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în întîmpinarea 
marii sărbători a
Eliberării patriei La lucrările de investiții, prin folosirea combine

lor de înaintare, se obțin avansări și randamente 
superioare.

Complexe în 
premieră

In cronica faptelor de 
muncă dedicate marii 
sărbători naționale, con
structorii de utilaj mi
nier din Petroșani în
scriu împliniri semni
ficative. Astfel, în preaj
ma zilei de 23 August, 
ei au încheiat livrarea 
a două complexe 
SMA PH-2, cărora li s-au 
adus perfecționări și a- 
daptări pentru a fi 
montate sub tavan ar
tificial. In aceeași fază 
de finalizare, se află 
un alt complex mecani
zat, căruia proiectanții 
și specialiștii din pro
ducție i-au adus îmbu
nătățiri menite să-l fa
că apt pentru a funcțio
na la o înclinare de pî- 
nă la 45 de grade. De 
subliniat faptul că am
bele variante de com
plexe mecanizate repre
zintă premiere în in
dustria națională de 
profil. (S.B.)

Mîndria, numitorul 
comun al

împlinite
Grigore Mîndruț — și 

numele îi e predestinat 
să fie mereu în frunte, 
nu mai vorbim de obîrșia 
moroșană, oameni dintr-o 
bucată, ambițioși — face 
parte din categoria tine
rilor mineri-tehnicieni ai_ 
Lonei, care au ucenicit la 
celebrul șef de 
Miclea Ion III, 
la rîndul său conducător 
de formație, care nu fa
ce vreun secret din faptul 
că vrea să-și întreacă 
„profesorul".

— Meserie ne-au învă
țat ortaci de ispravă, ca
re au sădit în noi senti
mentul responsabilității, 
crezul mineresc de a fi 
mîndri de faptul că tran
spirația noastră consti
tuie „uleiul" cărbunelui, 
care dă lumină și căldu
ră țării. In anii „Epocii 
Ceaușescu", perioadă 
nemaiîntîlnit avînt 
vieții noastre economice, 
sociale și politice, mine
ritul s-a modernizat, in
teligența noastră tehnică 
a devenit liantul expe
rienței cu tehnica nouă ; 
este deci firesc să depă
șim performanțele vete
ranilor, performanțele 
noastre anterioare.

Plastica definiție a au- 
todepășirii are darul să- 
pună in valoare calitățile (Continuare în pag. a 3-a)
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Cărbune peste plan
In cinstea zilei de 23 

August, marca sărbătoare 
națională a poporului ro
mân, minerii din orașul 
Vulcan au obținut marți, 
20 august, un succes de 
prestigiu, extragerea în 
plus față de pre
liminarul zilei a 450 
tone de cărbune energe
tic și pentru semicocs. 
Cea mai mare cantitate 
de cărbune au extras-o 
minerii de la mina Vul
can care depășindu-.și 
sarcinile de plan cu peste 
350 tone cărbune, au de
monstrat încă o dată pu
terea de mobilizare în 
vederea realizării și de
pășirii prevederilor de 
plan, așa cum a făcut-o 
aproape lună de lună 
de Ia începutul anului. 
Trei sectoare de produc
ție au raportat cărbune 
în plus: sectoarele III — 
plus 79 tone, IV — plus 
17 tone și VIII plus 141 
tone. In fruntea întrece
rii socialiste pentru a da 
țării cit mai mult căr
bune se află colectivul

datoriei 
exemplar 
deosebite ale formației 
sale, în acest cincinal 
mereu în fruntea între
cerii socialiste pe secto
rul IV, pe mină, chiar 
pe Vale. Și acest an anun
ță un bilanț notabil, pe 
primele șapte luni — plus 
4 800 tone de cărbune.

— Această brigadă, pre
cizează cu mîndrie șeful 
sectorului, maistrul prin
cipal Aurel Nelepcu, nu 
constituie o excepție; dim
potrivă, competiția bărbă
tească emulează ambiți
ile tuturor ortacilor. Spre 
exemplu, în această lu
nă, cînd formația celor 
patru frați Mîndruț Gri
gore, Vasile, Petru, Nico- 
lae și a celorlalți ortaci 
înregistrează un ușor re
cul, datorită unor greu
tăți în ceea ce privește 
transportul, în topul frun
tașilor conduc formațiile 
lui Florea Anton, Ion 
Boteanu și Glieorghe Lip- 
șa. Indiferent care 
fi prima, vor cîștiga 
ortacii, vor cîștiga 
și economia națiohală.

Argumentul faptelor 
confirmă spusele maistru
lui principal Aurel Nelep- 

va 
tot 

mina

Ion VULPE

sectorului IV care de la 
începutul anului a extras 
suplimentar sarcinilor de 
plan peste G 400 tone de 
cărbune. Merite deose
bite revin brigăzilor con
duse de Cezar Butnaru, 
sectorul IV, Glieorghe 
Buliuțan sectorul VI, 
Gheorglie Gogu și Emil 
Teleman sectorul VIII.

Celălalt colectiv de mi
neri din orașul Vulcan, 
respectiv cel de la Paro- 
șeni a livrat în plus e- 
conomiei naționale a- 
proape 100 tone de căr
bune energetic. S-au re
marcat colectivele sec
toarelor I, cu plus 122 de 
tone și II, cu 2G4 de to
ne extrase suplimentar 
sarcinilor de plan ale zi
lei. Merite deosebite re
vin minerilor mecanizatori 
din brigăzile conduse de 
Gavrilă Mesaroș și Ni- 
colae Andrașic care ex
ploatează două comple
xe de susținere și tăiere 
mecanizată de fabricație 
românească. (Gh. SPINU)

Dominant - interesul pentru calitatea muncii
Adevărat „stat major" al 

întreprinderii, atelierul e- 
lectromccanic al minei Lu- 
peni î.și trăiește cotidian 
viața sa mai mult sau mai 
puțin văzută dinafară, dar 
totdeauna la l'cl de tumul
toasă, ca oricare alt co
lectiv de harnici oameni ai 
muncii „cuplat" la înalta . 
tensiune a muncii pentru 
țară. A unei munci rod
nice, în care obișnuitul se 
împletește în mod perma
nent cu elementele de nou
tate, rod al gîndirii creati
ve a unor oameni price- 
puți, înzestrați și mai ales 
animați de dorința nestă- 
pînită de a face ceva bun, 
eficient ' pentru tovarășii 
lor din subteran, cuprinși 
de intensitatea efortului de 
a obține în cinstea marii

Adunare festivă consacrată
celei de a 41-a aniversări 

a Eliberării patriei
In cadrul amplelor ma

nifestări politico-ideologice 
și cultural-artistice care se 
desfășoară în Valea Jiului 
în întîmpinarea marii săr
bători de la 23 August, la 
Petroșani a avut loc ieri 
adunarea festivă consacra
tă celei de-a 41-a aniver
sări a revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă. Adunarea festivă la 
care au participat nume
roși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituți
ile municipiului, activiști 
de partid și de stat, s-a 
desfășurat sub semnul u- 
nității de, nezdruncinat a 
oamenilor muncii din Va
lea Jiului în jurul parti
dului, al secretarului ge
neral tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a angajării pa
triotice, revoluționare pen
tru înfăptuirea obiective

sărbători a Eliberării, im
portante succese în produc
ția de cărbune. Acești oa
meni, simpli în aparență, 
care sînt întotdeauna gata 
să răspundă prezent atunci 
cînd interesele producției o 
cer, se află mereu la teme
lia tuturor împlinirilor prin 
activitatea lor desfășurată 
pentru repararea, adapta
rea și recondiționarea tu
turor mașinilor și utilaje
lor miniere. Este greu, să 
evidențiezi din noianul de 
fapte și întîmplări produc
tive, cîteva care prin im
portanța lor să fie semni
ficative pentru acest co
lectiv de meseriași, deoarece 
tot ceea ce fac ci, tot ceea 
ce execută este la fel de 
important, la fel de util, 
la fel de eficient. 

lor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român. Despre 
semnificațiile revoluției ro
mâne din August 1944 a 
vorbit tovarășul Viorel 
Faur, membru al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român prim-sc- 
cretar al Comitetului muni
cipal de partid, care a evi
dențiat că marea sărbătoare 
națională a poporului nostru 
are loc în acest an în at
mosfera de puternică emu
lație creatoare generată de 
împlinirea a 20 de ani de 
la istoricul Congres al IX- 
lea al partidului și de la 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general al 
partidului, eveniment de 
covîrșitoare importanță în 
dezvoltarea multilaterală a 
patriei socialiste. Victoria 
revoluției de acum 41 de

O zi obișnuită de mun
că în acest atelier. „Calita
tea este pentru noi lucrul 
de căpătîi" ni se confesea
ză maistrul Ion Dreptate, 
cel care ne-a însoțit cu o- 
riginala-i modestie prin 
tot atelierul, retrăgîndu-se 
discret, în momentul dis
cuției noastre cu oamenii, 
parcă pentru a nu-i stîn- 
jeni în derularea gînduri- 
lor.

Irimia Grunwald, ajutorul 
șefului de echipă din ate
lierul combin e, ne 
explică în cîteva 
cuvinte principalul obiectiv 
al activității atelierului, 
repararea combinelor. In 
prezent, una dintre combi-

Gh. CHIRVASĂ

(Continuare în pag. a 3-a) 
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ani a fost rezultatul acțiu
nii celor- mai largi forțe 
sociale și politice ale 
poporului.

„înfăptuirea revoluției din 
August 1944 — arată tova
rășul NICOLAE
CEAUȘESCU — a consti
tuit rezultatul luptei Parti
dului Comunist Român de 
unire a clasei muncitoare, 
a țărănimii, a intelectuali
tății, a tuturor forțelor na
ționale pentru apărarea in
tereselor întregului popor, 
a integrității și indepen
denței patriei noastre". 
Mărețele împliniri socia
liste care au avut loc în 
Valea Jiului, pe tot cu
prinsul României- socialiste, 
îndeosebi în epoca revolu
ționară inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidu
lui, evidențiază cu puterea 
de convingere a faptelor, 
semnificațiile revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiim- 
perialistă în lupta oame
nilor muncii pentru edifi
carea unei vieți libere și 
independente, pentru dez
voltarea multilaterală a 
României socialiste. Moder-

(Continuare în pag. a 2-a)

Manifestări 
omagiale

Continuă seria dc ma
nifestări politico-educative 

și cultural artistice dedica
te aniversării a 41 de ani 
dc la înfăptuirea Revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și a 20 de 
ani de la ‘Congresul al IX- 
lea al P.C.R.

• In sala de spectacole 
a clubului din Petrila a 
avut loc ieri un spectacol 
folcloric cu participarea 
ansamblului „Parîngul" al 
Casei de cultură din Pe
troșani dedicat fruntașilor 
în producție de la minele 
Petrila și Lonea. Specta
torii au aplaudat prezen
ța artistică .și a unor so
liști de muzică populară 
din oraș, participant la 
Festivalul național al mun
cii și creației „Cîntarea 
României".

A fost un spectacol de
dicat muncii tuturor ace
lora care, zi de zi, scot la 
lumină din adincuri, căr
bunele.

• La Lupeni, în cadrul 
clubului muncitoresc s-a

Horia DOBROGEANU 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Omagiu marii sărbători
AUGUST 23 EPOCA

E August, douăzecișitrei, 
un august revărsat, fierbinte, 
acum la ceas de libertate, 
cind țara merge înainte.

Și-i plină cupa de victorii, 
poporu-alege drumul nou, 
pe-un soclu trainic de istorii, 
popor român — popor erou, 
iubind, nestrămutată, glia, 
și grîul ce-n belșug se coace, 
e tot mai nouă România 
în idealul său de pace.

fost, atunci, un legămînt, 
August — o lumină vie,

A 
în 
de-atunci, prin lume, România 
spre viitor ne e solie 
pe drumul păcii și-al dreptății 
păstrînd în cute de istorii 
un August, sfînt, al libertății.

CEAUSESCU
Cu inimi de credință 
Sub Steagul Tricolor, 
Păzind cu vrednicie 
Mărețele-m pliniri,
Vă prezentăm Onorul 
întregului Popor, 
Iubite Președinte
Al dreptei împliniri !

De
La 
Și

Ia Congresul IX 
cîrma Țării stînd 

conducând cu cinste 
Partidul încercat,
Ne-ați arătat urcușul, 
Mergînd în primul rînd. 
Să înflorească vatra 
Așa cum ați visat !

1**<

i

Rahela BARCAN

Cuvînt de pace
nostru ne-nfricat și brav 

Prin vremi răzbit-a viața grea, 
Din pace și-a făcut cuvînt de dor, 
Să

Al popor,

lumineze ca o stea.

Spre Viitorul Comunist urcăm, 
Purtînd în inimi trainic legămînt 
Eroul Ceaușescu să-l urmăm,
Să fie pace pe pămînt 1

Irimie STRĂUȚ

Măreață împlinire socialistă
Din vremuri imemoria

le românul _s-a înfrățit cu 
cîntecul. Din vremurile a- 
celea, de demult, cîntecul 
a însoțit munca, înălțînd, 
prin îngemănarea lor, co
lumnă de granit ființei 
noastre naționale.

Nu întîmplător răsună as
tăzi ecoul de sărbătoare, mă
reață împlinire socialistă. 
Festivalul național al mun
cii și creației „Cîntarea 
României1' — inițiativă de 
inestimabilă valoare a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pe plaiurile străvechii 
Dacii, în leagănul acesta 
de cultură și civilizație se 
înalță cîntec liber și in- 
depedent — hrisov viu al 
muncii noastre pentru fău
rirea socialismului și co
munismului.

Alături de toată țara se 
naște și aici, între Jiuri, 
la poale de Paring și Rete
zat, cîntecul muncii.

Aici minerii, oamenii 
făurari de lumini — dove
desc că știu a munci, dar și

fie libertate 
faptă și-n cuvînt, 
limbă a-nfrățirii 
celor ce muncesc
ne unească-n bine, 
spor și în avînt 
să triumfe Pacea

Să
In
O
A
Să
In
Și
Pe globul pămîntesc 1

Cu inimi de credință 
Sub Steagul Tricolor, 
Partidului și Țării 
Un uriaș poem —
Vă prezentăm Onorul 
întregului Popor, 
Iubite Președinte 
și Comandant Suprem

a cînta ; în arta lor se află 
azi tradiția muncitorească 
și prefacerile înnoitoare a- 
le patriei.

Fanfara .minerilor, an
samblul folcloric „Parîn- 
gul“, teatrul muncitoresc 
„Ana Colda", formațiile de 
fluierași și dansuri, co
rurile „Armonii tinere" și 
„Freamătul adîncului", ce
naclurile literare, cineclu- 
burile, cercul de artă plasti
că „Paleta", fotocluburile — 
iată numai cîteva dintre 
formațiile artistice și cercu
rile de creație prin care se 
manifestă sensibilitatea ar
tistică a oamenilor muncii 
din Valea Jiului.

Acești oameni — iubitori 
și creatori de frumos, păs
trători ai minunatului 
nostru tezaur de limbă și 
cultură româneasca, dar și 
a tradițiilor de muncă, a- 
cum cînd țara intrearfjj 
sărbătorește 41 de ani de 
victorii socialiste — sînt ho' 
tărîți să fie prezenți pe 
frontul muncii.

H. ALEXANDRESCU

• Sectorul alimentar : In
■ ziua de 22 august, pro

gramul unităților comer
ciale pe 2 schimburi se 
prelungește cu o oră (sea
ra), iar al celor cu pro- 

I gram pe un schimb la 
finele orei de închidere.
• In ziua de 23 august, 
unitățile vor fi închise, 
cu excepția centrelor de 
difuzare a presei și a tu
tungeriilor; • In zilele

| de 24 și 25 august, uni-
Itățile alimentare vor func

ționa după programul 
1 normal al zilelor de du-

munică, respectiv, de la 
• orele: 7—11; tutungeriile

■ și difuzarea presei, de a-
semenea, program normal 
de duminică. • Sector

!

Aurel D. CAMPEANU
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Adunare festivă 
consacrată celei de • a 41-a 

aniversări a Eliberării

(Urmare din pag. 1)

nizarea mineritului, creș
terea producției de căr
bune prin introducerea lar
gă a tehnicii în abatajele 
Văii Jiului, puternica dez
voltare edilitară a tuturor 
localităților, a învățămin- 
tului, științei și culturii 
din acest important bazin 
carbonifer al patriei, con
stituie .astăzi, în apropie
rea măreței zi 
de 23 August, re
marcabile ctitorii socialis
te înfăptuite de mineri, de 
toți oamenii muncii din 
Valea Jiului care trăiesc

liberi și fericiți într-o țară 
care făurește cu succes so
cialismul și comunismul.

In încheierea adunării 
festive din municipiul Pe
troșani a avut loc un spec
tacol omagial de muzică și 
poezie patriotică dedicat 
sărbătorii naționale de la 
23 August. Spectacolul, plin 
de ritm și grație, a fost 
susținut de formații și ar
tiști amatori laureați in 
ediția a V-a Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei". Au participat corul 
„'Armonii tinere" al comi
tetului U.T.C. de la I.U.M.

Aspect de muncă de la întreprinderea de tricotaje Petroșani.

nealimentar ; In ziua 
22 august, programul 
prelungește cu o 
respectiv 8—13 și 16—20;
• In zilele de 23, 24 și 
25 — închis. • Sector ali
mentație publică : In ziua 
de 23 august, se vor asi
gura la bazele de agre
ment, pe lingă unitatea 
de bază și chioșcuri su
plimentare, așa cum a 
fost organizată „Ziua Mi
nerului". «In caz de timp 
nefavorabil, se vor des
chide unitățile de alimen
tație publică, cu program 
normal de funcționare.
• In zilele de 24 și 25 
august, la zonele de agre
ment va funcționa numai 
unitatea de bază, iar ce-

Serviciise, în zilele de sărbătoare
lelalte unități.vor func
ționa cu program nor
mal al zilelor obișnuite 
de lucru ; • Piețele agro- 
alimentare : In
22 august — 
prelungit cu o 
ra) «In zilele 
gust, 24 și 25 - 
normal de duminică, 
pectiv: 7—11. • 
legume-fructc: In 
de 22 august se va 
lungi programul tuturor 
unităților, inclusiv cele 
din piețe; cu o oră «In 
zilele de 24 și 25 august, 
unitățile vor funcționa 
după programul zilei de 
duminică, respectiv 7—11.
• Asistență tehnică auto:
23 august, Autoservite

de 
se 

ora.

ziua de 
program 

oră (sea- 
de 23 au- 
- program 

res- 
Sector 

ziua 
pre-

(fost ACR) ora
24 august, intre

I.G.C.L.
8—13; • 
orele 8—13 vor fi deschise 
unitățile 65 autoservite, 
nr. 46 al Cooperativei „U- 
nirea" Petroșani, 25 au
gust: autoservice (I.G.C.L.) 
ora 8—13 și nr. 44 auto
service al Cooperativei 
„Unirea".

Va mai funcționa uni
tatea nr. 30 (Petrila) de 
reparații radio-TV.

25 august. Toate unită
țile de frizerie, cosmeti
că și coafură" vor avea 
program de duminică (ore
le 8—13), Vor fi deschise 
unitățile nr. 15 radio TV 
(Petrila) și secția nr. 85 
uz casnic din Petroșani 
(strada Republicii).

TELESCAUN. După 
cum aflăm de la condu
cerea I.G.C.L. Petroșani, 
in zilele de 22, 23, 24 și 
25 august, programul de 
funcționare a telescaunu- 
]ui din masivul Paring 
va prelungi cu două 
Iubitorii muntelui vor 
tea deci beneficia de 
viciile transportului 
cablu, în program prelun
git zilnic, intre orele 9,30 
— 18,30. *

Petroșani, ansamblul de 
cîntece și dansuri populare 
„Parîngul", formația de 
dansuri tematice de la 
Casa de cultură Petroșani, 
actori ai Teatrului de stat 
„Valea Jiului" care au pre
zentat poemul „Pantlieonul 
nestinsei iubiri".

Adunări festive și -pec- 
tacole consacrate aniversă
rii a 41 de ani de la re
voluția de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, au 
avut loc, tot ieri. în toate 
localitățile Văii Jiului.

I Manifestări 
omagiale 

I (Urmare din pag. I’ 6 —------------ —--- -—--------- ---
| deschis o expoziție de ar- 
Ită plastică dedicată ani-* 

versării Eliberării patriei. 
Expun membrii cercului de 

| arta plastica „Paleta" din 
I oraș.
I • Astăzi, la Căminul de 
I nefamiliști din Uricani a- 
I1 re loc expunerea cu tema:

„Concepția P.C.R., a secre
tarului său general, tova- 

| rășul Nicolae Ceaușescu, 
J privind construirea pe pa- 
I mîtîtul românesc a sbcietă- 
■ ții socialiste multilate- 
I ral dezvoltate", prilej 

de evocare a măre
țelor împliniri socialiste ale 
Văii- Jiului în cei 41 de ani 
care au trecut de la Elibe
rarea țării, cu deosebire in 
cele două decenii de cind se 
află la conducerea parti
dului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului. După 
expunere membrii cena
clului literar „Flori de 
mină" al minerilor din, U- 
ricani vor prezenta un re
cital de versuri omagia
le.

16 din cartierul Aeroport 
— Petroșani.

EXCURSII. Pentru mi
nerii Văii Jiului, filiala 
O.J.T. Petroșani organi
zează în zilele 23, 24 și 
25 august, excursii de o 
zi la Geoagiu-Băi. Infor
mații și înscrieri la se-

25 august a.c., tot cu spri
jinul acestei instituții de 
turism.

se di ul filialei, telefon
ore. 41733. De asemenea, iu-
pu- bitorii jocului CU balonul
ser- rotund se pot deplasa la

meciul de fotbal Aurul
pe Brad - Jiul, în ziua de

FARMACII. In reședin
ța de municipiu solicită
rile de produse farmaceu
tice, în zilele de 23, 24
și 25 august vor fi satis
făcute de Farmacia
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In semn de omagiu marii sărbători
a poporului român

'I

0 brigadă despre care verbesc faptele Emblema prestigioasă a utilajelor miniera
înCu douăzeci de ani 

urmă a poposit la poarta 
minei Vulcan un tînăr 
care dorea să devină mi
ner. Au urmat ani de 
muncă'și pregătire pro
fesională. X urcat încet 
dar sigur pe treptele a- 
firmării. Mai întîi a fost 
numit șef de schimb in 
una din brigăzile frunta
șe ale minei, unde s-a 
afirmat ca bun organiza
tor și ca om cu multă 
putere de muncă. Calită
țile sale nu au trecut 
neobservate de conducerea 
sectorului IV și a mi
nei. Trâian Borșa, despre 
el este vorba, a fost nu
mit șef de brigadă recu- 
noseîndu-i-se astfel 
petența 
litățile 
nizator 
bilizare

Au trecut de 
șapte ani, în care 
s-a aflat mereu 
fruntașele minei, 
ian Borșa a 
de-a lungul
tă experiență în exploata
rea abatajelor cameră de 
capacitate mare. Din iz
voarele acestei experien
țe și-au potolit setea de 
cunoaștere în ale mineri
tului mulți tineri pentru 
care meseria de miner a 
devenit o adevărată pa
siune și care astăzi,

ca 
fă- 
tea- 
sute 

in 
pen-

com-
profesională, ca- 

lui de bun orga- 
și puterea de mo- 
a colectivului.

atunci 
brigada 
printre 

iar Tra-
acumulat 

anilor mul-

preuixă cu Traian Borșa 
exploatează cu înaltă e- 
ficiență abatajele minei 
Vulcan.

Constantin Ailincăi, Lu
dovic Didi, Ilie Șpac, Lu
dovic Ciobanu, Adalbert 
Simon, Petre Butnaru, ca 
să amintim numai cîți- 
va dintre tinerii lui or
taci, care își amintesc cu 
plăcere de primele lor 
șuturi prestate în cadrul 
acestei brigăzi, cînd Tra
ian Borșa i-a primit 
un adevărat părinte 
cindu-i să-și învingă 
ma de a munci la 
de metri adîncime, 
măruntaiele muntelui
tril a scoate aurul negru, 
dătător de forță și lumi
nă. Urmind sfaturile șe
fului de brigadă, ei au 
frecventat cursurile șco
lii de calificare. Ce în
vățau în sălile de purs 
aplicau în „laborator", 
adică, în abatajul în ca
re își desfășurau activi
tatea. Astăzi, ei au de
venit mineri și cel care 
i-a îndrumat în activita
tea lor se mîndrește că 
are in rîndurile brigăzii 
oameni pe care i-a for
mat așa cum și-a dorit 
el. De fapt, cei “So de or
taci care lucrează în bri
gada pe care o conduce 
acest destoinic minier, sînt

recunoscuți pentru 
țațele lor la mina 
can. De-a lungul 
brigadierul a cunoscut 
multe satisfacții. Datorită 
rezultatelor obținute in 
muncă, brigada are o bo
gată carte de vizită. Ma
joritatea tinerilor care 
îmbrățișează această me
serie bărbătească cer să 
lucreze alaiuri de Traian 
Borșa și de oamenii 
Frații Virgil și 
Bălan, Emilian 
Gheorghe Angheluș repre
zintă de fapt noul val 
care dă tinerețe și stră
lucire acestei brigăzi ca
re s-a aflat și se află 
permanent în fruntea în
trecerii socialiste. In pri
mele șapte luni din acest 
an, printr-o bună organi
zare a muncii pe schim
burile conduse de Gheor
ghe Giosan, Miron Rus, 
Constantin Toma și Gli
gor Costea, productivi
tatea muncii planificată a 
fost superioară sarcini
lor planificate cu aproa
pe 1 000 kg pe post, iar 
producția extrasa supli
mentar sarcinilor de plan 
în cinstea marii sărbători 
a Eliberării se ridică la 
peste 4 700 tone de căr
bune.

rezul-
V ul- 

an ilor

lui.
Costică 

Plop și

firmă. 
pentru 
în ul- 
schim- 

în-

în 
în- 
ge- 
ni 

vi-

înființată cu 76 de ani 
în urmă, întreprinderea de 
Utilaj Minier din Petro
șani a trecut prin toate 
fazele devenirii ajungînd in 
prezent să asigure un ni
vel calitativ ridicat utila
jelor miniere fabricate sub 
această prestigioasă

Este o mîndrie 
noi să afirmăm că 
timii 20 de ani s-a
bat, în mod esențial, 
săși structura utilajelor 
miniere. Schimbările cali
tative de mare anvergură 
și profunzime intervenite 
în uzină își au sursa în 
eforturile colectivului 
I.U.M.P. de a pune 
practică indicațiile și 
demnurile secretarului 
neral al partidului ce 
le-a adresat în cadrul
zitelor de lucru făcute în 
întreprinderea noastră, de 
a moderniza și înnoi pro
ducția de utilaj minier, de 
a o face tot mai compe
titivă pentru extracția căr
bunelui.

Propulsată spre cotele 
înalte ale exigențelor indi
cate de secretarul gene
ral al partidului, calitatea 
utilajelor miniere fabrica
te la I.U.M.P. satisface as
tăzi în mare măsură 
țele minerilor.

Inginerul șef cu 
gătirca fabricației, 
lae Biro, a ținut să 
lateze următoarele
pre stadiul lucrărilor afe-

ce le rea-rente utilajelor 
lizăm.

— Măsurile 
do conducerea 
derii noastre 
derea ridicării 
competitivității 
se află în centrul preocu
părilor tuturor colectivelor 
de muncă din secțiile noas
tre de fabricație. Toate a- 
ceste măsuri ne permit să 
încheiem acest an cu re
zultate remarcabile în rea
lizarea de utilaje .miniere 
noi, cu parametri calita
tivi superiori, competitive 
atît pentru minele din țara 
noastră cît și pentru alte 
mine de peste hotare. Din
tre acestea enumăr cîteva: 
instalații de perforare de 
tip I.M.P.-2 și de umectat 
straturi, dispozitive de le
gat cabluri pentru instala
țiile de extracție, transpor
toare de tip TR-2, o gamă 
largă de echipamente e- 
lectrice antigrizutoase pen
tru automatizări și altele.

Inginerul șef cu pregăti
rea fabricației a ținut să 
sublinieze un adevăr: ace
la că 
ta tea 
ții de 
litații

1 u a t e 
întreprin- 
în ve- 

calității și 
produselor

se bizuie pe capaci- 
colectivelor din sec- 
a ridica ștacheta ca- 

performanțelor

tehnice ale utilajelor fa
bricate la I.U.M.P., pentru 
a putea fi apreciate și so
licitate tot mai mult pe 
piețele externe. Și, într-a- 
devăr, utilaje capabile de 
asemenea performanță se 
pot realiza cu muncitori 
destoinici cum sînt Nicolae 
Rădoi, Iosif Stern, Olga O- 
laru, Ioan Raicu, loan 
Orosz, Mihai Cudalp, Pe
tru Farcaș, Emilia Zamora, 
Ludovic Biro, Alexandru 
Lenghel, Ana Szanto, Ion 
Curcă, Mariana Fantini, 
Ion Fănic, Alice Costinaș 
și alții, cu ingineri ca Ion 
Daraban, Filip Alicu, Ion 
Dobre, Vasile Maghiar, 
Gheorghe Dogaru, Francisc 
Elekeș, cu maiștrii cum 
sînt Marin Florescu, Ște
fan Nemeti, Iuliu Paszter- 
nak, Wilhelm Lojady.

Cu asemenea oameni, cu 
asemenea preocupări em
blema utilajelor miniere 
produse la I.U.M.P. va do- 
bîndi cu siguranță noi 
semnificative
spre satisfacția beneficia
rilor și mîndria colectivu
lui întreprinderii.

și
străluciri,

Glieorglie BOLEA

cerin-

ca re

o-

Ioan BALO!

Nico- 
ne re

des-

Mîndria,
numitorul comun

(Urinare din pag. I'

cu, sectorul are la activ 
în acest cincinal mai bi
ne de 30 000 tone peste 
plan, ceea ce estimează 

o lună 
minei 
recent 
între-

Călătorul care străbate 
municipiul Petroșani este 
impresionat în mod cert 
de frumusețea meleaguri
lor, de impunătoarele con
strucții noi, care pot li vă
zute aproape 
pas. Orașele 
peni, Petrila 
reședința de 
Petroșaniul, 
localități înfloritoare, 
structorii, unul din 
șamentele harnicilor mun
citori din municipiu, au 
edificat zeci de cartiere 
moderne, întreprinderi noi, 
străzi, bulevarde, adevăra
te opere arhitecturale ori
ginale, cum sînt complexe
le de alimentație publică 
din Lupeni și Vulcan, ma
gazinul „Jiul", teatrul și 
spațiile noi de învățămînt 
superior din Petroșani și 
altele. Conștienți și mîn- 
drii de importanța activită
ții lor de zi cu zi, construc
torii participă cu abnega
ție la făurirea vieții noas
tre noi, cinstind prin fapte 
de muncă glorioasa aniver
sare a Eliberării patriei și 
două decenii de la Con
gresul al IX-lea al parti-

dului. fost deunăzi
pi intre acești harnici fău
rari de istorie nouă la U- 
ricani, prilej cu care am 

semnificativa 
a acestui

la fiecare 
Vulcan, Lu- 
și Uricani, 

municipiu, 
se prezintă ca 

Con- 
deta-

rememorat 
istorie nouți 
raș.

Uricaniul era un 
sat de munte, cu'case

biet
p.re-

te noi, confortabile, ne-a 
spus tovarășul Corneliu 
Bololoi, primarul orașului 
Uricani, vorbind cu 
drie despre actualele 
pliniri ale orașului. 
Ici cu dezvoltarea 
mică a . localității, 

extins și s-as-a

mîn- 
îm- 

Para- 
econo- 
orașul 

moderni-

locația de constructor
sărate rar pe Lunca Jiu
lui de Vest. Abia din anul 
1947, de cînd pe Valea 
Balomir a fost deschisă o 
galerie de coasta, inaugu- 
rîndu-se, astfel, nașterea 
minei Uricani, localitatea a 
început să fie mai bine 
cunoscută. Mina a fost a- 
poi dezvoltată și moderni
zată an de an. Dar o dez-

a 
ul- 
in 
in

voltare fără precedent 
localității a avut loc în 
timii douăzeci de ani, 
epoca cea 
împliniri „Epoca 
Ceaușescu".

„In prezent peste 
sută din populația
lui locuiește în apartamen-

mai bogată
Nicolae

90 la 
orașu-

zat prin construirea nou
lui cartier Bucura. Bule
vardul Bucura, noile spa
ții comerciale și pentru 
prestări de servicii de la 
parterul blocurilor de lo
cuințe care alcătuiesc noul 
cartier, marchează actualul 
centru civic al orașului. In 
următorii ani, prin deschi
derea minei Valea de Brazi, 
construirea noii preparații 
pentru cărbune, prin darea 
in exploatare a cent 
de industrializare a 
nulul, orașul nostru ; 
dezvolta considerabil 
rea economică.

Casa de cultură și 
cinematograf, cele

ninii 
două

școli generale, cantina și 
căminul pentru tinerii mi
neri, creșa și grădinița, a- 
testă noile valențe ale lo
calității. Vor fi con
struite, in viitorii ani și 
alte însemnate obiective, 
printre care un magazin 
general, o centrală termi
ca de zonă și mii de metri 
pătrați destinați comerțu
lui și serviciilor la parte
rul noilor blocuri. „Bule
vardul din cartierul Bucu
ra se va extinde numai in 
acest an — ne-a informat 
ing: Petre Panaite, șeful 
brigăzii 50 Uricani a A.C.M. 
Petroșani — prin construc
ția a 252 noi apartamente. 
La realizarea acestor o- 
biective merită să fie men

ționată contribuția construc
torilor din echipele condu
se de Ion Ioana. Constantin 
Volintiru, loan Diaconu, 
Ion Cimpoaia, Aurel Sîn- 
georzan, Ion- Țiru, Victor 
Bondocea. In cei 41 de ani 
de la Eliberarea patriei, 6- 
rașul Uricani s-a dezvol
tat vertiginos.

îndeplinirea sa cu 
înainte, colectivul 
Lonea a primit 
Drapelul roșu de 
prindere fruntașa pe com
binatul minier „Valea 
Jiului", după prima ju
mătate a anului.

Climatul stimulativ 
muncă, -remarcă Ilie 

Păducel, secretarul 
miletului de partid 
mină, este rodul perma
nentei atenții pe care
conducerea superioară de 
partid și de stat, Mi
nerul de onoare al țării, 
tovarășul N 
Ceaușescu, o 
nerilor, este 
angajânt al 
nostru

co
pe

i c o 1 a e 
acordă mi- 
un răspuns 
colectivului

ce exprimă liotă-

ne aliata in reparație 
pitula se află aproape de 
finalizare, cu mult înain
te de termenul planificat 
datorită dăruirii eu care 
oamenii lucrează: Iosif Bo- 
taru, Florea Maieu, Adrian 
Moldovan, Ion Fota, Vio
rel Berbecaru, Ion Mun- 
teanu, Gheorghe Cliițmna, 
Glieorghe Nieula și Eme- 
ric Nagy, Gheorghe Tur
cită. Împreună, forjo
rii plăsmuicse prin mun
că lot ceea ce este necesar 
minerilor. Printre aceș- 

o contribuție hotărîtoa- 
au Nicolae Mocanii, Mi- 

Vraju, Kronoveter 
Vasile Bud, for-

i competență 
Alături,

ca

lia
re
hai
Francisc, 
jori de înaltă 
profesională. Alături, e- 
chipa condusă de Ion Că-

I
I

,1J
*
ț

Iî
I

âJl
eif

curîrea de a contribui 
toate forțele la edificarea 
noilor temelii socialiste 
ale Văii noastre, ale ță
rii. Concret despre acest 
lucru „vorbesc", cele pes
te 7 100 tone de cărbune 
în plus pe primele șapte 
luni.

Un miner exemplar, 
Grigore Mîndruț, o for
mație ' așijderea, condusă 
de el, un sector care cu
mulează energiile între
gului colectiv, o mină 
care deține drapelul de 
întreprindere fruntașă. Nu 
ajung cuvintele să ex

primi hărnicia colectivu
lui, ori dacă în acest re
portaj s-a 
teva ori
„mîndrie", 
ră de stil 
acest cuvînt exprimă sa- 
tisfacția datoriei 
plinite exemplar.

repetat de cî- 
substantivul 

nu este o figu- 
a autorului,

înde- ț

——

calitatea muncii
tineanu, dintre care se 
remarcă Gros Gligor, Ho
rea Cătuneanu,' Constantin 
Pavel și Attila Razek. con
struiesc după noua meto
dă, prin matrițare, bolțu- 
rile de la furcile de legă
tură dintre complexele me
canizate.

Atmosfera de lucru in
tens, do- mare răspundere 
pentru calitatea lucrărilor 
caracterizează și colectivul 
atelierului de reparat tran
sportoare, unde Gheorghe 
Gaița, împreună cu Viorel 
Seratovan, Glieorglie 
trescu,
Cornel Horea și ceilalți să
vârșesc adevărate minuni în 
adaptarea transportoarelor 
și' repararea lor. Și aici, 
ca peste tot in atelierul e- 
lectromecanic, munca este 
o caracteristică dominan
tă.

Pe-
Mircea Păunescu,
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Manifestări paste hotare, 
consacrate zilei da 23 August

Cu prilejul zilei de 23 August, sărbătoarea na
țională a României, în diferite țări ale lumii continuă 
să aibă loc ample manifestări consacrate victoriei 
revoluției de eliberarea socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din patria noastră și împlini
rii, anul acesta, a 20 de ani de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român.
MOSCOVA 21 (Ager- 

pres). La Secretariatul Con
siliului de 'Ajutor Econo
mie Reciproc a avut loc o 
adunare festivă, la care au 
luat parte membri ai con
ducerii Secretariatului, re
prezentanți ai țărilor mem
bre, lucrători ai Secreta
riatului și organizațiilor e- 
conomice internaționale cu 
Sediul la Moscova.

A fost prezentată o expo
ziție de fotografii înfăți- 
șînd succesele obținute de 
România în dezvoltarea e- 
conomico-socială.

Artiști români au susți
nut un program care s-a 
bucurat de succes deosebit.

&
La clubul tipografiei 

„Proletarul Roșu" din Mos
cova s-a deschis o expozi
ție de fotografii intitulată 
„România azi".

In aceeași zi, în capita
la U.R.S.S. a avut loc i- 
naugurarea unei expoziții 
de desen și acuarelă din 
România, prilej cu care a

fost evocată dezvoltarea 
legăturilor de prietenie și 
colaborare româno-sovietică 
pe tărîm cultural.

☆
SOFIA 21 (Agerpres). In 

orașul bulgar Stara Za- 
gora s-a desfășurat o adu
nare festivă în cadrul că
reia vorbitorii au eviden
țiat puternica dezvoltarea 
economico-socială a Româ
niei în anii socialismului, 
succesele obținute în ulti
mii 20 de ani, de cînd în 
fruntea partidului și a 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La cinematograful „Tî- 
năra Gardă" din Sofia, cu 
prilejul inaugurării unei 
gale a filmului românesc, 
au fost rostite alocuțiuni 
în cadrul cărora au fost 
evidențiate succesele deo
sebite obținute de țara 
noastră în diferite dome
nii, îndeosebi după cel 
de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.

ÂcțiiEEis în favoarea parii
TOKIO 21 (Agerpres). 

Consiliul japonez pentru 
interzicerea armelor atomi
ce și cu hidrogen a cerut 
Franței să înceteze expe
riențele cu arme nucleare 
in partea de sud a Ocea
nului Pacific. Intr-o tele
gramă adresată șefului sta
tului francez, Francois Mit
terrand, Consiliul nipon 
subliniază că hotărîrea 
Franței de a continua ex
ploziile nucleare în aceas
tă zonă este în flagrantă 
contradicție cu voința po
poarelor din bazinul Pa

cificului, care se pronun
ță pentru crearea în re
giune a unei zone libere 
de arme nucleare — rela
tează agenția TASS.

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
Grupul parlamentar al 
U.R.S.S. a adresat un apel 
către parlamentele tuturor 
țărilor lumii, chemîndu-le 
să acționeze mai activ în 
Vederea opririi creșterii 
arsenalelor nucleare și a 
perfecționării acestor ar
me — transmite agenția 
TASS.

Știri din tarile socialiste* «

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
Specialiștii sovietici au pus 
la punct o metodă care 
va accelera valorificarea 
zăcămintelor de gaze na
turale din Siberia de vest, 
relatează agenția TASS. 
Pentru transportul gazelor 
spre beneficiari este ne
cesară construirea unor in
stalații de preparare — 
veritabile uzine, cu o greu
tate propriu-zisă de 5 000 
tone. Pentru a asambla o 
instalație de 5 000 tone din 
piese mici este nevoie de 
mult timp, și astfel specia
liștii au realizat module cu 
greutatea între 200 și 1 000 
de tone. Fiecare modul

nr. 1

treapta a Il-a

următoarelor 
de zi 

locuri 
locuri

Liceul industrial 
Petroșani»

anunță concurs de admitere în
Liceu — sesiunea august 1985 

pentru ocuparea 
LICEU — curs
— profil mine
— preparare
— profil mine — seral locuri 

înscrierea la Licfcu zi și seral
perioada 17—27 august 1985.

Examenul de admitere are loc 
29 august 1985 la matematică si 
1985 — la fizică.

Școala profesională
— Meseria — miner
— mecanic mașini și

locuri :

133
9

19

se

în
31

(băieți) 
(băieți) 
(băieți) 

face în

data de
august

LIDERUL PARTIDULUI 
SIKII „Akali Dai", Har- 
chand Singh Longowal, și-a 
pierdut viața în urma u- 
nui atentat comis de ex
tremiști Sikhși — a anun
țat agenția Press Trust of 
india, citată de Reuter și 
France Presse. Longowal 
ajunsese, luna trecută, la 
un acord cu primul minis
tru indian, Rajiv Gandhi, 
cu privire la soluționarea 
crizei din statul Punjab.

O GRUPARE NECUNOS
CUTA, autointitulată „Re
voluția Egiptului", și-a a- 
sumat responsabilitatea 
morții lui Albert Itrakshe, 
atașat al Ambasadei Isra
elului din Cairo, ucis marți 
de un grup de persoane 
înarmate — menționează a- 
gențiile Reuter și Associa
ted Press, citind o decla
rație scrisă remisă birou
rilor unor agenții interna
ționale de presă din capi
tala egipteană.

STATELE UNITE vor 
experimenta, în curînd, 
pentru prima dată, o armă 
antisatelit împotriva unei 
ținte reale aflate în spațiul 
cosmic — informează a- 
gențiile U.P.I., A.P., Reu
ter și A.F.P., citind purtă
torul de cuvînt al Casei 
Albe. Arma antisatelit va 
fi lansată de pe un avion 
supersonic de tipul „F-15" 
și va avea ca țintă un sa
telit american aflat pe o 
orbită la mică altitudine.

Notificată unor state, ex
periența a cărei dată nu 
a fost totuși dezvăluită, ar 
putea avea loc la 15 zile 
de la notificare, a de
clarat purtătorul de cu
vînt.

GUVERNUL PERUAN a 
emis un decret prin care

sînt înlăturați din funcție 
37 de ofițeri superiori de 
poliție învinuiți de corup
ție — implicați într-un 
scandal rezultat din des
coperirea celei mai mari 
rețele de traficanți de dro
guri din Peru din ultimii 
10 ani — informează a- 
genția United Press Inter
national.

REGIMUL LUI Chun 
Du Ilwan a lansat mane
vre militare provocatoare, 
sub denumirea codificată 
,,Ulji ’85", care vor cuprin
de întreaga Coree de Sud 
— informează agenția 
A.C.T.C., citind postul de 
radio Seul. Regimul de la 
Seul — afirmă agenția 
A.C.T.C. — persistă în 
provocările militare îm
potriva jumătății de nord 
a țării într-o perioadă cînd 
dialogul Nord-Sud a fost 
reluat prin acțiunile și e- 
forturile sincere ale R.P.D. 
Coreene.

este transportat la fața lo
cului, cale de peste 2 000 
de kilometri, la început pe 
apă, iar apoi pe platforme 
cu perpă de aer.

Metoda se va aplica atît 
în nord, cît și în zonele 
de deșert.

PRAG A' 21 (Agerpres). In 
R.S. Cehoslovacă se acor
dă o mare atenție moder
nizării și reconstrucției u- 
zinelor metalurgice și con
structoare de mașini. In 
acest scop, în 1985 se vor 
cheltui 1,3 miliarde co-. 
roane, dintre care peste 
654 milioane se alocă pen
tru înnoirea instalațiilor și 
mașinilor-unelte, relatea
ză ziarul „Rude Pravo". 
încă în acest an, prin mo
dernizarea celor două sec
toare industriale, se vor 
obține produse suplimen
tare destinate exportului 

în valoare de 217 milioane 
coroane.

BEIJING 21 (Agerpres). 
La Chongqing, centru in
dustrial din sud-vestul Chi
nei, se construiește prima 
linie de comunicații din 
fibre optice, în lungime 
de 6 km și avînd 480 de 
canale, informează agenția 
China Nouă. Construcția 
acestei linii a început în 
luna mai și urmează să 
fie dată în folosință în iu
nie anul viitor. Ea va fi 
utilizată, în principal, pen
tru servicii telefonice.

Alte două linii similare 
vor fi construite în zona 
urbană a acestui centru in
dustrial, în următorii cinci 
ani, pentru transmiterea de 
facsimile, statistici și i- 
magini de televiziune.
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utilaje 
locuri 
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320 
miniere

108
72

(băieți)

■— electrician de mină

înscrierea la școala profesională se face 
pînă la data de 5 septembrie 1985.

Examenul de admitere se susține între 
5—7 septembrie 1985.

I.C.S. ALIMENTARA Șl A.P. PETROȘANI

încadrează urgent
— un paznic
— un fochist încălzire centrală.
Condițiile de încadrare și retribuire 

sînt conforme Legii nr. 57/1974 și Legii nr. 
12z1971.

ÎNTREPRINDEREA minieră uricani

încadrează de urgență
— Uh paznic obiective speciale.

Retribuția și condițiile de încadrare sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1978.

Mica publicitate
SCHIMB apartament, do

uă camere, cartier Carpați, 
cu apartament, trei came
re, zonă centrală. Informa
ții, Petroșani, strada Car
pați bloc 6/4/10, după ora 
16,' (4170)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ursa- 
che Gheorghe eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nulă. 
(4169)

memerilo
Duminică, 25 august

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan:
„Baladă pentru Mă- 
riuca". (partea a 11-a).

12.40 Din cununa eîntecu- 
lui românesc, (color) 
— Muzică populară.

13,00 'Album duminical, 
(parțial color)

14,45 Semnături în cartea 
responsabilității ce
tățenești.

19,00 Telejurnal.
19.20 Țara mea azi — Epo

ca Ceaușescu.
— Noua naștere a Dîm

boviței. Reportaj, (co
lor)

19.40 Cîntarea României — 
De pe marea scenă

a țării pe micul e- 
cran — Argeș, (color)

20.20 Film artistic: Cursa 
n-a fost abandonată, 
(color)

21,50 Telejurnal.

Luni, 26 august

20,00 Telejurnal.
20,15 Orizont tehnico-ști- 

ințific.

0,30 Tezaur folcloric. Fes
tivalul național „Cîn- 
tarea României" — 
soliști și formații în 
etapa republicană, 
(color)

20,55 Roman foileton: „Ci
tadela" — premieră 
pe țară, (color)

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 28 august

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Sub libere steaguri 

trăim! Emisiune de 
versuri.

20,45 Tribuna TV : Con
gresul al IX-lea ■—

21,20 Serial științific i Pla
neta vie. (Episodul 8).

21,50 Telejurnal.

Vineri, 30 august

PROGRAMUL ȚV

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cadran mondial.
20.50 Amfiteatrul artelor.
21.35 Efigii ale Muncii — 

Noi puncte cardina
le.

21.50 Telejurnal.

Marți, 27 august

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Universul familiei.
20,55 Scară de operă: Băr

bierul din Sevilla, 
(color) de Rossini — 
selecțiuni.

21.35 Experiența înaintată 
— inițiative, eficien
ță.

— Dialogul primarilor.
21,50 Telejurnal.

congresul marilor în
noiri.

21,05 Film serial: Limita 
posibilului. (Episo
dul 4).

21,50 Telejurnal.

Joi, 29 august

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Invitat în studiouri

le noastre; Nicolae 
Ilerlea.

21,00 Ovidiu la Tomis, (co
lor)

— Documentar artistic.

COLEGIUl DE REDACJIE : Iosif BALAN, loon DUBEK, Dorin GHEțA, Ion MUSTAȚA. 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU.

Sîmbătă, 31 august

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptămî- 

nă. (parțial color)
14,40 August, cronica e- 

venimentelor politice.
19,00 Telejurnal.
19.20 Teleenciclopedia.
19.50 Concursul de in

terpretare și creație 
de muzică ușoară ro
mânească Mamaia 
’85 (selecțiuni).

20.50 Film artistic ; Vină- 
toarea. (color)

22.20 Telejurnal.
22,30 închiderea programu

lui.

I

| FILME

I PETROȘANI — 7 No
iembrie: Neînvinsul; U-

: nirea: Acordați circum-
i stanțe atenuante; Parîn- 
î gul : Ciuleandra.
i PETRILAi Simfonia
: primăverii.
! LONE A: Clopotele ro-
\ șii, I—II.
i VULCAN — Luceafă-
i rul: Cireșarii,

LUPENI — Cultural:
■ Sosesc păsările călătoare. 
| URICANI: Pe urmele 
î șoimului

; N.R. Eventualele mo- 
î dificăii survenite în 
| programarea filmelor a- 
i parțin întreprinderii Ci- 
i nemalografice Județene 
i Hunedoara.

TV

i 20,00 Telejurnal.
: 20,25 Arc peste un timp 

eroic, (color) 
Patria liberă, pa
tria eternă. Docu
mentar.

î 20,45 Soare de august bi

ruitor. (color). Spec- j 
tacol realizat la f 
Monumentul Eroilor 3 
Patriei de la Aca- 5 
demia Militară cu • 
participarea forma- ș 
țiilor Ministerului i 
Apărării Naționale, î 

21.05 „V“ de la Victorie I 
(color). Documentar | 
artistic. O produc- | 
tie a Studioului de i 
Film TV.

21,25 Cîntec nou de săr- | 
bătoare (color). Me- I 
lodii populare.

21,45 Telejurnal.

RADIO
10,00 Buletin de știri. 

10,05 Soliști și formații 
laureate în Festivalul na
țional „Cîntarea Româ- i 
niei". 11,00 Buletin de știri, j 
11,05 Sîntern copii soare- i 
lui. 12,00 Buletin de ? 
știri. 12,05 Din comoara I 
folclorului. 12,15 Magazin i 
tehnico-științifie. 13,00 De i 
le 1 la 3. 15,00 Radio 1 
club. 16,00 Buletin de Ș 
știri. 16,05 Muzică ușoa- ; 
ră. 16,25 Radiogazeta eco- | 
nomică. 17,00 Buletin de | 
știri. 17,05 Reportaj 1985. i 
i8,00 Orele serii. 20,00 i 
Radiojurnal 22,00 O zi ș 
într-o oră. 23,00 Noctur- | 
nă muzicală. 23,55—24.00 Ș 
Buletin de știri.
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