
în prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

a lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale

Vineri dimineața au fost 
reluate în plen lucrările 
sesiunii a IX-a a celei 
de-a VII-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Ora 10,00. în aplauzele 
deputaților și invitaților 
sosesc în rotonda Marii 
Adunări Naționale tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat.

împreună cu secretarul 
-•general al partidului în 

"lojile oficiale au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Iii© Verdeț, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Vjrgii Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
bșnu, Constantin Dăscăles- 
cu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekaș. Ion 
loniță, Petre Lupu, 
Niculescu, Gheorghe 
prea, Gheorghe Pană, 
Pățan, Dumitru

Paul 
O- 
Ion 

Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ștefan Voitee. 

în sală se aflau, de ase
menea, membri supleanți 
ai Comitetului Politic E- 
x-ecutiv al C.C. al P.C.R.,
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secretari ai C.C. aI P.C.R., 
membri ai Consiliului de 
Stat.

La lucrările înaltului for 
legislativ al țării au luat 
parte de asemenea, în ca
litate de invitați, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai gu
vernului, conducători de 
instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, re
prezentanți ai oamenilor 
muncii, personalități ale 

culturale 
români 
presei

pt i 3UI1C 
vieții științifice, 
și artistice, ziariști 
și corespondenți ai 
străine.

Erau prezenți șefi 
siuni diplomatice acreditați 
la București.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Ni
colae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale,

Pe ordinea de zi a șe
dinței s-au aflat înscrise 
următoarele puncte :

1. Depunerea jurământu
lui de credință și devota
ment față de Republica So
cialistă România de către 
un membru al Consiliului 
de Stat ;

2. Proiectul de lege pen
tru modificarea și com-

de mi-

pletarea Legii nr. 8/1972 
cu privire la dezvoltarea 
economico-socială planifi
cată a României ;

3. Proiectul de lege pen
tru modificarea și com
pletarea Legii finanțelor 
nr. 9/1972 ;

4. Proiectul de lege pen
tru modificarea și com
pletarea Legii contracte
lor economice nr. 71/1969;

5. Raportul privind con
trolul exercitat de 
siliul de Stat în 
ră cu aplicarea și 
tarea legilor ;

6. 'Proiectele 
tru aprobarea 
cu putere de 
de Consiliul de Stat.

La propunerea 
lui Marii Adunări 
ționale, înaltul for 
lativ al țării a aprobat ca 
Raportul privind contro
lul exercitat de Consiliul 
de Stat în legătură cu a- 
plicarea și respectarea le
gilor, înscris la punctul 
5 pe ordinea de zi, să fie 
prezentat în următoarea 
sesiune a Mării Adunări 
Naționale.

Con- 
legătu- 
respec-

de legi pen- 
decrețelor 

lege emise

Birou-
Na- 

legis-

(Continuore în pag. i 4-a)
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In intimpinarea celei de-a 35-a
aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă

Fapte de întrecere din sectorul I
in sectorul V 

al I. M. Lupeni
® U tone pe post 

peste prevederi la pro
ductivitatea muncii

• 250 000 lei econo
mii la costurile de pro
ducție.

In Ultimele zile, minerii 
de la sectorul V al IM 
Lupeni (șef de sector ingi
ner loan. Rădulescu) au ex
tras peste ' prevederi între " r 
80 și 150 toile cărbune. De 
la începutul lunii iulie 
planul ia producția fizică 
dș cărbune este depășit cu . 
peste 5 la sută, în condiți
ile depășirii cu 1100 
kg/post a productivității 
muncii planificată în aba
taje. Plusul pe sector de 
la începutul anului se ri
dică astfel Ia 2000 tone de 
cărbune. Un alt fapt re
marcabil al activității rod
nice a colectivului îl re
prezintă volumul de a- 
proape 250 000 lei intrat 

în „contul de economii al 
sectorului", urmare a gos
podăririi judicioase a va
lorilor materiale în brigă
zile conduse de Victor But- 
naru. Constantin Nichita, 
Nicolae Rusu și Ene Stere 
și formațiile de lucru co
ordonate 
nieri Ilie 
Dorotlei, 
și, alții.

de maiștrii mi- 
Cîrlogeanu, Mihai

Marin Dumitru

al minei Uricani
Din fiecare abataj 
cărbune mai mult, 

mai bun, mai ieftin
• 8422 tone de cărbune au fost 

trase suplimentar față de planul semestrial
• Productivitatea muncii a fost supe

rioară celei planificate cu 128 kg/post
Minerii sectorului II al pășirea sarcinilor de plan, 

minei Uricani raportează ci și în obținerea unor 
depășirea substanțială a importante economii de 
planului la principalii in- materiale. Prin folosirea 
dicatori pe primul semes- unor nbi tehnologii de 
tru al- acestui an. Eveni- lucru, s-a redus consumul 
mentul cu profunde sem
nificații ' și care' încunu
nează eforturile depuse în 
întrecerea din abataje, 
îndeplinirea plaht>lui se- 

avut loc la 
cele opt zile 
rămas pînă 
.n __ .1..

mestrial, a
22 iunie. In 
cit au mai 
la sfîrșitul lunii, sporul de 
cărbune extras a fost de 
7600 tone. .

Eforturile colectivului, 
s-au materializat nU nu
mai în realizarea și de-

la lemnul de mină cu 
5 mc, iar la cherestea 
cu 2 mc/1000 de tone căr
bune extras. Aceste va
lori reprezintă economii 
de 229 000 lei la lemn de 
mină și 223 000 lei la 
cherestea. Prin recupera
rea armăturilor TH, s-au 
economisit 220 000 lei.
Gheorghe OLTEANU

La Vulcan s-a recepției-

I 
I 
I
I 
I

Lăcătușii Nicolae Ro
man, Romulus Loza și 
Dănuț Poenar din echi
pa condusă de Viorel 
Buză din secția repara
ții combine a I.U.M. Pe
troșani execută 
la o combină 
subteran.

lucrări 
pentru

În perioada premergătoare
celui de-al XII-Iea Congres

al partidului
------------------------- ... —-------- —

Intensă activitate politică, 
de mobilizare a energiilor 

creatoare ale oamenilor munci
A fost dată publicității . 

și primită cu deosebit in
teres _ interesul ce pre
cede întotdeauna marile e- 
venimente politice ale țării 
— Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 4—5 iulie 
1979 cu priviră la convoca
rea Congresului al XII-Iea 
al partidului. Momentul 
marchează începutul pe
rioadei de pregătire a ce
lui de-al XII-Iea forum al 
partidului, etapă care va 
trebui să fie străbătută 
de intensificarea muncii 
politice în fiecare organi
zație de bază, de ridicarea 
întregii activități de par
tid pe noi trepte calitati
ve, pentru a întîmpina 
Congresul cu succese mă
rețe în toate domeniile 
construcției socialiste.

Importantul document > 
dat publicității accentuea
ză rolul crescînd ce revine 
organelor și organizațiilor 
de- partid în mobilizarea

Foto : Ion LICIU

(Continuare ia pag. a 2-a>

Șeful de schimb Teodor Bursuc șt ortacul său 
Radu Tănase, din brigada condusă de Dumitru Bor

nei u, de la I.M. Uricani. Realizările brigăzii au con
tribuit la succesele sectorului II.

(Continuare în pag. a 2-a)

Tot în Vulcan, în veci
nătatea poștei din loca
litate, constructorii , de 
la șantierul nr. 3 al 
T.C.II. aji început lucră
rile la un nou bloc de

primele tone de
(C.D.)

piersici.

Foto : O. GHEORGHE

nat și urmeaza a fi pr - locuințe cu 40 de aparta- 
dat locatarilor Un mente și spații comercia-
bloc cu ,,64 de apartamen- parter (CI)ta fobii or-osta mima- ie ia pai ier. 1-)te. In felul acesta numă
rul blocurilor construite 
în 1979 din ondul de 
stat pentru locuitorii o- 
rașului se ridică la 140, 
însumînd 8213 aparta
mente.

+----------
In unitățile de desfa

cere a legumelor și fruc
telor din municipiul nos
tru au apărut, alături de 
alte produse de sezon,

proprie 
Vulcan, 

subordinea 
circa

Din pepiniera 
a secției mixte 
aflată în
E.G.C.L. Lupeni,
20 000 de flori și-au 
„schimbat domiciliul1' for- 
mînd un frumos covor 
de flori în fața noii fa
brici de confecții, dată 
de curînd în producție. 
(C.D.).

O veste bui\ă pentru

turiștii „pe patru roți", 
care vor să poposească 
în drum spre Hațeg. în 
fostul castel feudal de 
pe malul Rîului Mare s-a 
dat, recent, în folosință 
un motel cu 48 de locuri. 
Complexul turistic din 
Sîntămăria Orlea mai 
dispune de un camping 
cu 28 de căsuțe și o cra
mă. (LV.)

Cinematograful „Cul
tural" din Lupeni pre
zintă astăzi, la mina Băr-

energiilor creatoare ale oa
menilor muncii și condu
cerea activității fiecărui 
colectiv, pentru înfăptuit'ea 
exemplară a sarcinilor 
de' plan și angajamentelor 
asumate în întrecere pe 
anul în curs și, în conti
nuare, pe întregul cincinal. 
Gîndirea celor mai înain
tați oameni ai societății 
noastre, eforturile de con
cepție și acțiunile perse
verente ale comuniștilor, 
capacitatea lor de a sti
mula și amplifica potenția
lul creator al maselor vor 
contribui nemijlocit la 
perfecționarea organizării 
și conducerii vieții econo- 
mico-sociale, la dezvoltarea 
și modernizarea tuturor , 
ramurilor economiei națio
nale, la afirmarea eu mai 

hiiultă pi-estanță âeînvăță- 
mîntului, științei, culturii 
și artei românești, in an
samblul de valori ale u- 
manității contemporane. ’

In municipiul nostru, ca 
de altfel pretutindeni în 
țară, organizațiile de par
tid își regăsesc sarcini 
complexe în etapa premer
gătoare Congresului. O 
frumoasă tradiție ne vor
bește despre faptul că, în 
Valea Jiului, evenimentele 
politice de anvergură au 
fost întotdeauna întâmpi
nate printr-o activitate 
rodnică, expresie a înaltei 
răspunderi comuniste -și 
muncitorești ce caracteri
zează organizația munici
pală de partid, colectivele 
din întreprinderile și ins
tituțiile municipiului. Q- 
glinda acestei tradiții v*  
trebui să reflecte, și de a- 
ceastă dată, cu intensita
te, profundul atașament al 
comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii față de 
partid, față de politica sa 
generală, elaborată îp ție- t

In pag, a 3-a

Literatură

băteni, pentru fiecare 
schimb in parte, o gală 
de filme pe teme de pro
tecție a muncii. Aceasta 
se înscrie în cadrul u- 
nei acțiuni mai largi, a- 
semenea filme fiind pre
zentate în cursul acestei 
săptămîni și pentru cons
tructorii de la T.C.I 
Craiova. (C.I.).

I I
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La I. M, Paroșeni

Se extinde televiziunea cu circuit inchis
La mina Paroșeni, mină 

cu un înalt nivel de dotare 
tehnică, mină la care me
canizarea complexă a cu
prins majoritatea lucrări- 
lor din subteran, consem- 
nan cu cite va luni in urmă 
un eveniment deosebit : in
trarea în funcțiune a celui 
mai modern mijloc de in
formare. supraveghere și 
control — instalația 
de televiziune eu circuit 
închis — prima instalație 
pusă în funcțiune la .mină 
și în Valea Jiului.

Prin
sutoutilare

Preocupați de găsirea 
unor soluții tehnice, pre
cum și de aplicarea lor în 
procesul de producție, oa
menii muncii din cadrul 
Secției stîlpi hidraulici 
Vulean (I.R.I.U.M.P.) au 
gîndit și confecționat două 
prese pentru fabricarea ar
măturilor metalice. Un a- 
port însemnat la executa
rea celor două utilaje l-au 
adus lăcătușii loan Ji- 
na, Alexandru Antal, Mi
hai Kadar, maistrul prin
cipal Francisc Soo, subin- 
giner Gergely l,merii-. Cert 
este faptul că aceste utila
je nu sînt singurele execu
tate prin autoutilare de 
harnicul colectiv de aici, 
preocupat continuu de îm
bunătățirea calității produ
selor. Prin folosirea în pro
ducție a noilor utilaje, se 
obține lunar o economie de 
40 tone metal.

Recent desehis, după efectuarea unor lucrări de modernizare și înfrumuseța
re, magazinul nr. 267 din cartierul „Vîseoza" Lupeni etalează pe deplin atribu
tele unui comerț civilizat. Dovada acestui fapt o constituie și numărul mare de 
cumpărători care trec zilnic Pragul magazinului, atrași de varietatea mărfurilor 
Pe care le găsesc aici. Foto: Gh. OLTEANU -

Prima cameră de luat 
vederi fusese instalată și 
destinată supravegherii 
funcționării transporto

rului principal cu covor de 
cauciuc. Acum, consemnăm 
extinderea televiziunii cu 
circuit închis la încă trei 
puncte principale ale acti
vității acestei întreprin
deri și anume la rampa de 
la suprafața puțului auxi
liar și la rampa de la o- 
rizontul 425 a aceluiași puț, 
două camere, iar a treia

Inițiativele yasp^irejti prind viafi
Despre inițiativa locata

rilor de la blocul 36, din 
cartierul 8 Martie, orașul 
Petrila, de a pune cu toții 
umărul la înfrumusețarea 
și întreținerea casei în 
care locuiesc, a împrejuri
milor, s-au scris în ziarul 
,,Steagul roșu“ cuvinte de 
laudă. Stimulați moral, lo
catarii blocului respectiv 
sînt hotărîți să permanen
tizeze acțiunile cuparacter 
edilitar-gospodăresc. Sem
natarul scrisorii anterioa
re revine acum cu com
pletări deoarece a omis să 
amintească faptul că la planta
tul trandafirilor, săditul, 
plivitul și udatul florilor, 
la curățirea și îngrijirea 

cameră transmite imagini 
de la silozul de la supra
față.

Cu ajutorul imaginilor 
transmise de camerele de 
luat vederi, dispecerul și 
personalul de serviciu de
semnat pentru supraveghe
re și control de către con
ducerea întreprinderii au 
posibilitatea de a interveni 
operativ în caz de avarii, de a 
le preveni chiar, au create 
condiții optime pentru a 
supraveghea, dar și pentru 
a lua măsuri de întărire a 
disciplinei, atunci cînd es
te nevoie, ia intrarea și ie- 
șirea personalului din sub
teran, pot urmări modul în 
care se desfășoară trans
portul pe verticală și pe 
orizontală, evacuarea căr
bunelui și transportul ma
terialelor și pieselor de 
schimb, a utilajelor nece
sare.

Gheorghe POPESCU 

zonelor verzi, participă cu 
regularitate pionierii Mioa
ra, Florina și Toni Șo- 
pîrtoc, Gabi și Marius Ho- 
țoleanu, Liii Adochiței, 
Camelia Cojan și Peter 
Senicbe, toți de la scara 
I. La . scara a Il-a, 
din inițiativa comunistelor 
Domnica Soverceanu și 
Maria Morar, femeile mun
cesc cu hărnicie. Mai este 
necesară însă conștientiza
rea locatarilor pentru a-i 
determina pe toți să de
pună resturile menajere în 
containerul de la punctul 
dintre blocurile 16, 17, 36 
si 52 si nu pe alături.

Nistor TKAILOVICI, 
Petrila

Noj și moderne blocuri se integrează armonios în 
urbanistica Văii Jiului. Foto: Șt. NEMECSEK

Cărbune
'Urmare din pag. 1)

mai mult
găzii, muncitori destoi
nici și policalificați, cu 
sprijinul eficient din par
tea personalului electro
mecanic al sectorului, în
deosebi a maistrului Ilie 
Amorăriței. La obținerea 
succeselor din sectorul 
nostru au contribuit și 
cadrele tehnico-ingine- 
rești Constantin Cărăvan, 
adjunct șef de sector, 
sing. Gheorghe Presecan, 
cu problemele de aeraj 
și protecția muncii și 
sing, stagiar electromeca
nic Ion Petrea, tînăr ca
pabil, cu largi perspec
tive de afirmare — a 
precizat șeful sec'torulu..

Fapte, “cifre, realizări 
— dar mai presus de a- 
cestea se situează oame
nii, a căror necontenită 
strădanie în întrecere are 
ca obiectiv realizarea u- 
nor sporuri de cărbune 
de o ridicată calitate, la 
costuri de producție tot 
mai scăzute.

Jurnal de vacanță
• „Floarea -prieteniei" a 

fost titlul expediției la 
care au participat, săptă- 
mîna trecută, 20 de pio
nieri, membri ai cercurilor 
cicloturistice de la casele 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Lupeni și Petro
șani. Scopul expediției, or
ganizată pînă la Costești 
și Geoagiu, a fost de a 
transmite Forumului jude
țean al pionierilor un me
saj de la pionierii Văii Jiu
lui.

• In tabăra internaționa
lă de la Năvodari au ple
cat pionieri, fii de mineri 
din Valea Jiului.

• La școlile generale nr. 
4 și 6 Petroșani, 1 și 2 Pe- 
trila, 1 și 3 Lupeni, 3, 4 
5, liceul și casa pionierilor 
din Vulcan, echipajele pio
nierești se pregătesc pen
tru acțiunea „Asaltul Car-

Servicii noi 
către populație

Cooperativa „Unirea" 
din Petroșani și-a diversi
ficat în ultima perioadă 
gama prestărilor de ser
vicii către populație cu 
activități noi, în domeniul 
casnic și auto-moto. Ast
fel. dispeceratul cooperati
vei primește, zilnic, co
menzi (telefon : 42763), în
tre orele 5 și 20, pentru 
reparații la instalațiile sa
nitare, electrotehnice,
pentru curățenie la 
d o nr i c i 1 i u etc. 
• Secția „Bijuterie" din 
cartierul Aeroport (strada 
Aviatorilor, bloc 46) și-a 
lărgit profilul de activita
te, lucrătorii ei confecțio- 
nînd sau reparind și 
bijuterii din argint. •
Pe strada Cons
tantin Miile nr. 2 funcțio
nează, de cîteva zile, o 
nouă secție de confecțio
nat coroane și buchete de 
flori artificiale. • ln cu- 
rind, posesorii de autotu
risme se pot adresa cu în
credere secției nr. 44 Auto- 
moto pentru revizia teh
nică anuală a mașinilor 
lor. Secția este amplasată 
pe strada Republicii nr. 
244. (IV.)

Reparații la blocuri
De la începutul anului, 

E.G.C.L. Petroșani a e- 
fectuat reparații capitale 
la peste 80 de blocuri, 
iar reparații curente la 
peste 600. De asemenea, 
au ' fost verificate un 
număr important de 
centrale și puncte termi
ce în vederea funcționă
rii corespunzătoare în pe
rioada de iarnă. Valoarea 
lucrărilor executate în 
primul semestru se ridi
că la mai multe milioa
ne jfei. (C. Val.) 

paților", destinată refacerii 
traseelor turistice.

• In perioada care a tre
cut din vacanță, pionierii 
și elevii din Valea Jiului 
au muncit pe șantiere pa
triotice organizate la Pe
trila (construirea noului 
local al Școlii generale nr. 
1), Petroșani (la stadion), 
Lupeni (în cartierul Braia) 
și Vulcan (în cadrul șco
lilor, la acțiunea de gospo
dărire și înfrumusețare). 
Toate școlile din munici
piu, continuînd experiența 
frumoasă de participare la 
acțiunile patriotice și so- 
cial-utile, și-au luat zilele 
trecute angajamentul că 
fiecare pionier va contri
bui, pînă la 20 iulie, la 
realizarea angajamentului 
de muncă patriotică cu 3 
kg hîrtie și un kg textile.

(Urmare dm pag II

plinii concordanță cu as- 
p-rațitlp îpireguipi popor 
spre o Viață mereu mai 
bună și inilor.toare, față 
de se-.xe.uruf general al 
partiduiu., tovarășul
Nicolae C'eaușes.cu, sub 
conducerea căruia țara 
noastră a, dobindit cele mai 
răsunătoare succese, cîș- 
tigînd totodată, un meritat 
prestigm pe plan interna
țional.

In acest context, organi
zațiile de partid, comuniș
tii din activitatea de ex
tracție și preparare a căr
bunelui, din construcțiile 
industriale, sociale și ' de 
utilaj minier, precum și din 
toate celelalte ramuri de 
activitate sînt chemați să 
dea proba capacității su
perioare în rezolvarea pro
blemelor ce se ivesc în 
procesul muncii.

In domeniul minier, re
zultatele obținute de la în
ceputul anului pot fi cu 
mult îmbunătățite, Îndeo

sebi prin întărirea asisten
ței tehnice de specialitate 
și riditarea formațiilor de 
lucru rămase in urmă, Ia 
nivelul sarcinilor* * de' plan. 
In adunările generale de 
partid se cer anal za-le cu 
multă exigență cauzele a- 
cestor rămînerji în urmă,

Tînărul șef al sectorului, 
ing. Iacob Stoica, ne-a 
vorbit despre mineri, des
pre omogenitatea brigă
zilor, despre acel liant 
invizibil care j-a unit pe 
oameni și i-a făcut dîrji 
în înfruntarea cu tăria 
muntelui, in nrima jumă
tate a anului, brigada 
condusă de Samoilă Pecsi 
a extras suplimentar 
3640 tone de cărbune, cea 
a comunistului Ion Nico- 
lae, 3444 tone, iar brigă
zile în fruntea cărora se 
află minerii Gheorghe 
Drănău și Nicolae Buru- 
ga, pite 2308 și respectiv 
2279 tone cărbune peste 
plan. In panoul Al, din 
stratul 15, blo
cul 4, unde, la înce
putul lunii mai, a fost 
introdus un complex de 
susținere și tăiere meca
nizată, numai în 20 de 
zile de la darea sa în 
funcțiune (timp de aco
modare a minerilor cu 
noul utilaj), brigada lui 
Gheorghe Șerbu a înre
gistrat un spor de 200 to
ne cărbune.
* Nu mai prejos s-au si
tuat brigăzile de pregă
tire, în sarcina cărora ca
de pregătirea noilor fron
turi de lucru. In stfatele 
17-18. unde muncesc 
brigăzile conduse de Du
mitru Bornoiu și Alexan
dru Botezatu s-au obținut 
sporuri de 982 și 428 mc 
excavați în lucrări mi
niere. In stratul 15, bri
gada lui Aurel Șoșoi a 
realizat peste plan 419 
mc (54 ml).

— Pînă în 15 iulie vom 
monta și cel de-al doilea 
complex cu tăiere și sus
ținere mecanizată în pa
noul A2, stratul 15, blo
cul 4, complex cu care va 
lucra tot brigada mais
trului Gheorghe Șerbu. 
Cu montarea acestuia se 
ocupă înșiși membrii bri-

111 j ■  ’ H ii .ii i —

Intensă activitate politică de mobilizare
prin prisma răspunderilor 
stabilite,' să fie totodată, 
evidențiate inițiativele ca
drelor tehnice ' preocupate 
de aplicarea, tehnologiilor 
înaintate și introducerea 
unor noi elemente purtă
toare de progres.

O atenție deosebită tre
buie acordată laturilor ce-' 
litative ale activității de 
extracție și preparare a 
cărbunelui : calitatea pro
ducției, costurile de pro
ducție sînt indicatori ce 
pot fi îmbunătățiți prin 
sporirea atenției formați- 

Hor de lucru, a maiștrilor, 
inginerilor, tehnicienilor, 
pe parcursul procesului 
tehnologic. Astăzi, princi
piul eficienței devine prio
ritar în activitatea orică
rei întreprinderi, avînd in 
vedere sarcinile stabilite 
cu privire la creșterea a

portului propriu la crearea 
venitului național. Depăși
rile înregistrate la produc
ția netă, in primul semes
tru al anulu., la multe în
treprinderi miniere ilus
trează tocmai atenția ce 
este acordată bunei gospo
dăriri a materialelor și 
combaterii oricăror forme 
de risipă, deopotrivă cu 
preocuparea pentru ob
ținerea unei producții de 
cărbune la parametri ca
litativi planificați. Apor
tul . organizațiilor de bază 
în depășirea producției fi

zice și a valorii producției 
nete este hotăritor, comu
niștii fiind activi promo
tori as noului, ai progresu
lui tehnic.
' In activitatea de inves

tiții se cer, zi de zi, in
tens. ficate preocupările 
pentru recuperarea unor 

rămineri în urmă la viitoa
rele capacități de produc
ție. și pinecLvele social- 
cuiturale prevăzute în pro
gramul de dezvoltare a 
Văii aiului. In fața cons
tructorilor de utilaj niimer 
stă, de asemenea, o sarcină 
dc mare răspundere pen
tru’ înfăptuirea căreia se 
cer acțiuni mai eficiente 
de mecanizare a extracției 
cărbunelui. In celelalte do
menii — energie- electrică, 
exploatarea lemnului, pre
lucrarea firelor, transpor
turi —• organizațiile de 

partid sînt chemate să dea 
noi impulsuri pentru valo
rificarea resurselor interne 
și posibilităților fiecărei 
întreprinderi, ale fiecărei 
formații de lucru, în vede
rea obținerii unor indica
tori superiori în activita
tea de bază. Sarcini deo-

seb.te revin și comuniștilor 
din domeniul oețotirh să
nătății, aprovizionam
populației șî prestărilor de 
servicii a căror activitate 
trebuie să- se situeze per
manent iu nivelul condiți
ilor asigurate printr-o ba
ză terimco-inateriuiâ cores
punzătoare.

Perioada premergătoare, 
celui de-al Xll-lea Con
gres ai partidului trebuie 
să cunoască un plus de 
preocupări și pe plan edu- 

catîv, în afirmarea atitur- 
dinii înaintate față de 
muncă și societate, în pro
movarea înaltelor calități 
înscrise In Codul eticii și. 
echității socialiste.

I nf âptuirea exemplara
a sarcinilor economice și 
politico-educative, inten-- 
sifiearea vieții interne da 
organizație, creșterea răs
punderii și afirmarea ini
țiativei comuniștilor vor 
conduce nemijlocit ia în
tărirea organizațiilor de 
partid, a unității si forței 
partidului, la creșterea ca
pacității sale organizatorice 
și de conducere în to^te 
domeniile construcției ' so
cialiste, crcînd noi premise 
pentru realizarea obiective
lor stabilite de partid, cu 
privire la accelerarea pro
gresului material și spiri
tual al societății noastre 
și ridicarea României pe 
noi trepte ale bunăstării 
și civilizației socialiste și 
comuniste.
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i Pâmîntul libertății
ț ’ . I

£ Numai el știe prețul plătit
: - â
: din sufletul a mii de mame, •

cit singe tînăr a-nflorit

| pe plaiurile transilvane.

?
■ Fiorul libertății îl simt acum în trup

f cind privesc pe cimpuri piinea cum se coace
i ‘ • !
| izvoare din adincuri vijelios irump i
î in puterea-acestui timp de pace. ■

Din timpuri 
neștiute

Eu vin din timpuri încă neștiute,
Prin suprapunere de lut ți piatră, 
Și sînt ca fața vremii, nevăzută, 
Și cer și foc, și adîncime-n vatră. 
Aduc cu mine floarea din grădină 
Și aurore noi peste furtună, 
Sînt ca și frunza-n codru cînd suspină, 
Și plîns și-alint, și cînt de voie bună. 
Plămadă veche-n străchini și ulcioare, 
Mă-mpart mereu ca pîinea ospeției, 
Și piatra raT3-s, și mărgăritare 
Pe rădăcina Daco-României.

’ancu CEUȚA

frați temerari, 
mîini îndirjite,

t

> Andrei CAUCAR
s

De-aici începe lumina

I

Vulturul 
carpatin.

In zboru-i rotitor și lin, 
Vulturul mindru, carpatin, 
Stăpîn pe piscuri și pe cer, 
E-al înălțimilor străjer...

De-aici începe lumina, 
din colțul de umbră al minei 
unde păstrăm cîte-o floare aprinsă 
spre întregirea sufletului.
Stoluri de umbre-n adînc 
strigă cărbunele 
roiuri de inimi 
strălucesc în rouă dimineții.
De-aici, din mină, începe lumina.

Mircea ANDRAȘ

I
V I
I )
\ 
\ 
\ 
\ 
\

i

C o p acu
Milioane de
Milioane de
Milioane de «înduri înaripate 
Milioane 
întregesc

de inimi fierbinți 
copacul de lumină al țării.

Cu toate
In pămîntul mănos,
Rotunjesc copacul de Pe Milcov, 
Cu

rădăcinile adine înfipte

De
toate ramurile de mult vindecate 
rănile istoriei,

Fe
Eroilor 'Unirii 
Ce-au rotunjit copacul epopeic.
Copacul de lumină al țării
Cu fiecare an, mai rămuros și tinăr, 
In feeria de lumină, al Milcovului 
Arbore ce erește-n aerul nemuririi!

card dorm frunțile,

Dumitru NECHIFOR

II
V A

Veghează românesc meleag 
De două mii de ani, șirag, 
Și-i martorul la greu, ușor, 
Acestui neam nemuritor, 
Azi mai bogat, ieri mai 

sărac, 
Victorios din veac în veac...

Irimie STRAUȚ

*I
i 
i
I
I 
i*I«iI*I*I
A

i*I 
i

Către generații
Voi cei rămași prin noi să viețuiți, 

oglinzilor curate, prin care trec oierii, 
nu le distrugeți apa, ci pașii vă-mpletiți 

îngemănați in sevă, spre bucuria verii, 

sub stelele-luceferi, din umbrele părinți. 
Comorile din steme și graiul din cazanii 

le plămădiți, în cuget și-n singe, mai fierbinți, 

oglinzile de ierburi să cînte lungi litanii 

spre cei plecați, iar noi care rămine-vom străjerii 

din neodihna sacră, și voi, neodihniți, 

veghem zenitul veșnic al neingenuncherii, 

și pentru această țară muncind s-o împlinim.

Maria DINCA

AI
*I
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI I
i 
i
i

Difiifnețile mmerdui
Pe vrana orizontului 
cîntă freamătul străzii, 
se crapă de ziuă 
și-n diminețile, aburind ca o pîine 
ecoul pașilor se prelinge în tine 
cu iz de răcoare verde.
Străbați tăcerile fertile 
cu sudoarea pe frunte 
și-n fiecare dimineață întîmpini 
completa rotire
cît mai aproape de axa timpului...
Și iată cum, din căușul palmelor aspre, 
se scurge poemul grav al adîncului 
înălțînd temelia patriei.

Ion ȚI DANTELE

DULCEA PACE
Atîta timp cît păsări mai există
Și oameni care ie ascultă cintul
Atîta timp cît omenirea-i tristă
Cînd griului nu i-a priit pămîntul,

Atîta timp cît mai zîmbesc copii 
Și mai există mame să-i alinte, 
Cît capetele sînt pentru-a gîndi
Iar rodul lor e pur și e cuminte,

Atîta timp cît mai visăm frumos,
Cît nu călcăm cu stîngu-n loc de dreptul, 
Cît visul nu ne e de carii ros,
Cît zidim viitorul și trăim prezentul,

Atîta timp cît pe acestea toate
Le facem nu de dragul de-a le face,
Pentru miliarde de inimi, atîta timp

vor bate 
I.a unison, întru sublima pace.

Mircea BUJORESCU

este 
tînă- 

pe 
con-

(Valea Jiului): Frunze ca
re ard și Amurgul 
violet, aceasta din 
fiind prezentată și 
cui ecran sub 
întoarcerea tatălui 
tor. Prima oglindește 
pecte din lupta comuni-ti- 
lor mineri în ilegalitate. E- 
ra primăvara anului 1941. 
Pe străzi se aflau jandar
mi, Ia mină carcere și fas-

Literatura dramatică cu 
tematică minerească 
puțin bogată, relativ 
ră și se sprijină doar 
două nume de autori
sacrați: Mihail Davidoglu 
și I. D. Sîrbu. Mărturii 
despre întîia lucrare dra
matică cu o astfel de temă 
datează abia din 1943 cînd 
„ucenicii căminului din Pe
troșani au jucat piesa 
Suflet de miner, scrisă de 
un dramaturg local, în fa
ța unei asistențe numeroa
se", cum se menționează în 

' ziarul „Avântul*.
Peste cîțiva ani, M. Davi

doglu va urca pentru prima 
dată minerii pe o scenă 
profesionistă prin drama 
în 3 acte MINERII (1949), 
distinsă de către Acade
mia H.S.R. cu premiul „I. 
L. Caragiale*.  Acțiunea de
butează în Valea Jiului în 
iarna anului 1948, cînd, a- 
șa după cum se menționea
ză la începutul actului în- 
tîi, partidul clasei munci
toare punea un accent deo
sebit pe producția de căr
bune pe care se sprijină 
„industria, transporturile, 
bunăstarea și independența 
noastră de stat*.  Minerii 
trec prin momente grele, 
se luptă cu cărbunele, dar 
și cu sabotorii, practică me
tode vechi de lucru, dar 
se și zbuciumă 
introduce noul în mină.

Repertoriul dramatic al 
lui I. D. Sîrbu conține două "ționeze eu prețul 
piese a căror acțiune se 
petrece. în ținutul natal

acela 
urmă 

pe mi- 
titlul 

risipi- 
as-

ii

C.DIMA bRAEAKl

astfel Ștefan Socol este scos 
din orice culpă penală, fi
ind chiar felicitat „pentru 
curajul-civic pe care la a- 
vut...“ Cu toate acestea el 
nu triumfă, fiind < 
de faptul că totuși 
rit un om, rămînînd 
copii orfani, și de 
cere să se facă totul 
tru a preîntîmpina

Ștefan este 
tineretului 

pe care-1 
umanitaris- 
oamenii să 
„neputința, 

_____ , __ ". Tempe
ramentul său condensează 
deopotrivă elanul roman- 

■ tic cu simțul realității, iar 
puritatea conștiinței lui 

. comuniste .are ceva din li m
pezimea izvoarelor Parîngu- 
Iui.

S-ar mai putea aminti și 
alte piese : Cele trei Ma
rii din Vale de M. Davido- 
glu, confruntare3 (Primă- 

Ștefan Socol, - vara, ploile) de Dumitru 
bem lonașcu și Vasile Mu- 
reșan, precum și piesa în 
două acte întoarcerea lui 
Vasi (1935) de Constantin 
Beiu, premiata la concur
sul pe țară, organizat 
Ministerul Culturi' ■ 
centrală a creației 
lare, ea înlățișînd 
din munca 
nerilor din

triumful cauzei comuniste.
Piesa Amurgul acela vio

let asamblează două fire 
epice. Primul evocă bio
grafia a doi tineri, Ștefan 
Harda și Silvia Socol, ca
re s-au cunoscut 
războiului, 
lor după 26 
terminată de 
lui Ștefan Harda 
Manoliu), chemat de Sil-

Două din lucrările

în anii 
Reîntîlnirea 
de ani, de- 
participarea 

(acum

obsedat 
a mu

trei 
aceea 
pen- 

trage-

de grafică mică
EX LIBRIS

Din literatura 
cu tematică minerească

TEATR U L
ciști, teroare. Atmosfera 
ne este zugrăvită de tînă- 
rul miner Aurel. Atunci se 
întorcea acasă după trei 
ani de închisoare,- Mihai 
Branga, protagonistul pie
sei. Comunist încercat în 
focul luptelor greviste, el 
urmărește să dinamizeze 
conștiințele minerilor acU- 
zînd oficialitățile pentru 
moartea celor cinci mineri 
tineri. Frunze care ard es
te o dezbatere pe tema 
responsabilității omului 
într-o etapă grea din via
ța țării — războiul fascist 

pentru a — cînd realitatea impunea 
tuturor oamenilor cinstiți, 
demni și adevărat,! să ac- 

' I -jertfei 
într-o singură, direcție: 
lupta, fiind convinși de

via, la ancheta privind 
; cazul Ștefan Socol; fiul 
lor, prilejuiește dezvălui
rea unor taine. Pe fondul 
secvențelor rememorării 
și reîntîlnirii cu dragostea 
și adevărul, se consumă, o 
altă dramă : Ștefan Socol, 
student practicant, se au
todenunță, considerîndu-se 
vinovat de moartea mine
rului Ion Albu în urma u- 
nei explozii de metan. El 
crede că nenorocirea ar fi 
putut fi evitată. La cere
rea sa a fost reconstituită 
scena accidentului, dar 
actul Întocmit după autop
sie demonstrează că moar
tea s-a datorat rănilor 
pricinuite de explozie și

difie din mină, 
reprezentantul 
zilelor noastre 
caracterizează 
mul, dorința ca 
poată învinge 
spaima, lașitatea".

de 
ș' Casa 

potni- 
aspșcte 

de astăzi a mi- 
Valea Jiului.

Mircea MUNTEAN!)

ră î

Artistul plastic amator 
Dafinel Duinea (Vul
can) este unul dintre 
cei mai cunoscuți re
prezentanți ai acestei 
ramuri a graficii din 
țară.



SÎMBAtA, 7 IULIE 197»Steagul roșu

Marii
a lucrărilor sesiunii

(Urmare din pag. 1)

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, deputatul Ion Iliescu, 
In calitatea de membru al 
Consiliului de Stat, a de
pus jurămîntul de cre
dință și devotament față 
de Republica Socialistă 
România.

In continuare, tovară
șul Nicolae Constantin, 

, viceprim-'ministru al gu
vernului, președintele Co
mitetului de Stat al Pla
nificării, a prezentat de- 
putaților spre examina
re Proiectul de lege pen
tru modificarea și com
pletarea Legii nr. 8/1972 
cu privire la . dezvoltarea 
economico-socială plani
ficată a României.

Tovarășul Ilie Șalapa, 
președintele Comisiei
pentru industrie și acti
vitatea economico-finan- 
ciară, a arătat că mem
brii acestei comisii și ai 
altor comisii de speciali
tate ale M.A.N. au exa
minat proiectul de lege 
făcînd o serie de propu
neri care au fost cuprinse 
în forma prezentată 
ții Adunări Naționale, 
a cerut deputaților 
proiectul de lege să 
adoptat în forma în 
a fost prezentat.

După examinarea pe ar
ticole a proiectului de le
ge, Marea Adunare Națio
nală a adoptat apoi în u- 
nanimitate Legea pentru 
modificarea și completa
rea Legii nr. 8/1972 cu 
privire la dezvoltarea e- 
conomico-socială planifi
cată a României.

La următorul punct d« 
pe ordinea de zi, tovară
șul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guver
nului, ministrul finanțe
lor, a supus examinării

Ma- 
E1 

ca 
fie 

care

Consfătuirea secretarilor cu

modificările și completă
rile la actuala lege a fi- 
naTițelor, izvorîtc din Ho- 
tărîrea Plenarei din mar
tie 1978 a C.C. al P.C.R. 
cu privire la perfecțio
narea conducerii și pla
nificării economico-finan- 
ciare, hotărîre care a 
fost amplu dezbătută, în 
cadrul unităților econo
mice, al ministerelor, de 
întregul nostru popor și 
a propus Marii Adunări 
Naționale adoptarea pro
iectului de lege.

Tovarășul loachim 
ga, vicepreședinte al
misiei pentru industrie și 
activitatea economico-fi- 
nanciară, a arătat, că co
misiile de specialitate ale 

analizat 
au 
u- 

modificările 
propuse, 

pro- 
dez-

Mo- 
Co-

M.A.N., care au 
acest proiect de lege, 
avizat favorabil și în 
nanimitate 
și completările 
care sînt cuprinse în 
iectul de lege 
baterii.

Proiectul de : 
examinat apoi ; 
Marea Adunare 
lă a adoptat în 
tate Legea pentru 
ficarea și completarea Le
gii finanțelor nr. 9/1972.

La următorul punct de 
pe ordinea de zi, 
rășul Ion Pățan, 
ministru al 
ministrul 
tehnico-materiale și 
trolului 
durilor 
pentru 
doptare 
ge pentru 
completarea 
tractelor economice 
71/1969, subliniind că 
cesta a fost întocmit 
baza Hotărîrii Plenarei 
Comitetului Central din 
martie 1978. Proiectul a 
fost pe larg dezbătut cu

supus

fostlege a
pe articole. 

: Naționa-
unanimi- 

niodi-

i, tova- 
viceprim- 

guvernului, 
aprovizionării 

con- 
gospodăririi fon- 

fixe, a prezentat 
examinare și a- 
Proiectul de le- 

modificarea și 
Legii con- 

nr.
a- 
pe

Grupul de șantiere fnergoconstrucț ia 
Deva-Mintia
încadrează

ABSOLVENT! Al TREPTEI I DE LICEU 

pentru calificare în următoarele meserii

dulgheri

fierari beton

— instalator sanitar

instalator ventilații 

izolatori termici

De asemenea, încadrează
ABSOLVENȚII TREPTEI A ll-A DE LICEU 

în următoarele meserii ;
mecanici auto Diesel și Bem 

tinichigiu auto

— sudori autogen

- instalatori sanitari

y tinichigiu constructor și ventilații

— izolatori termici

Informații suplimentare la sediul Gru
pului din Mintia sau telefon 13220 - 13221.

specialiști, organele cen
trale, întreprinderile și 
ministerele.

Tovarășul Tudor Drăga- 
nu, președintele Comisiei 
constituționale și juridice, a 
arătat că examinînd dispo
zițiile acestui proiect de 
lege, comisiile permanente 
de specialitate ale M.A.N. 
l-au avizat, favorabil, în u- 
nanimitate, și a cerut depu
taților să fie adoptat în 
forma în care este prezen
tat.

După discuția pe artico
le, Marea Adunare Națio
nală ă adoptat în unanimi
tate Legea pentru modifi
carea și completarea Legii 
contractelor economice 
71/1969.

La ultimul punct de pe 
ordinea de zi, tovarășul 
viu Curticeanu,

nr.

Sil
viu Curticeanu, secretar 
prezidențial și al Consiliu
lui de Stat, a prezentat pro
iectele. de legi pentru apro
barea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul 
de Stat. Tovarășa Maria 
Groza, vicepreședinte al 
Comisiei constituționale și 
juridice a Marii Adunări 
Naționale, a informat pe 
deputati că această comisie 
a avizat favorabil proiecte
le de lege supuse dezbate
rii. ■

După discuția pe artico
le a fiecărui proiect de le
ge, forumul legislativ su
prem al țării a adoptat în 
unanimitate legile pentru 
aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise 
Consiliul de Stat.

Ordinea de zi fiind epui
zată, tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, a de
clarat închise lucrările Se
siunii a IX-a a celei de a 
Vil-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

ÎNCADREAZĂ
URGENT :

de

— macaragii

.Condițiile de în
cadrare conform 
legilor 12/1971 și 
57/1974. *

probleme ideologice și internaționale 
ai Comitetelor Centrale ale 

partidelor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste

BERLIN 6 (Agrepres). — 
în zilele de 3—5 iulie a.e., 
a avut loc la Berlin o cons
fătuire a secretarilor cu 
probleme ideologice și in
ternaționale ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor co- . 
muniste și muncitorești din Politic Executiv, 
unele țări socialiste. La 
consfătuire au participat 
reprezentanți ai Partidului 
Comunist Bulgar, Partidu
lui Comunist din . Cehoslo
vacia, Partidului Comunist 
din Cuba, Partidului So
cialist Unit din Germania, 
Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, Partidu
lui Popular 
ționai- Mongol, 
lui Muncitoresc 
nez, Partidului 
Român, Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, Par-

Revolu- 
Partidu-

Unit Polo- 
Comunist

îtn potriva 

acțiunilor teroriste
MADRID 6

— Comitetul
(Agerpres). 

Central al 
P.C. din Spania a dat pu
blicității o declarație în 
care se relevă că noile ac
țiuni ale elementelor ex
tremiste teroriste se pro
duc tocmai în momentul 
cînd Parlamentul dezbate 
una din problemele națio
nale cele mai importante — 
acordarea autonomiei Ță
rii Bascilor. Asemenea ac
țiuni au ca scop crearea 
de dificultăți în rezolvarea 
problemei respective și 
constituie o parte integran
tă a strategiei reacțiunii în 
vederea destabilizării situa
ției politice din țară. Decla
rația subliniază necesitatea 
unității tuturor forțelor de
mocrate în lupta împotriva 
terorismului, în apărarea 
transformărilor democrate.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Banciu 
loan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.-
(547) ’

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Panți 
loan, eliberată de E.G.C.IÎ. 
Lupeni. Se
(548)

■ PIERDUT 
serviciu pe 
Aurelia, eliberată’de * 
brica de pîine . P ' 
Se declară nulă. (549)

declară nulă.

legitimație de 
numele Turlea 

Fa- 
Petroșani.

Institutul de mine
Petroșani

încadrează urgent, prin transfer 
în interesul serviciului;

- REVIZOR CONTABIL (PRINCIPAL)

- LĂCĂTUȘ ÎNTREȚINERE UTILAJE
, Condițiile de încadrare și retribuire 

sînt conform Legii nr. 12/1971 și Decretu
lui 188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune 
zilnic la biroul plan-retribuire-personal, un
de se pot obține și relații suplimentare, te
lefon 42973.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90» teleioane 4 46 62 (secretariat). 4 24 64 isecpi)

I Continuă ofensiva 

forțelor sandiniste
Continuă ofensiva
forțelor sandiniste

in Nicaragua

tidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Partidului 
Comunist din Vietnam.

Din partea Partidului
Comunist Român a partici
pat tovarășul Virgil Caza- 
cu, membru al Comitetului 

secretar 
al C.C. al P.C.R.

La consfătuire s-a efec
tuat un schimb de infor
mații și de păreri cu privi
re la problemele actuale 
ale conlucrării reciproce 
dintre partidele participan
te în domeniile politicii in
ternaționale, ideologiei și 
propagandei. A fost expri
mată satisfacția față de 
desfășurarea și rezultatele 
colaborării bilaterale și 
multilaterale în diferite do. 
menii ale construcției so
cialiste, subliniindu-se do
rința partidelor partici
pante de a dezvolta con
lucrarea lor și în viitor.

"Ar
La încheierea consfătui

rii, șefii delegațiilor parti
cipante au fost primiți de 
tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Socialist Unit 
din Germania,'președintele 
Consiliului de Stat al R.D. 
Germane.

i

MANAGUA 6 (Agerpres). 
-— Frontul Sandinist de E- 
liberare Națională (FSLN) 
din Nicaragua a anunțat 
că forțele- sale au ocupat 
în sud orașele Jinotepe și 
Chichigalpa, capturînd im
portante cantități de muni
ții și armament. Totodată, 
s-a anunțat că în aceste lo
calități au fost instalate 
Junte locale de guvernare 
populară.

Continuînd ofensiva pe 
frontul de sud. forțele in
surgente au înaintat spreC. 
centrul orașului Rivas, un
de Garda Națională opune 
încă rezistență din interio
rul cazărmii principale. 
Schimburi puternice de 
focuri au loc și în zona cu
prinsă între Penas Blancas 
și La Virgen, pe ruta pa
namericană spre Managua, 
Via Rivas, precum și la 
Masaya, Granada, Esteli, 
Ciudad Dario și Diriamba.

Pe frontul de nord și în 
partea de nord-vest a ță
rii, forțele FSLN au reușit 
să taie liniile de aprovi- 
zionare ale trupelor so- 
moziste, legătura rutieră 
dintre aceste regiuni și ca
pitală fiind în prezent 
complet întreruptă.

eglpteano-lsraellaiw-amerlcase
CAIRO 6 (Agerpres). — 

La Alexandria s-a încheiat 
vineri o nouă rundă de 
convorbiri tripartite egip- 
teano — israeliano — ame
ricane consacrate definirii 
statutului de autonomie al 
palestinienilor din terito
riile Gaza și Cisiordania.

Comunicatul dat publici
tății menționează că

FILME

14,00 De la A 
nit...

15,30 Agenda 
artistică.

16,00 Tenis de

trei delegații au convenit 
asupra formării unei comi
sii de lucru, care să exami
neze problemele pe care le 
ridică organizarea de ale
geri în Cisiordania și Ga
za, precum și a unui grup ' 
de lucru pentru studierea 
problemelor privind repar
tizarea puterilor și respon
sabilităților.

X

I

la infi-

cultural-

i

I
I

*>■

a 
i

; cîmp 
finala de simplu 
bărbați a turneu
lui internațional de 
tenis de la Wim
bledon. . ,

17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică 

internă și interna
țională.

18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19,15 Teîeenciclopedia.
19.50 Publicitate-
: «*-  

dăcini. Episodul 
7.

20,45 întîlnirea de 
bâtă seara.

21.35 Telejurnal.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Vestul sălba
tic; Republica: Acel 
blestemat tren blindat; 
Unirea: Ciocolată cu 
alune.

PETRILA: Inspectorul 
Harry; — .

LONEA: Insule în de
rivă.

tom WXT t;InSReC' .«riaî
VULCAN: Clipa, se 

riile I-II, . '
LUPBNI — Cultural:

Aleargă după mine ca 
să te prind ; Muncito
resc : Vis de ianuarie.

URIC ANI: Excursie
ciudată.

LOTO

TV

' 8,30 Teleșcoală.
10,00 Roman foileton 1 

Poldark — relua
rea episodului 19.

10,55 Corespondenții ju
dețeni transmit...

11,15 Film artistic: Des
culț în parc, cu 
Jane Fonda și Ro
bert Redford.

12,50 Concert de prînz.
13,30 Din cartea naturii.

sim

Rezultatele tragerii 
LOTO din 6 iulie 1»7»

Extragerea IJ 13 74
49 32 51 63 23 39 33

Extragerea a Il-a : 85 
28,43 61 58 6 45 64 77.

I 
I 
I 
1 I I t 
I 
I
I 
I

FOND; 776 876 lei.
REPORT: 97 573 lei.
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