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• Pentru desfășurarea unui comerț civilizat 
și eficient — aspecte dezbătute în adunarea ge
nerală a oamenilor muncii.

Vă informăm".

• Jurnal de vacanță.
• Rubrica „Intervenim la sesizarea dum

neavoastră" : Nu știe stînga ce... aprobă 
dreapta.

• Vă sugerăm : Telefoane publice.
• „Hidrocarst Vulcan" : Un cerc speologic 

cu multiple acțiuni.

„Decada 
producțiilor 

record”

Cantități 
suplimentare 
de cărbuneData de 6 august a însemnat,- pentru între- . prinderile miniere din Valea Jiului, noi succese înscrise în bilanțul fructuos al „Decadei producțiilor record" —- cu care colectivele de muncă din aceste u- nități > Cinstesc, prin .

fapte de hărnicie, Ziua minerului și aniversarea eliberării patriei. Astfel, minerii de la
Lonea au ridicat la
aproape 700 de tone 
cantitatea de cărbune 

.', peste 
de plan,

înalta exigența, angajare plenara pentru 
îndeplinirea sarcinilortați a întreprinderii. La baza acestor creșteri de producție și productivități stă în primul rînd activitatea rodnică a . formațiilor de lucru care exploatează Utilajele moderne;. complexele de susținere și . tăiere mecanizată, combinele de abataj și înain.

s-au care cît în
Adunări generale 

ale oamenilor muncii

de plan' dotate cu tăiere și susținere mecanizată a fost cu 37 000 tone mai mare decît în aceeași perioadă a anului trecut. O preocupare susținută s-a manifestat și în ceea ce privește crearea a noi . posibilități de punere în valoare a vi.
- I- 
U- 
de
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I In întreprinderile și instituțiile Văii Jhilui
• deosebire în unitățile miniere, precum și pe scenele 
1 așezămintelor de cultură continuă seria de manifes- 
l țări polițico-educative și cultural-artistice dedica- 
j te Zilei minerului.

extras și livrat, 
Prevederile f. de la începutul august. Un record 
zilei l-au consemnat 
minerii de la Paroșeni: producție suplimentară 
de 253 de tone. La fel. prin creșterea randa- mentelor pe post, prin folosirea la parametri maximi a utilajelor din 

de 
producție dc la Uri
cani au depășit sarcini
le de plan din 6 gust cu 272 dc- tone. 
Succese notabile 
înregistrat, de 
nea, și minerii de

dotare, brigăzile

lunii al

au-

au 
aseme- 

: la 
Valea de Brazi (cu un plus de aproape 100 de tone). Cărora li se a- daugă și colectivul de 
muncă de la cariera 
Cîmpu lui Neag, unde spoi ul zi lei este dc 224 tone de cărbune. (S.B.)

____________________________

a-

Consiliul oamenilor muncii și comitetul siridicatu. lui de la mina Lupeni au prezentat în fața adunării generale a oamenilor muncii bilanțul activității desfășurate în primul semestru al acestui an, au supus dezbaterii, unei analize exigente, cu o înaltă răspundere: muncitorească acțiunile întreprinse, măsurile luate și rodul acestora, modul în care achitat de sarcinile le-au revenit, atît lor și întregului colectiv,primă parte a acestui an.Rezultatele obținute și prezentate au demonstrat cu prisosință eforturile depuse de întregul colectiv, sub conducerea organelor și partid .. continuă cărbune fie sînt producția fizică, principalul indicator al activității întreprinderii, cantitatea de cărbune extras in Ser mestrul I este cu peste 120 000 tone mai mare cje- cî t cea obținută în aceeași perioadă . a anului trecut și aceasta datorită preocu^ parilor consiliului oamc- . „nilor muncii pentru a asigura condițiile necesare sporirii productivității muncii, care a fost superioară față de cea înregistrată în primul semestru al anului trecut, cu 217 kgpe post în abataje, cu

organizațiilor de pentru creșterea a producției de extras. Cîteva ci- concludente: la

tari, care aplică tehnologii de lucru cu tavan de re- . zistență. Valoarea fondurilor fixe ale • întreprinde- le care au rii sînt elocvente. în ceea ce privește dotarea tehnică de care dispune întreprinderea —- 3,8 miliarde lei, ceea ce reprezintă 21 complexe mecanizate, 
3G combine de abataj și 16 de înaintare. Folosită eficient această zestre teir- nieă a dat roade; produc- ția extrasă din abatajele

de punere în valoare itoarelor capacități de pro/ l ducție prin realizarea nui volum de lucrări deschideri cu 250 ml mai mare decît cel obținut linul trecut.Manifdștînd .înaltă răspundere și autoexigență, particlpanții Ia dezbateri- nu aceste.vreme cîtrc-
avut locs-au mulțumit cu rezultate atîta întreprinderea nu și-aalizat sarcinile ' planificate pentru semestrul I, cliiar. dacă minusul - acu-

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

INVESTIȚIILE ANULUI 1986

Realizarea planului fizic — 
un imperativ pe șantierul din llricaniPuternica dezvoltare so. i ial-cconomică a orașului Llricani s-a materializat în ultimii ani și prin construcția unui însemnat număr de noi apartamente. Cu doar cîțiva ani în urmă se mai vorbea de noul oraș Uricani. Acum insă, pe lingă vechile cartiere de blocuri, in Uricani, noul cartier Bucura se prezintă ca un alt oraș nou, modern, un adevărat simbol al înnoirilor . fără precedent din Epoca Nicolae Ceaușescu. Practic, bulevardul Bucura din cartierul cu același nume este noul centru civic al orașului, cu modernele sale magazine de la parterele blocurilor, cu spații verzi care au prins contur aici, ex primind dragostea față de frumos și spiritul gospodăresc al locatarilor. . . ■ ii. ” -In anul 1986,' cartierul Bucura se va extinde considerabil. prin coiistrui- rea -.altor - 214 apartumeu-

te. a unei policlinici ■ cu staționai, a noului sediu al oficiului PTTR. Pe lingă noile spații comerciale care vor fi date în folosință la parterul unor blocuri, în Uricani se pro. vede și construirea unui magazin general. Majoritatea acestor obiective de investiții sînt prevăzute ca sarcini în planul fizic al brigăzii nr. 50 Uricani. a Antreprizei de construcții și montaje Petroșani.In perioada care a trecut de la începutul anului, colectivul brigăzii nr. 50 Uricani a obținut rezultate satisfăcătoare. După încheierea primului semestru sarcinile planului valoric au fost nu numai îndeplinite, ci și . depășite cu 1300Q00 lei. Cu excepția unui sihgur bloc de i-locu-
Viorel STRAUT

(Continuare in pag. a 2-a)

• Mîine; la Petroșani, lea ' Jiului; un spectacol 
în sala Teatrului de stat folcloric, î . ” l _ „Valea Jiului", va avea se înscrie ca un vibrant Ioc, sub genericul „Ziua fruntașilor". o adunare festivă consacrată Zilei minerului. In semn de înalță cinstire pentru cei care, în abatajele și galeriile minelor dau zi de zi, dovada destoiniciei minerești, celor mai harnici mineri, precum celor mai valoroase colective minerești —- brigăzi, sectoare, întreprinderi li se vor decerna diplome de frutftaș în întrecerea socialistă. Tot cu acest prilej, cunoscutul ansaiiiblu artistic „Rapsodia română" din
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i
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V. ............ț București va susține pen-., tril fruntașii în între-) cerea socialistă din Va-

manifestare ce C se înscrie ca un vibrant ! omagiu adus muncii, har- T niciei oamenilor. ț- în munci- 7 se voi- afla J mijlocul minerilor, ‘ odată cu. arta lor de prețuire i al țări pentru cei cărbunele din dînd lumină patriei, se binecunoscut ii ... . i Gheorghe Tur-Ștefa- ț
e anima- ț

II. DOBROGEANYT Ii

(Continuare în pag. a H-m k

Printre cei care zi de sărbătoare lovească în purtînd mesajul întregiiȘ> ce scot abataje căldură afla : terpreți da, Aneta Stan, nia Rareț.
• Stadionul va cunoaște mîine

I
I

și 
vor 
in-

„Vrem să dovedim că avem vocația 
de a fi mereu in frunte1

luminarea carnetului de partid. Eveniment po
litic cu mari semnificații. Citesc în privirea celor 
peste 800 tineri aflați în sala Teatrului de stat emo
ția. O zi de neuitat în viața fiecăruia. Tineri căliți 

la școala comunistă a hărniciei. 
Spicuim gînduri, angajamente

la școala muncii, 
Zi de sărbătoare, 
pentru viitor.
NICOLAE POPA, 

ner în sectorul II 
I.M. Lonea : Acum, după ce am primit carnetul de partid, trebuie să fac totul pentru a arăta ortacilor mei că merit cu a- devărat încrederea lor, că sînt demn de calitatea de comunist. Nu cred că sînt prea mari cuvintele „A fi în fruntea muncii"; Voi fi mereu în fruntea muncii. Iată primele mele cuvinte, primul meu gînd de comunist.

nri. 
al

CONSTANTIN R1TI, e- 
lectrician combainer, 
sectorul II, I.M. Uricani.

tui»'

3®/

ic

Brigăzile conduse 
mâții de mineri din

gîndurilor pe care calitatea de comunist le-au < unit intr-o singură ini-, ■ mă, un singur5 gînd, ■ o . singură voință. Sînt sigur că toți cei ce am fost aici în sala teatrului, și am primit carnetul de partid, sîntem pe deplin conștienți că trebuie să dovedim că. a- , t, veni vocația muncii, venin primit carnetul de cația de a fi revoluțio- pârtid,'în zi de. sărbătoa- R;i! -
RODICA ȘIMO, strun

gar, secția MAP a IUM 
Petroșani. Fiecare utilaj minier produs de noi, odată ajuns, în abațaje, venind in sprijinul^mine- rilor. poartă cu el și gîndurile noastre muncă, ale comuniștilor

II. ALEXANDRESCU

Dincolo de acest > moment festiv,. emoționant prin cuvintele calde adresate nouă, comuniștilor, carere a vredniciei minerești, și prin spectacolul literar- muzical vibrant, politic, angajant ce ne-a fost oferit, am remarcat printre participănți acea atmosferă de profundă responsabilitate comun istă.Aș spune, o anume so- - lemnitate în care eu și ortacii mei am simțit vibrația unică a inimilor și (Continuare în pag. a 3-a)
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Gheorghe Iordan și Vasile Cotea, două destoinice forde 
sectorul III al I.M. Bârbăteni.

Foto: Alexandru TATAR

[Responsabilitate

I
I
I
I
I
I
II _| au contenit nici după
I privea ploii. Am așteptat eitev'a ore retragerea apelor. Perioadă în care

civicăRupereă de noii, ne- maiîntîlnită în Ultimii ani, a declanșat- ploaia torențială și grindina cit oul de porumbel. Iii du- pă-samiaza. zilei 5 de ■miercuri, gazonul iintn- dat al poligonului dc tir cu arcul v Minerul Ani- noasa părea o seră ' cu flori< ciudată, în iarbă străluceau corolele, ghe- . ții. Șossall.a devenise un furios rîu, pe care pluteau copaci,; seinei uri etc, torenții . aihenințătpri nu o-
INSCRIPȚII *

I

am rămas impresionat de înaltul spirit civic al Cetățenilor din Anihoasa. De la copiii de școală, la venerabilii bătrîni au ieșit pe străzi, îndepăr- tînd „insulele" de nămol, buturugile, asfaltul smuls; aU deblocat podețele amenințate de crengi și scânduri, astfel îneît. cînd apele au revenit în .matca lor, șoseaua era deschisă traficului rutier.I-'ără a fi -convocați special de cineva, acești cetățeni 5 vrednici ait acționat din proprie inițiativă pentru înlăturarea' urmărilor puhoaielor. De fapt întotdeauna au procedat astfel în, confruntarea cu . . natura, nu i-au interesat doar.a- vutul personal ci și cel obștesc ; au dat dovada de înaltă responsabilitate civică. Felicitări I
Ion VULPE

X



VINERI, 8 AUGUST 1986

Pentru desfășurarea unui comerț civilizat și eficient

ț

Aspect de muncă din Fabrica de mobilă Petri Ia.

Realizarea planului fizic

dede

1 In ansamblu, activitatea rolectivelor de muncă din cadrul. ICSA și AP Petroșani, desfășură tă în primul semestru al anului, a ■fost la înălțijnea exigențelor, precum, și a cerințelor populației,; prin practicarea unui comerț civilizat și eficient. Este ide- ea de bază care s-a des. prins din darea de seamă prezentată și din dezbate- . rile mare au avut loc la . recenta adunare , , generală a oamenilor muncii din întreprindere. Din documentele prezentate adu- j nării generale, s-au desprins o serie de aspecte vi- zînd preocuparea tuturor lucrătorilor comerciali pen- \ tru realizarea în bune con- ; dițiuni a'sarcinilor de plan la desfacere, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli. O simplă comparație este elocventă: față de semestrul I al anului trecut, în primul semestru din 1986 s-au des. făcut în plus către populație; mărfuri în valbare de. peste 48 milioane lei. Este urmarea firească a preocupărilor permanente pentru realizarea' contractelor economice prin onora
rea comenzilor. Față de sarcinile aferente primelor 6 luni, planul de desfacere a fost depășit cu peste 16 milioane lei, deși, la Unele produse, furnizorii au înregistrat res- tante care se' cifrează la

Una dintre formele deo. sebit de eficiente, pentru evitarea golurilor in a- provizionare, a fost măsura de identificare a unor surse de aprovizionare prin relații directe, ceea ce a înseninat desfacerea produse în valoare • peste 24 milioane lei. S.au obținut, de asemenea, rezultate bune în îndeplini-
Adunări generale 

ale oamenilor muncii

tanțc care se' cifrează peste 63 milioane lei.

rea programului <le dezvoltare a producției de preparate culingre, cure a fost . depășită cu mai - mult de‘ 500 tone, atît la consumul la domiciliu cît și în unitățile comerciale. Toate aceste forme și mijloace de aprovizionare ritmică și desfacere e- ficientă au condus la realizarea și depășirea., principalilor indicatori —- veniturile totale, economii la cheltuielile de circulație, beneficiu, etc. Este adevărat, s-au înregistrat și , unele neajunsuri, legate de lîereălizarea unor indicatori, a planului de investiții sau îriv ridicarea și repunerea în circuitul c- conomic a .ambalajelor.Programul de măsuri, a- <1 optat de adunarea generală a oamenilor muncii

de la ICS \ și AP Petroșani vizează direcții de acțiune precise, menite să impulsioneze activitatea de aprovizionare, precum și desfacerea eficientă a mărfurilor. Urmărirea și respectarea strictă a contractelor încheiate cu fur- '• nizorii, a graficelor de li.vrare, reducerea în continuare a cheltuielilor de circulație, creșterea ratei rentabilității constituie premise sigure pentru o activitate comercială la nivelul exigențelor. Alte măsuri accentuează rolul producției culinare proprii,., extinderea comerțului stradal, intrarea în funcțiune a laboratorului de alimentație publică din Petroșani, a altor spații cO- merc'iale, perfecționarea, pregătirii profesionale,. a. lucrătorilor din sectorul a. lîmentar și de alimentație publică.In cadrul dezbaterilor a- supra materialelor . * prezentate, -au'-luat cuvin tul lucrătorii comerciali Nico- leta pragomir. Dumitru Drăgan,'. Vasile Șerb, Petru1 Szatmari, Dumitru Lulache și Elena Ștefan, care au făcut propuneri valoroase pentru îmbunătățirea activității viitoare, pentru desfășurarea u- nui comerț civilizat și e- ficient, menit să conducă deficient, menit să la 'creșterea nivelului trai al populației.
Bujor MlRCESCU

(Urmare din pag. I) spetorului IV șt a forma- lunii august, în cinstea
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(Urmare din pag. 1)
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inie, lucrările au fost începute la toate obiectivele prevăzute în . planul fizic. „Din cele 100 dea- partamente cît se; prevedea să predăm beneficiarului în prima jumătatea anului —- ne-a informat
mulat nu este îngrijorător pentru un colectiv puternic cum este cel al minei Lupeni. Adunarea a ana. Uzat cauzele rămînerilor in urmă, adoptînd soluții și măsuri pentru grabnica re. dresare a producției de cărbune extras, pentru creșterea eficienței econo- rtliCȚ a întregii activități desfășurate. Angajamen
tele asumate de pârtiei* punții la dezbateri, în numele colectivelor de nimica, au demonstrat încă o dată puterea de mobilizare a minerilor de la Lu- 
peni, dorința lor de a ridica . această mare între
prindere producătoare , de cărbune pentru cocs în rîndul unităților fruntașe din bazinul nosti-u carbonifer. ■Eroul Muncii Socialis
te,' minerul șef de brigadă Constantin Popa a expri
mat hotărîrea colectivului

ției pe care o 'conduce de sărbătorii eliberării patri- a-și realiza sarcinile plan și angajamentul nuăl —* plus 6Q00 tone de , cărbune —evidențiind în cu vin tu', său condițiile create pentru îndeplinirea a. cestor sarcini, ■ posibilită
dea- ei, cu .1000 de tone. Cu- noșcutul miner șef de brigadă Miliar Blaga din sectorul III; sector care nu .și-a îndeplinit sarcinile planificate pentru semestrul I cu 5000 de tpne afirma cu

Angajare plenarățile existente pentru ob- ț pierea de noi; succese. Va- sile Secuianu; adjunctul șefului sectorului II, sector care în primul semestru și a depășit sarcinile de plan eu 4608 tone la pro,, dueția fizică extrasă și cu 172 î Pregătiri’ de lucru ruluî Tu realizate
ați;

mi plănui lucrărilor de. (toate formațiile din cadrul secto- sarcinile de plan și depășite) se aj,i în numele sectorului să depășească planul

fermitate : „Oamenii muncii din sectorul nostru sînt hotăriți ca ta ț semestrul II să-și realizeze ritmic sarcinile planificate și să recupereze Z integral minusul acumulat în primul. semestru al anului. Dorim însă o aprovizionare ritmică și completă cu piese de schimb de măi bună calitate pentru transportoarele pe care le a- vem în dotare". Ion Budu- liceanu, minei- șef de brigadă la sectorul VI, se an-

gaja, de asemenea, în nu-, mele ortacilor din sector! . să recupereze integral mi- , nusul semestrului 1 și să îndeplinească planul ă- nual, prin contribuția tuturor formațiilor din sector. Au mai luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor Ca’-.' rol llonig, reprezentant, al sectorului ,de investiți’, Pavel Bujor, miner șef de brigadă la sectorul VII, Iulian Scafeș, reprezen. tant al sectorului de transport și Paul Grasu, șeful sectorului VIII, toți expri- mînd aceeași holărîre fertilă, de a acționa, fără preget; pentru îmbunătățirea1»; întregii activități în domeniile și la locurile lor de muncă.In final o concluzie edificatoare pentru voința a- cestui puternic colectiv minier— hotărîrea nestrămutată de a îndeplini integral prevederile de plan anuale la cărbunele pentru cocs.

ing. Petre Panaite, șeful brigăzii nr. 20 au fost predate 64 de apartamente. Dar trebuie să ținem seama de faptul că, în aceeași periopdă, am predat î beneficiarului alte 94 de apartamente — restanță din planul anului trecut. Dispunem de con. diții pentru a termina pî- nă la finele trimestrului III construcția _ structuri, lor de rezistență a tuturor blocurilor de locuințe prevăzute în planul anual.> i’utem afirma categoric a ^sarcinile de plan vor fi re-. ' alizate pentru anul. 1986, atît valoric cît și fizic. Ceea ce ne provoacă de pe acum îngrijorare este nu avem atacată nici lucrare din planul j tru anul viitor".Motivul de“ îngrijorare al șefului de brigadă este justificat. In cazul în care structurile de rezistență vor. fi realizate Ia termenele stabilite, în trimestrul IV va râmîne dispo-

• căO pen-

nibilă o parte -din forța de muncă din brigadă. Dar tot atît de justificată ar trebui să fie și, îngrijorarea pentru finalizarea celorlalte obiective din planul fizic. Este vorba de magazinul general și de sediul pentru PTTR, ale căror lucrări înaintează în ritm de melc.. Au fost zile în cursul lunii iulie în care la aceste două o- biective nu se lucra. „Nu avem suficienți dulgheri", s-a justificat șeful brigăzii. Fundația pentru spitalul; cu policlinică a fosf săpată din luna aprilie, < «. sprijinul Trustului de an- trepriză. Dar de atunci constructorii din brigada 1 Deva a TfÂCM n-au mai făcut nimic. Or, noul spital, oficiul pentru poștă și magazinul general sînt obiective din planul fizic pentru care s-aii stabilit termene precise de con. strucție, grafice de execuție pe luni, cărora trebuie S® li se acofiie importanța cuvenită. i
Un nou produs alimentarNicdlae Zăvoianu. Viorel Lucoiu, Carol Biro și alți lăcătuși și electricieni românească de din cadrul Fabricii de morărit și panificație Pe.

Manifestări politico-educative

vede-dîvdrtismentului .

(Urmare din pag. I)1 ț ția zilei de sărbătoare. Incepînd cu ot’ă, 15, vom putea asista Ia un inte-1, resant și atractiv sp.ee- i tacol cultural-sporțiv.'După întîinirea de ‘fotbal dintre Jiul Petroșani, și Politehnica Timișoara, terenul stadionului Va deveni o adevărată; scenă în- aer liber, pe care vor evolua actori și intefpreți de muzică rișca ră ai Teatrului „Constantin Tănașe" te alei de bun gust.

Se voi’ afla în mijlocul minerilor Văii Jiului, actorii Alexandru Arși- nel, Nicu Constantin, A-- lexandru Lulescu, Gris-' tina Stampte, Nae Lăză- resCu, Ciupi RădulescUi Paula Radulescu, Hamdi Cerchez, interpreții de muzică ..ușoară Luigi lonescu, Cornelia Vorvo- reanu, Simona Flopescu, Natalia Guberna,, George, Enâche, Luminița Roman, Marcela Alexandru, Oana Sîrbu, trio-ul „Expres", orchestra de muzică ușoară a teatru-

1 ui, condusă de Mircea Dragan. r '*Un spectacol antrenant — adevărat ' omagiu muncii — regizat de Bițu Fălticeanu, la dare i își vor aduce contribuția ca invitați de onoare ai Teatrului „Constantin Tăpase", bine. eunoscuții „ăetori-țotali." Tudor Gheorghe și Jean Constantin. Prezentatori.': Mihai Perșa, Lucia Bo- ga și Stelian Moise. Un spectacol la care sonorizarea va fi asigurată de Radîotel evîziu nea mână.

troșani au montat și pus în funcțiune o instalație ' . ' ’- expandat.Trecut printr.un astfel de utilaj, mălaiul, în adaus cu lapte, ulei și sare, a. junge în pungi apetisantul produs numit pufuleți. Mecanicul șef al fabricii, sidHgțî Marinică Berindei, ne asigură că producția zilnică (5 000 de pungi) Va acoperi solicitările unităților comerciale. (LV.)
Sing. Mariana Caza- 

negrea și 
Streitferdt, 
organizației de

Mariana 
secretarul 

bază 
P.C.R. — Fabrica de 
produse lactate Live
zeni, verifică procesul 
tehnologic la vana de
recepție a laptelui în
vederea pasteurîzării.

Foto : Al. TATAR

I
I
I 
I 
I

LUCRĂRI. Pe tronsonul de cale ferată Lupeni — Uricani, constructorii., din brigada nr. 2 a Antreprizei de construcții căi ferate erări cutat care metri, maistrului principal, eialist Flpi’ea felul acesta,
au finalizat noi lu. de artă. Ei au exe? zidUri de sprijin totalizează 1 250 de sub coordonarea spe- Mitrei. In sînt create

condiții pentru terminarea și darea în exploatare a liniei de cale ferată Lupeni — Bărbăteni in cursul trimestrului III al anului. (V.S )MOBILA. Zilele acestea. de la fabrica de profil din Petrila au fost expediate beneficiarilor 60 de garnituri de mobilă, în valoare de aproape un milion de lei. Este vorba de camere combinate, compuse din 13 piese, furniruite cu nuc și mahon, intr-o linie ihbderhă, plăcută, -

SUPLIMENTARE. In vederea facilitării transportului pentru cetățenii din localitățile vestice ale Văii Jiului care doresc să participe, sîmbătă 9 august, la manifestările cultural-sportive de pe. stadionul „Jiui“ din Petroșani (cu începere de la ora 15), din Lupeni v.a pleca -r la ora 13,45 — un tren personal. Seara, spre Lupeni, trenul va pleca la - ora 21,43. Reamintim celor care se deplasează cu aceste trenuri că procurarea biletelor, de călătorie este obligatorie. Din Lupeni și Vulcan șe pot cumpăra legitimații de călătorie dus-întors, care oferă posibilitatea urcării — la întoarcere — din punctul de oprire Lunca Jiului. (Gh. ~ 'O.)BROȘURA. A fost., editată, prin grija Consiliului municipal1 al sindicate-

despre cei mai harnici oa- numai o jumătate de oră meni ai muncii din între- — celelalte valori fiind, prinderile ’broșura se _ constituie in- tr-o veritabilă,i-oglindă a. dăruirii muncitorești.(Al.II.)METEOROLOGICA. După cum ne informează specialiștii stației hidrologice din Petroșani, în du- pă-amiaza zilei de 6 august s-a înregistrat, pe; rază murticipiului, un record în ce privește canti- .,întrecerea tateg de precipitații. Astfel,;at ilustra- în zona Jieț au căzut 44,8

municipiului, in același intci-val de timp, de 23,8 I/rnp la Petroșani, de . 24,2 17mp în Paring, de 27,7 1/mp la Livezeni. Jiul de Est, în zona stației hidrologice Livezeni, a registrat o creștete de de
e

I

lor, broșurasocialistă". Bogat ilustra- ____tă,‘ cuprinzînd amănunte litri pe metru pătrat, în
Rubrică realizată de 

DIACONU

centimetri.
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Jurnal de vacanță
Sîntem în miezul verii. Cei mari 

iese frumusețea vacanței. Care este 
tei ? Am aflat detalii de la prof, 
președinta Consiliului municipal al 
nierilor

și cei mici tră- 
„pulsul" vacan- 
Lia Radulovici, 

organizației pio-

MUNCĂ
și șoimilor patriei. 

PATRIOTICĂșcolileJiului, generale vacanța .multiple Au loc muncă

„Vrem să dovedim că avem vocația
de a fi mereu în frunte"

(Urinare din pag. O

In toate din Valea oferă posibilități , de odihnă activă, ample acțiuni de patriotică, în vederea pregătirii spațiilor ' pentru noul an de învățămînt, Ia colectarea materialelor re- ’ folosibile, culesul plantelor medicinale și recoltarea fructelor de pădure. Fină Ia această dată, în cinstea „Zilei minerului", pionierii Văii Jiului au realizat 86 la sută din angajamentul anual de ‘ muncă patriotică, Cîteva rezultate : 860 tone fier vechi colectat și predat, borcane și 230 000 redate în circuitul mic, 127 tone hîrtie colectată.
39 000 sticle econo-

TABERE DE ODIHNĂ■ Pînă 1 ceast; dată, pes te 1000 elevi s-au bucurat de zile binemeritate odihnă în tabereleDeltă, de la Orșova, Șugag, Buciumeni, Villa Klăus (jud. Mehedinți),, Bucșoaia, Gălăciuc. In următoarele

săptămîni vor pleca dihnă la (Araci) si încă 200 copii în tabere de o- Sovata. Dezla în Delta Dunării.
EXPEDIȚII

„CUTEZĂTORII"In perioada vacanței, profîtînd și de timpul favorabil; grupuri de nieri inimoși au participat te expediții, dc Ia Școala 6 Petrila au cei de la Școala generală nr. 3 Lupeni și 6 Vulcan în munții Rețezat, iar micii montaniarzi de lă Uricani au marcat traseul Cîmpu lui NeSg — Buta — Sohodol. Un grup de elevi de la Școala generală nr. 7. din Petroșani a vizitat cetățile dacice din munții Orăștiei. Expedițiile „Cutezătorii" continuă, cu participarea pionierilor de la școlile generale nr. 1 Lupeni, 6 Lupeni, 1 și 5 Petrila.

pio-și pasionați la interesant. „Cutezătorii" • generală nr. : fost îri Deltă,

din partid și. constructor utilaj minier sînt animată de voința fermă de a-ini îndeplini misiunea de o- noare, a da producție de calitate ireproșabilă, gă mine, un tînăr de la școala pro. fesională. — ’ • •comunist montul meu în mirii carnetului de partid — să muncesc, sâ mă perfecționez continuu și învăț meserie pe cei lingă mine.

II MP. Ca membru de 
de

minier, dar mai îmi doresc sâ despre mine Ionel Fărcășanu, un comunist, un ortac de nădejde.
cu seamă se spună totdeauna :

Bujor MIRCESCU

Lîn-învață meserieDatoria mea de ■— iată angaja- ziua pri-
să_ide

IONEL FĂRCĂȘANU, 
miner, sectorul II, I.M. 
Lonea. O imensă bucurie. Carnetul de partid este un simbol, drag, al tradiției revoluționare a înaintașilor, al dăruirii în muncă, simbolul dente de a mereu, acolo cere. Pentrubule să învățăm continuu să dăm timpului o nouă dimensiune a destoiniciei și hărniciei în muncă. îmi doresc să devin • maistru

dorinței ar- fi în frunte unde viața o aceasta tre-

VICTOR MILITARE, mi
ner, sectorul II I.M. Uri- 
cani : De șase ani muncesc la mina Uricani. Știu că am muncit bine, dar știu că pot să bine. Am primit carnetul de partid. Ortacii, prin votul lor, în adunarea generală de partid, mi-au a- rătat încredere. Voi acolo, în frontul dar. și în viața de să- dovedesc că nu șelat. t

■ . ’■ '"■■■■

IOAN ȚOGOIE, 
miner, sectorul V, 
trila: Evenimentul de astăzi înseamnă pentru .mine un nou .și mobilizator impuls de a face totul ca mina noastră să redevină un colectiv fruntaș. Este adevărat că nu Stăm prea bine cu planul. De aceea în calitate de comunist și de cadru cu studii superioare voi fi în fruntea muncii. Putem să

muncesc și mai
Ști,. muncii, zi cu zi, s.au în-

inginerI.M. Pe-major

Nu știe stingă ce... aprobă dreaptaNe-a vizitat de mai multe ori la redacție Luminița Purcar, din Lupeni. Este ® femeie necăjită, mamă a doi copii, o femeie purtată, pur și simplu, pe drumuri, pentru a cîștiga un drept prevăzut prin lege.Despre ce este vorba ? Luminița. Purcar a lucrat în perioada iulie 1984 — 18 februarie 1986, la cooperativa „Straja" din Lupeni, în cadrul unei u- nități de mecanică fină. In februarie, a cerut să i se dea posibilitatea să-și îngrijească fiul, poate să primească la un an concediu plată. I se acordă. In iulie, sub numărul Luminița Purcar

O cerere către conduce, rea cooperativei, pentru a relua lucrul cu începere de la 1 august. Conducerea cooperativei, prin președintele său, tovarășul
te, propun deci aprobarea; președintele aprobă. . Pînă aici, toate bune. De aici, începe odiseea peregrinărilor. La biroul perso-

AM INTERVENIT LA SESIZAREA 
DUMNEAVOASTRĂ

poziție" și nu întocmește actele de reîncadrare. Așa a ajuns la noi familia soților Purcaru,. cu cei doi copii ai lor.Față de această situație credem că nimic nu mai este de spus,că la cooperativa ja" trebuie rească odată și cine - nu conduce șiAltfel, dacă nu ga ce menii muri, nă.
Legal, pînă fărăi 30 2871, depune

Constantin Cațan, aprobă cererea, la propunferea (scrisă pe cerere) a celor doi maiștri de la unitatea nr. 27 — mecanică fină. Cei doi maiștri, Constantin Gheorghe și Viorel Szabados, care o cunoșteau pe L. Purcar pentru că lucrase în această imita

nai, tovarășa Irina Ilege- dus refuză reîncadrarea. Practic, anulează decizia președintelui, ceea ce, recunoaștem, far se. tilne.ștc. Muncitoarea L.P. merge iar.. la președinte, care o trimite înapoi . la biroul personal. Tovarășa Hegeduș rămine fermă „pe

Considerăm „Stra- să se lămu. cine aprobă aprobă, cine cine execută, știe stîn-aprobă dreaptă, oa- sînt purtați de dru- cu dreptatea în mî-
Mircea BUJORF’.SCU

redevenim, trebuie să devenim fruntași, gajamentul meu îi primirii carnetului partid. ■
GABRIEL TRUK A. giner miner, sectorul II, Petrila: Intru totul asoci ez tovarășul u ide muncă. Averii dade onoare, datoria de de a face ea o- nostru ’ tmcît tnai — să fie ']

I.M. măPleu torta comuniști biectivul „Patriei, cărbune" plin realizat. Am carnetul de partid, fi mereu în fruntea muncii, oriunde bătălia pen tiu cărbune ne va chețna.

r

ajor - -mult pe de- primitVom

consfantin Pbpi, 
lăcătuș, sectorul XIII, sub
teran, I.M. Lupeni:Tatăl meu. comunist, fo.sț miner la I.M. Lupeni. la VII, mi-a fost M-a înspre școala mun- . A fost prima treaptă educației
scctorul primul sfătuitor. drUmat cita educației mele revoluționare. Există, dacă vreți, o tradiție comunistă în ca și în mai ile de mineri fnai departe diție, tate;meu în ziua primirii netului de partid.

revoluționară, familia mea, toate famili- i. Voi duce această tra- cu cinste și demrii- iată ■ angajamentulcar-.
Gînduri, angajamente comuniste. La fel au vor

bit Ioan Bufa, șef de brigadă Ia. I.M. Petrila, Ghcor- 
glie Munteanu, miner la I.M. Lonea, loan Drăgoi, 
miner Ia I.M. I.i'czeni. Constantin Călinoiu, miner 
la I.M. Paroșeni, Emilia Mititelu și Maria Bîrlea, 
muncitoare Ia întreprinderea de tricotaje. Viorica 
Oancă de la I.C. Vulcan, Lucian Chira, sudor Ia 
Brigada ACM — Petrila, Gheorghe Lase, electro

nist Ia IPSRUEEM, Vasilica Matei de la „Vîseoza". 
Tineri afirmați la școala comunistă a muncii, oa
meni care iși dovedesc zi de zi. vocația comunistă 
de a fi mereu în frunte, spre a purta cu cinste .și 
mindrie patriotică revoluționară carnetul de partid.

„Hidrocarst“ Vulcan
Un cerc speologic

cu multiple acțiuni

RĂSPUNDERE
FOTOCRITICA PE ADRESA

Ceea ce vedeți m imaginile alăturate se află chiar în ușa centralei termice nr. 3 din orașul Petrila, cartierul 8 Martie. Arii înțeles, nu aveți nevoie de ele. Deocamdată I Dar, o altă întrebuințare decît să stea sub cerul liber . și fără nici un folos, nu se putea da ? Ce . se așteaptă oare ? O intervenție din afară ? Din afara . cui, a întreprinderii Care are în exploatare centralele termice din orașul trila ? Să coste atît
I puțin aceSte cazane, 
I Icre și țevi, îneît să

I 
I 
I 
I
I
I l
I 
I 
! 
I
I

ta fi lasate pradă ruginii ? Cine le dă acest drept ? Cum se poate ca o întreprindere să-și bată, pur și simplu, joc de banii noștri, ai tuturor, pentru că în fond toate acestea reprezintă un bun al celor ce muncesc ? Situația * prezentată x este intolerabilă și trebuie grabnic rezolvată. Vom reveni în cutând asupra acestor pectc.

• 11 membri ai cercu
lui speologic „Hidro- 
carst" Vulcan vor fi. pre- zenți, între 11—17 august, în tabăra speologică din Munții Piatra Craiului, unde vor efectua cercetări în teren, împreună cu colegii lor de pasiune de la cercul „Cristal" din Arad.

• Peștera Iadului, din 
masivul Vîlcan, a cartată pe o lungime 2352 m, de speologii matori de la „Ilidro- earst". Anterior cartarea măsura doar 868 m. In această acțiune evidențiat: 
animatorul Mireea Rasa, Eugen Rasa, Adrian Caracioni, 
Nclu și Tatiana A murând ci.

• „Primbura Dianei". 
peșteră recent descoperită de speologii de la drocarst" rolelor, 
De peștera cuprinde speciile de stalagmite, coloane, domuri, lictite, gururi, te etc. Surprinde, de a- semenea, bogăția fosilelor de Ursus spaeleus, bursuc.de piatră, Gulo gulo, rîs, cerb etc.

• Fauna aoestei peșteri, variată, cuprinde o in-

fost de a-
s-aululius Bior, cercului,
„Hi- *, în bazinul Sco- măsoară 504 m. o frumusețe rară, toate Speleoteme: stalactite, crista- exeentri-

VĂ SUGERĂM

Rubrică realizată de 
Dorin GHEfA 

și Ovidiu PĂRĂIANU

sectă cavefnicolă nenlai. întîlnită în alt loc. Cercetătorii institutului clujean de speologie și speologii amatori din Vul- continuă iiivestiga- în această rezervație speologică,
• Uneltele de • silex, 

descoperite îh peștera 
„Primbura D i ane i“, au o vechime de... cîteva milioane de ani. Vîrfu- rile de săgeți, cuțitele de piatră atestă deci locuirea Văii Jiului, încă din zorii umanității, investigarea sau vizitarea peșterii, protejată de lucrări speciale, executate de membrii cercului „Hi- drocarst", sînt permise numai după obținerea -a. probărilor de rigoare.

• Numele ales pestru peștera recent descoperită cuprinde străvechiul cuvînt jienesc de origine latină, primbura, cu sensul de panglică, cunună, Diana fiind, se știe, zeița protectoare a pădurilor și vînâtoarei.
• Intre 1—7 septembrie, speologii lulius Bor Adrian Caracioni invitați la acțiunile ganizate de speologii Cluj-Napoca, Pădurea

VULPE)

TelefoaneDespre utilitatea aparatului inventat de Beli, — telefonul — nu mai. sînt necesare precizări. In secolul nostru rapiditatea în- tîmplărilor, viața însăși, ihipun nevoia de . comunicare, schimbul de informații și necesitatea intervențiilor; Revenind la telefon — mijloc rapid și eficient de comunicare. — cîteva sugestii către ciul municipal de ] și telecomunicații necesare.In reședința de nit telefoanele p; satisfac cerințele, in cartierul Aer, nu există decît trei telefoane publice, care funcționează sporadic, cartier „Petroșani mai sînt amplasate dar care și ^le au „carențe în funcționare". Gole

Ofi- poștă sînt

fn noul Nord" două,

și sînt or. dinîn munții Craiului.
publicepublice de la poștă funcționează, dar nu sînt suficiente. Cel de la cinematograful „7 Noiembrie" „merge" eînd și eînd, cel de la hotelul „Central" la fel. Cabinele telefonice au dispărut cu telefoanele fiind direct pe ziduri.La Petrila s.a dat folosință o nouă și modernă centrală automată. Din păcate, există doar un în Locuitorii „8 Martie", ,T. Vlaclimi- oare nevoie zicem, sal- de boală ?Oficiului mu. studierea. îmbună-

desăvîrșire, montate
A în.existăsingur telefon public, fața poștei.din cartierele „Minerul", rescu" nu au să anunțe, să varea, în cazSugerăm nicipal de poștă posi bili tăț iîor de tățirc a situ.il iei.

M. BUNU

bursuc.de
situ.il
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a
memento românească, și versuri.mondial. România — Pace.Manifestări

de 23 August,
i consacrate aniversăm ; 
ziua națională a poporului românU PHENIAN 7 (Agerpres). In cadrul manifestărilor consacrate zilei de 23 August la Cooperativa agricolă de producție „Prietenia coreeano-română", din localitatea Sambong, a avut loc o adunare festivă. Au fost evocate semnificația istorică a zilei naționale a poporului român, drumul de luptă și realizări parcurs de poporul evidențiindu.se dobîndite de socialistă în cei care au trecut de

președintele Re. Socialiste Româ- tovarăsul Kim Ir ’ ' alRomân, publici i nia, șiSen, secretar generalC.C. al Partidului Muncii din. Coreea, președintele R.P.D. Coreene.In încheiere a fost prezentat un m.ânesc. film artistic ro-

registrate mai ales în ultimii 21 de ani, de-cînd la conducerea partidului și statului a fost ales tovară-’ șui Nicolae Ceaușescu.ISLAMABAD preș). In cadrul rilor prilejuite sarea revoluției rare socială'.

Bilanț al 
realizărilor 

în economia 
R.P. Ungare

7 (Ager- manifestă- de anivcr- __ de elibe- și națională,
BUDAPESTA 7 (Agerpres), Intr.un comunicat dat publicității de agenția MTI se relevă mele șase luni an și cooperatistă

FILME â
■ „■ ■. t •■■■PETROȘANI — 7 No

iembrie: Al patruleagard lîngă debarcader; 
Unirea : Contrabandiștii din Santa Lucia; Parîn- 
gul : Despărțire temporară, 1—II.

român, . succeseleRomânia21 de ani ia Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd tovarășul .’Nicolae Ceaușescu a fost l ales în funcția supremă în partid.A fost reliefat cursul as-’ cendent al relațiilor de 1 prietenie româno-coreene, 
f șubliniihdu*se că factorul I dinamizator al prieteniei și colaborării dintre cele i două partide și țări îl con- jstituie întîlnirile frecven- > te devenite tradiționale, dintre tovarășul Nicolae 1 Ceaușescu, secretar gene- 7 ral al Partidului Comunist

: AGENȚIA TANIUG A- . NUNȚA că, la 6 august, a , avut Ioc . ceremonia de .inaugurare a porțiunii iugoslave a legăturii fero- . viare internaționale dintre , Titograd (Iugoslavia) și ' Shkoder (nordul Albaniei). ■ Obiectivul, construit pe baza unui acord semnat de 1 cele două guverne în 1979, ' a fost inaugurat de un’ membru al guvernului iugoslav și a participat o delegație ■. albaneză.
FESTE UN MILION DE 

TEMEI au fost înregistrate în 11.F. Germania la oficiile de plasare a șomerilor, în luna iulie a aces- . tui an, potrivit datelor publicate de Biroul federal al forțelor- de muncă din Nurnberg. Aceasta reprezintă o rată a șomajului de 10,6 la sută din forța de muncă feminină a țării, cea mai ridicată din istoria R.F.G.
Duminică, 10 august

12,4013,00

19,00

Telex.Lumea copiilor.Telefilmoteca ghiozdan
Vizitatorii.(color).Din cununa cîntek cuiul românesc muzică populară. Album duminical, (parțial color).Din sumar: Divertisment muzical.Un trubadur modern. Desene animate. Ritmuri estivale.Cotidianul în 600 secunde.Telesport.Premiere muzicale la „Album".Festivalul portului, cîntecului și jocului lăpușan. - .Lumea minunată a f î Imului.Secvența telespecta- torului.Contemporanii noștri — reportaj realizat în Valea Jiului cu prilejul Zilei minerului.Telejurnal.In întîiiipihareă . marii sărbători naționale. . ■ ■■

de

de

* ------------ ,......... -............. ,7 (Agerpres). I.a antifascistă și antiimpe- avut rialistă de la 23 August 1944, la Rawalpindi a , a- vut loc deschiderea expoziții roțnânești carte și fotografii. Un de cinste în cadrul expoziției îl ocupă lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general âl Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, apărute în diverse limbi de . circulație internațională, precum și în limba urdu — limba națională pakistaneză. Au fost prezentate, totodată, o serie de cărți dedicate vieții și activității neobosite a șefului statului român pusă în slujba celor mai nobile idealuri ale poporu. lui român, ale întăririi păcii și colaborării internaționale.

V1ENA Primăria loc vernisajul unei expo, ziții de artă plastică contemporană românească. Expoziția — reunind 95 de valoroase lucrări — oferă O imagine sugestivă : adezvoltării artelor plastice în România.In alocuțiunile rostite cu acest prilej, au fost e- vidențiate semnificația actului de la 23 August 1944 pentru destinele poporului român, marile realizări obținute de România în cei 42 de ani de înaintare liberă și independentă pe calea progresului și bunăstării. Au fost subliniate succesele istorice în dezvoltarea economiei, înflorirea științei, artei și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului în.

Vlenei, a unei de loc

că în pri- ... . . ale acestuiproducția industrială din economia R.P. Ungare a cut cu 1,5 la sută în parație cu perioada Iară a anului trecut, tr-o serie de ramuri industriei, cum sînt strUcțiile de mașini, metalurgia și producția materialelor de construcții, producția a marcat creșteri, în rest ea fiind mai redusă, se arată în comunicatul difuzat de agenția

LONEA: Oaspeți de scară.

20,20 Actualitatea în eco- ■ nomie.20.35 Vară Cîntece20,45 Cadran (color).■ Ceaușescu 21,00 Serial șiîințific. (color).
Din tainele mărilor.21,25 Tutunul sau sănătatea — alegeți ! (color).21.35 Timp al înfăptuiri ționare. Nicolae21,50 Telejurnal.
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VULCAN — Luceafă
rul: Din prea multă dragoste.LUPENI — Cultural: Noi, cei din linia întiJ.URICANI: Toamna bocilor.
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DIN 6 AUGUST 1986N.R. Eventualele dificări intervenite
nicatul difuzatMTI.Comunicatul de asemenea, o exporturilor.Numărul persoanelor o- cupate în industrie s-a redus cu 8 500, în comparație cu primele șase luni ale anului trecut.In domeniul agricol, înregistrat o creștere producției și vînzărilor produse vegetale și o oarecare. reducere a producției. Zootehnice.

mo. în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Ci. nematografice Județene Hunedoara.
Extragerea I : 41 1 42 19 26 15 ;

6subliniază, creștere a ȚV.20,00 Telejurnal.— In întîmpinarea marii sărbători naționale.s.aa de

Fond total de cîștigUri: 781 119 lei.
memen

AnuI Internaționala! Pâcii
J Comemorarea victimelor bombardamentelor atomice 

de la Hiroshima și Nagasaki.de la Hiroshima și Naga- cadou de Saki din anul 1945. lliroshimei
☆BONN 7 (Agerpres). Organizațiile de luptă pentru pace din R.F.G. au organizat, la 6 august, o ’ gamă variată de acțiuni în favoarea păcii și dezarmării în diferite orașe • ale țării, în cadrul manifestărilor comemorative ale. victimelor bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki.La Hanovra, numeroși locuitori au luat parte în centrul orașului la o manifestație în cadrul căreia s-âu făcut auzite sunetele „Clopotului păcii", făcut

TOKIO 7: (Agerpres). La Nagasaki s-a deschis Ia 7 august forumul internațional al , persoanelor care au avut de suferit de pe urma bombardamentelor atomice și experiențelor nucleare — relatează agenția TASS. In afara unor cetățeni japonezi, pârtiei, pă reprezentanți ai teritoriilor care au fost contaminate radioactiv în urma experiențelor nucleare de pe poligonul din Nevada, locuitori ai insulelor din zona Oceaniei, militari care au participat la experiențele cu arme nucleare.Forumul se desfășoară în suita manifestărilor prin care se comemorează victimele bombardamentelor atomice americane
Marți, 12 august20,00 Telejurnal.In întîmpinarea marii sărbători națio- Au-19,40

21,10

20,35
21,5022,00

bri- 20,20

municipalitatea anul trecut.*7 (Agerpres). chemărilor organizațiileATENA Răspunzînd lansate de .. _______de luptă pentru pace, mii de oameni au luat parte la Atena și în alte orașe ale Greciei la acțiuni con. sacrate comemorării vie. timclor primului bombardament atomic de la Hiroshima din urmă cu 41 de ani, relatează agenția China Nouă. In capitală, în j.urul colinei _______pole, s-a fonnaț un lanț uman, în care și-au dat inimile nu numai' dar și militanți pace vpniți din alte europene. ■
Acro.
greci, pentru

19,20 însemne ale unui timp eroic (color).— Reportaj - documentar realizat cu prilejul Zilei brigadi- 1 erilor.Cîntec pentru gadieri (color).Spectacol literar mâzical - coregrafic.Film artistic :
Rîul care urcă mun
tele.(color).Producție a Casei de Filme Unu.Telejurnal, închiderea programului.
Luni, 11 augustTelejurnal.In întîmpinarearii sărbători naționale de la 23 AugustOrizont tehnico-ști- ințific.Tezaur folcloric, (celor).Film serial.(color).
Cristofor Golumb.Telejurnal, închiderea programului.

ni. t-

20,30
nale de la 23 gust.Actualitatea in nomie.Teatru TV(color) eco- 21,50

Tribuna TV. ț'ilm în serial.
Străinul.Ecranizare după romanul cu același titlu de Titus Popovici. Producție a Stu. didului Cinematografic „București".Prima parte.Telejurnal.

PROGRAMUL ȚV
uiiiiiHiiiiiiiiinii/iiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiininiiiiiiti,închiderea programului.Ziarul de dimineață,Premieră TV.de Valentinnu.Telejurnal, închiderea mului.

Miercuri, 13

Muntca-progra-
august10,00 Telejurnal.In întîmpinarea marii sărbători naționale de la 23 August.20,20 Actualitatea în economie.20,30 Columna— Cîntece și triotice, nare. lui August versuri pure voi Uți<>_
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Joi, 14 augustTelejurnal.Jn întîmpinarea marii sărbători naționale de la 23 August.Actualitatea în e- conomie.Copiii - tinerețea noastre.însemne ale timp eroic.Invitație în rile nii.
bucuria și națiuniiținuistudiou-Radioteleviziu-

ANTRRRRIZA
CĂI FERATE PETROȘANI

recrutează de urgență pentru
Centrala de construcții căi ferate București și 
Antrepriza construcții metrou șantier București 
următorul personal muncitor din rîndul 
pensionarilor mineri pentru limită de vîrstă :

- mineri - dulgheri
- mineri - betoniști
- mineri - lăcătuși construcții metalice
- sudori
- muncitori necalificați
Retribuirea se face în acord global cu men- i 

ținerea pensiei integrale.
Se asigură cazare și masă contra cost și 

transportul pe calea ferată pentru vizitarea fa
miliei - gratuit-

: * Relații și prezentarea la ACCF Petroșani
- biroul personal, strada Gării nr. 2, telefon 
42702 Petroșani. '*

35 Timp al marilor înfăptuiri nare — Ceaușescu.,">0 Telejurnal.,00 închiderea mului.
revoluțio-E p o c a
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Vineri, 15 august20,00 Telejurnal.— In întîinpmarea marți sărbători naționale de la 23 August.Actualitatea în economie.Epopeea libertății patriei noastre.(color).Patriei în August — emisiune de cîntece și versuri.Cadran mondial, (color).România — Ceaușescu — Pace.> Serial științific, (color).
Din tainele mărilor.) Telejurnal.1 închiderea mului.
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Simbătă,

progra-
**■ ț. .’«N.

1G augustTelex.La sfîrșit de săptă-

' > ■mină. ■(parțial color).Din sumar :— Te cînt, țara meaiubită ! . Melodiipopulare.— Gala desenului animat.— Drumuri de inimă — reportaj.— Marile momente ale baletului.— Cînte’celctimp.— Tablouri dinNațională.— Telesport.— Autograf muzical. :,45 Săptămîna politic ă. i,00 Telejurnal.— In întîmpinarea marii sărbători naționa- Ic de la 23 August.i.2() Teleeneiclopedia.',50 Floarea din grădină, (color).— - Emisiune - concurspentru tineri interpret' de muzică populară.Etapa a Il-a.Film artistic :
Străzile au amintiri.Producție a Studioului Cin ?n>litografic „București". Telejurnal, închiderea progra. mului.
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