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Consecvență, inițiativă in valorificarea 
potențialului creator al fiecărei brigăzi,

3. PERFECȚIONAREA. Sec
torul IV al minei Lupeni va 
găsi, cu siguranță, resursele 
necesare pentru a grăbi ie
șirea din impas. Drept ga
ranție stau analiza crftică 
făcută de secretariatul co
mitetului orășenesc, 
dinea receptivă, 
de spirit autocritic, 
festată.de membrii 
tul ui de part'd pe 
strădania reală a

atitu- 
pătrunsă

mani- superioare cu utilajele com- 
comite- 
sector, 
tuturor 

celor care au participat la 
dezbateri de a găsi soluții 
pentru înlăturarea neajunsu
rilor și îmbunătățirea activi
tății economico-financiare a 
sectorului.

î n fcrța 
pctid pe 
subliniate 
loare de

comitetului de 
sector au fost 
sarcini cu va- 

referință : înlătu
rarea dm stilul de muncă al
comitetului a practicii de a 
lăsa totul în seama secreta
rului, antrenarea tuturor 
membrilor în realizarea sar- 
e'niloc, desfășurarea unei 
munci colective, efimente • 
întărirea exigenței față de

Sporuri 
de producție

I. M. Paroșeni

fflfi
MN*

o

corpul tehnic și șefii de 
schimb ; crearea unei opi
nii de masă împotriva ori
căror acte de indisciplină 
- absente nemotivate sau 
alte abateri - și a unui cli
mat de răspundere fără de 
care nu poate fi concepută' 
obținerea unor randamente

plexe din dotare ; ridicarea 
gradului de profesionalitate 
în brigăzi prin cuprinderea 
tuturor membrilor formați-, 
ilor de lucru la cursuri 
calificare și policalificare ; 
firmarea gîndirii tehnice 
na'ntate la nivelul condu
cerii sectorului ; creșterea 
aportului echipelor de a- 
provizionare, întreținere, 
reparații ; controlul exigent 
asupra oportun'tății unor 
foi de boală si, în general, 
ex'aență fermă față de ab-

- sente.
S-a recomandat comite

tului de part’d ne sector 
să acționeze pentru Înl.ă- 
turarea practicii unor

de
□-

î-

C. GRAURE

• 'Conlînuar© în nnn n ? a’

I. M. Petrila
Succese deosebite se 

registrează și în aba ajele 
mecanizate ale I.M. Petrila. 
In fruntea întrecerii se situ
ează sectorul IV cu o produc
ție suplimen'a.ă de 1970 to
ne. Un aport deosebit la a- 
cest rezultat I a avut br'ga- 

dre tehnice - maiștri, 
de brigadă și de schimb - 
care s-au obișnuit să aș
tepte ca problemele secto
rului să fie rezolvate de con
ducerea întreprinderii, ne- 
glijînd să vadă partea lor 
de răspundere, de* 1 * * multe 
ori hotărîtoare, în soluțio
narea acestora. Pe fondul 
sănătos al atitudinii a>uto- 
crifce trebuie să se ma
nifeste activ inițiativa aces
tor cadre, intervenția lor 
promptă în soluționarea di
verselor probleme pe care 
le ridică producția.. Perfec
ționarea ce este cerută tu
turor domeniilor de activita
te, în această etapă im
portantă a construcției so- 
cmLste, are drept izvor 
inițiativa, curajul de a gîn- 
di si acționa neintreruot 
oen-t-u aăsi-ea unor soluții 
îndrăzneț* si de a perseve

Colectivul minerilor de la 
Paroșeni a extras peste pre 
vederi de la începu'ul lunii 
iuiie o producție de aproape 
1 800 tone de cărbune. Aceas
tă depășire a fost obținură 
pe seama creșterii producti
vității muncii, mai ales în 
abatajele prevăzute cu com
plexe mecanizae. As fel, cu 
un spor de 900 kg/post bri
gada condusă de Franc'sc 
Fazakaș, de la sectorul I, a 
extras peste plan 3 000 tone 
de cărbune.

Cu rezultate, de asemenea,
foarte bune, se înscrie și 
brigada condusă de llie Fi- 
liche, de la sectorul II, care 
a dat peste plan o produc
ție de 1 400 tone de cărbu
ne, tot ca urmare a crește
rii productivității..

- ra în aplicarea lor, atunci

Ion MUSTAȚA 

da condusă de fronalistul 
Eugen : Voicu, cel care a 
lansat inițiativa „Brigada 
înaltei productivități" și ca
re pe seama creșterii pro
ductivității muncii a ex'ras 
peste prevederi o produc
ție ce depășește 2 000 tone 
cărbune.

0E ZIUA CONSTRUCTORILOR

Oameni
a căror vocație 

este viitorul
(PAGINA A 3-A)

Lăcătușii Ion Stark, șef de echipă. Ion Bălă și sudorul Vasile Cizmaș se ajută niun- 
citorește în toate problemele de producție. Acesta este secretul rezultatelor bune pe care 
echipa lor le obține zi de zi. * Foto : Gh. OLTEANU

'Vii in/ârntdnt^Rezultatele confirmă 
hărnicia colectivului

. 10
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La jumătatea anului, 
atelierul mecanic din 
zeni. Planul pe primul 
mestru a fost îndeplinit.

- Colectivul nostru a 
usit nu numai să-și realize
ze sarcinile planificate, ci 
chiar să le depășească lu
nă de lună, ne spunea mais
trul principal Francisc Mo- 
tyaș. Membrii celor două 
brigăzi de confecții meta
lice, conduse de Vlaicu Ște
fan și Nicolae Drăgan s-au 
întrecut pe ei înșiși. Astrel 
coliviile de ex’ractie, culbu- 
toarele semiautomate, ben- 
z îe transportoare, plăcile 
turnante, schimbătoarele de 
cale, au luat drumul adîn- 
culu:.

Sectorul I de la
Dîlja a extras suplimen
tar de la începutul lunii 
900 tone de cărbune. O 
contribuție deosebită la 
acest succes și-a adus 
brigada condusă de co
munistul Vasile Zaharia. 
(în imagine, împreună cu 
cîțiva ortaci).

Tot aici se află și echipa 
..service" formată din Emil 
Bencovici, Arpad Bdyte, Lu
cian Eft:m:u, Szanto Gas
par ..instructori" ai com
plexelor mecanizate pe ca
re i-am găsit deunăzi la 
I.M. Livezerri revizuind ben
zile transportoare și com
plexul de tăiere și susține
re mecanizată. De fapt pe 
acești tineri ambițioși și 
pricepufi îi găsești mereu a- 
colo unde este nevoie, îm
părtășind minerilor din ex- 
per'ența lor.

- Pr:ntre noi, spunea mais
trul Tiberiu Juga, ex:stă ti
neri care prin ' 1 ■'
de muncă au 
afirme D’ntre 
execută lucrări 
prec'zie, s-au 
mod deoseb’t 
sir Kolbert. Ștefan 
Ludovic He’ritz.

Aceșt'a sirii, de foot, oa
menii oteEerului mecamc de 
la Livezeni, oameni tineri, 
aprigi la muncă și dornic de 
afirmare.

faptele lor 
reușit să se 
cei ca-e 
de mare 

remarcat. în 
P.’•■jno'wj |->.

Bofcă,

Sînf oameni care nu se 
pot despărți de muncă, 
chiar dacă au atins vîrsta 
pensionării. De cite ori 
îi întîlnesc am sentimen
tul că mă aflu in fața 
unor copaci uriași, vaj
nici, pe care nici uraga
nul nu-i poate smulge din 
rădăcini, li recunosc de 
fiecare dată ușor - în mi
nă, pe șantier, în munți 
sau la catedră — după 
dorința nestrămutată de 
a munci și n-am putut re
zista tentației ae a scrie 
despre ei. Am fost cL 
multe ori martorul unor 
momente solemne, cind ei 
s-au despărțit de tovarășii 
de muncă, ieșind la pen
sie. Este un anumt fel 
de a spune „despărțire" 
pentru că acești oameni

I

I 
I 
I
I
I 
I
I

PRIN LUCRĂRILE de a- | 
menajere și igienizare ter- ■ 
minate de curînd, spațiul I 
de care dispune cantina I 
I.M. Aninoasa a fost ex- I . 
tins cu încă trei încăperi. | 
Totodată, cantina a fost • 
înzestrată cu două frigi- | 
dere de mare capacitate... 
S-au îmbunătățit astfel I 
considerabil condițiile de 
pregătire și servire a me
sei minerilor. (T.T.).

VACANTA NAVOMO- 
DELIȘTILOR de la Casa 
pionierilor și șoimilor 
patriei din Petroșani a 
beneficiat în această va
ră de o surpriză. Partici
parea câștigătorilor ■ fazei 
județene a concursului de 
navomodele, la tabăra 
tuturor na vomodelișt, I or 
din țară, organizată la 
Galați pe perioada 20-29 
iulie. (M.P.)

BIBLIOTECA. Cu spriji
nul Casei de cultură, în 
incinta stației C.F.R. Pe
troșani a luat f.ință o bi
bliotecă destinată nume
roșilor iubitori de carte 
din întregul complex. Bi- 
biio'eca funcționează la 
clubul C.F.R. (I.M.)

i
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■J 

minunați, n-au aslîmpărul , | 
liniștii de acasă.

Sînt oameni adevărați, 
care iubesc din toată fi
ința lor munca, oameni 
care și-au făcut a n a- 
ceasta un scop și ideal, 
pentru a trăi mai frumos 
și mai bune.

Sint oameni care s au 
consacrat cu păș une și 
cevorament meseriei, se 
mîndresc cu munca lor, 
cu faptele lor, cu realiză 
riie lor. Sint oameni 
care se concentrează 
adevărat tezaur de 
periență, pr-cepere și 

la . rj re de care astăzi avem 
nevoie pretutindeni.

Pe acești oameni minu
nați, mereu t>ine«i, merită 
să i înconjurăm cu dra
goste și căldură, să-i pre
țuim și să-i iubim.

Valeriu COANDRAȘ
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Castre romane pe vîrful lui Patru,

Procurorul domeniului 
fiscal Hunedoara, pe nume 
P. Torok, întocmește, 
1803, un raport în 
consemnează 
nspecției pe care 

in munții Orăștie:. 
oițele menționează 
ța unor ..șanțuri 
de pămint" pe 
Puru, din aprop erea 
fuiui
aer ni 
viciu, H. Daicov.ciu,

Jigorul Mare și Comărnicel

9 
i 
I 
?
*

în 
care 

rezultatele 
o face 
Pr.ntre 
exrsten- 

veciii 
muntele 

vir
ai Pat: u. Istor.ci mo- 
Constantn Daco- 

, Ion 
Glodari-u re au problema, 
lărgesc esențial aiia cer
cetărilor ajungind la rezul
tate foarte interesante și 
care aruncă lumină asu
pra unu: episod din primul 
războ dacic (101-102). Du
nă cum se șlie operațiuni
le militare s-au deslășu- 
rat in 101 pe actualul te
ritoriu al Banatului, înain
tarea romană trecînd cu 
greu peste Tapae, punct 
pe care cu certitudine H. 
Daicoviciu îl localizează la 
Porțile de Fier ale Transil
vaniei. Iarna anului 101-102 
găsește trupe|e romane 
în Țară Hațegului, mai 
precis la vest de rîul Strei 
(posibil nici să nu-l fi a- 
t.'ns). Decebal încercînd să 
slăbească presiunea tru-

pelor romane asupra zo
nei fortificate din Munții 
Orăștiei recurge la o di
versiune, care, în condiții 
normale de desfășurare, ar 
fi prins armata lomanâ in
tr-un gigantic clește. A- 
tacu! dacilor și a! ppir-t !or 
lor peste Dunăre în Moe-

nul impetuos atac de ca
valerie. Bătălia din actua
la zonă Adamki s : 
cîștigată de romani, 
tă spatele as'gurat, 
ian rea operai.un ie 
litere în primăvara 
102. : ■.. .. ...... ^ 
nobilul

a fost 
Oda- 
Tra-

■ nu
lul 

nvâțîrd oarcâ de la 
său adversar,, re

Aniversarea creării

primului stat dac

sia inferioară, împotriva ro
manilor, avea ca scop tăie
rea dintr-o lovitură a căilor 

- de comunicație și aprovizio
nare romană de pe malul 
drept a>l Dunării. în felul 
acesta idefensiva dacică la 
vest de capitala țării s-ar 
fi putut transforma în- 
tr-un contraatac energ'c, 
împotriva unei armate al 
cărei spate era grav peri
clitat. Sorții războiului au 
vrut altfel. Dunărea nu a 
înghețat suficient, fapt ce 
a împiedicat folosirea u-

curge și el la o diversiune. 
Dispune ca generalul* Lu- 
sius Quetus, în fruntea u- 
nui important detașament 
de cavalerie maură, să 
atace capitala dacică a- 
vînd ca punct de plecare 
al unei coloane Bănită, iar 
o alta să curețe terenul pe 
Valea Jiului de est. Fieca
re din aceste coloane - 
care se sprijineau reci
proc - prin apărarea flan
cului drept și respectiv 
stîng - trebuia să-și cons
truiască propriul ei cas-

tru. Astfel, coloana Băm- 
ța construiește putem ca 
intăritură ae pe Jigorul Ma- 
re(310;-;240 m, val de pa- 
mint și piatră de sti.ică 
de 5 ni grosime, 2 3 ni 
înălțime.), coloana de pe 
Jiu] de est, ațunsă între 
Virful Iu Patru și Aișel 
nu se Gsâ cu mul! mai 

mărtur.e cast: ui de 
de 

sud, 
vest

; ca
pe 
ce

de a- 
ici un mic detașament va 
pleca în d'recția Muncel, 
unde din 
tif icație, 
mult 
Efectivul 
nu pare

se 
pre.os 
a ci : 228 m latura 
nord, 211 rn latura de 
de est 203 m șt de 
192 m. Coloanele de 
valerie se vor întîlni 
Comărnicel, dovadă 
le două castre, iar <

nou apare o for- 
de data aceasta 
mai mică.
pur militar 

a fi fost deosebit 
- lupte locale, eventual in
cendierea așezării civile 
de la Fețele Albe. Dacă 
Decebal cere pace, e| a 
făcut-o din considerente 
privind mersul general al 
războiului și mai ales din 
înalte rațiuni vizînd conser
varea unor viitoare posi
bilități de replică, lucru 
care de altfel s-a și întîm- 
plat.

Viorel MORARU

Valorificarea potențialului creator
• 'Urmare din pag. I) 

cînd sînt validate de viață. 
In efortul pentru dobîndi- 
ireq unei noi calități, inițiati
va are un rol hoiărîtor, :ar 
sectorul IV dispune de nu
meroase cadre- - mineri, in
gineri, tehnic.eni, maiștri - 
cin inițiativa cărora au fost 
rea! zați pași însemnați pe 
colea perfecționării, cu spri
jinul cărora vor fi făcuți și 
în continuare, asemenea 
pași. Nu de competență du
ce lipsă sectorul, ci de con
secvență în valorificarea ei, 
de perseverență în afirmarea 
inițiativelor înaintate.

Referirile consemnate de 
noi sînt o sinteză a anali
zei la care au participat ac
tiv mai mulți vorbitori 
Aiexe Furdui, Pelre Constan
tin, lon-Gîf Deac, Dumi
tru Dănculescu, Ddh Suru- 
lescu, Friedericli Daradics, 
Ioana Mesaros, Cristea Ră-

ocru, Gherasim Felea, Ho- 
ria Toma și alții. Analiza a 
subliniat importantele re
zerve interne de care dis
pune sectorul pentru înlătu
rarea neajunsurilor și îm
bunătățirea activității. ..Sec
torul este în deplina mă
sură sa depășească impasul 
în care a intrat" - s-a des
prins, drept concluzie, 
marca făcută de toți 
bitorii.

Odală cu această co 
zie, am reținut hotărîrea co
mitetului de partid și a con
ducerii -tehnice a sectorului 
de a trece la acțiune, în sp' 
ritul criticilor făcute, de a 
face totul’ pentru ca acest 
colectiv să se înscrie din 
nou pr'ntre fruntașele mi
neritului nostfu, acolo un
de își are locul cîștigat în 
decursul multor ani de 
succese, de exemplare fap
te muncitorești.

în zilele de odihnă un meci de fotbal reconfortant în
tre seniori și pitici la... înălțime.

Foto : Ion LICIU

Expoziția cu mărfuri in
dustriale realizată de 
I.C.S.M.I. în cadrul co
laborării dintre magazi
nele „Centrum Schwedt" 
din R.D. Germană și 
„Herme$“ din Petroșani 
a prezentat o gamă va
riată de articole de îm
brăcăminte și încălțămin
te pentru bărbați, femei 
și copii, articole sporti
ve, perdele, mochete, ar
ticole de uz casnic, de- 
tergenți și alte produse 
bine apreciate de pu
blic. Vizitarea expozi
ției se poate face zilnic 
pînă Ie 25 iulie.

re-
vor-

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului circulație 

al Miliției Petroșani

CE FACE CU ATÎTEA 
ȚIGĂRI ?

Așa-i frumos, să crezi | 

omul pe cuvînt. A fost ■ 
crezut și Vasile Goana, | 
șofer la Autobaza Petro
șani cînd a fost găsit în 
compania a încă doi ce
tățeni la motelul Gam- 
briiTUS. El spunea că a 
venit, de la Petroșani la I 
Gambrinus după... țigări. | 
Ce-o fi făcînd oare cu 
un camion de țigări. 
Ș-apoi nu credem că 
Gambrinus-ul ar fi avut 
atîtea țfgări de toate.I Prea-i cusută cu ață al- I 

I “ I
I PE DRUM, FĂRĂ ’ 
' ADRESĂ J

Vorba vine „fără adre-
să" că șoferul Ionel Le- |
oădatu de la E.T.P. (Lu-
oeni) avea o adresă e-
xactă la Cîmpu lui Neag,
dar nu era înscrisă în
foaia de parcurs. Și da
că n-avea patalama la
mînă, se cheamă ca
n-avea nici adresă, a-
dică transportul îl fâ-
cea pentru el. Oare c hîar
să-l fi trimis șeful' asa
cum a afirmat ? Să se
lămurească cu el șeful,

mai bine... invers.

MAGAZIN DUMINICA!
TRATAMENT CU VENIN NATURAL, PRIN 

ÎNȚEPĂTURI DE ALBINE

în cadrul sectorului me
dical' de apitergpie al Ins- 
titutulu Apimondiei din 
București, strada C.A. Ro- 
sott: nr. 31, a început să 
Funcționeze și un cabinet 
pentru tratament și aplicații 
de venin natural prin îr.țe- 
paturi de albine, cu 
zie prealabilă și cu

aneste- 
tehnică

reflexogenă. Cabinetul func
ționează pentru consultații și 
tratamente marțea și vi
nerea între orele 10 și 12.

Se tratează unele afecți
uni reumafce și de arterită 
obliterantă 
oazuri compatib le cu 
rcrpie prin

care prezintă 
te- 

venin de albine.
(Agerpres)

FAR - SIRENĂin a-Acest aparat este cutași timp far pentru mare distanță și un puternic semnal de alarmă portabil. Util paznicilor,lor, acest aparat fabricat (n Franța, declanșează si-polițăști-
rena (nivel beli) la o a minerului și oprită decît cu orală.

sonor 100 deci- simplă apăsare nu poate fi o cheie spe-

Ing. Zoltan 
Kiraly jr.

Mircea ANDRAȘ

din 
ba-iBa-i sec,

Deosebit de a-

ORIZONTAL: 1) Promi 
siune ; 2) Amint i... ; 3)
Cu promis'um... - Tip
sec ,- 4) Muzeul miner'iu- 
lui (abr) - Sînt frecvente 
la C.E.C. ; 5) îl dau fără 
promisiune - Ceva 
chimir ; 6) F. ...
luminat - ~ 
propiată ; 7) Aproape a- 
var - în caer - Aproape 
alipit ! ; 8) Probă - Trenă ; 
9) Curățenie - Față ; 10)
A da totul înapoi.

VERTICAL: 1) Minunat;

2) Posedăm... - ...bogăție ;
3) Seif lipsit de bani
Dop gol - Stațiunea den- 
drologică S merra ; 4) La
domiciliu - Ajunge ! 5)
După împrumut -- Uite 
(reg) ; 6) Folositor - Țes și 
pe dos; 7) Tipăreau și 
distribuiau; 8) Pofliml-Cum 
sînt unii cînd n-au bani.. ; 9) 
A promis și...; 10) Legat 
de speranță - Măsoară 
timpul.

Tăchiță 1ONAȘCU
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Pastile cu...
Albă ca zăpada

Oare așa și-or fi înce
put și vikingii temerarele 
lor călătorii ?

Foto : Gh. OLTEANU

Albă ca Zăpada deretica și le făcea piticilor de 
mîncare. într-o zi, cînd veniră la masă, găsiră un anunț 
ou „Fumatul interzis" și nimeni nu mai fumă. în altă zi 
fu afișat „Consumul băuturilor în sala de mese oprit cu 
desăvârșire". Apoi fu interzis „Cîntatul din gură și alte 

instrumente". Cînd peretele fu plin de afișe, un pitic 
aduse o tăbliță cu ,.Nu primim bacșiș", dar pentru asta 

mai fu loc.

Irig. Ilie BKEBEN

înlr-o zi, unul d n 
ca Zăpada... dar nu

După ce îi dădu 
rezultatul.. Dar cum o 
aerată : „Cum n-a. mîncat mărul ?" 

oentru ten".

pitici începu să-i facă curte Albei 
o termină din Lpsă de scînduri.

mărul otrăvit, vrăjitoarea așteptă 
mai văzu în viață o întrebă exas- 

Fii serioasă, l-am

- Hemoragii 
importante.
- Accidentat; 

care au conști 
ința păstrată 
pot solicita po- 
zița capului.

- Am văzut 
sporturi cu ba
lonul rotund 
practcate de 
capele... pătra
te.
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VASILE BOBOC, betonist. 
Șantierul Petrila al 

I.C.M.M.

de onoare

teme-

aceas- 
p rodu- 
la noi

cons- 
de 

electrotehnice.

IOSIF GYORGY, zidar, 
lotul Livezeni al T.L.H.S.

DUMITRU ROȘU, zidar. 
Șantierul Petroșani al 

T.C.H.

NICOLAE BELGUN, mai
stru constructor, Șantierul 
Lupeai-Uricani al I.GMJA.

CONSTANTIN TONCIU, 
instalator, șef de echipă, 
Șantierul nr. 5 al T.C.H.

V J

I
*

Toți cei ce îmbrățișează 
această nobilă vocație în 
Valea Jiului au ținut să 
cinstească „Ziua construc
torilor" prin fapte de mun
că rodnice, demne de o 
mare sărbătoare, lată doar 
un mic mănunchi de bo
gate realizări raportate de 
minunății oameni ai sche
lelor.
• Colectivul celor peste 

o mie de constructori și 
montori ai întreprinderii 
de construcții și montaje 
miniere Petroșani, se în
scrie printre colectivele cu 
cele mai bune realizări pe 
întreaga economie a Văii 
Jiului, distins, de asemenea, 
cu Ordinul Muncii clasa 
a ll-a, pentru locul II ocu
pat în întrecerea socialistă

A construi...
A construi înseamnă a pune o parte din suflet la- 

XX magnifica operă de înălțare permanentă a Româ- 
’^'niei. înseamnă zile și nopți, multe zile și multe 
nopți de frămîntări, sute de întrebări la care cauți răs
puns. Mai înseamnă, și nu rareori, sacrificiu; și legenda 
stă mărturie acestei afirmații.

Dar, înainte de toate, a construi înseamnă muncă, 
bunul cel mai de preț al nostru al oamenilor din- 
totdeauna, cuvîntul devenit noțiune, noțiunea de

venită credință în toate conș tiințele treze, lată de ce se 
cuvine să dăruim florile gîndului nostru constructorilor, 
acestor zămislitori de frumuseți, acestor ctitori de țara 
mereu nouă, acestor ziditori de istorie. Cu atît mai mult 
cu cît truda lor zilnică e te melia noilor vremuri, impli
carea lor în făurirea societății drepte, în înaintarea spre 
culmi, fiind o implicare firească, netulburată de nimic. 
A construi..., cîtă vibrație revoluționară se poate des- 

XX prinde din semnificația unui verb. Un verb, care, 
* “ dincolo de înțelesul său pur, înseamnă viață, via
ța și munca noastră a tuturor, certitudinea viitorului 
societății. Să ne plecăm, așadar, în fața stindardului 
ce trece, azi, de Ziua lor, purtat de mîini vajnice de 
constructori. Vă salutăm, prieteni de pe schele !

Generație de ziditori
*

De ia înălțimea terase, dea
supra ultimului etaj al blo
cului K 1 pe care construc
torii, așa cum se angajă- 
seră, l-au ridicat pmă in a- 
junu| zilei in care țara îi 
sărbătorește, panorama Lu- 
peniului nu face altceva de- 
cît să susțină spusele zida
rului șef de echipă Sa-nau 
Tudor: „Generația noastră 
a construit mult, de depar
te mai mult decît or.care 
alta". \ . ■ ... ■■■■<■■.

„Generația" în cauză are 
pe șantierul de locuințe din 
Lupeni vreo cîteva sute de 
„reprezentanți", de fcipt toți 
constructorii de aici. Sandu 
Tudor, cunoscut și respectat 
veteran al șantierului este 
întrecut fa „vechime" doar 
de șeful șantierului, 
Otto Corcea®; - prezent ,.pe 
schele" de la vîrsta de 12 
ani, de pe vremea „particu
larilor", care, înainte de 
'48-49, nici măcar nu cu
tezau să gîndească în Lu
peni la înălțarea de edifi
cii cu mai mult de parter și 
două etaje - și de 
tehnicianul Cornel Vasiăn - 
care își aduce bine aminte

de prima cărămidă așezată 
la teme! a celui dinții bloc 
rid cal la Lupeni în '49, cel 
de lînga „crîșma lui Hager", 
rămas pitic pe lingă ce s-a 
ridicat apoi în cartierele noi: 
Vîscoza I, Braia, Tudor Via- 
dimirescu (unde, în cinstea 
Congresului IX al partidului, 
constructorii au predat î- 
nainte de termen blocpl 
„200") ; au urmat mai tîr- 
ziu, Vîscoza II, ll| și acum, 
Vîscoza |V. Tot veterani sînt 
socotiți la Lupeni și Nicolae 
Avram, Ion Dîngă, Veronica 
Bulgaru, sofii Alexandrina și 
Gheorghe Moșneag, Gheor
ghe Ristea, Gavril Prodan, 
Emil Costea, Octdviah Băl- 
taru, Constantin Barbu, 
Constantin Poscu, Gheorghe 
Mihalache, Aurel Pălivan, 
Teodor Păcuraru, Vasite 
Lungu, Ion Olteanu, Nicolae 
Ștefănică, Aurică Stoica, 
Cornel Banu, Francisc Neme- 
ti, Constantin Berehoi, Ioan 
Mănărăzan și maistrul Mi
hai Popescu, constructori 
care muncesc alături unul 
de celălalt de peste 15, 20 
și chiar 25 de ani. Intr-ade
văr, o generație de ziditori I

pe țară a colectivelor din 
construcții în anu| 1977. 
El a încheiat perioada

Raport vrednic 
muncitoresc

semestrului I al anului, cu 
realizarea în proporție de 
102 la sută a sarcinilor de 
investiții. La planul de 
puneri în funcțiune, colec
tivul I.C.M.M. raportează, 
totodată, devansarea 
pînă la 30 zile a unui 
măr de trei obiective 
dustriale.

cu
nu-
i ți

• Constructorii și meca
nizatorii din Livezeni ai 
T.L.H.S., gîndind și acțio- 
nînd în spiritul valorificării 
cît mai eficiente a resur
selor locale de materiale 
de construcții, au economi
sit de la începutul anului 
peste 1 milion lei față de 
cheltuielile din deviz.

• La Lupeni și Uricani, 
constructorii șantierului 4 
al T.C.H. au dat în folo
sință oamenilor muncii din 
aceste două mari centre 
miniere ale Văii 126 apar
tamente noi. Alte 42 apar
tamente au fost ridicate 
la cota finală de construc
torii din Lupeni, în cinstea 
sărbătorii lor.

h
A

yI
l •:

V
V 
I
V

A fost o zi în anul 1977, 
o zi de răspîntie în viața 
Văii noastre, cînd, din in
dicația secretarului gene
ral al partidului, aflat în 
vizită de lucru la noi, s-a 
hotărît cre
area a șapte 
fabrici noi, 
fabrici care 
să ofere 
6000 de lo
curi de muncă, 
pentru femei.

în aceste zile 
secretarului general prind 
contur. La Petrila, construc
torii veniți pe aceste me
leaguri din părțile Banatu
lui, acolo und« Trustul de 
construcții industriale Ti- 
m șoara căruia îi aparțin 
își are sediul, au înălțat 
primii stîlpi de rezistență 
oi unei viitoare fabrici de 
mobilă. Cu acest obiec
tiv, economia Văii Jiului

și viața socială a locuito
rilor de aici capătă noi 
dimensiuni și sensuri. La 
Petroșani a început 
trucția unei Fabrici 
produse

subteran a tehnicilor celor 
mai avansate, a mecaniză
rii intense, de data 
ta pe seama unor 
se realizate chiar 
în bazin.

în special Valea Jiului va produce 
astfel nu numai cărbune 
ci și produse ale celei 
mai moderne, mai avansa
te industrii.

La Vulcan, se va înălța 
o nouă uzină de utilaj mi
nier. Tot în, scara ■ indus
triei de vîrf se înscrie și 
acest obiectiv, care schim
bă părerea tradițională 
despre extracția cărbunelui, 
generația noastră fiind 
martora pătrunderii în

La
lin tuturor a- 
cesbor 
formări 
munca 
ruirea

Dulgherul 
i, sosit

trans- 
stă 

și da
co ns-

tructorilor. D
Ghe orghe Bumb ea, 
tocmai d« la Ctuj-Napoca 
pentru a construi o fabri
că de confecții în Valea 
Jiului declară : „Sînt mîn- 
dru că am prilejul să cons
truiesc aici...".

A fi constructor în Va
lea Jiului este o mîndrie. 
Este mîndrie și răsplată să 
trăiești aici și muncind să 
înalți pe aceste melea
guri viitorul.

Tineri constructori. Mîinile lor „țes" 
temelia viitoarelor edificii social- 
culturale.

Siluete arhitectonice moderne, im
punătoare, în centrul Petroșaniului - 
dovadă a temerității harnicilor noștri 
constructori.

O profesie nobilă
„Zilele producțiilor record" la core au 

participat în săptămîna aceasta constructo
rii, montorii și mecanizatorii șantierului din 
Petrila al I.C.M.M., la fel ca și alte acțiuni 
organizate de colectivele de pe șantiere în 
cinstea „Zilei constructorilor" sînt semn al 
dragostei și mîndriei față de munca și 
profesiunea aleasă, față de vocația ai căror 
purtători sînt - cea de ctitori ai viitorului.

Pentru betonistul Ion Dobre, șef de e- 
chipă Ja Petrila, ca și pentru toți tovarășii 
săi de șantier - zidarul Ion Suciu, maistrul 
constructor los.f Tomșa, excavatoristu| Ion 
Radu, mecanicul de utilaje Cristeo Alan, 
pentru Ludovic Mraz, Gheorghe llaș, Dumi
tru Ciurea, Dumitru Burghioiu, Petru Cică, 
Mihai Racz, pentru sute de alți construc
tori, această vocație, așa cum afirmă Ion 
Dobre, înseamnă „să înfigi primul țăruș la 
trasarea incintei Lonea, iar apoi, după cîți- 
va ani, să privești, oarecum uimit, de edi
ficiul pe care gîndirea și brațul l-au ridicat; 
să înaifi turnuri de puț cu schip, dotate 
cu mașini de extracție, care de la an la 
an se numesc întotdeauna „cele mai puter
nice" ; să înalți în continuare, la Dîlja sau 
în lunca din Livezeni incinte miniere ale 
căror siluete, prezente în vederile poștale 
sînt s mbol al Vârî Jiului, ioc de țară în 
care activitatea constructorilor; e pusă la 
mare preț".

Pagină realizată de Anton HOFFMAN,

Mircea BUJORESCU și Ion LICIU
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La Belgrads-a deschis Problema namibiana No
de

unită- 
, un:-

BELGRAD 22
La Be grad s-a 
bâtă, sesiunea 
de pregătire a Conferinței 
la nivel min steria] a țârilor 
nealiniate. Cuvîntul de 
desch dere a fost rostit de 
reprezentantul permanent al 
Republică Sri Lanka la 
O.N U, J.B, Fernando, pre
ședinte al sesunii Comi
tetului de pregătire. El a 
subliniat importanța men
ținerii și consolidării 
ții statelor nealiniate, 
tate bazată pe principiile 
fundamentale ale mișcării de 
nealiniere.

Com-tetul de pregătire ur
mează să pună la punct or
dinea de zi . și 
documentelor care , 
dezbătute de Conferința *■ 
nivel ministerial și să 
mineze, totodată, 
dările Biroului de 
nare al țărilor nealiniate de 
Io New York privind cere
re.. Bolivia! de a fi primită 
că membru cu drepturi de
pline în mișcarea de nea
liniere și cererile Pakistanu-

(Agerpres). - 
deschis, sin- 
Comitetului

pro'ctele 
vor fi 

'a 
exa- 

recoma-n- 
coordo-

Plenara C.C. al P.C. Bulgar 
SOFIA 22 (Agerpres). - '

Lo Sofia a .avut loc plena
ra lărgită a C.C. al P.C.
Bulgar care a dezbătut ra
portul „Cu privire la dezvol
tarea accelerată a unor . . „ . ,w,
direcții strategice ale pro- a fost eliberat din 
greșului tehnico-știiriț fie în 
Republ'ca Populară Bulga- 
na“. Plenara a adaptat o

ELEMENTE ÎNARMATE AU 
ATACAT cu rachete sed'ul 
Statului Major al Gărzii Na
ționale nicaraguane, in 
momentul în care se afla a- 
colo președintele Anastasio 
Somoza - informează agen
ția France Presse, citind 
surse oficiale din Managua. 
Se consideră că atacul a 
fost declanșat de elemente 
care fac parte d:n Frontul 

în 
ră

Sand nist de ELberare. 
cursul atacului au fost 
nite patru persoane.

LABORATORUL SPAȚIAL 
AMERICAN ,‘SKYLAB" nu 
va putea fi salvat și se va 
dezintegra în atmosferă, a-

*

*

Țribut muntelui
Clubul alp n elvețian a a- 

nunțat că 171 persoane, 
dintre care 69 turiști stră
in-, și-au pierdut viața în 
1977, în cursul unor as
censiuni montane întreprin
se în Elveția. Este cel mai 
mare număr de astfel de 
accidente din anu| 
și pînă în prezent,
du! de acum șase ani 
ind de 166 victime.

Toxicomania în 
creștere

Autoritățile italiene sînt 
îngrijorate în legătură cu 

toxicomaniei.
le P er- 

viața 
a consumului

1972
recor- 

fi-

proliferarea
Anul trecut, 77 d,_ 
soane și-au p:erdut 
ca urmare 
de droguri - s-a anunțat 
ofic al la Roma.

Cosmonauți
Administrația națională 

pentru aeronautică și cer
cetarea spațiului cosmic 
(NASA) a definivat com
ponența grupului de 35 

I

lui și Costa RiCăi de a pri
mi statului de invitat.

Conferința la nivel minis
terial a țărilor nealiniate 
este programată să încea
pă ia Belgrad, la 25 iul e. 
România va participa la a- 
ceastă conferință în calitate 
de in v-bată.

Participarea țării noastre 
la această conferință consti
tuie o expresie a reiat ilor 
de strînsă solidaritate și 
cooperare care s-au stator
nicit și se extind continuu 
între România și țările ne
aliniate, țările în curs de 
dezvoltare, a 
fructuoase pe 
națională, în 
lichidarea 

pentru propășirea 
și socială independentă 
f'ecărei națiuni, 
firmarea 
plină egalitate și respect 
între state, pentru soluționa
rea în forme noi, democra
tice, a problemelor com
plexe cu care este confrun
tată omenirea.

țările 
în curs 

conlucrării lor 
arena inter- 
luota pentru 
subdezvoltării, 

economică
a

pentru a- 
principUlor de de-

hotărîre în problema discu
tată.

Plenara i-a ales pe Todor 
Bojinov și Sta an Miho'lov 
ca secretari ai C.C. al P.C. 
Bulgar. Ivan Prămov 

funcția 
de secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar în legătură cu tre
cerea sa în alia muncă.

pi eciază directorul Centru- 
lu spara| ..Johnson" (Te
xas), Chris Kraft. NASA in
tenționează să plaseze la
boratorul de 80 de tone în- 
tr-o pozție care ar încetini 
co'borîrea sa spre strata-, 
rile dense ale atmosferei, 
dar acest proiect întîmpină 
o serie de dificultăți, iar 
rezerve'e de carburant ale 
Skylabului sînt pe cale de 

aslronauți oare vor face 
parte om echipajele mi
siunilor de la ’-bordul „na
vele: spațiale" americane. 
Grupul a început deja, la 
Centrul spațial „Johnson" 
din Houston, un program 
special de pregătire ;' 

Faptul divers pe glob

a

antrenament, care va dura 
doi ani

Din ce: 35 de astronauți 
șase sînt femei.

Proliferare bruscă 
paludismului

Paludismul continuă să a- 
menințe aproape jumătate 
din populata lumii, a de
clarat Wallace Peters, re
prezentantul Organizației 
Mondiale a Sănătății, în- 
tr-o cuvîntare rostită in 
cadrul celui de-al Vll-lea 
Congres internațional de 
farmacologie, ale cărui lu-

Intrevederea lui Kurt 
Waldheim cu ministrul 

vest-german de 
externe

VIENA 22 (Age pres). — 
Secretarul genera: al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a avut vineri 
seara o întrevedere ia Sa z- 
burg (Austria) cu mmsTul 
ves.-german de exteine 
Hans D etrich Genscher, in 
cuisul cărea a fost e/oca- 
tâ situația din Namibia.

După cum se știe, R.F. 
Germania, împreună cu cele
lalte țări occidentale mem
bre ale Consiliulu' de Se- 
curitcte (S.U A., Franța, Ma
rea Britan'e și Canada) au 
inițiat negocieri cu reg:mul

Capriciile 
vremi i

DELHI 22 (Agerpres). - 
Bilanțul provizoriu, stabilit 
sîmbătă dimineața, al inun
dațiilor catastrofale care fac 
ravagii de o săptâmînă în 
două dintre cele mai popu
late state ale Indiei, Uttar 
Pradesh și Bihar, indică, po
trivit agenției France Presse, 
60 de marți și peste 2 mi'- 
lioane de persoane rămase 
fără adăpost.

SANTIAGO DE CHILE 22 
(Agerpres). - O mare parte 
a teritoriului chilian a fost 
afectată, în ultimele zile, de 
viscole, ploi și un vînt pu
ternic. in diverse regun: au 
fost semnalați circa 4 000 
de sinistrați, dună cum au 
anunțat, vineri, la Santiago 
de Ch-le, autoritățile. T;-m- 
pu' nefavorabil durează de 
mai bine de o săptămînă, 
cele mai afectate fiind re- 
giumie centrală și de sud.

epuizare. Laboratorul, lan
sat în 1972, a fost locuit 
succesiv de 
paje. El a 
de aproape

către trei eclii- 
fost abandonat 
4 ani.

SPANIEI, 
primit pe 

ambasador

REGELE
Carlos I, a 
Go! at, 
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Româ
nia în 
zentat 
re. Cu 
loc o 
căreia 
me legate de 
relațiilor dintre cele 
țări și popoare.

Juan
Ion

exlra-

Spania, ca'e și-a pre- 
scrisorile de acred ta- 
acest orile) a avut 

convorb're în cadrul 
s-au discutat proble- 

dezvoltarea 
douâ

crări se desfășoară Io Pa
ris. După cum a precizat 
Peters, 1,7 m liarde 
meni sînt amenințați 
paludism, maladie
provoacă anual moartea a 
un milion de oameni. Pen- 

și tru combaterea acestui fl'a-

oa- 
de 
ce

gel se utilizează, în esen
ță, derivate ale chininei.

Proliferarea 
lui provoacă 
specialiștilor, 
luptei împotriva 
flagel din lipsă de

paludismu- 
îngrijorarea 
întreruperea 

acestui 
medi

camente o provocat brusc 
proliferarea maladiei, a 
precizat Peters. Totodată, 
anumite forme ale paludis- 
mului au devenit imune la 
medxamentele administra
te.

ba-

Balon uriaș
Lansarea uriașului 

lo-n stratosferic umplut cu 

sud-afrcan și cu reprezentan
ții Organizației Poporului din 
Africa de Sua-Veșt (SWAPO) 
în problema namibianâ.

Lunea viitoare, membrii 
Consiliulu de Securitate au 
fost convocați pentru con
sultări, cu uși'e inch se, refe
ritoare la Namibia, de că
tre președintele consiliului, 
James Burton (Canada), a 
anunțat un purtător de cu- 
vint al Națiunilor Unite.

SWAPO respinge 
complet poziția țârilor 

occidentale
(Agerpres). 

acordat 
mo- 

..Tempo", pre-
Po-

MAPUTO 22
- Intr-un interviu 
la Maputo publicației 
z am b ic an e ~ 
ședințele Organizației 
porului din Africa de Sud- 
Vest (SWAPO), Sam Nujo- 
ma, de declarat că SWAPO 

poziția 
potrivit

..respinge complet 
țărilor occden!ale 
căreia portul de profunzime

Vizita în Cuba a unei delegații 
de partid și guvernamentale 

a B S. Vietnam
HAVANA 22 (Ageiprrs). — 

La Havana, a sosit sîmbătă 
delegația de partid și guver
namentală a R.S. Vietnam, 
condusă de Xuan Thui, secre
tar al C.C. al P.C. din Viet
nam, vicepreședinte și se- 
ri-etar general al Comitetului 
Permanent a! Adunării Na-

Realîtăți soclal-economlce 
din țările în curs de dezvoltare

Compania de pe'ro! a O- 
manului a ho'ărît instalarea 
unei noi conducte în lungime 
de 500 km, p-nru transpor
tarea , petrolului de la puțu
rile descoperi'e recent 
Zafar.

Guvernul Omanului va 
vesti 200 mi'oane rial 
pentru aezvoliarea exniaotă- 
r lor netrc-l’fete de la Zafar, 
a căror product e g obo ă 
e an re ci ală la 20 000 ba-
r li p? zi.

★
N gerul va i i/e-,!: ap oxi- 

mativ 520 milioane cotar: 
pentru dezvoltarea, i.idust 'e- 
sale de ex’rage e a u an. j- 
lui, pe baza conside aa:!e or 
reze. ve uramfere ale țâ ii 
— informează agenția M.A.P. 
Acest project reprezintă u- 
nul dintre obiectivele de 
seamă ale of.cialitaților de

la

in
Ti

2 000 metri cubi de hdro- 
gen, care urma să aibă 
loc de la baza Trapctn - 
Milo din Sicil a, a fost 
amînată din cauza timpu
lui nefavorabil. Acest ex
periment este cuprins în 
programul de cercetări „O- 

inițiat în co'abo- 
Sp ania si 

ale

diseea", 
rare de Franța, 
Italia pentru cercetări 
stratosferei.

Perspicacitatea 
cimpanzeilor

Cercetătorii au desco
perit un fenomen, în tre
cut, necunoscut în com
portamentul antropoizilor. 
Astfel, un grup d.e cimpan
zei debarcați pe o insulă 
nelocuită, pe unul din la
curile nordice d:n R.S.F.S.R., 
a reușit să stabilească i- 
mediat și cu cea mai ma
re nrec:zie toate dantele 
otrăvitoa-o și să le el-mi- 
ne din alimentație. Mai 
mult, în cazul cînd cerce
tător-' adăugau aseme
nea plante în hrană, cim
panzeii le eh'minau.

~1

i

î
f
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Bay ar iornia un caz 
„e a urma sa ne 

au o manei a aiieri- 
ansamo.ui p.ou.eme.

Wa.vs 
spec a 
iraiai 
la ce
narri mene ".

După cum s-a mai anuniat, 
Repuo.rca Sud-Atocana sus
ține că portul Walvrs Ba-/, 
pane integrantă a te; lonj- 
ului .opmipian, nu poate fi 
inclus, dn așa z se rațiuni 
istorice, înlr-o reglementare 
care să conducă la indepen
dența pop.orulu Namibiei.

Președintele SWAPO a 
subliniat, de asemenea, ne
cesitatea ca menținerea or
dinii în Namibia, în timpul 
perioadei de tranziție, să 
fie as-gurată în întregime 
de Națiunile Unite,, și nu de 
„poliția rasistă sud-africană 
sau de -administratorul 
neral numit de către 
toria în Namibia*1. 
Nujoma și-a exprimat 
vingerea că SWAPO va ob
ține v:ctoria în alegerile or
ganizate sub controlul și 

ge-
Pre- 

Sam 
con-

ganiaate sub controlul 
sunerv:zarea O N U.

ț ona’e a R.S Vie’nam, care 
face o viz' ă m Cu' a, la 
invitația C C. aț P.C. dm Cu
ba și a guve nvlui cubanez. 
Delegația va as sto. de ase
menea, la fest'v'tăîi> orie 
juife de cea de a XXV-o a- 
niversare a Zilei insurecției 
naționale.

la Niamey, în cadru! efor
turilor de dezvolta e 
mică a Nigerului

*
Producția de țiței 

tă în regiunile de est 
diei a spor t de la 86 tone 
me’ire ne zi, în 1966, la 
4 600 tone, in cu.sui acestui 
an — s a anunța1 oficial la 
Delhi A crescu de aseme
nea, conside ab | partea ca
re revine sec orului de s'a1 
dm acțiunile de exh’agere și 
prelucrare a țite'uhil

ec •> no-

Cel de-al IV-'ea plan de 
dezvoltare a Iranului (1978— 
1983), care a început la 21 
mart'e 1978, prevede cons
truirea a 111,5 mlioane me
tri pătrați de locuin e de că
tre sectorul particular și 39,8 
milioane metri pătrați de 
către sectorul publ c. In pe
rioada martie 1978 - mart e 
1979 va fi construită o su
prafață locuibilă de 28 mi
lioane metri pă răii.

Pentru a face față cererii 
cresrinde de ma'e. ale de 
construcții, guvernul iran an 
a hotărî! dezvoltarea indus
triei naționa'e de ciment.

legitimație de 
î!e Stan llar'e, 

Se

celor 
ei în 
nuită 
țâ a

Mica 
publicitate

PIERDUT bilet tratament nr. 
539449 eliberat în 2 iunie 
1978 la stațiunea Sîngeorz 
Băi, de Filiala de turism Lu- 
peni pe numele Stan llarie. 
Se declară nul. (425)

PIERDUT ’ .................
serviciu pe numel------ - .
eliberată de I.M. Luperi 
declară nulă. (426)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA Itițesc și părin
ții Negoi mulțumesc tu uror 

care au fos. ală uri de 
greaua încercare prici- 
de înceta ea dn via 

ce'ei ce a fost
ITIȚESC LUCRETIA 
vom păs ra o veșnică

spe-

a-

FILME
DUMINICA, 23 IULIE
PEIROȘANi - 7

iembne : Magoz nul 
ar.’.chităj.

Republica : Ediț e 
ciaiă.

Unirea: E aHt de 
proape teric rea.

PE i RiLA : Juca ia.
LONLA : Guerrilla.
ANINOASA ; Siirșitu! 

legenae:.
VULCAN : Septembrie.
LUPENi - Cultural : Po

lițiști, pilot de cusă.

poîițist uL

Muncitoresc: Dale câr
.waiur.-i.

URICAN, ; Trepte pe
cer.

LUNI, 24 IULIE
PETROȘANI — 7 No-

iembrie : Mark
Republica: Aripi trine. 
Unirea : Gentlemen Jim. 
PETRILA : Jucăria.
LONEA : Din zori în 

zori.
ANINOASA : In sfîrșit, 

ne înțelegem.
VULCAN : Polițistul, pi

lot de cursă.
LUPENi Cultural : Re

voltă în cosmos.
Muncitoresc: D ale car

navalului.
URlCANi : Trepte pe 

i er.
IV.

DUMINICA, 23 IULIE
8,00 Sportul pentru toțf.

8.15 Tot îna nte I Agenda 
pionierească. 9,10 Șo m.ii 
patriei. 9,20 Film serial 
pentru ’ copii : Don Quijo- 
te. 9,45 Pentru caninul 
dumneavoas'ra. 10,00 V.a- 
ța satului. 11,45 Sucurile 
muzicii. 12,30 De s rajă 
oa.nei. 13,00 Telex. 13,05 
Album dum nical. 16,20 I- 
magini din Egipt. 16,35 
Tenis de cîmp — selec- 
țiuni înregistrate din fmala 
de smplu bărbaiți a tur
neului internat onal de la

. Wimbledon : Bjorn Borg 
(Sued.a) -- J.mmy Connors 
(S.U.A.). 17,50 Film serial: 
Lin a maritimă Onedln. 
18,40' Mice ecian pentru 
cei m ci. 19,00 Te ieju nai.
19.20 Reportai TV: „Ziua 
constructorilor''. 19,40 Ga
ia antenelor - Oltenia. 
Participă județele : Dolj. 
Gorj, Olt, Vii cea, Mehe- 
dinț. 21,25 Film a iisiic: 
„Viața lui Em ie Zoia".
23.15 Telejurnal

LUNI, 24 IULIE
15,55 Teiex. 16,00 Emi

siune în limba maghiaiă. 
19,00 Cîntece e țării 19,15 
Public.tale. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. în
trecerea soc.ai stă în cins
tea marii să'bă.ori. 19,50 
Panoramic. 20,20 Roman- 
foileton; Familia Pali ser.
21.15 Mai aveți o între
bare ? 21,45 Izvoare... 
22,00 Cadran mond al.
22.20 Telejurnal.

RADIO
6,00 Buletin ae 

7,Ou Raoio|urrial. 
Iiustiate muzicale. 
Kaaioprogi crmui sateiOr. 
10,00 Te apăr și te cînt 
patna mea - emisiune 
muzicală pentru ostași. 
11,00 Radiomagazinui fe
meilor. 11,30 Muzică 
populară. 12,00 De toa
te pentru toți. 13,00 Ra
diojurnal. 13,15 Muzică 
folk. 13,30 Unda veselă. 
14,00 Recitai de operă.
14.20 Portret componis
tic Adrian Enescu. 14,40 
Horă mîndră, românească. 
15,00 Divertis-club. 20,00 
Radiojurnal. 20,15 Dans 
pe meridiane. 21,30 Con
semnări. 22,00 Radiojur
nal. 22,10 Panoramic 
sportiv. 22,30 Estrada du
minicală. 24,00 Buletin de 
știri. 0,05-5,00 Non stop 
muzical nocturn.

stiri. 
d,00 
8,30
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