
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA1

teagul roșu
de-a 35-a aniversări

I. M. Lupeni
ORGAN AL COMUHULIII MUNICIPAL KIROSANI Al P CÎ

SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL XXXV, NR. 8 360 I SIMBATA, 21 IULIE 1979 4 pag. — 30 banî

Proiectul de Directive în dezbaterea însuflețită a națiunii

Orientări consecvente

în întâmpinarea

a eliberării patriei

tuturor domeniilor economiei naționale
„Planul cincinal 1981— 

1985 trebuie să asigure 
condiții pentru dezvoltarea 
și optimizarea transpor
turilor, cităm din proiectul

de Directive, în vederea 
desfășurării ritmice a ac
tivității economice și ac
celerării circulației măr
furilor". Și acest domeniu Și pas al

1981 1985
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de activitate va înregistra parametri cantitativi calitativi superiori, în cu progresul generalsocietății, prin continuarea acțiunilor de modernizare și, extinderea unor tehnologii înaintate, de randament sporit, precum și printr-o seamă de acțiuni orientate spre îmbunătățirea organizării interne la principalele perații, reducerea nuă a lor deDin rate 1981 - sarcini pentru colectivele de muncă din unitățile de port ale municipiului. Va trebui să crească operativitatea în transporul de

o-conti- distanțe-timpilor șitransport, prevederile pentru1985 se desprind mobilizatoare și
' elabo- cincinalul

trans-

mărfuri — a producției realizate la cărbune, lemn și celelalte sortimente — în aprovizionarea nico-materială a prinderilor și în portul comercial, late pe deplin <ni industriei, ale întregii e- conomii naționale, creșterile preconizate în domeniul transportului răspund evoluției firești a nivelului de trai, asigurînd o tot mai bună aprovizionare a populației cu produse alimentare și agroa- alimentare, cu mărfuri industriale și bunuri ‘ consum. Pe de altă parte, cheltuielile alocate tru modernizarea

teh- între- trans- Core- cerințele

de

J

Adunare dedicată 
Zilei constructorului

Vom spori producția, 
vom îmbunătăți calitatea 
tricotajelor și confecțiilor

• In prima parte a anului 1979 planul de 
producție a fost realizat în proporție de 105,1 la 
sutâ • In 1980 valoarea producției globale va 
fi superioară cu 9 milioane lei față de cea a a- 
nului 1979, iar producția fizică va spori în ace
lași an - 1980 — cu 270000 tricotaje • Ih cin
cinalul 1981 — 1985 producția fizică va creș
te cu 1 100000 bucăți tricotaje, iar productivi
tatea muncii cu 69 000 lei pe om al muncii fa
ță de, nivelul anului 1980.

In Valea Jiului, cu peisajul său industrial și social puternic dominat de noi și impunătoare obiective economice și soeial- culturale, însemn al unor durabile trepte spre viitor, spre progres, confort citadin și bunăstare — omagierea Zilei constructorului a căpătat rezonanțe deosebite. La Petroșani a avut loc, ieri, adunarea festivă dedicată oamenilor muncii de pe șantiere ,1a care au participat constructori,montori și mecanizatori din toate localitățile municipiului. Cu acest prilej, tovarășul Traian Blaj, prim- vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Petroșani a felicitat pe cei îmbogățesc peisajul dustrial și urban al cu noi și noi edificii, ticipă la dezvoltareapetuoasă a municipiului.
care in-Văii par-

Cărbune peste prevederi, 
la sectorul VII

Angajați în marea întrecere socialistă dedicată is
toricelor evenimente ale anului — a 35-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al XII-lea al partidu
lui — oamenii muncii de la sectorul VII al minei Lu
peni adaugă noi fapte la entuziastul bilanț al împlini
rilor. Astfel, la sfîrșitul celei de a doua decade a lu
nii iulie, minerii sectorului VII raportează peste pre
vederi 1304 tone cărbune pe seama depășirii produc
tivității muncii planificate în cărbune eu 664 kg/post. 
Aprovizionarea cu materiale, folosirea judicioasă a 
timpului de lucru în abataj, calitatea reviziilor și re- 
parațiilor sînt doar cîțiva factori care au contribuit 
din plin la obținerea acestor rezultate.

Semnificativ este, de asemenea, faptul că în a- 
ceastă perioadă minerii sectorului VII au obținut la 
cheltuielile materiale o economie de 385 000 lei. S-au 
evidențiat în întrecerea pentru mai mult cărbune bri
găzile de frontaliști conduse de Ion Rotaru și Eugen 
Vladar. Merită să consemnăm și contribuția ... bri
găzilor conduse de Gheorghe Zaharia și Emil Kopan- 
di, brigăzi de pregătiri care au realizat de lă înce
putul anului la zi 145 ml peste prevederi.

I. M. Paroșeni

Depășiri la lucrările de deschidereOamenii muncii din cadrul sectorului IV investiții al minei Paroșeni raportează, în cinstea apropiatei sărbători de la 23 August, însemnate succese în realizarea sarcinilor de plan. Astfel, în primul semestru al anului harnicii mineri ai sectorului au executat 77 ml lucrări de deschidere peste prevederi. La sfîrșitul celei de a doua decade lunii în curs, planul

producție a fost de as3»! menea depășit, de această dată cu 27 la sută. Ase- menea rezultate s-au otN ținut pe seama depășirii productivității muncii. eS 6615 lei pe fiecare lucr& tor. Dintre brigăzile au avut un aport tanțial în obținerea tor succese amintim cele conduse de Ion gorescu, Alexandru zio, Vas i le Cerceza.
carf
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(Continuare ta pag. a 2-a)

In prezent, la blocul A3 (cu 48 de apartamente) din cartierul Viscoza Lupeni se 
execută lucrările de finisare. In foto : șeful lotului Cornel Vasian, maistrul 
Mihai Popescu și șeful brigăzii 'de mozaicari, Gheorghe Moșneag.Așa cum este cunoscut, Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco- nomieo-soeiale a dezbătut și adoptat proiectul de Directive ale celui de al XII-lea Congres, document de o deosebită însemnătate pentru progresul țării noastre.Se distinge cu prisosință din proiect continuarea în cincialul 1981-1985 a dezvoltării într-un ritm înalt a întregii economii, producția textilă, de pildă, urmînd să crească de peste 1,4 ori numai la tricotaje și confecții, concomitent cu o largă diversificare a structurii sortimentale. Pornind tocmai de la aceste temeiuri întreprinderii noastre îi revin în perioada următoare sarcini mobilizatoare. Faptul că în primul semestru al anului, colecti

vul nostru, deși tînăr _ media de vîrstă fiind de 22,5 ani _ a reușit să re

alizeze planul de producție în proporție de 105,1 la sută, să depășească producția fizică cu 5 000 bucăți tricotaje și să obțină o depășire pe fiecare lucrător de 3540 lei la productivitatea muncii, confirmă pe deplin capacitatea și puterea tuturor oamenilor muncii de aici de a munci și în ' continuare mai mult și mai bine. In anul .1980, valoarea producției marfă va crește cu 9 milioane lei față de acest an, iar producția fizică cu 270 000 tricotaje. Cu alte cuvinte, sîntem pregătiți să preluăm sarcinile prevăzute în proiectul de Directive și să le ducem la îndeplinire.Dotarea tehnică de care dispunem în, prezent precum și dotarea în conți
Ing. Cornelia ILOIU, 

director — întreprinderea 
de tricotaje Petroșani

Utilajul modern, de mare productivitate— 
folosit eficient

Cea mai importantă resursă de sporire a fondului pentru participarea 
oamenilor muncii ia beneficii

(Continuare in pag. a 2-a)

Complexul program de mecanizare a lucrărilor, din subteran, traducerea in viață a acestei sarcini trasate de conducătorul partidului și statului nostru are un rol hotărîtor în obținerea unor rezultate financiare tot mai bune în ansamblul activității e- conomice a întreprinderilor miniere, a unor beneficii suplimentare din ce în ce mai mari .beneficii la care au dreptul să participe toți oamenii muncii.înainte de a demonstra cum contribuie mecanizarea complexă la sporirea

beneficiilor Ia constituirea fondului destinat participării oamenilor mun cate fondului pentru participarea oamenilor muncii la beneficii și provenien
înfăptuind complexul program de 

mecanizare a lucrărilor din subteran — 
înfăptuim indicațiile secretarului general 

al partiduluicii la beneficii, ne vom opri asupra căilor de obținere a beneficiului peste plan, mai bine zis a cotelor alocate suplimentar în acest fond. Pentru stimularea oamenilor muncii la depășirea sarcinilor planificate, cotele alo

ța acestora sînt: pînă la 3 la sută din beneficiile realizate în cadrul planului ; pînă Ia 14 la sută 
din beneficiile peste plan 
obținute din depășirea Pro
ducției nete ca urmare a 
depășirii producției fizice ; pînă la 10 la suta din

beneficiul peste plan obținut prin depășirea ex
portului ; pînă la 25 la su
tă din beneficiile pesta 
plan obținute ' prin redu
cerea cheltuielilor mate
riale ; pînă la 8 la sută din beneficiile obținută pe alte căi cum este, de exemplu, creșterea supli
mentară a productivității 
muncii. ),■De fapt — simplificînd lucrurile — beneficiul se determină scăzînd din
Economist Iosif BIRSAN, 

contabil șef al C.M.V.J.

(Continuare in pag. a 2-a)
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Orientări consecvente
(Urmare din pag. 1) Harnică pronunțată, ur- mînd ca pînă. la finele cincinalului să crească cu 

20-22 la sută, față de ultimul an din cincinalul actual.Pentru ca aportul colectivelor din municipiul nostru, care activează în domeniul transporturilor, la dezvoltarea și optimizarea acestei fie, an de substanțial sînt preocupări

Construim mereu. 
Foto : I. LEONARD

de transport se vor răs- frînge pozitiv asupra circulației rutiere generale, contribuind atît la îmbunătățirea transportului in comun, cit și la dezvoltarea turismului cu mijloace auto.înscriem cîteva pr< dșri : în transportul 
roviar, care va rămîne continuare principala mură a domeniului, volumul de mărfuri transportate va crește, în 1985, față de 1980 cu 18-20 la sută, iar în transportul rutier cu 11-13 la sută. Importante fonduri de investiții sînt alocate pentru modernizarea bazelor existente, crearea de noi baze și dotarea parcurilor cu mijloace auto de mare capacitate. 
Transportul rutier pentru 
călători va înregistra în perioada 1981—1985 o di-

■eve-fe- în ra-
activități să an, tot mai necesare asidue pe linia perfecționării organizării și conducerii, ridicării calificării profesionale, stimulării inițiativelor înaintate cu privire la exploatarea și întreținerea dotării, reducerea consumurilor.Faptul că măsurile pre-

Vom spori producția
(Urmare din pag. I)

mo- per- creș- pes- anul pro- cu
nuare a unității noastre cu mașini de . tricotat derne, automate, va mite în anul 1985 o tore a producției cu 
te 60 la sută față de 
1980, pe baza sporirii ductivității muncii
*9 000 «lei pe fiecare muncilor. Semnificativ este, 
de asemenea, și faptul că producția fizică va crește 
în viitorul cincinal eu 1 100 000 bucăți tricotaje țață de nivelul atins în ăcest cincinal. Pornind de 
de la proiectul de Directive . ne-am propus ca 
în continuare să folosim 
cu și mai mare chibzuin
ță eiwrgia și combustibilul. 
Cei ' lectrică economisită prima parte a anului să întărească afirmația noastră. Avem preocupări multiple în ceea privește reducerea toare și bineînțeles losirea materialelor cundare. Din aceste teriale secundare confecționăm papuci de casă, că- ciulițe pentru copii, mănuși, fulare etc. Am luat măsuri pent asigurarea

i ț£i _10 000 kWh energie e- în vin
ce simțire fo- se- ma-

unei calități tot mai î- nalte la toate produsele. Avem, de asemenea, în vedere reducerea cheltuielilor materiale și a costurilor de producție. Proiectarea unor articole cu consum redus de materie primă, crearea de modele în contesturi create precum și încadrarea panourilor în dimensiunile date de documentația tehnică vor face ca activitatea noastră să fie tot mai e- ficientă. In acest context o importanță deosebită a- cordăm poliservirii mașinilor unelte, calificării și perfecționării' cadrelor.Am prezentat doar cîteva . dini problemele care ne frămîntă și pe care colectivul întreprinderii tricotaje este hotărit le ducă cu fermitate îndeplinire. Rezervele care dispunem, priceperea și dăruirea' colectivului nostru ne îndreptățesc afirmăm că obiectivele scrise în proiectul de rective ale celui de XlI-lea Congres al partidului vor fi realizate pe deplin în tînăra noastră întreprindere.

de
S'ila de
săîn- Dial

văzute în proiectul de Directive converg spre terea vertiginoasă a indicatori ai calității ții este reflectat .și obiectivele stabilite tru domeniul telecomunicațiilor. „Activitatea de 
telecomunicații și poștă va 
spori pe cincinal cu circa 
40 la sută, redăm din proiect. Vor fi puse in func
țiune noi centrale telefo
nice automate și se va a- 
sigura perfecționarea re
țelei de stații radio și tele
viziune, extinderea pro
gramului II și trecerea la 
televiziunea color". Desprindem, . din nou, atenția deosebită ce este acordată unor importante domenii ale vieții spirituale, îmbogățirii lor pe seama cuceririlor științei și tehnicii, deschiderii de noi orizonturi în domeniul informației, culturii și artei pentru masa largă de oameni ăi muncii și cetățeni patriei.înfăptuirea acestor■ biective cutezătoare pune o amplă mobilizare a .colectivelor de muncă, în frunte cu organizațiile de partid, pentru realizarea integrală a indicatorilor din activitatea de transport și telecomunicații.: La temelia acțiunilor întreprinse în: fiecare unitate, vor trebui să stea perfecționarea și autoperfecționa- rea, exigența și autoexigență, spiritul de disciplină și înalta răspunderemuncitorească față de dotarea tehnică și valorilemateriale încredințate, față de publicul călător.

crești nor vie- de pen

răspundere

Mulți chemați, unii ve- din proprie inițiati- la trialul divizionareino- înLu-îndeo-
•niți văA Jiul Petroșani. Joi, ul val s-a „produs" compania Minerului peni. Ne-a plăcut,sebi, Stana, tehnic, inteligent, cu predilecție pentru jocul combinativ. Rău- . tu și Beleaua, eficienți în mijlocul terenului, golge- terul seriei I a diviziei secunde, Diamandi, nu-și găsește încă locul între coechipierii de circumstanță. Calități fizice deosebite ia Bedo, dar nu este o soluție pentru postul defundaș dreapta. Ceilalți nu confirmă deocamdată. Poate tracul, poate neacomo- darea...

• De la Minerul s-a detașat fundașul dreapta Leo- veanu, cu un excelent plasament și intervenții exacte. Spre maturitate Bălosu aleargă. De la o echipă la alta din Vale — Știința, Vulcanul, Lupeniul. Mulți. dintre titularii Jiului sînt dați dispăruți de la primele antrenamente,țescu s-a confesat public, de ce ?, Ciupitu și se pare, su parați pe conducerea clubului, au preferat să se pregătească... în tribune. Meritorii, o- sîrdia cu care aleargă Bă- din și Stoica, tînărului Pocșan, și sportivitatea gean, „surd", la țările huliganice

Mul-Rusu,
integrarea precum lui Sălă- admones- ale unor

Competiții dedicate „Zilei minerului"Sîmbătă, de la ora 17, au loc meciurile din cadrul popularei competiții dotate cu „Cupa Minerul". Se întîlnesc reprezentativele de jucători nelegitimați ale I.M. Lonea — l.M. Petrila, I.M. Aninoa- șa - C.M.V.J., I.M. Uri- cani _ I.R.I.U.M.P., iar pe terenul Asociației sportive Energia Paroșeni mațiile l.M. Vulcan

Mi- Jiul du
Preparatorul Lupenâ.•Tot în cadrul „Cupei nerul“, la stadionul din Petroșani, au loc minică, începînd cu ora10, întreceri de atletism, tenis de cîmp și volei. In aceeași zi și la aceeași oră au loc întrecerile de șah și popice organizate de Asociația sportivă Constructorul minier Petroșani. (C.D.).

formație în care1 cel care
Popa, 

mini.în

„suporteri", printre care organele de ordine ar trebui să circule cu chitanțierele de amenzi. Cît privește partida, gazdele au deschis scorul ’ prin Bucu- rescu, dintr-o lovitură de pedeapsă, acordată gratuit de arbitrul Crîsnic, impresionat de saltul artistic al Iui Sălâgean în careu (min. 44). v Cu o mai bine sudată, și-a găsit locul și fusese „expulzat", Minerul a egalat57, la o fază de rară frumusețe _ deschis in dîncime Leca a pasat înapoi spre Voicu, care a șutat puternic sub transversală. Cinci minute mai tîrziu Sălăgean a exploatat gafa colectivă a apă-* rării oaspeților, în frunții cu Homan : 2—1. Scorul <. redevine egal, datorită lui Leca, autorul unui voleu imparabil cu stîngul. Rezultatul nu contează deocamdată. ;• Ieri după-amiază, JSul a evoluat, într-o nouă partidă amicală, la specia- în de O- pre- la
lista diviziei secunde spectaculoase salvări la retrogradare, Dacia răștie. E bine că se feră lecțiile grele de început... (Red. VION).

a-

♦----------- ■—

La fabrica de produse lactate Livezeni, tinăra co
munistă Maria Tecșa urmărește cu atenție procesul 
de pasteurizare a laptelui. c ■ ’

Foto : Șt. NEMECSEK

Utilajul modern, de mare productivitate
(Urmare din pag. 1)producția marfă costurile 

de producție și prin ur
mare în mod logic pen
tru a stimula creșterea be
neficiului există în genera] 
două posibilități: spori
rea producției marfă și 
reducerea costurilor de 
producție.Sporul de producție marfă se poate realiza prin creșterea producției fiance determinate de utilizarea rațională a capacităților de producție și a forței de muncă, cu al
te cuvinte este 
tă de creșterea vității muncii, alizarea acestui

al- determina- producti- Or, în re- deziderat - creșterea productivității fnuncii — Un rol liotărîtor 
îl are mecanizarea, ME
CANIZAREA COMPLE
XA. O altă cale de spori
re a producției marfă o constituie îmbunătățirea structurii sortimentale ca
re conduce la modificarea gradului de valorificare a producției _ direcții în
care pot și trebuie să acționeze constructorii deutilaje miniere și preparatorii, în mod deosebit. Referitor la cel de-al doilea element amintit — 
scăderea costurilor de 
producție _ preocupările

unităților economice trebuie să se îndrepte spre reducerea cheltuielilor cu pondere mare în cadrul costurilor de producție ; consumul de materii prime •și materiale; consumul de energie și combustibil ; cheltuielile cu amortizarea fondurilor fixe pe u- nitatea de produs ; a cheltuielilor cu munca vie pe seama creșterii productivității muncii; a cheltuielilor cu întreținerea u- tilajelor etc. Așadar și în scăderea costurilor de producție, mecanizarea complexă are un cuvînt greu de spus.Pentru a ilustra cît mai convingător relația existentă, determinantă dintre mecanizarea complexă activitatea financiară întreprinderilor,te în care este inclus, bineînțeles și beneficiul, vom lua realizările obținute în , trimestrul I a.c., într-un abataj frontal e- chipat cu complex mecanizat de la I.M. Aninoasa. Vom vedea ce se întîmplă cu indicatorii economico- i'lnaciari în condițiile sporirii cu 50 la sută a producției pe seama creșterii productivității muncii.

și a activita-

Creșterea cu 50 la sută
Indicatori Trim. I 1979 

valori lei/to.

a producției de cărbune pe 
seama creșterii productivi
tății muncii

valori iei/tonă

Producție 
realizat* 26888 40332

(tone) 
Posturi 
prestate 3022 3022
Productivita-
tea muncii 8,897 18,342

(to/post) 
Costuri de 
producție 2187 81,34 2519 62,45

(mii lei) 
din care :
— materii Și 7,46materiale 
_ amortis-

286 10,63 301

28,31ment' 1142 42,47 1142
— energie >64 6,09 185 4,58
— retribuții 440 16,36 660 16,36
— impozit plus

231 5,72CAS 155 5,79Cifrcle din tabelul prezentat vorbesc de la sine despre avantajele oferite de mecanizarea complexă prin creșterea producției pe seama sporirii productivității muncii.Iată de ce este necesar ca în toate colectivele miniere să se acționeze perseverent pentru : înfăptu
irea programului de me
canizare a lucrărilor mi
niere, prin introducerea în

subteran a utilajelor de 
mare randament, adap
tate la condițiile de zăcă- 
inînt; extinderea micii me
canizări ; aplicarea 
tivelor 
plinirea 
creștere
muncii, de perfecționare a 
forței de muncă in pas cu 
cerințele tehnicii noi, 
reducere a importului 
piese de schimb și a
sumurilor specifice ale a-

iniția-
valoroase ; înde- 
programului de 
a productivității

de 
de 

con-

cestora; stimularea recu
perării armăturilor meta
lice și a celorlaltor mate
riale care 
refolosite, 
etc.Realizînd obiective realizăm de fapt noul mecanism eeonomi- co-financiar.

Am ajuns astfel la „bugetul de venituri și cheltuieli" — mijloc important care determină sporirea ' răspunderii colectivelor de oameni ai muncii în gospodărirea fondurilor ți întărirea disciplinei finan- ‘ ciare. Pentru resarea oamenilor în obținerea de cît mai bune constituit fonduri fondul de dezvoltare economică 1 fondul mijloacelor circulante; fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social; fondul pentru acțiuni sociale și, bineînțeles, fondul pentru 
participarea oamenilor 
muncii la beneficii.

Principala sursă 
constituire a acestor ton- 

BENEFICIUL, am discutat cuprinsul ma-

pot și trebui® 
revalorificatetoate aceste

duri este despre care pe larg în terialului.

I 
I

I

cointe- muncii rezultate i s-au proprii:

de

I

In eurînd vor începe la Petrila lucrările pentru montarea unei noi conducte. în vederea îmbunătățirii alimentării eu apă a orașului Petroșani. In acest „ scop au început lucrările la regularizarea pîrmhji Taia care va asigura debitul de apă necesar. 
(C. Val.).

Urinare a rezultatelor constant bune realizate în acest an, tînărul Gheorghe Pop de la „Minerul" Aninoasa afost convocat în . cantonamentul lotului național de juniori la tir cu arcul, organizat în perioada 18-28 iulie a.c., la Tg. Mureș. Pentru perioada 20 iulie — 12 august a fost ’ con vocat în tabăra de juniori a F.R.H, de la Timișoara, și componentul echipei de hand
bal a C.S.S. Petroșani, 
Jeno Nagy, precum și Rita Gheorghiță, tot de 
la C.S.S. Petroșani, în cantonamentul național de sanie nizat între 23-31 
a.c., La Snagov. 
eu Băloi).
♦------ ----------Exploatarea de Transporturi Petroșani și-a mărit zestrea tehnică cu încă trei autobuze de mare capacitate. In a- ceste zile autobuzele au intrat în circulație, îmbunătățind condițiile de transport ale oamenilor din Vale. (C.G.)
♦---------------- :36 de tineri din tățile miniere se în 'febra pregătirilor pentru faza pe C.M.V.J. a concursului pe meserii „Trofeul minerului". Concursul se desfășura duminică Petroșani și va consta în probe practice și teoretice. (C.I.).
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Individ — Colectivitate • Individ —

S-a întîmplat acum opt ani... Diagnosticul e- ra clar: corioretinită și nervul optic atins — consecința — lipsa totală a vederii. ...Mîhnirea i-a cuprins pe cunoscuți, familia, și chiar pe cei care îl tratau. Oricîte a- lintări și dovezi de speranțe i s-ar fi adresat, un gol imens i se născuse în adîncul inimii, gîn- . durile îi zburau spre lumina pe care nu o mai vedea, spre copiii pe care nu-i putea urmări cu privirea...S-a întâmplat acum opt ani... Vasile Boboc, multă lume a auzit de el, este șeful echipei de fie- rar-betoniști de la șantierul 1 Petrila .al I.C.M.M. Omul acesta, Vasile Boboc, acum opt ani privea fix, fără să vadă nimic. „Săracul de el, ce tînăr și să nu vadă", se tînguiaii bătrînii din salonul spitalului.La Clinica de oftalmologie din ’ Cluj-Napoca, 30 de profesori și doctori studiau cazul. Verdictul — nu se mai poate face nimic, omul ră- mîne fără vedere...Ce să fi fost în sufletul lui Vasile Boboc la auzul acestor cuvinte ?Nu l-a părăsit însă gîndul că puterea voinței, pasiunea unor oameni în alb îi vor redă totuși cel mai de preț bun

mina ochilor. A rămas în grija medicului Mihai Călugăru.„Nu pleci de aici fără vedere" îl încuraja, adeseori, tînărul abia ieșit de pe băncile facultății.O zi, două, șapte... In fiecare dimineață aceeași

cui. Vasile Boboc vede, vede, vede cu adevărat și nu i se pare căCe bucurie mai decît aceasta ?...Vedea, vedeachii lui ! A început munca, munca de „educare" a vederii. Pe coaie de
vede !...imensă
CU o-

Imposibilul a cedat in fața 
voinței neclintite a omului
întrebare : „Nimic, Bobo- cule ?“ și același răspuns „Nimic, tovarășe doctor". Cîte gînduri triste se vor fi învălmășit în capul tânărului Vasile Boboc, cîte amintiri văzute doar cu ochiul minții, cîte lacrimi se vor fi prelins din ochii săi căprui ațintiți spre peretele salonului. Zile și nopți în întuneric, zile Și . ’ Dimineți „Nu pleci de vedere... 1“ îi suna în auz o voce amplificată în zeci și zeci de ecouri.Și - iată... lumină... „Nimic, Bobocule ?“... „Ba da, tovarășe doctor", zăresc doza de la instalația electrică, acolo sus pe perete, nu-i așa că e o doză de curent electric ?". Victorie... Lumina a învins întuneri-

nopți de deznădejde, de speranțe... aici fără

supraveghe-lui Căhîrtie, sub rea discipolului Hipocrate, medicul lugăru, „Bobocul", cum i se spunea în clinică a- cestui beneficiar de performanță medicală, desena cifre mari, rotunde, apoi din ce în ce mai miei, mai mici... Ca un școlar silitor, Vasile Boboc a reînvățat să vadă, a reînvățat să scrie, să citească, să privească în ochi oamenii, să soarbă lumina zilei, razele soarelui, sclipirea stelelor și rotunjimea lunii... A trecut vreme. Urma plece acasă, să se toarcă la ai săi din lea Jiului. La din clinică a semnat că se face răspunzător pentru ceea ce se va întâmpla cu sănătatea sa, dacă va depune eforturi.

să în- Va- ieșirea

1A semnat, iar după 7 zile semna contractul de încadrare ca fierar-be- tonist la I.C.M.M. Cum poate fi categorisit actul său ? Incăpățînare, inconștiență, uitare de sine ? Nu ! Vasile Boboc vrea să muncească, să fie în mijlocul tovarășilor săi de muncă _ constructorii, vrea șă muncească pentru că a- șa-1 îndeamnă inima. Nimeni nu credea că omiu acesta a reușit o asemenea performanță. Vasile Boboc muncește și azi, după opt ani.Are niște ochi mari, căprui, strălucitori. O-chii lui sorb lumina caun însețat apa izvorului, sînt calzi ca sufletul său mare, sile Boboc privesc dele muncii sale și oamenilor săi, industriale care se ță spre albastrul lui, un cer pe care sile Boboc îl vede albastru decît îl vedem noi. De ce muncește Vasile Boboc prescripțieiCăutați-1, priviți-1 ochi, ascultați-i cum besc, pentru că ochii vorbesc, ascultați ce spun, recitiți această veste adevărată și înțelege...
Mircea BUJORESCU

Ochii lui Va- roa- ale obiective . înal- ceru- Va- mai
împotriva medicilor ?în vor- lui vă po- veți

1 __1&
1 HBiWii.i.ț j 1 I ;i
1 Jl1 BĂ

Societatea noastră socialistă, prin Constituția țării, garantează și consfințește drepturile tutu- Desi-ror cetățenilor ei. gur, în temeiul legilor țării, cetățeanul este ocrotit în exercitarea drepturilor. Nimeni nu se poate opune ca cetățeanul să folosească dreptul <’ tiționare. Cuvînd de gisie latină, „petițio" folosit de Constituția în sfera lui cea mai gă cuprinzînd cereri, clamații, sesizări și puneri.Dar iată că mal sînt oameni care, mînați de interese minore și înecați în fumul propriului orgoliu, se folosesc de aceste drepturi pentru a-și provoca unul altuia șicane, pentru a se tîrî unul pe altui în fața judecății.Iată un astfel de In mai puțin de o comisia de judecată

de pe- ori- este țării lar- re- pro-

caz. lună, de pe lîngă Consiliul popular al orașului Vulcan s-a văzut confruntată cu un caz unic de-a lungul existenței sale, un caz care a- re ceva aparte. Are 15 re- clamanți și pîrîți și peste 15 martori — toți vecini ce locuiesc în „Dealul Babii". Ce fel de vecini sînt se poate vedea ,'. dosare de cercetare care

cuprind un volum impresionant de numeroase a- cuzații reciproce. In centrul tuturor — o familie compusă din patru persoane, care a chemat în fața comisiei de judecată, printr-o singură cerere, pentru insultă și amenințare, nu mai puțin de șapte persoane. Pentru a ilustra mai bine, redăm o mostră a ceea ce înseamnă timp pierdut, a ce înseamnă ignoranța (?!) generatoare a unei asemenea stări de lucruri. Cităm dintr-o piesă a dosarului : „A spus că unde mă prinde mă taie cu securea pe mine și pe soția mea. Faptă care s-a petrecut". Poate acest caz ar avea un alt aspect dacă nu ar fi implicați copii, mulți dintre ei elevi de școală. Una din pîrîte este o elevă de 15 ani, iar din dosar spicuim numele cîtorva copii puși de mințile întuneca'te ale u- nor oameni în postură... de agresori. Oare ce vor învăța copiii din acest „carusel" al învrăjbirii; care nu scoate la suprafață decît egoism și individualism ? Ce vor crede ei cînd, aplecați asupra cărților, descoperă, contradictoriu, chipurile celor care aruncă umbre asupra

capabilă să le suporte, sînt aruncate, fără discernă- mînt, asupra unor copii care nu cer decît educație și învățătură. Respectul nostru față de acești copii ne determină să nu dezvăluim nume. Respectul pentru acești copii trebuie trezit însă în inimile oamenilor care au uitat că și ei au fost copii, care au uitat, ascunsă sutr perdeaua slinoasă a ego- ' ismului, dragostea și îndatoririle de părinți. Este trist, înfiorător de trist să constați că oameni maturi, trecuți prin viață — asistând la procedura desfășurată în fața comisiei — am văzut mult păi- încărunțit ---se leapădă de o- rice sentimente,, trăind pentru a-și satisface o ambiție personală lipsită de o- rice sens. Procesele verbale de împăcare se pare că n-au avut efect, din moment ce abia ieșiți afa- din nou in-a de

I
i i
i

î
Vasile Boboc dirijea

ză turnarea betonului la 
cota 15 a noii prepara- 
ții de la Petrila.

Timpul 
ca valoareIn deplasările noastre diurne, deseori ne este dat să aflăm despre . oamenii care, sacrificîndu-și o . bună parte din timpul liber, rămîn peste programul de lucru pentru a rezolva o anumită problemă ur 'en- tă. O asemenea situație am întâlnit recent la Lupeni, unde pentru introducerea în subteran a unui utilaj complex, de înaltă tehnicitate, oamenii au rămas peste program ore în șir.In contrast cu acest aspect, există pe alocuri și o altă atitudine pe care o mai întâlnim din loc în loc. De exemplu, în comerț, în u- nități de prestări de servicii, la prima oră de- pro- gram nu prea găsim multe uși deschise. Este de-a dreptul supărătoare absența la prima oră (9 dimineața) a personalului : de la stația PECO din Petroșani, unde aștepți cîte 15—20 de minute.Cazuri se întâlnesc des- ■ tule. Care ar fi soluția era-

Cu și despre un tînăr sudor a cărui mare
pasiune și ambiție este :

Oesăvirșirea 
măiestriei

profesionaleIntr-un număr recent al ziarului nostru, anunțam succesul obținut de tînărul sudor I°n Găină de la secția construcții metalice a I.U.M. ~ Petroșani : locul I 
pe județ la tradiționala o- 
limpiadă a sudorilor. In a- ceste zile, utecistul Ion Găină s-a întors de la Brăila, unde s-au desfășurat întrecerile în cadrul etapei finale.

__Am aflat că v-ați cla
sat pe locui . A fost 
greu, a fost ușor ?_ Nu pot spune că a fost u- șor. Am fost 40 de concu- renți din toată țara. Atit proba teoretică, cît și ce-a practică au solicitat multe cunoștințe. Juriul a fost e- xigerit, alcătuit din specialiști din acest domeniu de activitate. Verificarea orală a fost "un adevărat concurs, care s-a desfășurat în fața unui public numeros sub „bagheta" cunoscutului examinator Ion Mustață. La proba teoretică m-am situat în fruntea clasamentului...

— Dar la proba practi
că ?— La proba practică am executat lucrări de sudură electrică și oxiacetilenică. Lucrările au fost încercate mecanic și supuse controlului la un aparat Roent-

dicârii lor ? Ne este la în- demînă destăinuirea tovarășului Andrei Colda, secretarul de partid al minei Lo- ■ nea, care într-una din zile ne-a relatat o întîmplare. „Intrînd în mină, am întîlnit la rampa puțului cîțiva tineri care părăsiseră mai devreme locul de muncă. Cum e firesc, le-am atras atenția. Dar în ziua următoare am constatat același lucru. Cei în cauză își făcuseră un obicei din a pleca mai devreme din front. M-am hotărît să le dau o lecție. A doua zi am pregătit niște lopeți și i-am așteptat din nou în rampa puțului. Cînd au venit, le-am arătat lopețile și le-am dat de lucru atît cît să recupereze timpul pierdut..."Iată o „soluție educativă" pentru cei care vin mai târziu sau pleacă mai devreme de la serviciu. Pentru toți cei care pierd timpul.

cele patru ' copilăriei ' lor? Cuvinte grele pe care hîrtia e in-

ră au început sultele pentru junge în faza au plecat.Iată unul din de unde se scurg tați ce chinuie peste de oameni, fiecare căutând dreptatea în modul în care el o înțelege,-îngust și goist.
Gheorghe POPESCU

I-
gen. Aici am pierdut puncte prețioase datorită faptu- ' lui că am practicat mai mult sudura electrică, fiind mai puțin pregătit în celelalte domenii. Dar, sînt bucuros că am ajuns al patrulea pe țară...

— Cui se 
. rezultat ?— Doresc șefului meu collie Tudor

datorește acest•să mulțumesc de echipă Ni- de la care am învățat adevărata meserie, maistrului Gheorghe Ionică, și inginerului Victor Sco- rodeț, care m-au pregătit și m-au încurajat tot timpul. Am răspuns deci cui se datorește în mare măsură succesul. Poate, în rest, se datorește pasiunii cu care m-am pregătit. Cînd îți place meseria, cînd faci totul din pasiune, nimic nu este greu. M-am pregătit stăruitor.
— Gînduri de viitor.? '■— Să cîștig locul I pe țară. Vreau ca marele trofeu să poposească în anul viitor la Petroșani.

Valeriu COANDRAȘ

Făuritorii
de frumos

se a- la careizvoarele mențali- 30

C. VAL,

înălțate pe locurile fostelor locuințe insalubre de colonie sau pe terenurile virane, noile blocuri din orașul Petrila însumează 
mai bine de 3100 apartamente confortabile. Intre locatarii blocurilor se desfășoară o adevărată întrecere pentru întreținerea a- partamentelor, gospodărirea și înfrumusețarea spațiilor de folosință comună și amenajarea zonelor verzi. In această întrecere patriotică sînt cuprinși și locatarii blocului nr. 9, care, la îndemnul comitetului de bloc (al cărui responsabil este Gheorghe Chelaru), au contribuit eu sumele necesare la zugrăvirea și vopsirea în ulei ă casei scărilor, confecționarea de perdeluțe la uși și geamuri. Locatarii participă din proprie inițiativă și la acțiunile de întreținere a zonelor verzi, a rondurilor de' flori, la păstrarea curățeniei în jurul blocului.Deoarece aparatele de la terenul de joacă erau cam deteriorate, cetățenii din bloc au hotărît să le ducă la atelierul școală de la liceul din localitate pentru a le recondiționa. Cum s-ar spune, frații mai mari, pepost de meseriași, pun la punct aparatele de joacă pentru cei mici. Zugrăveli, vopsiri și alte activități de înfrumusețare efectuează și locatarii de la scara a Il-ă a blocului 7 (responsabil Mircea Petrila) și încă mulți alții, care prin muncă voluntar-patriotică, contribuie din plin la făurirea esteticului și frumosului în cartierul și localitatea în care muncesc și trăiesc.

Nicolae JOSAN, 
maistru E.G.C.L. Petrila

î
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NICARAGUA

COMPONENT* NOULUI
CABINET MINISTERUL

MANAGUA 20 (Agerpres). Guvernul Provizoriu - de Reconstrucție Națională din Nicaragua, în componența sa completă, a sosit vineri la Managua.Un purtător de cuvînt al guvernului a precizat că noile autorități vor trece la lichidarea 'ultimelor rămășițe ale vechiului aparat de dictatură, Ia desființarea Gărzii Naționale, a partidului Liberal Naționalist și a sistemului judiciar somozist.In aceeași zi, la Managua a fost anunțată componența noului cabinet ministerial. El este condus de Tomas Borge, unul din fondatorii Frontului Sandinist de Eliberare Națională (FSLN), care va deține și x portofoliul ministerului de interne. In funcția de ministru al apărării a fost desemnat colonelul Bernardino Larios. Conducerea ministerului de externe a fost încredințată prelatului Miguel Descoto.

ÎN L
Platforma delegației iugoslave la viitoarea 

reuniune la nivel înalt 
a țărilor nealiniate

BEEGRAD 20 (Agerpres). Consiliul federal al Adunării RS.F. Iugoslavia a stabilit, în cadrul ultimei sale sesiuni înainte de vacanța parlamentară, platforma delegației, iugoslave la viitoarea reuniune la nivel înalt a mișcării nealiniate de la Havana — informează agenția Tahiug. Documentul subliniază că delegația iugoslavă va milita cu hotărîre pentru „menținerea și afirmarea în continuare a principiilor fundamentale autentice ale

politicii și mișcării de nealiniere, ca un factor mondial autonom, independent și în afara blocurilor, al relațiilor internaționale".Totodată, delegația iugoslavă va acționa pentru ca țările nealiniate să depună ‘ noi eforturi în vederea întăririi unității și a capacității de acțiune a mișcării de nealiniere. Activitatea delegației va avea drept scop și consolidarea destinderii și depășirea divizării lumii în blocuri.
GENEVA

Deschiderea Conferinței Internaționale în 

chestiunea refugiaților din Asia de Sud-Est
GENEVA 20 (Agerpres). La Palatul Națiunilor din Geneva s-au deschis, vineri, lucrările Conferinței Internaționale în chestiunea refugiaților din Asia de Sud-Est convocată din

Proiectul de program al guvernului japonez 

izînd reducerea consumului de energie

TOKIO 20 (Agerpres). La Tokio a fost dat publicității proiectul unui program guvernamental vizînd reducerea consumului de e- nergie. Agenția Kyodo precizează că acest document va fi examinat în cadrul reuniunii cabinetului, programată pentru luna viitoare.Printre măsurile avute în vedere se numără renunțarea de către posesorii de automobile la utilizarea acestora - în prima zi a fiecărei săptămîni, reducerea timpului de folosire a aparatelor de condițio-

nare a aerului cu cel puțin 30 de minute în fiecare zi, devansarea orei de începere a manifestărilor -sportive începînd din luna septembrie,- pentru. ca a- cestea să se poată desfășura la lumina zilei, reducerea cu 10 la sută a vitezei de deplasare a navelor de transport.Agenția niponă pentru resursele naturale și energie apreciază că, dacă programul va fi aplicat integral, se vor putea economisi anual 2—3 milioane tone de petrol.

inițiativa secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim. Participanții voi- discuta despre situația mai multor sute de mii de persoane, care, în diferite perioade ■ și din,diferite motive, au părăsit regiunile sudice ale Vietnamului. Kampuchia și Laosul și s-au deplasat în țările vecine.' La lucrările Conferinței participă delegați din 43 de state.Lucrările Conferinței au fost deschise de secretarul general al O.N.U.

Aniversare 
cosmică

WASHINGTON 20 (A- gerpres). La 20 iulie s-au împlinit 10 ani de la momentul memorabil cînd o- mul a ajuns pe lună. As- tronauții americani Neil Armstrong și Edwin Aldrin au aselenizat la 20 iulie 1969 în zona „Mării Liniștii" unde au pășit pentru prima dată pe astrul nopții. In momentul în care a coborît pe solul lunar, Armstrong, urmărit de privirile milioanelor de telespectatoi-i din diferite țări ale lumii, a rostit me-’ morabilele cuvinte : „Este un pas mic pentru un om, un salt gigantic pentru o- menire". Cei doi astronauți au dezvelit, de asemenea, o placă pe care au lăsat pentru generațiile viitoare mesajul : „Aici oamenii de pe planeta Pămînt au pus> pentru prima dată piciorul pe Lună— Am venit în pace pentru toată omenirea".
Criza politică 

italiană InROMA 20 (Agerpres). pofida refuzului reafirmat vineri de democrația-creș- tină de a-1 sprijini în formarea noului guvern, deruî Partidului Bettino Craxi,cu soluționarea crizei' poli- tice italiene, a declarat în aceeași zi, într-o conferință de presă, că nu renunță la misiunea sa.
li-Socialist, însărcinat

„Fuzionarea parțială44 a Ci 
Revoluției cu gwwwl

TEHERAN 20 (Agerpres). Intr-un, discurs radio-tele- vizat, primul ministru al Iranului, Mehdi Bazargan, a anunțat „fuzionarea parțială" a Consiliului Revoluției cu guvernul — informează agențiile United Px-ess Internațional și Fran-

ce Presse. El a precizat că această măsură a fost a- doptată in cursul unei reuniuni comune a celor două organisme și că ea urmărește „armonizarea raporturilor dintre aceste centre de decizie ale Iranului".

MINA ȚEBEA
DIN ORAȘUL BRAD
încadrează direct sau prin transfer :

— ȘEF DEPOZIT EXPLOZIV SUPRAFAȚĂ

Condiții de încadrare :

— să aibă carnet de artificier

— să nu aibă antecedente penale.
Limite de retribuire 2356 - 2448 lei. Se 

asigură locuință după 6 luni de la încadrare.

Informații suplimentare la biroul perso
nal, telefon 1370.

TIMIȘOARA
Depozitul Vulcan

FILME
anunță

La toate 
PECO din 
Jiului SE 
TIONEAZĂ 
MULATORI
de la beneficiarii și 
turiștii interni.

stațiile
Valea 

ACHIZI-
ACU- 

UZATi

Mica publicitate
ANUNȚURISultana, soție, Alexandra și Dan copii, Anișoa- ra Alîiri soră și Gheor- ghe, socru, precum și familiile înrudite, anunță cu adîncă durere încetarea din viață după o lungă și grea suferință a scumpului lor

GEORGE EDUARD
PERLconsilier juridic pensionar Petroșani.Corpul defunctului este depus la capela unitariană Petroșani. In- mormîntarea va avea loc în 21 iulie 1979, ora 15.

S.VW.'.Wt AAAAAWVVtnMVWVWAAAAAAAAfVVWWWWWUlProblema lichidării subdezvoltării, a decalajelor e- xistente între nivelurile e- conomice ale țărilor în curs de dezvoltare și ale celor industrializate se înscrie în preocupările comunității internaționale: în cadrul eforturilor . pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale. Dimensiunile a- cestei situații anacronice sînt evidente dacă avem în vedere că statele subdezvoltate și cele în curs de dezvoltare, care reprezintă două treimi din populația întregii lumi, dețin numai 20 la sută din produsul mondial brut. în loc să se diminueze, decalajele tind să se agraveze, afec- tind dezvoltarea marii majorități a statelor lumii, e- voluția de ansamblu a u- manității. Dacă în 1970 decalajul economic dintre statele industrializate și cele în curs de dezvoltare era, în medie, de 13 la 1, în prezent ei este de peste 15 la 1, iar în absența unor măsuri eficiente, ar putea ajunge în anul 2000, după aprecierea experților O.N.U., la 20 la 1. Rezultat al vechii politici imperialiste și colonialiste de exploatare și asuprire, aceste decalaje acționează ca un factor permanent al instabilității economiei mondiale. al accentuării fenomenelor de criză economică, creează pericolul agravării instabilității politice și încordării în relațiile internaționale. Lichidarea lor

se impune ca un imperativ stringent al zilelor noastre.România socialistă a manifestat o preocupare constantă pentru eradicarea subdezvoltării, eliminarea decalajelor existente între state și instaurarea unei noi ordini economice în lume. Expresie a acestor preocupări este mesajul a-

accentuată, precum și amplificarea colaborării dintre ele, a întrajutorării în lupta pentru formarea u- nei baze tehnico-materiale noi, pentru consolidarea independenței lor economice și politice și ridicarea nivelului de trai al maselor. Deosebit de elocventă-în acest sens este însăși experiența României, țară

Un rol important în susținerea eforturilor naționale ale acestor state revine O.N.U. și organismelor sale specializate) fapt . pentru care țara noastră apreciază că este necesară constituirea unui organism special format din state în curs de dezvoltare. state socialiste și state capitaliste avansate, care să e-
[fortul proprio - factor hotărîtor 

in lupta pentru lichidarea subdezvoltării
dresat de președintele Nicolae Ceaușescu celei de-a V-a Conferințe a UNCTAD de Ia Manila, care prezintă o sinteză armonioasă a ansamblului propunerilor românești în acest sens, reafirmînd convingerea poporului nostru că, pentru împlinirea aspirațiilor de dezvoltare și progres ale tuturor națiunilor lumii, trebuie să se treacă la adoptarea de măsuri concrete și eficiente în scopul lichidării acestor decalaje, al făuririi noii ordini economice internaționale. Desigur, așa cum se arată în mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu a- dresat UNCTAD V, esențial este în primul rînd însuși efortul țărilor rămase în urmă pentru dezvol-, tarea ’ lor economico-socîală

socialistă în curs de dezvoltare, care s-a înscris pe orbita progresului accelerat.Este imperios necesar ca eforturile țărilor în curs de dezvoltare să fie substanțial sprijinite prin toate formele de cooperare, ca aceste state să se bucure de un acces larg, neîngrădit, Ia toate cuceririle științei și tehnicii contemporane. De aceea, România a propus elaborarea unui program de lungă durată — pînă în anul 2000 *— e- șalonat în două etape, program detaliat pe problemele proprii țărilor în curs de dezvoltare, cum sînt dezvoltarea agriculturii, industriei, transporturilor, în- vățămîntului, pregătirea cadrelor naționale în toate domeniile de activitate etc.

laboreze programe concre- te'pentru lichidarea subdezvoltării.Pornind de la strînsa legătură existentă între x dezarmare ți dezvoltare, România a propus crearea cît mai grabnică a unui fond de dezvoltare care să fie constituit cu participarea țărilor industrializate, precum și prin economiile realizate pe baza reducerii cheltuielilor militare de către toate statele, cu 10—15 la sută, economii din care jumătate să fie destinate acestui fond. Resursele financiare astfel alocate ar urma să fie repartizare cu prioritate țărilor cu un venit național pe locuitor pînă la 500—600 dolari. Propunerea are în vedere ca ajutoarele din a- cest fond să fie acordate

în- primul rînd statelor ce alocă ele însele o parte însemnată din venitul național, de cel puțin 20 la sută, pentru propria lor dezvoltare și care nu cheltuiesc pentru înarmare mai mult de 4—5 la sută din venitul național.în același timp, România își amplifică și diversifică permanent numeroasele legături economice cu țările în curs de dezvoltare-, promovînd, pe lingă raporturi comerciale și forme moderne de cooperare industrială și tehnico-știin- țifică de mare eficacitate economică, inclusiv constituirea de societăți mixte. Țărilor în curs de .dezvoltare le revin peste 20 la sută din totalul schimburilor economice ale României, care participă la realizarea a 80 de obiective economice importante în statele din Africa, Asia și America Latină, pregătește peste 12 900 de cadre și are peste 15 000 de specialiști în 50 de state. Vizitele efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în numeroase țări în curs de dezvoltare au conferit mereu noi dimensiuni întra- j utorării reciproc avantajoase, pe drumul dezvoltării, al edificării unei noi ordini economice internaționale, în concordanță cu aspirațiile de pace șî progres " ale tuturor popoarelor . -
’ Paul DIACONII
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Insula în derivă ; Republica : Expresul de Buftea ; Unirea : Viața merge înainte.

PETRILA: Omul fără identitate.
LONEA : Animalul.
VULCAN : Prinț și cerșetor.
If’EM — Cultural: Prinț și cerșetor ; Mun

citoresc : Un padă pentru
URICANI:pierdută a Blum.
ANINOASA: 80 de husari.

om de ză- Africa.Onoarea Katherinei
IV

8,30 Emisiune pentru pionieri. 8,45 Ocolul lu
mii în— 20 de melodii. 
9,45 Roman foileton : 
Poldark: Reluarea episodului 21. 10,45 Muzică 
de promenadă. 11,09 Te- lecinemateca. Ciclul „Mari regizori" „Preten
dentul". 12,35 Un fapt văzut de aproape. 12,55 

13,40Concert de prînz.Consultații juridice. 14,00 De la A la... " . "gazin de sîmbătă. 16,.- Itinerar belgian. 16,30 Agenda cultural-artisti- că. 17,00 Stadion. ’7,50 Clubul tineretul*; „Un cîntet pentru 'xlecare". 18,35 Sâptămîna politică internă și internațională. 18,50 1001 de seri. f9.00 Telejurnal. 19,15 în dezbaterea țării : Proiectul Programului — directiva de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în perioada 1981-1990 și Direcțiile principale pină în ’ anul 2 000. 19,25 Calea eroilor. Ediție specială a ciclului .Drumuri europene”. Episodul 2. 19,55 Teieenciclopedia 20,25 Film serial: „Ră
dăcini**. Episodul 9. 21,15 Intîlnirea de sîmbătă seară. 21,45 Telejurnal.

LOTO

Rezultatele tragerii le- 
io din 28 87 1979 :Extragerea I — 32 66 22 86 77 68 29 34. 67

Extragerea a II-a — 49 76 36 47 61 59 79 87 3.
Fond de cîșl’g: 794.415 

lei.
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IReport : 96JM lei.
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