
laje de mare tehnicitate, 

în continuare, au fost vi
zitate diferite sectoare
muncă. Cu deosebit interes 
a fost urmărită fabricația 
utilajelor miniere de ex
cavat cărbune, la suprafa
ță, adevărați giganți ce a- 
sigură, prin mecanizarea 
completă a lucrărilor, o
mare productivitate a
muncii.

rul institutului, Pavel Ba- 
biciu, a prezentat în ca
drul unei cuprinzătoare ex
poziții, rezultate obținute în 
această direcție.

Șeful statului togolez, a 
urmărit cu atenție explica
țiile gazdelor, exprirnîn-

de du-și interesul pentru rea-
lizările specialiștilor ro
mâni în domeniul mecani
zării agriculturii.

în încheierea vizitei, oas
petele a mulțumit pentru 
primirea ce i-a fost rezer
vată și a dat o înaltă apre
ciere succeselor obținute în 
acest domeniu.

LUNA CADOURILOR 
PENTRU COPII 

(1-30 IUNIE)
este un bun prilej pentru a oferi copiilor 

ultimele creații vestimentare ale
MINI MODEI ’84

■ SALOPETE cu bogate garnituri de ti- 
ghele, pliuri, capse

■ BLUZE DE VINT cu fermoare, buzuna
re aplicate, capse

■ PANTALONI scurți și lungi în culori 
variate

■ TRICOURI, BLUZE, MAIOURI uni, în 
dungi sau imprimate

■ PULOVERE și JACHETE tricotate într-o 
mare gamă de modele

■ PANTOFI și SÂNDALUȚE din înlocui
tori de piele și materiale textile

Vizitați magazinele și raioanele comerțului 
de stat specializate în desfacerea articolelor 
de îmbrăcăminte și încălțăminte destinate copi
ilor de toate vîrstele.

Mica publicitate
ABSOLVENȚII anului 

V C, promoția 1974, ai Li
ceului Industrial minier 
Petroșani, sînt invitați sîm- 
bătă, 26-mai 1984, la întîl- 
nirea de 10 ani, Ia sediul 
nr. 2, la ora 8.

VÎND Dacia-1300 și cort 
de 5 persoane. Telefon 
43592. (2005)

VlND Dacîa-1310 zero Ki
lometri, Telefon 42125. 
(2009) <

VlND Trăbant, fabrica
ție 1977. Vulcan, strada 
Dealul Babii nr. 15. (2015)

PIERDUT certificat ca
lificare fochist pe numele 
PăcUraru Ieronîm, eliberat 
de I.U.M. Petroșani în a- 
nul 1975 cu nr. 317. îl de
clar nul. (2017)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Costescu 
Ion, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (2011) >

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Golip- 
ca Radu, eliberată de 
I.P.C.V.J. Petrgșarii, O de- 
clar nulă. (2012)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Dărămuș 
Mihai, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (2014)

ANUNȚ DE FAMILIE

CU multă durere â- 
nunțăm împlinirea a 3 
ani de la moartea scum
pei noastre mame

BELBAS HERMINA
(2013)

’ Duminică, 27 mai
8.30 Teleșcoală :

, Consultații pentru în-
j vățămîntul seral.

,5 Bacalaureat ’84 —
Matematică.

9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei. 

40,00 Viața satului (pc).
țJtl,15 Muzica pentru toți.

41,45 Lumea copiilor.
i 42,40 Telefilmoteca de 

, ghiozdan — Pistruia
tul. Episodul 1.

43,00 Telex.
43,05 Album duminical 

(pc).
48.30 Micul ecran pentru 

cei mici.
t „Cu inima ca raza 

jț dimineții** — Program 
? ’ de versuri și cîntece
J pionierești dedicate 

patriei, partidului, zi
lei de 1 Iunie.

18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal (pc).
20,00 Film artistic (c).

Calculatorul mărtu
risește — Premieră 
TV. Producție a Ca
sei de filme Unu.

21.30 Varietăți muzicale 
(c).

21.50 Telejurnal (pc).

22,00 închiderea progra
mului.

Luni, 28 mai
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Orizont tehnico-știin- 

țific.
20,40 A patriei cinstire.
20,50 Copiii, bucuria vieții.
21,00 Film — Ultima noap

te de dragoste (c). 
Partea a II-a.

21.45 Stop-cadru pe ma
pamond (c).

22,00 Tezaur folcloric.
22.20 Telejurnal (pc).
22.30 închiderea progra

mului.
Marți, 29 mai

15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15.20 Viața școlii.
15.45 Sub steagul comunis

tului destin (c).
16,00 Agrozootehnic pe în

țelesul tuturor.
16.20 Desene animate.
16.30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20.30 împliniri și perspec

tive.

21,05 Teatru TV — O în- 
tîmplare, de Horîa 
Lovinescu. Premieră 
ȚV. .

22,20 Telejurnal (pe).
22,30 închiderea progra

mului.

Miercuri, 30 mai
15,00 Telex.
15,05 Consultații în spriji

nul învățămîntului 
politico-ideologic.

PROGRAMUL Țy
viiiiumHfHfimiHiiifrHHiiHiii/iiitiiiiiiiiiiiHiiuiiuimm.

15.20 Copiii, florile vieții 
— Emisiune de ver
suri.

15.30 Emisiune în limoa 
maghiară (pc).

16.30 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal (pc),
— Sub semnul anului 

jubiliar.
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Socialismul în conș

tiința țării.
20,55 Film artistic — Cele

patru zile ale orașu
lui Neapole. Produc
ție a studiourilor ita- 

' liene.
22,20 Telejurnal- (pc).

— Sport.
22,30 închiderea progra

mului.

Joi, 31 mai
15,00 Telex.
15,05 Agronomia TV — 

Factorii care influen-

țează sporirea efec
tivului de taurine.

15.30 Studioul tineretului.
— 1 Iunie — Ziua inter- 

■ națională a copilului.
16.20 Desene animate.
16.30 închiderea progra- 

- inului.
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Copiii din 1984.
20,45 Alfabetul bucuriei 

(c). .
Program de cîntece

pentru copii din crea
ția compozitorilor 

■ români.
21,05 Cadran mondial (pc),
21,25 Film serial — Zborul 

„Vulturului" — Ulti
ma parte (c).

22.20 Telejurnal (pc).
22.30 închiderea progra

mului.

Vineri, 1 iunie
15,00 Telex.
15,05 Copiii, bucuria țării.
15,15 Repere tunisiene.
15,35 Flori în grădina co

pilăriei.
15,50 La volan,
16,00 Emisiune în limba 

germană (pc).
16.30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (pc).

— Sub semnul anului ju
biliar.

20.20 Actualitatea în eco
nomie.

20.30 Din inimi de copii, 
dragoste și recunoș
tință.
Copiii, primăvara ță
rii;
Program artistic lite- 
rar-muzical-coregrafic 
(c).

21,15 Film artistic. Alarmă 
în Deltă (c).
Producție a Casei de 
filme Trei. .

22.20 Telejurnal (pc).
22.30 închiderea progra- 

mului. ; ’
Sîmbătă, 2 iunie

13.30 Telex. ' •
13.35 La- sfîrșit de săptămî- 

nă (pc).
16.20 Orașe italiene.
16,40 Mai, cronica eveni

mentelor politice.
17,00 închiderea progra

mului, . '■■■;
19,00 Telejurnal (pc).

— Sub semnul anului ju
biliar. . ’

19.20 Noi și copiii noștri
— Voci de primăvară,

19.35 Sub cupola circului.
19,50 Teleenciclopedia.
20.20 F».m serial — Un au

gust în flăcări.
21.10 Varietăți... varietăți 

(c). '
22.10 Telejurnal (pc).
22.20 Melodii de neuitat

- (C).
23,00 închiderea progra

mului.
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