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Răspunsul oamenilor muncii
din Valea Jiului la noile măsuri
de creștere a nivelului de trai
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In intimpinarea celei de-a 35-a
aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă
LA I.M. PAROȘENI

Randamente

de 14-15 tone/post

In primele trei zile ale 
lRestei săptkmini, minerii 
de la Paroșeni au extras 
peste prevederi o produc
ție de 270 tone cărbune. 
Suportul ritmicității și al 
productivi tăților 
realizate pe mină 
gradul sporit de 
zare a activității 
bataje, în exploatarea 
parametri ridicoli a com
plexelor mecanizate din 
dotare. Media producti
vității muncii obținută de 
la începutul 
batajul dotat 
mecanizat al 
duse de Titu 
pășește 15 tone 
fiind superioară cu 
3 tone/post celei 
cate. Producția fizică 
cărbune extrasă 
peste plan de către 
gadă se ridică la 
ne cărbune. In cel mai re
cent abataj înzestrat cu 
un nou complex, brigada 
condusă de Costache Babei 
a realizat in ultimele zile 
productivități medii de 
14,60 tone pe post, depă
șind sarcina.
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Șantierul Petrila al LC.M.M.
• Toți indicatorii economici în primul semestru au 

fost depășiți
• O jumătate de lună avans Ia principalul obiectiv — 

preparația Petrila
Colectivul unuia din

tre șantierele de frunte ale 
I.C.M.M. Petroșani — cel 
din Petrila — a încheiat 
sarcinile primului semes
tru al anului cu depășirea 
în proporție de 5,6 la su
tă ă principalului indica
tor de plan — producția 
de investiții. La toți cei
lalți indicatori economi- 
co-fihanciari, prevederile 
pe prima jumătate a anu
lui au fost, de asemenea, 
depășite.

La noua preparație din 
Petrila. obiectivul de 
pondere în planul de exe
cuție din acest an, cons-

tructorii șantierului 
registrează o jumătate 
lună în 
stadiile 
grafice. Aici s-a atins de
ja cota 
de rezistență, prin 
buția unor vrednice și pu
ternice brigăzi de beto- 
niști _ cea condusă de 
Vasile Boboc, de dulgheri 
_ condusă de Ioan Dobre 
și fierar-betoniști _ con
dusă de Aristică Boiari.
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Inserăm alte ecouri pe marginea re
centelor măsuri cu privire la creșterea 
nivelului de trai adoptate de Plenara 
Consiliului Național al Oamenilor Mun
cii, din inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Minerii din Valea Jiului 
sînt primii care beneficiază de majora-

rea retribuțiilor avînd și de această dată 
cel mai mare procent stabilit pentru 
etapa a II-a. In mod firesc, opiniile mi
nerilor reflectă o profundă recunoștință 
față de conducerea de partid și de stat 
pentru măsurile deosebit de stimulative 
adoptate în folosul lor.

Destoinici brigadi
eri ai minei Pa
roșeni : Ion Istrate, 
Dumitru Ghiban și Mi
hai Bakos. împreună, 
de la începutul anului, 
cele trei brigăzi de pre
gătiri pe care le conduc 
au realizat peste pre
vederi 80 ml. avansare.
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Două colective in care spiritul 
gospodăririi judicioase a 

COMBUSTIBILULUI 
se concretizează In însemnate 

economii
• 104,3 tone motorină și 33,6 tone 

benzină ou economisit E.T.P. și SJ.R.A. 
Petroșani în primul semestru al anului.

• In aceeași perioadă s-a livrat de că
tre cele două întreprinderi pentru a fi recon
diționat peste 11 800 litri ulei ars. .

• Cu economiile făcute, parcurile au
to ale celor două unități economice pot 
funcționa 40 de zile.

Asemenea tuturor colec
tivelor de muncă din mu
nicipiul nostru, și cele de 
la E.T.P. și S.T.R.A. Petro
șani sînt conștiente de în
semnătatea deosebită a re
ducerii consumului de car
buranți și lubrifianți. Ur
mare a unei mobilizări 
susținute și a eforturilor 
depuse in întreținerea și 
exploatarea parcului auto, 
colectivele celor două uni
tăți economice au obținut 
în prima parte a anului 
rezultate dintre cele mai 
bune. Principala direcție 
în care au acționat orga
nizațiile de partid, condu
cerile celor două unități de 
transport și fiecare om al 
muncii a fost și continuă 
să fie economisirea de car
buranți, deziderat major 
al zilelor noastre. Se poa
te spune, de pildă, că du
pă șase luni de activitate

din acest an. Exploatarea 
de transport Petroșani a 
înregistrat o economie de 
17,4 tone benzină, 91 tone 
motorină și a livrat pentru 
a fi recondiționat, peste 
10200 litri ulei ars.

Cum s-a acționat ? De 
la mersul în viteza legală 
economică prevăzută pen- 
tKi fiecare tip de autove
hicul, de la calitatea su
perioară a reviziilor și re
parațiilor pînă la pregăti
rea profesională a condu
cătorilor auto _ toate mă
surile luate au avut meni
rea să ducă ia închiderea 
oricărui robinet care mai 
poate duce la risipa de 
carburant. Cu economiile 
făcute, parcul întreprinde-

Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)

„Măsurile adoptate cons
tituie o expresie grăitoare 
a grijii permanente pe 
care partidul și statul nos
tru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
ne-o acordă nouă mineri
lor, spunea comunistul Eu
gen Voicu, miner, șef de 
brigadă la mina Petrila. 
Conduc o brigadă formată 
din 70 de oameni. Sîntem 
dotați cu mașini și utilaje 
de cea mai înaltă tehnici
tate. împreună cu ortacii 
mei am lansat inițiativa 
„Brigada înaltei productivi
tăți", pe care o aplicăm 
de doi ani și care a fost 
preluată de 
formațiilor de lucru 
Valea 
tră a 
acest 
peste 
40 000 
în primul semestru al 
cestui an peste 15 000 
tone. Ne vom mobiliza și

majoritatea 
din 

Jiului. Brigada noas- 
reușit astfel ca în 
cincinal să extragă 
plan mai mult 
tone de cărbune.

de 
iar 
a-
de

'*••••

continuare —mai mult în 
acesta este răspunsul nos- ’ 
tru mineresc la grija pe 
care ne-o poartă partidul".

La sectorul IV al minei 
Lupeni, cel mai mecanizat 
sector, care a lansat în a- 
cest an chemarea la între
cere către toate sectoarele 
din industria minieră, oa
menii muncii au primit cu 
deosebit interes și cu ade
ziune deplină măsurile re
feritoare la majorarea re
tribuțiilor.

„îmi amintesc cu deose
bită bucurie de toamna a- 
nului 1977, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a a- 
flat în mijlocul nostru, 
chiar la abatajul de la sec
torul IV, spunea șeful de 
brigadă loan Sălăgean. 
Din acea zi memorabilă, 
colectivul minei Lupeni a
acționat stăruitor pe linia - perioare. 
mecanizării și perfecționă
rii profesionale iar produc
ția fizică extrasă și va
loarea producției nete au

crescut în mod considera* 
bil, datorită orientărilor 
clare și cuprinzătoare pe 
care le-am primit. Abata* 
jul în care lucrez dispune 
de un utilaj complex me
canizat pentru susținerea 
frontului și o combină mo* 
dernă pentru tăiere, ceea 
ce a permis să obținem 
de la începutul anului o 
producție suplimentară de 
9000 tone de cărbune. In' 
noile măsuri, toți minerii 
din brigada noastră văd 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață, creș
terea bunăstării materiale 
și spirituale. De aceea sîn* 
tem ferm hotărîți să 
tîmpinăm ziua de 23 
gust și 
Congres 
rezultate

în* 
Au* 

cel de-al XlI-leS 
al partidului cil 

economice su* 
pe măsura dotă*
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Țelul suprem al politicii partidului 
BUNĂSTAREA MATERIALĂ Șl SPIRITUALA 

A ÎNTREGULUI POPOR

Utilizarea 
rațională a puterii 

instalate
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La mina Lupeni a 
concepută și aplicată 
nouă schemă electrică 
utilizare a puterii insta
late, în funcție de forța 
necesară pentru - acționa
rea transportorului. Mo
mentul cel mai dificil 
pornirea transportorului 
se face prin acționarea 
două motoare din care 
nul, după un timp și

a 
u- 
o 

sarcină prestabilită, se de
cuplează automat dacă 
sarcina — încărcarea trans-

Nopțile în care se naște lumina
Trecuse de miezul nop

ții. Ploua neîntrerupt, 
de cîteva ceasuri. Parcă 
s-ar fi rupt zăgazurile 
cerului.. Copacii ingenun- 
cheau sub povara furtu
nii, iar pe cer șerpi de 
foc se încolăceau tros
nind năprasnic. Deoda
tă, la stația de filtrare 
a apei de la Valea de 
Pești, o lumină orbitoa
re și un zgomot surd au 
redus totul la tăcere. 
Pompele de apă au 
muțit, filtrele nu 
funcționau, 
a pus 
tot.

...La 
mandă 
troșani, avaria a fost în
registrată de către dis
pecerul Francisc Argint, 
care l-a anunțat de ur
gență pe maistrul Petru 
Dîrzu.

— Deși era noapte, 
trebuia să acționăm ra
pid, spune comunistul 
Petru Dîrzu. Am che
mat de urgență echipa 
de intervenție : Luci Sa
va, Nicolae Viman, Pe- 

| tru Petea, Petru Tiric...
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al S.D.E.E.
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...Două mașini de 
tervenție, conduse 
Teodor Nicoară și Gheor- 
ghe Todea, despicau în
tunericul nopții. La Va
lea de Pești, întreaga e- 
chipă a trecut la depista
rea defecțiunii. In cîte
va minute aceasta a fost

Oameni inimoși 
în momente 
de cumpănă

localizată. Din cauza des
cărcărilor electrice s-a 
produs un scurtcircuit la 
linia electrică de 20 
Cutiile terminale de 
stîlpi au explodat 
și simplu.

S-a trecut imediat 
acțiune. Prinși în < 
tuci de siguranță ca niș
te acrobați, electricienii 
lucrează pe stîlpi, la cîțiva 
metri de pămînt, 
bătaia șuvoaielor 
ploaie și a rafalelor 
vînt. Cutiile terminale,

kV. 
pe 

pur

la
ceti-

in 
da 
de

izolatorii centurnați și 
porțiunea de cablu de
teriorată au fost înlocu
ite.

...Au trecut doar cîteva 
ceasuri. La postul de 
transformare, maistrul 
Petru Dîrzu a făcut 
rificările de rigoare, 
poi a luat legătura 
centrul de comandă, 
rînd cuplarea 
Din nou, 
Pești, s-a făcut 
iar activitatea a 
normal.

A fost una din 
le nopți pe care 
oameni inimoși le 
trec la datorie pentru a 
face lumină acolo unde 
se așterne întunericul, 
în întreprinderi, sau în 
casele oamenilor. A ci
ta oară 1 Nimeni nu le-a 
numărat! Nici măcar ei. 
N-au avut timp pentru a- 
ceasta. Ceea ce se știe 
este pasiunea cu care 
se dedică muncii, dragos
tea pe care o au față de 
meserie, în acele nopți in 
care este nevoie de ei. 
cînd se naște lumina...

C. VALERIU
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portorului — este sub 
prestabilită.

Avînt un control per
manent al sarcinii, pe pe
rioade de timp stabilite, 
cînd este nevoie, cel de-al 
doilea motor, se cuplează 
automat. Avantaje 
losirea rațională a 
jului în funcție de 
carea acestuia și 
rea consumului de 
gie electrică.
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Stație de aeraj 
modernă

a lunii 
de ae-

Uri-

In prima decadă 
iunie a.c., la puțul 
raj Est de la mina 
Căni s-a pus în funcțiune - 
o nouă stație de aeraj. 
Premieră în bazinul car
bonifer al Văii Jiului, no
ua stație dispune de' o ga
mă largă de posibilități de 
creștere a debitului de aer 
și de o capacitate de circa 
8S00 mc./minut, fapt care 
duce la asigurarea unui 
debit de aer condiționat 
suficient pentru subtera
nul minei. Spre deosebi
re de stațiile clasice, moder
nul utilaj prezintă 
moroase avantaje, 
ționarea 
glarea în funcție de 
cesitățile cerute de 
vitatea 
mite o 
mie de 
fără să 
coteală asigurarea 
climatului necesar 
șurării unei activități rod
nice la locurile de mun
că. (C.G.).
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La Fabrica de produse lactate

Strădanii pentru îmbunătățirea 
calității produselor 

si onorarea comenrilor»
• Producția a fost realizată în prima parte a 

acestui an in proporție de 102,2 la sută • Productivi
tatea muncii a fost depășită cu 2,3 Ia sută • Zilnic 
se prelucrează in medie peste 14 000 litri lapte, se 
produc 6 000 kg înghețată, 1000 1 smintînă și 2 590 
kg „Făgăraș", sana, iaurt.

Fabr ica de produse lac
tate este principalul fur
nizor către zeci de unităț^ 
alimentare din Valea Jiu
lui, sarcină deloc simplă, 
avind în vedere importanța 
ei socială, aprovizionarea 
ritmică și la timp a fiecă
rui magazin. Bilanțul fă
cut cu cîteva zile în urmă 
a scos în evidență străda
nia colectivului de a reali
za și depăși sarcinile plani
ficate și de a onora inte
gral comenzile către be
neficiar. Faptul că produc
ția a fost realizată în pri
ma parte a anului curent 
în proporție de 102,2 la su
tă, iar productivitatea mun
cii a fost depășită cu 2,3 
la sută, demonstrează efi
ciența muncii politico-e
ducative, desfășurată de 
organizația de partid, sin
dicat și U.T.C. Semnifica
tiv este, de asemenea, fap
tul că toate secțiile fabri
cii au realizat peste pre
vederi însemnate cantități 
de produse lactate. La sec
ția de recepție-pasteuriza- 
are, de pildă, secția „cheie" 
a unității, se recepționează 
zilnic 25—30 tone materie 
primă. Muncitoarele Elena 
Bîrlan și Maria Tecșa, di
rijează pe fluxul tehnologic 
întreaga cantitate recepțio
nată. La secția de îmbute- 
liere și produse proaspete, 
Maria Bălășoiu, Ioana Fi
lip, Ana Tigăreanf, mînu- 
iesc cu pricepere instala
ția de îmbutelîere. Zilnic, 
în această secție se prelu
crează în medie, peste 
14 000 1 lapte și se produc 
2,5 tone produse proaspete 
(Făgăraș, sana, iaurt). Sil
via Neamțu, Marioara Cră
ciun și Viorica Măturar de 

Dispecerii Veronica Costaș și Ion Ursu de la sta
ția telegrizumetrică a minei Lupeni, verifică procen
tul de gaz din subteran.

Foto : Gh. OLTEANU

la secția înghețată sînt 
doar cîteva din vrednicele 
muncitoare de aici care își 
depășesc lună de iună sar
cinile de plan cu cîte 3000 
kg înghețată.

Ordinea și curățenia, ți
nuta îngrijită, igienică a 
lucrătoarelor Elena Stăncu- 
lescu, Ivan Calupu, Aurora 
Dolea de la secția brînze- 
turi îți lasă impresia că te 
găseșți într-un laborator 
farmaceutic. Majoritatea 
lucrătoarelor de aici au o 
bogată experiență, s-au 
specializat chiar pe faze de 
operații și se preocupă în
deaproape de integrarea 
celor nou încadrați. Prin 
calitatea reviziilor si repa
rațiilor pe care le executa, 
lăcătușii Petru Bîrtean și 
Sandu Samson au devenit 
repede cunoscuți de toți 
oamenii muncii din unitate. 
Cert este că întregul co
lectiv aL fabricii este preo
cupat de îmbunătățirea ca
lității produselor. Acest lu
cru a făcut de nenumărate 
ori obiectul dezbaterilor 
din adunările generale de 
partid, U.T.C. și a grupe
lor sindicale. Apoi proble
ma calității s-a aflat în 
centrul discuțiilor indivi
duale purtate cu fiecare 
om al muncii. Rezultatele 
acestei intense munci po
litico-educative desfășurate 
de biroul organizației de 
partid sînt evidente'în pro
cesul de fabricație. Aceasta 
o dovedește șî numărul scă
zut al sesizărilor și recla- 
mațiilor cu privire la cali
tatea produselor. Referin- 
du-se la acest lucru Ana 
Făreașu, secretar al organi
zației de partid, ne spunea : 
„îmbunătățirea calității

Fabrica de lapte Livezeni — Petroșani. La linia de înghețată se pregătește o nouă 
„șarjă". Foto ; Ștefan NEMEC'SEK

este preocuparea de căpă- 
tîi a tuturor lucrătorilor 
din fabrică. Organizațiile 
de masă, conducerea uni
tății se preocupă ca pro
blema calității produselor 
lactate să ocupe locul cu
venit și în perspectivă. Aș 
exemplifica prin aceea că 
așteptăm să ne sosească în 
curînd o nouă instalație 
de spălat. întărirea ordi
nii și disciplinei este o altă 
direcție în care acționăm, 
întregul colectiv este ferm 
hotărît să întâmpine mărea
ța sărbătoare de la 23 Au
gust, și Congresul al XlI-lea 
al partidului cu noi și în
semnate depășiri de plan“.

Constantin GRAURE

Monorai la suprafață
O instalație monorai a 

fQSt pusă în funcțiune la 
suprafață în cadrul sec
torului V, electromecanic, 
de la mina Uricani, Ins
talația realizată cu con
tribuția maistrului elec
tromecanic Traian Nan, 
a lăcătușilor Gheorghe 
Batea, Ion Popescu și a 
electricienilor Cornel La- 
zăr, Constantin Ilotoiu 
și Ion Dobîrceanu, pe lin
gă faptul că reduce con
siderabil efortul fizic, a- 
sigură și transportul cores
punzător al utilajelor și 
echipamentelor electrice 
în construcție antigrizu- 
toasă. (Ion Țigăntele) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••

(Urmare din pag. 1)

rii poate efectua peste 
270 000 kilometri sau poa
te să funcționeze timp 
de 24 de zile. Dintre con
ducătorii auto care au e- 
conomisit numai în luna 
iunie cantități însemnate 
de combustibil amintim pe 
Sotirache Mititel — 1248 
litri, Ion Florărescu — 1075 
litri, Ion Gherman — 1020 
litri, Emiliăh Lupulescu _ 
424 litri, Ion Bîtu _ 857 li
tri, Pantilimon Baban — 
694 litri și mulți alții. Tre
buie amintit, însă, că aces
te economii au fost posi
bile în condițiile în care 
planul valoric a fost de
pășit cu 261 000 lei trans- 
portîndu-se 322 000 călă
tori mai mult decît era 
planificat, obținîndu-se în 
același timp un milion de 
lei beneficii peste preve
deri.

In același spirit de ju
dicioasă gospodărire a ac
ționat- și colectivul S.T.R.A. 
Petroșani. Astfel, în pe
rioada care a trecut din 
acest an, oamenii muncii

Răspunsul 
muncii din

(Urmare dîn pag I)

rii de care dispunem și 
la nivelul grijii cu care 
sîntem permanent încon
jurați".

„Cu ajutorul unui com
plex mecanizat modern cu 
care a fost dotată brigada 
noastră, spunea și loan 
Kacso, șef de* brigadă la 
aceeași mină, am reușit să 
realizăm 23 000 tone de 
cărbune peste prevederile 
planului, depășind produc
tivitatea muncii cu 4,5 to
ne/post. Acest succes a 
avut ca urmare sporirea 
nivelului nostru de trai, 
creșterea bunăstării fami
liilor noastre. Noile mă
suri adoptate exprimă gri
ja permanentă pe care 
partidul și statul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-o 
poartă nouă, minerilor. 
Sîntem hotărîți să răspun
dem cu noi fapte de mun
că tuturor sarcinilor tra
sate de partid, să nu pre
cupețim nici un efort pen
tru îndeplinirea obiective
lor ce stau în fața colec
tivului nostru de muncă".

„Eu mulțumesc din toa
tă inima conducerii de 
partid și de stat pentru 
minunatele condiții de 
muncă și de viață pe care 
le oferă întregului popor 
-— a relatat fostul miner 

de aici au economisit 16,2 
tone benzină; 13,3 tone mo
torină și au livrat pentru 
a fi / recondiționat, - peste 
1600 litri ulei ars.

Cu economiile/făcute pî- 

A7AW?AW/IVAW.‘iW^AW>V.,,VAW>‘.,AW.V

GOSPODĂRIREA JUDICIOASĂ
COMBUSTIBILULUIA

nă în prezent parcul auto 
al S.T.R.A. poate să func
ționeze timp de 16 zile. Re
zultate bune s-au înregis
trat și la indicatorii de 
plan. De exemplu, indica
torul mărfuri transportate 
(tone) s-a realizat în pro
porție de 110,5 la sută, 
parcursul mărfurilor (to- 
ne/kilometru) 111,7 la su
tă. Asemenea cifre vorbesc 
de la sine despre sîrguin- 
ța și responsabilitatea cu 
care a acționat întregul 
colectiv de la S.T.R.A. în 
direcția valorificării supe- 

oamenilor 
Valea Jiului
Petru Rman, de la mina 
Aninoasa, recent pensio
nat. Alături de brigada pe 
care am condus-o peste 20 
de ani, am obținut reali
zări frumoase, făcîndu-mi 
datoria pe măsura pricepe
rii și puterii mele. Acum, 
deși nu mai muncesc di
rect în producție, doresc 
să aduc întreaga mea con
tribuție la realizarea sar
cinilor trasate de conduce
rea • partidului și statului 
nostru".

Noua hotărîre, primită 
cu viu interes de către mi
neri, de toți oamenii mun
cii din Valea Jiului, ilus
trează cu pregnanță grija 
permanentă pe care con
ducerea partidului, perso
nal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă ridi
cării continue a nivelului 
de trai al poporului, țel 
suprem al politicii partidu
lui, esența societății pe ca
re o edificăm. Oamenii 
muncii din Valea Jiului 
răspund acestor măsuri 
printr-o deplină angajare 
în înfăptuirea sarcinilor de 
plan — singura cale, așa 
cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, de î- 
naintare pe calea bunăstă
rii, de ridicare accentuată 
a nivelului de trai mate
rial și spiritual al întreg’u- 
lui popor.

riOare a combustibilului.
O măsură importantă ca

re a condus direct 
la r ea 1 i z a re a 
sarcinilor de plan și la e- 
conpmisirea de carburanți 

este utilizarea la capacita
tea de încărcare a autove
hiculelor și folosirea lor 
în relația plin-plin. In a- 
ceastă amplă acțiune, eco
nomisirea carburanților — 
s-au evidențiat și de la 
această unitate numeroși 
conducători. auto, dintre 
care amintim pe Silviu O- 
nea, Mihai Guță, Marin 
Cuprinșii, Benone Teslă- 
uan, Iulian Berian, Ilie 
Matei, Nicolae Crișan.

Din discuția purtată cu 
inginerul Dumitru Albescu, 
secretar al comitetului de

Admiterea 
în învătămîntul 

superior
La 15 iulie, începe edi

ția 179 a concursului de 
admitere în învățămîntul 
superior, de zi, seral și fă
ră frecvență.

Concursul din acest an 
prezintă și unele elemente 
noi față de edițiile sale 
precedente. Potrivit pre
vederilor Legii educației 
și învățămintului, pentru 
asigurarea accesului mai 
larg la studii superioare 
al persoanelor care lucrea
ză nemijlocit în producție, 
se organizează admiterea 
și școlarizarea în învăță
mîntul seral tehnic și la 
specialități inginerești.

Pentru a veni în spriji
nul candidaților a fost e- 
ditată broșura „Admiterea 
în învățămîntul superior— 
1979", care prezintă re
țeaua instituțiilor de învă- 
țămînt superior, condițiile 
de înscriere la concurs, 
modul de organizare și 
desfășurare a acestuia, o- 
biectele la care vor fi c- 
xaminați. Editurile didac
tică și pedagogică, tehnici 
și științifică au tipărit'^®- 
legeri de probleme in do
meniul fizicii, chimiei, ma
tematicii, dicționare și vo
cabulare pentru limbile 
moderne de largă circula
ție, precum și alte lucrări,

(Agerpres)

Răspundem 
cititorilor

• AUREL IIOSU, Fetrî- 
la : Cele sesizate au cons
tituit obiectul unei discu
ții cu tovarășul Iacob Chio- 
reanu, șeful secției de gos
podărie comunală și locatî- 
vă Petrila, care ne-a pro
mis repararea operativă a 
acoperișului la blocul în ca
re locuiți. In caz că nu și-a 
respectat cuvîntul. reveniți.

• CEZAR . SOLOMON. 
Vulcan: Intr-adevăr, li& 
tul nu trebuie să funcțio
neze după bunul plac ai 
liftierilor. Am discutat cu 
tovarășul Iosif Moraru, șe
ful secției E.G.CJL. Vul
can, care ne-a informat că 
se vor lua măsuri pentru 
curmarea atitudinilor de 
acest gen.

partid de la I.G.C.Ix și 
maistrul Mircea Vesa, se
cretar al comitetului de 
partid de la S.T.R.A., re
iese cu prisosință străda
nia fiecărui 'comunist, a 
tuturor oamenilor muncii^ 
de a respecta întocmai in
dicațiile date de secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la gospodărirea 
j udicioasă a combustibilu
lui și energiei, hotărîrea 
ambelor colective de a fa
ce totul pentru ca munca 
de zi cu zi să se regăseas
că în rezultate cît mai bu
ne în activitatea de valo
rificare superioară a car
buranților. Măsurile pe ca
re le vor întreprinde în 
continuare vor conduce la 
descoperirea de noi re
zerve de economisire a 
combustibilului, de elimi
nare a oricărei risipe. Ac- 
ționînd în acest sens, re
zultatele cu care vor în- 
tîmpina a 35-a aniversare 
â eliberării patriei și Con
gresul al XlI-lea al parti
dului vor fi dintre cele 
mai semnificative.

La Uricani, constructo
rii șantierului nr. 3 Lu
peni al T.C.H. au început 
lucrările la o nouă cantină 
— internat pentru Casa 
de copii școlari din oraș. 
Fundațiile și elevația nou
lui obiectiv social-cultu
ral au fost executate de
ja. (A.H.)

La clubul sindicatelor 
din Vulcan a avut loc 
recent o interesantă dez
batere pe teme de co
merț. Tema : „Politețea 
în servire implică deose
bite calități în comporta
mentul fiecărui lucrător 
din unitățile comerciale 
ale orașului", la care au 
participa^ făță-n față, 
pe de o parte, gestionari 
și lucrători din comerț, 

iar pe de altă parte, 
membri ai echipelor de 
control al oamenilor 
muncii. Participanții au 
tras foarte multe învăță
minte, care vor putea fi 
regăsite în activitatea lu
crătorilor din comerț. 
(C.I.)

★
In comuna Banița, ac

țiunea pentru îndeplini

rea planului de contrac
tări ‘ și livrări la fondul 
de stat se află în plină 
desfășurare. Prin munca 
depusă de lucrătorii din 
cadrul consiliului popu
lar al comunei, cu spriji
nul permanent al deputa- 
ților, pînă în prezent s-au 
livrat 68 tone carne, 250 
hectolitri lapte de vacă 

și 95 hectolitri lapte de 
oi. (C.D.)

*
La spitalul orășenesc 

din Lupeni se amenajea
ză un chioșc alimentar 

prin care personalului spi
talului precum și celor 
spitalizați li se pun lâ 
dispoziție produse zaha
roase, lactate, răcoritoa

re și altele. (M. Matias, I 
coresp.)

★
„Viață lungă și casă 

de piatră" I, urarea tra
dițională este adresatei 
celor 200 de familii noi 
întemeiate, numai în Pe
troșani, în această primă 
jumătate a anului. (D.G.)

i
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„Se poate spune că și preve
derile Directivelor în domeniul creș
terii nivelului de trai se încadrează 
pe deplin in obiectivele programu-' 
lui partidului și asigură, în această 
etapă, înfăptuirea lor în bune con- 
dițiuni, demonstrînd în practică, în 
viață, că tot ceea ce realizăm in so

cietatea noastră este destinat ridică
rii bunăstării poporului, asigurării 
unui nivel superior de civilizație tu
turor cetățenilor".

NICOLAE CEAUȘESCU

adoptate 
Consiliului 
Oamenilor 
creșterea 

a 
în 
e- 
i- 

de

cea de

Din măsurile 
de Plenara 
Național al 
Muncii pentru 
retribuțiilor în
doua etapă, prezentăm 
pagina noastră cîteva 
xemple grăitoare care 
lustrează, prin puterea 
convingere a cifrelor, gri
ja permanentă a condu
cerii de partid și de stat, 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
față de bunăstarea în- 

" ^ffgului popor.
Majorarea i ' " 

în cele două etape 
rezultatul direct al 
voltării impetuoase a 
nomiei naționale, al 
demizării forțelor de

retribuțiilor 
; este 

dez- 
eco- 
mo- 
pro- 

ducție și creșterii venitu
lui național. De la înce
putul actualului cincinal, 
prin efortul stăruitor al 
colectivelor au fost reali
zate însemnate depășiri în 
sfera producției materia
le. Depășirea sarcini
lor de plan a făcut po
sibilă încheierea 
etape a majorării 
buțiilor cu 8 luni 
devreme și, numai tn 
ceste 3 luni, oamenii 
muncii au beneficiat 
venituri suplimentare 
peste 2 miliarde lei. 
deschise, 
multiple 
cea de-a 
încheiată 
menul 
munca avîntatâ din toate 
ramurile economiei 
ționale, prin inițiativa co
lectivelor de a pune în 
valoare noi și noi resurse 
interne de creștere a pro
ducției fizice, a producti
vității muncii și a valorii 
producției nete.

Colectivelor din munici
piul nostru, aflate perma
nent în atenția conducerii 
de partid și de stat, a se
cretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le re
vine îndatorirea de înaltă 

>*5noare de a acționa cu 
toată dăruirea pentru re
alizarea exemplară a sar
cinilor de plan și angaja
mentelor din acest cinci
nal, în activitatea de bază 
— extracția și prepararea 
cărbunelui și în toate ce
lelalte domenii, contribu
ind astfel nemijlocit la 
creșterea propriei
bunăstări. Pe această 
cale, oamenii muncii din 
Valea Jiului vor răspun
de prin înălțătoare fapte 
de muncă, grijii cu care 
sînt înconjurați, măsuri
lor adoptate în vederea 
creșterii nivelului lor de 
trai material și spiritual.

primei 
retri- 

mai 
a-

de 
de 

Sînt 
în continuare, 

posibilități ca 
doua etapă să fie 
înainte de ter- 
planificat prin

na-

Țelul suprem al politicii partidului

MAJORAREA RETRIBUȚIILOR

RAMURA qA RAMURA MÎNtlRÂ
- 1975 1977 1979 ^eșterea

totala leiI
miner II 2180 2423 2864 684
miner III 2486 2717 3227 741
miner IV 2843 3092 3628 785
miner V 3200 3467 4042 842

i Catcufcte jftețîteb all-a-
> <6e kd&u&uțte

: wtuic&Miî 9dihe^ jdtodtudtoe

e Creșterea retribuției medii nete, 
in perioada 1976—1978 și în continuare 
pînă în 1980, se va realiza, in principal,

pe seama majorării retribuției tarifare, 
creșterii sporului de vechime, promovă
rii in categorii, trepte și gradații.

IMDICtlUI He O?Ef 7£RE 
«RRSTțfRHM4i7miFUPR

PREVEDERI 
* .CINCI NAI.
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realizat
1978

°/a */o

DCfTACERi $e MÂRFURi

4975

141,4

ztVu wd/ahde -fee

1978

184,7

de vHdfyfahî ere I960

fdtd de

1980

cowtmct;; utîim--------------------- |||
— ■ - -ii 7-

Muncitori nccalificati
■ e , * m ■»*11153 <1336 1489

MUNCITORI CALIFICAȚI

1975 I 197811979

+ Veniturile obținute de populație din fondul so
cial de consum (retribuție socială) au sporit de la 
57,4 miliarde Iei în 1975, la 68,8 miliarde Iei in 1978.

CMTIMĂ
P£W7£7 MEDh' PtNTRU 

LtMlTÂ ^e ViflfTĂ
1976

Cer țctâe 4e adouc&ct 
picuivcc fiiec+Vtț, coțdf, sumă acoperită 
PRIN REDUCEREA CUELTUIELIUOR MILITARE

MILIARDE LEI

CREȘTEREA 
TOTALĂ

+ Desfacerile de măr
furi realizate prin comerțul 
socialist de 
operație și 
nească vor 
nul 1980 
creștere a 
locuitor 
produse.

+ Creșterea desfacerii 
de mărfuri și prestațiilor 
de servicii pentru apro
vizionarea populației eu 
produse agro'alimentare și 
mărfuri cu valoare de în
trebuințare îndelungată a- 
sigură o - corelație cores
punzătoare cu creșterea 
veniturilor tuturor catego
riilor de oameni ai niun- 
ciii - ; -

♦ Acțiunile' de rentabi
lizare a unor produse a- 
limentare și nealimehta- 
re, coroborate cu efectul 
majorării . de prețuri apli
cate și al majorării tari
felor la transportul în co
mun, conduc la un indi
ce de creștere a prețuri
lor de 105,Ș la sută, care 

2 se încadrează în limitele 
stabilite pentru .anul 1980 
de 105,0—106,0 la sută.

stat, prin co
la piața țără- 
asigura în a- 

o importantă 
consumului pa 

la principalele

1975

28,2
1975

37,2

</<? in, 4980
(dțd de 4975 /MILIARDE LE!
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In India a ap&rut lucrarea Reuniunea
„Misiune de prietenie—președintele 
Nicolae Ceaușescu în 8 state africane**

Biroului 
de coordonare

FILME

Afro- 
Ora-

DELHI 12 (Agerpres). — 
In editura indiană „Al
fa Publications1*, din Del
hi, a apărut lucrarea „Mi
siune de prietenie — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
în 8 state africane**, con
sacrată vizitei efectuate în 
luna aprilie 1979 de pre
ședintele Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe continentul 
african. Volumul este ilus
trat cu fotografii înfăți- 
șînd aspecte de la întâlni
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu șefii celor 
opt state africane vizita
te, momente de la sem
narea documentelor co
mune, alte imagini din 
timpul vizitei.

Volumul se deschide cu 
o prefață semnată de 
M.N. Seth, secretarul ge

neral al Asociației de prie
tenie India-România, și un 
cuvînt introductiv al pro
fesorului universitar J.S. 
Bright.

In continuare, volumul 
consacră cite un capitol 
special fiecărei vizite e- 
fectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în cele opt sta
te africane — Jamahiria 
Arabă Libiană Populară 
Socialistă, Gabon, Angola, 
Zambia, Mozambic, Bu
rundi, Sudan, Egipt. Se 
face o prezentare amplă 
a convorbirilor avute de 
președintele Nicolae
Ceaușescu cu șefii state
lor respective, se relatea
ză despre principalele mo
mente ale vizitelor și ma
nifestările entuziaste cu 
care populația din aces
te țări i-a întâmpinat pe

înalții soli ai poporului 
român. Sînt inserate, de 
asemenea, ample extrase 
din comunicatele comu
ne semnate și se repro
duc textele integrale ale 
tratatelor încheiate de 
România cu unele dintre 
țările africane vizitate.

Programul guvernului de reconstrucție 
națională din Nicaragua

MANAGUA - 12 (Ager
pres). — Guvernul de 
reconstrucție națională 
din Nicaragua a difuzat 
programul săiș de guver- 
nămînt care „trebuie să 
marcheze începutul unui 
proces revoluționar și na
țional de profunde trans- 
formări**. Totodată, pro
gramul trebuie „să pună 
bazele instaurării unui 
stat democratic în Nica- 
ragua“.

Programul garantează 
exercitarea deplină a drep
turilor omului, libertățile 
fundamentale, abolirea 
instituțiilor represive șl 
dizolvarea aparatului pu
terii lui Somoza. Armata 
națională va fi compusă 
din combatanți sandiniști 
și din soldați și ofițeri ai

Gărzii Naționale „care au 
făcut proba unei condui
te oneste în fața corup
ției și represiunii dicta- 
turii“.

Politica externă se va 
baza pe independență și 
principiile nealinierii.

In domeniul economic, 
programul își propune să 
relanseze economia prin 
transformări în sectoare
le principale. Bunurile 
clanului Somoza urmează 
să fie confiscate în favoa
rea unui fond de recons
trucție. Potrivit programu
lui, statul va controla re
sursele naturale, comer
țul exterior și prețurile 
produselor de bază. Va fi 
promulgată o reformă a- 
grarăț

CANCELARUL R.F.G., 
Helmut Schmidt', a sosit 
la Oslo într-o vizită ofi
cială. El va avea con
vorbiri cu primul minis
tru norvegian, Odvăr 
Nordli, cu care va exami
na aspecte privind dezar
marea, relațiile Est-Vest 
și alte probleme de in
teres comun.

UN AVION INDONE
ZIAN de tip „Fokker-28‘‘, 
care a dispărut miercuri 
deasupra insulei Sumatra, 
s-a prăbușit. Potrivit pur
tătorului de cuvînt al 
companiei aeriene „Ga- 
ruda“, căreia îi aparținea 
avionul, aparatul s-a lovit 
de vîrful muntelui Siba- 
yak, situat la 105 kilo
metri sud de Medan. Toa
te cele 61 de persoane a- 
flate la bordul avionului 
și-au pierdut viața în ac
cident.

al țărilor 
nealiniate

NEW YORK 12 (Ager
pres). _ Biroul de coordo
nare al țărilor nealiniate 
reunit la New York a în
tocmit proiectul ordinii de 
zi pentru cea de-a Vl-a 
Conferință la nivel înalt 
a țărilor nealiniate, care 
va avea loc la Havana, —• 
informează agenția Ta- 
niug. Pe ordinea de zi 
sînt înscrise 17 puncte. 
După Cum relevă agenția 
citată, o importanță fun
damentală se acordă ro
lului politicii de nealini
ere în relațiile interna
ționale.

Cu prilejul reuniunii Bi
roului de coordonare, Cos
ta Rica a înaintat cere
rea oficială de a i Se a- 
corda statut de observator 
în mișcarea de nealinie
re.

Cuba — în calitate de 
gazdă a celei de-a Vl-a 
Conferințe la nivel înalt
a țărilor nealiniate — a
trimis tuturor țărilor mem
bre ale mișcării de nea
liniere proiectul de do
cument final, ‘așteptând din 
partea lor opinii, sugestii 
și propuneri — menționea
ză, totodată, agenția Ta- 
niug.

I
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GENEVA

Sesiunea Consiliului Economic 
și Social al O.N.U.

Convorbiri între ambasadorul S.U.A. 
și reprezentanți ai guvernului nicaraguaian 

de reconstrucție națională
WASHINGTON 12 (A-

gerpres). — Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului 
de Stat al S.U.A., Hod- 
ding Carter, a anunțat că 
la 11 iulie, au început 
convorbiri directe între 
ambasadorul special al 
S.U.A., William Bowdler, 
și reprezentanți ai guver

nului nicaraguaian de re
construcție națională. Con
vorbirile — a precizat el 
— se desfășoară la San 
Jose (Costa Riea) și „au ca 
obiect înlocuirea genera
lului Anastasie Somoza** — 
transmit agențiile United 
Press International, As
sociated Press șî Reuter

BBER-aca escssob aai
DUMINICA, 15 IULIE

8,30 Gimnastica la domi
ciliu.
Tot înainte !
Șoimii patriei.

8,40
9,25
9,35 Film serial pentru 

pii. Săgeata neagră. 
(Episodul 9).

10,00 Viața satului.
11,40 Pentru căminul dv. 

Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminica].

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

19,15 Priorități în economie
19,30
19.50

ușoară.
tehnico-ști-

co-
20,20
20,40

21,35

PETROȘANI - 
iembrie ; Brațele 
ditei ; Republica: 
șui fantomă ; - Unirea : 
Prinț și cerșetor.

PETRILA : Căsătoria.
LONEA : Inspectorul.

Harry.
ANINOASA : Vacanță 

la unchiul Toma.
VULCAN : Omul fără 

identitate.
LUPENI — Cultural : 

Clipa, seriile L-II ; Mun
citoresc : A fost odată în 
clasa I.

URICANI: Aleargă
după mine ca să te prind.

TV

GENEVA 12 (Agerpres). 
— Palatul Națiunilor U- 
nite din Geneva găzduieș
te, în aceste zile, lucrări
le sesiunii Consiliului E- 
conomie și Social al O.N.U. 
la care participă repre
zentanții a 54 de țări mem
bre din toate zonele geo
grafice ale lumii, între ca
re și România.

Lipsa unor rezultate con
crete în soluționarea u- 
nor probleme majore ale 
lumii contemporane, cum 
sînt lichidarea subdez
voltării și eliminarea de
calajelor economice și 
tehnologice între țările 
dezvoltate și țările în curs 
de dezvoltare, edificarea

noii ordini economice in
ternaționale, bazată pe 
deplină egalitate și echi
tate, prin restructurarea și 
democratizarea actualului 
mecanism al relațiilor e- 
conomiee și, financiare in
ternaționale, cu participa
rea și în interesul tutu
ror țărilor, precum și — 
ca o consecință directă a 
actualului mecanism — 
persistența și agravarea fe
nomenelor negative din 
economia mondială cons
tituie preocupări genera
le care vor fi reflectate în 
lucrările actualei sesiuni 
a Consiliului Economic ți 
Social al O.N.U.

13,00 Tenis de cîmp : 
România — Suedia 
în „Cupa Davis“. 
Aspecte din pri
mele două meciuri 
de simplu _ trans
misiune directă de 
la Arena Progresul 
— comentează Cris
tian Țopescu.

funcție de durata me
ciurilor, programul 
după-amiezii ‘ mai 
cuprinde :

— La fața locului _ emi
siune de informații, 
reportaje, corespon
dențe.

— Album coral.
— Reportaj pe glob : 

Slalom prin Austra
lia.

_ Cultura și viața.
_ Cîntece interpretate de 

duete și grupuri vo
cale și instrumentale.

Tragerea loto.
La volan — emisi
une pentru condu
cătorii auto.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
In dezbatere — Pro
iectul de Directive 
ale Congresului 
XII-lea al P.C.R,

In

18,25
18,35

18,50
19.00
19,15

82,00
12.30
13,00
13,05
14,00 Desene animate Wo

ody, ciocănitoarea bu
clucașă.

14.30 Tenis de cîmp. Româ
nia — Suedia în „Cu
pa Davis** _ aspecte 
din ultima zi a în
tâlnirii.
Film serial Calvarul 
(episodul 4).

18,45 Cei 4 m. Episodul 3 
— Atelierul bunicului. 
Telejurnal.
Permanenta redes
coperire a României 
(V).
Film artistic. Un om 
CU „idei".
Telejurnal. Sport.
LUNI, 1ft IUJ.1E

ie în

19,00
19,15

ÎO,OO

21,35

16,00 Emisiune 
maghiara.

9,00

Muzică
Orizont 
ințific.
Cadran
Roman 
dark. (Episodul 21) 
Telejurnal.

MARȚI, 17 IULIE
) Sinteze recapitulative 

pentru elevi.
) Muzică populară.
I Film serial Calvarul, 

(reluarea episodului 
4).
Telex.

mondial, 
foileton. Pel-

meseri-

16,25

16,50

pionieri-

socialiste

10.50 
16,00 Telex . 
16,05 Din tainele

ilor.
Almanahul 
lor.
Din țările
— R.S.F. Iugoslavia. 
Muzică din opere. 
Patrie, aripa mea. 
Irakul contemporan. 
Festivalul național 
„Cîntarea României**.

18,20 Aici începe viitorul.
18.50 
19,00 
19,15

17,00
17,20
17,40
18,00

țimba
• 19,30

1001 de seri. 
Telejurnal. 
Angajare, responsa
bilitate, creație. 
Orchestre și formații

de muzică ușoară.
19,45 Lupta antifascistă în 

România (III).
20,15 Seară de teatru: Pri

mul pas — comedie 
de Octavian Sava du
pă o idee de Nicolae 
Tic.

21,35 Telejurnal.

19,30 Noi, "femeile !
20,00 Telecinemateca — ci

clul „Mari regizori**. 
Pretendentul pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

21,35 Telejurnal.

PROGRAMUL TV
'aaaaaaMtMMaahgagaia ’ *

MIERCURI, 18 IULIE
16,00 Telex.
16,05 învățăm în România.
16,25 Forum cetățenesc.
16,45 Tragerea pronoex- 

pres.
16,55 Un pictor al omului 

— Coraeliu Baba.
17,35 Din muzica și dansu

rile popoarelor.
17.50 Corespondenții jude

țeni transmit...
18,10 Festivalul național 

„Cîntarea României".
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Priorități în econo

mie.

JOI, 19 IULIE
9,00 Sinteze recapitulative 

pentru elevi,
9,30 Șoimii patriei.
9,40 Muzică ușoară.

10.20 Publicitate.
10.25 Album folcloric.
10,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Școala contemporană.
16.25 Festivalul național 

„Cîntarea României". 
Etapa republicană.

16,46 Mult e dulce.
17,05 La fața locului.
17.20 Cintă orchestra „Cri- 

șana“.
17,35 Reportaj pe glob. Bo

gota — capitala Co
lumbiei.

l

I
I
I
I
I
I
I
I.
I
I
I
I
I
I
I 

.... I
. 12,05 DîrșJp- 
clorului nns »

19,30 Cîntece patriotice 
și revoluționare.

19,50 Victorie a 
și creației. 
Năvodari.

20,15 Caleidoscop 
ră 
ră.

20.35 „Trecutul nu-i de- 
cît un prolog**. Film

documentar.
21,05
21.35
22,00

muncii 
Midia-

de va- 
muzică ușoa-

Meridiane culturale.
Telejurnal, 
închiderea 
mului.

RADIO

progra-

de știri, 
matinale.

di-

5,00 Buletin 
5,05 Ritmuri 
6,00 Radioprogramul 
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,*05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Bule
tin de știri. 10,05 Atlas 
folcloric. 10,30 Știința și 
viața. 10,45 Moment folk 
cu Doru Stănculescu. 
11,00 Buletin de știri. 
11,05 Corul Radiotelevi- 
ziunii. 11,20 Avanpremie
ră Radio-TV. 12,00 Bu
letin de știri.
comoara folclorului nos ^ 
tru. 12,35 Repere inter
pretative. .13,00 De Ia 1 
la 3. 15,00 Student-club. 
16,00 Radiojurnal. 16,20 
Coordonate economice. 
16,40 Cerul țării 
— muzică ușoară. 
Buletin de știri. 
Instrumentiști de 
mă ai muzicii populare: 
Dumitru Fărcaș și Ion 
Drăgoi. 17,20 Pentru pa
trie. 17,50 Cîntece de 
Constantin Romașcanu. 
18,00 Orele serii. 19,00 
La zi — în țară și pes
te hotare. 20,00 Soliști 
de muzică populară. 20,45 
Cadențe 
letin de 
semnări, 
faptele.
tr-o oră. 23,00-3,00 
stop muzical

sonore. 21,00 Bu- 
știri. 21,30 
Cuvâltul

22,00 O zi

mele 
17,00 

17,05 
sea-

Con- 
țării, 

în- 
Nou

Mica publicitate
VIND Wartburg, strada 

Abatorului nr. 2 Vulcan. 
(562).

VIND Dacia 1100 cu 
33 000 lei. Petroșani, te
lefon 41504. Informații du
pă orele 14. (566).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa 
loan, eliberată de U.E. Pâ- 
roseni. Se declară nulă. 
(564).

17,55 Muzică ușoară.
18,25 Revista social-poli- 

tică TV.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15. Priorități în econo

mie.
19,30 Ora tineretului.
20.20 Teatru scurt. Premie

ră TV — Povestea 
Dulgherului de Radu 
Stanca.

21.20 Invitație la dans.
21,35 Telejurnal.

VINERI, 20 IULIE
16,00 Emisiune în limba 

germană.
17,55 Tragerea loto.
18,05 La volan.
18.20 Seara televiziunii 

poloneze.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Construirea socialis

mului (I).
19,45 Muzică populară.
20,05 Seara televiziunii po

loneze. Film artistic: 
Profesorul. Premieră 
pe țară - Producție 
a studiourilor de te
leviziune poloneze.

21,35 Telejurnal.

DECESE
SOȚIA Maria și fiica 

Lola anunță cu adîncă 
durere dispariția din 
mijlocul lor a celui ca
re a fost un bun soț și 
tată

BÂNCILA ILIE
înhumarea are loc 

azi, 13 iulie 1979, orele 
13. Iscroni, strada Băn- 
ciloni nr. 264. (565)

SIMBAtA, 21 IULIE ’
8.30 Emisiune pentru pio

nieri.
8.45 Ocolul lumii în... 20 

de melodii.
9.45 Roman foileton. Pol- 

dark. (Reluarea epi
sodului 21).

10.40 Muzică de promenadă 
11,00 Telecinemateca (re

luare).
12.35 Un fapt văzut de a- 

proape (reportaj).
12,55 Concert de prînz.
13.40 Consultații juridice.
14,00 De la A la... infinit.
16,10 Itinerar belgian.
16.30 Agenda cultural-ar- 

tistică.
17,00 Stadion.
17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică 

internă și internațio
nală.

18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.15 Calea eroilor. Episo

dul 2. Operațiunea 
Budapesta.

19.45 Teleenciclopedia.
20.15 Film serial: Rădă

cini. Episodul 9.
21,05 întâlnirea de sîmbătă 

seara.
21.35 Telejurnal.
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