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Folosirea eficientă a utilajelor — 
condifie a creșterii 

productivității munciiAm mai subliniat și cil alt prilej : colectivul de mineri de la Aninoasa, specialiștii de aici, aU căpătat mai multă încredere în eficiența mecanizării și, «în consecință, folosesc utilajele de. mare randament, pe o scară mult mai mare. Desigur, încă nu se poate vorbi de un indice - ridicat, dar dinamica producției extrase cu ajutorul complexelor probează un proces ascendent în această privință. Au fost învinse, cu alte cuvinte greutățile întîmpi- nate, care, e drept, aveau și o justificare în structura geo-tectonică a zăcămintelor centenarei mine, ce nu sini de natură să ușureze : folosirea mecanizării în condiții de eficiență. ", -■■■■Așa se face că, la ora actuală, în riadul brigăzilor de producție de la A- ninoasa, vestite mai ales prin minerii săi de la' a- bațajele cameră, au început să se afirme și fron- taliștii și combainierii. Este cazul ortacilor Iui Vasile Florea, din sectorul I, care exploatează un SMA-2. cu foarte bune rezultate. In- cepînd din martie, brigadă a dat, în medie, cite 2500 de tone în plus în fiecare
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lună — și, așa cum afirma șeful ei, „sîritem hotărîți și avem posibilitatea să menținem acest ritm , pînă în august, cînd complexul va fi dezechipat". Pînă atunci, însă, vor fi încheiate și pregătirile la un nou abataj mecanizat, în care va. fi introdus SMA-2 nr. 8, încredințat tot brigăzii lui Vasile Florea. Deja minerii de sub conducerea lui Alexandru Veres și Mihai Grijuc lucrează intens Ia conturarea acestei capacități de producție, în așa fel îneît finalizarea ei să fie corelată cu epuizarea frontalului în care funcționează în prezent SMA-2 nr. 7, unde mai sînt mai puțin de 50 de. metri de înaintare pe direcție.începutul celui de-ăl doilea semestru al anului a coincis cu pornirea. unui alt complex mecanizat — pentru, exploatarea straielor ■ subțiri. Este o noutate pentru mina Aninoasa — și primele zile de funcționare au coincis și cu pri- mele rezultate, meritorii. Brigada, lui Gheorghe Vîs-
C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

Noi sporuri de producție. Continuînd șirul bunelor rezultate înregistrate înacest an, minerii de laLonea și Paroșeni ău extras împreună, peste sarcinile de plan, miercuri, 16 iulie, 537 torte de cărbune, acumulînd astfel de la începutul lunii în curs, 611 și, respectiv, 470 de tone.• Cu rezultate remarcabile în muncă șt în aceas- tă lună, ca. de altfel și de la începutul anului se înscriu minerii sectorului I de la I.M. Paroșeni,' care au contribuit cu peste 25 000 de tone la plusul de
Pledoarie pentru o iestre comunăAtelierul mecanic al I.M. Petrila este deja, centenar, ■ pe frontispiciul . clădirii vechi a mai rămas însemnul de tablă al unei societăți anonime de asigurare din anul 1898 ; meseriașii săi, ... din cei 90 —. foarte mulți tineri, sînt cotați printre specialiștii de elită, care îmbină entuziasmul vîrstei cu firul valoros al tradiției atelierului. Strungarul . George Stransky muncește concomitent latrei utilaje’ deosebite, lastrung, la freză și mașina de rectificat. .Lăcătușul Ion Miclea a făcut cadou unui ortac ieșit la pensie un strung machetă realizat de el, dar, atenție, funcțional. 32 de meseriași, deci fiecare al treilea, au categoriile de încadrare V— VII. Performanțele profesionale se edifică în depășirea cu regularitate de
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aproape 32 000 tone de cărbune pe care îl înregistrează colectivul acestei întreprinderi. Cu peste 10 000 tone extrase peste prevederi se înscriu și minerii sectorului III. Printre brigăzile de elită ale acestor două sectoare și ăle minei se numără cele conduse de Vasile Cojocaru, Fran- cisc Fazakas și Mihai Bar- bacaru.• La mina Lonea cele mai mari plusuri le înregistrează minerii și mecanizatorii din mierocariera Jieț și sectorul IV.
metronom a planului, în primul semestru — plus 715 000 lei la recondîționări, plus 77 800 la confecții piese de schimb. Față de 19 repere, de piese realizate în anul trecut, în perioada analizată s-au înregistrat cu 20 mai multe. ’— Onorăm toate comenzile subteranului, subliniază cu mîndrie maistrul Hans Tlieil, șeful atelierului, cu ambiția de a reduce mereu cheltuielile de timp și fonduri, în care sens nu ne măi adresăm ptentru orice lucrare de reparații sau confecții întreprinderilor specializate din Valea Jiului.Concret, de măi multă vreme, prin atelierul mecanic, mina Petrila își produce singură armăturile TIU Un utilaj „văzut" într-o altă întreprindere, pro-

în climatul de înaltă
exigență muncitorească

Adunările generale 
ale oamenilor munciiIntensă,” prin acțiunile destinate creșterii realizărilor, pe care colectivele muncitorești le dedică împlinirii a 21 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, și rodnică, prin rezultatele care încununează efortul creator al poporului, luna iulie este, ca în fiecare an, străbătută de semnificative manifestări ale autoeonducerii muncitorești, ale democrației socialiste, revoluționare. In această perioadă, în climatul de exigență al unor dezbateri orientate spre căutări novatoare, în secții, ateliere, sectoare, întreprinderi și instituții se vor desfășura 
adunările generale ale oa
menilor muncii, chemate să- supună . analizei activitatea și rezultatele, primului semestru, să adopte măsuri pentru dezvoltarea activității economice și de investiții pînă la finele anului, pentru intensificarea preocupărilor educative și soluționarea problemelor din sfera vieții sociale. ;In întreprinderile miniere din Valea Jiului, în ce
iecțat și construit în atelier, cu o productivă mașină de curbat. De ani buni,, dispozitivul de răpit armături, de asemenea conceput la Petrila, a cucerit teren și în alte întreprinderi miniere. Electricianul Alexandru Griober și-a demonstrat capacitatea tehnică prin realizarea unui extractor de cupru din statoarele motoarelor care nu mai pot fi. recondiționate ; într-o singură lună a recuperat 1213 kg cupru. Și exemplele de acest -fel ar putea continua. .— Recondiționăm axe de rotoare pentru toată gama de motoare, axe diferite pentru benzile transportoare, completează gama lucrărilor executate Andrei

Ion VUI.I’E

{Continuare in ptiu a 2.-a) 

lelalte unități practica anilor precedenți a dovedit că organele colective de conducere, sub directa îndrumare a organizațiilor de partid, au acordat maximă atenție pregătirii și desfășurării adunărilor generale, creșterii rolului lor . în viața colectivelor. Exigența, răspunderea muncitorească, spiritul novator s-au afirmat ca atribute esențiale ale dezbaterilor, tot așa cum s-au afirmat, Ade. fiecare dată, neîngăduința, față , de neajunsurile din munca unor cadre; a unt» compartimente sau formații de lucru. Pe fondul a- nalizelor exigente întreprinse de consiliile oamenilor muncii .și în spiritul dezbaterilor constructive care au avut Joc, adunările generale contribuie la consolidarea experienței pozitive a fruntașilor, la mobilizarea și valorificarea mai bună a* potențialului și resurselor de care . dispun, colectivele.Cu privire Ia domeniul minier, într-o enumerare
(Continuare în pag a 2-a)

IN PREOCUPĂRI
Creșterea vitezelor 

de înaintareIeri, . la întreprinderea minieră Livezeni, în stratul. 3, orizontul 340, blocul VI, a fost pusă în funcțiune o combină de înaintare. Utilajul este destinat accelerării lucrărilor de pregătire â unui abataj frontal cu o lungime de 180 de metri.Rezultatul primei zile de funcționare, ca și parametrii obținuți în cursul probelor tehnice ărgtă că. prin folosirea combinei, se vor putea obține viteze de înaintare de trei ori mai mari decît cele consemnate anterior la executarea galeriei de cap a viitoarei capacități de producție. In felul acesta, brigada condusă de Gheorghe Lițcan, care a montat și exploatează utilajul, va putea firlaliza mai repede . lucrările de pregătiri, de- I vansînd punerea în- fUtic- | țiune a abatajului. (S.B.) ■
„EPOCA NICOLAE CEAUSESCU” - EPOCA UE AUR A DEVENIRII NOASTRE s 

In anii celor mai mărețe prefaceri, în Valea Jiului aii fost create mii de 
noi locuri de muncă, prin dezvoltarea industriei ușoare și alimentare. Au luat 
amploare investițiile pentru crearea de not capacități de ițroducție pentru miner 
rît.și Construcția He mașini. Ș-a asigurat creșterea niveitilui ’ tehnic ăl unităților* 

"prin dotarea cil aparate moderne,. mîpuite' cu multă pricepere de tineri.

Imaginile noastre prezintă aspecte de muncă de Ia IFA 'Vîscoza, între
prinderea de tricotaje, IU MI’, IM Paroșeni și noua preparație Livezeni — uni
tăți economice' create sau modernizate în acești ani bogați în înfăptuiri socia
liste. - ' ' ■' ■ • -■ ■ ■ .



2 S t eagui ro șu VINERI, 18 IULIE 1986

EBSE9 R a

Adunările generale ale oamenilor muncii

co-SăPe des-
Arii efectuat de ctnînd, împreună cu pit. Doru Bo- losin, din cadrul Miliției orașului Lupeni, un raid- anchetă în unitățile merciale din Lupeni. mai notăm contribuția care și-au adus-o lafășurarea acțiunii noastre inspectorul, comercial Ștefan. Dinu, și economista Sorina din cadrul ICS Mixtă peni. Iată principalele statări :

UNITĂȚILE 
ALIMENTARE 

— CALIFICATIV MAXIM!Unitățile cu program de autoseivire de pe raza o- lașului Lupeni. beneficiare ale unui fond de marfă divers, au menirea de a asigura o ritmică aprovizionare a locuitorilor. " bună împărțire i rială, ele asigură zionare care nu distanțe mari de pentru locatarii mai importante;. Dintre unitățile, au lăsat o impresie: rele, cu nr. 274 (șefi de uitate Maria Mayer și lena. Bodeșcu), 290 (Fildfte- ia Sima), 277 (Nicolae Fio* rea și Maria Apostolescu), t>8 (Minerva Med rea și Simfonia Ciopeică) și . 261 (Francisc Brașovean și Marta Czifra). Curățenie de- săvîrșită, bună prezentare 
a mărfurilor, solicitudine’ din' partea vânzătorilor. ordine în magazii — iată cî- teva constatări îmbucurătoare.
MĂRFURI IN... REZERVAUnitatea 181 — Cofetărie — Bărbăteni. In general.

con-

’ ordine deși în privința curățeniei este loc pentru mai bine. In magazie,. alături, d e mărfuri care, se găsesc și la vînzare, două. sortiiriente... surpriză: 17,400 kg de cașcaval și 200 conserve — pate de ficat. Conform avizului de primire... sînt. în regulă. Nu- . mai că nu e totul chiar așa de simplu... I De ce ? Pentru că,, ne precizează Vîn- zătoărea de serviciu,, „Si■Râid-a'nchetă
Cu terito- o aprovi- iinplieă ‘ parcurs din cele cartipre. vizitate bună u- E-

■cestea nu. se vînd pînă nu vine ..șeful, șă dea telefon la birouri pentru., prețuri". Și cum șeful era plecat la,,. București, marfa stă în..; rezervă ?! L i
IN VIZITA LA... 
A-LIMENTATIA 

publica
Dom hi de<ii 4a cantina- restaurant odată cu . controlul , efectuat do inspectoratul Comercial de stat. Constatări mulțumitoare în privința gramajelor și a rețetelor. . Lipsa ecusoa- 

nelor la cîteva lucrătoare și faptul că în privința curățeniei se mai pot face eforturi nu reduc meritele unui colectiv care reușește să obțină lună de lună depășiri însemnate și să ofere sortimente suficiente de preparate sutelor de muncitori ce lucrează . pe șantierele din apropiere. Aici i. însă un aspect nega*

tiv : în pauza de masă, în intervalul dintre orele 12,00—13,00, cantina-res- taurant este asaltată de amatorii de... bere îmbră- cați în salopetă de lucru, ei contravenind astfel reglementărilor Decretului 400/1981.Constatări deosebite: în privința eforturilor de a a- sigura. nu numai un meniu diversificat, dar și de calitate foarte bună, merită a fi trecute și în ; contul unității 114, Complexul de alimentație publică. Șefii de- unitate — Gheorghe Fie- ra și . Gheorghe Dochifu. Bucătar șef Ioachim Albes- cu. In momentul raidului se ofereau șapte feluri de ciorbe,' treisprezece feluri doi, cinci feluri de minu- turi, diferite deserturi I Curățenia, bună aprovi- 1 zionare, atitudinea . civilizată — toate la ele acasă, ea de altfel și la unitatea 146 „Cina" (Marin Popa), precum și la patiseria-co- fetărie, gestionată de Maria Popean, dovedesc că se întreprinde totul ca in o- rele petrecute aici Consumatorilor să li se ofere ceea ce doresc.
Alexandru TATAR

(Urmare din pag. I) ceste brigăzi — cum sînt cele conduse de Grigore Mîndruț, Ștefan Alba, Fran- cisc Fazakas, . Constantin Ciobănoiu și alții — activitatea este dominată de o 
disciplină exemplară, fondul de cadre, mineri, mecanici , electrolăcătuși, a-

succintă a resurselor ce trebuie să se afle în atenția organelor colective de conducere, a tuturor parti- cipanților la adunări, ' pe un loc central se situează 
valorificarea superioară a 
capacităților de producție, sigură toate lucrările nece- îndeosebi a celor dotate cu sare în abataj, ' ........ *tehnică modernă. Este cunoscut că în unele abataje mecanizate se înregistrează încă, randamente productivități inferioare celor planificate — fapt ce se datorează unui complex de cauze proprii : rarea funcționării

a utilajeloracest fapt, preocuparea pentru reducerea imobilizării zestrei tehnice; pentru repunerea ei în locurile- cărora le este destinată — fronturile de cărbune. In același scop, converg și măsurile tehnice și orga-' nizatorice luate pentru optima desfășurare a aeti- ’ vității de demontare și montciTe i complexelor, în așa fel încît această activitate să se desfășoare cu rapiditate. Ea a fost încredințată unei l: brigăzi specializate, cea condusă . de Mihai Grijuc, „întărită", la nevoie, cu minefi specialiști din cadrul echipei service a minei. Sprijinul Vine, de regulă, atunci lucrările de montare tră în linie- dreaptă", cînd se pot „cîștiga"

(Urmare din pag I)lă, un colectiv .ele mineri ; harnici, care s-a -evidențiat in activitatea din abatajele eu trepte răsturnate, a . obținut, încă din start, productivități superioare. Ei vor atinge, foarte repede, randamente de II-—12 tone pe post, adică dublul ce- , Idi obținute in condițiile . metodelor clasice. Aceasta, poate si pentru câ însăși brigada a făcut pregătirea noii capacități. deci a lucrat du foarte mare■ atenție și la. parametri maximi de calitate.Desigur, în prezent, mina Aninoasa nu dispune de o prea puternică zestre tehnică — ne referim la complexele mecanizate. Dar 
e folosește cu eficiență. Din ceie trei asemenea utilaje de măre randament, două se află permanent în funcțiune, iar cel de-al treilea este „reciclat", adică pregătit pentru o următoare intrare în producție, pildă, SMA-2 nr. 6 a deja dezechipat și se pe fluxul de reparații, crările acestea, de mai re amploare (pentru, că u- tilajul are o vechime de mai mult de patru ani), vor fi executate, eu precădere, în atelierul clin subteran, de la suprafață fiind a- d,use doar reperele care să înlocuiască subansamble- le eu un foarte mare , grad de uzură. Demonstrează,

De fost află. Luma-

cînd „in- cleci ore și zile prețioase de puneie în funcțiune în , elevații, a noilor capacități.Se poate afirma, cu îndreptățire, că, la mina A- ninoâsa, coordonatele mecanizării circumscriu, producții sporite de cărbune, că zestrea tehnică, folosită cît mai eficient,, poate și trebuie să devină o pîrghie importantă creșterea productivității muncii și îti recuperarea restanțelor miegistrate în primul trimestru al anului, prin ridicarea. cu mult peste indicatorii de plan ai acestei perioade, a cantităților de cărbune extrase zilnic din subteran.Jiului către ortacii lor din bazinul carbonifer al Gor- jului. (Al. II.)EXPOZIȚIE, cercului de artă ț „Paleta" din Lupeni deschide, în zilele ce meazâ o nouă expoziție, cu lucrări de grafică si pictură, de data I această, în orașul minerilor gorjeni, I Motru. Peste 60 de lucrări vor purta la Motru un 
I cald și sensibil mesaj ar- 
I tistic al creatorilor plas- 
1 tici amatori din Valea

Membrii plastică i vor m-
NOI APARTAMENTE. Constructorii din brigada nr. 10 a ACM Petroșani au pregătit pentru recepție 21 de noi apartamente în blocul C. Odată cu aceasta ei au raportat în perioada care a trecut de Ia începutul anului 151 de noi apartamente. Pînă la sfîfșitul anului vot mai fi predate în reședința, de. municipiu, de aceiași constructori,..

In strînsă legătură cu producția, pe agenda ■ de lucru a adunărilor generale ale oamenilor muncii ■trebuie să stea și problemele — deosebit de importante — ale eficienței economice ; gospodărirea cu 
maximă atenție a bunuri
lor, reducerea consumuri
lor și cheltuielilor de pro
ducție, economisirea ma
terialelor, încă din faza de elaborare și promovare a Unor tehnologii, intensifi
carea acțiunilor din sfera 
celor trei ,,R“. ;Analizele ce vor fi întreprinse, dezbaterile — la care sînt chemați să participe un mare număr de pameni ai muncii, conducători de formații, fruntași în . producție, cadre tehnice și de specialitate, șefi de coin- i, - .... ’ colective de conducere — au menirea să asigure în cea de-a doua parte a anului, înscrierea activității economice la noi cote cantitative . și calitative, să stimuleze spiritul novator, să pună în valoare la adevăratele posibilități, potențialul creator existent în toate unitățile municipiului.

dcsfășurînd 
acțiuni preventive prin re
vizii tehnice de calitate, în timp ce plasarea frontu- și lui nil este afectată de absențe nemotivate. In cadrul sectoarelor miniere care au acumulat experiență, rezultatele bune sînt urmarea corelării optime a pre- 

..................... . “J,
dirijării atente a liniei de 
front, preocupărilor dovedite în privința calificării 
cadrelor și asigurării unui . . .nivel ridicat de profesiona- :: paftimente și cercetători litate în brigăzi și forma- membri ai organelor ții. In aceeași măsură, în a-,cadrul acestor sectoare afost acordată atenție conținutului acțiunilor educative,. muncii' politice de la om la om, ca șj, soluționării problemelor de viață ale oamenilor muncii, mai cu scamă ale tinerilor, pentru integrarea lor în colectivele de muncă și reducerea fluctuației.. I

neasigu- irepro- șabile a utilajelor prin re- gălirilor noilor capacități, vizii: tehnice și reparații de .. . .calitate, nerespectarea întocmai a tehnologiilor de extracție, plasarea insuficientă a fronturilor de lucru, asistența tehnică necorespunzătoare pe unele schimburi ș.a. Dovada - că obținerea de randamente inferioare are cauze subiective ne-o oferă tocmai formațiile fruntașe — de la minele Lonea, Paroșeni și din cadrul altor unități — a că.ror activitate este străbătută de o organizare cu adevărat superioară a producției și a muncii. In a-
Pledoarie pentru o zestre comună de inteligență strungarul Albert Deak, cel care face toate matrițele, lăcătușii Ioana Șoiman și Elisabeta Costea. strungarul Georgeta Tătar și ciți alții.Așadar, pledoaria pen- tru noutatea tehnică și teh- rațiunile de confecții, de . nologică estemontare. Un alt avantaj, concret de investițiașuporții pot fi montați la ' .................orice distanță', la o bandă de 180 m ăm obținut o economie de 82 000 lei. E- ficiența e subliniată și de solicitările subteranului, după sectorul IV (pe plan înclinat I) și UI-ul va fi astfel dotat.Cine sînt autorii acestei ___ _______ :_ ______' tehnice ? Șeful de echipă Cornel Gu.șet cu lăcătușii săi, formația lui Vasile Gros, specialiști în armături TEI, formațiile lui loan Tătar, Vaier Călinoiu, care au în grijă reparațiile de pompe și instalații de ridicat.

(Urmare din pag, I)Cozma, secretarul organizației ele bază, șef de brigadă la confecții metalice. Am modificat stația de ac', ționare a transportoarelor cu bandă, de acum folosim reductoare TR-3,‘care se găsesc mai ușor'și se prind direct de , • stație. Ne-am construit mașini de reliie- tat bride pentru TH ; fe-> condiționăm pinioane pentru reductoare, cilindri P90, ■axe pentru toate tipurile de pompe. Să fim .sinceri, , unele din dispozitive le-am „fotografiat" împreună eu maistrul Theil în alte întreprinderi. Zestrea ■ tehnică, noutățile în domeniu, trebuie să constituie, <' ’ . ' ’Uit bun comun al. atelierelor mecanice minelpr: din Valea Jiului, iată de c.c credem că ar fi binevenite schimburi de
după părerea noastră1 tuturor ale

experiență lunare între spe- perioare, execută cialiști.Această idee valoroasă că, în anii noștri, meseria se desăvîrșește prin schimb, de informații, de experiență, e subliniată practic, de Un alt succes al colectivului. La Lupeni, în atelierul similar, tandemul tehnic Theil-Cozma a descoperit modulele de bandă 'l'MB modulară. Consultațiile cu meseriașii din atelierul propriu s-au încheiat cu concluzia că modulele pot fi realizate și la Petrila. In urmă cti trei luni s-a purces la treabă și lucru remarcabil, îmbunătățirile ____ _ ___ _ _______au condus la economii în- permanente înnoiri semnate de manoperă și piese, la funcționalitatea sporită a instalației.— La Lupeni, trei oameni cu categorii diferite meșteresc trei zile la’ un modul. La noi. șase meseriași, dar cu categorii su-

alt succes al colectivu-
perioare, execută două module pe zi, la fiecare modul rezultă o economie de 1375 lei față de modelul clasic; Am modificat sistemul de prindere ă supor- ților de asamblaje, în a- ceste fel se ; ușurează ope- subliniată inteligență tehnică a meseriașilor atelierului mecanic al I.M. Petrila, de rezultatele lor .deosebite, din care nu fac* un, secret profesional. Dimpotrivă, în acest context ei sugerează crearea ' uhei „bănci de idei“ lă nivelul combinatului minier, în ceea ce privește utilajele, -calitatea și gama sortimentală a pieselor confecționate sau recondiționate, propunere care merită toată atențit), iată de ce pledăm și,noi în. favoarea

Două valori Curățenia și...O zi însorită, o zi adevărată de Vară, cum puține ne-a hărăzit acest , sezon estival, A fost, așadar, un motiv serios ca în spatele enormului edificiu, unul din cele mai mari blocuri centrale ale Petroșani ului, strada, aleile, parcare să se într-o lume a beranței. O zi pe care micii blocului o meritaseră prisosință după anul Iar abia încheiat.Dar a venit și seara.. Rînd pe rînd, micii și trudiții participant ta „evenimentele străzii* s-au retras spre casele lor. Pe spațiul dominat de animația zecilor de copii s-a așternut liniștea.:. Dar a mai rămas ceva, ceea ce poate să ră- mînă după o zi de joacă pe urmele a zeci de copii... și ceea ce împestrițează eu

spațiul de transforme Jocului, exude vacanță locatari ai cu șco-

totul neplăcut căldări mul, zonele verzi și degradează estetica străzii, a spațiilor publice din jurul blocurilor unde sînt multi copii și, hai să recunoaștem, și acolo unde sînt mai puțini..; . ■ X N'Dar cu cîțiva dintre ■ cei care au beneficiat de țiul de joacă și acum retras mulțumiți, un tar, om cu părul alb, avut un scurt . dialog,le-a spus acel cr cu părul alb celor mici nu știm... In schimb faptul... adică fapta celor mici ce a urmat dialogului contează. Au făcut o curățenie e- xemplară, au adunat toate liîrtiile și alte resturi ce au rămas din timpul zilei. Și au repetat fapta lor și în zilele cînd a fost nevoie. Cine au fost ei ? Cîțiva pionieri dintre care

spa- s-au loca- â Ce

încă 164 de apartamente, bara de instruire a tinere- care .se află in construcție, tului pentru apărarea patriei, Participă, elevi din Nu- ciclul II, anul I de pregă- funcționeazâ de 21 iulie.PENTRU MINERI. 1 . mai în această săptâmînă, serele IACCVJ din Lupeni au livrat cantjhei Lupeni 1200 kg roșii, kg Castraveți și 2000 ardei iute. Legumele bogățesc meniul oferit norilor
minei 400 de lm- mi-’ înainte de intrarea ‘ în subterane. (Al. H.)

tire. Tabăra pînă în data dini aceastăINCEPÎND lună, la căminul de nefa- miliști al I.M. Dîlja, a fost amenajat un dispecerat de primire a celor care doresc să se încadreze în muncă. Totodată, au fostIERI la Liceul industrial amenajate trei camere cu Petroșani s-a deschis ta- 28 de locuri pentru caza-

frumosulla doi, care au fost și animatorii „acțiunii", transcris numele, pionierii Ciprian lugariu și Olivia Carmen 'Fanase, ambii din ciclul I al Școlii generale nr. 1 din petroșani și ambii locatari ai blocului 95 Hermes. Nu- , mele lor merită cunoscute!Și, mai mult, merită cunoscută fapta lor, exemplul lor. de conștiință vică. „Mîine ne jucăm- noi aici, spun ei, și de locul nostru de joacă nu arate curat, să nu frumos ?!“. . .O judecată simplă promovată . în toate străzile și blocurile, ar face ca a- ceste două valori ale educației — curățenia și frumosul — să cîștige mai mult teren. Ar merita cu pi isosință.

ni s-au . Sînt

Dan STEJARUrea lor pînă la perfectarea formelor de încadrare.ȘASE tineri rugbiști la CSȘ Petroșani se afla în perioada lie într-o tabără tire și selecție a de perspectivă înEi vor fi însoțiți de prof. Ovidiu Florescu.

de vor iu-20—29 de pregă- juniorilor București.
TABĂRA. Incepînd de astăzi un grup de 10O e- lcvi din școlile Văii Jiului își vor petrece o parte din

La instalația de pasteuri- 
rizare, de la fabrica de lap
te Livezeni — muncitoarea 
Ludovica Singeorzan, o 
fruntașă a unității.

1vacanță, pînă în 27 în tabăra organizatăGura Humorului. In mosfera odihnitoare, erelor,cunoaște și de ai tă din pitorească. (T.S.)
fieă tab nierii vor numen tele coastă zonă
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Constructorii obiectivelor de investiții miniere

PE MAGISTRALA PREZENT-VIITOR
„Un obiectiv principal ai cincinalu

lui 1986—1990 il constituie creșterea 
productivității muncii pe baza organiză
rii mai bune a producției și a muncii, pre
cum și a automatizării, cibernetizării și 
robotizării producției. In domeniul con
strucțiilor, importantă ramură a industri

ei, se prevede dublarea productivității 
muncii in perioada 1980—1990, prin asigu
rarea unei creșteri anuale de 10 la sută 
a productivității, acționindu-se pentru ex
tinderea mecanizării lucrărilor pe șantie
re".

NICOLAE CEAUȘESCU

Realizări cu care ne mîndrimIn ansamblul mărețelor Înfăptuiri dobândite în anii construcției socialiste, dezvoltarea activității industriale de extracție și prelucrare a cărbunelui din bazinul carbonifer al Văii Jiului este deosebit de semnificativă. Capacitățile de extracție și de prelucrare superioară a cărbunelui au crescut an de an prin înfăptuirea unui amplu program de investiții, îndeosebi în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, Rememorînd drumul de fapte și împliniri parcurs în acești ani de colectivul întreprinderii de construcții și montaje miniere Petroșani, a- cum cînd se împlinesc 21 de ani de cînd în fruntea partidului se află cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, clarvăzătorul strateg al înfăptuirilor socialiste de pe pământul patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, putem desprinde semnificații profunde.In urmă cu 31 de ani, cînd a luat ființă, unitatea noastră era denumită „Serviciul de întreținere a coloniilor muncitorești", dar efectua și unele lucrări de reparații capitale a mijloacelor fixe din cadrul CMVJ. Abia în 1952 ea a devenit unitate de construcții și .montaje miniere, prețuind în cadrul CMVJ activitatea de investiții și de modernizare a minelor. In acei ani ai începuturilor se executau anual lucrări, de construcții și montaje în valoare de 8— 10 milioane lei, abia în a

nul I960, atingîndu-se cifra de 30 milioane. Din 1965, după cel de-al'IX-lea Congres al partidului, a luat ființă Șantierul Petroșani al 'frustului de construcții și montaje miniere București. Odată cu aceasta a demarat și un amplu program de dotare a unității noastre: cu mijloace mecanizate. Gama lucrărilor de investiții s-a extins considerabil. Capacitatea de execuție a sporit. Deosebit de semnificativ în acest sens este că, în 1965, transportul betoanelor și al altor materiale se făcea în mici containere, cu tracțiune animală, iar. betoane- le se preparau și se turnau manual. In prezent, prin extinderea mecanizării, transportul și turnarea betoanelor, alte lucrări grele sînt în întregime mecanizate, la toate punctele de lucru. Valoarea totală : a lucrărilor de construcții și montaje miniere pe care le avem de executat în- tr-un singur an, în 1986, este de 372 milioane lei, de peste 37 de ori mai mare decît cea din 1965. In prezent, IACMM. dispune de o puternică bază de producție proprie, de o uzină care concentrează activitatea de întreținere și reparație a modernelor utilaje din dotare, de patru brigăzi complexe capabile să execute lucrări de înaltă tehnicitate și de o calitate superioară..Acum, cu puțin înainte de data în care întreaga țară omagiază Ziua constructorului, colectivul nos-

tru se mândrește cu faptele sale de muncă. Puțurile cu schipUri din incintele întreprinderilor miniere, puternicele și modernele instalații de compresoare, de ventilatoare, instalațiile de telegrizumetrie, noile întreprinderi miniere Livezeni, Bărbăteni, Paro- șeni, Valea de Brazi, Lupeni Sud, extinderile capacităților de preparare de la Lupeni, Coroești și Petrila, și multe alte o-biective de investiții mi-aiere, făurite de constructorii din cadrul IACMM Petroșani, constituie mărturiile potențialului tehnic și uman al colectivului nostru, o creație a epocii de mărețe. înfăptuiri care a intrat în conștiința națiunii sub atît de semnificativa denumire de „Epoca Nicolae Ceaușescu".Con.știenți de marea răspundere care ne revine în înfăptuirea amplului volum de investiții din actualul cincinal pentru dezvoltarea și modernizarea mineritului și sporirea capacităților de preparare a cărbunelui pentru cocs și semicocs, noi constructorii de la IACMM, vom face totul pentru realizarea sarcinilor de plan în condiții de eficiență economică sporită. Dispunem, de o bază tehnică modernă, de cadre -de specialiști și lucrători de înaltă calificare profesională, de tot ceea ce e necesar pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor de investiții miniere și nu vpm precupeți nici un efort pentru ă contribui la realizarea mărețelor sarcini stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.
Ing. loan LĂSAT, 
directorul IACMM 

Petroșani

Constructorii din cadrul antreprizei vor realiza și 
un însemnat număr de apartamente pentru persona
lul muncitor din întreprindere.

iiniărfitoare inversa
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Pagină realizată de
Viorel STRAI Ț,

Foto: Al. TATAR și 
C. A M ĂRIEI

Pe albia Jiului de Est, lfiigă noua mină Livezeni a prins contur în ultimii ani o clădire înaltă cît un bloc cu opt etaje, peste liniile de cale ferată se țese o rețea de benzi transportoare, au fost construite aici silozuri, depozite. Este platforma industrială a unei noi unități, care în curînd va începe să- producă — Preparația Livezeni. Aici, pe zi ce trece, numărul constructorilor e tot mai mic, iar cel al monturilor, al specialiștilor în electrotehnică și electro-, a crescut consi- spune numără- premergă.- funcțiune preparare
al specialiștilor .............. și L mecanică a crescut derabil. Se poate cil ș-a declanșat toarca inversă toare punerii în a , primei linii de a cărbunelui. Este un bun prilej să reamintim numele rarilor rilor, e <• 11 i de Alexandru Mihai. Vagiuc, Ștefan vâilă, Constantin șelu, Constantin al celor Ce au- pus în operă aici mii de tone de materiale, lăsând în urma lor o construcție care va dăinui peste ani și generații.Montorii din formația complexă condusă de sing.

acum dulgherilor, fie- betoniști, zida- betoni.știlor din p e 1 e. conduse Ionciulescu, * ' Șu-Frumu- Năstase,

Viziru, Petru Gri-GI11- zile bine

Sergiu Teica sînt cei ce au preluat ștafeta de la constructori .și trăiesc zile febrile, de. aprigă 'tițic cu timpul respectarea începere a probelor nologice. Pe viitorul tehnologic : de preparare cărbunelui, electricieni, instalatori lăcătuși conduse«,. de Aurel Găvan, Nicolae T Constantin Știucă, Albu, Vasile Costică, gore Popescu, Aurel bjm trăiesc . in aceste satisfacția lucrului făcut.Specialiștii de la IMSAT București, sub coordonarea aceluiași inginer Sabin Popescu pe care l-an) întâlnit și pe șantierul extinderii preparației din Petri- la în urmă cu doi ani, lucrează intens la ultimele montaje electronice. Zi de zi, ceas de ceas prind contur instalațiile de matizare complexă, parația Livezeni, o operă a constructorilor montorilor de .obiective de investiții miniere va intra în curînd țn circuitul industriei miniere din Valea Jiului ca o unitate modernă, ce va. asigura sporirea cantității de cărbune Valorificat superior.

compe- pentrti termenului de toii— flux a formațiile de și

auto- Pro- nouă ' și

activită- semestru

Un simbol al modernizării mineritului din Va
lea Jiului: turnul puțului cu seliip de la Lupeni. 
Fluxul dc producție, de la suprafață și din subte
ran, este urmărit de la pupitrul instalației centra
le de dispecerizare, cu televiziune în circuit închis. 
Toate aceste dotări sînt creația constructorilor din 
cadrul brigăzii 4 Lupeni — Valea de Brazi.

! î I I lV II I
î 
l

La încheierea ții din primul al acestui an, colectivul brigăzii Lupeni-Valea de Brazi a raportat un frumos succes în muncă. Este. Vorba de realizarea și depășirea sarcinilor de plan la lucrările de construcții și montaje, prin punerea în funcțiune a 14 importante obiective de investiții miniere peste sarcinile de plan. Printre obiectivele puse la dispoziția beneficiarului, se numără instalația' stației de degazare centrală de la I.M. Bărbăteni, amplificarea stației de com- presoare de la galeria de coastă, orizontul 650 de la I.M. Bărbăteni, amplificarea centralelor mice de la puțul nr. din incinta minei ' câni și altele. Notamceste Succese remarcabile în biroul tovarășului Carol Ridzi, șeful brigăzii Lupeni — Valea de Brazi. Un adevărat stat major al activității unui colectiv care are eșalonate lucrări din Lupeni pî- nă la Cîmpu lui Neag, pe

ter-5 si Uri-
a-

o distanță de peste 20 de kilometri, cu puncte de lucru, răsfirate pe văi și dealuri. Cu ajutorul in- terfonului și stațiilor de radio portative, din biroul șefului de brigadă menține o legătură manentă cu maiștrii se per- de

brigadă un stil de muncă în care primează operativitatea, promptitudinea în rezolvarea problemelor.Rezultatele obținute de -oamenii brigăzii, faptele lor de muncă sînt deosebit de semnificative. Timp, de cinci ani consecutiv,
Un colectiv pe care-l recomanda 

faptele de muncăla principalele puncte de lucru, cu stațiile de preparare ; a betoanelor și m o r t a re 1 o r, "cu stația-uzină de reparații a Utilajelor și cu conducerea* Antreprizei din Petroșani. Se dau și se primesc Fiecare minut,oră de lucru aduce nou. Operativitatea rezolvarea diverselor bleme cu care se fruntă constructoriiun fapt firesc al activității cotidiene. De ani de zile s-a încetățenit în

dispoziții, fiecare ceva în pro- con- este

colectivul brigăzii s-a situat în fruntea întrecerii socialiste dintre cele patru brigăzi ale întreprinderii de antrepriză. In aceeași perioadă de timp, lăcătușii montori din formația complexă condusă de Ioan Popa au ocupat, de asemenea, primul loc pe panoul fruntașilor. Alături, pe același panou, pot fi înscrise numele ' constructorilor din formațiile duse de Constantin fie (zidari), Toma :ioaiei și Ioan Mănăz.ăran
con-Ano-

Arhiri-

(dulgheri), Iosif- (fierar-betoniști), culariștilor din lui Ion Știucă, al lor Geza Kiss, Ion Dascălii; Erwin Wicssenmayer, Constantin Gal, al conducătorului auto Ștefan Ior- dăconi. In prima jumătate a lunii iulie, datorită abnegației dovedite de constructorii din cadrul brigăzii, sarcinile 'de plan raportate la cerințele .zilnice- de fost depășite„Vrem să ne și in acest an 1 în întrecere, ne-a tovarășul Petre Fusu, secretarul organizației de partid din cadrul brigăzii. ' De. fapt, câteva din prevederile înscrise în angajamentul colectiv a- nual la nivelul brigăzii au fost deja îndeplinite".Un colectiv pe care-1 recomandă eu . prisosință faptele de muncă, lăudabile, consistente în realizări de prestigiu — iată ce se poate spune de <£iua constructorilor despre harnicul colectiv al brigăzii Lupeni 7- Vădea de Brazi.

Borșodi al funi- echipa maiștri-

planmenținem pe locul spus
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Din țări în curs de dezvoltare TV. 21,00
memento

IX- mo-
Mesajul pentru pace al 

femeilorCIUDAD DE MEXICO 17 (Agcrpres). — Uniunea națională a femeilor mexicane a adresat un mesaj secretarului general al ONU, Javier Perez de Cuellar, în care se cere intensificarea eforturilor Națiunilor Unite și ale întregii comunități internaționale pentru oprirea cursei înarmări-

mexicanelor, realizarea dezartnîi riizarmării nucleare, șiîn primul rînd a de- “ " ’ . încetarea procesului de militarizare a spațiului cosmic. în document se relevă,de asemenea, necesitatea soluționării pe politică, pașnică a lor conflictuale din rica Centrală și din regiuni ale planetei.
cale stări- Ame- alte

O conferință internațională asupra ameliorării a- griculturii în țări în curs de dezvoltare din Africa s-a deschis la Cairo, cu participarea delegațiilor din mai multe state ale regiunii. Reuniunea se desfășoară sub auspiciile Or- _ ganizației Națiunilor U- ” nite pentru Alimentație și

(FAO) și cu unor . repre- partea unor internaționaleParti cipanții

-

IN PORTUGALIAMari manifestații muncitoreștiLISABONA 17 (Agerpres). — In Portugalia se desfășoară o săptămînă de luptă pentru drepturile celor ce muncesc. La chemarea Centralei Intersin- dicale, în capitală și în alte orașe au avut loc mari manifestații ale lucrătorilor din industriile automobile și textile, transporturi, ale de din funcțio-

narilor bancari, care s-au pronunțat pentru apărarea cuceririlor democratice ale revoluției din a- prilie 1974, a drepturilor oamenilor muncii și pentru inițierea unor măsuri urgente dc către guvern în vederea combaterii șoma- ’ jului și îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale populației.

• SAN MARINO 17 (A- gerpres). — Partidul De- mocrat-Creștin Sanmari- nez (PDCS) și Partidul Comunist Sanmarinez (PCS) au convenit să formeze un nou guvern pe baza unui program care urmează a fi elaborat pînă la începutul săptămînii viitoare. PDCS, care — după demisia coaliției de stînga — primise însărcinarea să inițieze consultări exploratorii, a cerut celor doi căpitani regenți ai republicii un mandat oficial în vederea formării viitorului guvern.

Agricultură participarea zentanți din organisme specializate, vor discuta metode și procedee de creștere a randamentului agricol prin utilizarea rezultatelor cercetării științifice.
☆Organizația pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI) și Centrul de Tehnologie Regională Africană (CRÂȚ) au elaborat un proiect privind schimburile de informații tehnice, denumit „Legături africane", care va permite țărilor de pe a- cest continent să-și coordoneze eforturile în domeniul dezvoltării industriale — informează .»•? genția PANA.

'■ x
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20,00 Telejurnal.20,20 Congresul allea al P.C.R., ..ment crucial în noua istorie a României.— Agricultura — mură de bază a conomiei țării documentar.20,35 Este Congresul lumină peste vreme.— Versuri și cîntece patriotice, revoluționare.

ra-e-
IX

20,45 Cadran mondial, (color).' Prestigiul fără precedent al României în Epoca - Nicolae Ceaușescu.Serial științific, (color). , *
„Din tainele mări
lor".Episodul 8. ■-21,30 Timp al marilor în- Ț făptuiri revoluționare (color).— Constanța — o poartă albastră spre lume.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.
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Trustul antrepriză generală 
de construcții montaj 

Hunedoara-Deva

DUPĂ CUM releva recent publicația „The New York Times", in S.U.A. continuă procesul de majorare a taxelor de studii în institutele de învăță- mînt superior. In actualul an universitar,. majoritatea institutelor vor majora taxele cu 7—9 la sută. Din anul 1974 și pînă în 1985, taxele medii în învă- țămîntul superior american au crescut de la 3 860 la 9 022 dolari.CA URMARE a măsurilor . neadecvate de protecție a muncii, în unele ramuri industriale ale Italiei peste 4 000 de persoane își pierd anual viață în accidente de muncă, informează agenția Reuter, citind un raport oficial dat publicității la Roma.• ; ALCOOLISMUL a luatproporții în R.F.G. Potrivit unui raport oficiat dat publicității., la Bonn, numărul persoanelor care au nevoie • de tratament medical în urma abuzului de alcool se ridică Ia 1,5 milioane, față de 900 000
ta

Duminică, 20 iulie

in 1975. După cum relevă a- genția Reuter, autoritățile federale încearcă, prin diverse măsuri, să stopeze a- ceastă tendință.COLABORATORII ' științifici ai Universității tehnice din orașul Darnstadt (landul Hessen) -au anunțat că nu vor participa la nici o temă de cercetare legată de programul american de militarizare a spațiului cosmic cunoscut sub numele de „războiul stelelor".DUPĂ CUM relevă un raport al UNCTAD, de la începutul anilor ’60 aproape o jumătate de milion de muncitori calificați au fost racolați din țările în curs de dezvoltare, de a- cest imens „capital uman" beneficiind o serie de state occidentale . dezvoltate. Ținînd cont că pregătirea

a

............. .. ....„----------------------  unui specialist necesită fonduri de circa 55 000 do- 4ari, „exodul creierelor" a- sigură statelor industrializate occidentale mari profituri suplimentare.PRODUCȚIA de grîuSiriei a crescut în acest an cu 15 la sută față de recolta anului precedent — a informat ministrul agriculturii și reformei agrare, Mahrhud Al-Kurdi. Potrivit aceleiași surse, citate de publicația „Syrian Time", totalul realizat, de 2,20 milioane tone, reprezintă un record pentru ultimii 10 ani.POTRIVIT datelor oficiale, 29 la sută din cheltuielile bugetare totale ale Statelor Unite sînt alocate Pentagonului. Dar, luînd în calcul toate1 cheltuielile făcute la diverse capitole, sumele folosite pentru scopuri militare se ridică ia 57 la sută din bugetul total american. Sume uriașe sînt irosite în scopul creării de noi arme și sisteme de arme.

XGuvernul brazilian a stabilit ca obiectiv pentru următorii trei ani sporirea recoltei de cereale cu 15 milioane tone, în vederea satisfacerii consumului intern — informează a- genția IPS. De la începutul acestui deceniu, recolta anuală este de aproape 50 milioane tone. Programul guvernamental prevede creșterea ..cu șapte la sută a producției de orez, cu 4,6 la sută a celei de soia, cu șapte la sută la porumb. In ce privește producția de grîu, se urmărește asigurarea necesarului la nivel național, respectiv șase milioane tone.
TAIFUNTOKIO 17 (Agerpres). — Taifunul „Roger", al optulea format în acest sezon în Pacific, se apropia joi de insula Okinawa și regiunile sudice ale arhipelagului nipon. Potrivit A- genției meteorologice japoneze, viteza de deplasare a taifunului este de peste 126 km/h. Autoritățile au luat măsuri de suspendare a transportului aerian și maritim și de închidere a școlilor în insulele Okinawa și Ryukyu.
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muzică
rie a României Știința — forță nemijlocită-' de produc- ție. ' Ț - -,.ȚȚTezaur folcloric, (c.) Egipt ’86 — documentar. (c.)Omul la înălțimea e- pocii de aur. (c.)21,50 Telejurnal.

Joi, 24 iulie

21,10

cu sediul în Deva, strada Dr. Petru Groza hr. 30 
încadrează de urgență

pentru subunitățile sale din Deva și Valea 
Jiului

- montori marmură
Pentru nefamiliști, se asigură cazarea în 

căminele din Deva și Valea Jiului și masa la 
cantine contracost.

Informații suplimentare: Deva- telefon 
11960 - 12060 - interior 183 - Serviciul Plan- 
Personal. ’

Cooperativa „Straja" Lupeni 
organizează concurs în ziua de 30 iulie 1986, 

pentru ocuparea unui post de contabil.
Condiții: liceu economic, fără condiții de 

vechime.
înscrierile se fac la sediul cooperativei, 

Biroul Personal, pînă la data de 25 iulie 1986.
Relații 'suplimentare la telefon 60312 sau 

70844.

11,30 Telex, .11,35 Lumea copiilor.—■ Telefilmoteca de ghiozdan, (c.) Vizita
torii — episodul 7.12,40 Din cununa cîntecului românesc populară."13,00 .Album duminical, (c.) — Lumina, de azur a tinereții — muzică u- ■ șoară./'.. ■■A: .Țg; .gț j ■ — Laudă limbii româ- '.ne.'ȚȘ.— Intre aurul cîmpiei și aurul... electronicii — reportaj.— Șlagăre... instrumenta, le. '•..?■ ■— Cotidianul în 600 secunde.Lumea minunată filmului.Imagini, muzică dansuri din R.P. Polonă. (c.)însemne ale unui timp eroic.Închiderea programului.Telejurnal.Țara mea azi — județul Vranceâ in anul 65 al partidului, (e.) Cînțarea României. Film artistic, (c.) 
Familia Polaniecki — ecranizare după ro- ..rnanul omonim de Henryk Sienkiewicz. Telejurnal.

20,00 Telejurnal.20,30 Congresul al IX-lea al P.C.R. — moment crucial în noua istoric a României, (c.) Anotimpurile de lumină ale patriei — documentar artistic.

2i,10 Serial științific, (c.) 
Din tainele mărilor — episodul 9.21,35 Cuba azi — documen-tar. (c.)21,50 Telejurnal.

Sîmbătă, 26 iulie

PROGRAMUL Ț\/

dea14,1514,45
ia,0019,0019,15

Luni, 21 iulie

și
Marți, 22 iulie20,0020,20

20,40
21,50

Telejurnal.Congresul marilor deschideri înnoitoare. Democrație muncitorească. revoluționară operă istorică a E- pocii Nicolae Ceaușescu.Antologic teatrală — Spiritul revoluționar in dramaturgia originală.Polonia — treptele construcției — reportaj. (c.)Telejurnal.
Miercuri, 23 iulie20,0020,25

rea'
20,0020,20

20,0020,20 Telejurnal.Congresul al IX-lea al P.C.R. — moment crucial în noua isto- 21,50

Telejurnal.Tinerețea noastră — Tinerețea Epocii Ceaușescu. Emisiuneconcurs. (c.) Participă reprezentativele municipiului București și ale județelor Cluj. Dîmbovița, Vil- cea.Telejurnal.

20,35
2Q,55

'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz20,55 Partidul — Ceaușescu — România. Spectacol literar-irtuzical- coregrafic. (c.)21,35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare, Noua citadelă muncitorească de la Dunăre. Reportaj lizat la Călărași. Telejurnal.
Vineri, 25 iulieTelejurnal..Congresul al IX-lea al P.C.R. — moment crucial în noua istorie a României — o economie prosperă, dinamică, eficientă -A documentar. Sunați trompete argint! (c.) Iși dau concursul samblul „Doina" Fanfara Reprezentativă ale ''Armatei. Lumea contemporană și confruntările de idei. Viitorul luminos al omenirii: socialismul.

deAn-Și

*

COLEGIUL Dl RIDACIft : (ost! BALAN loan DUBI K Oorin GUI J A. Ion 
MUSTAȚA. Sîmton (’Ol* — redactor șei Teodor RUSU —■ redactor șef adjunct 

• Tiberii> SPA f ARC. ■ ■.

1.3,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptămînă. (pc.) Din sumar:— Floarea cîntului, floarea dorului.— Gala desenului animat.— Marile momente ale baletului.— Trecut de glorii, strălucitor prezent.— Omagiu Partidului• moment poetic.— Telesport.— Autograf muzical : Mihai Constantines- cti.14,15 Imagini și ritmuri cubaneze. (c.) Săptămînă politică, închiderea programului.Telejurnal.Teleehciclopcdia. (p.c.) Meșteșuguri tradiționale în vechiul Cairo.Ecosisteme și bio- topuri.Cosmos -- Interacțiunea astrclor.Cu metroul la... varietăți (c.) Film artistic (c.) Legenda -- producție a .studiourilor cubaneze.Telejurnal.Romanțe și melodii de neuitat, (c.)

14,4515,0019.0019,20
19,45
20,35

22,00.22,10

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

urma

îndo

SOȚIA Simina și fiul Sorin anunță cu adîncă 
durere încetarea fulgerătoare din viață a celui care 
a fost un bun soț și tată

BUCIUMAN NICOLAE (PUIU)
Ii vom păstra mereu amintirea.
Inmormîntarea va avea loc duminică. 20 iulie, 

ora 15, de la sala IACCVJ (colonie).

COLECTIVUL de oameni ai muncii din cadrul 
sectorului transport al I.M. Livezeni este alături de 
familia’greu încercată prin pierderea celui care a 
fost

BUCIUMAN NICOLAI 
bun coleg și prieten.

Sincere condoleanțe.' (8521)

COLEGII de muncă de la I.M. Livezeni sînt 
profund îndurerați de încetarea din viață, în 
unui tragic accident, a celui care a fost un 
coleg și muncitor devotat

BUCIUMAN NICQJLAE
Transmitem sincere condoleanțe familiei 

liate.

SOȚUL, fiica, ginerele și nepoatele mulțumesc 
• tuturor celor care au fost alături de ci prin pre

zență și flori la marea durere pricinuită de pierde
rea celei care a fost

RESIGA ANA 
(54 ani) 

o devotată soție, mamă, soacră și bunică.
Nu o vom uita niciodată. (8522)

FAMILIA Muzuran Gheorghe este alături 
familia Resiga la greaua încercare pricinuită de 
pierderea celei care a fost

RESIGA ANA
Transmitem familiei sincere condoleanțe. (8523)

Redacțiă șj administrația ; Petroșani, str. Nicolae Bălcescu. or. 2, Telefoane 41662. 
..șeiȚ-etarțaț 41663. 42464. secții.. .ii-1 iggȚ* if5- - >

f iparul i Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescn, nr. 2, telefon 41363. __________


