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In intimpinarea Zilei minerului și a marii 
sărbători a eliberării

ZILE DE PRODUCȚIE MĂRITĂ

873 tone peste plan
In cinstea Zilei mineru

lui și a marii sărbători a e- 
liberării colectivul sectoru
lui II al I.M. Uricani a 
extras peste prevederi o 
producție de 873 tone de 
cărbune, de la începutul 
lunii. In zilele de 28 și 29 
iulie, declarate zile de 
producție mărită, producția 
suplimentară s-a cifrat la 
366 tone.

Importante depășiri ale

sarcinilor de plan au înre
gistrat brigăzile conduse de 
Laurențiu Kelemen, Gheor- 
ghe Drănău, Constantin So- 
rescu și Ștefan Nagy, cele 
care în acest an, lună de 
lună s-au situat pe locuri 
fruntașe în întrecerea din
tre brigăzi.

Cu angajamentul 
depășit

Minerii sectorului V al 
I.M. Lonea încheie luna

iulie cu un plus de 1700 to
ne de cărbune, obținut ca 
urmare a creșterii produc
tivității muncii în abataje. 
In felul acesta, colectivul 
sectorului depășește anga
jamentul luat iii v cinstea 
Zilei minerului de a extra
ge peste plan o producție 
de 1600 tone de cărbune.

Brigăzile cu cea mai ma
re contribuție la acest suc
ces sînt cele conduse de 
Constantin Chițoiu, Ludo
vic Repaș și Andrei Antal.

Bărbați care onorează titlul de miner

lopata a devenit 
obiect de decor

Pînă să ia în primire un complex de susținereși tăiere mecanizată I- lie Filiche și brigada sa montat multe altele în abatajele Paro.șeniu-lui cîștigîndu-și un meritat prestigiu în a-cest domeniu: Cam prin anul 1971 a lucrat nu

brigada condusă de Filiche le obține lună de lună la producția de cărbune și productivitatea muncii. Numai în acest an a dat suplimentar peste 8000 tone de cărbune, sporind productivitatea muncii în medie cu două — trei

încheierea vizitei de lucru

a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
in județul Tulcea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, și-a încheiat duminică, 30 iulie, vizita de lucru în județul Tulcea.Secretarul general al partidului a fost însoțit în această vizită de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Manea Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobii, Paul NicUlescU. Virgil Trofin, Teodor Coman, Richard Winter.Populația localităților a- flate de o parte și de alta a brațului Sulina, străbătut de nava prezidențială „Mihai Viteazul" de la Cri șan la-Isaccea, a întîmpi- nat trecerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat cu urale și ovații, expresie a sentimentelor de dragoste și stimă, de recunoștință profundă pe care le nutresc cei ce muncesc și trăiesc pe aceste meleaguri față de partid și secretarul său .general, pentru grija statornică de a asigura județului Tulcea o dezvoltare eeonomico-socia- lă rapidă.Pe faleza portului Tulcea se aflau la trecerea nav'ăi mii de locuitori ai orașului — reprezentanți ai colectivelor de muncă cu care secretarul general al partidu

lui a purtat sîmbătă un fructuos dialog de lucru, ai personalului .muncitor din instituțiile municipiului, precum și turiști veniți la odihnă în acest frumos colț de țară. Ei au făcut tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu și tovarășei E- lena Ceaușescu o entuziastă manifestare, dînd expresie acelorași sentimente de dragoste și stimă cu care i-au înconjurat pe tot parcursul vizitei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie, de la bordul navei, acestei emoționante manifestații făcute de populația orașului dunărean.Nava prezidențială și-a continuat apoi drumul pî- nă la Isaccea.La coborîrea pe cheiul portului, în ovațiile locuitorilor orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cil deosebit respect de reprezentanții organelor, locale de partid și de stat.O gardă militară, alcătuită din marinari, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a prezentat onorul. S-a intonat Tm- nul de stat al Republicii Socialiste România.Secretarul general al partidului a fost invitat apoi în fața machetelor de sis

tematizare a orașului Isaccea, prevăzut să devină în viitorii ani uri centru ini dustrial-agrar. Gazdele înfățișează programul de dezvoltare urbanistică, care prevede construirea a -259 de apartamente în acest cincinal și a altor 400 în cincinalul viitor. Totodată, se prezintă amplasamentul unor unități industriale ca-> re vor conferi localității a- tributele unui centru economic important al acesteizone.Analizînd machetele expuse, concepția avută în vedere de edilii orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut revizuirea și îmbunătățirea amplasamentului viitoarelor construcții de locuințe, astfel incit să se poată folosi avantajele vecinătății cu Dunărea .In a- cest scop, s-a indicat ca no-< ile blocuri să fie ridicate in partea sudică a orașului, unde se deschide o frumoasă perspectivă spre fluviu, iar arhitecții să acorde toată atenția ridicării unor ansambluri moderne.Tovârășul Nicolae Ceaușescu și-a luat apoi rămas bun de la membrii Comitetului județean de partid, de la ceilați .reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.In numele comuniștilor, al întregii populații a jude-
mai cu complexe mecanizate, după un vechi stagiu în abatajele cameră și frontale de la Vulcan, pe unde a trecut înainte de a se stabili aici.Această vastă experiență se concretizează în realizările pe care

tone pe post. Acestea au f fost posibile numai da- } torită priceperii și des- ț toiniciei, ambiției oame- 4 nilor, înaltei lor califi- < cari, calități pe care se- 1

C. IOVANEStU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Contribuție de înaltă eficiență 
la creșterea securității muncii 

in subteran
Interviu cu Dr. ing. Petru ROMAN 

directorul C.C.S.M. Petroșani

— Sesiunea anuală de. 
comunicări științifice or
ganizată în cadrul Fes
tivalului național „Cîn- 

tarea României", care s-a 
desfășurat la Centrul de 
cercetări pentru securita
te minieră din Petroșani, 
în zilele de 27 și 28 iulie, 
a evidențiat înaltul nivel 
profesional cu care sînt 
rezolvate probleme strin
gente ale practicii minie
re românești în domeniul 
securității muncii. Care 

sînt principalele preocu
pări și rezultate ale cer
cetătorilor centrului, în 
perioada ultimului an ?— In. anul trecut colectivul Centrului de cercetări pentru securitate minieră — Petroșani și-a îndeplinit 

și depășit sarcinile de plan, în activitatea de cercetare științifică și de inginerie tehnologică. In cadrul celor 91 teme contractate au fost

abordate probleme importante legate dg creșterea e- ficienței securității și confortului muncii în industria minieră și în alte ramuri Cu medii periculoase de muncă. Conținutul tematic ăl studiilor de cercetare a cuprins probleme legate de valorificarea superioară a noi resurse energetice și de materii prime, de perfecționarea tehnologiilor de producție — cum sînt cercetările privind îmbunătățirea tehnologiei de împușcare la săparea suitorilor cu găuri lungi de mină, perfecționarea aerajului lucrărilor ■miniere, stabilirea de tehnologii de împușcare în cariere în condiții de eficiență și securitate.
Interviu consemnat de 
Ing. Anton HOFFMAN

• (Continuare in pag. a 2-a)

Astăzi începe

Săptămîna educației politice, 
culturii și sportului 

in Valea JiuluiIn fiecare an, precedînd Ziua minerului, în Valea Jiului are loc o „Săptă- falînă a educației politice, culturii și sportului", care, prin amploarea și varietatea ei, exprimă profilul moral al minerilor, al tuturor oamenilor muncii din acest mare centru industrial. Aceste manifestări încep astăzi, la cluburi, case de cultură și cămine culturale, cu simpozionul „Materializarea indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, chezășia sigură a unor transformări importante în viața Locuitorilor acestor meleaguri". Organizată de Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă, „Săptămîna educației ■ politice, culturii și sportului", înscrisă în ediția a Il-a a
• (Continuare în pag. a 2-a)

• (Continuare în pag. a 4-a)

/Atelierul electromecanic al I. M. 
Uricani. Comunistul Ion Iacob, șeful 
secției forjă execută eclise pentru 
calea ferată din subteran.

ftnam

Foto :Ion LICIU

Transportul in comun în fața unor 
exigențe sporiteAdunarea reprezentanților oamenilor- muncii de la Exploatarea transportului în comun din municipiul Petroșani a dezbătut cu e- xigență și răspundere rezultatele activității economice desfășurată în primul semestru. In acest an, la indicația comitetului municipal de partid conducerea unității, consiliul . oamenilor muncii au stabilit o serie de măsuri pentru îmbunătățirea transportului în comun. A fost completat numărul necesar de conducători auto prin cursuri de calificare de scurtă durată, 42 de meca

nici au fost școlarizați la locul de muncă, iar 36 de mecanici au absolvit cursu-
A&mSrl 
generale 

ale 
oamenilor muns»rile de gradul II. Graficele transportului în comun au fost perfecționate în . urma unor studii tehnico economice proprii introducîn d u -se pe traseele Petroșani — Lupeni și Aeroport Petroșani —. Lonea noi autobuze, de mare- ca

pacitate. In primul semestru al anului, exploatarea a fost dotată eu 16 autobuze U.D.112, cinci camionete T.V., fapt care a permis o mai bună organizare a activității de transport. Ca urmare, planul producției globale pe șase luni a fost depășit cu 885 mii lei.Rezultatele bune obținute în activitatea economico- financiară din primul semestru reflectă eforturile depuse pentru perfecționarea activității.
V. STRAUȚ

EXCURSIE PE 
TKAXSFAGARAȘAN.Grupa sindicală de la 

I atelierul de proiectare 
Ia lucrărilor de investiții subterane din cadrul I.C.P.M.C. organizează, în zilele de 4, 5, 6 august, cu prilejul Zilei minerului, o excursie pe Transfăgărășân. O inițiativă demnă de urmat. (C.D.)

MOMENT MARCANT.In ziua de simbătă, 29 iulie a.e., în registrul de căsătorii al Consiliului popular municipal Petroșani a fost consemnat un record ce tinde să devină obișnuit — oficierea a 13 căsătorii. Avînd în vedere, numărul mediu de căsătorii, sîmbătă 5 âti- i gust se va oficia proba- I I bil cel de-al 250-lea cu- | | piu. (T.V.)I

(Continuare in pag. a 2-a)
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Filmul realizat 
de amatori să participe mai activ la procesul educației de nerespec-

Ia a patra ediție, în-' cheiată duminică, festivalul . filmului de ficțiune de la Lupeni continuă a fi o acțiune interesantă, plină de sugestii pentru preocupările creatoare ale cineamatorilor. Au participat cineaști amatori din județele Caraș-Se- verin, Dolj, Timiș, Vran- eea, Galați, Maramureș și Hunedoara, prezentînd 28 de filme’ ‘fapt care dovedește necesitatea unor asemenea confruntări culturale care se transformă, implicit, în binevenite schimburi de experiență. înscris in manifestările celei de a doua ediții a Festivalului național „Cintarea României”, festivalul de la Lupeni a conturat direcțiile și tendințele mișcării cineamatorilor, care câștigă tot mâi m ui ți aderenți, și marile posibilități educative ale filmului.Organizat la Lupeni, în cinstea Zilei minerului, ne așteptam să vedem, așa cum e și firesc, mai multe filme .cu tematică minerească. Dacă cineeluburile din Valea Jiului n-au avut astfel de creații, prezentînd filme interpretate sau de animație, interesante sub aspect ideatic, explicația nu este alta decît lipsa, aproape totală, de activitate din ultimii doi ani. De aceea și marele premiu a fost a- cordat cineclubului din O- țelul Roșu pentru cele trei filme „Prîslea cel voinic", „El n-a făcut nimic...", „Hercules", din care se desprinde munca permanentă care este însoțită de calități tehnice și artistice evidente. Cineamatorii din Valea Jiului au cules alte premii : pentru interpretare (cu filmul „Dor" al „Ama- filmului" Lupeni, realizat de Constantin Armeanu și Geo Pestrea), pentru animație și afiș („Fără înger păzitor" de la cineelubul din Vulcan), o mențiune (a- cordată filmului de anima

ție al studenților din Petroșani „Supraexpunere"). Dar asupra modului cum s-au prezentat cinecluburi- le din Valea Jiului vom reveni cu o analiză aparte.Probleme specifice filmului de amatori s-au disputat într-o dezbatere separată la care au participat și criticul Radu Aneste Petrescu, profesor la I.A.T.C. București. Un prim și important aspect desprins din această manifestare este o- rientarea tematică a filmelor, domeniu în care acum numai cineamatorii hotărăsc, într-un mod mai mult sau mai puțin subiectiv. Multe filme au înclinat spre reportajul artistic, inspirat din viața colectivelor de muncă din localitatea unde trăiesc și muncesc Cineamatorii. Astfel au fost „.Stop electrocariști", de Ia Craiova, „Mira", de fa Galați, „El n-a făcut nimic să răsară soarele", do la Oțelul Roșu, „Eroii adâncurilor", de la Baia Borșa, „Oamenii Zarandului", de la Brad ele. Alte filme au avut o temă educativă, destul de clară exprimată u- ncori („Fără înger păzitor" — Vulcan, „Timp, vînt, umbră" — Timișoara), alteori cu un limbaj confuz („Lumini în noapte" al i cineclubului studenților din Petroșani, „Mărul'" de la ci- ncclubul din Lupeni și altele). Din aceste motive tematice, cărora li se adaugă altele de ordin tehnic și artistic, se impune ca deosebit de necesară crearea u- nui organism (de tip cenaclu) care să contribuie la perfecționarea cineamatorilor și la desfășurarea unei activități organizate.Festivalul „Amafilm" de la Lupeni a fost o manifestare binevenită care a exprimat potențialul educativ al filmului de amatori, dar stimulează, în același timp, activitatea din această latură a muncii cultural-educative din Valea Jiului.
T. SPATARU

• (Urmare din pag. I)la de 94,5 la sută. Cele mai multe absențe nemotivate dez- au fost înregistrate in rîn-Participanțiibateri au subliniat in dul conducătorilor auto și cuvîntul lor că e- taxatoarelor, fapt care im-xistă însemnate rezerve materiale și umane nevalorificate încă pe deplin pentru îmbunătățirea activității în cadrul exploatării. Au existat cazuri tare a graficelor de transport de către unii conducători auto, fapt care a provocat nemulțumiri justificate în rîndul călătorilor. Parcul de autovehicule nu a fost utilizat în întregime datorită existenței unor deficiențe organizatorice în aprovizionarea cu piese de schimb și executarea reparațiilor.O situație nemulțumitoare s-a constatat și în privința utilizării timpului de muncă. De la începutul a- nului, s-au înregistrat peste 25 828 ore nelucrate, din care 2576 ore de concedii fără plată și învoiri și peste 2600 ore absențe nemotivate, fondul de timp fiind utilizat doar în proporție

Atmosferă de voie bună la ștrandul din Paroseni. 
Foto : O. GEORGE

Duminică, zi frumoasă și călduroasă. Ce le ofereau ștrandurile miilor de iubitori ai înotului ? Neam deplasat la două dintre acestea în căutarea răspunsului.Lupeni : lume multă, în jur de 400 de persoane (ora 12), așa cum ne-a informat responsabilul ștrandului Constantin Aș- telean, după numărul biletelor vîndute. Apa, plăcută, circa 27 grade Celsius. Cabine bine amenajate, aparate de gimnastică, într-un cuvînt numai cuvinte de laudă 

pune intensificarea preocupării C.O.M. pentru întărirea disciplinei. In cuvântul lor, tovarășii Grigore Marinas, Vasile Prigoană, Eugen Dan, loan Popovici, Maria Jurcă au criticat pe
Transportul în comunbună dreptate lipsa de preocupare .pentru lichidarea stocurilor supranorma- tive care imobilizează importante mijloace materiale.O problemă asupra căreia s-au oprit în mod stăruitor mai tnulțî participau ți la dezbateri, printre care tovarășii Emilian Gloabă, Gheorghe Romoșan, Paras- chiva Kiss, a fost aceea a necesității îmbunătățirii activității educative, îndeosebi în rîndul personalului muncitor care lucrează pe autobuze. Or, după cum s-a constatat, chiar unii tovarăși cu funcții de răspundere, inclusiv din persona- 

O duminică la ștrandasociației sportive Preparatorul Lupeni. Chioșcul oferea spre vînzare biscuiți, ciocolată, bomboane și sucuri. O sugestie din partea cîtorva cetățeni: diversificarea gamei de produse alimentare oferite aici.La ștrandul din Paro- șeni, aceeași atmosferă: peste 180 de persoane în bazin, la plajă sau pe terenul de volei. „Facem totul ca oamenii să se simtă bine" — ne spunea tovarășul Ion Efte- noiu, responsabilul ștrandului. Grija de gospodar, 

Iul TESA. nu iau măsuri imperative pentru înlăturarea unor lipsuri pentru întărirea disciplinei și ordinii, in rîndul celor, care deservesc autobuzele care transportă călători.Fără îndoială că prin noile măsuri ce se vor luă ., ■■ rezultatele obținute de colectivul ■E.T. Petroșani vor putea fi și mai bune în viitor pe baza resurselor materiale . și umane - existente. Dar înașa cum a su- acest scop,bliniat in încheierea dez-Petrubaterilor tovarășulBota, Vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean consiliul oamenilor muncii, conducerea exploatării trebuie să lichideze ferm lipsurile ieșite la iveală cu prilejul adunării generale a oamenilor muncii, să acționeze cu mai multă exigență pentru îmbunătățirea activității economico-financia- re, pentru întărirea ordinii și disciplinei, astfel îneît să fie asigurată pe deplin o îmbunătățire calitativă a transportului călătorilor.
Lopata a devenit

(Urmare din pag 1)ful de brigadă a știut să le cultive în folosul colectivului și al ortacilorCa unul care are patru calificări — electrician, lăcătuș, sudor și miner, ultima fiind cea mai frumoasă după părerea sa — a căutat ca toți ortacii să știe cit mai mult, să fie calificați și policalificați. A-
crearea unei ambianțe plăcute s-a putut observa din plin și aici. Doar chioșcul, cam sărac, într- adevăr, oferea doar prăjituri, bomboane și înghețată. Lipseau ce era mai important: răcoritoarele.Acestea au fost impresiile unui raid-fulger la două ștranduri din municipiu. Dorim ca responsabilii celorlalte ștranduri din Vale să creeze condiții la fel de bune ca ceie întîlnite la Lupeni și Paroșeni. \

Gh. OLTEANU

Săptâmîna 
educației politice

• (Urmare din pag. >)Festivalului național „Cîn- tarea României", este o contribuție la lori narea linei Vieți culturale proprii, raportată permanent la problematica socială și e- conomieă din Valea Jiului.Astăzi sînt programate acțiuni atractive și cu bogat conținut de idei : spectacole de muzică și poezie, în sălile de apel ale întreprinderilor miniere în care minerii realizează zi ie de producție record ; masa rotundă „Asigurînd climatul favorabil în familie ajutăm nemijlocit la realizarea sarcinilor economice" (clubul „Femina" din Lupeni), „Cupa preparatorilor" (tenis de cîmp. popice, cros, fotbal — ia Lupeni, Vulcan și Petrila).întreaga „săptămînă", prin complexitatea manifestărilor cultural-educative de calitate, este un eveniment in Valea Jiului care cinstește Ziua minerului.
obiect de decorșa a ajuns ca în abataj, pe fiecare schimb, să nu aibă mai mult de unul sau doi oameni necalificați. Chiar și aceștia se află în curs de calificare. Urmînd exemplul brigadierului, majoritatea ortacilor s-au calificat în două și chiar trei meserii, predominînd e- lecțricenii și lăcătușii.Cu o astfel de structură brigada utilizează „ca la carte" complexul din abataj, Unde cadrele și stâlpii se aliniază perfect, fiecare cablu sau secție răspunde ascultător, tuturor comenzilor și, ceea ce este la fel de important, domnește o ordine și o curățenie ca într-un atelier de mecanică fină.Poate de aceea oamenii lui Filiche sînt mîn- dri că șeful lor a reușit să organizeze în așa fel munca îneît lopata, clasica unealtă a minerului, să stea rhai mult rezemată de secțiile complexului în așteptarea unor clipe de întrebuințare. Dar acestea se i- vesc tot mai rar pentru că Ilie Filiche e adeptul mecanizării, al noului.

(Urmare din pag. I)

O preocupare deosebită a fost acordată elaborării de metode și mijloace eficiente în domeniul securității muncii. Aș sublinia realizarea mctanometrului portabil, a dispozitivului automat de stropire la mașinile de încărcat pneumatice, a- paratului pentru determinarea defectelor în cabluri, a barajului automat pentru localizarea exploziilor de metan și praf de cărbune. Au fost rezolvate țeme legate de combaterea poluării atmosferei în cadrul activității miniere, probleme de psihosociologie a muncii in industria minieră, perfecționarea activității de salvare minieră, creșterea securității la utilizarea energiei electrice in medii cu pericol de atmosferă explozivă.Colectivele de cercetători au abordat cu competență sarcinile ce le-au revenit și au obținut rezultate Valoroase concretizate prin soluții eficiente, elaborarea de noi materiale și aparate, majoritatea dintre ele la nivelul obținut pe plan mondial.
— Mecanizarea cunoaș

te un ritm de extindere 

de-a dreptul impresionant 
în Valea Jiului, proces 
care ridică numeroase și 
complexe probleme de 
exploatare, inclusiv de 
natura tehnicii securității. 
Ce contribuții apreciați 

că a adus colectivul 
C.C.S.M. în favoarea apli
cării eficiente la condiți
ile specifice din bazin a 
tehnologiilor moderne și 
utilajelor de înaltă pro
ductivitate ?— Intr-adevăr, procesul de mecanizare, de înnoire, ce are loc în prezen t în minele din Valea Jiului, ridică importante probleme. Și cele de securitate a muncii sînt rezolvata în cea mai mare parte prin mecanizarea complexă a proceselor de producție, concomitent cu reducerea efortului fizic și creșterea eficienței activității de producție. Mecanizarea susținerii abatajelor reduce substanțial pericolul de accidentare prin căderea rocilor. In abatajele complex mecanizate numărul de persoane la frontul de lucru este mult mai redus, sînt eliminate unele operații cu risc de accidentare.In același timp, apar însă unele probleme noi legate 

de securitatea muncii, In acest sens, cercetătorii centrului s-au preocupat da rezolvarea unor teme majore, ca de exemplu procedee noi de aerisire a lucrărilor

miniere in fund de sac e- xecuțate cu ajutorul combinelor din Valea Jiului ; combaterea prafului la săparea galeriilor în steril cu ajutorul combinelor ; automatizarea controlului concentrației de metan, semnalizare și decuplare a e- nergiei electrice la depășirea concentrației admise; problemele de securitate pe care le ridică folosirea în subteran a unor tensiuni nominale superioare tensiunii de 380 V.Toate utilajele noi introduse în subteran în minele din Valea Jiului sînt verificate și atestate din punct de vedere al protecției an- tiexplozive. Ținem un contact permanent cu compar

timentele de specialitate din Combinatul minier Valea Jiului și întreprinderile miniere, astfel îneît solicitările ce apar sînt rezolvate cu promptitudine printr- 

o colaborare eficientă.
— Care sînt formele 

specifice ale legăturii cer
cetării proprii a specia
liștilor C.C.S.M. eu pro
ducția ?— Legătura dintre cercetare și producție ’se realizează începînd de la întocmirea propunerilor privind planul de cercetare. Sînt cuprinse în plan și se con- ■ tractează teme de cercetare solicitate de unitățile miniere și alte unități care răspund unor nevoi curente și de perspectivă ale producției. In activitatea întregului colectiv, principala metodă de cercetare o constituie urmărirea fenomenelor. în mină, cariere și uzine, efectuarea de observa

ții, măsurători, experimentări la locurile de producție. Permanent un număr mare de cercetători se află pe teren în diferite bazine miniere și în uzine pentru acordarea de asistență tehnică, pentru cercetare și pentru valorificarea rezultatelor cercetării. :La rezolvarea temelor de cercetare sînt consultate cadrele de specialiști din u- nitățile miniere. Cercetătorii centrului participă la numeroase întîlniri cu specialiști din producție șl din alte unități de cercetare și proiectare. La centrul nostru vin numeroase cadre de muncitori, tehnicieni pentru instruire, perfecționare și consultare. '■■■■.Putem afirma că avem un contact strîns și permanent cu producția, acest contact reprezentînd un factor de bază în obținerea rezultatelor pozitive în cercetarea științifică.
— Care considerați că 

este trăsătura ce defineș
te, în primul rînd, activi
tatea de cercetare științi
fică desfășurată de co
lectivul C.C.S.M., trăsătu
ră subliniată desigur și 
prin lucrările sesiunii de 
comunicări din acest an?

— Ca trăsătură ce definește activitatea de cercetare științiifcă a colectivului nostru, aș sublinia eficien
ța. Această trăsătură este determinată de actualitatea problemelor abordate, de competența și responsabilitatea ce caracterizează munca ' întregului colectiv.Urmărim rezolvarea problemelor de securitate a muncii ținînd seama de dinamica tehnologiei, a tehnicii și organizări producției. Ne străduim să îmbinăm constructiv eficiența cu securitatea muncii. In cercetarea fenomenelor, a factorilor de risc și a măsurilor de tehnica securității punem accent pe soluțiile cu caracter preventiv.Personalul de cercetare depune un efort permanent pentru a fi informat la zi CU realizările științifice și tehnice din țară și pe plan mondial, pentru aplicarea acestor realizări în soluțiile de cercetare proprii. întregul colectiv al centrului este animat de dorința de a-și consacra și în perspectivă. toate cunoștințele și capacitatea de creație tehnică și științifică sporirii securității și confortului muncii, dezvoltării industriei miniere.
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TENIS DE CÎMP

Viguroasă afirmare 
a rachetelor

de la Jiul Petroșani
* Bebe Almăjan, invitat la europenele de 

ia Brașov

• 6 tenismeni din 
pionatului republicanDuminieă, pe cele două terenuri de tenis, care au găzduit ediția inaugurală a „Cupei Minerul", competiție în care s-au întrecut 35 de sportivi ai divizionarelor A, cu un număr record de favoriți (6), campioana națională Steaua București s-a confruntat cu Jiul Petroșani, medaliată cu argint la recenta ediție 

a campionatului. Luînd in considerare condițiile o- biective de concurs (au lipsit motivat primele „rachete" ale celor două cluburi — Ilărădău și respectiv Almăjan — s-au disputat doar patru partide de simplu), Jiul a realizat o victorie categorică, la un scor oarecum, nescontat, dar care afirmă încă o dată ascensiunea valorică a gazdelor.In întrecerea „veteranilor", Godin Dumitrescu, e- liberat de complexul emoțiilor unei competiții oficiale, și-a adjudecat seturile extreme (7—5 și 6—2), Constantin Popovici reușind doar să-și egaleze partenerul, dar nu a rezistat in setul decisiv, cînd a fost surprins de varietatea „arsenalului". tehnic al fostului campion național de sală. După un start greșit, Manea a remontat handicapul 
în partida cu Leonte (coechipier ad-hoc de dublu în cupă), apoi și-a adjudecat victoria. Elocventă este evoluția sa în această partidă : 4—6, 6—2, 8—6. Cel de-al treilea punct al gazdelor a fost realizat de Mihai Ciuntea, care l-a depășit clar pe Tomeseu, un tenisman surprinzător de bun în acest turneu : 7—5, 
6—1. In cea mai echilibrată partidă, stelistul M. Mîr- za, eare a intrat în posesia „Cupei Minerul", și-a onorat cartea de șj?ită, în compania lui Dan Nemeș, punc- tînd pentru echipa sa: 6—3, 
4—6, 8—6. A impresionat prin „stînga" sa puternică și un bagaj volițional superior în schimburile repetate de mingi, altfel spus „Ia țăcăneală", „canonada" sa de lovituri a avut mai Ion VULPE

Laureat al „Cupei Minerul", Bebe Almăjan reprezintă Valea Jiului în între
cerile europene care se dispută, în aceste zile pe terenurile dinamoviste din Brașov, 

loto ; Ion LICIU

Vale în finalele cam-

Lucian MUREȘAN 
jiul Petroșani

Octavian VÎLCIOIU 
Dinamo Bucureștipuține eșecuri decît cea a lui Nemeș. Așadar, scor final în partida Jiul — Steaua 3—1.Deși marea majoritate a disciplinelor sportive se a- flă în perioada de pregătiri, tenisul de cîmp nu a- re vacanță. Astfel, în această săptămînă, suporterii din Vale țin pumnii strîn- și pentru reprezentantul Jiului, Bebe Almăjan, care reprezintă culorile țării la europenele de la Brașov.Colegii de club ai lui Bebe Almăjan își intensifică ritmul pregătirilor, întrucât șase din ei (cei care au categoria I de clasificare) vor participa, în săptămînă viitoare, la finalele -campionatului republican, individual și perechi (București).

Ample manifestări sportive„Săptămînă educației politice, culturii și a sportului în Valea Jiului", desfășurată sub egida Consiliului municipal de educație politică și cultură socialistă, programează interesante întreceri la care vor participa sportivi nelegitimați și dc performanță. Astfel, din suita de ample manifestări sportive, amintim întrecerile care se vor desfășura marți și vor fi dotate cu „Cupa Preparatorul". Preparatorii, care îndrăgesc tenisul de cîmp, se vor confrunta la Co- roești, disputele de popice se vor desfășura la Petri-
Fotbal a Fotbal • Fotbal

Mureșul Oeva-
Jiul Petroșani

1-3 (0-0)Dc la Arad ne-au sosit vești bune ; toți echipierii divizionarei A Jiul Petroșani au trecut testele fizice și tehnice. Apoi, duminică, la Deva, reprezentanții noștri au înțîlnit, într-o partidă amicală, divizionara B Mureșul. După o repriză albă, Jiul a preluat conducerea, Ia o lovitură de cap, expediată de Stoichiță, mărindu-și apoi avantajul, printr-un gol înscris de Dumitrache. Gazdele au revenit în atac și au și redus din handicap, dar au părăsit terenul învinse la scorul de 3—1, fiindcă Stoica ă fructificat, cu stîngul, de la circa 30 m, o lovitură liberă, acordată echipei sale.
De la mare

la munteDupă o cură helio-mari- nă și, bineînțeles, antrenamente de menținere a formei sportive, componenții lotului de rugbi al Științei Petroșani au sosit de la mare la munte. In mediul familiar al Văii Jiului ei își vor continua pregătirile în vederea campionatului ce se apropie. 

la, iar competițiile de cros și fotbal la Lupeni. Vineri au loc întreceri de fotbal, popice și cros, în cadrul etapei orășenești a „Cupei căminelor muncitorești", urmînd ca duminică, în cadrul manifestărilor dedicate „Zilei minerului", în toate localitățile să se desfășoare „Festivalul sportului în Valea Jiului", în cadrul căruia sînt programate finalele competițiilor de fotbal, tenis de cîmp și popice.După amiază, iubitorii fotbalului pot asista Ia în- tilnirea amicală dintre 

.Actuali antrenori ai „Minerului" Lupeni 
Mihaiache (stînga) și Costică Cotroază.

Teodor

Mihaiache redivivus!
Teodor Mihaiache este, de cîteva zile, un antrenor al echipei de fotbal seniori Minerul Lupeni. O scurtă discuție despre situația actuală a echipei din Lupeni, despre perspectivele ei, este mai mult decît utilă. ' ■ . '
— Tovarășe Mihaiache, 

ce va determinat să pre- 
luați cîrma echipei Mine
rul Lupeni ?— In primul rînd, n-am avut de la cine să preiau „cîrma" pentru că, după căderea echipei în divizia C, au plecat și antrenorii. In al doilea rînd, a fost o sarcină pe care eu n-am putut să o refuz. Iar în al treilea rînd, dacă Vreți, vă spun sincer- că eu sînt legat cu tot sufletul de fotbalul din Lupeni.

— In— Din ani, mădin acest oraș. Bineînțeles că, într-o anumită măsură și la diferite nivele. Am fost timp de 20 de ani jucător al acestei echipe, atît în divizia B, cît și în divizia A. Apoi am fost 9 ani antrenor,' la copii, la juniori și la echipa „mare".
— Și ce rezultate ați 

obținut ? ;— Nu pot să mă auto- apreciez. Cît am activat în

ce sens ?1946, deci de 32 de preocupă fotbalul

Handbal sfîrșit!De sâmbătă, divizionara B Știința Petroșani, care va activa din acest campionat în cadrul secției de handbal și sub titulatura „Utilajul" a întreprinderii de utilaj minier din Petroșani, a reluat pregătirile în vederea susținerii testelor fizice, la sfîrșitul acestei săptămîni, la București. Președinte al secției de 

divizionarele A Jiul Petroșani și F.C. Bihor.
TIR CU ARCUL, 

„CUPA MINERUL"Intre 3 și 6 august, secția de tir cu arcul Minerul Anînoasa, în rîndul căreia activează numeroși campioni și recordmani naționali, organizează o competiție republicană, dotată cu „Cupa Minerul". La linia de țintă se vor alinia cei măi valoroși arcași din țară. întrecerile seniorilor, juniorilor și junioarelor se vor-disputa în cadrul modernului poligon din Aninoasa.

echipă, am căutat să-mi fac datoria. Ca antrenor am descoperit și pregătit multi fotbaliști, dintre care unii au ajuns... fotbaliști I In Ultima perioadă m-am ocupat de tinerele talente...
— In ce stadiu de 

pregătire se află echipa 
de fotbal Minerul Lu
peni ? ■—Am un lot de jucători capabili, hotărîți să facă treabă. Vă rog să-i notați : Budușan, Gurghianu, Dumitru Stelian, Burdangiu, Rus, Huneadi, Sătmăreanu, Tudor, Zlate, Voicu și lacob. La aceștia se adaugă noii veniți : Mihai Marian și Moț, precuțn și juniorii recent promovați Căutiș și Rad, în care ne punem speranțe mari.

— Ați început antrena
mentele ?•— Da. Din data de 18 iulie facem antrenamente, în fiecare zi cite 3 ore Am început cu pregătirea fizică generală și specifică, urmărind să cunoaștem potenția

handbal „Utilajul" este inginerul Nicol ae Popovici, ca antrenori funcționează prof. Eronim Ceacu și Gheorghe Crîsnic.Cum răinîne însă cu handbaliștii studenți, care și ei au repromovat în divizia secundă, dar pînă a- cum nu și-au găsit o întreprindere care să-i patroneze ?

„Competițiile Daciadei*
Popicarii de la 

I.M. Petrlla 
pe primele locuriArena „Preparatorul" din Petrila a . găzduit, ieri, e- tapa municipală de popice rezervată tinerilor de peste 19 ani. Desfășurate sub genericul „Daciadei" întrecerile au- atras sportivi ne- legitimați din întreprinderi și instituții din întreaga Vale a Jiului. Cei mai buni s-au dovedit popicarii de la I.M. Petrila care au. o- cupat de altfel primele trei locuri în clasament. 1. , Gheorghe Budai 348 p.d., 2. Constantin Strun 337p.d., 3. Adalbert Kalman 335 p.d. (S. BALOI)

Haltere Pregătiri 
pentru finalăEtapa finală a întrecerilor de haltere seniori din cadrul „Daciadei" se apropie. Pentru a se prezenta cit-mai bine pregătiți, halterofilii de la Asociația sportivă „Minerul" Lupeni se antrenează cu multă seriozitate. Pe lîngă antrena-, mente, toți componenții secției au. participat la un concurs de verificare. Iată rezultatele obținute la cele două stiluri (smuls și aruncat). Categoria 52 kg Nieo- lae Catrinoiu 155 kg, categ. 

56 kg, IuliU Bogdan 180 kg, 
categ. 67 kg, Constantin Bărbulescu 197,5 -kg și Ia- noș Incze 192,5 kg, categ. 
75 kg, loan Scoromoslei 220 
kg. (B. STAICU) 

lul fiecărui jucător. Cu 10 zile înainte de începerea campionatului, vom face un cantonament la Valea de Pești.
— Intîmpinați greu-— Deocamdată nu sînt greutăți. Doar din partea unor jucători. Dosan nu s-a prezentat la antrenament, nu știu din ce motiv, iar. Moise și Boloș șe aude că optează pentru Jiul...
— Ce gînduri aveți 

pentru viitor ?— Să revenim în categoria superioară. împreună cu secundul meu Costică Cotroază, vrem să facem tot ce ne stă în putință. Mă bizui pe’ faptul că jucătorii sînt hotărîți să se dăruiască fotbalului. De fapt am căzut într-o zonă acceptabilă a diviziei C, ni s-a promis tot sprijinul din partea organelor competente. Apoi, aș vrea ca odată cu revenirea mea, să revină și echipa... la adevărata valoare.
— Vă dorini mult suc

ces !...

Valeriu COANDRAȘ :

. Mircea Risipita 

în R. P. MongolăUn lot de luptători din țara noastră a plecat în R.P. Mongolă, unde va susține cîteva întîlniri amicale. Printre componenții a- cestui lot se află și luptătorul petroșănean Mircea Hi- sipitu de la C.S.Ș. Petroșani.
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încheierea vizitei
de lucru a tovarășului

•1

Conferința miniștrilor de externe ai țărilor 
nealiniate și-a încheiat lucrările

• (Urmare din pag. 0țului, primul secretar al Comitetului județean Tul- cea al P.C.R. a adresat tovarășului Nieolae Ceaușescu calde mulțumiri pentru no
ua vizită întreprinsă în județ, asigurîndu-1 că, la fel 
ca și pînă acum, organele și organizațiile de partid, toți oamenii muncii tulceni vor fi la înălțimea răspunderilor din amplul program de ridicare economico-so- cială a acestor meleaguri, că vor face totul pentru în-

La București se deschide, azide mostrede bunuri de consumsea laadeschide9-a ediție mostre de bu-Astăzi București Tîrgului de nuri de consum, manifestare devenită tradițională.Cu acest prilej, sînt prezentate circa 170 000 de exponate : țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte, articole pentru dotarea apartamentelor, bunuri de uz casnic și întrebuințare îndelungată, produse de cos-
Consfătuirea pe țară a Inginerilor șefi 

din unitățile agricole socialisteși în realizarea indicatorilor economici și financiari.In cadrul dezbaterilor, în plen și pe grupe de județe cu condiții asemănătoare, sînt relevate experiența bună dobîndită dc multe unități agricole și noile rezultate ale cercetării științifice, subliniindu- se, totodată, deficiențele care mai persistă în folosirea deplină a bazei teh- nico-măteriale.

Luni dimineața, au început în Capitală lucrările consfătuirii pe țară a inginerilor șefi din unitățile a- gricole socialiste. Organizată din indicația secretarului general al partidului, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, consfătuirea este consacrată analizării cu exigență a rezultatelor obținute, anul acesta, la cultura griului și orzului, în folosirea judicioasă a pă- mîntului și a îngrășămintelor, în zootehnie, precum
i Prognoza vremii pe luna august

1

I
1
f

I v

Potrivit prognozei Institutului meteorologic, în august regimul termic se va încadra în limitele o- bișnuite ale acestei luni. O răcire mai accentuată se prevede la mijlocul primei decade. Cantitățile medii lunare de precipitații vor oscila în jurul valorilor normale. Frecvența zilelor cu ploaie va fi mai mare în decada doua și cea de-a treia.‘ Intre 1 și 5 august, vremea va fi caldă la început, apoi seva răci. Cerul va fi variabil și vor cădea averse locale în vestul și nordul țării și i- zolat în celelalte regiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 ■și 19 grade, izolat mai coborîte în nordul țării la sfîrșitul intervalului iar maximele între 20 și 30 grade, local, mai ridicate în primele zile.In perioada 6 și 12 august, vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața, îndeosebi în nord. Cerul va fi variabil. A- verse de ploaie însoțite

leceCon-Con-
Nieolaesuccese

făptuirea sarcinilor revin din hotărîrile greșului al X 1-lea și ferinței Naționale ale partidului.Tovarășul~Ceausescu a urat tot mai mari locuitorilor județului în materializarea acestor angajamente.In uralele și aplauzele mulțimii, tovarășul Nieolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceăușeșcu s-au urcat în elicopterul prezidențial, îndreptîndu-se spre stațiunea Neptun.

metică etc. Seva organiza un studiu atent al cererii, 
al cunoașterii cît mai e- xacte ă preferințelor diferitelor categorii de cumpărători. . ’ ’Cu ocazia tîrgului' va a- vea loc contractarea fondului de marfă pentru anul 1979 cînd, potrivit programului de aprovizionare a populației, se vor pune în vînzare mărfuri în valoare de peste 200 niiliarde lei.

durată, minime

ploaie e-Temncraturilc vor oscila între grade, iar cele, între 24 și 34

de descărcări electrice se vor semnala mai ales în ultima parte a intervalului, îndeosebi în zonele de deal și de munte. Vîntul va sufla . slab și va prezenta intensificări locale de scurtă Temperaturile vor fi cuprinse între 7 și17 grade, izolat mai coborîte în estul Transilvaniei, iar maximele între18 și 28 grade, local mai ridicate.In zilele de 13—17 august. cerul va fi temporar noros și vor cădea a- verse locale de însoțite de descărcări lectrice. minime 11 și 21 maxime grade.Va urma, în intervalul 18—21 august, o vreme în general instabilă, și vor cădea ploi, mai ales sub formă de averse însoțite de descărcări electrice, mai frecvente în nordul țării și în zonele de deal și de munte. Vîn tul va sufla moderat cu

BELGRAD 30 (Agerpres). La Belgrad s-au încheiat duminică, lucrările Conferinței miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate. In acest important for internațional au fost reprezentate 85 de țări membre ale mișcării de nealiniere. Un număr de 20 de reprezentanți ai. unor state, mișcări de eliberare și organizații internaționale au participat în calitate de observatori, iar șapte — în. calitate de invitați.România, care are statutul de invitat permanent la mișcarea de nealiniere,Festivalul mondialal tineretului
HAVANA 30 (Agerpres). Duminică în cea de-a doua zi a Festivalului mondial al tineretului și studenților de la Havana, au predominat activitățile politice. Dimineața au avut loc . deschiderea centrelor de dezbateri politice unde, pe comisii de lucru, sînt discutate probleme de importanță majoră care preocupă popoarele lumii, tînăra generație'* contemporană. In

Orientul
BEIRUT 31 (Agerpres). După cum s-a anunțat oficial Ta Beirut, efective ale armatei libaneze au început un deplasament spre provinciile de sud ale țării pentru reinst'aurarca autorității centrale asupra acestei regiuni a Libanului. Un comunicat al Ministerului Apărării, reluat de agențiile France Presse și MEN informează că detașamentul armatei libaneze trimis în sud a pătruns în perimetrul de acțiune, al Forței interimare a O.N.U. în Liban (UN1F1L). Prin această acțiune, precizează comunicatul, primul contingent al armatei și-a îndeplinit prima etapă a planului său de acțiune.

intensificări locale de scurtă durată (45—55 km pe oră), predominînd din sectorul nordic. Temperaturile vor fi în scădere, minimele fiind cuprinse între 9 și 19 grade, iar maximele între 20 și 30 grade, mai ridicate în primele zile. Izolat vor fi condiții de grindină.Intre 22 și 26 august, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil și vor cădea averse izolate de ploaie mai ales după-amiaza. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar maximele între 23 și 33 grade.Ultimele zile ale lunii vor fi calde la început, apoi în răcire ușoară. Cerul va fi variabil, cu în- norări mai accentuate în vestul țării, unde vor cădea ploi locale, care vor avea caracter de averse și vor fi însoțite de descărcări electrice. Vîntul va sufla moderat nele intensificări, peraturile minime . _cuprinse între 12 și 22 grade, iar cele maxime între 21 și 31 grade.
cu u- Tem- vor fi

a fost reprezentată de tovarășul Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, membru al guvernului, și Cornel Pacoste, adjunct al ministrului de externe.In edința finală, pârtiei panții au aprobat documentele elaborate de Comitetul Politic și de Comitetul Economic al conferinței — Declarația, politică, Declarația economică, Programul de acțiune, precum și două rezoluții : u- na referitoare la problema palestiniană, iar cealaltă la
și studențilorluările de cuvînt s-a subliniat însemnătatea vitală a înfăptuirii unei lumi pașnice, a democrației și progresului, în care tinerii să aibă condiții optime de a-și împlini idealurile și aspirațiile lor legitime.Clubul național român, situat într-o zonă pitorească a capitalei cubaneze, este locul de desfășurare a unei activități deosebit de bogate.
Mijlociu

TEL AVIV 31 (Agerpres), Un comunicat difuzat de Cartierul General al O.N.U. din Ierusalim (UNTSO) confirmă că forțele armate libaneze au ajuns luni dimineața în zona localității Kaukaba și au stabilit, contact cu unitățile UNIFIL.
CAIRO 31 (Agerpres). Luni au fost reluate la A- lexandria convorbirile dintre președintele- Anwar El Sadat și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Fahd Ibn Abdul Aziz, prim-vice- președinte al guvernului sa- udit, care a sosit duminică într-o vizită în Egipt. In cadrul noii runde de convorbiri a continuat examinarea diferitelor aspecte ale situației din Orientul Apropiat abordate în cursul întrevederii de duminică sea-; ra.Se apreciază că pe agenda convorbirilor egiptea- no-saudite sînt incluse rezultatele. contactelor ambasadorului itinerant al S.U.A. pentru Orientul Mijlociu, Alfred Atherton, și evoluția situației din Liban.

Combinatul minier
Valea Jiului

Baza de Aprovizionare
Petroșani

încadrează urgent

— 2 excavatoriști categoria a 5-a

1 buldozerist categoria a 5-a

— un mecanic utilaj greu categoria 
3-a sau a 4-a

Informații zilnice intre orele 7—15, la se 
diul bazei din strada M. Eminescu nr. 22.

Cisituația generală din rientul Apropiat.De cIa ra ți a po 11 t i că firmă panțilpr față de principiile de bază ale mișcării de nealiniere. informează agenția TANIUG. In acest sens se arată că printre principalele obiective - ale statelor nealiniate se numără lupta. împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo.nialișmului, a exploatării, a politicii de forță și hegemonie, sub toate formele sale, a tendințelor de împărțire , a lumii în sfere de influență și dominație, și totodată, lupta pentru instaurarea păcii și securității în întreaga lume. In acest sens, partici- panții la conferință — arată documentul — s-au pro nurițat pentru- încetarea oricărei forme de ocupație străină, pentru desființarea bazelor militare, înfăptuirea dezarmării generale și totale și soluționarea tuturor problemelor conflietuale pe calc politică.

rea-atașamentul pârtiei-

Pe scurt
viitoarea conferin

ță a miniștrilor .de externe ai țărilor nealiniate — cea de-a șasea — șe va ține în perioada 3—7 septembrie 1979, la Havana. Hotărîfea în acest sens a fost adoptată de miniștrii de externe ai ..țărilor respective întruniți săptămîna trecută la Belgrad, informează agenția TANIUG.
LA MOGADISCIO A SO

SIT O DELEGAȚIE guvernamentală chineză, condusă dc Cen Muaixhua, vi- cepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, la invitația Guvernului Republic ii Democratice Sornă-' li a, pentru a efectua o vizită oficială de prietenie în această țară, informează a- genția China Nouă.
Ofensivă a armatei 
etiopiene în Erltreea

ADDIS ABEBA 31 (A- gerpres). Agenția France Presse, referindu-se la surse oficiale de la Addis A- beba, relatează că forțe armate etiopiene au declanșat o ofensivă împotriva detașamentelor separatiste din Eritreea și au intrat în orașul Dekemehare. In zona de vest a provinciei, forțele etiopiene au făcut joncțiunea cu garnizoana din Barehtu, care s-a. aflat în încercuire timp de 18. luni.
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FILME
| PETROȘANI 7' No-I iembrie : Cheamă-mâ în depărtarea' lum.noasă.

REPUBLICA : Melodiile Broădwayului.
UNIREA: Alt bărbat, altă femeie, seriile I—II.
PETRILA : Guerrilla.
LONEA : Septembrie.
ANINOASA : Vieți

scurte.
VULCAN : Revoltă în cosmos.
LUPENI — Cultural : Gentelman Jim. 

Muncitoresc : Alegerea ginerelui.
TV.9,00 Teleșcoală. 10,00 | Antologia filmului pen- ’ tru copii și tineret. 10,55 I In alb și negru. 11,45 • Telex. 16,00 Telex. 16,05 I Teleșcoală. 16,35 Matî- I neu de vacanță „In mă- I rile Sudului". 17,00 Mc- | lodii populare. 17,15 La. volan — emisiune pen- I tru conducătorii auto.. 17,30 Muzica în ima- I gini. 17,50 Contraste — ' producție a studiourilor I elvețiene. 18,05 Tribuna I T.V. 18,50 Lecții T.V. I pentru lucrătorii din a- | gricultură. 19,20 1001 de ■ seri. 19,30 Telejurnal. | 19,50 Programul parti- . dului — programul po- I porului. 20,15 Seară de • teatru „Neîncredere în I Foișor" de Nelu lones- I cu. Premieră T.V., Seară de romanțe. Telejurnal. 22,0022,20

RADIO5,00 Buletin de

I
I
I

știri, I 5,05 Ritmuri matinale, .1 J 6,00 Radioprogramul di- I , mineții. 7,00 Radiojur- | nai. 8,00 Revista, presei. | 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. , 10,05 Cîntăreți de operă. 10,20 Alternanțe folk și rok. 10,40 Miorița. - Revis- I tă de etnografie și fol- ' clor. 11,00 Buletin dej știri. 11,05 Atlas folclo- | fie. 11,35 Discoteca „U". i 12,00 Buletin dc. știri. I 12,05 Din comoara folclorului nostru. 12,35 Repere solistice. 13,00 De ' la 1 la 3. 15,00 Clubul |curioșilor. 16,00 Radio- | jurnal, 16,20 Coordonate I economice. 16,40 Muzică j ușoară. 17,00 Buletin de ■ știri. 17,05 Memoria pă- I mîntului românesc, 18,00 * Orele serii. 20,00 Cîntă- I tori ai dorului. 20,15 Ro- • mânia — peisaj indus-1 trial contemporan. 20,30 f Cadențe sonore. 21,251 Opt șlagăre. în studio.| 22,00 O zi într-o oră.. 23,00 — 5,00 Non stop! muzical nocturn. (Bule-* tin de știri la orele 24,oo| 2,00, 4,00). I

Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Șerban Valerian, eliberată de l.M. Lupeni. Se declară nulă. (434)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Po- rumbescu Ștefan, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (435)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Avram Constantin, eliberată de l.M. Lupeni. Se declară nulă. (436)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Iștoc Mihai, eliberată de l.M. Paroseni. Se declară nulă. (432)’
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, sir. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 ,’secjii). TIPARUL i Tipografia Petroșani, sfr. Republicii,nr. 67.


