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0 întrebare
pe adresa conducerii L M. Lupeni 
De ce planificarea productivității 

nu este în pas cu nivelul 
tehnic al dotării ?

Mina Lupeni, cea mai 
importantă producătoare 
de cărbune pentru cocs 
din Valea Jiului și din ța
ră este în același timp, 
așa cum am mai spus-o 
de nenumăra
te ori, ’ " 
te foarte bi
ne 
cea mai me
canizată între
prindere din bazinul nos
tru carbonifer. Acum are 
în dotare. 15 complexe me
canizate, din care 12 în 
funcțiune, utilaje moderne 
de mare productivitate, la 

, pivelul tehnicii mondiale 
<ie virf din industria mi
nieră. Am amintit numai 
complexele mecanizate 
pentru că în cele ce ur
mează ne vom referi doar 
la acest gen de utilaje,

care au cel mai important 
rol în obținerea unor pro
ducții și productivități din 
ce în ce mai mari, care 
să asigure îndeplinirea in
tegrală și ritmică a preve-

și es-

cunoscut, 
mai

care este deosebit de im
portant), la conducerea u- 
nor formații de lucru care 
.exploatează asemenea uti
laje au fost promovați, pe 
lingă mineri cu o bogată 

experiență, 
poiicalificați, 
maiștri elec
tromecanici și 
chiar subin- 
gineri. Este

lăudabilă o asemenea ho
tă rîre pentru că intr-ade
văr, un utilaj de o aseme
nea complexitate nu poate 
fi dat pe mîna oricui, mai 
ales în condițiile în care 
pentru procurarea lor 
s-au cheltuit însemnate 
sume. Pentru a argumenta

derilor de plan, a anga
jamentelor asumate prin 
chemarea la întrecere a- 
dresată tuturor întreprin
derilor minere.

Vă prezentam cîteva c- 
lemente semnificative pri
vind preocupările existen
te la I.M. Lupeni pen
tru folosirea extensivă, in
tensivă și eficientă a com
plexelor mecanizate. Unul 
dintre aceste elemente (și

Cercetare 
tehnologică
Colectivul laboratoru

lui de tehnologie-prepa- 
rare de la I.C.P.M.C. Pe
troșani are în preocu
pări definitivarea unor 
noi tehnologii, eficiente, 
în vederea obținerii unor 
sorturi calitative de căr
bune din noile cîmpuri 
miniere ale Văii Jiului. 
In imagine, sub coordo
narea inginerei Sidonia 
Meseșan, tehnician Lu
ciana Cojocarii și laborant 
Paraschiva Oprea, lucrea
ză la stabilirea umidită
ții și cenușii unor pro- 
be de cărbune colectate 
din zona vestică a Văii 
Jiului.: .

Foto: Cristian ȘTEFAN
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Sa continuam, în toata Valea Jiului, 
cu intensitate

CURĂȚENIE
partizat sectoarele 
și sarcinile concrete ce re
vin întreprinderilor, insti
tuțiilor și asociațiilor de lo
catari în lumina prevederi
lor Legii nr. 10/1982 și a

ACȚIUNILE DE
S-a încheiat încă o săp- 

tamînă de primăvară răco
roasă, folosită însă eficient 
de gospodarii Văii Jiului 
pentru realizarea treburilor 
de sezon. Au continuat ac
țiunile de curățenie, s-au 
săpat gropi și plantat .ar
bori ornamentali — în re
ședința municipiului 600 
de tuia, magnolii, catalpa, 
plopi, pin i și mesteceni —, 
au fost plombate cu asfalt 
denivelările de pe carosa
bilul arterelor principale 
ale orașelor Petroșani și 
Vulcan, continuă săparea 

peluzelor.:, : ; O- ■ - .
La Consiliul popular mu

nicipal a : avut loc ședința 
cu reprezentanții unităților 
socialiste în care s-au re

crescîndâ

pe oraș

Pe teme de sezon
măsurilor stabilite, pentru 
gospodărirea corespunzătoa
re a străzilor, cartierelor, 
a tuturor localităților.

Stadiul în care ne aflăm, 
unele aspecte din înfățișa
rea așezărilor în care trăim 
și muncim sub aspectul or
dinii și curățeniei, reclamă 
participarea mai susținută.

a tuturor oamenilor muncîi 
din întreprinderi, a deputa- 
ților, cetățenilor — tineri 
și vîrstnici — la acțiunile 
organizate. In atenția consi
liilor populare se află con
tinuarea plantărilor ș’i ac
țiunilor de curățenie șl în
frumusețare.

Astăzi, în toate localită
țile Văii Jiului — în cartie
re,-incintele întreprinderilor 
și instituțiilor —, trebuie 
să se facă noi păși pe calea 
elevării nivelului gospodă
resc al cadrului nostru de 
viață și muncă.

CETĂȚENI,, participați în 
număr cit mai mare la acțiu
nile de curățenie și înfrumu
sețare I

Gheorghe BOȚEA

ÎN ZIARUL DE AZI

In sprijinul activității minerilor

X

colectiv
în luna martie

Schimbul condus de minerul Gheorghe Huțanu, din 
cadrul brigăzii lui Mihai Dumitru, formație de lucru cu 
bune rezultate din cadrul sectorului III de la I.M. Petrila.

Foto : N. ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 2-a)
Echipament
La întreprinderea de pie

se de schimb, reparații de 
utilaje miniere și echipa
ment electric minier din 
Petroșani s-a desfășurat în 
acest an o rodnică activita
te care se materializează 
în 51 tone de mașini și uti
laje miniere livrate peste 
sarcinile de plan ale luni
lor ianuarie și februarie. 
Față de sarcinile de plan 
la zi au fost livrate supli-

peste
mentar unităților miniere 
99 tone de armături meta
lice, 12 tone tuburi pentru 
aeraj și 3 tone plasă de 
sîrmă pentru bandajarea 
abatajelor.

La dobîndirea- acestor suc
cese, prin care se asigură 
minerilor cantități supli
mentare de echipament, s-a 
evidențiat colectivul a- 
telierului de reparații elec
trice și mecanice.

I
i

VINE .
PRIMĂVARA!

Dimineața, eu gîndul 
împlinirii de zi, ieșind 
în aerul înfășurat cu 
azur și. ceață, inspirăm, 
cu fiecare fibră, primă
vara ; ne rotim privirile 
peste Vale, munții ni le : 
atrag asemenea tendin
ței de a cuprinde înal- ■ 
tul și le pigmentează cu l 
alb de zăpadă și ghiocei, I 
simțim sufletește primă- î 
vara ; strada cu-atîtea 
priviri deschise, țesînd î 
expresia libertății de |

Opt întreprinderi miniere 
(Petrila, Lonea, Dîlja, Li
vezeni, Vulcan, Paroșenij 
Bărbăteni și Uricani) au re
alizat și depășit .sarcinile- 
de plan ale zilei de 16 mar
tie, obținuld, împreună, un 
plus de peste 1 000 tone de 
cărbune. Cel mai mare plus 
(400 tone) a fost realizat de. 
mina Livezeni, ale cărei 
rezultate nu mai surprind 
pe nimeni. De la începutul 
lunii, aceasta întreprindere 
,a extras suplimentar peste 
4 200 tone de cărbune, iar

la începutul anului, la 
producția suplimentară

de
ZÎ, WVl LAV yici GULfJXJL.rilVll.LCI tu

realizată de minerii de la 
Livezeni este de aproape 
15 000 de tone. Rezultate 
foarte bune obțin și mi
nerii de la Uricani, care au 
extras de la începutul lu
nii o producție suplimenta
ră de 4 600 tone de cărbune 
cocsifieabil. Cu realizări 
bune în luna martie se 

măi înscriu minele Petrila 
(plus 2 600 tone), Paroseni 
(2 200), Vulcan (2 200) ' si 
Dîlja (2 ODO),. (M.B..)

Premiere teatrale.
Serviciile la dispoziția dumneavoastră.

(In pag. a 2-a)
ASA CRESC COPIII NOȘTRI!
DE LA O DUMINICĂ LA ALTA

(In pag. a 3-a)

REVIRIMENTUL opera de muncă 
rodnică a întregului

in anul trecut, minerii 
sectorului IV de la mina 
Petrila au rămas, datori 

1. economiei naționale cu 
’ 4 286 tone de cărbune. O
1 cantitate nU prea mare 
ț dacă ne gîndiin că acest 
I sector are cea mai im- 

portantă pondere în pro- 
) ducția. de cărbune extras 
i din subteranul acestei mi 

nA inînllunl nil n ■frtc'F
tei mi

ne. Că njinusul nu a fost 
mare, o spun rezultatele 

ț înregistrate de la înce- 
i putui anului și pînă în 
’ prezent ; plus 8 700 tone 
ț - de cărbune. Ce înseamnă

asta ? In primul rînd re
cuperarea minusului acu
mulat în anul precedent, 
iar în al 

fășurarea 
fieiente.
m u n c .. . _  _ _ __ ..
ianuarie a fost de
pășită cu 200 kg/post, iar 
în luna februarie cu 253 kg/ 
post. De la început, ne-am 
îndreptat atenția spre pro
duct! vi tățile realizate în a- 
bataje și în cărbune. In 
general ele sînt realizate, 

dar pînă la îndeplinirea sau 
depășirea la nivel de sec*

doilea rînd des- 
unei activități e- 
Productivitatea 
ii în luna

tor mai este. Precizăm că 
în anul recent încheiat, cu 
tot. minusul înregistrat 
sectorul a realizat produc
tivitatea pe sector în pro
porție de 102 la sută. Deci, 
rezultate care demonstrea
ză Că acest colectiv, pînă în 
prezent a muncit bine, efi- i 
cient. Am rugat șeful sec-’ 
torului, ing. Ilarie Boră.'ț 
să ne precizeze cărui fapt / 
șe datorează acest reviri- 1

iment.

*

\
\

Gh. SPINU

(Continuare In pag. a 2-a) ț
t

mișcare, este o oglindă 
în care prinde contur 
primăvara; citim c’asa 
meniul hărniciei nime
rești și .acolo se edifică 
primăvara în cifre de 
muncă ; trecem prin zi, 
înfrumusețînd gîndurile 
noastre în jubileul flo
rii, cu fiecare petală pic
tată tricolor și inimile 
ni se aprind roșu, gal
ben și albastru, adică 
românește. Da, e primă
vară în culori de curcu
beu și suflet, speranță 
împlinită între coroana 
soarelui-făsare și grădi
na lunii, respirare 
profundă,- pătrunsă în 
fantezia, frumusețea și 
nesfîrșirea viitorului. Da, 
e primăvară și florile 
zilei mîngîie cu petale 
diafane și înmiresmate 
echinocțiul de primăva

ră. Vine, vine primăvara!

Ioan Dan BĂLAN
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Premiere
+ Stagiunea teatrală 

1983-1984 se dovedește 
bogată în evenimente ar
tistice la’ Teatrul de stat 
Valea Jiului. Astfel, de 
curînd, au început re
petițiile în vederea pu
nerii în scenă a parabo
lei „Cîinele și lupul", 
care îi permite actoru
lui Nicolae Gherghe tri
pla ipostază de autor 
dranîătic, regizor și in
terpret. Scenografia va 
fi asigurată de Aurel 
Florea. In rolurile prin
cipale au fost distribu- 
iți : Florin Plaur, Ale
xandru Codreănu, Cor
vin ■ Alexe, Mircea Pâ- 
nișoară, Ilie' Ștefan și 
alții.

teatrale
mei". Regia și scenogra
fia vor fi semnate de 
cei doi tineii actori, a- ? 
vem de-a face deci ctt 
un spectacol total Mag- . 
da Ca tone -L Claudia 
Bleonț. Premiera se a-
nunță pentru sfirșitul ; 
acestei luni.

(Urmare din pagina 1)

+ Tinerii absolvenți 
ai Institutului de artă 

: teatrală și cinemațogra- 
fie Magda. Catone și 
Clăudiu ' Bleonț’ după 1 
cum se știe repartizați 
la teatrul minerilor din 
Petroșani, și-au propus 
să aducă la rampă co
media dramaturgului so
vietic Leonid Zorin „Un 
bărbat și mai multe fe-

< Atenția acordată 
repertoriului < lasic ro
mânesc se manifestă; prin 
intenția regizorului Mar- , 
cel Șoma de a transpune 
scenic „Ciuta" lui V.D. 
Popa. în acest sens, a- 
peiînd la serviciile sce
nografului Aurel Florea, : 
i-a chemat la repetiții 
pe actorii : Viorica Di- 
nicu,. Adrian Zavlosclli, 
Mihai Clita, Alexandru 
Anghelescu, Ștefania

’ Donca și Teodor Mari- 
‘ nescti. - '"ț

+ Astăzi (ora 18), co
lectivul artistic teatral 
din Valea Jiului are pe 
afiș comedia „Milionarul 
sărac‘r de Tudor Popescu. 
(IV.)

o asemenea afirmație facem , 
următoarea precizare : va
loarea a 10 complexe me
canizate (a căror termen de 
funcționare nu a fost de
pășit) este de peste 
•54 0 200 P9Q lei, iar, amortis- ' 
mentul lunar plătit pentru - 
■acestea se ridică’la' aproape > 
7 520 000 lei. , ■ e,. J ;

. jVprbind?. numiteă dă ; 
conducerea ’. unor formații j 
Âe lupru a maiștrilor ’ și 
subinginerilor electrdmeca- 
nici, facem o nouă preci
zare, Lupeniul este singura i 
mină din Valea Jiului al i 
cărei director este inginer ; 

. electromecăn ic. Deci, din
aceste puncte dă vedere, al ■ 

.dotării, al calificării oame
nilor si ai conducătorilor ; 
direcți'ai procesului de pro- . 
ducție sint condiții optime ■ 
și în bună parte rezultatele 
se văd.; in primul rînd, 
printr-o-inițiativă deosebit 
de importantă, durata de 
funcționare ■ a complexelor 
a fost prelungită, ele fiind 
folosite și după depășirea 
termenului care permitea 
casarea acestora. Intr-o ast
fel de situație se află 5 
complexe, pentru care în
treprinderea nu plătește 
nici un'leu amortisment. O 
asemenea acțiune, o astfel

de inițiativă ă fost posibi
lă datorită întreținerii op
time a utilajelor amintite 
și intervențiilor preventive . 
făcute de formațiile, „servi
ce" și formațiile electrome
canice datorită reviziilor și 
reparațiilor de calitate. Ar 
fi mai-multe de adăugat 
■privind preocupările tehni- 
icdJofgahizâtorice-pentru fo
losirea utilajelor, a comple-

nu punem Ia îndoială obi
ectivitatea lor : condițiile 
de zăcămînt nefavorabile. 
Ceea ce însă intrigă nu es
te valoarea productivități- 
lor realizate și a depășirilor 
înregistrate la acest indica
tor,ci cota stabilită ca nivel 
de plan. Spre exemplu, bri
gada condusă de Mihai 
Blaga de la sectorul III a 
avut în ianuarie o produc-

xelor mecanizate, dar să 
vedem și cu ce eficiență 
sînt folosite aceste utilaje, 
ce producții și ce producti
vități au fost obținute în 
acest an cu ele. Un prim 
aspect- — majoritatea for
mațiilor de lucru care au sectorul VI,.în aceleași con-

tivitate planificată, în con
dițiile în care exploatează 
un complex mecanizat, de 
numai 6,4 tone pe post, pe 
care o depășește cu aproa
pe 2,5 tone pe post. Briga
da lui Pavel Bujor de la 

în dotare complexe meca- diții de dotare, are plani-
nizate au obținut produeti- fieată o productivitate de

...............' ~ ’ 8,4 tone pe post, dar rea- • 
lizează numai 6,4. O altă 
formație de la sectorul VI, 
deși are o productivitate 
mai măre planificată pe 
post, de 10,17 tone, reali
zează numai 7,44. Revenind 
la productivitățîle planifi
cate sub 10 tone pe post 
amintim și formația con
dusă de sing. Paul Grasu,

yitățî superioare prevederi.-; 
lor de plan cu 2 și chiar 
aproape 3 tone pe post. 
Sînt însă și brigăzi dotate 
cu asemenea utilaje, care 
nu au realizat prevederile 
stabilite la acest indicator 
cu cantități cuprinse tot 
între 2 și aproape 3 tone pe 
post, ba chiar cu '6 tone pe 
post. Justificări există

FAR A I 
SUPĂRARE .

LA I.M, URICANI

Mai este mult loc pentru mai bine, 
în gospodărirea incintei

Am trecut deja de mijlocul primei luni de pri
măvară. Ne propunem ea începînd cu numărul de 
azi al ziarului nostru să reluăm rubrica „Fără supă
rare", prin care vom prezenta modul cum sînt gos
podărite incintele unităților economice din municipiul 
nostru, precum și „fața" orașelor Văii în anotimpul 
desfășurării acțiunilor bunilor gospodari.

în fotoreportajul alăturat prezentăm cîteva as
pecte (nedorite) din incinta minei Uricani. Eforturile 
gospodarilor trebuie concentrate mai ales la rampa 
de descărcare a utilajelor noi și la „standul" utilajelor 
și materialelor refolosibile din jurul atelierului me
canic. Vom reveni pentru a consemna măsurile în
treprinse.

■ în imagine : foto 1 — „rămășițele" unei macarale 
turn, par a fi fără stăpîn, în depozitul de material 
lemnos ; foto 2-3 — moduri de „depozitare, conser
vare" a numeroase utilaje noi ; foto 4 — diverse sub- 
ansamble ale unor complexe mecanizate care n-a® 
„văzut" încă subteranul, dar care sînt abandonate pe 
malul Jiului de Vest. Acolo să le fie oare locul ?

Foto-anchetâ realizată de Cristian ȘTEFAN

vitiscl . T «UJL VTl cib vl j
’ cu un plan de 9 tone pe ' 

post, dar realizează 11. De 
l fapt cea mai mare produc-
’ tivitate planificată în aba-
1 tajele mecanizate o are
( loan Kacso de la sectorul

III cu 14,57 tone pe post șl 
care a realizat 17,20 tone 
pe post. Celelalte formații 
au productivități planifica
te între 10 și 12 tone pe 
post. De ce intrigă situația 
prezentată ? Din mai multe 
motive. In primul rînd, în 
Valea Jiului am întîlnit for
mații de lucru dotate cu 
complexe mecanizate care 
au productivități planifi
cate de peste 15 tone pe , 
post cum sînt cele conduse ' 

\ de Francisc Fazacaș de la
I.M. Paroșeni și Mihai Bu- 
cevschi de la I.M. Livezeni, ’ 
productivități care nu sînt 
numai realizate, dar și de
pășite. In al doilea rînd, 
cotele planificate de 10 și 
chiar sub 10 tone pe post 
nu sînt la nivelul pe care 
trebuia să-1 atingă utilajele 
de o asemenea tehnicitate. 
Am pus o astfel de între
bare pentru că în Valea 
Jiului sînt numeroase for
malii de lucru care nu dis- ’ 
pun de complexe mecani
zate și nici chiar de com
bine de abataj, și care ex
ploatează cărbunele prin 
clasicele abataje cameră, 
dar care au productivități 1 
planificate la un nivel su
perior celor amintite la mi- : 
na Lupeni. O analiză atentă 
și exigentă nu ar putea oa
re evidenția rezervele încă 
insuficient valorificate de 

^creșterea productivității 
'muncii ? Așteptăm de la 
conducerea minei Lupeni 
un răspuns la aceste între
bări. ■ » • ' ■ ■ ■

REVIRIMENTUL
din pag. I) productive am format grupe 

complexe de lucru. Un sin
gur brigadier conduce trei 
abataje frontale echipate 

■ cu susținere individuală.
Aici putem aminti pe cu
noscutul brigadier Ștefan 
Alba, care împreună cu 
cei 60 de ortaci a reușit ca 
în primele două luni să 
extragă suplimentar o can- '

I

„Pentru prima dată, anul 
trecut, în abatajele sectoru
lui s-a introdus tehnologia ■ 
de lucru sub tavan artifi
cial de rezistență eu grinzi 
îngropate în vatră. La în
ceput nu a fost ușor, nu 
aveam experiență, dar pe 
parcurs oamenii au îmbră- __________________
țișat noua tehnologie. In titate°de 6*000 tbne de căr

bune. Plusul a fost obținut 
pe baza creșterii producti
vității muncii cu 1 700 kg/ ! 
post. Rezultate frumoase au 
obținut și brigăzile- ffbhtă- 
liștilor epnduse de M ihai 
Ignat, plus 466 tone, Gavri- 
lă Iurcan, plus 487 tone. Un 
rol important în succesele 
sectorului îl au și brigăzile 
de la pregătiri 
conduse de Aionesei Vlad, 
Toma Gheorghe I și Gheor- 
ghe Brînzan, care prin 
metri liniari executați în 
plus, au asigurat linie con
tinuă de front ortacilor lor 
de la frontale.

O activitate plină de sa
tisfacții pentru maiștrii 
Constantin Oprean, Ioan 
Bușe, Victor Butnaru și 
Constantin Spafiu, cadrele 
tehnice Vasile Butuza, Ro
mulus Dumitrescu, adjunc- 
ții șefului de sec
tor I 1 a r i e B o r a și 
loan Bodenlosz, adjunct șef 
sector și secretar” al comite
tului de partid pe sector, 
care au știut să asigure un 
climat de înaltă răspunde
re muncitorească pe măsura 
sarcinilor ce le-au fost în
credințate.

prezent nu mai avem pro
bleme cu surpările. I’e flu
xul de transport de la ori
zontul zero, au fost schim
bați peste 1200 ml covor de 
bandă. Am întărit ordinea 
și disciplina in muncă. In 
adunările organizațiilor de 
partid și grupe sindicale, 
pe schimburi, a fost anali
zată situația celor certați 
cu disciplina. Numai în lu
na august a anului trecut 
s-a desfăcut contractul de 
muncă la un număr de 15 
muncitori, iar la alți 20 li 
s-a dat un ultim avertisment. 
Față de aceeași perioadă a 
anului trecut, posturile în 
cărbune au crescut, în me
die, pe zi,cu 20, iar numă
rul absențelor nemotivate 
a scăzut zilnic cu 10-12 la 
sută".

Eliminarea tuturor nea
junsurilor din anul trecut 
a condus la obținerea re
zultatelor amintite, existînd 
în prezent, ca dealtfel pî- 
nă la sfîr.șitul anului, toate 
condițiile create pentru ex
tragerea unei cantități de 
cărbune cît mai mare, în 
condiții de eficiență spori
tă. Pentru o mai bună ur
mărire a activității direct

care prin

SERVIC IILE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Așa cum ne-a pre
cizat conducerea unității 
de distribuire a produse
lor petroliere din Vulcan, 
cetățenii din Valea Jiului 
se pot aproviziona cu 
petrol lampant : în Petro
șani, Piața Victoriei, în 
zilele de vineri, între o- 
rele 10-15 și de la stația 
PECO Livezeni în timpul 
programului de lucru ; în 
Petrila, in zilele de joi,

tot între orele 10-15, iar 
în Vulcan, de la stația 
PECO, zilnic, între orele 
9-16.

Duminică, 18 martie 
a.c., este la dispoziție pen
tru servirea . publicului, 
farmacia nr. 16 din ca
drul complexului comer
cial Parîngul, cartierul 
Aeroport-Petroșani.

în flecare zi, între 
orele .7-15, biroul produc

ție din cadrul Cooperativei 
meșteșugărești „Unirea" 
Petroșani, strada 30 De
cembrie nr. 1, primește 
de la populație și satis
face la domiciliu, solici
tări de lucrări de instala
ții sanitare, de tini'chige- 
rie și reparații la mași
nile de uz casnic, Astfel 
de solicitări se pot. co
munica cooperativei și lă 
telefonul nr. 42763.

PARTICIPARE. Ac
trița Florica Dinicu, de 
la Teatrul de stat Valea 
Jiului participă în aceas
tă perioadă la filmările 
Casei de filme nr. 1. în 
regia lui Iulian Mihu, va 
fi realizat filmul „Suro
rile Boga", după Eugen 
Lovinescu, în cadrul că
ruia concitadiha noastră 
va „întruchipa" pe țoana 
Boga, șdra cea mică, u-

nul din rolurile princi
pale. (M.B.)

„COPII, MAME ȘI 
FLORI". Acesta este ge
nericul sub care astăzi, 
la ora 10, în sala cine
matografului „Unirea", 
va avea loc un spectacol 
prezentat de elevii Școlii 
generale hr. 7 din Petro
șani. Spectacolul, organi
zat de conducerea școlii 
și detașamentele de .pio
nieri, va cuprinde muzică 
populară, ușoară și folk, 
corală, dansuri populare 
și tematice, o scenetă, in
terpretate de.elevi și ca
dre* didactice, recitatori.

Este o inițiativă mai mult I 
decît lăudabilă. (M.B.) I

ILUSTRATE. Casa I 
filmului ACIN a editat I 
recent un nou set de ilus- I 
trate cu portrete ale unor I 
cunoseuți interpreți vo- 
caii ai muzicii populare ] 
românești. Desigur, în Va
le, se va bucura de aten
ție ilustrata cu portretul 
rapsodului popular Con
stantin Ionașcu, lucrător 
comercial la moderna au
toservire din centrul nou 
al Lupeniului (.I.V.)

Rubrică realizată de
Gh. BOȚEA

I§Iî8
J
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numărul

tate.

Vezi să 
volumul

vascular nou- 1 
rologic,« țEa ’î 
gravide letali- ' 
ta tea este du- i

AȘA CRE
Crețterea natalității, asigurarea unui spor natural co

respunzător al populației, întărirea familiei, ocrotirea mo- 
ț mei și copilului, pentru păstrarea sănătății și vigorii națiu- 
ț nii noastre, asigurarea unor condiții optime de creștere, 
i" educare și dezvoltare a tinerei generații sînt probleme 

care au stat și stau în permanență in centrul politicii 
’ partidului și statului nostru. In acest sens, stau dovadă 

minunatele condiții asigurate în creșele ți grădinițele din 
Valea Jiului, unde personal cu o înaltă calificare se ocu
pă cu dragoste de îngrijirea și educarea a sute și sute 
de copii ai minerilor și celorlalți oameni ai muncii din 
orașele noastre. In fotoreportajul nostru vă prezentăm ci- 
teva instantanee din universul zimbetclor copilăriei feri-

i
v 
i 
t
V

Fotoreportaj realizat de Ștefan NEMECȘEK

y 

I

r

AU TRECUT ȘI... BABELE
„Asta de.gîltduri mă scapă", 
dar băgindel apă-n vin 
lot in 5 intră la... apă. 
)’t cutreieră pămintul 
BABELE, bțătu-le-ar... vintul. 
(lie dragul lor C.L.F.-ul 
și-a deschis tarabele) 
In piață, patru gropi 
le-astupară... BABELE. 
A.U.T.L.-ul, iarăși, 
ne țnănincă zilele . 
că mașinile se mișcă 
zău, exact ca... BABELE. 
Cu atîtea chimicale .

... ce-și fardează pleoapele, 
cite unele, poți crede

Cronică 
nerimată

(120)
+ Era atât de Sărac 

îneît nu avea nici duș
mani.

♦ A«Pile 
nu depașeasc 
"coliviei.
■ Au părăsit satul ca 
să poată cântai, la oraș 
viața țăranului.

< Totul e vanitate. 
Chiar și această frază.

+ Nu există prostie 
mai mare decît aceea 
de a nu-ți folosi propria 
inteligență.

+ Unii păienjeni cred 
că țes meridiane.

Valeriu BUTULESCU

Mai cu vorba, mai cu-o faptă, 
mai cu ghiocei „la leii", 
PRIMAVARA, așa deodată, 
și-a deschis tarabele. 
Zice unul, circumspect ;
„Ei, acum nu mai e greu, 
c-au trecut și... BABELE.
Soafa-i foarte supărată,
chiar de nu se prea arată, 
dar ii spuse, așa, deodată : 
„Ca și orice om de treabă, 
cum este tradiția, 
să-ți alegi și tu o BABA 
sau; de vrei, chiar două, 
din întîi și pînă n nouă".
(El, privind duios la ea, -r.-.v
i-h ^pus : ,fTu ești... BABA mea".) că imită;.'. BABELE. 
Un gestionar, sadea, 
ce-și făcea veacul pe aici, 
și-a ales drept BABA sa 
pe-aia ce cădea pe 5, 
care fu o zi frumoasă, 
numai soare, cer senin.

PRETEXTE DE PRIMAVARA
ORIZONTALîl) Ghio

cel (pop.)... 2) ... șj iar ghio
cei — Primăvara îi apai' 
mîțișorii 3) Pomi frumos 
înfloriți în miez de primă
vară — Bulb scos din pă
mânt. 4) Primele inflores
cențe de alun ! — Dezghe
țul râurilor (fig.) — Ued 
în Algeria. 5) Poet ardelean, 
semnatarul poeziei „Flori, 
frumoase flori" (1886-195’4, 
Emil) — cuprins de bru
mă I G) Te ține la ușă. — 
Au flori parfumate primă
vara. 7) Rocă sedimentară 
— Din (înv-.). 8) Aproapele 
fiecăruia — Soare... la e- 
gipteni. 9) Itinerarul pă
mântului de la o primăvară 
la alta (pl.) — Poet con
temporan autorul poeziei „Se 
întorc cocorii" (Traian). 10) 
îndreaptă greșelile altora...

ca la carte — Ornament 
pomicol la venirea primă
verii (sing.). 11) Primăvara 
(mase. pl.).

VERTICAL : 1) Tratată 
cu specialități de primă
vară — S-au întors primii 
vestitori ai primăverii! 2) 
Monedă divizonară în Iran 
— Fructe parfumate. 3) 
Caișl ! — Liric și apreciat 
prozator român, autorul 
poeziei „Cocorii" (1910-1965). 
4) Au multe primăveri — 
Păcăliți de primăverile ca
pricioase. 5) Se încarcă pri
măvara cu mâțișori (pl.), — 
Pregătire pentru apărarea 
patriei (abr.). 6) Apar vio
relele ! — Regretată poetă . 
româncă din opera căreia 
desprindem „Seară de pri
măvară" (1916-1944). 7) „...de 
mai “, o frumoasă poe-

Am glumit, la o adică, 
cum glumim cu vorbele.
Vă rugăm să nu prea credeți, 
cum ar crede... BABELE.

!II
Mircea ANDRAS I

i
*

zie a lui T. Arghezi — Pre
fix eu '.sensul juma (pop ). 
8) încărcat cu . flori primă
vara — "Curia Tiideriei — 
Deschide. umbrela ! 9) Oraș 
antic in Focida — A alipi.
10) Poet român,'.autorul po
eziei „Berze" (Victor) —

Din neamul burilor. 11) Lu
crări agricoli; de primăvară.

Dicționar : INIE, SBA, 
DEN, ’ EMI, ALL'S.

Liviu BOT, 
student

Grafica : F. Ardelean

Infecțiile respiratorii acute
Intre bolile acute, infec

țiile respiratorii ocupă pri
mul loc. Pe lîngă consecin
țele directe, aceste infecții 
aduc și serioase pierderi e- 
conomice prin ..—...-1 ... ,— . ,
măre de oameni pe care îi toracice. în afară de șemne- 
fae ihapți de muncă la un le respiratorii mai -avem 
moment dat. :--z?:»

în cadrul îmbolnăvirilor 
respiratorii acute, pe. prim inâpetență, grețuri.

lari. De asemenea, avem o 
serie de semne' respiratorii 
care uneori însă pot lipsi : 
rinoree (secreție nazală a- 
bundentă), răgușeală, țtusă 
frecventă uscată, dureri ,

puls accelerat, tensiunea ar- : 
terială uneori mai scăzută, 
---- , i. ÎGripa 

plan se situează infecțiile--------- te da Q serie de CQm . >
virale, care sînt adeva- * ... , ... :
rate „deschizătoare de dru- <;,țn din partea diferitelor ..
muri'1 pentru-infecțiile bac- '■ aparate : respirator, cardio- 
teriene ale a- ' ——-—■——————■ . —r- '
paratului res- SFATUL MEDICULUI ' 
pirator. De e- 
xemplu numă- ~~ ' ~ 
rul« pneumoniilor crește

rulare se recomandă : aspi
rină, paracetamol, ălindor ’ 
etc. Pentru calmarea tuseK 
se recomandă : calmotusin, 
codenaE O largă dietă hră
nitoare și un supliment de 
vitamina C contribuie la 
creșterea rezistenței genera
le; în gripa simplă nu se 
folosesc antibiotice, «ele ră- 
mînînd rezervate diferite
lor complicații ale gripei. 
Evident repausul la pat es
te- obligatoriu pe tot 
pul perioadei febrile 
zile).

Profilaxie. Bolnavii 
izolează la dornici Jiu 
spital) pentru durata 
acute. Se impune limitarea 
circulației, persoanelor ex
puse, eu evitarea aglome
rărilor, educație sanitară 
Corectă și susținută, cu ex
plicarea îndeosebi a faptu
lui că difuzarea infecției 
se realizează interumah, în 
fine, ea metodă de profi
laxii1 efectivă, cităm vacci
narea an tigri pală.

Dr. Ionel RADU, 
medic principal O.R.L., 

Spitalul municipal Petroșani

tim- 
(3-5

___.______ . . , blă. . , 
paralel eu mpidemțile.v ode' ; Â' Tratament. Nu exișță un 
gripă. Dintre multiplii a- tratament care să vizeze 
genți patogeni ai- acestor virusul gripal. Pentru «al- , 
infecții respiratorii febrile, " marea cefaleei și comfeate- 
eei măi "des îhtîlniți sânt rea febrei și durerilor mus-’ 
virușii gripali. .

Gripa este o boală infec- 
țioasă acută, determinată 

'de trei.viruși (A, B. C), din
tre care, cel mai des în
tâlnit, este virusul A. Gri
pa apare sub formă de epi
demii sau chiar pandemii 
(când este afectată 50-75 la 
sută .din populația unor 
regiuni întinse de pe glob). 
Sursa, rezervorul de răs- 
pîndire sînt persoanele in
fectate. . Receptivitatea: față 
de gripă este universală, 
leale grupele de virată pu
țind contractă boala Intr-o 
epidemie.

Incubația (adică timpul 
de la infectare pină la apa
riția primelor semne de 
boală) este de 1-3 zile. In
fectarea se face pe cale 
respiratorie, prin strănut, 
tușă, când -picăturile de 
salivă răspândesc în jur 
germenii bolii. Debutul es-, 
te brusc, cu fiori și febră 
(39-40°), ce durează 3-5 zile, 
fața bolnavului este ușor 
cdng'es ti<?n ată, dureri m’îs- 
culare, dureri ds cap, obo
seală, 'dureri în globii ocu-

se 
(sau 
bolii
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Convorbiri
româno-cehoslovace

PRAGA 17 (Agerpres). — 
La Praga au avut Ioc con
vorbiri între tovarășul Ma
rin Enache, membru suple
ant al Comitetului Politic 
Executiv ai CC. al P.C.R., 
viceprim-ministru al gu
vernului Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Ladislav Gerle, vice
președinte ăl Guvernului 
R. S. Cehoslovace, pre
ședinții celor două părți în

Comisia Mixtă guvernamen
tală româno-cehoslovacă de 
colaborare economică și 
tehnico-științifică. Au fost 
discutate și convenite noi 
măsuri pentru dezvoltarea, 
în continuare, a colaborării 
economice, pe baza specia
lizării și adîncirii cooperă
rii în producție, pentru 
creșterea volumului schim
burilor comerciale.

Congresul 
al lX-lea, 

extraordinar 
al Partidului 
Muncitoresc 

Unit Polonez

Evoluția situației din Liban
BERNA 17 (Agerpres). — 

Lucrările Conferinței asu
pra dialogului în Liban au 
fost reluate sîmbătă după- 
amiază lâ Lausanne în șe
dință plenară, după o în
trerupere de aproape 48 de 
ore. Agenția France Presse 
relevă că ședința plenară 
este consacrată prezentării 
sintezei punctelor de vede- 

, re elaborată de președintele 
i Amin Gemayel pe baza re- 
' comandărilor făcute de ce- 
: ie două comisii de lucru 
! formate joi.

Purtătorul de cuvînt al
• conferinței, Michel Samaha, 
I a apredat că, -deși se men- 
: țin deosebiri de vederi, în ;
cadrul reuniunii se înregis
trează progrese și că lucră- ; 
rile vor continua atîta timp 
cît va fi necesar pentru a 
se ajunge la rezultate po
zitive.

schimburile de focuri cu 
arme de diferite calibre 
peste linia de demarcație 
ce separă sectoarele de est 
și de vest ale capitalei Li
banului. Aceste schimburi 
de focuri au urmat unor 
tiruri intense de artilerie 
și cu mitraliere, dintre ca
re unele dirijate asupra u- 
nor cartiere de locuințe, 
produse în timpul nopții de 
vineri spre sîmbătă.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). 
- La Varșovia au continuat 
sîmbătă lucrările Conferin
ței Naționale a delegațilbr 
care au participat la Con
gresul al IX-lea, extraor
dinar, al Partidului Munci
toresc Unit Polonez. In 
prima,parte a zilei, dele
gații au participat la dez
baterile care au avut loc 
în cadrul celor 15 grupe pe 
probleme, fiind analizate 
importante probleme poli- 
tico-sociale, economice, cul
tural-educative, precum și 
din domeniul relațiilor in
ternaționale.

După-amiază, participan- 
ții s-au reunit în ședință 
plenară. Lucrările Confe
rinței continuă.

STOCKHOLM 17 (Ager
pres). — După două luni 
de dezbateri, la Stockholm 
s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni din acest an a 
Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în Eu
ropa, convocată pe baza ho- 
tărîrilor adoptate de reu
niunea de la Madrid, ca 
parte integranta a procesu
lui C.S.C.E.

Dezbaterile primei sesi
uni a conferinței au fost 
marcate de prezentarea de 
către diferite state partici-

se angajeze însă un dialog 
real și să se treacă la ne
gocierea concretă a unor 
măsuri de încredere și 
securitate.

Promovînd activ concep
ția și considerentele pre- - 
șediritelui Nicolae 
Ceaușescu privind măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în Eu
ropa, propunerile concrete 
prezentate de România, de
legația țării noastre a ac
ționat, în cadrul conferin
ței, pentru întronarea unei 
atmosfere de lucru, con- 

pante a unor propuneri structive și pentru stabili- 
concrete de măsuri de în
credere și securitate, care, 
în viziunea acestora, se im
pun a fi negociate și adop
tate de către forumul eu
ropean.

In cursul sesiunii s-a e- 
fectuat un schimb larg de 
vederi pe marginea tuturor 
acestor propuneri, fără să

rea unui dialog real care 
să ducă la găsirea unei ba
ze comune de negocieri, să 
răspundă intereselor de 
securitate ale fiecărei nați
uni și ale Europei în an
samblul său. *

Lucrările .conferinței ur
mează a fi reluate la 8 mai 
1984

Convorbiri chino-britanice
BEIJING 17 (Agerpres). 

— La Beijing s-a încheiat 
o nouă rundă a convorbi
rilor chino-britanice în 
problema Hong-Kongului, 
informează agenția China 
Nouă. Potrivit unui purtă-

tor de cuvînt al Ministru
lui de externe al R.P. Chi
neze, următoarea rundă de 
negocieri urmează să se 
desfășoare în zilele de 26 
și 27 martie, tot la Beijing.

„COMITETUL PACfi*
ROMA 17 (Agerpres). —

Peste 80 la sută dintre ita- Uei. Organizatorii 
lienii care au luat parte la 
un referendum inițiat de 
organizația intitulată „Co
mitetul păcii" s-au pronun
țat împotriva amplasării 
rachetelor de croazieră a-

mericanc pe pămîntul Ita- 
acestei 

acțiuni au anunțat, într-o 
conferință de presă, că la 
acest referendum au luat 
parte peste trei milioane de 
cetățeni din 300 do locali
tăți ale țării.

BEIRUT 17 (Agerpres).
— Sîmbătă au continuat

i Cenferință 
interamericană

' ’ OTTAWA 17 (Agrepres). : 
j»— La Montreal, în Canada, ;
au’început lucrările Conîe- ‘ 
rinței interămerieane pri- : 
vind problemele șocial-po- 
litice ale Amerîcii Latine, 
ia care sînt reprezentate 
statele din regiune, precum 
și S.U.A., Canada și unele 
țări vest-europene. Luînd 
cuvin tul la deschiderea Iu- . 
crărilor, Anselmo Sule, 
membru al Consiliului de 
conducere al Asociației La
tino-Americane pentru res
pectarea drepturilor consti
tuționale, a relevat efortu- 

: rile de pace întreprinse de
Grupul de la Contadora și 
a subliniat necesitatea ca 
toate controversele să fie 1 
soluționate pe căi pașnice, ] 
prin negocieri. '

trebuințare dealtfel— 
în „The Guinness Book of 
Records".

BICICLETA... SUPERLONG

Doi vest-germani, Otto 
Troppman și Winfried Ru- 
loffs, au realizat o bicicle
tă ale cărei roți au diame
trul de 1,90 m. După 500 
ore de muncă asiduă, cre
atorii giganticei biciclete au 
obținut un original mijloc 
de transport cu o lungime 
de 4,40 m, o înălțime de 
2,10 m Și o greutate de 70 
kg. Viteza pe care o poate 
atinge este de 100 kmh.

Recordul în .materie era 
deținut, pînă în prezent, de 
americanul Paul Niguette, 
care în 1886 a construit o 
bicicletă avînd roți cu dia
metrul de „numai" 1,60 m. 
De aceea, cei doi vest-ger
mani solicită înscrierea re
alizării lor — fără altă în-

MONEDE COMEMORATIVE

In Franța vor fi emise 
anul acesta două monede 
cu efigiile fizicianului Ma
rie Curie și a sculptorului 
Francois Rude. Imaginea 
Măriei Curie, care a primit, 
în 1903, premiul Nobel 
pentru cercetări în dome
niul elementelor radioacti
ve, va figura pe o monedă 
de 100 de franci, lansată 
cu prilejul comemorării a 
50 de ani de la moartea 
marii savante. Va fi emisă,
de asemenea, o nouă mont- le, au fost căutate și. găsite
dă de 10 franci, cu' prile- soluții tehnice, au fost sta-
jul împlinirii a 200 de ani 
de la nașterea sculptorului 
romantic Francois Rude,.

în vigoare una dintre cele 
mai serioase măsuri împo
triva fumatului. Noua lege 
solicita directorilor de com
panii să ofere condiții și 
aranjamente acceptabile 
nefumătorilor și fumători
lor la locurile lor de mun
că. Dacă se întîmplă ca o 
persoană nefumătoare să 
aibă obiecții față de aran- 

. jamentele respective, fuma
tul trebuie interzis cu totul 
la locul de muncă, iar con- 
travenienții — amendați cu 
500 dolari pe zi.

In vederea aplicării noii 
legislații, deja au fost în
treprinse demersuri specia-

al echitației“. Printre ex
ponate se află și opere de 
artă dedicate cabalinelor — 
picturi, sculpturi și lucrări 
literare care le preamăresc 
frumusețea și utilitatea. 
Totodată, muzeul expune 
și o vastă colecție de ate
laje hipo.

CREIONUL... CEL MAI LUNG 
DIN LUME

este „compus" în

LEGE ANTIFUMAT

In orașul: San Francisco, 
din Statele Unite, a intrat

Căutarea de loeuri de muncă în S.U.A. 
este tot mai dificilă

„Șomajul este însoțitorul 
fidel al economiei ameri
cane", își intitulează. în- 
tr-un recent număr al 
sau, cunoscutul ziar elve
țian „Neue Zurcher Zei- 
tung" un material despre 
șomajul de masă în S.U.A. 
Dacă privim dincolo de 
cifra de 9 000 000 de șomeri 
înregistrați oficial sau de 
rata de opt la sută, se în
trevede un tablou încărcat 
de nori sumbri. Cea mai 
grea situație se înregistrea
ză în rîndul. adolescenților 
negri, care șomează în pro
porție de aproape 50 la su
tă.

Speranțele qelor 9 mili
oane de șomeri înregistrați, 
oficial în S.U.A. de a-șî ga-

si un loc de muncă sînt 
înșelătoare, estimează ex- 

‘ perții. După cum rezultă 
din relatările presei ame
ricane, numărul noilor an-

NOTA

gajări sau al reangajări
lor, în special în ramurile 
industriale tradiționale, ră- 
mîne cu mult sub numă
rul celor care, sub povara 
crizei, sînt concediați. Du
pă părerea lui Jerry. Jasi- 
nowski, de la . organizația 
patronala National Associ
ation of Manufactures, si-

tuația muncitorilor care 
și-au pierdut locul de mun
că în anii 1981-1982 și care 
continuă să fie șomeri și 
astăzi este : clară ; anumite 
locuri de muncă rămîn 
pierdute pentru totdeauna, 
iar pentru cei afectați o 
reintegrare în producție es
te aproape lipsită de per
spectivă.

Situația dramatică duce 
la tablouri ca cel înregis
trat la Chicago, unde auto
ritățile poștale au anunțat 
recent, că dispun de 300 de 
locuri vacante. Pentru a- 
cestea s-au prezentat nu 
mai puțin de 39 000 de so- 
licitanți, adică 130 pentru 
un loc.

S.A.

bilite: regulamente.

UN „MUZEU AL ECHITAȚIEI"

Intr-un vechi castel din 
apropierea orașului Chru- 
dim, din R.S. Cehoslovacă, 
este amenajat un „muzeu

COPENHAGA. — Po
trivit cifrelor oficiale date 
publicității ... la - Copenhaga, 
șomajul a afectat anul tre
cut peste 280 000 de danezi, 
ceea ce reprezintă 10,6 la 
sută din totalul populației 
active a Danemarcei.

LONDRA. — Datorită 
unei majorări a prețurilor 
la articolele alimentare, de 
îmbrăcăminte, încălțăminte 
și la. Bunurile casnice de 
folosință îndelungată, pre
țurile în Marea Britanic au . 
crescut — in medie, pe an
samblu — cu 0,4 la sută in 
februarie a.c. Aceasta Se

și mina este fa- 
dintr-un polimer

O firmă din Wiesbaden 
a realizat cel mai lung cre
ion din lume : el măsoară 
518 m și
întregime din mase plasti
ce. Chiar 
bricată 
special, care înlocuiește cu
succes grafitul. Qui pro- 
dest ? Firma susține' eă ase
menea creioane pot fi păs
trate mai ușor în librării 
sub formă de stive și pot 
fi vîndute cumpărătorilor 
cu... metrul.

traduce într-o rată anuală 
a inflației de 5,1 la sută, 
s-a anunțat oficial la Lon
dra.'

< OTTAWA. După 4,2. 
la sută în noiembrie 1983 
și 5,3 la sută în ianuarie 
a.c. rata inflației a atins 
luna trecută în Canada 5,5 
la sută — indică statistici
le oficiale publicate la O- 
ttawa.

< MONTEVIDEO. — In 
Uruguay, costul vieții a 
crescut în primele două 
luni ale acestui an cu 
11,55 la sută —■ relevă da
tele difuzate la Montevideo 
de Direcția generală de sta
tistică, citată de agenția 
EFE. Aceeași sursă a anun
țat că inflația în perioada 
1 martie 1983 — 1 martie 
1984 a atins 42,27 la sută.
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FILME
DUMINICA, 18 MARTIE ]
PETROȘANI ■— 7 No

iembrie ; Yetți, omul ză-t 
pezilor ; Unirea : Tănase 

.. Scatiu, I-II; Pârîngul i 
O lebăc^. iarna.

LONEA : Sfîrșitul nop
ții.

ANINOASA : Melodii la 
Costineșii. .

VULCAN : New York, 
New York, I-II..

URICANI : Femela dis- 
părută.

LUNI, 19 MARTIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Artista, dolarii 
și ardelenii; Unirea : Ca
sa Visurilor; Parîngul : O 
lebădă iarna;

LONEA i împușcat în 
spate. ■:Ș.' Aș.;

VULCAN : Viață parti- 
culară.

LUPENI : Hotel Palace, 
URICANI i Dublu de

lict.

DUMINICA, 18 MARTIE
8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul familiei,
9.30 De strajă patriei.

10,00 Finalele turneului 
internațional de box 
„Centura de aur" 
(aspecte).

40,45 Viața satului (parți
al color).
Lumea copiilor. 
Telefilmoteca de 

ghiozdan ,,Arabela“ ■. 
(color) Episodul 3. 
Album duminical. -

12,00
12,45

13,15
15.30 Fotbaf: F.C. Argeș

—- Sportul studențesc _ 
In pauză : Turneul 
internațional de box 
„Centura de aur“ 
(aspecte).

18.30 Micul ecran pentru 
cei mici.
1 001 de seri. 
Telejurnal. 
Melodii de neuitat 
Telecinemateca : Ci
clul „Mari actori • — 

Korna"
(color) premieră TV

■ (prima parte).
21,25 Pe aripile muzicii și 

ale dansului.
21,45 Telejurnal (parțial 

color). Sport.
22,00 închiderea progra

mului.

18,50
19,00
19,15
19,45

„Bătălia pentru

LUNI, 19 MARTIE
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 A patriei cinstire.
20,45
-20,55

22,05

Copiii, florile vieții. 
Film artistic : „Fttf- 
tuna" producție a 
studioului. cinemato
grafii: „București".
Memoria documen
telor.

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

22,30 închiderea progra
mului.
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