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In în timpi narea Zilei mîneriilu i
și a aniversarii eliberării patriei

Cu producția înregistrată în data de 30 iulie, sec
toarele I, II, V, VI și cariera de la: întreprinderea minieră Lupeni au adăugat noi împliniri în bilanțurile cu care, în cadrul „Lva.<}- dei producțiilor record** colectivul de muncă de la cea mai mare mină de cărbune din țară întîmpină „Ziua minerului** și aniversarea Zilei, de 23 August. Această perioadă a fost deosebit de fructuoa- șă, la loc de cinste situîn- du -se realizările sectorului II, în activitatea- căruia șe' înregistrează un plus de aproape 2 200 tone de cărbune. Succese de prestigiu au repurtat și minerii sectorului I, care au ' ridicat producția suplimentară extrasă în zilele „Decadei producțiilor re
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In Vulcan, constructorii grăbesc lucrările la noile blocuri amplasate pe Bu
levardul Victoriei. Foto: Șt. NEMECSEK

ROLUL CONDUCĂTOR AL ORG ANIZAȚIILOR DE PARTID,
ÎNFĂPTUIT CU CONSECVENȚA ȘI RĂSPUNDEREcord“ la peste 1700 tone. Printre fruntași situează, de asemenea, brigăzile Sectorului V, care s-au adăugat, în ultima perioadă, și cele ale ,Deca- . sectorului VI, a căror con- ■ tribuție la bilanțul fructuos, este un plus de 550 de tone de cărbune.De subliniat este că a- ccste rezultate meritorii au fost obținute, în principal, prin ridicarea randamentelor pe post, datorită mai bunei organizări a muncii, a folosirii la parametri maximi a utilajelor din dotare.Acpleași pîrghii ale unei activități eficiente au permis colectivului de. muncă din carieră să 'livreze, peste prevederile de plan ale lunii iulie, 8400 de tone de (S.B.) aprdapecărbune:

De la o vreme, despre minerii sectorului II de la Lupeni se vorbește cu insistență. Motivul ? Producțiile suplimentare . pe care le dau, șut de șut, zi de zi. Este drept, ele nu sînt prea mari, dar sînt constante și, cum să spunem, perseverente. Nu sînt.mari, pentru că nici 
sectorul nu se numără printre „giganții** acestei puternice mine de cărbune din țară. Dar, cum se exprimă,șeful sectorului, tehnicianul Victor Skver- ne, tonă cu tonă se: adu

ci. TOMESCU

Comuniștii, in primele rinduri pentru creșterea

In condițiile exploatării la zi a zăcămintelor', de cărbune, la cariera Cîmpu lui Neag operațiunile de exploatare se execută în întregime mecanizat. Este evident că, la un asemenea grad de mecanizare a operațiunilor de exploatare, haldare, presortare și încărcare a producției, problema esențială constă în efectuarea reviziilor tehnice, întreținerea, repararea Operativă și țle calitate a utilajelor și instalațiilor din dotare. Este una dintre problemele care au stat și stau mereu în aten- organizației noastre

gradului de folosire a utilajelor

(Continuare in pag a 2-a)

Foto: Al. TATARI.U.M, Petroșani. Activitate intensă in atelierele uzinei.

de partid, a organului de conducere colectivă.Din inițiativa organizației de partid s-au constituit echipe de intervenție și depanare care asigură operativ eliminarea unor defecțiuni și punerea în funcțiune a utilajelor. S-a luat măsura ca, la fiecare loc de muncă-cheie să e- xiste o rezervă tehnică — un utilaj de rezervă, chiar dacă este de capacitate mai mică, dar care pînă la depanarea, utilajului de bază, poate prelua, cel puțin parțial, operațiile, ce condiționează realizarea planului. Nu rare aii fost situațiile

carierei. Timpul ploios din lunile iunie, și iulie a îngreunat procesul de pro- '. ducție. In zi u a de 13 iunie a-C., de pildă, a plouat mai mult de... 34 1/mp. Mecanicii de pompe,, în frunte eu comunistul Vasile Frătuțiu, șef de e- chipă, nu au părăsit locurile de muncă pînă în ziua de 14 iunie, asigurînd funcționarea normală a pompelor și punerea în funcțiune a unor pompe suplimentare. Comuniștii acționează cu consecvență pentru creșterea răspunderii în folosirea intensivă a dotării» teh- .________ nice. Atîț biroul prganiza-în care comuniști ca mais-. ției de bază cit și c.o.rn. trul principal Ioan Sonco- lioș sau maistrul Alexandru Bugesch, muncitori de înaltă calificare ca Mihai Boghiu, Constantin Vrabie, Sabin Dinescu au dat vadă de abnegație, crînd peste 24 ore la panarea unor utilaje mare capacitate. Anul cesta a ridicat multe
do- iu- de- . de a- .......... _ __________dificultăți în fața colectivului

au analizat în repetate rinduri această problemă prim- ritarăț adop.tînd ■ măsuri- corespunzătoare, ; Incepîndcu 1 aprilie a.c. s-a .trecut
Vilhelm KLEIBEL. 

secretar adjunct al biroului 
organizației de partid 

Cariera Cîmpu lui Neag

(Continuare in pag. a 2-a)

Adunări generale ale oamenilor muncii

Creșterea producției 
este în puterea colectivuluiIn centrul dezbaterilor urmă la lucrările de pre-

Utilaje 
mai multe 

și de calitate 
superioară

.'Ill'll

Zilnic, la SSII Vulcan se produc și pleacă spre ^întreprinderile miwiere din Valea Jiului 100 de stîlpi SVJ, 100 de tuburi de ae- raj, 1500 kg plasă de sîr- mă, 200 panouri de plasă sudată, însemnate cantități de țeava flanșată alte piese de schimb subansamble necesare nerilor de la fronturile rect productive. Și, ta, fiindcă întregul colectiv s-a angajat în fața organizației de partid, comitetului de sindicat și a conducerii secției să ducă la îndeplinire aceste angajamente. Nimeni nu pleacă acasă pînă cînd cantitățile amintite nu se realizează. Așa s-a ajuns ca să
Gheorghe BOȚEA

Și$i midi-ăceas-

(Continuare in pag. a 2-a)

Preocupări racordate
la comandamentele actualeam depășit norma de umiditate cu 1,5 puncte, iar în perioada trecută din luna în curs cu 2,2 puncte se datorează, în mare parte, 'infiltrațiilor de apă și în- . nănlolirilor preventive cu cenușă și spumogen, pe care le efectuăm la fiecare abataj. *— In cea de-a șasea lună Din dialogul purtat a anului, față' de de cenușă planificată de38.5 la sută, am37.5 la sută. In iulie, la un plan similar, cenușa realizată s-a situat, din nou, sub cea normată, adică la.. 38 la sută.— Observăm, însă, că la

Dacă în luna mai—datorită neîncadrării în normele de calitate — I.M. Vulcan a fost penalizată cu 2062 tone de cărbune, în iulie mina primea o bonificație de 1856 tone de cărbune. Directorul tehnic al minei, ing. Mitică Nicolescu, ne explică :

l, un alt indicator de calitate, acela al umidității cărbunelui, realizările se . situează peste cifrele plani* ficate. Care este cauza ?— Faptul că, în iunie,

eu norma directorul tehnic reținem că îmbunătățirea calității realizat cărbunelui a constituit una. din preocupările principale aflate î.n atenția conducerii minei. Pentru a- . ceasta au fost începute pregătirile stratului 13, blocul IV, strat al cărui conținut de cenușă este de 18,5 la față, douăspre să și a treia.
sută. In momentul de aici se lucrează cu combine de înaintare, sfîrșltul lunii urmînd fie introdusă

Toate abatajele sectoarelor VII, II și V au intrat cu exploatarea pe stratul 5, al cărui cărbune are, de asemenea, un conținut redus de cenușă.Iată, deci, argumente care dovedesc eficiența ■ U-. nor măsuri chibzuite, care denotă că, atunci cînd se acționează, temeinic pentru creșterea calității, rezultatele vor fi cele scontate. Ce se întrevede pentru perioada următoare ne relatează ing. Iulian Filip, inginer șef producție.— Vom. exploata preponderent straiele în care e- xistă cărbune curat, stratul 8, iar din trimestrul al treilea stratul 13, a cărui pondere în producția zi)rii-Gheorghe OLTEANU

adunării generale a oamenilor muncii de la mina Petri la s-au aflat posibilitățile și soluțiile de creștere a cantităților de cărbune extras din subteran, de redresare a producției. Intr-un climat de exigență și, responsabilitate, în mod critic și autocritic, au fost analizate cauzele care au făcut ca, pe primul se- meștru al anului, bilanțul activității să ■■ înregistreze un însejnnat minus, față de prevederile plan, ,Atît în darea ele scamă,, prezentată, de președintele consiliului oamenilor muncii, Marcu Boantă, cît și în opiniile celor care au luat cuvîritul — Constantin Nicula, Ion Dobrița, Constantin Spa- fiu, Gheorghe Demeter, Claudiu Nicolau, Ștefan Seri, Euachim Beraru, Radu Ion, Marcu Andro? ne, Vasile Pavel, Aurel Marhan — s-a arătat că nerealizările se datorează uhor cauze mai ales subiective, și că, deci, redresarea producției se a- v flă în puterea COlectivu- ț lui. Ca urmare a nereali- I zării liniei de front plani- cîteîn în

gali ri, a întîrzibrii redeschiderii zonelor de foc, a neîntreținerii, în bune condițiuni, a fluxului de transport nu s-a asigurat capacitatea de producție la nivelul preliminarului, au fost generate stagnări în activitatea la .fronturile direct productive — ceea ce s-a repercutat în nivelul de îndeplinire a sarcinilor de plan. . Or, așa cum s-a sublimat, fiecare dintre aceste cauze sînt urmarea insufi-■ IvlOț Zfc. pilii. UI il.lclr Cel . llioU.Li- . de cieritei preocupări pentru

(Continuare în pag. a 2-a)

ficate (restanțe del 30 de ipetri pe lună, medie), a rămînerii

buna organizare a muncii, pentru respectarea . propriilor programe de activitate. Un simplu calcul arată că dacă s-ar fi realizat toate posturile planificate în abataje (un minus de 17 139 de posturi), atunci, avînd în vedere productivitatea ■muncii în cărbune pc fiecare sector, ar fi fost posibilă obținerea a încă 85 000 de tone de cărbune — deci cu mult mai mult decît restanța consemnată în această primă parte a anului. Concluzia firească ? Un punct central al activității pe viitor trebuie să. îl cohsti-
C.T. DIACONU

(Continuare in pag. a 2 a)
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Echipele de control 
al oamenilor muncii în acțiune

Comuniștii în primele rînduri
(Urmare din pag. I)Consiliul orășenesc Lu. peni al FDUS conduce cu bune rezultate activitatea celor 45 de comisii de control al oamenilor muncii. In aceste organisme activează 225 muncitori, tehnicieni, cadre din învă- țămînt și din alte domenii de activitate, asigurînd în permanență în munca lor respectarea prevederilor . Legii nr. 6/1972, în vederea gospodăririi judicioase cu răspundere a avutului obștesc, întărirea ordinii și disciplinei în muncă în toate sectoarele de activitate.La fiecare început de an, Consiliul orășenesc al FDUS, împreună cu celelalte' organizații cortipo- . nente se preocupă de selecționarea celor mai bune cadre care să îndeplinească sarcinile de control al unităților repartizate. Pe bază propunerilor formulate de către acestea, s-au constituit .la I.M. Lupeni 15 echipe, la I.M. Bărbăteni, și Preparația/cărbunelui cîte 6 echipe, în țămînț și sănătate două, iar la Fabrica Biătase, Cooperativa

evidențiat o seamă de preocupări bune ale echipelor. E c h i p a condusă de loan I.ițcan a controlat cantina I M. Bărbăteni. Pe lingă o bună curățenie și ținută îngrijită a personalului de servire, echipa a constatat și deficiențe cu privire la lipsa furculițelor și în ce te aglomerările virea m e s e i. priveș- la ser-Accste lipsuri ău fost sesizate organelor de resort, luîndu-se măsuri de îndreptare, chipa c o *n d u s ă Victor Brașoveanu, a trolat activitatea ției de locatari strada Viitorului.
E- de con- Asocia- nr. 2 din cuprin-

DIN EXPERIENȚA 
CONSILIULUI 

ORĂȘENESC LUPENI 
AL F.D.U.S.

înȘl:

învă- cîte de „Stra
ja" și EGCL cîte "o echipă, avînd repartizate control obiective, economice și <_----din cadrul orașului.Sub directa îndrumare 
a organelor și a organizați- Consiliul pe bine pe- e.chipele

pentru unități comerciale
ilor de partid, orășenesc al FDUS, baza unor programe stabilite instruiește riodic comisia și ( 
de control al oamenilor muncii, cu sarcinile și mo- . dalitățile de realizare a controlului. In cadrul a- cestor instruiri se prezintă informări verbale, se fac propuneri și se trag concluzii privind întărirea exigenței și a spiritului de răspundere din partea fie- cărui membru al comisiilor în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.In activitatea de control al oamenilor muncii s-au

zînd blocurile Dl,,2, 3 și 4, cu 264 apartamente. Comisia a apreciat preocupările locatarilor pentru buna întreținere și gospodărire a fondului locativ și a spațiilor comune, cu excepția pereților exteriori. S-a constatat și deteriorarea apartamentelor 56 din blocul D3 și ap. nr. 3 la parterul blocului D4, pentru care echipa a propuneri locatarilor, a le repaț'a: intr-uh cît mai scurt. Tot/cu făcut de tinrp a- cest prilej ș-a constatat că unii locatari aruncă pește camera liftului gunoiul menajer, iar în blocul D3 plouă pe casa scărilor din cauza terasei deteriorate. Totodată; în spatele blocurilor Dl, 2 și 3 s-au construit garaje și diferite anexe ce au redus din spațiul de joacă pentru copii. S-a mai constatat că Asociația de locatari a ajuns la debitul de 60 000 lei, ce trebuie să-1 recupereze de la unii locatari — rău platnici ai taxelor. O altă, echipă cu bune rezultate’

munca de control este cea condusă de Vasile Ana care a controlat unitatea nr. 340 confecții femei, constatînd deficiențe in interiorul magazinului, în dreptul cabinelor de probă curge apa din apartamentele locatarilor. Sesizarea a fost recepționată, fiind în curs de soluționare.Printre echipele cu bune rezultate în activitatea de control se pot evidenția și cele conduse de Mihai Doroftei, Alexandru Nicu- la, Gheorghe Leahu și Traian Morar. Nu același lucru se poate spune despre echipele ,nr. 25, 32, 36 și 38' care în acest ari', nu au efectuat de loc controale la. unitățile repartizate.Comisia de . coordonare orășenească a echipelor de Control folosește lunar cu bune rezultate un sistem' propriu de evidențiere a propunerilor și sugestiilor, luînd măsuri în dorea rezolvării lor la menele stabilite.Consiliul orășenesc FDUS Lupeni va trebui să activizeze și celelalte e- chipe care nu și-au realizat controalele prevăzute, să asigure instruirea periodică, activizarea ceștiira la nivelul menirii lor de mare importanță social-economică. -
Vasile COCIIECI

ve- ter-al
lora-

Calitatea
(Urinare din pag I)a minei va fi de apro-

la lucrul continuu, în schimburi a. cîte 12 ore pe zi, dar. asigurîndu-se 10- -11 Zile libere lunar fiecărui om-al muncii. .Evident, măsura a presupus o atentă activitate organizatorică și politico-educativă. — -țațele însă nu au să se arate : s-au 4 ore de lucru pe producția în zilele crătoare, în care acum se lucrează. Utilajele nu mai sînt „reci",, deci cu dificultăți la pornire, mai a- les în anotimpul friguros. Cîteva cifre sînt de natură să demonstreze .eficacitatea măsurilor luate : < am. extra,s în semestrul I aT acestui an, cu 56 la sută mai mult cărbune ca în semestrul I 1985. Valoarea producției .marfă a crescut cu 42 la sută, iar producția netă cu 46,6 la sută, în condițiile în care nivelul cheltuielilor la 1000 lei producție marfă a scăzut cu 3 lâ sută, din care cheltuielile materiale 7,8 la sută.

, Rezul- întîrziat cîștigat zi si nelu

la cuAm reușit să organizăm un al treilea schimb, pentru asigurarea lucrului con. tinuu, în cadrul numărului planificat, dirijare a locuri de productive sau la echipele de inter- venții-depanare. S-a reușit acest lucru și datorită perfecționării calificării, și policalificării personalu.

de personal prin acțiuni de personalului la muncă direct

lui mai ales a excavatori ș- tilor, buldozeriștilor și altor deserveriți de utilaje.Rezultatele sînt bune, dar nu putem fi șatisfăcuți, pentru că față de planul pe semestrul I am rămas datori economiei naționale cu 21 000 tone de cărbune, nercalizare ce provine din trimestrul I datorată timpului nefavorabil și unor probleme de organizare internă. Restanța va fi însă recuperată pînă la finele anului, în care sens e- xist-ă un program de suri detaliat, elaborat urma unei dezbateriple în adunarea generală a organizației de partid. Acționăm mai ales pentru creșterea răspunderii față de folosirea intensivă a dotării tehnice, existînd . rezerve încă nevalorificate sau valorificate doar parțial. Una dintre cele mai importante este pregătirea profesională s la bă adeserveați de utilaje instalații, mai ales a tineri. Mai avem și bleme de ordine; și A plină ’, oameni care fac datoria i ' _ . ..„BL . _nu întrețin corespunzător lui pe anul 1986,

utilajul, sînt tieglijenți. S-au luat măsuri disciplinare împotriva acestora. Numai acest' lucru nu este însă suficient. Se acționează, pe toate căile muncii politice de masă, pentru intron,..rea spiritului de ordine și disciplină . la fiecare punct de lucru, în rîndul întregului personal. Cu toate că s-au obținut rezultate pe linia re- . condiționării și refblosi- rii pieselor de schimb, a- cest lucru constituie încă o rezervă însemnată pentru folosirea utilajelor.Am dezbătut, atît în organizația de partid, cît și în consiliul oamenilor muncii, în adunările de grupă sindicală sarcinile reieșite, din cuvîhțările tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sîn- tem conștienți de importanța economică a cărbunelui pe care trebuie să îl livrăm țării, de faptul că mai avem rezerve nevalorificate. Comuniștii, împreună cu toți oamenii' " , sînt hotărîți să facă totul pentru recuperarea restanțelor, din trimestrul I și reu
ni ai unorși ___celor muncii din carieră : pro- disci-_   nu-și ________ _ „—---- , ...în întregime, lizarea integrală a. planu-

Creșterea producției 
este în puterea colectivului
(Urmare din pag. I)

Utilaje mai multemaiștrii loan Spafiu, Alexandru Constantin, Nicolae Vîjdea, loan Ghiță, Aurel Vlaic, Ioan Sburlea, Constantin Răcaruț Traian Marcu și Ion Cenușe și-au adus contribuția ia ■■ depășirea .sarcinilor de plan la principalii. indicatori și la realizarea produse-, lor pentru export. Căci trebuie să spunem că secția SSH Vulcan are de e- xecuțat produse și pentru parteneri de peste hotare. Produsele care poartă marca secției se bucura de o bună apreciere din partea beneficiarilor externi. Cînd spunem aceasta, avem în vedere faptul că nu au e- xistat refuzuri sau recla- tnații din partea beneficiarilor. „De fapt noi ne străduim, și putem spune că și reușim, să realizăm produse de calitate nu numai pentru străinătate ci și pentru minerii noștri", ne spunea, printre altele. Marin Lazăr, președintele comitetului de sindicat pe secție și totodată controlor CTC.

(Urmare din pag. I)fie livrați peste 
de plan aproape stîlpi SVJ, peste 700 țeavă: flanșată, 11.0 de plasă de strriia și tone tuburi de aeraj. Toarea ; aceșțor depășiri ridică la peste 15 milioane lei.: In plus, acest har- : nic colectiv se preocupă să producă cit mai multe utilaje cu’ un consum specific de materiale cît mai mic: Pentru aceasta, o . bună parte din piesele de schimb și subansamble sînt recuperate, recondiționate si. repuse în circuit economic. De la' .siîlpii SVJ se recuperează pre- . luhgițorii care sînt folosiți 7 pentru alte tipodfmensiuni subdivizate. Nici ventilatoarele acestora nu se a- runcă. Toate reperele care mai pot fi folosite se recuperează și se recondiționează, Brigăzile conduse 
de Alis Săcăluș, Nicolae ' Borbely, Elisabeta '. (.'ucu. Aurel Ionescu, Nelu Popa, Ludovic Matyas, coordonate si îndrumate

sarcinile20Q0tone tone20Vase

I 
I 
I 
I 
I

MODA. In plin sezon estival, întreprinderea de tricotaje Petroșani este deja interesată de moda a- nului viitor. Astfel, ne informează inginera șefă Ro- dica Bodescu, se află , în curs de pregătire viitoarea colecție pentru export, alcătuită din 50 c|e noi modele de tricotaje pentru feme i, .bărbați și copii, în culorile impuse de moda

gajamente formale. Dar, așa cum s-a subliniat,- resursele pentru concretizarea acestor posibilități, , este necesară mai multă perseverență în îndeplinirea propriilor hotărîri. < In această privință, de pildă, planul de măsuri adoptat de adunarea generală este cuprinzător 7 și concret. Dar * trebuiei transpus în viață punct eu punct.O altă latură, importantă, a activității primul prioritară și în acest cel de-al doilea — este cea de investiții. S-a apreciat că în acest domeniu au fost făcute o întreagă gamă de lucrări decisive pentru prezentul și viitorul producției, dar ele se cuvine să fie amplificate în perioada date fiind de dezvoltare a minei.

tuie atragerea și stabili, trebuie găsite toate zarea forței de muncă, eliminarea absențelor ne. motivate, întărirea disciplinei muncii și tehnologice, Aspecte a căror rezolvare, de asemenea, decurge numai din resursele colectivelor fiecărui sector, ale fiecărei brigăzi, din capacitatea acestora de a-și organiza activitatea la nivelul e. xigențelor impuse de realizarea sarcinilor de plan.■ Este, desigur, foarte semnificativ că, în cadrul adunării generic, reprezentanții unor colective de muncă ș-au angajat, in numele sectoarelor și al brigăzilor de producție, că vor realiza sarcinile de plan pe cel de-al doilea semestru- al anului. Mulți dintre ei ■ au arătat și cum, denfonstrînd deci că nu este vorba de an-

cărbuneluicarea activității de fia de claubare de praf ață, unde sînt zilnic cîte nouă posturi, și ’ acțiunea -de captare ; a a- j , evitîn- în acest mod, sculele captări

la sta- la su- plasateeaximativ 25 la sută. La fel, în cazul stratului 5, unde avem în pregătire abataje FSM, .din care, cel du-si cerea apei pe fluxul benzi. Asemeneai au fost efectuate deja, - în abatajele cameră 1—2, din stratul 3, blocul VIU, la brigăzile conduse de Traian Borșa și Curea, urmînd jate și în alte, muncă.' O-gamă dd așadar, acordată Ia necesite; țâțile actuale ale . economiei naționale : cantitățiți sporite de cărbune la un nivel calitativ ridicat.

două pelor din abataje,Neș- 
în

al minerului Mihai tian, a intrat, deja, funcțiune. .Inginerul șef al nc-a vorbit, în continuare, despre preocupările existente la nivelul fiecărei brigăzi de mineri, constind în alegerea și depozitarea sterilului pe poditură (așa cum se procedează, de e- xemplu, în abatajele cameră din stratul <, blocurile IV și VIII), și în. îrh- pușcarea selectivă. Acestora li se ădaugă intensifi-

minei Constantin a fi aniena- ' locuri depreocupări,

Caratele hărniciei minerești
(Urmare din pag l)i na plusurile de producție, i Opinie pe care o împăr- i tășesc și ortacii celor do. i uă brigăzi și căreia „îi I dau curs“ prin modul i cum muncesc, cum și-au ; organizat activitatea în î cele două abataje: front scurt. Pentru că ei i nu folosesc complexele i mecanizate, din pricină i că starea zăcământului nu permite acest lucru — u- til.ajele de înalt randament neputînd să lucreze la parametri maximi, „Ar fi un lux tehnologic, o risipă, economică să folosim asemenea mășini, ■ pentru care s-au investit : sume importante de bani, I explică șeful de sector ;opțiunea pentru metode-

dinsemestru —'■"' și.

următoare, necesitățile
brigada condusă de Si- rnion Rusu), Aurel Baida r, Marin Idnescu, Ioan ; Suciu (ortaci din brigada lui Nicolae Vărzaru), nu mai au nici un fel de probleme din acest punct de vedere.Hărnicia se țraduce, rînd, prin ridicate pe batăj ele sînt depășite cu 1,5 tone pe post; iar în cărbune creșterea față de prevederi este de .800 de kilograme de cărbune. Și pentru că hărnicia, pentru a fi eficientă sub are Organizare spunem sectorului s-au preocupat în ' cel mai mare grad de asigu-

, le clasice de exploatare a zăcămîntului. Dar și tradiționala hărnicie minere: o. că își poate dovedi roadele", iar argumentul acestei afirmații se află în statistici : de la începutul anului, sectorul a. cumulat un plus de cu proape 5000 de tone.Deși nu folosesc, complexe mecanizate, cele două brigăzi ale sectorului nu neglijează metodele moderne, care și-ău dovedit eficiența in subteran. Nu cu mult timp în urmă ele au ' exploatarea . . ......prin folosirea tavanului aspectul producției, de rezistență.

a- 
a-

trecut ia producțieiprocedeu cu care s-au familiarizat foarte repede. Mineri ca Nicolae Filip, Constantin Ciubotă, Petru Seconi (din

minerească în primul randamentele post : în ii

nevoie de o optimă, ca să așa, minerii
anului 1987. Colecția va i intra în atenția beneficia- i rilor externi cu . " 1 'tîfgurilor și expozițiilor internaționale din toamnă. .TABERE. De astăzi, o inouă serie de elevi ai șco- 'bătă, ploile torențiale au distrus drumurile din ex- ___________ Po- latiște și Stoinicioara ale sectorului Iscroni. In prezent, însemnate forțe u- mane și utilaje ale UFET

prinderi posesoare de uti-■ ca, august, a- ... . aibănoaptea de vineri spre sîm- iac cale liberă spre Centrul
nale cu atractivele programe cultural-educative, prilejul în mirificul decor al munților noștri.PROMPTITUDINE.. . In

1 aJe , speciale pentru începînd din' 15 . 'materialul lemnos din ceste exploatări să
Iilor generale nr. 2, 4, 6Petroșani, 2, 3, 6 Petri la, 4 Vulcan și 1 Lupeni se află în tabere de muncă patriotică în munții de la obîrșiiie Jiurilor. Timp de două săptărnîni, elevii: din Petroșani și UMTCF ac- Vaica Jiului vor îmbina ționează pentru ' restabili-, eficienta activitate de co- rea legăturilor de circula- leețare a fructelor de. pă- ție. In acest sens ’S-a ape- dure și plantelor medici- lat la ajutorul altor între-

ploatările forestiere de sortare și preindustria- lizare a lemnului Iscroni.AMENAJĂRI. Prin, grija conducerii 1ACMM Petroșani, s-au întreprins' măsuri pentru; amenajarea și dotarea, cu mobilier și materiale necesare a cantinelor constructorilor nieri de la I.,ivezeni Lupeni. îni-și

rarea aprovizionării cu materiale, de buna funcționare a fluxului de transport.. -Iar pentru ca hărnicia să aibă și în viitor, front de lucru, în sector se fac intense pregătiri pentru intrarea în producție a capacităților de rnîine. Acest ,,mîine“ este cu a- tît mai aproape, eu cît ritmul de înaintare al ortacilor din brigăzile lui Marin Tureaciuc și ni sie Agoștan este intens Știind că de depinde ..<

i

îIDio- i mai ---------- -- - - ei depinde „consistența" șu. voiului de cărbune, este lesne de înțeles de ce vitezele de avansare sînt mult mai mari decît cele planificate, și, în consecință, abatajele intră mai .repede în funcțiune.
•: 
i

care )... -------- între Icentrul orașului si colonia 1
I 

: i

I

: DRUMURI. Echipa de lor Petroșani ului, pavatdri condusă de Nico- trebuie să circule lae Stoica, din cadrulIGCL Petroșani, va înche- de jos, faptul că pasarela | peste linii constituie — în sfîrșit —- obiectul reparațiilor capitale. Ritmul de lucru intens va face posibilă, cu siguranță, redarea acestui important de acces pietonilor.
Rubrică realizată 

Ion VULPE

ia în cinstea zilei de 23 August, lucrările de beto- nare a celor patru piste de circulație ale. Bulevardului Republicii, în zona cartierului Aeroport. Vrednicii pavatori vor realiza apoi drumuri de acces în noul cartier Petroșani- Nord.PASARELA. Nu poate stîrni decît satisfacție în rîndul călătorilor pe calea ferată, a tuturor locuitori-

mijloc(l.D.)
de

i

J
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a-

Biblioteca de club

în centrul

Șl ne formăm o ima- mai clară despre

despre-

ier-Lo- toate

fost fri- elec- utila-
lucrărilor de te apăr.ute în mineritului și cahicii, miniere, folosite în școala de calificare sau în liceele industriale, școlile profesionale de profil, precum

e-deîn ale

Și perioada am aflat agronom s-au

Urieani—arterele pe care 
pulsează viața orașului 

a unităților economiceGa sîi gine cît necesitatea unor ■ drumuri bune în orașul Urieani, ar fi necesare două precizări. Una : numărul mare al u- nităților economice dintre care amintim mina Urieani, mina Valea de Brazi, casiera Cîmpu lui Neag, pre- parația Urieani (în construcție), - exploatarea de cuarț (carieră și prepara- ț le), două sectoare UFET și numeroase șantiere de construcții aparținînd de diferite trusturi și antreprize din Valea Jiului și din țară. Cea de-a doua precizare de care aminteam : numărul mijloacelor de transport de tonaj mediu și mare (de la 15 tone în sus) aflate în parcul unităților de pe raza orașului se ridică la peste >1)0 și ap s ipe to > e se a flă zilnic în circulație. A- eeasta pe lingă celelalte mijloace de transport auto care vin din alte orașe de 
ce re, 
Cu că

și la alte unități economi- fie pentru aprovizionâ- fie pentru alte treburi, aceste precizări credem, se jo ițe croa itnagit < r»',iJî - <i * > .-ităț 5 re; lizăr i și întreținerii unor drumuri de calitate. Ce au întreprins edilii orașului ? Una dintre cele mai importante lucrări executate — beto- narea drumului de la intrarea în orașul Urieani și piuă la cariera Cîmpu lui

Neag. ceasta lucrare ? pe o lungime de fost terminat un . beton de 25. cmO altă lucrare, de o importanță deosebită, constă în devierea circulației mijloacelor de transport de mare tonaj, care se făcea oraș," pe o variantă toare cu o lungime mai 1 km. Puțin ?! Această lucrare a probleme deosebite în xecuția ei. Au fost necesare măsuri de protecție de excepție pentru magistrala de apă, în condițiile cînd în zona respectivă nu existase nici o amenajare anterioară. Și totul a decurs normal, lucrarea fiind de bună calitate spre mulțumirea conducătorilor auto și liniștea locuitorilor din oraș. Numai aceste două e- xetnple și sînt suficiente pentru a. demonstra preocuparea Consiliului, popular al orașului Urieani pentru realizarea, amenajarea și întreținerea unor drumuri în perfectă stare și care să permită un trafic fluent, în deplină siguranță, să constituie un Sprijin substanțial pentru fășurarea normală a cesului de-producție economice.

Ce a însemnatSimplu : 10 km a covor de grosime.
prin ocoli - de nu-Nu ? ridicat e.

I

I
I 
î iI
î
!

i
1 ț 
l

anului peste de cititori, în oameni ai întreprinderea aU vizitat standurile de carte ale I tecii din Lonea. în sine nu spune multe, la o primă re ; 900 de cititori seamnă, în fapt tot oameni pentru care î'a este parte integrantă a existenței lor spirituale, oameni pentru care citi", a participa Ia ți uni le dru] bibliotecii. tă un prilej de re a orizontului ră, de formare mai înaintate . .despre muncă, despre via.. ță. „Pentru cititorii noștri — ne spunea tovarășa Viorica Nagy, bibliotecară — avem peste 21-000 de volume, precum și colecțiile a șase cotidiene și nouă reviste".Tinerii care locuiesc în căminul de nefa mii iști au la dispoziție o bibliotecă de cămin, deschisă tot sub egida clubului și care găzduiește interesante acțiuni de prezentare â. noutăților editoriale, sau evocări ale unor personalități ale științei și artei, cea mai recentă fiind cea consacrată centenarului Henri Coandă.

ri primele șase luni ale1)00 majoritate muncii la minieră — biblio- Cifra prea privi- 111- : atîția lectu„a ac- organizate în ca- reprezin- îm bogat i- de cultu- a unei concepții

Am remarcat, vizitînd biblioteca, preocuparea pentru expunerea atractivă a cărților, existența unui climat cu adevărat de cultură, deși biblioteca nu are încă-o dotare necesară în ceea ce privește mobilierul. Este nevoie de rafturi pentru cărți — ni s-a spus că

vieții 
spirituale

unele piese de mobilier specific bibliotecilor s-ar afla în curs de execuție. De asemenea este nevoie de îmbogățirea colecției în ceea ce privește cartea tehnică destinată. celor cu pregătire școlară medie. Ne referim . la introducerea în bibliotecă a speciali ta- domeniuî electfome- lucrări

a altor lucrări „Manualul minerului", carte deosebit de utilă dar întîlnită tot mai rar. Cei ce răspund' de învă- țămînt, de pregătirea profesională — la nivelul CMVJ — ar putea, dat fiind faptul că această problemă este generală pentru bibliotecile cluburilor sindicatelor din Valea Jiului, să facă demersurile necesare pe Ungă edituri.La Lonea activitatea bibliotecii nu se rezumă numai la munca directă eu cartea, în sediul ei ă- vînd loc și alte acțiuni politico-educative, ceea ce conferă instituției un larg grad de implicare în viața spirituală a minerilor de aici, . precum și a tinerilor—- în majoritate elevi la Școala generală nr. 2, din apropiere sau Ia liceul industrial, instituții de învățămînt cu care există o colaborare fructuoasă, pe toate planurile. Biblioteca din Lonea se situează .astfel, împreună cu celălalt așe- zămînt cultural de profil din oraș, cel al clubului minei Petrila, în mijlocul . vieții spirituale, îndepli- nindu-.și activ rolul formativ al personalității multilaterale a oamenilor muncii.
Horațiu ALEXANDRESCU

dar gospodarii gospodăresc își „.cămările nii“ încă de pe acum, cui dc unde pleacă legumele și fructele pentru aprovizionarea populației Văii Jiului în perioada (iernii este depozitul central al CLF din Iscroni. încă din această lună — deși însilozările vor începe doar spre sfîrșitul lunii august —■ colectivul de. oameni ai muncii de aici a aețio- ■ nat pentru pregătirea spațiilor necesare depozitării și însilozarii legumelor fructelor pentru iernii. După cum de la inginerul Cornelia Bretoiu. fectuaț toate lucrările remont, care constau reparații amănunțite celulelor pentru depozitare. De asemenea, au revizuite instalațiile gorifice, aparătajul trie, precum și toate jele (motostivuitoare, benzi transportoare, buncăre).— Nu ne-au ocolit nici greutățile — ne spune interlocutoarea — majoritatea legate de lipsa pieselor de schimb necesare. Din. piesele de schimb solicitate la baza de aprovizionare județeană am primit doar 15—20 ia sută, iar din cele contractate cu baza nr, 20 din.Simeria aproape nimic.Concluzionînd, la depozitul central al CLF de la Iscroni toate pregătirile pentru însilozări sînt făcute. Urinează însilozările, o adevărată campanie,. în „tur de forță", îr, cadrul căreia, lucrătorii depozitului vor fi ajutați prim acțiuni de muncă patriotică.

Peron pentru călători

Alexandru . UNGUR, 
muncitor la CFR, 

locuitor al comunei 
Uvadia

Vă sugerăm

Alpinism

com-3 audia vor inau-

dat n e are

etapă sînt următoarele Argeș -Pi- București;sprijinulPetrila, ’ adver- precum „Ar-

de secție Ediția 1986 — 1987 a Campionatului republican de fotbal divizia A va începe duminică, 17 august, iar încheia la 14

Prima etapă a diviziei 
de fotbal

„Rhabon 2500“

SPORT a

Prin rezultate demne consemnat, tînăra de alpinism a Asociației sportive Jiul Petrila a re- înnodat tradiția acestei discipline de performanță în municipiul nostru. > Mărturie în acest sens stă și comportarea bună a echipei de tineret ■— Dumitru Rîza, Iosif Barabaș, Mircea Bo- descu, Ioan Băltărețu, Ște- : fan Tomuș —, în etapa de vară a campionatului republican, disputată, între 10—20 iulie, în Cheile Bi- cazului. Amănunte ne oferă maistrul minier Vasile Atomi, antrenorul echipei.— Baremul de admitere a fost realizat 'de toți alpi- niștii Jiului, zilele de escaladare în trase,e de dificultate 4B și 5A („Fisura Nea- „Finala W, „Finala „Creasta vînățorilor de munte" din. Turnu Bar- dosu) au condus la o situație rarisimă — împreună cu alte șase echipe, Jiul •Petrila se află pe primul loc, la egalitate de puncte, așadar titlul de campioană va fi decis în etapa finală, la Băile Herculane, prin departajare contracronome- tru.

Dorin GI1ETA

Lucrări dc incintă la 
mina Petrila-Sud.

Foto: O. PĂRAIANU De vind au început erorile de dublare a ferate Petroșani — ria în halta Livudia mai este peron. Așa 1 ora actuală călătorii și coboară din tren cu mari dificultăți. Sîntem foarte multi cetățeni ce facem naveta la Petroșani și Călăii, la care se mai adaugă copiii care merg la școli. Atunci cînd linia dublă va fi pusă in funcțiune o să fie si mai greu deoarece oamenii in vîrstă și copiii trebuie să treacă peste traverse și alte materiale tate" de lucrătorii de șantierul ACCF.

t lu-linieiSi menu că la urcă
înțelegem că dublarea liniei ferate este o lucrare importantă și cil deosebită valoare economică. Ceea ce dorim, noi este ca pînă la încheierea lucrărilor, cînd desigur, că va fi amenajat și un poron, conducerea șantierului să se gândească și acum la noi, pentru amenajarea unui loc destinat călătorilor, astfel îneît să nu ne mai găță- răm sau să sărim din tren.

SPORT SPORT

— Sînteți în febrile pregătiri pentru o nouă petiție.— In zilele de 2 și g'Ust, în Cheile Tăii masivul Șurean, se desfășura întrecerilegurale ale confruntării alpiniste dotate cu „Cupa Minerul". Competiția este organizată de secția de alpinism a asociației noastre sportive, cu conducerii minei avînd între invitați sari puternici, „Torpedo" Zărnești, mata" Brașov, „Sănătatea" Deva, „Aurul" Brad și altele, cu echipe masculine de seniori, tineret, feminine, chiar mixte. Programul zilei de sâmbătă, (începînd de la ora 9) cuprinde o demonstrație a alpiniștilor din Petrila (traversare de pe un perete pe altul cm ajutorul funieularului, co- borire în rapel, escaladare la coardă dublă), după care se dă startul în proba individuală, contracrono- metru. Duminică au loc escaladele la coardă dublă pe traseele „Minerul", „Z“, . „23 August" și altele. Sîmbătă seara, la cabana Lunca Florii, vom organiza o

proiecție de diapozitive și un tradițional foc de tabără. Invităm la această competiție pe toți iubitorii muntelui.— Federația onorează e- diția inaugurală a „Cupei Minerul" prin doi reputați arbitri — Eugen Rusu și Florin Stan. Știm însă că, în clasamentul final, Jiul Petrila nu va conța.— In probele de seniori și tineret vom alinia 14 alpiniști, dar, așa cum prevede regulamentul federației noastre de specialitate, gazdele, care cunosc foarte bine traseele, participă în afara concursului. Nu înseamnă că nu vom lupta pentru timpi buni, pentru performanțe superioare.— Urmează o binemeritată pauză.— Pentru mine nu. Duminică seara plec spre Cheile Bieazului, unde se va desfășura Seminarul Internațional Salvămont. In program figurează trei zile de cățărare ; cu echipa României, alături de doi alpiniști din alte formații, ne vom confrunta forțele cu șase reprezentative naționale din Europa.

SPORT
La Petroșani, Jiul — S.C. Bacău

duminică, turul se va decembrie.Jn prima programate meciuri: F.C. tești — Steaua : Corvin ul Hunedoara — Petrolul Ploiești; Oțelul Galați — Victoria București; Flacăra Automecanica

studen-Univer-JiulMoreni — Chimia Vîlceâ; Sportul țese București — șitatea Cluj-Napoca;Petroșani — S.C. Bacău; Rapid București — F.C. Olt; F.C.M. Brașov — Dinamo București; Gloria Buzău — Universitatea Craiova.Partidele din luna gust vor începe la ora 18,00. (Ager preș)
Aniversarea a 2500 de ani de la primele lupte ale poporului geto-dac pentru libertate și independență prilejuiește membrilor secției de turism a clubului muncitoresc Lonea organizarea unei expediții cu pluta pe Jiti; de la Filiași la confluența cu Dunărea. Echipajul, alcătuit din1 studenții Călin Văsieș, Eugen Repaș, Adrian Mraz și muncitorul VineonțiuSeoupy, a botezat ambarcațiunea, după străvechiul nume al rîului Jiu, „Rhri-

bon 2500“, startul care va dura fiind ci i m i pediția aprofundarea lor de istorie, revistă a ctitoriilor lismului în localități le-escale și stabilirea unor legături, de prietenie, a unui fructuos schimb de experiență cu Acțiunea sprijinul tineret a al clubului muncitoresc.

cursei, o săptămină, miercuri a ț a. Ex- drept scop cunoștințe- trecerea în soeia-
tinerii din se bucură organizației minei Lonea Bblj. de de și Aspect din timpul unui 

antrenament de tir cu arcul.
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memento
Consfătuirea adjuncților 
miniștrilor de 

din unele tari
externe

PE SCURT PE SCURT
FILME

cinalul dezvoltării intensive a economiei românești.Autoconducere, auto- gestiune, autofinan-Cîntecul și poezia acestor ani eroici.Cadran mondial.(color).- .Serial științific (color)": ' .
„Din tainele mări
lor*1.EpisodulTimp al făptuiri nare :Epoca Ceaușescu — Drumul, către steaua de aur — reportaj. ■ '.A :) Telejurnal. .l închiderea programului.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Lupii albi; U- l-II ; în 20,35citind surse guvernamentale. In viitorul an financiar. cheltuielile militare ale Franței vor a- tinge 169,5 miliarde . de franci. Publicația franceză atrage atenția asupra dimensiunilor imense ale cheltuielilor militare, a- rătînd că Franța va a- junge să aloce pentru înarmări 4 la sută din produsul național total. '■. LA 30 IULIE, în Republica Dominicană a fost înregistrat un cutremu? de pămînt de gradul 5,1 pe scara Richter. Potrivit primelor informații, seismul n-a provocat victime o- menești. Epicentrul cutremurului a fost în. zona orașului San Francisco de Macoris, la 120 km de capitală.■.: LA SFÎRȘITUL anului 1985, populația R.F. Germania era de 56 536 000 locuitori, cu 18 000 mai puțin decît în anul precedent, se arată într-un raport al Oficiului Federal de Statistici dat publicității la Wiesbaden. Potrivit raportului,. citat de agenția Reuter, R.F.G. are cea- mai scăzută rată natalitate din lume, aproximativ zece nașteri la mia de locuitori.> TRIBUNALUL din Roma a condamnat la închisoare pe viață cinci capi ai organizației teroriste de extremă dreapta „NAR“, pentru comiterea mai multor asasinate în capitala italiană, la începutul a- nilor ’80. Alții 21 de acuzați — membri ăi aceleiași organizații — au fost condamnați la detenție pe diferite termene, între șase luni și 25 de ani, informează agenția ANSA.

t N GRUP de state au lansat un program de acțiune în lupta împotrivă lăcustelor în Sudan, insecte care reprezintă un .adevărat flagel pentru a- gricultura acestei țări. La Bruxelles s-a anunțat că acțiunile, de sttfpire a acestor insecte în Sudan vor începe în primele zile ■ale lunii august, fiind posibilă și o contribuție Etiopiei, țară angajată de asemenea, în lupta , triya lăcustelor,UN NOU tip de mic, ale cărui ace iuțesc în sens invers, a fost realizat de un ceasornicar elvețian — relevă cotidianul „Le Matin" din Lausanne. Cifrele cadranului acestui „ceas superb”, cutn îl numește ziarul, numit „raitek”, sînt. și ele dispuse invers, astfel îneîț, a- tunci cîncl crezi că ora este 18,50, este de fapt 5,10. „Raitek" se aseamănă cu ceasurile model „Swatch" din* material ' plastic, dar, apreciază ziarul elvețian, el va cere... „contorsiuni cerebrale din partea utilizatorului". Mai mult ca sigur că mulți vor apela la calculatoare pentru a afla... cît este ceasul.DEFICITUL balanței comerciale a Turciei, în perioada ianuarie—mai a.c., a fost de 1,531 miliarde de dolari — s-a anunțat oficial la Ankara. Presa turcă relatează că deficitul balanței comerciale a țării a crescut cu 41 la sută față de perioada corespunzătoare din 1985,GUVERNUL Franței intenționează să majoreze, a- nul viitor, bugetul militar al țării cu 7,1 la sută — relatează ziarul „Le Monde”, z’ A ■' x .. ■ .Kt .
Duminică, 3 august

socialisteBUDAPESTA 31 preș). — In perioada iulie a avut loc la pesta o consfătuire juneților miniștrilor cerilor externe din
(Ager-29—3.1Buda- a ad- afa- ______ , ________  .  unele țări socialiste,. în cadrulcăreia s-a făcut un schimb

păreri în legătură de-a 41-a sesiune cu a a
nirea : Superman, 
Parîngul : Furtună Pacific.. PETRII.A picioare. .LONEA:: VULCAN Actorul șiLUPENI

Cerul sub .20,5021,10de cea Adunării Generale O.N.U, .Din partea țării noastre a participat Traian Pop, adjunct al ministrului’ . a- f aceri lor externe.' < a
iinpo-

Convorbiri afgano-pakistanezei. GENEVA 31 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva, a început, joi, cea de-a 7-a rundă de convorbiri afgano-pakis- ’ faneze, pi in intermediul
lui Diego Cordovez, prezentantul special secretarului general O.N.U. Delegațiiledouă țari sînt conduse de miniștrii de externe.

realalcelor

WASHINGTON 31 (A-gerpres). — Președintele Ronald Reâgan a notificat Congresului Jiotărîrea guvernului său de a relua producerea de arme chimice binare și de a debloca fondurile necesare ’ în acest scop începînd cu e- xercițiul financiar 1986 — a anunțat purtătorul cuvînt al Casei Albe, pă cum s-a precizat, tele Unite ar urma treacă la producția arme chimice binare sfîrșitul anului 1988 începutul iui 1989.Această hotărî re a ministrației Reagah criticată cu Severitate

opiniaUnite
S.U.A. intenționează să reia 
producția de arme chimicepublică din Statele și din numeroasealte țări ale lumii. Ea vine în contradicție fla- ■ grantă cu declarațiile oficiale anterioare ale S.U.A. potrivit cărora negocierea unui, acord internațional de prohibire a armelor chimice ar reprezenta „o prioritate principală" a Administrației americane și,să în fapt, creează obstacole dela

de Du- Stă-
Ad-

grave în calea ' încheierii unei asemenea convenții care este reclamată de interesele majore ale înfăptuirii dezarmării, ale întăririi păcii și securității internaționale.

ceasor- se ro-

de de

La răspîntie.
— Luceafărul: sălbaticii, I-II. .
— Cultural :Din prea multă dragoste.URICANI: Al 9-lea fecior. s ' ' 'N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii . Cine- • ' - ' ’ • FIu-matografice Județene rieddarâ;

TV.
21,5.022,00

10.marilor în- revoluție-

20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în conomie :— Cincinalul 8 — teci n- memen

A

(pilier)
ORGANIZEAZĂ CONCURS

. .. în ziua de 11 august 1986
pentru ocuparea următoarelor posturi pentru

, sectorul de investiții :
ad juneți șef sector

11,30 Telex. .11.35' Lumea copiilor, lor).Telefilmoteca ghiozdan.
Vizitatorii.Episodul 9. Din cununa cîntecului românesc.Muzică populară. Album duminical, (parțial color).

12,40

(«)-
20,20de 21,5022,00

și educație socialistă al județului Buzău. Film artistic (color).' 
Calculatorul 
sește.Producție a Filme Unu. Telejurnal, închiderea mului.

-22,00' închiderea programului. 21,25
mărfuri-Casei de Miercuri, 6 august 21,35

13,00 Noutățile Studioului 1.— Cotidianul în 600 secunde.— Sub soarele verii Melodii lirice.— Izvor curat al visurilor noastre.— Alfabetul dansului cla- j sic. *— Tclesport.— Teatru scurt :
O vilă de vînzare.— Melodiile tinereții.— Din frumusețile patriei — documentar artistic.— Lumea minunată a filmului.— Secvența telespectatorului (color).14,45 Cu tricolorul la târg (color). Reportaj de Ziua Marinei Republicii Socialiste România.15,00 închiderea programului.19,00 Telejurnal.19,20 Țara mea azi — Județul Buzău în anul 65 al partidului (color)..19,40 Cîntarea României- (color).—' De pe marea scenă a țării pe micul ecran. Emisiune realizată în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste și cu Comitetul de cultură

20,0020,20
de

ca-

20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în nomie.20,35 Tribuna TV. Exigențe actuale ale perfecționării conducerii activității economico- sociale.20.55 Teatru TV (color). 
Ziua cea mare de Ștefan Berci U. Ultimă parte.21,50 Telejurnal.

PROGRAMUL ȚV

progra-
Luni, 4 augustTelejurnal.Orizont tehnico-ști- ințifie (parțial color). Tehnologii neconvenționale; laserul în

eco- 21,5022,00
Episodul 11.Tutunul sau sănătatea — alegeți !Timp al marilor înfăptuiri revoluționare.Telejurnal, închiderea programului.

Simbătă, 9 august

- maiștrii minieri

- inginer topometru
- inginer A.P.M.
încadrează și muncitori calificați și neca

lificați pentru activitatea de subteran.
Informații suplimentare la sediul întreprin

derii, str. Jieț, oraș Petrila, telefon prin centra
la I.M. tivezeni.

*

4

Mica

medicină; oceanul vă- 22,00 închiderea progra-zut din spațiul cos- mului. .mic — documentar ; Imagini în premieră.20,40 Tezaur folcloric (color). Permanențe ale . 20,00 Telejurnal,cîntecului bihorean; Laureați ai Festivalului național .„Cîntarea României".20,55 Film serial (color).
Cristofor Columb. Episodul 2.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea . mului.
Marți, 5 august28,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea, in nomie.20,35 Din marea carte' a patriei. „Auzit-ati de-un Mihai...". Do- . 20,35 cumentar (color).21,00 Teatru TV (color).

Ziua cea marede Ștefan Barciu. Prima parte.21,50 Telejurnal.

Joi, 7 august

progra-
eco-

20,2020,35
21,3521,5022,00
20,00.20,20
20,4521,00

I Actualitatea în nomie.i Epopeea libertății pa-, țriei noastre.■ Invitație în studiourile Radioteleviziu- nii.Spiritul revoluționar în acțiune. Reportaj. Telejurnal.închiderea programului.
Vineri, 8 augustTelejurnal. Actualitatea în ntnnie.VarăCînteceCadran mondial (color).Seriallor).Din tainele mărilor.

13,00 Telex.13,05 Lă . sfîrșit/de șăptă- mînă. Din sumar :— Intermezzo muzical. — Gala desenului animat.- be pe plai botoșenean.— Tot ce are țara mai frumos.— Mărturisiri... pe un Stradivarius; Yehudi Menuhin.. — Tablouri din Galeria Națională.— Marile momente ale baletului.—- Telesport.• — Autograf muzical A- drian Daminescu. (partial color).14,45 ~ ‘ ”eco- 15,00

eco-românească, și versuri.științific (co-

Săptămîna politică. . închiderea programului.Telejurnal, Teleenciclopedia. (color). Civilizația geto- dacă la gurile Dună- . iii (II) ; Zoorama. Păsări care nu zboară ; Fenomene cosmice. Meteoriții.19,45 Casa cu patru fete. Fantezie muzical-dis- tractivă (color).Film artistic. 
Convoiul.Producție a Casei de Filme Unu (color). Telejurnal.Să-mi cînți un cîhtec de iubire...și melodii (color), închiderea mului.

19,0019,20

20,30
21,5022,00
22,30 Romanțe 

de neuitatprogra-
COLLGÎUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN* loan DU BEK Dorin GHEȚA. Ion 

MUSTAȚA Simion POP — redactor șei, leodor KUSU —• redactor șei adjunct. 
Tiberju SPATARU

Vasile, Mariana lor Ră- ȘiSOȚIA, copiii Gheorghe și nora urează scumpului făilă Vasile, ani mulți fericiți alături de toți cei dragi cu ocazia pensionării. (8588)VIND Dacia 1300, strada Gheorghe Doja nr. 16/1 Petroșani. (8607)VIND acordeon Mohnner, pian vienez marca Art. Petroff și cărucior sport import. Informații, telefon 42916, după ora' 15. (8605)VIND . Wartburg 1000, stare perfectă. Vulcan,

strada Jiu — Paroșeni nr. 147, bloc 1, ap. 6, după ora 15. (8595)VIND casă cu grădină o- cupdbilă imediat. Lonea, strada' Apaductului nr. 10. Informații Petroșani, strada Unirii, bloc 15, sc. 1, ap. 8. (8604)SCHIMB garsonieră, Petroșani str. Vasile Boaită, bloc 2A, ap. 13, cu apartament două camere. (8603)PIERDUT legitimație de . serviciu pe numele Bulbu- can O ti Ii a, eliberată de IPSRUEEM Petroșani. O declar nulă. (8610)
ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚUL, copiii și nepoții profund îndurerați a- 
nunțâ decesul scumpei lor soție, mamă și- bunică 

MARCU LUIZA (51 ani)
Inmormîntarea va avea Ioc azi, ora 15,30. Cor

tegiul funerar pleacă din strada Aleea Liliacului nr. 
6/2. (8606)

COLECTIVUL de muncă din cadrul Cooperati
vei „Unirea" Petroșani este alături de tovarășul pre
ședinte Marcu loan, la marea durere pricinuită de 
dispariția fulgerătoare a soției sale 

MARCU LUIZA (8608)

.Se împlinește un an de Ja dispariția scumpei 
noastre fiice și nurori

pAtroi emilia (8609)

Redacția și udmmistrația ; Petroșani, str, Nicolae Bălcescti, or. 2, Telefoane 41662, 
secretariat 41663, 42464 secții.
Tiparul s Tipografia Petroșani, str. Nicoiae Bâlcescu. nr. 2. telefon 41363.


