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Calitatea reviziilor și reparațiilor 
hotărîtoare pentru bunul mers 

al producțieisă oviziicalitate.f Valea Jiului, unitățile miniere din bazinul nostru carbonifer prin grija constantă, permanentă a partidului și statului nostru, personal aNicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, beneficiază de o bogată zestre tehnică, dispun . de utilaje moderne, de mare capacitate care sporește rodnicia muncii omului și îi Ușurează substanțial efortul fizic, crește gradul de siguranță a muncii la fronturile de lucru. Cîteva cifre sînt e- locvente în ceea ce privește dotarea tehnică : 50 de complexe mecanizate, 86 de combine de abataj și 53 de combine de înaintare, ca să nu amintim dccît cele mai - importante utilaje. Folosirea lor eficientă impune în-

întreținere optimă, roși reparații de înaltă . 1 ’ ’ S-a creat o nouă întreprindere vuxui nu ... u, —- IPSRUEEMP -—, specia-tovarășului lizată în reparații pe domenii, dar și in producerea pieselor de schimb și su- bansamblelor necesare utilajelor. In c a dr u 1 IPSRUEEM pentru o n:ai marg eficiență și promptitudine în, intervenții, pentru îmbunătățirea calității lucrărilor executate s-a a- sigurat centralizarea reparațiilor. la reducțoărele de turații de la transportoarele de tip TR-3 și TR-4 eu posibilități de extindere pentru reduetoarele de TR-6 și TR-7, centralizarea reparațiilor la combinele de a- bataj și înaintare, a echipamentelor hidraulice, a

specia-
suban.șamblelor electrotehnice și electronice ale instalațiilor telegrizumetrice, metanometre, relee de scurgere etc. O activitate intensă ; se desfășoară în acest do rne n i u . și în atelierele unităților miniere ale C.M.V.J., sau direct la locurile de muncă din subteran.. Spre exemplu, la abatajele frontale de mare capacitate, dotate cu complexe de susținere și tăiere mecanizată, activitatea de revizii și reparații: este preluată de - formațiile „servi- ce“. La nivelul Văii Jiului, întreprinderile miniere au organizat 16 echipe speciuli-

Dorin GHEȚA

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au inaugurat, sîmbătă, nilul edificiu al Palatului pionierilor și șoimilor patriei, splendidă construcție ridicată în Parcul Tineretului din Capitală.Construirea acestui așeză- mînt de cultură și educație patriotică, revoluționară, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, constituie încă o dovadă grăitoare a preocupării statornice a partidului, ă secretarului său general, a întregii noastre societății, față de cea. mai tînără generație a țării, asigurînd copiilor condiții optime de învățătură și activitate creatoare, de dezvoltare a aptitudinilor și talentelor, de educare și instruire pentru a deveni cadre de nădejde ale patriei, viitori constructori al comunismului în România.’La această nouă întîlhire a conducătorului partidului și statului cu pionierii și

șoimii patriei au venit un număr impresionant de copii, mulți dintre ei însoțiți de profesori și părinți. Au ținut să fie de față mii de locuitori ai Bu- cureștiului.Bulevardul Pionierilor a îmbrăcat, în această frumoasă zi de vară, haine de sărbătoare. Pe fornțispiciul clădirilor ce străjuiesc a- Ceastă modernă arteră a Capitalei au fost arborate drapelele. tricolore și roșii. Pe mari pancarte erau înscrise urări la adresa partidului, a secretarului său general, a .patriei noastre socialiste. . .La festivitatea inaugurală ău participat membri și. membri șupleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai Comitetului Central ,al partidului, miniștri, precum și conducători ai organizațiilor de copii și tineret,:Tovarășul Ni c o I a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întînîpi- nați cu puternice urale și ovații. S-a dat, astfel, presie sentimentelor

profundă dragoste fată de ț o v â r â. ș u 1 Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. pentru minunatele condiții de viață, de educație, de pregătire multilaterală asigurate celor: mai tinere vlăstare ale patriei.Cu inimile vibrîhd de nestăvilită bucurie, pionieri și șoimi ai patriei au oferit tovarășului. Nicolae Ceaușescu, tovărâșei Elena Ceaușescu, cu emoție și recunoștință, buchețe' de fiori.Pe platoul din fața Palatului pionierilor și șoimilor patriei a fost, prezentat raportul pio niereȘc,A fost intonat, de către toți, participănții _la solemnitate., Imnul de stat al Republicii Socialiste România.In atmosfera emoționantă a ceremonialului pionieresc s-a desfășurat momen- tui ridicării pe catarg a drapelului patriei.Președintele Cohșiliului Național al Organizației Pi-
(Continuare în pag. a 4-a)
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a obiectivelor de investițiicondusă de Constantin Borș. O recomandă nU numai realizările .lunilor anterioare (plus 16 ml pînă în mai), ci și ordinea și disciplina existente în rîn- dul brigăzii. Dovada : locul I ocupat în 1985 în întrecerea socialistă. In momentul de față, brigadierul : și ortacii săi; —- îi putem e- numera, în acest sens, pe. i ilor în care sînt angajați., Gheorghe .Geană, Dumitru minerii^ sectorului. înainte, Liteariu, Constantin March, însă, să reținem cîteya ei- constantin Canea, .. Mircea ’ ale anului, sectorul la; ea- Tiinofte și Colința Manage am poposit a realizat, ~~ execută galeria ttan- suplimentar sarcinilor de sversală nr. 431 de la ori- plan, 45,5 nil, în condiții^ zontul minus 100 în vede- în care productivitatea muncii a fost depășită cu 17,7 la sută. In perioada trecută din luna în curs, sectorul se situează’ „Ia. zi“ în ceea ce privește sarcinile planificate. Revenind la formațiile de mineri, ne o- prim mai întii la brigada

La I.Mc Petrila, paralel cu lucrările de investiții efectuate în vederea, deschiderii de’ noi capacități 1 productive, se acționează și pentru soluționarea unor probleme vitale pe care le ridică transportul.împreună cu tehniciană Eva Dinu Furdui, de la sectorul XI investiții, facem uri tur de orizont al lucră-’

I. M. Aninoasa.(Continuare în pag. a 2-a)
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Colectivul întreprinderii sit Prisecan, care lucrează miniere Aninoasa a rapor- într-un abataj cu susținere tat în ultimele zile însemnate cantități de cărbune extras pește sarcinile de plan. In ziua de 27 iunie din abatajele minei au fost expediate la suprafață 404 tone de cărbune peste plan. La- realizarea și depășirea sarcinilor de plan a adus o contribuție deosebită colectivul sectorului I, care de la începutul lunii iunie pînă în prezent a extras 1600 tone de cărbune peste prevede t i. Cele mai mari cantități de cărbune au fostrealizate de minerii• din brigada condusă de Io-

și tăiere mecanizată. Insem. nate depășiri față de sarcinile, de plan au fost obținute priit buna organizare a muncii pe schimburi de minerii din abatajele cu susținere clasică din brigăzile conduse: de Vasile Florea, Mibai Vercș. : Ion Bîrciu, Mihai Jura. Nicolae Bokor, Florea Ionescu - și, Iosif Costinaș. (V.S.j

(Continuare .în pag. a 2-a)
Foto : O. GEORGESCU

rea deschiderii și pregătirii zăeăniîntului din zona blocului II. . Lucrări de calitate prin respectarea tuturor elementelor topografice (direcție și pantă), iată ce
Gheorghe OLTEA NU

Cîțiva dintre minerii 
din brigăzile conduse de 
Ioan Pop, Vasile Pavel 
și Constantin Borș, de 
la sectorul XI investiții 
al I M. Petrila.

principal factor de cultură și educație, 
de pregătire pentru muncă și viațăAstăzi, cînd trăim un moment semnificativ în preajma finalizării anului școlar în Valea Jiului prin festivități în care sînt e- vidențiați sute de elevi sîrguincioși și lalentați, sărbătorim „Ziua pionie-

ză rolul și. funcțiile școlii și organizației de copii în pregătirea temeinică a tinerei generații pentru a se integra cu toată capacitatea în activitatea creatoare a poporului nostru, —,, ....... „—— ău loc într-o perioadă curului“, o zi în care se con- profunde semnificații is- centrează constanta grijă topice și revoluționare, a partidului și statului, cînd partidul, întreaga noastră națiune omagiază împlinirea a 65 de ani de iar în la făurirea Partidului Comunist Român și 50 de ani de- la procesul .luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov.Aceste zile de. sărbătoareîn viața școlii, a societății, mulîndu-le inteligența, evidențiază dezvoltarea științei, învățămîntul ui și culturii, îndeosebi în e- poca cea mai bogată în împliniri socialiste, epoca deschisă, de Congresul al lX-l.ea al partidului, perioadă ce cu mîndrie patriotică 6 numim. „Epoca Nicolae Ceaușescu11/ Sta-

nostru jfentru' copii, pentru eînsuși viitorul națiunii noastre socialiste. A- ceastă sărbătoare a purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor este urmată, mîi- . ne, de „Ziua învățătoru- lui“, consacrată cinstirii muncii educatorilor, a oamenilor de la catedră care, cu dragoste părintească și măiestrie pedagogică, sînt zi de' zi alături de cei peste 34 000 de copii ai Văii Jiului cuprinși în învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și tehnic-profesioiial. A- ț ceste zile, care smtetizea-

tormea grijă a partidului pentru tînăra generație este sintetizată în Valea Jiului de cele 107 unități de învățămînt care dispun de 752 Săli de clasă, In învățămîntul preșcolar sînt cuprinși 98 la sută din copiii minerilor, preparatorilor. energețițieni- lor și ’ constructorilor, ai tuturor oamenilor muncii, școli, în cele 275 cabinete de șpeciahtate, 99 laboratoare și 8ț ateliere, cadrele didactice desfășoară un proces de ’instruire modern, modelând gândirea elevilor, sți-creativitatea și talentul. In cele 4 case . ale pionierilor și șoimilor patriei și. in;școli se află 1655 cercuri ști i nțifice, culturale și sportive, dintre care 165 telinico-apiicative, ia
(Continuare în pag. a 3-a)
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Propaganda vizuală orientată mai mult spre 
cerințele redresării mineiFrin modalitățile specifice de acțiune, propaganda vizuală, așa cum este ginții tă la nivelul minei Live- zeni, acționează ca una dintre cele mai eficiente forme dc informare în masă, iniljttnd ferm pentru ridicarea . conștiinței muncitorești pe trepte superioare. Chiar de la intrarea în incinta minei, vibrantele chemări adresate minerilor de a da patriei cit mai- mult cărbune îndeamnă la «•forturi susținute pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan și a angajamentului asumat pentru 1086 în întrecerea socialista. „Mineri. — avem-înalta datorie patriotică de a asigura zi de zi cantitățile de cărbune, planificat !** — iată una dintre chemările a- dVesate tuturor celor ce muncesc la I.M. .Livezeni.In imediata apropiere se află afișat, agajamentul pe 1986 — grupaj de panouri excelent realizate din punct dc vedere grafic, inclusiv cele cu inițiativele muncitorești aplicate de minerii tie ia I jyezeni: „Brigada de producție și educație socialistă", „Contul colector de economii al sectorului1*, „Prietenul noului încadrat".Un al doilea grupaj de panouri informează „la zi" astîpra vieții colectivului. Gazeta „Minerul" abordează probleme de larg interes pentru oamenii muncii.

Din felul în care edițiile lunare ale gazetei sînt redactate am. reținut caracterul mobilizator, articolele avînd calitatea de a contribui 'a afirmarea opiniei publice muncitorești. In ă- propiere, gazeta juridică, fotocronica „Agerpres**, ga-

semenea, goală, iar gazeta „Mutica" a comitetului sindicatului afișa locurile în stațiunile de odihnă și tratament și atît. Nimic despre producție, despre brigăzile rămase șiib plan, nimic despre măsurile luate pentru redresarea minei.Munca politică de masă, în sprijinul producțieizeta ODUS, la fel de bine realizate.Există însă .și lucruri mai puțin bune. Panoul „Tineri cu care ne mîndrim" era la data vizitei noastre, complet gol. Nici o fotografie. Să nu existe la mină Live- zeni nici un tînăr care să constituie exemplu de urmat pentru ortaci ? Gazeta „Tineretul și producția" a- fi.șa doar un singur articol, fără să fie -datat și fără să conțină aspecte - concrete; textul scris eu tuș — era deja decolorat de soare. Ce părere are comitetul U.T.C. ? Gazeta „In flagrant delict" informează asupra necesității portului măștii de autosalvare — dind trei exemple negative, precum și sancțitmile date de conducerea minei. Foarte bine, păcat că textul are greșeli gramaticale în redactare. Gazeta satirică „Minerică" era, de a-

Pe aleea din fața minei, precum -și pe holurile 4i locurile cele mai circulate de către mineri și vizitatori —• propaganda vizuală în sprijinul producției este foarte bine realizată grafic. Ia zi ; prin conținut, dinamică, în- deplirjindu-și pe deplin funcțiile. Aflăm, urmărind șirul de panouri —- care sînt- cei mai harnici mineri, cei din brigăzile lui Gheorghe Lițcah, Mircea Secrieru, Gheorghe Ciobanii, care sînt angajamentele pe care aceștia și ortacii lor și le-au asumat în 1986. Sîntem, de asemenea informați despre cele mai importante norme de protecția muncii pe care minerii trebuie să le respecte în subteran. „De altfel — așa cum ne spunea Nieolae Buciumau, președintele comitetului de sindicat — asupra cunoașterii depline a normelor ele protecția muncii se insistă foarte

mult prin toate formele propagandei vizuale și audio, panouri de avertizare la suprafață și în subteran, reguli afișate la vedere, filme proiectate în sala de apel ș.a." ■■ ■s'i'.țs;s .Nc-au -plăcut cete două mari panouri din interior — „Faptul zilei" care ne-a informat despre un succes de prestigiu al brigăzii lui Gheorghe Lițcan, 6 ml înaintare, adică de două ori cit era prevăzut prin plan pentru ziua de 21 iunie, precum si ...Sărbătoritul nostru" uncle Lui Iosif Soli
da, lăcătuș la sectorul I, îi era adresată o Caldă urare cu ocazia pensionării.In ansamblu — întreaga propagandă vizuală este bine gîndită, unitară, mobilizatoare, dinamică și, eX- ceptînd cele spuse despre gazetele de la intrarea în incinta minei, bine realizată din punct de vedere al conținutului și prezentării estetice.La mina Livezeni și aspectele negative semnalate pot fi și trebuie să fie eradicate, propaganda vizuală în sprijinul producției, al educării multilaterale a oamenilor muncii trebuind să fie mai bine ancorată în viața colectivului, să sprijine realizarea obiectivului primordial al acestei perioade, redresarea activității, realizarea sarcinilor de plan.

. ■ H. alexaNdreșcu.

(Urinare din pag. I)zate în activități de service, în componența cărora intră 263 de lăcătuși, 78 de electricieni și 34 de hidra- ulicieni, toți meseriași oi înaltă calificare. Activitatea acestor formații, atunci cînd este de calitate, are o importanță deosebită, mai ales în condițiile fluxului continuu de producție. Acolo unde activitatea de revizii și-reparații este asigurată Corespunzător, unde sînt respectate termenele stabilite prin planuri judicios întocmite, rezultatele nu întîrzie să apară. Dar, sînt încăț și din păcate destul de multe, neajunsuri în activitatea de întreținere, revizii și repărațîi, în folosirea utilajelor din dotare, neajunsuri care influențează negativ realizarea planului la producția de cărbune extras. Un prim efect îl constatăm în ne- realizarea indicelui planificat de utilizare a mașinilor și instalațiilor 5 58 la sută față de 86 la sută plan la combinele de abataj ; 43 la sută față de 82 la combinele de înaintare și 67,1 la sută față de 81 la sută t» mașinile de încărcat. Mai mult, în primele luni din acest an la complexele me-
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de investițiiîmbunătățirea con- de aprovizionare șia obiectivelor
(Urmare din pag. 1)activitatea Constantinearaitenzează. minerilor lui ...........  ,Borș, care, și în iunie, au înregistrat deja o substanțială depășire a indicilor de plan In i»..isliul de evidență al sectorului, luci area la care este plasată brigada coordonată de Ion Pop se numește „galerie de iegntură între blocurile 11 și I“. Cînd va fi terminată . . . — schimburile minerilor Constantin Romașcanu, Carol Kis și -Costică Marian mai au de săpat în jur de 

7(1 de metri.— vor fi îm- i bunătățile considerabil condițiile de aprovizionare și transport ale sectoaielor 11 
și VI. . , .In blocul II, la orizontul minus 100, lucrează două brigăzi a căror producție' de cărbune este evacuată cu vagonetele, pe puț. Or, sc cunoaște ce greutăți în- timpină uneori transportul din lipsa „goalelor**. Acestei probleme i s-a găsit rezolvarea prin executarea planului colector înclinat, la care Iuci-ează brigada lui Nieolae Șanta. După ce și. ultimii 150 metri vor fi realizați, cele două brigăzi, de producție vor fi racordate la fluxul principal de transport, creîndu-se și condițiile necesare exploatării, <je către sectorul IV, a stratului 3.Pe listă de urgențe a sectorului tie investiții se află ' și adîncirea puțului centru, sub cota zero, lucrare din Petroșani va programa în fiecare duminică matinee. Vor rula filme al căror subiect este adecvat Vîr- stei micilor spectatori.

vfeează dițîilor transport pentru.; fronturile de lucru ale sectoarelor III, IV și V. Operațiunea este executată de minerii conduși de Vasile Pavel, specialist în lucrări de profil mare. Depășind eu 45 mc planul pe primele cinci luni și cu 2.5 ml pe cel ă- fereni lunii iunie, minerii Grigore Timofte, Vasile Ro- mașcanu, Petraehe Adam și Anton Bi.șoe, meseriași pricepuți în lucrările ■ de betonate, dau certitudinea că, în august, -adîncirea puțului va fi încheiată.— Angajamentul minerilor de la investiți este ca, pe 1986, să realizeze o depășire de 100 ml a sarcinilor de pian,, ne spunea maistrul electromecanic Ion Stanciu, secretarul organizației, de partid.' Jumătate din acest angajament l-am îndeplinit. Pentru a realiza în condiții optime ne-arif- propus, am fim sprijiniți .mai în aprovizionarea cu ciment HZ 35, ____de 50 x 50 mm, betoniere de 250 și 500 1 capacitate și piesele de schimb necesare. In ce ne privește, vom face totul pentru ca sectorul de investiții Să fie, în- tr-adevăr, cu un pas înaintea celor de producție, ereînd posibilitatea deschiderii, 1 a termen, a noilor capacități de producție necesare creșterii' continue â cantității de cărbune extins de nuna noastră.

ceea ce dori să eficient ritmică eorniere
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| FII.ME. Pentrțl copiiiI vh'stă școlară aflați în va-I catiță, începînd de astăzi,I cinematograful „Parîngul"

i. ‘ TURNEU ARTISTIC.Continuă turneul artistic CHIRURGIE, A existat j al Teatrului de stat „Valea mai întîi chirurgia clasică, ' Jiului" în județul Alba. I Mîine, actorii din Petroșanivor .juca la Cugir comediade„Nevastă de ocazie"■ Kostaș Asimakopoulos.
de

In urmă cu un deceniu, în secția omonimă a Spitalului municipal Petroșani, a apărut un domeniu i chirurgia maxilo-facială. De un an, cu spectaculoase, în' _ .. secției, prin tînărul doctor Sorin Brătilă, se fac intervenții de chirurgie plasti-

canizate s-au înregistrat 5 420 ore de întreruperi accidentale ; la combinele de i abataj peste 18 000 ore de i întreruperi, iar . la combi- - ncle de înaintare numărul i orelor de opriri accidentale s-a ridicat Ia peste 11000. Ce au *! ductie, tale?■ puțin bUne.i succint prezentată, situația■ folosirii și întreținerii, revi-, ziilor și reparațiilor utilaje-• lor de mare productivitatedin dotarea unităților miniere ale Văii Jiului, situație care impune măsuri ferme, eficiente, cît mai grabnice. Dintre aceste mă-. suri absolut necesare amin- . tim : creșterea numerică șt calitativă a personalului din echipajele de intervenții, reparații și service ; asigurarea în permanență a pieselor de schimb, subansam- blelor și materialelor, în cantități suficiente și cît mai aproape de locurile de muncă ; dotarea formațiilor de la fronturile de lucru cu scule șî dispozitive de 
mică mecanizare pentru scurtarea timpului afectat lucrărilor de revizii și reparații ; întocmirea programelor săptămînale cu lin crărî de revizii și reparații 
preventive; creșterea șl diversificarea producției de piese de schimb nou asimilate și îndeosebi recondiționate, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație a a- cestora. : ț - ■ ■ . 1In felul acesta întreag.',- activitate de revizii și re-. .parații, de întreținere a utilajelor va cunoaște un salt calitativ care se va materializa în creșterea producției de cărbune extras. j

însemnat pentru pro- aceste opriri ăcciden- Nercalizarca a cel247 000 tone de căr- Aceasta este, foarte

Strungarul specialist 
1. Racoczy din cadrul a- 
telierului prelucrări me
canice al IPSRUEEMP 
execuftînd un reper de 
mare complexitate pen
tru utilajele din subte
ran.

Foto : C. AMARIEI

»••••••••••••••CI UDAD DE28 (Agerpres) — Intr-un interviu acordat înaintea finalei Campionatului mondial de . fotbal, antrenorul selecționatei argentiniene, Carlos Bilardo, ă spus : „Va..fi un meci foarte greu.Formația R. F. Germaniaeste extrem de puternică,mai ales în linia defensivă.In ceea ce privește zvonurile referitoare la marcajul strict ce i se va aplica lui Maradona nu sînt îngrijorat, Pe lîngă principalul nostru atu care Maradona, noi echipă bună și sînt convins că pînă la urmă victoria ne ya surîde'*. Deși mai sînt de disputat două jocuri este puțin probabil ca numărul de goluri înscrise la „El Mundialul" mexican să-l depășească pe cel al ediției trecute. Cu ții desfășurate în Mexic în

MEXICO

se numește avem și o de aceea

că și operatorie' țologia unor congenitale, de piele, operații estetice. (I.V.)EXCURSIE. Asociația pensionarilor din Petroșani organizează o excursie de

patru ani în urmă, Ia turneul final din Spania, au fost marcate în 52 de partide, 146 de goluri, cu o medie de 2,8 goluri pe meci, în timp ce în Mexic, în 50 de întilniri au fost înscrise numai 121 — medie 2,4 goluri de meci.Recordul de spectatori 
prezenți la o finală a Campionatului mondial a fost înregistrat în anul 1950, la Rio de Janeiro. Atunci .199 850 de spectatori au urmărit meciul dintre selecționatele Braziliei și U- ruguayului, încheiat cu cea mai mare surpriză din istoria „Cupei mondiale", fotbaliștii brazilieni pierzînd pe teren propriu cu 1—2. La finala precedehtei edi-

sud-amerlcanilor, care an cîștigat patru finale: 1958, Ia Stockholm: Brazilia — 1970 între formațiile Brazi- Suedia 5—2 ; 1962>, la San- liei ți Italiei (4—1) în tri- ^8° de Chile < Brazilia — bunele stadionului „Azteca** Cehoslovacia 3—1 ; în 1970, au luat loc 107 412 specta- la Ciudad de Mexico: Bra- tori. . zUia — Italia 4-In cazul cînd va cîștiga finala, echipa R.F. Germania va intra definitiv în elita fotbalului mondial, cucerind pentru a treia oară titlul suprem, performanță pe care pînă acum au mai realizat-o numai două e- chipe, cele ale Braziliei și Italiei. Fotbaliștii vest-ger- mani au mai terminat învingători la Berna (1954) și Munchen (1974).Finala Argentina — R.F. Germania este cea de-a cin- cea rundă a „duelului" dintre echipele Americii de Sud și Europei. Pînă acum scorul este net favorabil

— luna 4—1 ; în 1978, la Buenos Aires: Argentina — Olanda 3—1 (după prelungiri). ,/Referindu-se la finala „El Mundialului" mexican, atacantul argentinian Diego Maradona a declarat ( „Sînt suficient de rapid pentru a înă descurca în fața oricărui adversar, chiar dacă acela se va numi Hans Peter Briegel. Cunosc bine valoarea apărătorului vest- german din campionatul italian, unde jucăm amin-' doi, dar sper să reUșese să-l „păcălesc" măcar o dată.»**
trauma- Creangă" din Petroșani sînt malformații puse în vînzare cărți de transplanturi colorat, volume apărute în editurile „Șport-tUrism" și „Ion Creangă". Frumoase, atractive, instructive, cărțile de colorat stimulează imaginația copiilor de vîr- două zile pentru vizitarea stă preșcolară, orașelor Timișoara și Arad. Excursia este programată nou, pentru 16 și 17 iulie, depla- ._ sarea , fiind asigurată curezultate autobuzul O.J.T.. înscrierilecadrul sarea fiind asigurată cuse primesc la sediul Casei pensionarilor, (V.S.)DE COLORAT. Pentru cei mici, la librăria „Ion

seara culturala. Deși în clădirea Casei de cultură din Petroșani au loc ample lucrări de renovare a instalațiilor și încăperilor, pentru tineri în foaierul mare, se organizează astăzi o seară cultu-

ral-distractivă. Muzică, 
dans, voie bhnă, în prima 
zi de vacanță școlară.

„ADINC ȘI LUMINĂ**, a; 
fost genericul sub care s-a 
desfășurat la Anina, în zi
lele de 20—22 iunie, un fes
tival al filmului de ama
tori organizat de Uniunea 
sindicatelor din întreprins 
derile miniere, petrol, geo
logie și energie electrică. 
Au participat 24 de cîne- 
cluburi, Valea Jiului fiind 
reprezentată de cineclubu- 
riie „XI Orizont" din Ani-

noasa, — filmului „Portre- 
te“ consacrat minerilor 
fruntași în întrecerea so
cialistă i-a fost acordat pre
miul special al juriului —. 
șl „Amafilm" din Lupeni, 
cu filmul „Joc de cuburi** 
care a primit mențiune. 
(T.S.)

Rubrică realizată de 
liniați u ALEXANDRESCU
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PIONIERII FLORILE DRAGOSTEI Șl 'Urmare din pag. I)

RECUNOȘTINȚEI PENTRU PARTID
RAPORT BOGAT

ÎN FAPTE SEMNIFICATIVE
• FORUMUL PIONIE

RILOR. In perioada 1—10 iulie, Ia Costești,. 40 de pionieri din Valea Jiului vor participa la Forumul județean al pionierilor. La Forumul național va lua parte pioniera Corina O- prea din clasa a Vl-a a Școlii generale nr. 1 din Lupeni.
• DISTINCȚII. Astăzi 25 de pionieri din municipiu vor primi, pentru, bogata lor activitate din acest an școlar, 25 distincții „Meritul pionieresc", 275 — „Grupă fruntașă", 54 de diplome cu eșarfă „Detașament fruntaș", iar unui număr de 400 Ii se vor acorda alte diplome și insigne. Pentru rezultatele din domeniile cultură, artă, muncă patriotică sînt înmînate 1 950 de alte distincții pionierești.
• creația tehnica. La expoziția județeană „Start spre viitor", de la Deva, se află expuse 12 lucrări de creație ale pio

nierilor din Valea Jiului. Pentru expoziția națională, care.se va organiza în luna iulie, la Cluj-Napb- ca, sînt selecționate 7 lucrări.
• DIN ANGAJAMEN

TUL DE MUNCA PATRI
OTICA pentru acest an a fost realizat 75 la sută; dc pionierii Văii Jiului, în întîmpinarea zilei lor. Ei au hotărît ca în cinstea zilei de 23 August să înfăptuiască 85 la sută din angajament.

- • ȘPORT. Copiii de la Grădinița nr. 9 din Petroșani au ocupat locul I pe județ la concursul de gimnastică pentru pionieri.? In acest an școlar s-au obținut rezultate sportive remarcabile : Elena Gălățan (clasa a VIIT-a, Școala generală nr. 4 Petroșani), locul I pe țară la sanie ; Gheorghe Ionică (Școala generală nr. 2 Petroșani),— locul II pe țară la schi alpin ; pionierul Ștefan

Bîșa (Casa pionierilor Pe- trila) — locu] I [ pe țară la judo ; locul 111 pe țară la sanie, pionierul Alexandru Scafariu (clasa a VITI-a, Școala generală nr. 1 Petrila) ; tot locul III, pioniera Alina Kadar (Școala generală nr, 2 Lupeni) la schi alpin. Echipa de handbal (băieți) de la Școala generală nr. 6 Petroșani a cucerit locul 1 la faza zonală și va participa în luna iulie la faza republicană, iar echipajul Școlii generale nr. 7 Petroșani, care a ocupat locul I la complexul aplicativ „Pentru apărarea patriei", va reprezenta Valea Jiului Ia faza republicană. In luna iulie, pio
nierii M. Manea (Școala generală nr. 1 Lupeni) și Elena Stammer (Școala generală nr. 4 Petroșani) vor participa la etapa națională, de la Brașov, a coneuisului de teitiș de cîmp, ' ■

„Serbarea abecedarului1' s-a intitulat microspeetacolul prezentat de elevii 
clasei I (învățătoare Eugenia Traicu) pentru părinții și frații lor mai atari. 

Foto: Gh. OLTEANU

| Simțăminte la virsta copilăriei fericite
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1

PATRIAPatria îmi c cuvînt de alinare Sub cer albastru și fermecător, l i plinea caldă ce se coace-n vatră 1’ susur cristalin de izvor.Patria este vis și poezie Lumină e și năzuință este Luceafăr blind sub cerul biruinței Ce vis ne dă și calde mîngîieri.Patria e scutul strămoșescȘi steag ce il purtăm spic noi victorii Istoria acestui neam viteazE scrisă-n cînteee de glorii.
"abriela CHIRILĂ 

elevă — Banița

TOT CE-i MAI FRUMOSIți văd chipul din galbene ogoare, iți văd chipul în zi de sărbătoare Iți văd trupul ondulat de vreme. Iți văd ochii cei mai calzi din lume.Iți sărut gîndurilc cele mai curate, Mănînc din grădina ta bucate. Mă ridic și cresc pe pămîntul tău. Patrie, voi fi oșteanul tău IIți presar pe frunte cununi de laur. Iți aduc in dar comori pline’de aur. Iți dau rodul muncii mele Tu ești idealul gîndurilor mele. Iți dau iubire din iubirea meaIți dau gîndire din gîhdirea meaIți dăruiesc tot ce-i frumos în mine, Patrie, eu cresc acum eu tine.
Adriana DEACU, 
elevă — I.upeni
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care participă peste 15 000 de pionieri și elevi. Cele 373 de formații artistice, cuprin- zînd aproape 8000 de pionieri și elevi, susțin spectacole în întreprinderi și instituții, implicîndu-se în xiața educativă a rnuniei- . piuliii. Semnificative pentru calitatea procesului, instruc- tiv-educativ au fost în acest an școlar concursurile pe discipline de învățărpînt — numai Ia faza județeană au participat 075 elevi, 136 ob- ținînd premii și menți-
ȘCOALA 

factor 
de culturăuni —, sesiunile de comunicări .științifice .și concursul pe meserii, participarea la Festivalul național „Cîn- tarea României" și la competiția națională „Daciada". Rezultatele bune obținute în acest an de învățămînt sînt determinate de condițiile materiale in care se desfășoară învățămîntul — numai în anul 1.985 Consiliul popular municipal a alocat școlilor 64 , milioane lei — și de amplul și permanentul proces de perfecționare moral-politică și profesională a celor peste 1 400 de cadre didactice, însăși calitatea și eficiența procesului inslructiv-educa- tiv fiind o consecință a pregătirii moral-politice și pedagogice a educatorilor.> Educația patriotică, revoluționară a pionierilor și elevilor, în spiritul concepției materialismului dialectic și istoric, în cultul muncii și al însușirii valorilor s o c i e t â ț i i noastre s o p i a i i s t e, reprezintă un obiectiv .permanent, integrat in fiecare lecție, al cadrelor didactice .și al organizației de pionieri. E- ficiența acestei activități este sintetizată în manifestări dedicate marilor evenimente istorice și politice, in participarea pionierilor și elevilor la acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a localităților: 20 000 de elevi au efectuat 400 000 de Ol'e de muncă patriotică în acest an.Aniversarea acestor zile înscrise în calendarul sărbătorilor muncii constituie prilejul de manifestare a responsabilității comuniste în înfăptuirea importantelor sarcini ce revin școlii — principal factor de cultură și civilizație, dc pregătire a forței de muncă, —- din hotărîrile Congresului al XlII-lea al partidului.

Șa h B Șah B
SOLUȚIA PROBLEMEI NR. TICurse: 1) Na2? Nai!, ])Nb3? Nc3l 1) Nc<? Dh3!; 1) Nd5? N:c5!, 1) Nd7? C;c6!, 1) Nf7? Tg6! 1) Nf5? e6f 1) Ng4? Nb3! < - ?Soluția: 1) Nh3! amenință 2) Te6+; 1) ...Nai 2) D:al + , 1) ,..Nb2 2) D:b2±, 1) ...Nc3 2) D:c3±; 1) ...N:c5 2) D:c5±, 1) ... Nb3 2) Cg4±, 1) ...Dh3 (Dc4) 2)Cc4+; 1) ,..Tg6 2) Cf7±, 1) ... C:c6 2) 

Cd7±, 1) ,.,e6; 2) Nf6±. ?Problemele cu schimbarea matului între cursă și soluție sînt caracterizate prin existența unei mutări albe, care sare în ochi: cursa, după care apar o serie de variante cu mat. Dar există o mutare ascunsă a negrului care respinge cursa. Cheia problemei este o mutare greu de găsit, în urma căreia la aceleași apărări ale negrului apar alte maturi, Problema lejeră nr. 12 (menedith) a dat peste cap concursul de dezlegări al revistei de specialitate din Bratislava, pe anul 1985! Puțină atenție însă vă va permite să identificați cursa principală (pentru care se acordă două puncte), cu patru variante de mat (cîte un punct pentru fiecare) și răsturnarea cursei (se acordă două puncte), o cursă secundară și respingerea ei (trei puncte) și soluția: două puncte pentru cheie și cîte un punct - pentru fiecare din cele patru variante.<tl maturi distincte.

Șah B Ș a h
12. V. DIACONU
HLAS LUDU 1985

Negru: Re5, Cb.3, Ce«.Albul începe și dă mat îtl două mutări.
V. DIACONU

Rebus B Rebus
s o

ORIZONTAL: 1) Cultură populară. 2) Lăsate îu urmă. 3) Obiectiv pentru puști — Tras cu tunul. 4) Sosit la urmai — Coji de nuci! •— Umor de mijloc! 5) Un fol de sare — Poate fi și indian. 6) Sentiment... aproape. 7) Pornit pe alee!— Deși la mijloc! 8) Dreapta, pentru boi — O ține drept. 9) Trenuri... mai mici. 10) Luat în posesie — Umbra luceafărului.
VERTICAL: 1) Limbăstrămoșească — Fără el, e vai de picioare. 2) Eăcud tă asemenea. 3) Un pin popular -—Listă încheiată!— Munte în Zair. 4) întoarsă pe picior — Culmea rațiunii. 5) Artă terminată*— Poftim — Aici. 6) Posezi— Pus la socoteală. 7) Exis

tență — Luat în sărituri. 8) O frecvență ultraînaltă — Capete de șpan I — Aflat după împărțire. 9) A folosi o an tonă — Teori e. 10) Om cu multe fețe — Vîrf muntos.Dicționar: AMI
Ionel BURDEA

Zăpadă, înTimp ele trei zile, în u- nele raioane ale Azerbaidjanului (Transcaucazia sovietică) a nins cu intermitență, terenurile agricole
plină varăacoperindu-se pe alocuri cu zăpadă, care a atins și grosimi de 30 de centimetri, relatează agenția TASS. Fenomenul este extrem de rar vara și a produs pagube.

care.se
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au inaugurat Palatul pionierilor 
și șoimilor patriei din Capitală

(Urmare din pag. I) cinstire, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost oferite cravate roșii cu tricolor și plachete cu efigia Palatului.Vizita a începutț-în cadrul unei ample expoziții intitulate sugestiv i „Pionierii României în anii de glorie și lumină ai Epbcii Nicolae Ceaușescu", cuprinzătoare imagine a vieții și activității purtătorilor cravatei roșii cu tricolor, mărturie a dăruirii și pasiunii cu care se pregătesc să devină constructori demni și cutezători ăi socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.Expoziția se constituie ca un omagiu adus de pionierii și șoimii patriei tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru îndelungata și strălucita sa activitate revoluționară, consacrată progre- sporirii nivelului de trai material și spiritual al po-

onierilor, tovarășa Poliana Cristescu, în numele milioanelor de pionieri și șoimi ai patriei, cu sentimente de profund respect și aleasă recunoștință, prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei E Le n a Ceaușescu, la solemnitatea inaugurării Palatului pionierilor și șoimilor patriei, grandioasă ctitorie, nouă și elocventă mărturie a grijii și dragostei cu care sînt înconjurate tinerele generații ale țării.
Intîmpinaț cu multă în

suflețire și puternic entuzi
asm, a luat cuvîntui TO
VARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.' Cuvintele conducătorului sului multilateral al țarii, partidului și statului au fost primite cu intensă bu- _____ . ■ - . -curie și satisfacție, cu vii porului. O suită de imagini și îndelungi aplauze. Miile' -- -------
de participant au scandat cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu și poporul I", .țCeaușescu — România, ocrotesc copilăria !“, Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu — pace !“.In uralele asistenței, to-

amfiteatru în aer liber. Palatul include, de asemenea, un complex expozițional, un observator astronomic și o bibliotecă.A fost prezentat profilul deosebit de divers al activităților -ce se vor desfășura aici, în serii cuprinzînd mai bine de 4 000 de pionieri și șoimi ai. pătrieijPalatul cuprinde un mare număr de ateliere cu caracter permanent pentru activitatea de pregătire practică și de creație tehni- riico-științifică în domeniile informaticii, electronicii, automatizării, mecanicii fine, radioclubului, modelis-

S-a aplaudat și ovaționat cu putere, s-a scandat însuflețire P.C.R. !“, poporul I cu

fotografice evocă momente memorabile pentru tînăra generație, între care inaugurarea de Către secretarul general al partidului a lucrărilor de construcție a Palatului pionierilor și șoimilor patriei. .Preocupările organizației ținut să mulțumească din varășul Nicolae Ceaușescu purtătorilor cravatei roții .............................cu tricolor, organizație revoluționară ce cuprinde în prezent peste 2,6 milioane de membri, : minunată școală de formare a constructorilor de mîine ai socialismului, sînt oglindite în expoziție prin numeroase și semnificative imagini ale forumurilor pionierești, ale participării copiilor la am- =____ ............. ......... ................ __ piui proces instructiv-edu-munist Român, președintele cativ desfășurat în țara Republicii Socialiste Romă- noastră. Sînt prezentate, «ia, a tovarășei Elena totodată, aspecte din munca Ceaușescu, membru al Co- . organizației „Șoimii patri-al C.C. al P.C.R., prim vi- ceprim-ministru al guvernului, președintele Con.si- 
i liului Național al Științei și Invățămîntului, reprezintă o minunată mărturie a grijii nemărginite față de cele mai tinere vlăstare ale patriei, cărora le-au dăruit acest grandios edificiu de cultură și educație patriotică, revoluționară, ce va purta prin vremi strălucita imagine a împlinirilor fără egal ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", cea mai lumi- ' noasă din întreaga existen- > ță multimilenară a popo- ■ rului român".In continuare, tovarășul j Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți tpvarăși din conducerea partidului și statului au vizitat Palatul pionieri- ' Dispunînd de o suprafață de circa 20 000 metri pă- trați, palatul este dotat cu două săli de spectacole, un rală.

a fost invitat să ■ taie panglica inaugurală și șă dezvelească placa situată la intrarea în acest minunat edificiu, pe care se află înscris :„Palatul pionierilor și șoimilor patriei, ridicat ca o expresie a dragostei părintești a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co-

ghiozdan — Vizita
torii (color).12,4X1 Din cununa cîntccu- lui românesc — muzică populară (color).13,00 Album duminicali Ritm și melodie. Muzeele litoralului.Vara românească — i moment poetic, j Dincolo de rampă...Teatru scurt.— Telesport,— Melodii... melodii.— Cotidianul în 600 de secunde.— Lumea minunată a filmului.Secvența . telespecta-. torului.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cei șapte fantastici ; Unirea : Sper să 
ne mai vedem ; Parîngul: Vînătorul'de căprioare.„Ceaușescu. „Ceaușescu poporul !“, „Ceaușescu copiii 1", „Ceaușescu Pace !“.Tovarășul Nicol. Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. au semnat în „Cartea de onoare" a Palatului pionierilor și șoimilor patriei ;

„Cu prilejul inaugurării 
Palatului pionierilor și șoi
milor patriei — minunat 
lăcaș de educație și cultură, 
de pregătire, și formare a 
tinerei generații — adre- 

_______ ,__ _ ____ , săm tuturor copiilor, pio- țhului, radioteleviziunii, la- nierilor și șoimilor patriei, 
întregului tineret al țării 
cele mai calde urări de să
nătate și fericire, tot mai 
mari satisfacții la învăță
tură, în muncă și viață, în 
creșterea și formarea ca 
cetățeni demni și de nă- 
liste ; să duceți irtâi depar
te făclia progresului, inde
pendenței și demnității na
ționale, să cinstitți pe pă
rinții și înaintașii voștri 
care au luptat pentru li
bertatea națională și socia
lă a poporului român, să 
asigurați prin faptele voas
tre, sub îndrumarea și con
ducerea Partidului Comunist 
Român, înălțarea neconte
nită a patriei pe culmile tot 
mai luminoase ale socialis
mului și comunispiului!“.Insuflețitoarele îndemnuri vor călăuzi pe toți tinerii țării în activitatea de pregătire multilaterală pentru muncă și viață, pentru a deveni participanți activi la opera istorică pe care poporul ‘nostru o înfăptuiește, sub conducerea partidului, a secretarului său general, de ridicare a patriei pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație, de afirmare tot mai puternică a României socialiste în rîndul națiunilor lumii.La ieșirea din Palatul pionierilor și șoimilor patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să participe la „Hora bucuriei", formată din copii îmbrăcați în frumoase costume naționale.Zecile de mii de participanți la această impresionantă festivitate — copii, părinți, cadre didactice, oameni ai muncii — au aclamat îndelung pentru g 1 o r i s u 1 nostru par ti d, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a făcut din

Șia e PETRILA : Destine romantice. ' ' -
LONEA : Cobra se întoarce.
VULCAN — Luceafăru1 Din nou împreună.
URICANI : Colierul turcoaze. '

30 iunieboratoare de chimie, biochimie, matematică aplicată, astronomie și alte specialități," cabinete și studiouri pentru activitățile cultural- artistice — pictură, sculptură, artă decorativă, cera- ... mică, tapiserie. . dejde ăi României socia-Pretutindeni, în săli, cabinete și laboratoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu flori, cu emoționante cuvinte de dragoste și recunoștință de către pionieri și șoimi ai patriei, care le-au vorbit cu mîndrie despre preocupările și activitățile lor, auadîncul inimii pentru copilăria lor fericită.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu i-au îmbrățișat cu afecțiune părintească pe copii, le-au adresat calde felicitări pentru rezultatele obținute, împreună cu urarea de a se pregăti temeinic pentru muncă și viață, de a-.și însuși cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru a deveni cetățeni de nădejde ai patriei noastre socialiste.Sentimentele milioanelor de copii ai României față de conducătorul iubit și stimat al partidului și al țării și-au găsit o semnificativă expresie în spectacolul omagial susținut cu acest prilej de pionieri și șoimi ai patriei, emoția prilejuită de acest eveniment memorabil, care au exprimat, prin intermediul cîn- tecului, dansului și poeziei, bucuria pentru darul minunat ce le-a fost făcut, re-

! mitetului Politic Executiv ei“.Expoziția pune în evidență activitatea desfășurată pentru înfăptuirea nobilelor idealuri de pace și in- ' țelegere pe planeta noastră, pentru făurirea unui viitor mai bun și mai drept pentru toții copiii lumii.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate de către pionieri exponate ce ilustrează grăitor ___  ________ _____________ ?preocuparea școlii pentru cunoștința fierbinte a celei formarea aptitudinilor prac-, ■ .... . ■< • •tice, dezvoltarea pasiunii pentru tehnică, pentru munca productivă.In continuare, auIn continuare, au fost vizitate săli și cabinete destinate activității politico-educative, de creație tehnico- științifieă, și artistică desfășurate de copii.

mai tinere generații a patriei față de condițiile de viață, de învățătură și recree- re asigurate. — - -După încheierea spectacolului, tovarășul' Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au ieșit în balconul clădirii Palatului, mo- slujirea devotată a patriei nient salutat cu deosebit entuziasm de toți cei pre- zenți la festivitatea inaugu- și poporului, a cauzei socialismului și păcii, țelul suprem al eroicei sale vieți și activități revoluționare.lor și șoimilor'" paf iei.In holul principal al , clădirii, în semn de aleasă
. .................................................  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

ÎN LU/ME
Schimb de mesaje româno^portughezLISABONA 28 (Agerpres) — Djn partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român au fost tran- . smise tovarășului Antonio Macedo, președintele Partidului Socialist Portughez, un cald salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și de noi succese in activitate.

Mulțumind, tovarășul An- .. tonio Macedo a rugat să se t r a n s m-i t ă tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial mesaj prietenesc, cal-, de urări de sănătate, de noi succese în bogata activitate pe care o desfășoară în fruntea Partidului Comunist Român, a României, socialiste.

Schimbul de mesaje a avut, loc cu . prilejul primirii de către Antonio Macedo a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care reprezintă partidul nostru la lucrările celui de-al VI-lea Congres al Partidului -Socialist Portughez. . < ..

PE SCURT
LA BELGRAD S-AU ÎN

CHEIAT, sîmbâtă, lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Milanko Renovița a fost ales președinte al Prezidiului C.C. al U.C.I.
AGENȚIA SPAȚIALĂ vest-europeană a hotărît în mod oficial să înceapă studiile vizînd 'construirea u- nei navete spațiale cu, e- chipaj uman, s-a anunțat la Paris.

i!

COLEGIUL l)E REDACȚIE, (osii BALAN, (nan DUBEK, Dorm GllEfA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP - redactor șei, Teodor RUSH - redactor șei adjunct, 
Tiberju SPATARU.
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iembrie: Cei șapte fantastici ; Unirea: Marele șarpe ; Parîngul: Din prea multă dragoste.

| PETRILA : Destine ro-" î mantice.j *i LONEA; O dragoste= ciudată.ii
iî VULCAN — Luceafărul: Trenul de Kraljevo.

de’.14,45 Și noi am fost copii odată... Reportaj.19,00 Telejurnal.19,20 Epoca Ceaușescu, 1 timp al" marilor înfăptuiri revoluționare (color). ■19,40 Cîntarea României i (color)Concertul de gală,al Concursului cînte- cului muncitoresc, patriotic și revoluționar. ;" ■ ' :Film artistic :
„Cursa de noapte".Telejurnal,20,2021,50

LUPENI —ContrabandiștiiLucia.
URICANI: ale tinereții.

Cultural :din Santa
Adio vise

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

30 iunie20,0020,20 Telejurnal.Orizont telmico-ști- ințific.Tezaur folcloric (color).21,00 Roman-foifeton : 
„Zborul șoimului** (color).Producție ziunii din mană.Premieră Episodul 4.21,50 Telejurnal.
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11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor:— Telefilmoteca
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ANUNȚURI DE FAMILIE

Familia îndurerată anunță încetarea din viață a 
aceluia care a fost

IONESCU ION
Inmormînlarea va avea loc azi, 29 iunie, ora 15, 

la cimitirul din Petrila. (8104)

CU tristețe și durere soția Agripina, fiicele Lili 
și Rodica, ginerele Titel și nepoatele Loredana și Mi_ 
haela amintim că se împlinesc 6 săptamîni de cînd 
ne-a părăsit pentru totdeauna cel ce a fost un bun 
soț, tată și bunic
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