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ȚÂRIL QT MAI MULT CĂRBUNE!

Depășiri de planMinerii diu șase unități a- le Văii Jiului au îndeplinit și depășit preliminarul de producție al zilei de 25 iunie a.c., cu aproape j 000 tone de cărbune.
• La loc de frunte se 

situează colectivul de 
muncă de la întreprinde
rea minieră Paroșeni, care, prin constanța ritmurilor ridicate de producție, a extras în această - lună peste prevederile de plan ale perioadei 4 566 tone de cărbune.

• Și minerii de Ia Lo- 
nea continuă seria bunelor 
rezultate, crescînd la a- proape 21000 de tone cantitatea de cărbune livrată, suplimentar, de la înce
putul anului. ,• Sînt de subliniat, de asemenea, bunele rezultate înregistrate de unitățile miniere Aninoasa (care și-a depășit producția zilei de miercuri cu 336 de tone), Lupeni (uri plus de 142 de tone), Dîlja (78 de tone peste planul zilei) și Cariera Cîrripu lui -Neag (cu o producție suplimentară de 144 de tone de cărbune). (S.B.)

La sectorul il al I. M. Lupeni

Producții sporite, printr-o 
noua tehnologie de lucru

e- cu

Plusul sectorului II al I.M. I.uperii realizat în iunie, se cifrează la peste 1600 tone de cărbune. Productivitatea muncii, în. primele cinci luni, a înregistrat o depășire de 228 kg cărbune pe post, iar în luna a șasea a anului, creșterea la acest indicator conomic, comparativindicele planificat, este de 250 kg pe post.Desigur, rezultatele a- parțin brigăzilor din sector, se datoresc abnegației cu care minerii au acționat de la începutul anului, dar și unui alt element deosebit de important, pe care îl detaliază tehnicianul Paul Victor Skverne, șeful sectorului.— La sfîrșitul anului trecut, am renunțat la exploatarea cu abataje frontale pe înclinare datorită greutăților pe care le întinipi- nam. Am promovat

nouă tehnologie, aceea cu tavan de rezistență, în stratul 3 blocul II. La început a fost nevoie ca minerii săînșiși de avantajele abatajului cu front scurt pe o- rizontală. Treptat, rezultatele s-au observat, iar oamenii au început să îndrăgească tehnologia.■Primul pas l-au făcut . minerii din brigada lui Nicolae Varza,tu, E adevărat, pînă cînd brigada s-a rodat, productivitățile erau mai mici—- doar 3—3,5 tone de cărbune pe post, A- cum, însă, indicatorul de productivitate Ia brigada Vărzaru se ridică la 7 tone pe post, cu posibilități certe de a fi și mai mare. Depășirea indicilor de productivitate planificați constituie, de fapt, o constantă a brigăzii, dovadă prima jumătate a lunii în curs cînd depășirea se cifrează la 10 la sută, aceasta în- semnînd un plus de 300 tone de cărbune la planul brigăzii.Prin , deschiderea abatajului cu front scurt nr. 2, o altă brigadă, cea condu-
D. T. GHEORGHE

se convingă ei

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de Marin Turneanu, de 
sectorul II al minei Lupeni, înregistrează constant 
depășiri ale productivității muncii de peste 4 la sută. 
In imagine șeful de schimb Ilie Andrei cu ortacii Ni- 
colae Litescu si Sorin Bostan.

I'Otb : Gh. OLTEANU

însemnări de reporterî
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J ipare are voroeior, i* fapt, în abatajul lor
!

*
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esiuneaMarii Adunări NaționaleIn prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co- ' munișt Român, președintele Republicii Socialiste România, joi 26 iunie, fost reluate lucrările plen ale sesiunii a treiacelei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale.. . / .Pe ordinea de zi a actualei sesiuni a forului legislativ suprem al țării se află înscrise, spre dezbatere și adoptare, documente de o deosebită însemnătate privind dezvoltarea economico-socială a patriei în actualul cincinal, etapă de importanță hotă- rîtoare pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului ■ al XlII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.La sosirea în sala Palatului Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, tovarășa Elena" Ceaușescu, au fost intim- - pinați cu deoșebită căldură de deputați și invitați.Prin vii și puternice aplauze, cei prezenți au dat expresie simțămintelor de profundă prețuire și. aleasă recunoștință pe care întreaga națiune le poartă conducătorului partidului și statului pentru activitatea pe care o consacră, eu totală dăruire, cu patos revoluționar și fierbinte patriotism, prosperității necontenite a patriei, binelui și fericirii poporului, 'cauzei socialismului și păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.împreună cu .tovarășul Nicolae Ceaușescu, în lojile oficiale au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscă- lescu, a.lți tovarăși din conducerea de partid și de stat.In sală se aflau, alături de deputați, membri ai C.C. al P.C.R., și ai guver-

nulul, conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, reprezentanți ai vieții științifice și culturale, oameni ai muncii din întreprinderi bucureștene.Erau prezeriți șefi de misiuni diplomatice, acreditați în țara noastră,, precum și corespondenți ai presei străine.Lucrările actualei ședințe a sesiunii au fost deschise. de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care a arătat că la ordinea de zi se află înscrise următoarele : ’ ' .1. Proiectul legii Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1986 - 1990.
(Continuare în pag. a 4-a)

Convorbiri oficialeTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al ’ Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit, în cursul dimineții de joi, cu tovarășul Aristides Maria Pereira, secretar general al Partidului African al Independenței din Capul Verde, președintele Republicii Capului' Verde, și. tovarășa Carlina Fortes Pereira.In cadrul noii runde de convorbiri, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Aristides Maria Pereira au continuat schimbul de păreri privind dezvoltarea colaborării bilaterale, precum și în le-

gătură cu evoluția situației internaționale.Cei doi conducători de partid și de stat' și-au manifestat satisfacția față de rezultatele vizitei, ale convorbirilor purtate, pentru înțelegerile convenite cu acest prilej. S-a apreciat că există largi posibilități pentru amplificarea cooperării dintre cele două țări, pe temeiul deplinei egalități în drepturi, stimei și. respectului reciproc.AbordindU-se o serie de aspecte ale situației politice mondial^ schimbul de vederi a pus în evidență do-
(Continuare în pag. a 4-a)

Cj indicatorii economici depășițiîn ale colectivul de oameni ai muncii de la IPSRUEEM Petroșani ne sînt relatate de către economistul Adrian Todor, din cadrul compartimentului de planificare al întreprinderi douăzeci de zile din luna pro-

Rezultatele obținute primele două decade lunii iunie de

rii: „La încheierea -în curs, indicatorul ducție marfă înregistrează o depășire de 541 000 lei, iar cel de utilaje tehnologice pentru lucrări miniere de 3,6 tone. In a- ceaștă perioadă, au fost fabricați 220 stîlpi liidrau-

licl peste sarcinile planificate, iar valoarea, pieselor de schimb realizate suplimentar se cifrează la 170 000 lei. De reținut că realizările au fost obținute prin creșterea productivității muncii, indicator la care — față de nivelul planificat — înregistrăm o depășire de 37 lei. pe om al muncii. Prin munca depusă, se evidențiază brigăzile conduse de Nicolae Borbelv. și Aurel Ionescu, de Ia ȘSH Vulcan, și colectivul atelierului de la Livezeni, coordonat de sing, Ernest Rakovsclii". (Gh. O.)

Ceremonia j. 
plecării iJoi, 26 iunie, s-a încheiat I vizita oficială de prietenie * efectuată în țara noastră, la ) invitația tovarășului Nicolae ! Ceaușescu, secretari» general al Partidului " Comunist Român, președintele Republicii Socialiste’ România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, de tovarășul A- ristides Maria jPereira, se- ; cretar general al Parțidu- ■ lui African al Independenței din Capul. Verde, președintele Republicii Capului Verde, și tovarășa Carlina Fortes Pereiră.

(Continuare în pag. a 4-a)In comuna Banița

renunțat tauă rinduri de plasă. Muncă mai-, multă, mai grea decît în condiții normale, cărbunele trebuie totuși scos, felia — exploatată pentru a elimina orice pericol, Retribuția, date fiind pi oductivitățile mici, sub cea planificată. .— In urmă cu o lună și ceva brigada era plasată într-un loc bun de muncă, ne pune în temă .... . , . ......... __ __ sing, Ion Dobriță, șeful cărbunele cu trei camere sectorului. Se obțineaudirecționale pe felie, - în- , productivități și mai marir-.. . groapă apoi grinzile me- de 12 tone pe post —- ar .,lămurește Marcu Boantă, talice, peste care „țes" do- fi avut acum 5000 tone de

Deschid „garderoba" cu figuri de stil, mă uit in „grădina" cu metafore a reporterului. Lui Ion BU- 
ta, șef de brigadă în sectorul III al minei Petrila. și ortacilor săi nu li se potrivesc hainele strălucitoare ale vorbelor. De. ecăldură toridă, stropii de apă cad din trupurile lor aidoma unor de vară; aici, furtun pe înnegrite, ploi repezi -- .u,,,, la ei, e un iulie continuu, dogoritor.— Brigada lui Buta, ne

secretarul comitetului de partid pe mină, extinde tavanul, de rezistență în- ti'-o fosta zonă de foc, în hotar cu sectorul IV. Din cea de-a doua decadă a lunii iulie aici vor porni două frontale.Timp de cinci, ani cenușa s-a depus în zonă, presiunile sînt mari, co- perișul — friabil, temperaturile — ridicate, Pînă la frontale, ei scot însă

metafore ' cărbune în plus, de la în- I ceputul anului, dar le-au f rămas doar 1900. Cineva, ( mai bine zis o formație, J trebuia să facă și această 1 treabă dificilă, chiar pă- l guboasă pentru veniturile 1 ei. Ortacii știau ce-i aș- ’ teaptă, dar n-au refuzat ț! 
I 
I

trebuia să facă șiguboasă pentru veniturile ei. Ortacii, știau ce-i aș-sarcina, dimpotrivă, am remarcat, în .această confruntare cu greul, o conștientizare profundă a co
Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

Ritmuri susținute in predarea ț 
produselor animaliere la fondul de statLocuitorii din comuna Banița, care cuprinde sate cu gospodării frumoase, așezate pe dealuri și văi, răsfirate de-a lungul a .17 km, muncesc în ateste zile de vară din zori și pînă în. faptul serii. Sînt , crescători de animale din tată-n fiu, comuna totalizînd 4200 de oi și alte importante e- fective animaliere. Gospodari harnici și chibzuiți — așa cum sînt Marcu Șotîngă ■sau loan Vladislav din Crivadia, Ioan Anghel,. loan Stoica, loan Poenar sau Pavel Precup din Bănită, loan Jitea, Nistor Mă- nesc, Lucreția Andrițâ sau Gheorghe Mare din Meri- șor — știu să-și facă munca la timpul potrivit.— Dar tot la timpul potrivit cetățenii noștri știu să-.și îndeplinească și obligațiile contractuale încheiate pentru animale și produse animaliere, ne spunea tovarășul loan Dragotă, primarul comunei Banița. Pînă acum s-au predat la fondul de stat importante cantități de lapte de vacă — 425 bl, lapte de oaie — 141 hl, 269 de miei. In fiecare zi analizăm ritmul îndeplinirii acestor importante obligații cetățenești și, împreună cu deputății, prin dialogurile ce le avem

cu oamenii chiar în ogrăzile lor, stabilim modalitățile concrete de impulsionare a predărilor de animale și produse animaliere la fondul de, stat, in comuna noastră sînt multi cetățeni care dovedesc înțelegere a- profundată a semnificației participării lor la aut.ogo.s- pod'ărirea și autoaprovizio- narea teritorială.Comuna are 2990 hectare , de pășuni și finețe de pe l care.recoltează furajele ne- ' cesare pentru ca importantele efective de animale i să asigure producții tot mai ■ mari. Pe această suprafață s-au efectuat, pînă ia sfîr- șitul lunii mai, lucrări de curățire și fertilizare, de acum gospodarii pregătin- du-se pentru cositul și slrin- • sul finului.In fiecare din aceste zile locuitorii din pitoreștile a- șezări ale Baniței, comună în plină dezvoltare econ- mică și socială, i-și sporesc contribuția lor ia autogos- podărirea și1 autoaprovizio- narea Văii Jiului, la înfăptuirea hotărîrîlor Congresului al IlI-leă al întregii ță- rănimt. •.
J. SPATARU , ■i
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din po

ri u re- tuturor
Invâțâmîntul 

politico-ideologic 
U.T.C.

® Reprezentanta Văii Jiului, Amelita Pop, în faza 
republicană a concursului

Dezbaterile finale moment de deplină 
angajare revoluționară a tinerilor MUNCA. TINEREȚE. FRUMUSEȚE

. JFinalizarea învățământului politico-ideologic acțiune politică majoră din viața organizațiilor de tineret —. se desfășoară în aceste zile în. toate întreprinderile și instituțiile municipiul ui, constituindu- se ca un moment de tine- în a în
ca un moment maximă angajare a 1 rilor din Valea Jiului realizarea exemplară sarcinilor ce le revin activi-

rea în rîndul tinerilor a unei concepții înaintate despre muncă și Viață, care are la bază cunoașterea filozofiei niaterialist-dia- lectice.In centrul lor se .situează preocuparea tuturor tinerilor de. a-și. lărgi perma-
toate domeniile de late.Dezbaterile finaleJiefat ] (reocupareatinerilor de- a cunoaște la un nivel superior documentele ele partid, de a aplica într-o manieră specifică fiecărei- organizații, hotărîrile adoptate vizînd activitatea U.T.C., de a * traduce neabătut, în fapte de muncă, indițșjdiile și orientările pe care secretarul general ai partidului, tovarășul Nicolae Ceau.șescu, ni le-a dat nouă, tinerilor cialisțe, cu prilejuri.Dezbaterilepe cercuri de învățămînt politico-ideologic, unele dintre ele în prezența u- nor invitați, factori cu responsabilități în Viața economică și social-politică din Valea Jiului. Fiecare dezbatere finală pune un accent deosebit pe forma-

României șo- : nenumăratese desfășoară

nent orizontul de cunoaștere sub îndrumarea eficientă, permanentă a propagandiștilor — cadre cu munci de răspundere în organizație — de a se forma în spirit revoluționar, comunist, așa cum dezvolta- area economico-socială României o impune.Dezbaterile finale cadrul învâțămîntului litico-ideologic reprezintă pentru fiecare țînăr ute- cist participant, un act politic în sine. Este o constatare pe care participările activiștilor comitetelor municipal și orășenești U.T.C. la dezbaterile care au avut loc la l.M. Lonea, I.M. Petrila — organizațiile U.T.C. de la sectorul IV, Prepara- ția Petrila, Liceele industriale nr. 1 Petroșani, 1 Lupeni, Matematică-fizică și Economic și ele drept ad-înscrierile la concursul deadmitere în învățămînt ui superiorSăptămîna -viitoare, încep înscrierile la concursul tie admitere în învăță- mîntul superior — cursuri de zî, vență. pe la6 iulie cei ce
serale,și fără frec- Concursul va în cela iulie. Intre 1 și se vor putea înscrie vor candida pentru profilurile (specializările) la care s-au stabilit probe de aptitudini caracter eliininatoriu, între 5 și 11 iulie,. eu iar vor

avea loc înscrierile pentru celelalte unități de învățămînt. In felul acesta, candiclații neadmiși la probele de aptitudini vor avea posibilitatea să depună actele ele înscriere la alte facultăți. Candida- ții au beneficiat, pe parcursul actualului an școlar, de cursuri speciale de pregătire organizate in instituțiile (le învățămint superior. («Agerpies)

ministrativ — Petroșani, l.M. Livezeni, IPSRUEEM, Întreprinderile inițiere l’a- roșeni. Valea de Brazi, ninoasa, au relevat-o fiecare dată.Demn de menționat faptul că, pornind de dezbaterea documentelor de partid, tinerii din organizațiile menționate au făcut ample _refei’iri la activitatea proprie politico-e- (lucațivă, inclusiv la sarcinile concrete ce le revin în munca direct productivă. pentru formarea conștiințe muncitorești, litativ superioară.Adevăi ați animatori fiecărei dezbateri au fost, așa cum este firesc, tinerii membri de partid sau cei care se află în atenția organizațiilor de partid, în vederea primirii în rîndu- l-ile comuniștilor.Desfășurate iii anul gloriosului jubileu al partidului — împlinirea, a 65 de ani de la făurirea P.C.R. — dezbaterile finale se vor constitui pentru toți tinerii municipiului un moment de bilanț al activității din acest an de învățămînt politico-ideologic, din concluziile desprinse de comitetele U.T.C. și din care vor decurge. firesc măsurile cele mai potrivite pentru îmbunătățirea și în continuare a organizării și desfășurării acestei forme majore de educație politică, revoluționară ' a tinerilor — învățămîntul politico-ideologic.
Mihaela LUNGANA, 

secretar al Comitetului 
municipal :al U.T.C.

Sinteți un fel 
a județului 

clasîndu-vă
Ia concursul

„Miss“ 
nedoara, 
locul I 
„Muncă, tinerețe, -frumu
sețe". Vorbiți-ne despre 
dumneavoastră.— Am 20 de ani terminat Liceul de tematică fizică din

(Urmare din pag. I>Să de Marin Turneanu, îmbrățișa noua tehnologie. Metoda de lucru cu grinzi îngropate în vatră a rezultate deosebite și cazul acestei formații,, vadă cele aproape 300 ne de cărbune extrase

toare atît a feliei pe care brigada o exploatează în prezent, cit și a celei următoare.Cu probleme dfe genul celor relatate- de șeful sectorului ș-a confruntat, prin februarie, odată cu pornirea abatajului; brigada con-
Illlf . ....................... j ..............................

dat în do- to-SU-plimentar pe anul în curs de către schimburile conduse de minerii Dumitru Chioreanu, Pal Islai, Ioan Zahăria, Ion Dănilă și Constantin Bobeanu. In prezent brigada se află în- tr-o zonă a abatajului a- proape terminată, urmînd să treacă la felia următoare.— Dacă, la pregătirea feliei pentru exploatare, era nevoie de un volum ridicat de operațiuni auxiliare, acum dificultățile întîmpi- nate la început s-au transformat în avantaje, precizează șeful de sector. Res- pectînd tehnologia impusă de noua metodă, se asigură pregătirea eorespunză-
vă informăm

I
I
I
I I

1
Y

1

și am fna- Rp- tro.șăni. Tatăl meu a lucrat1, la mina Lupeni, main lu< rea i acum, ca electrician, tot la Lupeni. Eu lucrez la IPSRUEEM.
— Cum a fost la con

curs ?•— Deștul, de greu. încordare mare, emoții. Din sutele de participante la fazele de masă, orășenești și municipale ne întreceam cele mai bune 18. In afara probelor teoretice, am avut de susținut o probă artistică, una de panto- țnimă și una de dans.
— Ce ați prezentat ?— Interesantă . a proba artistică, nou trodusă în concurs, tren, de la Petroșani lâ Deva am învățat poezia „Ghimpii" de Lucian Bla- jga. ,

In
— CRcva întrebări scur

te. Ce vă place să citiți ?

(Urmare din pag. I)

1

Beletristica. Am o siune deosebită pentru romanei era Alexandra Stănescu, care a debutat acum 3 ani.
— La oameni, ce vă 

place și ce nu vă place ?— Îmi place sinceritatea și urăsc minciuna.
— Planuri de viitor ?In iulie voi participa la o previzionare la

București, fază premei toare a întrecerii finale a concursului, care se va desfășura, în luna august, în stațiunea internațională pentru tineret Costinești.
— Vă mulțumim și vă 

dorim să cîștigați con
cursul. republican I
Discuție consemnată de 

Mircea BUJORESCU

Am renunțat
Jk

la metafore

Impiegatul de mișcare 
dispozitor Andronic 
Muntean este unul din
tre cei mai buni mese
riași din stația C.F.R. 
Petroșani. Iată-1 în i- 
magine lucrînd în tur
nul de control al sta
ției., ;

front scurt sa funcționeze în plin, iar al treilea să lie în compensație, ar fi necesar ca minerii sectorului să fie ajutați . în rezolvarea unor greutăți cu care se mai confruntă. U- na ar fi problema transportoarelor. In sector există 36
Producții sporite■dusă de Simioh Rusu. Din de asemenea utilaje, dintre cauza fluctuației din for- care opt funcționează 20 mație și a disciplinei ce lăsa de dorit, aplicarea măsurilor impuse de. tehnologia cu tavan de rezistență, n-a fost respectată. A- cum, cînd oamenii brigă-. zii au învățat din proprie experiență că, așa cum îți faci poditura, așa exploatezi mai departe, și rezultatele sînt de în în să uă

SERVICII NOI. Prin contribuția cetățenilor din comună, care participă la acțiuni de muncă patriotică, la Banița este în curs de amenajare o secție de mică industrie a consiliului popular profilată pe activități de prelucrare aI lenintllUi. In acest fel, prin I valorificarea tuturor I surselor din localitate, I înfăptuiesc propunerile ce-re-se

altele: în jur100 tone de cărbune pitiș prima jumătate a lunii curs. Pentru ca treaba meargă bine, adică do- din cele trei abataje cu

care opt funcționează de ore din 24. Necazul vine îndeosebi de la lanțuri și scocuri, a căror calitate lasă de dorit. Uzura prematură a pieselor creează dificultăți în funcționarea transportoarelor de pe fluxul principal „Acum șase luni, am schimbat, pe fluxul principal, trei transportoare, ne spunea tehnicianul Skverne, iar acum cea mai mare parte a pieselor sînt uzate". O altă problemă o constituie pla-

sarea. „Sînt operații răpirea, săparea canalului de aeraj, perforarea etc., ne relata interlocutorul, la care nu poți folosi decît mineri. Iar nouă ne lipsesc 15—18 posturi de mineri". Prin instalarea U- nui monorai brigăzile sectorului au o aprovizionare bună. Cîte ceva s-ar mai putea face, totuși, pentru ' dotarea formațiilor cu macarale, necesare ridicării sarcinilor pe monorai. Ni s-a vorbit cîte ceva și despre grinzi. In sector mai există doar vreo 10—15 bucăți. Din lipsa unor pene,, alte 80 de grinzi stau atelierul neputînd ran.1’eitru j.i.irmtul ton
la mecanic al minei, fi duse în subte-a-și onora angâ- de a extrage 1500 de cărbune suplimentar planului, minerii secto- itbul II dau tot ce au mai bun. . Cit despre greutățile pe caic le întîmpină, ele pct fi înlăturate cu concursul conducerii minei.

lectivului. Mai tinerii Marius Ionică și V lorel Glie- nescu mai făceau cîte o nemotivată, la 12 tone pe post, nu se simțea la buzunar; acum, la 5 tone, față de 6,8 planificat, au pus umărul cu nădejde, alături de experimentații Ion Sîr- bu, GÎieorghe . Chițu, Petru A vădanei, Mihai Stoian, Marin Golumb și Marin Dinu. Tinerii Constantin Stăncioiu și Marian Didi- rea se întrec în hărnicie cu șefii dt- schimb Gheorghe, Petru loan Haș, E-milian Blîndu. Aș zice chiar că greutățile au omogenizat brigada.Gîndeam că am în față o brigadă cu experiență, cu un brigadier avînd state în subteian. Ion ta arc insă doar vreo de ani, dintre care un en u de i ine i ; form ația s , dii 1 > aci, a f t fo
mată in noi< nbrie mul 
îi.i ut, nu ne: pă al • î. « ci 
na btu t n i ai sevto 
ulu Răst n i. i u t a avut totuși darul să-i u- 

■>>><■}•> i , și bitris 
în L ț gî • ut ,.’li i să pri 
vcască munca lot cu mai multă răspundere și, ca o frumoasă lecție de barbă-

ție, să accepte să piardă temporar din retribuție, în condițiile in care depun e- forturi mult mai mari, pentru ca apoi să câștige sectorul, întreaga mină.— „După ploaie vine re", confirmă șeful de tor deviza brigăzii.Minerii lui Buta nu
SO3'
sec-

Marian Zaițuc,
vechiBu-35

de-

așteaptă soarele, ci merg în întimpinarea lui, biruind condițiile grele, festele tectonicii... Pentru că în subteran nu au bă, îi aștept lumină".— N-au să
tini > de vor- o vreme „lavină degrabă, „încalecă" schimburile, au amlrția să grăbească tavanul de rezistență, metodă le exploatare ja genera zatâ la noi. Ei pregătesc viitorul sectorului, eînd vom merge in plin cu trei frontale, conchide sing, Dobri- ța.Renunț la ..figuri de stil, nu. uit îri “grădina" fore; închid ochii aievea, maiestuoși în eforturi, aureolați de dăruirii, care picăturile de i purilor tor. î Ion Buta .A ; săi devin ele fore ale muncii responsabi- le, entuziaste.

irdoroba" cu mă mai cil meta- și-i vădsoarele 
în rouă ale tru- Numele lui ale ortacilor > înseși meta-

Răspundem cititorilor
Petio-o a dinMIIIAI ȘUȘU, șanț : A fost reparată conductă de scurgere apei de la blocul 118 Petroșani, Strada Republi-

«ii. In ce privește defecțiunile interioare de la apartamentele 3—4, : locatarii să se adreseze conducerii EGCL Petroșani. (T.R.)țâțânilor care vor să dispună de servicii necesare. (T.S.)SPECTACOL. Astăzi, de la ora 17, la Casa de cultură din Petroșani are loc un. spectacol muzical-core- grafic susținut de grupul „Acustic" și formația de dans modern care activează în instituție. Spectacolul va fi urmat de o seară . de dans. < l'.S.)DA I In încăperea destinată oficierii 'căsătoriilor de la consiliul popular al comunei Anihoasa a răsunat de CO de ori atît de

emoționantul și atotcuprinzătorul, în asemenea situații, „Dai". Ultima dintre cele 30 de tinere familii întemeiate în localitate de la începutul anului este cea a lui Mihai și Daniela Ștef, muncitor la inina A- ninoasa și, respectiv, lucrătoare comercială; (S.B.).DOTARE. Casa pionierilor din Petrila a fost dotată cu un autobuz avînd 53 de locuri. Cu acest mijloc de transport, primit de citeva zile, în pragul vacanței mari, pionierii dirr

școlile orașului vor fi stimulați în participarea lor la. manifestările desfășurate în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" și. competiției naționale „Daciada". (T.S.)MUNCA PATRIOTICA. In perioada scursă: de la începutul anului, tinerii de la atelierul TH din Petroșani, . aparținînd secției de susțineri hidraulice din Vulcan, au inițiat ample acțiuni de muncă patriotică vizînd înfrumusețarea incintei atelierului. In ur-

im acestor acțiuni au fost, colectate 120 tope de fier vechi. (G.B.)FRUCTE- DE PĂDURE. După cum rie informează ing, Felician Becuș, șeful Ocolului silvic Petroșani, a început campania de coltare a fructelor de pădure. Ocolul silvic troșni va achiziționa,acest an, 4(1 tone fructe de pădure, în punctele Galbena, Scărița, Polatiște, Live- z.eni, Băleia și Dealul Ba- bii, Ia prețuri stimulative.

re- pă- Pe- în

Și un alt element de larg interes: este interzisă recoltarea fructelor .și ciupercilor în interes personal și neautorizat. In caz contrar se aplică amenzi contravenționale de pînă la 800 lei și se confiscă fructele. (M.B.) II
Rubrică realizată de
Tibcriu Sl* \TARU

vo informăm
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sută acumulăriPartidul și statul nostru

Peritru

I.M. Pa- bloeu ri- dar este

de gaz metan !

STROPIȚI
FRONTUL| 

’ S/ 
REȚII

’area celoTuliți i de muncă mi-

! OPERATIVITATE, EXIGENȚA, EFICIENȚĂ
de protecție a muncii

Mare atenție acumulărilor

acordată de către toate ut nitățile miniere funcționării normale, la capacitate a stațiilor telegrîzumetriee, amplasării corecte a capetelor de detecție, precum și executării forajelor pentru degazare. Dar și la a- cest capitol se constată u- nele neajunsuri mai ales în ceea ce privește, amplasarea corectă a capetelor de detecție și executarea forajelor pentru degazare unde la Paroșeni se înregistrează o restanță de 1650 m. la Lonea 1360 m și Bărbăteni 830 ni. Restanțele, care se datorează neexecutării galeriei transversale nr, 65, orizont 400 (I.M. Lonea), absenței garniturilor de foraj sau defectării instalațiilor (I.M. Bărbăteni și I.M. Paroșeni) care urmează să fie recuperate în tri mestrul ITI 1986.Acestea sînt numai cîtc- va exemple privind cauzele acumulărilor de metan, dar ele trebuie să • determine colectivele miniere la acțiuni preventive eficiente, prin care să se reducă’numărul cazurilor de acumula O atenție deosebită este lări de metan.

Partidul și statul nostru sută acupiulări de metan s-au preocupat continuu de produse în Valea Jiului, în asigurarea celor mai optime col narilor, pentru a le face munca mai ușoară și, totodată, mai rodnică. Anual se cheltuiesc sume importante pentru realizarea u- nui climat necesar desfășurării normale a procesului de producție prin achiziționarea unor utilaje, instalații și dispozitive moderne de protecție a muncii. Iar majoritatea acesto- pondere însemnată a acu- ra sînt destinate controlării, prevenirii și combaterii acumulărilor de gaz metan, despre a căror periculozitate este inutil "să mai scriem. Și cu toate acestea mai sînt încă unități miniere unde acumulările de metan peste limitele admise sînt în număr destul de mare. Un exemplu în acest sens îl oferă mina Paro- șeni, mina cu cel măi ridicat grad de mecanizare. Practic această unitate deține recordul acumulărilor de metan din Valea Jiului — 303 în acest an, din care 201 se dătoresc emanațiilor din zăcămînt sau spații exploatate. De fapt 
I.M. Paroșeni înregistrează 30 la sută din cele 43 I

urina operațiunilor de dirijare a presiunii. Aceasta constituind dc fapt și principala cauză a acumulărilor dc’ r-etan din întreprinderile miniere ale bazinului nostru carbonifer.O altă cauză generatoare’ de acumulări de metan o constituie decuplările; de energie electrică (21 la sută din totalul acumulărilor). La acest capitol omulărilor o are mina Lupeni. Aproape jumătate din acumulările de la această mină se dătoresc decuplărilor de energie electrică. La mina Livezeni însă u- na din cauzele principale o constituie ventilatoarele o- prite, pe lingă emanațiile din zăcămînt sau din spațiile exploatate.Majoritatea cazurilor de acumulări de metan peste limitele admise de norme sînt cercetate de organele de îndrumare și control pe linie de protecție a muncii, care stabilesc măsuri, iar acolo Unde este cazul aplică sancțiuni impuse de legislația în vigoare.
M’neri, artificieri, maiștri!

Respectați riguros, cu toată fermita
tea, normele de securitate a muncii privi
toare la prevenirea și combaterea acumu
lărilor de gaz metan în subteran.

NU UITAȚI: metanul nu iartă l

Noutăți în domeniu

stingerea
incendiilor

FOLOSIȚI CORECT 
METANOMETRUL ! Prevenirea formării 

prafului de cărbune 
o sarcina majorai na dintre cele mai importante metode, dar și eficientă, de prevenire a formării prafului de cărbune o constituie rea zăcămîntului siv, metodă, care, dată, se aplică la roșeni (stratul 5, le III, V și VI),în curs de efectuare și la mina Bărbătcni (în stratul 5, blocul XI, panoul 6). Eficiența acestei r' tode a fost dovedită la analizarea programelor de exploatare pentru trimes-

trul llj, este însă necesar să se stabilească noi sarcini privind umectarea Zăcământului în masiv. Pî- nă atunci trebuie să se acorde toată atenția func-umecta în roa deocam- ționării corecte a mijloacelor de combatere a de-- punerilor de praf de cărbune, lucrărilor de completare, construire și amplasare ă barajelor cu praf, inert, în toate lume- erările prevăzute de noria me, refacerii, acolo unde este cazul, a zonelor șistifica re

tate vizau stropirea cu apă, funcționarea releelor hidraulice, a semnalizării preventive și a butoanelor de „Stop total", cazuri în- tîlnite la Livezeni și Lupeni. La instalațiile de extracție au fost semnalate deficiențe privind: funcționarea unor dispozitive de protecție și neîntreținerea ________   ... dispozitivelor paracăzătoa- încă unele deficiențe care re. Jompurile puțurilor, nupot duce La accidente, la "stagnări nedorite în procesul de producție.Astfel instalațiile electri- - ce din stațiile de transformare și nișele de distribuție, în unele cazuri — cum au fost cele de la minele Lonea, Livezeni, Lupeni și Uricani — nu se întrețin și nu se exploatează conform prevederilor cuprinse în nor- ' me constatîndu-se deficiența privind: protecția prin ’ legare la pămînt; urmărirea stării dc izolație a rețelelor de cabluri; asigurarea spațiilor necesare a- ctăț oștirii în buhe condiții a echipamentelor electrice, precum și dotarea cu mijloace P.S.I. Nu în toate cazurile se iau măsurile necesare pentru păstrarea integrității carcaselor antide- flagrante, fiind găsite nc- etașeități sau interstiții peste limitele admise, ca de exemplu la Livezeni și U- ricani. Cablurile electrice din subteran, în unele zone, nu Sînt pozate și protejate corect (Livezeni, Lupeni șl .Uricani). La com- Dar binele de abataj și de înaintare deficiențele consta-

Zestrea tehnică a întreprinderilor miniere se îmbogățește practic de Ia o zila alta, minele fiind intr-un proces continuu de modernizare. Tot mai multe utilaje de mare productivitate sînt introduse în subteran. Iar cei care le mînuiesc și-au însușit deprinderi noi, noi calificări. Cu toate acestea mai apar în toate cazurile, se, mențin la adîncimea prevăzută de norme deoarece se curăță de materiale nu se evacuează apa timp, ca de exemplu puțul auxiliar est de la Livezeni, puțurile Carolina și Est de la Lupeni șî pulul auxiliar nr. 4 de ia Uricani. La instalațiile dc transport din subteran ai: fost semnalate deficiențe care vizează lipsa, descom- pletarea sau chiar improvizarea unor aparaturi de protecție la organele în mișcare; nefuncționareâ u- hor dispozitive de oprire de. pe traseul transportoarelor, cu raelete si a celor cu bandă; neancorarea corectă a stațiilor de . acționare și a celor de întoarcere de la transportoarele cu raclete etc.B'oeînțeles in toate carurile amintite au fost slabi' te măsuri de remediere, iar acolo unde s-a constatat o situație care prezintă pericol s-a oprit imediat

nu si.. la

Preocupări intense, căU-' tari asidue intr-un domeniu deosebit de important pentru siguranța muncii în subteran, pentru securitatea zăcămîntului — prevenirea și combaterea focurilor de mină. Printre ultimele realizări din acest domeniu — două noi tipuri de generatoare cu spumă care se află în curs de experimentare, încă din cursul lunii mai, la I.M Aninoii- sa. Pînă acum rezultatele sînt favorabile. După fina-: li zarea studiului de către ’specialiști de la C.C.I.P.S.M. din Petroșani, este necesară urmărirea atentă și perseverentă a dotării tuturor întreprinderilor miniere cu aceste dispozitive, care în cursul experimentărilor și-au demonstrat utilitatea, eficienta.

IRESPONSABILITATERespectai ea cu strictețe care a avut urmări dintre cele mai nedorite. Un grup de tineri (virste între 17 și 20 de ani) care lucrau la suprafață, la lialdăre, ea să se deplaseze mai comod prin tunelul de la Piscu la Aninoasa, s-au urcat pe o locomotivă de mină; care pe unde au apucat, s-au înghesuit — eîți ău încăput în cabină, pe tampoanele din spate și chiar pe capotă, în față. Un act de o ne- și săbuință împinsă: pînă la

ia plimbare? Cît de temeinic a fost făcut instructajul oamenilor care lucrează ta suprafață-? Or, poate tocmai din această cauză s-a trecut mai ușor cu ve- ■ derea peste normele de protecție a muncii ?! Și o ultimă întrebare: la punctul ele lucru respectiv nu era nimeni, nici un factor de răspundere care să-i supravegheze, să-i îndru-

suriprrn
funcții,narea instalației, toate aceste neajun- ar fi putut fi evitate 'acțiuni preventive.

MECANICI

MUMCITOR!
PA5TI?A1I DiSCiPli.nA

in timpul transportului i

R.ESPEC TATi
Ui TEZA REOlL MEN IARĂ

a disciplinei in muncă, a normelor de protecție a muncii constituie cea mai elementară datorie a fiecărui om al muncii, indiferent unde își desfășoară activitatea — în subteran sau Ia suprafață. Actele nesăbuite ele așa zis curaj au numai urmări nedorite, care nu de puține ori pun în pericol nu numai viața celui Care le produce', ci pe acela cu care lucrează. inconștiență. Mai mult.,me- me. să coordoneze act!vita- Aceasta ca să nu mai vorbim de tratarea cu superficialitate a unor norme dc protecție a muncii.Un astfel de caz a avut loc la mina Aninoasa, caz
canicul locomotivei, loan Ilunyadi — nici măcar nu era mecanic. De fapt nu avea nici o calificare. Cine , i-o fi încredințat locomotiva 7 Urmarea acestui act inconștient —tînărul . S.D. (avea numai 19 ani) a căzut in fața locomotivei, care l-a împins cîțiva metri și strivit. Toate eforturile făcute pentru a i se salva viața au fost zadarnice. ,Iresponsabilitatea tinerilor care au pornit pe locomotivă este evidentă, Sînt principalii vinovați. Dar nu puțem trece cu vederea și alte aspecte ridicate de ; est act necugetat. Cum e te posibil ca cine vrea și 
cînd dorește sa se urce pe o locomotivă, s-o pornească

tea acelor tineri ?Dacă la aceste întrebări s-ar fi căutat răspuns înainte de producerea accidentului, poate acesta nu ar fi avut loc.Am insistat șupra acestui linia ca el săsemnal de alarmă mai pentru cei care tează idle i
mai mult a- caz din do- constituic un nu nu- tra-i cu ușurință prevede- nornielor de protecție ■ a muncii, .pi și pentru cei care au obligația, care au datoria să urmărească a- plicarea lor întocmai. Este un caz care demonstrează, din păcate, foarte convingător, unde poate duce lipsa de răspundere, inconștiența, ai U'le de curaj nesăbuit.



Marii Adunări Naționale 1 giii M :

(Urmare din pag. I)

2. Proiectul legii Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare în perioada 198z6—1990.3. Proiectele de legi pentru aprobarea ' decretelor cuprinzînd norme cu pu- tere de. lege emise de Consiliul de Stat nea a doua a nări Naționale.Tovarășul Dăscălescu, al guvernului, a prezentat . Expunerea asupra proiectului legii Planului național unic de dezvoltare econo- ' mico-socială a Republicii

după sesiu- Marii Adu-Constantinprim-ministru

fost prezentat de tovarășa Elena Pugna, vicepreședinte al Comisiei pentru industrie și activitatea econom ico-financiară.In cursul după-amiezii, au început dezbaterile generale asupra proiectului legii Planului național linie de dezvoltare economi- co-socială a Republicii Socialiste România și proiectului legii Planului de

Socialiste România pe perioada 1986—1990.In continuare, tovarășul Ion Ditică, prim viceprim- ministru al guvernului, a prezentat Expunerea asupra proiectului legii Planului de dezvoltare a a- griculturii și industriei a- limentare în perioada 1986— 1990.Coraporlul Consiliului Suprem ăl Dezvoltării Economice și Sociale a României asupra celor două proiec- dezvoltare a agriculturii și te de legi a fost prezentat de tovarășul Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului Suprem. -Raportul comun al Comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale a

Victorie de^< trei punctechițeanu introduce în plasa balonul deviat de ultimul apărător, pentru ca peste patru minute Băluță .să-l surprindă pe noul trodus Sîntion, cu un doilea șut consecutiv unghiul scurt. Cu cinci nute înainte de final, trenorul Mulțescu mai > o- feră o „lecție deschisă" e- 'levilor săi,, schimbînd direcția. unui balon rătăcit în 
rOtbal, divizia D O victorie, care prin pref-înindustriei alimentare perioada 1986—-1990.Lucrările sesiunii M.A.N. continuă. (Agerpres)

de prietenie in țara noastră a președinteluit K ■ ■■ ■' ■■ M •' ■ ■ II ■ ■'•■■Republicii Capului Verde
Cqnvorbiri oficiale

’ (Urmare din pag. t)rin ța comună de a conlucra activ, pe plan internațional, pentru dezarmare și apărarea păcii, pentru crearea unui climat de destindere și largă colaborare între națiuni.I. Tovarășul Aristides Ma-

ria Pereira a adresat, în numele său și al tovarășei Carlina Fortes Pereira, calde mulțumiri pentru ospitalitatea de care s-a bucurat în timpul vizitei în țara noastră, pentru prilejul o- ferit de a cunoașe realizările poporului român în opera de edificare a socie-

tații socialiste multilateral dezvoltate.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmqsferă prietenească, sub semnul știmei și respectului reciproc.Rezultatele vizitei au fost consemnate intr-un comunicat, care se dă publicității.

JIUL PETROȘANI — U- NIREA ALBA IULIA: 8—0 (3—0). Spectacol la scenă deschisă, învingătorii neurmărind altceva de- cît sancționarea, prin proporțiile scorului, a comportării nesportive a adversarilor'lor, în tur. Intenția oaspeților de a „ciupi" punctul salvator, n-a contat, întrucît, în zi de excepție, apărătorii Jiului s-au remarcat a fi inițiata- ; vii combinațiilor spre pdar-■ ta lui C. Popa.. Egalitatea a persistat doar nouă minute, deși în acest răstimp s-au consumat nu mai puțin de șase faze periculoase în careul lui C. Popa. In acel minut Găman a expediat o ghiulea in dreapta ultimului apărător, fără ca acesta, prins pe picior greșit, să schițeze vreun gest. Accidentarea gravă a lui Vancea, de către căpitanul de echipă al Unirii, Cornescu (?!), n-a diminuat potențialul ofensiv al Jiului, fiindcă mijlocașii săi au zburdat pe tot terenul, asumîndu-și a- desea și sarcina finalizării. Astfel, în min. 18, Mulțescu, cel mai. bun din teren, a trecut de toate „jaloanele" adverse, într-o impetuoasă

cursă de la mijlocul terenului, ridicind handicapul 2—0. ■ O altă fază fierbinte, din min. 35, a dus la modificarea tabelei de marcaj — centrarea lui Dosan, de pe aripa stingă, a fost plasată cu capul de Băluță, care s-a ridicat... peste buchetul de apărători, în. colțul lung: 3—0.
in- al în mi- an-

(Urmare din pag. I)
Ceremonia plecării

O gardă militară a prezentat onorul. S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Capului Verde și Republicii Socialiste România, ' :țTovarășii Nicolae Ceaușescu și/ Aristides Maria Pereira au trecut în revistă garda de onoare.In continuare, înalții oaspeți din Republica Capului Verde și-au luat rămas bun de la persoanele oficiale române.Un grup de pionieri a o- ferit buchete de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ceremonia plecării oficia
le a conducătorului partidului și statului din Republica Capului Verde a avut loc pe platoul din fața Palatului Republicii, unde e- rau arborate drapelele de stat aie României și Republicii Capului Verde.Erau prezenți membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai Consiliului de Stat și aiguvernului, generali, alte și tovarășului Aristides Ma- perșoane oficiale. ria Pereira, tovarășei Elena

Ceaușescu și tovarășei Carlina Fortes Pereira.La despărțire, cei doi conducători de partid și de stat și-au strîns mîinile eu prietenie, s-au îmbrățișat cu multă căldură. Tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa Carlina Fortes Pereira s-au salutat cu aceeași cordialitate.Prin rezultatele sale, vizita înaltului oaspete din Republica Capului Verde a deschis noi perspective colaborării multilaterale din- tre partidele, țările,, și popoarele noastre, în interesul reciproc, în folosul cauzei destinderii, păcii, înțelegerii și cooperării între națiuni. ■ ■ -
Duminică, 29 iunie11,3011,35 Telex.Lumea copiilor : Pionierie, ani de soare; Din inimi de copii, dragoste și recunoștință ; Bun venit. vacanță!; Ferestre deschise spre cunoaștere; Desene animate ; Telefiimoteca de ghiozdan „Vizitato

rii". (color) Episodul 4.Din cununa cîntecului românesc muzică populară.Album duminical: (parțial color) Ritm și melodie; Muzeele litoralului; Vară românească — moment poetic. Dincolo de rampă... surprize muzicale; Teatru scurt; Telesport; Melodii... melodii; Cotidianul în 600 de secunde; Lumea-minunată a filmului; Secvența telespectatorului.14,45 Și noi am fost copii odată... reportaj.19,00 Telejurnal.19,20
-A ,

12,40
113,00

19,40 Epoca Ceaușescu, timp al marilor înfăptuiri revoluționare. Cîntarea României.(color). Concertul de gală al Concursului cîntecului muncito-

20,2021,50
20.0020,20

resc, patriotic și revoluționar.Film artistic 
de noapte". Telejurnal. „Cursa

Luni, 30 iunieTelejurnal.Orizont tehnico-,științific.

Jocul a cunoscut în repriza secundă, o singură direcție, combinațiilor rapide, variate i-a căzut în dese rîndUTi victimă fragila și totodată nesincroniza- ta apărare a Unirii. In min. 50, scorul ia ! deja proporții — Neagu relu- înd cu capul lovitura de corner în unghiul sting: 4—0. O nouă canonadă (Stana — 53, Mulțescu, singur .cu portarul — 60, Neagu — 62, B. Popescu 66), a- nunță ruperea zăgazurilor Unirii. In min. 70, C. Popa greșește copilărește, scăpînd în plasă centrarea lui V. Popa, frecvența finalizărilor luînd aspectul sprintului final. In min.. 77 Pa-

porțiile scorului, he. scutește de comentarii; o victorie de... trei puncte, întrucît cele opt finalizări reușite îmbogățesc zestrea activului Jiului, astfel că practic formația fanion a minerilor din Valea Jiului și a seriei a III-a a diviziei B. încheie cu succes pentru a patra oară (în 1941, 1961, 1966 și 1986) duelul de promovare în prima divizie cu formația minerească din Baia Mare.JIUL: .Toma — V,’ Po
pa, Neagu, Szekely, Stana — Găman, Mulțescu, Do- san — Băluță, Vancea (Pa- chițeanu), Lăsconi (B. Popescu).

Andrei APOSTOIi

CIUDAD DE MEXICO 26 (Agerpres). Pe stadionul „Azteca" din Ciudad de Mexico, în cea de-a doua semifinală a Campionatului mondial de fotbal, echipa Argentinei a întrecut cu scorul de 2—0 (0—0) formația Belgiei, ambele goluri fiind marcate de Maradona (min. 52 și 63).Meciul a fost dominat, încă din primele minute, argentinieni, din nou în conducător _____ _golgeter, în Franța, din de excepție.»-’
de fotbaliștii care au avut Maradona un de joc și un același timp, Prima ocazie de gol a meciului s-a produs în minutul 9, cînd Maradona a șutat din voie, portarul Pfaff n-a putut reține, balonul respins a ajuns la Valda- no care a înscris, dar arbitrul mexican Rariiirez- MarqUeg a refuzat punctul, întrucît Valdano a lovit mingea cu mîna. După al-
20,35toare țară ! Versuri și cîntece patriotice, revoluționare,20,45 Congresul marilor deschideri înnoitoare.21,05 Film serial: „Expedi

ția dispărută, (color) VI 50 Episodul 3.21,5.0 Telejurnal.
PROGRAMUL ȚV

UZZZZZZZZZZ//ZZZZZZZZZZZZZ/ZZ///ZZ///Z//////AZ//ZZ/ZZZZ///////ZZZZ//ZZ/Z/>20,40 Tezaur folcloric, (color)21,00 Roma n-foi le ton: „Zbo
rul șoimului", (color)Episodul 4.21,50 Telejurnal.

Joi, 3 iulie

20,50> Copiii — tinerețea și vigoarea națiunii — reportaj. '■) Serial științific, (color) „Din tainele mă
rilor". Episodul 6.> Timp al marilor înfăptuiri revoluționare. Telejurnal.
Sîmbată, 5 iulie

Marți, 1 iulie20,0020,2020,3021,50
20,0020,2020,35

13,001.3,05

'O £Q Oîn prima parte a ratate de Bur-

Telejurnal.Actualitatea în eeo- / 20,55 nomie.Teatru >TV: „De joi 
pînă duminică." (color)Telejurnal.,
Miercuri, 2 iulie

20.00 Telejurnal.20,20 Actualitatea in economie.Educația materialist- științifică și lărgirea orizontului cunoaște i ii ■— reportaj andu. • tă.Invitație în studiourile Radioteleviziuni i.Din marea carte a Patriei, (color) „Mărturia ceramicii". Do- cumențar-artistic. Telejurnal.
21,25

Telejurnal.Actualitatea în economie.Partid viteaz, birui-
Vineri, 4 iulie20,0020,20 Telejurnal.Acțualitateit în economie.

Telex.La sfîrșit de săptămî- nă. (parțial color) Din sumar :Floarea cîntului, floarea docului...! Melodii populare; Gala desenului animat; O melodie în primă audiție; Bucuria de a fi mereu printre primii; Farmecul muzicii; Marile momente ale baletului; Un tablou din Galeria Națională: „Atelierul" de Theodor Aman; Te- lesport; Autograf muzical: Angela Similea. 14,45 Săptămîna polițică. 19,00 Telejurnal. .19,20 Teleenciclopedia. (parțial color)Șlagăre în devenire, (color)Film artistic: „Să știi 
ce vrei în viață", (cor) lor)Telejurnal. .. ’

te ocazii jocului, ruchaga (min. 11) și, respectiv, Grun (min. 21), în repriza secundă au fost înscrise și golurile victoriei Argentinei; în min. 52, Maradona a primit în adinei me de la Burruchaga, în- vingîndu-1 pe Pfaff cu un șut plasat, iar în min. 63, același jucător a stabilit scorul final.CIUDAD DE MEXICO 26 (Agerpres). Comentînd meciul R.F. Germania — semifinalele campionatului mondial de : fotbal din Mexic, . trimisul special al Agenției France Presse arată, printre altele: „R.F. Germania recunoscută forță a fotbalului mondial, s-a calificat pen-, tru a doua oară consecutiv în finala „Cupei Mondiale", grație jocului său solid, trimițînd din nou, patru ani după Sevilla, echi- . pa Franței să joace partida pentru locul 3. Infirmînd pronosticurile care o indicau drept outsideră pentru acest meci, formația vest- germană a obținut un suc-. ces ce nu suferă nici o contestație. S-a spus și s-a scris că vest-germanii au prezentat în Mexic cea mai. slabă formație a lor din ultimii 20 de ani/Este, adevărat că jucătorii lui Beckenbauer n-au arătat nimic excepțional, dar : au știut să se grupeze în mo-, mentul decisiv. In ceea ce o privește, Franța a căzut de sus, dar Michel Platini, Alain Giresse și Jean Țigana nu vor fi niciodată campioni niodiali...".

19,5021,00

M ic aLeib Francisc — tapițer —- Petroșani, strada Aradului nr... 32, execut comenzi■ de la populație, zilnic. (8334) ,PIERDUT diplomă de calificare GI seria A 50205 pe numele Boboș Iuliu, e- liberată .de I.M. Uricani Ia 28 februarie 1972. O declar nulă. (8379)PIERDUT legitimație de serviciu nr. 30740, eliberată de A.C.C.F. Petroșani. O declar nulă. (8378)PIERDUT legitimații bl-, bliotecă și periodice j

memen
FILME

COLEGIUL DE REDACȚIE; Iosif BALAN, loan DIBEK> DuM®*GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA. Simion POP — redactor șei, Teodor RUSU — redactor șei adjunct, 
Tibenu SPATARU. ;

E
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iembrie: Comoara din lacul de argint; Unirea: Sper să ne mai vedem; I’arîngul; Vînătorul de căprioare.LONEA: Cobra se întoarce.
VULCAN: Bocet vesel.Din nou îm-LUPENI : preună.URICANI: turcoaze.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara. ;

?

Colierul de

20,00 Telejurnal. 20,20 Actualitatea în economie. 20,35 Monumente ale u- nității și independenței românilor. 20,55 Cadran mondial, (color) România și problemele lumii contemporane; România . — Ceaușescu — Pace. 21,16 Serial științific. (color)
• Din tainele marilor. 21,35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare, (color) 21,50 Telejurnal.
memento

numele Ivascu Rădița și Balogh Eva, eliberate de Institutul de mine Petroșani. .Le declarăm nule. (8380)PIERDUT legitimații de bibliotecă și periodice pe numele Bulacu Mihaela, e- liberată de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (8381)PIERDUT carnet de student pe numele Cor cozMitcea Florin, eliberat de Institutul de mine Petro- pe șani. II declar nul. (8382)
Redacția șt admitiuUația ; Petroșani, sir, Nicolae Bâlcescti, nr. 2, Telefoane 41662, 
secretariat 41663, 42464 secții.

Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu. nr. 2, telefon 41365.


