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de strălucitele realizări ale „Epocii Ceausescu"

extracție a 
cocsificabil 
Jiului.

mi- 
Brazi — 

unitate 
cărbune- 
din Va-

Justificată mîndrie patriotică și profuntă satisfacția față

un vast proces 
prin cai e -s-a a-

Bo'ărîre fermă și angajare responsabilă pentru ridicarea patriei pe noi cuhni de progres și civilizație întreprinderea 
ni eră Valea de ! 
cea mai tînără 
de 
lui 
lea

Țara întreagă a trăit uA 
măreț eveniment politic, 
dominat de cele mai a- 
lese sentimente de pre
țuire ale poporului față 
de iubitul său conducă
tor. Cu gînduri de 
fundă stimă și 
mîndrie patriotică a 
aniversată împlinirea 
lor două decenii de 
Congresul al IX-lea, 
ment crucial pentru 
treaga evoluție a construc
ției socialiste din patria 
noastră, cînd la cârma 
partidului și a națiunii a 
■fost ales cel mai iubifr 
fiu al poporului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. e- 
minent conducător și gîn- 
ditor cutezător, care și-a 
închinat întreaga viață 
binelui și fericirii patriei.

întrunind adeziunea 
întregului partid și po
por, Omagiul adus tova-

pro- 
deplină 

fost 
ce
la 

mo- 
în-

rășului N î c o 1
Ceaușescu constituie 
vibrantă manifestare 
recunoștinței pe care 
punea noastră o poartă 
secretarului general 
partidului pentru i 
dăruire și abnegația 
care conduce 
patriei, pentru 
capacitate creatoare 
în slujba împlinirii 
mai nobile aspirații 
poporului român, 
tru contribuțiile de 
timabilă valoare i 
la îmbogățirea 
practicii construcției 
cialiste și concepția 
originală care a cucerit 
o largă recunoaștere și 
apreciere internațională. 
Intr-o deplină unanimi
tate de gînduri și senti
mente toți fiii patriei dau 
o înaltă apreciere rolu
lui covârșitor al tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea 
și înfăptuirea liniei poli
tice generale a partidu
lui, de dezvoltare multi
laterală a patriei, strălu
citelor sale acțiuni și ini
țiative datorită cărora în 
țara noastră a fost crea- 
tătă o economie modernă, 
competitivă, având la ba
ză o industrie tot 
puternică 
ră aflată 
Strategia 
tilaterale 
cialiste

e
o 
a 

na-

al 
înalta 

i cu 
destinele 
strălucita 

pusă 
celor 

i ale 
pen- 
ines- 

aduse 
teoriei și 

so- 
sa

mai 
și o agricultu- 
în plin avînt. 
dezvoltării mul- 
a României so- 
contemporane a

cuprins 
înnoitor 
sigura! dezvoltarea bazei 
materiale a societății, per
fecționarea relațiilor de 
producție și sociale, așe
zarea pe baze științifice 
a conducerii societății și 
planificării economiei, 
adîncirea democratismu
lui socialist, toate acestea 
ca și celelalte mutații de 
seamă, înfăptuite 
modernizarea 
lor 
fiind 
cutezătoare 
lui general 
rezultatul 
activității 
desfășurat 
Nicolae Ceaușescu. 
lanțul deosebit de 
în înfăptuiri socialiste pe 
care poporul îl face după 
două decenii cu legitimă 
mîndrie patriotică con
firmă pe deplin justețea 
politicii inițiate și înfăp
tuite sub conducerea se
cretarului general al 
partidului și totodată în
tărește îr crederea popo
rului în viitor, în capaci
tatea sa de a obține vic
torii tot mai mărețe și 
de răsunc.t, hotărîrea de 
a urma fără preget con
ducătorul pe calea 
chisă de glorioasele idei 
ale socialismului și 
munismului.

e c o n 
r o d u 

a 
al

prin 
structuri- 

o m i c e, 
1 gîndirii 
secretaru- 
partidului, 

nemijlocit al 
revoluționare 
de tovarășul

Bi- 
bogat

des-

co-

(Cdnlinuare în pag. a 2-a)

Fapte de muncă, fapte de vrednicie
' Alături, de întregul popor, oamenii muncii din 

Valea Jiului — minerii, constructorii și encrgeticienii 
— cinstesc în yceste zile, prin fapte de muncă, marele 
eveniment — aniversarea a 20 de ani de la istori
cul Congres al IX-lea, de cînd în fruntea partidu
lui se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. de numele 
căruia se leagă cele mai 
poporul român în toate

• Miercuri, 24 iulie, cele 
mai mari mine din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului — 
Lupeni, Vulcan — au extras 
împreună, peste prelimina
rul zilei, 500 tone de căr
bune pentru cocs și semi- 
cocs. Cu cele mai bune re
zultate în această lună, 
din cadrul minelor aminti
te, se înscriu colectivele de 
mineri, ingineri și tehnici
eni de la sectorul II I.M. 
Lupeni și sectorul VII I.M. 
Vulcan.

• Minerii sectorului II al
I.M. Lupeni au extras a- 
proape 800 tone do cărbune 
cocsificabil in plus 
nilor de plan, de la 
pulul lunii, 
bite revin minerilor din
brigăzile conduse de
Nicolae Virjan, Simion Rus, 
Vasile Codreanu, Marin 
Turneanu și Dionisie A- 
goston.

• Depășirea productivi
tății muncii planificate cu

mari înfăptuiri obținute de 
domeniile de activitate. ,

700 kg pe post în abata
jele aferente sectorului VII, 
I.M. Vulcan a condus în 
această lună, la extragerea 
unei cantități suplimentare 
de 1 800 tone de cărbune. 
Cele mai bune rezultate 
le-au înregistrat brigăzile 
conduse de Mircea Mură- 
rașu. Constantin Sufragiu, 
Trandafir Vize.șteanu, Con
stantin Ciocan, loan Iriza; 
Constantin Purcariu .și Ște- 
fanache Pricop.

• Sectoarele 
minele AninoaSa 
teni, cu cele 120
respectiv, 150 tone 
în plus economiei naționale 
în 
ză de la 
o 
planului de 1 200 tone și 
3 700 tone.

• Oamenii muncii 
la I.P.S.R.U.E.E.M., 
lucrările do revizii, 
rații și întreținerea

Iei OM. un Partid, 
o Țară

Biografia — exemplară. 
Revoluționar, prin cuvînt 
și faptă, s-a dăruit de 
peste 50 de ani idealuri
lor comuniste, ca luptător 
și apoi constructor de 
seamă al temeliilor so
cialiste pe meleaguri car
patine. In urmă cu două 
decenii, apreciindu-i me
ritele deosebite, clarviziu
nea și consecvența politi
că, partidul l-a ales în 
fruntea sa, moment de re
ferință în istoria țării, ca
re a inaugurat epoca ce-i 
poartă numele. A relevat 
marele adevăr istoric — 
socialismul în România 
trebuie gîndit și construit 
românește. în lumina le
gilor generale ale revo
luției socialiste, contribu
ția secretarului general al 
partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceauș, ... a. 
la construcția noii orîn- 
duiri, îmbogățind, teoretic 
și practic, tezaurul învă-

I 
‘1 
)I

țăturii marxist-leniniște. 
Promotor consecvent al 
păcii și înțelegerii între 
popoare, a făcut ascultat 
glasul României pe toate 
meridianele, demonstrând
că un popor mic, dar ) 
demn, are și luptă pen
tru înalte aspirații de a- i 
firmare. Spectaculoasele 1 
metamorfoze ale societă- ț 
ții românești. în aceste i 
două decenii, poartă deci * 
pecetea gîndirii și acțiu- ) 
nilor revoluționare alo l 
celui mai iubit fiu al . 
națiunii românești, iată 1 
de ce, la ceas aniversar, 
întregul popor îl încon- l 
joară cu dragoste și pro- ( 
fund respect, angajîndu- ’ 
se să-l urmeze în conți- ) 
nuare cu devotament, fi- t 
indcă numele său a deve- , 
nit deja simbol al viitoru- 1 
lui fericit și prosper al l 
patriei. ț

sarci- 
înce- 

Merite deo.se- 
minerilor
conduse

UI de la 
și Bărbă- 
tone și, 

livrate

această lună, acumulea- 
începutul anului 

cantitate suplimentară

de 
prin 

repa- 
utila- 

jclor din dotarea minelor,

După cum sîntem informați, prin telefon, de maistrul principal Aurel Nelcp- 
cu, șeful sectorului IV al I.M. Lonea, de la începutul anului colectivul de mun
că din acest sector a extras peste plan 17 000 tone cărbune. Alături de alte 
găzi fruntașe, la acest succes și-a adus contribuția și formația de mineri 
dusă de brigadierul Ion Boteanu, brigada sporind randamentul de la 6,5 
ne/post la 8,5 tone/post. In imagine, schimbul condus de Martin Vișchi.

bri- 
con- 

to-

T R I L A
pledoarie pentru progres și bunăstare

(In pa,’, a >a)

■ Pe marginea plenarei Comitetului mu
nicipal U.T.C.

■ Dimensiuni noi, într-o străveche așezare
■ Microinterviul săptămînii

(In pag. a 2-a)

ca un sprijin acordat mi
nerilor, au depășit sarcini
le de plan la zi, de la în
ceputul anului — la pro
ducția marfă cu 20 531 000 
lei, din care 15 000 000 lei 
la piese de schimb. Unită
ților miniere le-au fost 
livrate în plus, în aceeași 
perioadă, peste 2 000 stîlpi 
hidraulici, 890 tone armă
turi metalice de mină și 
150 tone tuburi de aeraj.

• Brigăzile 3 Livezeni și 
4 Lupeni Valea de Brazi 
din cadrul l.A.C.M.M. Pe
troșani au executat de la 
începutul anului, pentru 
mineritul Văii Jiului, lu
crări de construcții mon
taj de peste 2 milioane lei 
în plus față de sarcinile 
planificate.

D intre constructo
rii, nu numai din
Petroșani, ci și 

din Valea Jiului, Du
mitru Carcalici este cel 
mai la înălțime. Firesc, 
pentru că el lucrează pe 
cea mai puternică și 
cea mai înaltă macara 
acum in funcțiune în 
municipiu : MTA 80-100 
tf/m, un colos, o uzină

Orașul văzut 
de pe schele

pe șine, a cărei 
tare durează, după 
tea tehnică, trei 
mia',.

Intr-o scurtă 
de prînz, cînd a 
de la cei 40 de 
înălțime, după < 
case încă o benă de be
ton pentru ultimul etaj 
al viitorului hotel din 
Petroșani, l-am rugat să 
ne împărtășească impre
siile sale asupra orașu
lui, cum îl vede el, de 
acolo, de sus. Și aceste 
impresii s-au dovedit a 
fi și amintiri, pentru 
că Dumitru Carcalici 
lucrează, în Valea Jiu
lui, de peste 30 de ani. 
Atunci, eu macarale pi
tice, sau, cum li se mai 
spunea „Catarg", 
tea să domine
Acum...

Acum, peste 
peste amintiri, 
ales peste acești două
zeci de ani de rodnice 
împliniri, privirile-i 
dc-abia pot să cuprindă

C.T. IHACONU

mon 
car 

săplă

pauză 
coborît 

metri 
ce ridi-

pu- 
orașul

timp și 
dar mai

(Cont io pag. a 2-a)
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Exigențe sporite în activitatea 
politico-educativâ a tineretului

• Pe marginea plenarei 
Comitetului municipal U.T.C.

Educarea comunistă a ti
nerei generații, participa
rea tuturor tinerilor din 
municipiu la dezvoltarea e- 
conomico-socială a Văii Ji
ului, în spiritul orientări
lor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidu
lui, al documentelor adop
tate de Forumul tineretu
lui, constituie unu) dintre 
obiectivele primordiale ale 
comitetelor municipal, oră
șenești și comunale ale 
U.T.C., ale tuturor organi
zațiilor U.T.C.

Intr-o analiză atentă a 
implicării tuturor organelor 
și organizațiilor U.T.C. în 
desfășurarea procesului e- 
ducativ al tinerilor prile
juită de recenta plenară a 
Comitetului municipal
U.T.C.. au fost relevate pre
ocupările sporite pe ■ care 
organizațiile de tineret le 
manifestă pentru creșterea 
puterii de influențare a în
tregii activități politico-ide- 
ologice, cultural-educataive 
și artistice, de formare a 
omului nou. cu îrialte tră
sături morale, cu o bună 
pregătire politică și profe
sională.

A fost, de asemenea, re
levat efortul depus de că
tre organele și organizațiile 
U.T.C. în vederea educării 
tineretului în spiritul con
cepției material ist-științifi
ce despre lume și viață, al 
promovării neabătute în 
rindul tinerilor a normelor 
eticii și echității socialiste

Persistă însă o serie de 
neîmpliniri în stilul de 
muncă al organizațiilor 
U.T.C. Faptul că există în
că abateri ale unor tineri

Start promițător în recoltarea
fructelor de pădure

Sintem in miez de vara, perioada ce coincide și 
cu demararea campaniei de recoltare a fructelor de 
pădure. Cum se desfășoară această acțiune intr u- 
nul din marile bazine silvice ale municipiului nos
tru ? — iată tema discuției purtate cu ing. Adrian
Tatulici, șeful Ocolului

— In acest an, planul o- 
colului nostru prevede re
coltarea a 77 tone fructe 
de pădure. Avînd în vede
re aceasta, permiteți-mi, 
pentru început, să punctez 
eiteva din măsurile luate, 
încă din primăvară, in ve
derea bunei desfășurări a 
acțiunii de recoltare. In 
primul rina, au fost ame
najate și dotate cu cele 
necesare opt puncte de a- 
chiziție

— Vă rugăm să le enu- 
inerați.

— Este vorba despre cen
trele de preluare de la 
Bărbăteni, Uricani, Buta, 
Bilugu. Valea de Pești, 
Gîrbov, Cimpu Mielului 
și Ple.șa. La primele trei, a 
început deja preluarea de 
la culegători a fructelor de 
pădure. In celelalte bazine 
se așteaptă coacerea fruc
telor. Precizez că la toate 
cabanele noastre au

EXPOZIȚIE. In întîmpi- 
narea Zilei minerului, Mu
zeul mineritului Petroșani 
găzduiește o expoziție de 
medalii și insigne mine
rești. Expun Petru Melha 
și Ion Velica, membri ai 
secțiunii I Petroșani a So
cietății de Numismatică 
Română. Deschisă în pe
rioada 24 iulie — 15 august, 
expoziția are program de

de la disciplina de produc
ție, absențe de la serviciu, 
lipsă de preocupare din 
partea unor tineri pentru 
calitatea producției demon
strează că nu toate orga
nele și organizațiile U.T.C. 
s-au implicat corespunză
tor în rezolvarea proble
melor ivite în activitatea 
de zi cu zi, existînd serioa
se rămineri în urmă în 
ceea ce privește dezvolta
rea in rindul unora dintre 
tineri a unei atitudini res
ponsabile față de muncă. 
Un accent deosebit se im
pune a fi pus pe întărirea 
activității de educare a ti
neretului, în primul rînd 
prin îmbunătățirea conținu
tului acțiunilor de propa
gandă științifică, eliminarea 
tendințelor de formalism, 
prin atrager*»i unui nurflăr 
sporit de tineri. în mod 
deosebit a celor care acti
vează direct în producție, 
la acțiuni culturale, antre
narea lor în cadrul forma
țiilor artistice cu activitate 
susținută în cadrul Festi
valului național „Cîntarea 
României".

Așa cum s-a subliniat în 
plenară, organizația muni
cipală U.T.C. trebuie să 
găsească noi forme și me
tode pentru creșterea cali
tății procesului educativ al 
tineretului pentru muncă și 
viață, proces complex, cu 
vaste implicații economice 
și sociale. Sc impun acți
uni ferme pentru înarma
rea tinerilor cu un larg 
bagaj de cunoștințe politi
ce și profesionale, în pri
mul rînd pe cei care lu
crează nemijlocit în minerit.
Horațiu ALEXANDRESCU

silvic Lupeni.

create condiții optime pen
tru Cazarea culegătorilor. 
Am acționat din vreme și 
în ceea ce privește popu
larizarea avantajelor ma
teriale pe care le pot a-

Microinterviul 
săptăminii

_duce recoltarea și preda
rea, la centrele de achizi
ții, a fructelor de pădure.

— Care sînt aceste a- 
vantaje ?

— Drumeția, mișcarea pe 
munte înseamnă sănătate. 
Asta se cunoaște Pe lingă 
aceasta, cei care predau 
fructele - centrelor de achi
ziție pot să-și creeze Veni
turi bănești suplimentare. 
Noi preluăm zmeura plă
tind-o cu 10 lei .pentru un 
kilogram, iar afina cu 13 

fost lei/kg. Gheorghe OLTEANU

vizitare zilnic între orele 
10—17. (I.B.)

SPAȚIUL de parcare al 
garajului Petroșani din ca
drul S.U.C.T., realizat prin 
extindere, este aproape in 
întregime amenajat și be
tonat. Acum majoritatea 
mașinilor dc aici parchează 
pe acest loc, bine îngrijit, 
unde șoferii își pot repara 
și întreține mașinile în 
condiții optime. Lucrările 
continuă pentru amenaja
rea întregului perimetru

• Hotărîre
(Urmare din pag. I)

Cu inte) es nemărginit 
și totală aprobare au f >st 
primite de întreaga opinie 
publică din patria noastră, 
de miile de oameni ai 
muncii ideile de excepțio
nală însemnătate cuprinse 
în magistrala cuvîntare a 
secretarului general al 
partidului, rostită cu două 
zile în urmă, în încheierea 
lucrărilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. și a activului cen
tral de partid. In mod deo
sebit au reținut atenția o- 
rientările cu privire Ia 
continuarea politicii de 
dezvoltare a forțelor de 
producție și a proprietății 
socialiste, imprimarea unei 
noi calități, superioare. în 
toate domeniile de activi-

Dimensiuni 
străveche

înfățișarea comunei A-' 
ninoasa s-a schimbat total 
în acești ani ai perioadei 
pe care cu toții o numim 
„Epoca N i’ c o 1 a e 
Ceaușescu". Se conturea
ză un puternic centru ci
vic, cuprinzînd blocuri noi 
de locuințe. un magazin 
general în construcție, o 
modernă bază sportivă, cu 
complex hotelier, sală și 
poligon de tir cu arcul, te
renuri de tenis și fotbal. 
De fapt, e clar că nu e- 
xistă domeniu în care îm
plinirile așezării să nu fie 
semnificative: sfera ser
viciilor s-a dezvoltat prin 
darea în folosință a unor 
secții ale cooperației meș
teșugărești și ale comerțu
lui. De curînd s-a dat în 
folosință un dispensar co-

— Ce altceva mai aveți 
in vedere ?

— O inițiativă în pre
mieră : amenajarea, la ca
banele și cantoanele silvi
ce, a unor tabere de elevi 
— rîte 20, 30 pe serie, co
piii fiind remunerați pen
tru activitatea de recoltare 
a fructelor de pădure. Ast--. 
fel de tabere vor funcțio
na, incepînd cu 10 august, 
la Valea de Pești, Buta 
și Cimpu Mielului.

— Aminteați, la începu
tul discuției noastre, că 
activitatea de recoltare a 
început la 15 iulie. Care 
sînt rezultatele de pină a- 
cum ?

— , Pînă la această oră, 
s-au recoltat 2200 kg afină 
neagră și 250 kg de zmeu
ră In toate bazinele se 
urmărește evoluția fructi- 
fcației în vederea cunoaș
terii momentului prielnic 
culegerii.

— Cum se prezintă re
colta acestui an ?

— După prognozele noas
tre, va fi o recoltă bogată, 
lucru ce ne face să cre
dem că planul va fi reali
zat.

de parcare al acestui ga
raj. (V.B.)

.EXCURSII. La sediul 
Casei pensionarilor din Pe
troșani se mai pot face, 
pînă azi, 26 iulie a.c., în
scrieri pentru excursia 
programată în nordul ță
rii, în zilele de 16—21 afi- 
gust. De asemenea, se or
ganizează o excursie în 
nordul Moldovei cu auto
carul O.J.T. pentru luna 
septembrie. (V.S.)

„PLOMBE". Echipa de 
asfaltatori din Petrila, con-

fermă și angajare responsabilă
tate, aplicarea cu cele 
mai bune rezultate a me
canismului economic și 
creșterea rentabilității, a- 
dîncirea democratismului 
socialist și perfecționarea 
autoconducerii muncito
rești.

In lumina cerințelor și 
sarcinilor trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
organele și organizațiile 
de partid, colectivele mun
citorești din Valea Jiului 
își regăsesc îndatorirea de 
onoare de a spori partea 
d- contribuție a municipiu
lui nostru la înfăptuirea 
obiectivelor adoptate de 
Congresul al XlII-lea al 
partidului. Răspunzînd 

chemării patriotice adresa
te minerilor Văii Jiului, co
lectivele acestui puternic

noi, într-o 
așezare»

muna! și unul de întreprin
dere. eu secții de medicină 
generale, pediatrie, sto
matologie. ■Copiii noștri 
învață în două școli gene
rale. cei mici au la dispo
ziție 3 grădinițe, de educa
ția lor ocupîndu-se 38 de 
cadre didactice.

Mulți dintre cei 5600 de 
locuitori ai comunei lu
crează cu precădere în mi
nerit. la întreprinderea din 
localitate, unde îmi desfă
șor și eu activitatea și un
de ne bucurăm cu toții 
de condiții optime de mun
că, grație investițiilor mari 
făcute in acești ani, care 
au condus la moderniza
rea activității din subte
ran la ușurarea efortului 
minerilor. A căpătat noi 
dimensiuni o îndeletnici
re tradițională a oamenilor 
așezării — creșterea ani- 
hiâ'elor — realizările de 
p’nă acum însemnînd o 
contribuție importantă la 
. or< i etizarea programului 
de autoaprovizionare.

Sînt. acestea, numai cî-, 
teva dintre împlinirile de 
astăzi ale Aninoasei, sînt 
roadele acestor ani de fer
tilă devenire a localității 
— Care, asemenea tuturor 
localităților patriei, a în
florit în cele două decenii 
ale „Epocii Nicolae 
Ceaușescu".

Gheorghe PETRILEANU, 
deputat, comuna Aninoasa

ORAȘUL
'Urmare din pag. 1'

construcțiile care s-au 
înălțat și la care, el cu 
macaraua sa. au semnat 
„pontajul" unei munci 
pline de abnegație. A 
lucrat la cartierul Ae
roport, unde își are lo
cuința, intr-acolo, îmi 
arată el, in prelungirea 
masivului braț al utila
jului. Și, rotind ușor 
privirea, așa cum - știe 
să rotească macaraua, 
inventariază, cu mîn- 
drie, „zestrea" de fru
mos a orașului; cartie
rul Hermes, cartierul

dusă de Ion Basanete, a 
început lucrările de plom
bare a gropilor pe artera 
principală .de circulație. 
Deocamdată s-a plombat cu 
asfalt porțiunea 
între cartierul 8 Martie 
consiliul popular și, pe 
distanță de circa 200 
metri, pe drumul ce duce 
la cabana Lunca Florii. 
(V.B.) 

cuprinsă
și
o

de

detașament muncitoresc 
vor trebui să acționeze cu 
și mai multă fermitate și 
angajare pentru sporirea 
producției fizice de cărbu
ne. Potențialul actual al 
întreprinderilor miniere 
dotate cu tehnică de înal
tă productivitate este în 
măștii â să asigure ritmuri 
și proporții sporite, la ni
velul importantelor inves
tiții acordate pentru mo
dernizarea minelor și a 
cerințelor economiei națio
nale. Eforturilț și preocu
pările conducătorilor lo
curilor de muncă, mineri, 
ingineri, tehnicieni și maiș
tri, ale mecanicilor care 
deservesc marile utilaje 
fetuie îndreptate spre o 
creștere a producției zil- 
n.ce. a productivității mun- 

, cii și vitezelor de avansa
re. st fel ca pe acest au să 
se realizeze integral sarci
nile de plan și, concomi
tent. să se asigure o temei
nică pregătire a producției 
cincinalului următor. Ex
periența bogată a olecti- 
veloi fruntașe, capacitatea 
ș> f< rța product vă a brigă
zilor care în decursul ani
lor au întărit tradiția mun
citorească a Văii Jiului

Două harnice muncitoare care sc evidențiază în 
cadrul colectivului de la întreprinderea de tricotaje 
din Petroșani sînt Varia Menghea și Florica Drăgoi.

VĂZUT DE PE
Carpați, cartierul Petro- 
șani-Nord, apoi spita
lul, stadionul, magazinul 
„Jiul", Casa de cultură, 
noul sediu al teatrului, 
po^ta. Și enumerarea ai 
putea continua, adaugă 
interlocutorul cu un 
zîmbet.

Ar putea continua, 
înțelegem, cu alte sem
nificative repere edili
tare și arhitectoni e din 
Petroșani, cu altele încă 
aliate pe planșetele pro- 
iectanților, pentru că 
localitatea este, aseme
nea multor așezări ale 
țării în această fertilă 

zonei de agrement 
a—Lupeni, com- 
ansamblului fol- 

„P a r î rț g u 1" 
de cultură a sin- 

un a- 
penlru

ț

vor oferi

resc al 
B r ă i ■ 
ponenții 
doric 
al ■ Casei 
dieatelor 
tractiv spectacol 
mineri. Vor evolua, pe sce
na amenajată în aer liber, 
formația de dansuri, 
chestra și soliștii 
populară. (S.B.)

CONCURS. De 
riatul literar al 
de stat „Valea 
flăm că în ziua 

constituie garanții ale vi- 
■ itoarelor succese pe care 
minerii din bazinul nostru 
carbonifer le pot obține, 
răspunzînd, astfel. prin 
fapte de muncă grijii cu 
care sînt mereu înconju
rați, măsurilor de excepțio
nală însemnătate adoptate 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață, 
chemării secretarului ge
neral a) partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
Minerul de onoare al țării, 
de a contribui cu întreaga 
pricepere la întărirea bazei 
de materii prime și ener
getice a tării.

Cu eroism și înaltă ab
negație patriotică, țara în
treagă își urmează condu
cătorul. avînd neclintită 
hotărîrea de a asigura în
făptuirea tuturor ’obiecti
velor stabilite de partid, 
de a da viață indicațiilor 
și orientărilor trasate, de 
secretai ul general al parti
dului. ctitorul României 
socialiste înfloritoare de 
astăzi, genial strateg poli
tic șî bărbat de stat, sub 
conducerea căruia năzuim 
spre împlinirea în țara 
noastră a viitorului de aur 
al omenirii — comunismul!

SCHELE
„Epocă Nicolae 
Ceaușescu", un oraș pe 
șantier. Un oraș care 
și-a definit deja perso
nalitatea și Care și-o 
întregește. Un oraș ale 
cărui construcții poartă 
harnice și competente 
nume de constructori 
— un detașament din 
care desprindem name- 
simbol ca Petre Cosma, 
Viorel Cimpoiâ, Con
stantin Mihaescu, Ion 
Trântea, maiștri. Gheor
ghe Negrea. Mihai A- 
savei. Dumitru Posto- 
lache, Dumitru Roșu, 
șeii de formații.

gust va avea loc un con- j 
curs de ocupare a unor I 
posturi — corp ansamblu I 
— in vederea depistării de I 
noi talente dramatice, pen
tru a fi folosite în specta
colele stagiunii viitoare.
(A1.I1.)

I 
I

or-
de muzică Rubrică realizată de 

C.T. DIACONU
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Localitățile Văii Jiului, pe treptele afirmării socialiste

E T R I AlP
pledoarie pentru progres și bunăstare

„J

Cronică în cărbune
Timpul geologic a în

cremenit în crenelele de 
piatră ale Parîngului și 
Șureanului, acolo sus, în 
mirificul pădurilor de 
brazi, în preluci, străju
iesc întîile borne ale is
toriei Petrilei. Aici au 
păstorit și și-au apărat 
pămîntul țăranii jieni, în- 
genuncheați doar vremel
nic, dar niciodată înfrînți. 
Cu aproape 130 de ani 
în urmă, universul pa
triarhal a fost tulburat de 
cei care căutau „piatra 
care arde", întîi la Petri
la, apoi la Lo
nea, C i m p a. Jieț. 
cărbunele a fost combus
tibilul care a propulsat 
localitățile Jiului de Est 
spre civilizație. Mai în- 
tîi, cu pași șovăielnici, 
fiindcă soarele subteran al 
altor ere geologice n-a 
încălzit și luminat viața 
localnicilor, dar după E- 
liberare, breasla mineri
tului, preparatorii, ceilalți 
oameni ai muncii și-au 
rostuit liber destinele, 
sub zodia muncii pline 
de abnegație, spre binele 
lor si al țării. Cea mai 
amplă și profundă, boga
tă în mutații structurale 
soci al-economice și politi
ce s-a dovedit a fi, ca și 
pentru întreaga noastră 
n a ț i u n e, „Epoca 

’Ceaușescu", statisticile o 
demonstrează elocvent, 
la nivelul producției, in 
ceea ce privește dezvol

Cifre și fapte 
grăitoare

• In anii de profun
de împliniri ai „Epocii 
Ceaușescu", în Petrila 
s-au construit peste 49<’>o 
de apartamente in 
blocuri, ceea ce repre
zintă 80 la sută din spa
țiul locativ al orașului.

• Zestrea comercială 
a petrilenilor s-a îm
bogățit substanțial, prin 
darea în folosință, în 
acest cincinal, a maga
zinului general, la care 
se adaugă alte unități 
noi, deschise la parte
rele blocurilor din noul 
centru civic. Practic, 
rețeaua comercială s-a 
înnoit aproape total.

• Spitalul orășenesc 
Petrila dispune de 205 
paturi ; in unitățile sa
nitare își desfășoară 
activitatea 38 dt medici 
•i 120 cadre sanitare.

• In cele șase școli 
generale și la Liceul in
dustrial învață peste 
4 100 de elevi. în proce
sul instruct! v-cducativ
sînt implicate 143 de
cadre didactice.

• In cele două .lu-
buri muncitorești din
Petrila și Lonea, la
căminele culturale din
Cimpa și Jieț activează
numeroase formații ar-
tistice.

Pagină realizată de 
Teodor RUSU, 
Ion VULPE

tarea patrimoniului ar
hitectonic, social-cultu
ral, comerțul, învățămm- 
tul. sănătatea, manifestă
rile cultural-artistice și 
sportive, deci condițiile 
de muncă și de viață ale 
petrilenilor. Cel mai de 
seamă bărbat al poporu
lui nostru, consecvent re
voluționar și cutezător 
gînditor, mesager al idea
lurilor de pace și colabo
rare ale poporului ro
mân. secretarul general 
al partidului, președintele 
României socialiste, a pur
tat, in calitate de Miner 
de onoare al țării. un 
dialt g amplu și perma
nent cu oamenii muncii 
din Petrila, cu prilejul 
vtz.iteF’r efectuate în Va
lea Jiului sau la Bucu
rești. mărturii elocvente 
ale grijii și atenției con
ducerii de partid și de 
stat, a tovarășului Nicol ie 
Ceaușescu, sînt înnoirile 
fundamentale în toate 
domeniile vieții Petrilei. 
Cărbunele și munca entu
ziastă sînt așadar simbo
lurile blazonului de vred
nicie ale Petrilei, în con
stelația Văii Jiului, aceas
tă cetate muncitorească 
bucurîndu-se de un bine
meritat prestigiu, pentru 
modul exemplar cu care 
locuitorii ei își fac dato
ria, cu lucidă angajare 
politică, cu entuziasmul 
continuei autodepășiri.

Ilustrafă din Petrila : 
cartierul 8 Martie, in ca
re locuiesc și ortacii lui 
Ștefan Alba, în apar
tamente mobilate și cu 
produsele secției de mo
bilă din oraș.

Egalitate deplini, satisfacții plenare
In anii socialismului, femeia și-a împlinit voca

tional destinul fiind tovarășa de viată, dar și de 
muncii a bărbatului. In acest context, in glorioșii ani 
ai „Epocii Ceaușescu" s-au înregistrat schimbări spec
taculoase in structura forței dc muncii a orașului 
Petrila. In întreprinderile miniere Petrila și Lonea, 
la preparație, in unitățile comerciale, sanitaro sau de 
mvățămînt ele își desfășoară activitatea, dînd dova
dă de vrednicie și entuziasm. La indicația secretaru
lui general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a luat in seamă potențialul forței feminine de 
muncă din Vale, în iunie 1980 și-a deschis porțile 
Secția de mobilă Petrila a l.P.L. Deva, unitate în care 
majoritatea covârșitoare a muncitorilor este alcătui
tă din femei. In numai cinci ani, Nastasia Bocioacă, 
Dorina Piroșka. Lucreția Reguș, Dumitra Gogiu și 
altele, soții sau fiice de mineri, s-au calificat, au de
venit șefe de echipă, mai mult chiar împreună cu 
colegele lor de muncă au reușit să tripleze produc
ția zilnică de garnituri dc mobilă, produsele realiza
te aici fiind deja apreciate j£i întreaga țară.

Moderna preparație 
de cărbune, unde pro
ducției subteranelor i 
se adaugă noi valențe 
calitative.

Ctitori ai propriului destin
a in

șii-
re-

con-
esle 

că la 
colec-

In marea epopee 
trecerii socialiste, 
nerii petrilcni s-au 
marcat prin rezultate dem
ne de laudă; remeinoiând 
anii de început ai 
strucției socialiste, 
semnificativ faptul 
8 seplem' "ie 1949 
tivul minei Petrila a lan
sat prima chemare la în
trecere către minerii ță
rii, către alte colective 
de muncă, in anul urmă
tor mina Petrila a fost 
distinsă cu Diploma și 
Steagul roșu de întreprin
dere fruntașă pe ramură. 
In cele șapte cincinale de 
construcție și edificare a 
socialismului, colectivele

Orizontul mecanizării
Pînă în preajma anilor 

’60, munca în subteran 
presupunea mari eforturi 
fizice, productivități scă
zute; deunăzi directorul 
minei Lonea, Viorel Boan- 
tă își aducea aminte că 
pe vremea cînd era ingi
ner stagiar imaginea cailor 
de mină era încă vie între 
ortacii mai vîrstnici. Cele 
două decenii de înfloritoa
re izbînzi ale „Epocii 
Ceaușescu" au marcat, ca 
și în toate domeniile vie
ții economice românești, 
profunde mutații, la îndem
nul Minerului de onoare al 
țării, mecanizarea lucrări
lor în subteran a devenit 
cuvîntul de ordine al mi
nerilor din Vale. In aba
tajele Lonei și Petrilei au 
fost montate complexe me
canizate, combine de tăie
re și de înaintare, fluxul 
de transport se desfășoară 
p« benzi. Calificarea, po
licalificarea, specializarea 

Petrila și Lonea, 
muncii dc la sec- 
preparâție, din 
unități economi- 

suecese 
vredni- 

niuncito-

minelor 
oamenii 
ția de 
celelalte 
ce au repurtat 
meritorii, ștafeta 
ciei, inițiativele 
rești, și-au demonstrat ca
litățile de formare a ge
nerațiilor noi, ai căror 
reprezentanți sini oameni 
cu o înaltă pregătire pro
fesională, eu un larg o- 
rizont politic și profesio
nal. Cei care și-au I 
datoria exemplar, < 
decenii de activitate 
subteran sau în 
locuri de muncă, au 
mit răsplata binemeritatei 
odihne. In această perioa- 

lăeut 
după 

• • in
alte
pri-

pe operații au deschis o- 
rizontul tehnic, mai mult 
chiar, investiția de gîndire 
a minerilor-tehnicieni, 
maiștrilor și inginerilor a 
dat roade prețioase ; la 
Lonea și Petrila s-a experi
mentat și este generalizată 
o nouă metodă de exploa
tare a cărbunelui sub ta
van artificial Remarcabil 
este faptul că din anul 1979 
ambele colective miniere 
relizează o producție anua
lă, -care depășește, pentru 
fiecare, milionul de tone 
de cărbune, în acest an se 
vor extrage în total peste 
2,5 milioane tone. In acest 
context, veniturile mineri
lor au crescut substanțial 
in ultimele două decenii. 
Un exemplu concret, la 
mina Petrila retribuția 
medie lunară în cincinalul 
1971—1975 era de 2266 lei, 
în anul trecut a ajuns 
4325 lei, la care se adaugă 
alte înlesniri

da printre formațiile frun
tașe se detașează brigăzi
le lui Ștefan Alba, Fran- 
cisc Kovacs (l.M. Petrila), 
Grigore Mîndruț, Andrei 
•Antal (l.M. Lonea) și al
ții. Vrednicia și inteligen- ' 
ța tehnică a oamenilor ‘ 
muncii din Petrila au creat 
însemnate valori materia
lo și spirituale, demni 
proprietari, producători și 
beneficiari ai muncii lor, 
ei transpun în fapte în
de ninirile și indicațiile 
secretarului general al
partidului. convinși fiind 
că astfel contribuie cu
forțe sporite la îmbogă
țirea zestrei energetice a 
țării.
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memento
Rezoluție românească

9

adoptată de Conferința pentru 
examinarea și ct a luarea rezultatelor 

Deceniului O.N.U. pentru femei

NAIROBI 25 (Agerpres). 
In capitala Kenyei, Nai
robi, contiauă luc rările Con
ferinței mondiale pentru 
examinarea și evaluarea 
rezultatelor Deceniului 
O N.U. pentru femei.

La inițiativa țării noas
tre, principalul comitet 
plenar al Conferinței a a- 
doptat prin consens rezo
luția privind „Anul Inter
național al Tineretului — 
dreptul la educație al ti
nerelor fete".

Rezoluția româneas -5 — 
la care s-au alăturat, în 
calitate de coautori, 54 de 
țări de pe toate continen
tele, evidențiind importan
ța capitală a exercitării 
dreptului la educație pen

INTR-UN DISCURS ros
tit la Universitatea din Dar 
ei Salaam, liderul Partidu
lui Laburist din Marea 
Britanje, Neil Kinnock, s-a 
pronunțat în favoarea con
vocării unei conferințe 
mondiale consacrate exa
minării crizei datoriei ex
terne. El a lansat, totoda
tă, băncilor occidentale a- 
pelul de a anula sau re- 
eșalona datoriile externe 
ale țărilor „Lumii a treia" 
pentru a contribui astfel 
la dezvoltarea lor econo
mică — transmite agenția 
Prensa Latina.

LA HEILBRONN s-a 
desfășurat Forumul miș
cării antirăzboinice din lan
dul Badcn-Wurtemberg, 
relatează agenția TASS. Au 
participat parlamentari, 
personalități politice și ale 
vieții sociale, delegați ai 
organizațiilor de militantă 
pentru pace din land. In 
luările de cuvînt, partici- 
panții au cerut încetarea 
imediată a cursei înarmă
rilor, înlăturarea rachete
lor nucleare americane cu 
rază medie de acțiune de 
pe teritoriul R.F.G.

GUVERNUL francez a 
s^doptat un set de măsuri 
îi potriva regimului do 

tru deplina înflorire a 
personalității umane — sa
lută acțiunile prevăzute a 
fi întreprinse în acest do
meniu, la nivel național și 
internațional, în folosul ti
nerelor fete, în cadrul A- 
nului Internațional al Ti
neretului „Participare, Dez
voltare, Pace".

In baza rezoluției iniția
te de România, guvernele 
tuturor statelor, precum și 
Organizația Națiunilor U- 
n.'te, UNESCO și alte or 
ganisme internaționale sînt 
chemate să-și sporească e- 
forturile pentru promova
rea, pe plan mondial, a 
dreptului la educație al 
tinerelor fete.

apartheid „inadmisibil" 
din Africa de Sud, a a- 
nunțat premierul Laurent 
Fabius. Potrivit agenției 
France Presse, a fost hotă- 
rîtă rechemarea imediată 
a ambasadorului francez în 
Africa de Sud. Totodată, 
Franța a sesizat Consiliul 
de Securitate asupra unui 
proiect de rezoluție care 
condamnă practicile rasiale 
din Africa de Sud și a sus
pendat orice nouă investi
ție în Africa de Sud.

PARTIDUL comunist din 
Austria a adresat guvernu
lui acestei țări cererea de 
a întrerupe relațiile diplo
matice, economice și de 
altă natură cu regimul mi
noritar rasist de 
la Pretoria. In
tr-o declarație dată publi
cității la Viena, P.C. din 
Austria condamnă noile 
măsuri represive împotri
va populației africane ma
joritare din R.S.A. și cere 
desfășurarea la scară na
țională a unor ample ma
nifestații antiapartheid și 
de solidaritate cu popu
lația de culoare sud-afri- 
cană.

IN TRIMESTRUL al doi
lea al anului în curs, în 
Noua Zeelandă s-a înregis
trat cea mai înaltă rată a 
inflației din ultimii 38 de 
ani — relatează agenția 
China Nouă, citind datele 
publicate de Departamen
tul de statistică de la Wel
lington.

Conferința 
ministerială a 

„Grupului celor 
77“

DELIII 25 (Agerpres). La 
Delhi au început lucrările 
Conferinței ministeriale a 
„Grupului celor 77", între 
țările participante aflin- 
du-se și România.

Dezbaterile sînt consa
crate sistemului global de 
preferințe comerc iale și re
ducerii protecționismului 
in schimburile mondiale.

Conferința de la Delhi 
— transmite agenția Reu
ter — își propune să sta
bilească cadrul unor ne
gocieri pentru edificarea 
unui sistem global de pre
ferințe comerciale, care să 
permită accesul mai larg 
al produselor țărilor în 
curs de dezvoltare pe pie
țele statelor industrializate

Declarația președintelui R. P. Chineze
WASHINGTON 25 (A-

gerpres). Progresul relați
ilor de prietenie chino-a
mericane este în interesul 
ambelor popoare, ca și al 
păcii, a declarat Li Xian- 
nian, președintele R P. Chi
neze, la Washington, unde 
se află într-o vizită de 
stat. El a relevat că atita 
timp cît ambele părți a- 
deră cu strictețe la princi
piile stabilite în comunica
tele chino-americane, în

AISBERG PENTRU APĂ

Printre propunerile a- 
vansate în vederea apro
vizionării unor țări din 
zona Golfului cu apă, 
prin remorcarea unui ais
berg din Antarctida, se 
numără și proiectul can
didatului sovietic Iuri 
Bogomolov, relatează a- 
genția TASS. Pornind de 
la concluziile rezultate 
din eșecurile unor încer
cări deja efectuate, cer
cetătorul sovietic a ajuns 
la concluzia că trebuie a- 
lcs un aisberg do mărime 
mijlocie cu lungimea de 
cinci sute de metri, lăți
mea de trei sute de me
tri .și înălțimea de trei
zeci de metri,.avînd par
tea subacvatică de 200 de 
metri în profunzime. 
Muntele de gheață se va 
topi parțial în timpul 
transportului dar, ajun-

închsserea vizi ei lui T. Jivkov în Grecia
ATENA 25 (Agerpres). In 

cadrul convorbirilor care 
au avut loc la Atena în
tre* Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de
Stat al R.P. Bulgaria, pre
ședintele Republicii Elene,
Christos Sartzetakis, și
primul ministru Andreas 
Papandrcu, au fost discu
tate probleme ale dezvol
tării relațiilor bilaterale 
și probleme internaționa
le de interes comun, în
deosebi în legătură cu si
tuația din Balcani — se a- 
rală în știrea difuzată de 
agenția BTA, la încheierea 
vizitei președintelui Con
siliului de Stat al R.P.B. 
în Grecia.

După încheierea convor
birilor, la Atena a avut loc 
o conferință de presă, în 
cadiul căreia Todor Jiv
kov s-a pronunțat pentru 
revenirea la procesul de 
destindere în relațiile in

•raporturile bilaterale poate 
fi realizat un progres sus
ținut și stabil.

Dezvoltarea cooperării 
chino-americane nu trebu
ie redusă la domeniul eco
nomic — a spus, potrivit 
agenției China Nouă, pre
ședintele R.P. Chineze, a- 
dăugînd că bunele relaț’i 
politice constituie o con
diție indispensabilă pen
tru dezvoltarea cooperării 
economice, în timp ce re
lațiile economice puternice

FAPTUL DIVERS

gînd în zona Golfului, el 
va avea încă volumul de 
0,1 kilometri cubi, ceea 
ce asigură 100 miliarde 
litri de apă.

IN ALPI

Trei alpiniști belgieni 
și-au pierdut viața în 
timpul unei ascensiuni 
spre vîrful Dent Blanche 
din Alpii elvețieni. 'Alpi- 
niștii încercau o escalada
re a versantului vestic 
al acestui pisc, înalt de 
4 364 m, cînd s-au prăbu
șit datorită unor cauze 
încă neelucidate, au a- 
nunțat surse elvețiene ci
tate de agenția AP. 

ternaționale, pentru redu
cerea competiției militare, 
pentru un dialog serios în
tre state cu orînduiri so
ciale diferite, în primul 
rînd în problemele limită
rii arsenalelor militare și 
nemilitarizării Cosmosu
lui. Vorbitorul s-a referit, 
totodată, la necesitatea de
pășirii divergențelor dintre 
unele state balcanice și 
creării unei zone fără ar
me nucleare în această 
parte a Europei.

La rîndul său, Andreas 
Papandrcu a adresat un 
apel țărilor mici care nu 
dispun de arme nucleare 
să contribuie prin toate 
forțele lor la revenirea la 
procesul de destindere, la 
preîntî mpinarea înarmării 
Cosmosului, la încetarea 
desfășurării de arme nu
cleare, la dezarmare pe 
bază de egalitate.

și substanțiale vor promo
va raporturile politice.

Rcferindu-se la situația 
internațională, președin
tele R.P. Chineze a subli
niat că menținerea păcii 
și dezvoltarea economică a 
devenit sarcina comună 
cea mai presantă a tuturor 
popoarelor. El a declarat 
că guvernul chinez pro
movează cu fermitate o po
litică externă independen
tă, de pace.

CU INIMĂ 
ARTIFICIALĂ

Eleva Fiona Coote, în 
vîrstă de 15 ani, din Aus
tralia, care trăiește de 
peste un an cu o inimă 
transplantată, are o viață 
normală, grație în mare 
măsură curajului și voin
ței ci, relatează agenția 
China Nouă. La 12 zile 
după operația efectuată 
în aprilie 1984 la un spi
tal din Sydney, ea a în
ceput exercițiile fizice 
pentru a-și recăpăta pu
terea. In prezent, ea mer
ge zilnic la școală cu au
tobuzul, pe o distanță de 
peste 5 kilometri, practi
că înotul timp de o oră, 
revine acasă Ia ora șase 
după-amiază, unde își 
pregătește lecțiile pentru 
ziua următoare și se ocu
pă de gospodărie. In plus, 
săptămînal participă la 
cursuri de balet.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Iubirea are mul
te fețe, I-II; Unirea: Ochi 
de urs; Parîngul: Sosesc 
păsările călătoare. j

LONEA: Ziua Z. 3

VULCAN — Luceafărul;
Kramer contra Kramer.

2

LUPENI — Cultural J 
Rîdeți ca-n viață.

URIC ANI; Raliul.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cadran mondial.
20.50 Secvențe cubaneze 

(color).
21,05 Amfiteatrul artelor.
21.35 Efigii ale muncii. 

Epoca Ceaușescu. 
Reportaj.

21.50 Telejurnal.

MEMENTO

Mica publicitate
Asociația de locatari Pa- 

ro.șeni încadrează : admi
nistrator. Condiții de în
cadrare — liceul teoretic și 
cazier juridic. (4060)

VIND urgent și conve
nabil, casă mare, ocupabi- 
lă. Petroșani, strada Gelu 
nr. 3. (4059)

SCHIMB apartament, 
două camere. Galați, cu 
similar, Petroșani, zona Ae
roport. Informații, Petro
șani, strada Unirii, bloc 
20, sc. 1, ap. 4. (4054)

SCHIMB apartament, 
două camere, Petrila, 8 
Martie 34/4, cu similar sau 
garsonieră, Petroșani.
(4061) i

Duminică, 28 iulie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor. 

Telefilmoteca de
ghiozdan. 
Așchiuță.
Episodul 1 
(color).

12,40 Din cununa cântecu
lui românesc — mu
zică populară, 
(color).

13,00 Album duminical, 
(color).
Din sumar :

— De la un șlagăr la 
altul.

— Pagini cinematogra
fice vesele.

— A te sprijini țfe pro
priul tău pămint... 
versuri.

— Tinerețe și dragoste — 
melodii.

-— La zi în 600 de se
cunde.

— Meridianele cântecu
lui.

— Telesport.

— Din istoria filmului 
mut.

— Secvența telespecta
torului.

14,45 însemne ale unui 
timp eroic 
(color).

19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea 

Epoca N i 
Ceaușescu 
(color).

19,35 Cîntarea 
(color).

20,15 Film artistic. 
Copiii lui Neuveux.

21,40 Melodii îndrăgite 
(color).

21,50 Telejurnal.

Luni, 29 iulie

azi 
colac

României

20,00 Telejurnal.
20,20 Priorități în econo-

mie.
20,40 Tezaur folcloric

(color).
21,00 Roman foileton.

Johann Sebastian

Bach.
(color).

21,50 Telejurnal.

Marți, 30 iulie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco-

nomie.
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20,25 Teatru TV.
Ciuta
de Victor Ion Popa 
(color).

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 31 iulie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomic.

20,35 Bătaia inimii cea 
mai curată
(color).
Emisiune de cîntece 
și versuri.

20,50 Tribuna TV — Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

21,05 Film serial.
Limita posibilului 
(color).

Premieră pe țară. 
Producție a televiziu
nii sovietice.

21,50 Telejurnal.

Joi, 1 august

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Invitație în studioul 

de concerte al radio- 
televiziunii
(color).

21,05 Memoria documente
lor.

21.20 Serial științific.
Planeta vie.
(color).

21.50 Telejurnal.

Vineri, 2 august

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
Recuperare, recondi- 
ționare, • refolosire.

20.35 Cadran mondial.
20.50 Amfiteatrul artelor

(color).
21.35 Efigii ale muncii.
21.50 Telejurnal.

Simbătă, 3 august

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de Săplă- 
' mină

(parțial color).
. Din sumar :

— Melodii populare.

— Gala desenului ani
mat.

— Melodia săptămînii.
— Univers românesc î 

1965—1985.
— Marile momente ale 

baletului.
— Moment poetic.
•— Atlas muzical.
— Telesport.
— Autograf muzical.

14,40 Iulie. Cronica eveni
mentelor politice.

19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19,50 Antologia umorului 

românesc (VIII). A- 
notimpuri.
I.L. Caragiale (partea 
a IlI-a).
(color). ,

20,35 Film artistic.
Socrul.
Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor 
cehoslovace.
(color).

22,00 Telejurnal.
22,10 Mondovision.
22,30 închiderea progra

mului.
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