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COMUN IC A T
Potrivit hotărîrii Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și 
Biroului Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, în 
ziua de 22 august a.c., ora 16,30, va avea loc, 
în Sala Palatului Republicii Socialiste Româ
nia, sesiunea solemnă comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Marii 
Adunări Naționale și Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
consacrată împlinirii a 40 de ani de la înfăp
tuirea actului revoluționar de la 23 August 
1944.

ȚÂRII CIT MAI MULT CÂRBUNE!
Patru decenii ale devenirii noastre

■\

Colectivul I.M. Paroșeni 
și*a îndeplinit plannl pe 8 luni
I! 40 OOO de tone de cărbune peste plan 

S O singură brigadă, cea condusă de Gavrilă 
Mesarcș, raportează o producție suplimentară 
de 13 COO tone de cărbune fffl Angajamentele 
au fost realizate îna’nte de termen.

Harnicii mineri din ca
drul I.M. Paroșeni cins
tesc apropiata aniversare 
a 40 de ani de la revolu
ția de eliberare socială 
și națională, antifascistă 
și antiimperialistă cu un 
succes deosebit: odată cu 
primul schimb de produc
ție de ieri, mina Paro
șeni și-a îndeplinit sar
cinile de plan pe 8 luni, 
la producția de cărbune. 
De Ia începutul anului 
pînă în prezent, prin de
pășirea lună de lună a 
sarcinilor de plan, DIN 
ABATAJELE MINEI PA
ROȘENI AU FOST SCOA
SE LA ZIUA APROAPE 
40 000 TONE DE CĂRBU
NE PESTE PLAN.

Este deosebit de 
nificativ faptul că 
mai mari producții
fost realizate în abatajele 
dotate cu complexe de 
susținere și tăiere meca
nizată, unde ș-au realizat 
productivități record în 
cărbune. Fruntași printre 
fruntașii întreprinderii

x--------- - ------------ ------------- -

în sectarul IV al minei Lnpgni

sem- 
cele 

au

sînt minerii din brigada 
condusă de GAVRILA 
MESAROȘ, din cadrul 
sectorului I, care de la 
începutul acestui an pînă 
ieri au extras 
13 000 tone de 
peste sarcinile de plan. 
Merită să fie menționate 
și realizările de prestigiu 
ale minerilor din brigă
zile conduse de NICOLAE 
BRUTU, FRANCISC FA- 
ZAKAȘ, lyiCOLAE AN_ 
DRAȘIC, ȚENE OPREA.

aproape 
cărbune 

plan.

și CONSTANTIN CIO- 
BĂNOIU, care și-au rea
lizat înainte de termen 
angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă în 
cinstea marii sărbători 
naționale de la 23 Au
gust. - ' '

Sînt create toate condi
țiile pentru realizarea și , 
depășirea sarcinilor de 
plan și în lunile urmă
toare. Datorită depășiri
lor pe care le raportează 
minerii din brigăzile con
duse de VASILE COJO- 
CARU și ALEXANDRU 
LASZLO la lucrările de 
pregătiri și deschideri este 
asigurată linia de front 
de lucru în Cărbune la 
nivelul cerințelor sporite 
ale planului din cea de-a 
doua jumătate a anului, 
întregul colectiv își 
primă hotărîrea de 
spori și mai mult 
ducția de cărbune, 
tru a întîmpina cu 
realizări 
Congresul al Xllî-lea 
partidului

cX- 
a 

pro- 
pen- 

noi 
de prestigiu

Mecanizarea 
își spune cuvîntul

fi- 
al 
la 

ci
ta

Valoarea mijloacelor 
xe de la sectorul IV 
I.M. Lupeni se ridică 
550 milioane lei. O 
fră impresionantă, care
ce ca sectorul să fie soco
tit cel mai mecanizat sec
tor al minei. Analiza efec
tuată la sectorul IV ne 
confirmă acest lucru. Din 
cele șase complexe de tă
iere mecanizată a cărbune
lui, la ora- actuală se află 
în funcțiune patru. Unul 
este în revizie, iar altul, 
în perjoada de pregătire 
pentru evacuare. Din pie
sele și subansamblele ce
lor două complexe (care 
.de mult timp sînt amorti- 
'zate) se va construi un nou 
complex care va funcționa, 
din luna septembrie, i© 
abatajul 4 Est

Celelalte patru comple
xe funcționează din plin. 
Unul este exploatat de bri
gada condusă de Teodor 
Boncalo. Plusul înregistrat 
de brigadă la începutul anu
lui, se ridică la 12 000 tone 
de cărbune, înregistrînd 
productivități de 13—14,5

tone pe post. Cu un
complex lucrează brigada 
condusă de subinginerul 
Paul Grasu. Depășirea de 
plan a brigăzii e doar de 

, 7500 tone de cărbune. A- 
ceasta din cauza condiți
ilor grele de lucru 
abataj: infiltrații de 
zone sterile în frontul
lucru. Printr-o mobilizare 
de excepție, brigada lui 
Paul Grasu a reușit ca a- 
cum, în august, să depă
șească zona dificilă de lu
cru. Dovada: în prima de
cadă a lunii august a în
registrat o avansare de 7 
ml, față de 6 ml cît a rea
lizat în toată luna iulie. 
Tot în prima decadă a a- 
cestei luni. productivita
tea realizată â crescut — 
comparativ cu luna iulie
— cu 5 tone pe post !

Abatajul frontal 3
— unde își desfășoară 
tivitatea minerii din 
gada lui Aurel Manda

Gheorghe OLTEANO

Valea Jiului, in anii de pregătire 
și desfășurare a epopeii eroice 

a libertății poporului roman
Pentru Valea 

tră străbună de 
meleagurilor 
documentele 
cqroborate cu 
martorilor oculari _____
țiază și mărturisesc acțiu
nile locuitorilor jieni, în 
speță ale minerilor, în ve
derea obținerii unor con
diții de viață umane, co
respunzătoare efortului fi- 
zic și intelectual investit 
în procesul dificil de ex
tracție a „diamantului ne
gru", atît de necesar eco
nomiei naționale, pe 
parcursul perioadei 
—1945.

In acest sens, un loc în
seninat l-a ocupat înainta
rea de memorii sau trimi
terea unor delegații mun
citorești chiar la forurile 
cele mai înalte din țară 
(București) în scopul solu-

Jiului, va-' ționării „doleanțelor** lor 
istorie a 

transilvane, 
arhivistice
amintirile 

eviden-

tot 
1941

■■■■■■■■■■■■■*
LA POSTURILE DE RADIO Șl 

TELEVIZIUNE
Luni, 20 august a.c., In ju

rul orei 9,30, posturile de ra
dio. ți televiziune vor trans
mite direct festivitatea des
chiderii oficiale a Expoziției 
„Dezvoltarea economico-so- 
cială a României**, organiza
tă cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a Revoluției de e- 
liberare socială ți națională, 
antifascistă ți antiimperialistă 
din România.

rea războiului antisovietic 
și încheierea păcii". La Pe
troșani — consemna ace
lași document — locuitorii 
orașului puteau citi, scrise 
pe garduri, numeroase lo
zinci ca „Hițlerismul ne o- 
inoară bărbații și ne flămîn- 
zește copiii. Să înceteze 
războiul. Nu vrem să mu
rim pentru Hitler. Vrem 
Pace !**.

Minerii Văii Jiului 
gajați ai societăților 
niere „Petroșani" și 
nea”) revendică, în 
legislației în vigoare 
data de 20 noiembrie 
încheierea unui nou 
tract colectiv de
(denunțînd contractul 
vigoare care trebuia să ex
pire la 31 decembrie acel 
an), precizînd necesitatea

vitale.
.Starea socială și politi

că” a muncitorilor mineri 
este surprinsă, între altele, 
de un Raport oficial (al 
Poliției din Petroșani, 1942), 
care semnala următoarele: 
„Muncitorimea continuă să 
fie serios îngrijorată din 
cauza insuficienței salari
ilor, scumpetei, lipsei arti- 
colelor alimentare de pri
mă necesitate, speculei ce 
se face cu articolele de 
îmbrăcăminte cit și rațio
nalizării consumului de 
talpă...**. Același raport re
leva numeroase „conce
dieri, suspendări sau în
treruperi de activitate" la 
Aninoasa, Petrila, Bum- 
bești-Livezeni etc,, consta- 
tînd existența unor „rele __  _ ...___
condițiuni de muncă, tra- reglementării art. 15 privi- 
tament sau lipsă de igie
nă" la Orăștie „Astra", Se
beș „CAPS", Valea Jiului 
etc. Populația, indiferent 
de „categorie" militează 
„pentru formarea comite
telor care să ceară înceta-

„Lo_ 
baza 

la 
1942 
con- 

muncă 
în

tor la salarizare în sensul 
„îmbunătățirii" acesteia.

La 18 iunie 1943, delega-
Prof. D. PELIGRAD

(Continuare to pag. a 2-a)

Brigada condusă de Ion Popa din sectorul XI I.M 
Petrila, este una din formațiile cu bune rezultate obținu
te in primul semestru al anului.

Sursă inepuizabilă 
de economii

Est 
ac- 

bri-

(Continuare în pag. a 2-a)
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TR2, 118 bucăți axe cu 
pinion, 3 tamburi combină, 
6 bucăți pinioane pentru 
combină, 5 stații de acțio
nare TR3, 10 turbine TR4 și multe altele. Valoarea 
acestor piese recondițio
nate în atelierul electro
mecanic al minei se 
frează la 1 260 485 de 
economiile rezultate 
aplicarea consecventă acțiunii de

li <!• Recuperare 
'ECONWTIOMARE 

\EFOLOSIRE
•ii'

La I.M. Bărbăteni, dato
rită preocupării organiza
țiilor de partid, sindicat, 
și U.T.C., folosirea rațio
nală a materialelor consti
tuie o sarcină de maximă 
importanță,

Activitatea de recupe
rare, recondiționare și re_ 
folosire a diferitelor ma
teriale recuperabile a con
dus, an de an, la obținerea 
unor economii substan
țiale. Dacă în . 
1982, an în 
care se făceau 
primii pași în 
acțiunea 3R, 
s-au obți
nut economii de 1,8 mi
lioane de lei, în semestrul 
întîi al lui 1983, suma re
zultată ca urmare a creș
terii numărului de repere 
și subansamble recupera
te și recondiționate s-a 
ridicat la aproape 2,5 mi
lioane lei.

Și în primul semestru al 
anului în curs, în cadrul 
atelierului electromecanic 
al minei noastre — locul 
principal în care se desfă
șoară activitatea de recon
diționare — au fost repa
rate și redate 
productiv din
dere peste 2700 de 
Printre acestea se numără 
82 de turbine TR3, 65 bu
căți angrenaje pentru 
TR3, 8 instalații de stropi
re de la combine, 13 brațe 
pentru combine, 29 bucăți 
turbine TR2 cu pinion, 25 
turbine TR3 cu pinion, 33 
bucăți stea TR3, 8 angre
naje pentru reductoare

circuitului 
tntreărin- 

piese.

V UI CA N
dimensiuni contemporane

IN PAGINA A 3-A

ci- 
lei, 

prin 
a

recuperare și 
recondiționa
re a pieselor 
și subansam- 
blelor fiind
— pe primul 

semestru 
aproape

din
4,51984 — de 

milioane lei.
Evident, la aceste 

zultate meritorii s-a 
doar datorită 
colectivului atelierului 
lectromecanic, condus 
maistrul Ștefan Szeri, 
vind permanent alături 
meseriași de nădejde cum 
sînt strungarul Nicolae 
Goagă, lăcătușul Ion Al
bert, sudorii Valeria Ol- 
tcanu și Veronica Kowalt.

Și în sectorul V trans- 
_port există o statornică 
preocupare în ceea ce pri
vește refolosirea materia
lelor, In prima jumătate a 
anului, prin recuperarea 
și refolosirea a 400 bucăți 
armături TH s-au economi
sit aproape 950 mii lei, 
iar prin recuperarea și re- 

Victor RAGUȘITU, 
contabil șef al I.M.

Bărbăteni

re- 
ajuns 

preocupării 
e- 
de 
a-

(Continuare în pag. a 2-a)
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(Urmare din pag. I)

mantică a Danei, dar lucida sa judecată valoare, optimismul Răvășită de

Sensibilă și fidelă reconstituire 
a adevărului istoricA evoca nu înseamnă neapărat a povesti, in plan artistic, raporturile într-un timp istoric al puterii cu adevărul, al credinței cu impostura, între Învingător, învins și apolitic, sugerează un duel- al principiilor, brodat pe puternice trăiri emoționale. „Obsedantul deceniu" a creat, în anii profundei noastre democrații socialiste, o întreagă literatură — romanul, dramaturgia, filmul au Încercat reconstituirea acestei perioade, dar, de multe ori, centrul optic s-a deplasat de pe baricade, în preajma lor, asupra oamenilor nimeriți intîmplător în focul confruntărilor. Eroul neutru, aparent apolitic, victimă a unor judecăți false, teziste, îl , r -----si pe prolificul, dar

turile istorie-individ, e_ sență-aparență declanșează tragicul, puritatea morală, încrederea în a- devăr biruie în final.Regizorul Marcel Șoma a cumpănit cu competență distribuția, apelînd la tînărul actor Theodor Marinescu, un tempera- ■ riient artistic vulcanic, dar și copleșitor în sensibilitate. Emil Vasiliu, eroul
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ

PREMIERĂ TEATRALĂ

și de său. ___ , antagonică și dramatică confruntare dintre datorie și sentiment, eroina știe,merit, eroina știe, prin Paulina Codreanu, să dis- ceamă, să trăiască totuși plenar, fără a admite compromisul. Un rol dificil, Nastu, cel de executant orb al „istoriei",
Lungă poveste de dragoste**

de Tudor POPESCU
WZZ/Z/Z//Z//ZZ7//ZZZ/////Z/Z//ZA/Z/ZZZZ//ZZ//ZZ/Z/Z/Z/ZZZZZZWZW#^principal, traversează ast- ___ fel calvarul destinului preocupă său, de victimă conștien-„_____ _ ta- tă de nevinovăția sa, ca-ientatul dramaturg Tudor re descoperă în dragostePopescu, în drama „Imn- tăria morală de a rezistagă poveste de dragoste", și necesitatea de alinie-pusă recent în scenă, la Teatrul de stat „Valea- Jiului",, de regizorul Mâr-- cel Șoma. Mai multe episoade limită, fiecare în-sine sugerîrid conflictul' unei piese, se desfășoară în jurul unei frumoase povești de dragoste, fulgerată de împrejurări potrivnice, câre o fac îrisă tot mai durabilă. Rapor-< ____

Popescu, în d rama „ I.un - re în esență la idealul lumii noi. Nuanța diferențiată a replicilor, spontaneitatea mișcării scenă relevă un riume al .scenei în viitor . . românești. In rolul Danei, orar distribuită în ultimul timp. Paulina Codreanu cucerește prin jocul său dezinvolt, intuiește firea ro

pune în valoare incontestabilul talent, dar șl e» periența lui Nicolae Gherghe. Cînd crispat, cînd malițios, dar si marcat de condiția lui, prin refuzul de a gîndi; de a analiza, în fond de a îmbrățișa omenescul, Nastu are o „umbră" în gardian (Alexandru Cot ' dreanu), pe care interpretul îl înzestrează cu o biografie a ticurilor ser-

ză prapastia dintre prim- planurile suprapuse și fundalul luminos. Decorul simbolic, în același timp „pliant" ea și jocul luminilor și umbrelor a- duc servicii dialogului. A- șadar, un spectacol de excepție, valoarea textului este subliniată de interpretare, deși » drama păcătuiește prin lungime și repetiția situațiilor. Mai mult chiar, cuplul principal, in dorința de a accentua discrepanța vis- realitate, „moralizează", uneori prin pantomimă. Cit privește coloana sonoră, in afara inspiratului moment final, pe motivul ' . ' ”i acade în capca- artistice ' mu- film Un bărbat și o ca și „Dansul a gruzinului A-

actriță cu experiență, prea viliste, fără principii.Mijloacele de exprimare scenică au, prin Aurel Florea, un îndrăgostit de. metaforă, care ilustrea-

beethovenienei „Odă bucuriei**, na convenției totale; leit-motivul zi cal al celebruI u i francez „ femeie", săbiilor" .. _ram Haciaturian sint ulterioare ca apariție desfășurării .conflictului. Nu se putea apela lă motive muzicale clasice sau populare românești? ;. A opta premieră a actualei stagiuni, certîfi-j că* fără motiv de tăgadă, erescendoul valoric ala-erescendoul valoric scenei profesioniste minerilor clin Vale,
Ion VULPE

Mecanizarea 
își spune cuvîntul

(Urmare din pag. I)este echipat și el eu. . rin complex mecanizat de. tăiere a cărbunelui. Pe primele șapte luni ale anului, A.' Mumia și ortacii lui au uri pluș de 110(10, tone de- cărbune. Productivitatea / muncii s-a situat, și . ea, la cote ridicate: 12,5—14 .tone x pe post.Cel de-âl patrulea com- : plex, aflat în funcțiune, este mînuit de minerii din - brigada experimentatului . miner specialist Constan- j tin Popa. Cu complexul de i producție românească s-au ‘ înregistrat, la. producția fi- î zică, productivități: de 16pînă la 18 tone pe post, ■g! iar pe primele: 7 Tuni, brigada a realizat o depășire de cela-de - peste 47 000 . tone: cărbune, fapt ce pune mai bine în evidență vaptajele mecanizării.Primele trei din cele

cărbune cu : 23,16 lei, eco- ■ nomiîle rezultate din. a- ceasta cifrîndu-se la peste 6 800 00 lei. -Toate acestea demonstrează că la sectorul IV al minei Lupeni mecanizarea își spune din plin Cuvîntul. La zi, sectorul înregistrează un plus de 12 600 tone de cărbune, iar productivitatea muncii este depășită cu 8 la sută. In aceste zile, premergătoare jubileului de la 23 August, întregul colectiv se mobilizează — după ctim ne relata tovarășul Alexe Fiirdui, secretarul comitetului de partid sectorului — pentru curs angajamentului . mat: realizarea uneidueții suplimentarenilor de plan ale lunii ' cu 1500 tone de cărbune. Că acest angajament va fi realizat o dovedesc faptele de muncă de pînă acum ale brigadierilor Constantin Popa, Teodor Bonealo, Paul Grasu și Aurel Manila, o dovedește locul I o- cupat de sector în întrecerea socialistă desfășurată între sectoarele minei pe semestrul I ăl anului.

al a da asu_ pro- sarei-

, Deși foarte tânăr, rectificatorul Constantin Petrilă, 
este unul dintre meseriașii de bălă ai atelierului meca
nică II de la I.U.M. Petroșani, conducind cu competență 
o formație de rectificatori din care marea majoritate sint 
tineri, făcind ca însăși tinerețea să fie cheia succesului 
echipei

patru complexe enumerate, exploatate eu pricepere de ( mineri specialiști, prfecum și cele aflate în perioada j de 1 te ! Și • ■ șe.cheltuielilor pe tona
evacuare sint amortiza- complet, fiind Ia a doua a treia reciclare. Faptul exprimă în reducerea

cursuri pentru rea în meseria și unul pentru (IM.)POTRIVIT PROGRA- ' MULU1 ANUAL de calificare, (a forței de muncă la l.M. Dilja au obținut calificarea de . miner în primul semestru al a- i cestui an ț>8 de munci- ! | tori. In prezent sînt. în funcțiune 4. cursuri jde calificare din care două . pentru mineri, iar pînă la finele anului vor mai i ^Ti organizație alte - . două

ții muncitorilor mineri precum și ai celorlalți iucră- . tori de. la exploatările carbonifere aparținătoare acelorași societăți („Petroșani" și „I.< nea") solicită Ministerului Muncii „aprobarea revizuirii salariilor" șani care erau fixate < . ..deciziei ministeriale nr. 110 din 19 februarie 1943, ane- xind cererii respective „un tabel" din care să se poată constata „că prețurile articolelor de primă necesitate sini în continuă creștere și că salariile fixate cu începere de Ia 1 ianuarie nu mai corespund situației de azi". (Vezi: . Arhiva 398, "filaazi" (Vezi:' I.S.I.S.P., dosar■ LIn vedereațirji asistenței delegații muncitorilor neri din Vale au semnat, la 20 septembrie 1943, un

memoriu către ministerul de resort rămas, ca de- o- bicei, Iară răspuns și, in consecință, asistența medicală rămîne „neîinbună- tățită". .In preajma zilei de I Mai 1944, un Raport telefo'- .riic al Preturii din Petro- ________ adresat Prefectului conform județului Hunedoara scotea în relief existența u- nor manifeste răspîndite la Aninoasa (mina Aninoa- sa, sectoarele Priboi și Pis- eu) menite să sensibilizeze pp muncitorii mineri în problema reglementării orelor de lucru („...Voi trebuie să lucrați numai 8 ore", nu 16—18 ore pe zi I), invitîndu-i să ceară „pace cu Rusia" (Uniunea tică) și să-și aducă buția la doborîrea nului antonescian Arh. stat Deva. .7828/1941). , . , '
(Va urma)

,,îmbuna turned icale", mi
Sovie- 
contri- 
uuver- 
(Vezl s 

dosar

S A R M I S ’8 4“....... -Intre tradiționalele - manifestări ale actualei ediții a Festivalului . culturii și educației socialiste mis *84“, desfășurategida Consiliului județean de educație politică 1 și cui- . tură socialistă, menționăm simpozionul pe tenia . „23 August 1044, /i mem >i abilă în . istoria patriei" gramat pentru ziua marți, ora 16, in pro- g'de cadrul

Companiei de pompieri din ai ș eve- vorPetroșani. Cercetători istoriei și martori ai nimeritului aniversar evoca însemnătatea vjdto- riei revoluției de eliberare socială și. națională, antifascistă-: și ’ antiimperialis- tă pentru- destinele poporului român. Acțiunea se ' desfășoară sub patronajul Muzeului mineritului din Petroșani. (I.V.)
inepuizabilă
de economii

(Urmare din pag. P

Vînzare recordDeși mai este vreme, se apropie ziua primului clopoțel, crește deci cota vânzărilor de rechizite școlare. De la începutul lunii iulie, librăria nr 43 din centrul vechi, al orașului Lupeni (gestionar Hilda lakab, vîn_ zătoare Edith ■ Popovici și Maria Stuparu), a vîndut rechizite școlare în valoare de peste 200 000 lei. (A-T.)

Tîrgul cooperației meșteșugăreștiDeschis ieri, lă Lupeni, „Tîrgul cooperației' meș- teșugărești", organizat de cooperativa „Straja" din localitate, oferă vizitatorilor o largă paletă de produse de mare utilitate pentru populație. Amenajat în zona centrului civic, tîrgul oferă ultimele realizări ale meșterilor cooperatori din Lupeni șl din județul nostru in ma rochi nărie, obiecte de uz casnic, artizanat și multe alte produse de larg interes cetățenesc. Această manifestare expozițională eu vînzare, constituie și un mijloc prin care cooperația cunoaște preferințele oamenilor muncii.

condiționarea uleiurilor, și diferitelor piese, peste 300 mii lei au "fost, înscriși fa capitolul economii al minei noastre. Gheorghe "Morale, subinginer, șeful sectorului V, maiștrii "Mihai Ghen- ceanu, Cbstel Lel'terie Mâței Boban, .... .____de locomotiva Sandu Cons- tantm si Ion /Bucureanu sînt doar cîtiva dintre rei pentru care activitate,) de recuperare, refolosire și recondiționare constituie, o sarcină de serviciu urmărită zi de zi-,: conștienți de faptul, că în acest fel con-’ tfibuie la bunul mers al activității din subteran.Desigur, vom urmări -ca •și în continuare, Ia l.M'. Bărbăteni, activitatea de recuperare, recon diționare și refolosire să înregistreze noi valențe, artivmea . 3R constituind, după emri . s-a dovedit, o inepuizabilă Sursă de economii.

mecanicii

'dispozi-și pen-- servicii.în

■ Icalifica- zilnic la unitatea 367 — de miner Cafea Expres a I.C.S.A.artificieri. și AP, deschisă recentîn cartierul Petroșani- ■ Nord. Lucrătoarele, comerciale Maria Sabina Iatovicț ră că pot . servi multe cafele în

T.A.C.II. au atacat în zona centrală a reședinței de municipiu din proiectulRădoi și ne ăsîgu- și mișj aceleași zi, de la ora 19, spectaco- condiții de calitate îre_ premieră proșabilă !de dra- ________ _Popescu. ”
TEATRUL DE „VALEA JIULUI" Petroșani prezintăIul cu piesa în „Lungă poveste goste” de Tudor(VS.)- 4—^

STAT din astă'

2000 I Atîtea cafele bune „la li.lrti" se consumă
PETROȘANIII. Constructorii cirul brigăzii nr. tfeprizei ConstrucțiiMontaje Valea, Jiului

NORI) din call) <ș. A n -.
șia

lucrările cartierului Petroșani Nord II. Desfășurate în ritmuri susținute, lucrările de construcție a blocurilor 88, 89 și 90 din noul cartier au ajuns în scurt timp în faze avansate de execuții. Primele' blocuri de locuințe care dau contur acestui nou. cartier vor fi predate beneficiarului în .ultimul trimestru al cestui an, (V.S.)..

?■ noi, spații, comerciale. In orașul Lupeni, la parterul blocului 50 A au fost puse ia ția beneficiarului spații comerciale tru prestări deAlături de acestea, zona noului centru civic vor fi date în - folosință alte spații comerciale la părteriir blocului 4 D.
♦

nii din rîuri și pîrîurl, apnsțr.ugtorii brigăzilor Antreprizei construcțiimontaje Valea Jiului au realizat economii de pește 5 la sută la cheltuieli- ie materiale. Pe primul loc în această activitate se situează constructorii brigăzii 30 din orașul Vulcan. (V.S.)
- Rubrică realizată de

Viorel STRAUT

a- PRIN UTILIZAREA nor resurse locale, c sint balastul și pietrișul din Jiu, zgura și boldva-



DUMINICA, 19 AUGUST 1984

■ O masivă investiție de inteligență și hărnicie a condus, la renașterea acestui oraș, 3 i astăzi înscris printre așezările muncitărești puternice, moderne cu care se mîndrește țara }
Patru decenii ale devenirii noastre

VULCAN
Repere semnificative pe cartea de vizită a orașuluiRememorăm, pentru cei care nu cunosc, două date istorice.
1932... Mina Vulcan este închisă dintr-o condamna- ’ bilă atitudine antisocială și șeni reflectă cu și mai muici greșită viziune economică a foștilor patroni. O liniște apăsătoare s-a așternut peste coloniile muncitorești unde, în scurttimp, nu au mai rămasdecît- bătrânii și copiii. Însoțiți de un" gînd neîmpă-I. cat; minerii s-au’ îndreptat spre alte așezări nevoiți să găsească-de lucru pentru subzistența lor, a femeilor și copiilor, a bătrânilor copleșiți de griji și nevoi. Gînciul lor neînipă- ■ at era in legătură eu „mo_ tivele“ pe care s-a întemeiat închiderea căniîntul este na nu niai e mai prezintă economică

1952... După

lioăne tone, de cărbune fiind astăzi a doua mare u- nitate extractivă a Văii Jiului, Punerea în valoare a cîmpuluî minier Paro_
cu unități eponornice reprezentative — unele chiar ; de primă mărime — cum - sint l’zina electrică Paro- șeni, Preparația Corcești. Secția de stîlpi hidraulici,

două decenii, mina a fost redeschisă.\S-a petrecut între' timp actul ' istoric al 'Eliberării: . Interesele economiei naționale au trecut în niîinîTe poporului. A început- construcția noilor cartiere și" după puțin timp, Vulcanul": atăcut un pas important, sehirnbîndu-și sțattltul comună eu "cel de oraș.nul 40 al marilor prefaceri 'petrecute1 în țara noastră de’la E_ liberare încoace găsește Vulcanul in ipostaza unui oraș cu o bogată viață e- eonomică și Uii flux; social complex. Cele două întreprinderi miniere de pe raza orașului ne . scutesc de prea multe comentarii tema motivelor atît sterile, și. atît de invocate în 1932 cînd s-a decis închiderea minei. Socotită ca nerentabilă, mina Vulcan a extras de la redeschiderea sa pină în prezent mai mult de 30 ini-

minei: „Ză- epuiz'at, mi- rentabil-ă, nu importanță

tor care s-au străduit și au reușit de la an la an să extragă și să prepare mai mult cărbune, să producă mai multă energie electrică; să obțină, creșteri economice la celelalte activi- tați, eoni irmînd existența unui potențial economic sporit și a unor colective ce găsesc, mereu, noi și semnificative resurse i de progres.’■ ț;”1'.

pb de egoiste, 1932 cînd
ță putere; de convingere o. rientarea noii poliției economice a tării spre tle/vol- carbonife- unități extra;ge- ace- superioare, îmbogățit
tarea industriei re și crearea de moderne pentru rea cărbunelui. Din1 lea.și rațiuni Vulcanul a fost

- și, ele dată mai recentă, In-- , treprinddreă ' de’ confecții. O bază economică tot inai puternică a stimulat -activitatea colectivelor de muncă,. din rodul căreia au iz- vorît intr-un neîntrerupt șir înfăptuirile socialo. Căci, după logica simplă si clară a faptelor, tot ceea ce s-a realizat în oraș pe plan social, drept temei

nici o îndoială, mai înfloritoriai Vulcanuluisînt cei înscriși în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Tovarășul- Nicola e Ceausescu s-ă aflat de mai" multe ori" și: în orașul de la poalele btrajei, a stat de vorbă cu mmeru în - subteran ," s- a interesat îndeaproape de posibilitățile de creștere"' a " producției de cărbune. Mecanizarea extracției, moderniza- rile aduse/ înfluxul " de transport minier și de pre- " parare a cărbunelui, mă- ’ șurile " întreprinse pentru " diversificarea economieiț;; orașului și mai buna ocupare a forței de toate acestea sînt tUH’i strîris legateV mele’ secretarului al partidului, de adoptate: din inițiativa și la-indicația ' ^tovarășului Nieblae CeaU.șcScu. ;i~ -Concomitent. cu O impetuoasă- dezvoltare. :.' economică, orașul' a dobîndit o înfățișare înouă. ■’ Eleganța: ’." blocurilor situate pe Bulevardul Victoriei — punct de atracție pentru localnici și vizitatori — abundența. ' de mărfuri si solicitudinea servirii, curățenia strălucitoare din noile spații comerciale — sînt note definitorii ale Vulcanului din "zilele noastre, oraș înfloritor, care a dispus și dispune mereu de un recunoscut nucleu productiv, creator, de gospodari harnici și pricepuți, de inulți iubitori al actului de cultură căruia au știut să-i păstreze tradiția, să-i confere lori artistice superioare.

f*. ără 
reelani

muncă, " în tapete' nu- general măsurile

Un simbol expresiv în peisajul industrial minier : 
turnul puțului cu schip al minei Paroșeni, puț care con
centrează producția din abataje pe un flux continuu 
de extacție. Adevărat simbol al modernizării mineritului 
contemporan.

;----------- ~~—Pe scurt, despre realizări
• Orașul Vulcan a realizat „milionul“ de tonela producția fizică de cărbune în anul 1965. In pre- r»zvrv+ xȚ î l— --»■ 4--î ~ • — V- 1 — 1 • "__X o_. j  i • , ■■■»'■' 4calității se extrage o cantitate de cărbune mai mare . V

■ o * Unitatea economică tradițională a orașului • este mina Vulcan, al cărui puternic nucleu muncitoresc a făcut, din vechea mină, abandonată în trecut, a doua mare întreprindere extractivă a Văii Jiului. Mina Paroșeni, deschisă în anțtl 1966, benefieiăZă de un înalt grad de mecanizare. Peste 80 la sută din producția fizică a minei este extrasă din abataje cu mecanizare complexă, în -condițiile unor productivități medii de 16—18 tone pe post ;
-. Q In anul 1970, orașul Vulcan a realizat, pentru prima dată 1. miliard lei la producția globală, datorită rezultatelor, prodigioase obținute în cele două . ramuri prioritare: extracția cărbunelui și producția de energie electrică; '

.<■< Q Potențialul productiv al orașului a crescut vertiginos în. anii socialismul Ji prin intrarea în funcțiune a unor unități economice reprezentative ; Uzina electrică Paroșeni (1956), Preparația cărbunelui CSroești (1963), Secția de stîlpi hidraulici (1969), . întreprinderea de confecții (1979) .
• OrașU-ț dispune de un fond locativ nou construit de peste 8000 apartamente ;
• Spațiile comerciale moderne realizate pentru îmbunătățirea aprovizionării populației însumeazăpeste 13 000 mp ; ' -
• In Vulcan învață 6500 de elevi;® „Nede&i vuledneană*"', amplă manifestare con-_ sacrată valorificării tradițiilor culturale ale orașului,' precum și alte numeroase acțiuni cultural-educative s-au înscris de niulți ani în sfera tot mai bogată a vieții spirituale a Văii Jiului;
• Buni gosPodarf, „cetățenii orașului îmbogățesc mereu mediul ambiant, îngrijesc pu multă răspundere dotările sociale și fac mereu amenajări utile -pentru petrecerea timpului liber în frumosul cadru natural al împrejurimilor.

zent. din abatajele celor1 două întreprinderi ale. lode 2,4 ori

]•

Pagină realizată de 
Ion MUSTAȚA 

Foto: Al. TATAR

Chipul nou al Vulcanului este semnificativ pentru 
a ilustra profundele mutații petrecute în această așeza
re minerească, înălțată „pe cărbune" după cum spun, 
cu mindrie, localnicii.

acest are obiectiv eforturile'creatoare ale minerilor, preparatorilor, ener- gcticiehiloi- și celorlalte categorii de personal munci-
Cea mai recentă reali

zare, primită de locuitorii 
orașului cu deosebită sa
tisfacție: hala agroali- 
mentară care întregește 
baza materială a comer
țului din localitate.
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O ilustrare a înaltei aprecieri internaționale 
a activității științifice a tovarășei 

academician doctor inginer Elena Ceaușescu
TOKIO 18 (Agerpres). I- 

Iustrare a interesului și a 
înaltei aprecieri interna
ționale pentru remarcabi- 
ia activitate științifică a 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, 
la prestigioasa editură 
„Kobunsha",’ din Tokio, a 

? apărut lucrarea „Polime
rizarea stereospecifică a

■ izoprenului". Cunoscuta
■ monografie care, de la da- 
• ta publicării ei, în 1979,
a văzut lumina tiparului 
și în U.RSJS., Marea Bri- 
tanie, Grecia, Italia și O- 
landa, suscitîhd un deose
bit ecou In lumea științifi
că, a fost tradusă în limba 
japoneză de către prof. Ta
kayuki Otsu, de la Univer
sitatea Osaka, președinte 
executiv al Societății japo
neze de știință a polimeri
lor. La editarea lucrării 
a colaborat reputatul spe
cialist în domeniul poli- 
merizării izpprenului, dr. 
Kiyoshi Endo.

In postfața la ediția ja
poneză, prof. Takayuki Ot
su evidențiază locul de 
excepțională importanță 

pe care îl ocupă în chimia 
macromoleculară modernă 
cercetările referitoare la 
polimerizarea stereospe
cifică a izoprenului.

„Am rămas profund im
presionat — arată autorul 
—• de faptul că academician 
doptor inginer Elena 
Ceaușescu, concomitent cu 
înaltele misiuni de prim- 
Wceprim-ministru al gu
vernului român și de pre
ședinte al Consiliului Na
țional pentru știință și 
Tehnologic, exercită- și alte 
responsabilități, îndrumînd, 
totodată, și activitatea Ins
titutului Central de Chimie 
și desfășurînd o prodigioa
să activitate proprie de 
cercetare științifică.

Apărut în preajma marii 
sărbători a poporului ro
mân — cea _de-a 40-a ani
versare a victoriei revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă —, volu
mul a fost lansat în cadrul 
unei ceremonii care a reu
nit membri ai Academiei 
Japoniei, conducători ai 
societăților academice și 
de specialitate din dome
niul chimiei și polimerilor,

Pentru a ști cine se as
cunde în spatele craniilor 
rase și ale instrumentelor 
orientale ale sectei Krish
na, specialiștii Brigăzii 
anchetelor economice din 
poliția franceză au efec
tuat o discretă descindere 
în toate centrele acestei 
secte aflate pe teritoriul 
francez. Scopul acestor 
mari manevre a fost de a 
descoperi operațiile con
tabile oculte, care îi ajută 
să trăiască — precizăm bi
ne — pe șefii sectei.

Această sectă, care se 
autodenumește asociație 
spirituală internațională, 
nu se compune doar din fi
deli fanatizați, care defi
lează pe străzi îmbrăcați 

membri ai Parlamentului 
și demnitari din Ministerul 
Afacerilor Externe, din 
Agenția pentru știință și 
tehnologie, profesori uni
versitari și cercetători, con
ducători ai unor companii 
industriale și ai unor mari 
edituri și librării, redac- 
tori-șefi ai presei de spe
cialitate, redactori științi
fici ai marilor cotidiane 
japoneze.

Cu prilejul prezentării 
lucrării, Takeo Miki, mem
bru al Dietei Japoniei, fost 
prim-ministru, președin
tele Ligii Parlamentare ja
poneze pentru dezarmare și 
pace, a adresat un mesaj 
în care a subliniat: „Do
resc să transmit calde fe
licitări doamnei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu cu ocazia pu
blicării în limba japoneză 
a lucrării „Polimerizarea 
stereospecifică a izoprenu
lui*.
, In mesajul său, Takeo 

Fukuda, membru al Die- 
fei Japoniei, fost prim-mi
nistru, a arătat :

„Publicarea în Japonia 
a lucrării doamnei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, „Polimerizarea 
stereospecifică a izoprenu
lui", îmi oferă ocazia plă
cută de a transmite calde 
felicitări autorului.

Sînt sigur că această lu
crare de valoare va contri
bui la mai buna cunoaștere 
a realizărilor științifice ro
mânești în Japonia și la 
promovarea relațiilor de 
colaborare dintre oamenii 
de știință din cele două 
țări.

„Sînt îneîntat și onorat 
că am avut ocazia să tra
duc una dintre cărțile pres
tigioase ale academicianu
lui doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de re
nume în știința polimeri
lor, căreia îi adresăm, cu 
acest prilej, felicitări căl
duroase, multă sănătate și 
fericire, noi realizări în 
activitatea științifică" — 
a subliniat în cuvîntul său
prof. Takayuki

Evidențiind 
ția apariției 
„Polimerizarea

Otsu.
semnlfica- 
volumului 
stereospe

cifică a izoprenului" în 
Japonia, Noboru Yama- 
zaki, profesor universitar 
la Institutul tehnologic din 
Tokio, președintele Comi
tetului de organizare al 

Sectele: Ce se ascunde în spatele ușilor închise ?
în haine portocalii și re- 
petînd de 1728 de ori pe 
zi „Hare Krishna"; este 
vorba, în același timp, de 
o organizație comercială 
prosperă, care conduce mai 
multe firme ale căror ci
fre de afaceri sînt estima
te la cîteva miliarde franci.

In spatele dogmei și al 
unui mod de viață cit de 
cît monahal, secta a atras 
atenția datorită mijloace
lor financiare de care dis
pune. Nici colectele publi
ce și nici vînzarea de cărți 
de bucate cu rețete de 
mîncăruri orientale nu pot 
explica prosperitatea fi
nanciară a sectei.

Membrii brigăzii . poli
țienești au percheziționat 

Conferinței internaționale 
a cauciucului, Kyoto — 
Japonia, 1985, președinte al 
Societății industriei cauciu
cului din Japonia, și-a făcut 
cunoscut interesul deose
bit pentru seria monogra
fiilor publicate de tovară
șa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, 
subliniind : „Am vizitat. 
România în două rînduri, 
în- cadrul schimburilor rea
lizate între Societatea ja
poneză pentru promova
rea științei și Consiliul Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie din România. 
Păstrez cele mai vii impre
sii despre realizările obți
nute în domeniul cercetării 
chimice și de industria 
chimică din România, sub 
conducerea și îndrumarea 
academicianului doctor in
giner Elena Ceaușescu".

Prof. Takeo Saegusa, de 
la Universitatea din Kyoto; 
președintele Societății ja
poneze de știință a poli
merilor, vicepreședinte al 
Diviziei de chimie macro- 
moleculară a Uniunii in
ternaționale de chimie pu
ră și aplicată, a arătat: „A- 
pariția în limba japoneză 
a cunoscutei lucrări a a- 
cademidanului ’doctor in
giner Elena Ceaușescu „Po
limerizarea stereospecifi
că a izoprenului" mi-a pro
dus o mare satisfacție și 
bucurie. In numele tuturor 
membrilor Societății Japo
neze de știință a polimeri
lor, doresc să exprim au
torului sincere felicitări. 
Sînt conștient de faptul 
că această lucrare contri
buie în mod determinant 
la progresul chimiei de 
sinteză în lume".

Vorbind în numele Gru
pului parlamentar de prie
tenie Japonia-România, 
Setsu Shiga, secretar ge
neral, membru al Dietei 
Japoneze, președintele Co. 
misiei parlamentare pentru 
comunicații, a spus: „Do
resc să exprim respectul 
meu profund față de politi
ca președintelui Nicolae 
Ceaușescu, față de hotărî- 
rea și înțelepciunea sa de 
conducător care constru
iește adevărate punți ale 
înțelegerii între Est și- 
Vest".

Setsu Shiga a scos în 
mod deosebit în evidență 
prestigiul de care se bucu
ră activitatea științifică a

în Sioux șapte locuri ținu
te secrete; au făcut descin
deri în alte trei centre cu
noscute, mai ales pe do.

Din presa 
străină

(LE POINT”)

meniul Oublaise, unde sînt 
formați așa-numiții disci
poli, și în alte locuri con
trolate de secte. La Er- 
menonville, bunăoară, sec
ta dispune de un castel 
din secolul al XVII-lea în

tovarășei academician doc
tor inginer Elena
Ceaușescu, arătînd că, prin 
realizările sale, tovarășa 
Elena Ceaușescu și-a cîști- 
gat un Ioc de frunte în 
știința mondială. De ase
menea, a subliniat vorbito
rul, academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
este un mare om politic al 
lumii de astăzi.

Prof. Itaru Mita, vice
președinte al Societății ja
poneze de știință a polime
rilor, redactor-șef al re
vistei „Polymer Science", 
a exprimat, în numele ce
lor 9000 de membri ai so
cietății, felicitări autorului 
volumului.

Hajime Fukuda, membru 
al Dietei Japoniei, fost 
președinte al Camerei Re
prezentanților, evocînd vi
zita sa în Rbmânia, a apre
ciat: „Alături de persona
litatea proeminentă a dom. 
•nului președinte Nicolae 
Ceaușescu, doam
na Elena Ceaușescu, 
desfășoară o strălucită ac
tivitate științifică și politi
că atît în calitate de prim 
viceprim-ministru al gu
vernului, cit și de pre
ședinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie. Aceasta mi se 
pare un lucru minunat".

In mesajul adresat de 
Takashi Sato, secretar ge
neral adjunct al Partidu
lui Liberal Democrat, de 
guvernămînt, membru al 
Camerei Reprezentanților 
a Parlamentului Japoniei, 
se spune: „Urez doamnei 
academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu să a- 
ducă și în viitor noi con
tribuții la progresele știin
ței în domeniul chimiei 
polimerilor, pentru ca prin 
aceasta să determine în 
continuare dezvoltarea teh
nologică în acest domeniu 
și îi adresez sincere feli
citări”.

Bunsei Sato, membru al 
Camerei Reprezentanților 
a Dietei Japoniei, pre
ședintele Comitetului spe
cial pentru schimburi cul
turale și internaționale al 
Partidului Liberal Demo
crat, a adresat, de aseme
nea, un mesaj.

„Ca femeie, pentru mine, 
activitatea vastă pe plan 
social, politic și științific 
pe care o desfășoară doam

chiriat pentru suma de 
20 000 franci pe lună?' Tot 
aici se află, însă, și cen
trul de comercializare a 
unor obiecte de artă orien
tală. Anchetatorii au vizi
tat și locuri mai puțin cu
noscute: birouri ale sectei 
din Paris, sediile diferite
lor firme care alimentează 
secta. La Maison Alfort se 
află sediul societății —
„Spiritual Sky Scented Pro
ducts", care pe lingă o
serie de mărfuri de cult 
comercializează, între al
tele, cosmetice. In Aix en 
Provence s-a descoperit că 
un restaurant era, de ase
menea, condus de sectă 

na Elena Ceaușescu cons
tituie o imagine prețioasă 
și un îndemn totodată, a 
subliniat în cuvîntul său, 
Akiko Santo, membră a 
Camerei Consilierilor a 
Dietei Japoniei, șefa Sec
ției pentru problemele fe
meilor a Partidului Libe
ral Democrat, de guvernă
mînt.

Haruko Yoshohawa, mem
bră a Camerei Consilieri
lor a Dietei Japoniei, mem
bră a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ja
ponez, a scos în evidență 
importanța pe care o pre
zintă activitatea multila
terală a tovarășei acade
mician doctor inginer 
Elena Ceaușescu în cadrul 
eforturilor pentru sporirea 
atribuțiilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă 
ale femeilor, pentru asi
gurarea deplinei lor afir
mări și realizări în socie
tate. • ' -

In numele companiei In
dustriale „Bridgestone" a 
vorbit Roky Iwasa, direc
tor general, care a spus : 
„Sînt sigur că lucrarea va 
fi primită cu interes în 
Japonia, întrucît soluțio
narea problemelor soci ale 
contemporane depinde în 
mare măsură de dezvolta
rea științei și tehnologiei".

Prof. Toshiro Iijima, de 
la Institutul tehnologic din 
Tokio, a făcut o amplă 
prezentare a volumului, 
subliniind că acesta conți
ne date extrem de pre
țioase și foarte bine siste
matizate.

Arătînd importanța pe 
care o acordă cunoașterii 
culturii și științei românești 
în Japonia, Tsuneo Ikeda, 
președintele companiei și 
editurii „Kobunsha", a scos 
în evidență înalta ținută 
științifică a volumului pu
blicat. . ■ << . ; :

întreaga manifestare s-a 
constituit într-un cald o- 
magiu adresat savantului 
de renume mondial, tova
rășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
științei românești purtă
toare a unui exemplar me
saj de deschidere spre lu- 
me și conlucrare interna
țională, în spiritul celor 
mai autentice idealuri ale 
științei.

și că avea o contabilitate 
fictivă.

Ancheta a dat, și va mai 
da la iveală o mulțime de 
neregularități financiare, 
cele mai importante fiind 
vinzările fără factură șl 
importurile ilicite de măr
furi din Extremul Orient. 
Astfel s-a descoperit exis
tența unui studio de înre
gistrare a casetelor și dis
curilor, care difuza 200 000 
de exemplare celor însetați 
de muzică „cerească". Dar 
care —»tn același timp 
aduc șefilor sectei profi
turi foarte terestre.

(AGERPRES)

FILME ■<,?
19 august

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie: Războiul stele
lor, I-II; Unirea: De dra
gul tău, Anca; ParîngUU 
întoarcerea Vlasinilor.

LONE A: Secretul lui 
Bachus.

ANINOASA: Bocet ve- 
Sel

VULCAN — Luceafărul: 
Să mori rănit din dragos
te de viață.

LUPENI _ Cultural i 
Zică te vor zice.

URICANI: Albinuța.
.< '10 august l ? ; ■

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Serata; Unirea: 
Vraciul, I-II; Parîngui: 
Călăuza Pană albă.

LONEA: Loto prono 
' ’82. g7:

VULCAN — Luceafărul: 
Zică ce vor zice.

LUPENI — Cultural t 
Fără panică, vă rog I

URICANI; Limita do. 
rințelor.

TV
19 august

8.30 Cinstind anul 40 al 
libertății noastre.

9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

10,00 Viața satului (par
țial color).

11,15 Muzica pentru toți.
11.45 Lumea copiilor.
12,40 Telefilmoteca de 

ghiozdan (color).
„Pistruiatul", Epi. 
sodul 13.

13,00 Telex.
13,05 Album duminical 

(parțial color).
17.30 Ani de glorii, ani 

de lumină (color).
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19,25 Ctitorii cu care ne 

mîndrim (color).
19.50 Cîntarea României. 

Emisiune realizată 
în colaborare cu

, Comitetul de cui- 
tură și educație so
cialistă al județu
lui Timiș.

20.30 Film artistic: Pe
aici nu se trece 
(color). Producție 
a Casei de filme 
Cinci. Ultima parte.

21.45 Telejurnal (parțial 
color).

20 august

In jurul orei 9,30 trans
misiune directă : Festi
vitatea deschiderii ofi
ciale a Expoziției „Dez
voltarea economico-so- 
cială a României", orga
nizată cu prilejul celei 
de a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare so
cială și națională, anti
fascistă și antiimperia
listă din România.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
— întrecerea socialis

tă la orele bilanțu. 
lui în cinstea marii 
sărbători.

20.20 40 de ani de istorie 
nouă — o nouă geo
grafie economică 
(color).

20.45 August, arc peste 
timp românesc —• 
muzică și versuri.

21,00 Ctitorii cu care 
ne mîndrim. Cons, 
telația Oltului.

21.20 Tezaur folcloric 
(parțial color).

21.50 La zi în 600 de se
cunde.

22,00 Orizont tehnico-ști. 
ințific. 40 de ani
de impetuos pro
gres tehnico-știin. 
țific. Documentar.

22,20. Telejurnal (parțial 
color).
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