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Patru întreprinderi 
miniere cu sarcinile 

zilnice depășite
Ife la dispeceratul Com

binatului minier Valea 
Jiului aflăm că la bilanțul 
zilei de 7 septembrie, pa

tru întreprinderi miniere 
— Petrila, Dilja, Uricani 
și Aninoasa — au raportat 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Cele 
mai mari cantități supli
mentare au fost extrase la 
I.M. Dilja și I.M. Petrila : 
183, respectiv 110 tone de 
cărbune. Din cadrul celor 
două întreprinderi consem
năm contribuția deosebită 
a sectoarelor I, de la I.M. 
Dilja. II și V, de la I.M. 
Petrila.

Acest succes situează 
sectorul II de la Petrila în 
fruntea întrecerii dintre 
sectoare cu 476 tone de 
cărbune extrase peste pre
vederi de la începutul lunii 
la care un aport deosebit 
l-au avut brigăzile condu
se de Alexandru I.azov, 
N. Tăian și Gh. Rotaru.

O nouă bandă de 
transport

Recent, la I. M. Live- 
zeni a fost dată in 
funcțiune cea de-a patra 
bandă transportoare. A- 
vînd o lungime de 60 me
tri, banda are rolul de a 
prelua cărbunele din des- 
censor și a-1 transporta pe 
flux. Lucrare de mare com
plexitate, montarea și da
rea în funcțiune a benzii 
a pus Ia încercare pricepe
rea și dăruirea maiștrilor 
Eugen Budoi și Gheorghe 
Popa, a lăcătușilor Teodor 
Pop și Adalbert Hueric.

<■ * li
■

' Va in farmăm
PE LOCUL I, In orașul Orăștie s-a desfășurat duminică, 3 septembrie a.c., faza județeană a concursului P.C.I. la care au participat formațiile civile de pompieri din județul Hunedoara. A- vînd o comportare meritorie, formația civilă de pompieri a I. M. Lonea a

DISCIPLINA FERMĂ
asigură reușitele brigăziiLa intrarea în sala de apel a minei Dîlja, pe un coridor, stau față în față două panouri. Pe unul, intitulat „Faptul zilei", pot fi citite cuvinte de laudă la adresa unui grup de tineri mineri de la sectorul VII, care a organizat o acțiune de muncă patriotică în sprijinul producției din. subteran. Tinerii sînt lăudați pentru faptul că, într-o singura zi, au confecționat în afara orelor de serviciu, o însemnată cantitate de elemente de vatră T.H., precum și o gură de rol, manifestînd astfel o atitudine înaintată față de muncă. Pe celălalt panou, însă, sînt consemnați zilnic nemotiyații și întîrziații de la serviciu...Puse față în față, aceste două panouri ilustrează două atitudini fundamental diferite. Dincolo de a- ceste laude și critici .îndreptățite, pot fi descifrate însă fapte care definesc atitudinea unui întreg colectiv față de îndatoririle ce-î revin. Fiindcă prin

Tinăra bobinatoare 
Rodica Dalcaș din sec
ția mecano-energelică a 
I.U.M. Petroșani, una 
din iscusitele meseriașe 
ale secției, în timpul e- 
xecuției bobinajulni unui 
agregat pentru sudură 
de 22 kW.

ocupat locul I cu 326 de puncte. (Ioan Mărgulescu).
AUTUMNALA. Evidentă și pentru lucrătorii de la alimentație publică, toamna își va revărsa cornul abundenței și la unitățile nr. 318 Cerna din Petroșani și nr. 327 Căprioara din Petrila. Sîntem asigurați că, din cele două mustării, nu vor lipsi pastrama de oaie și porc ; și rubiniul must. (I.V.) 

faptele sale de muncă din ultima vreme, harnicul colectiv al minei Dîlja dovedește hotârîrea sa de a se achita eu cinste de sarcinile ce-i revin în ceea ce privește creșterea producției de cărbune, în con-
Etîcă și echitate 

în abataje

dițiile calculului producției pe baza indicatorului producție netă. In ciuda unor dificultăți pe care le-a întîmpinat, în luna august planul extracției de cărbune a fost nu numai îndeplinit, ci și depășit. Faptul acesta, în a- parență nu prea deosebit, în realitate spune multe. Fiindcă a generat o atmosferă de emulație în întregul colectiv. Semnificative în acest sens sînt chemările la întrecere socialistă lansate de doi șefi de
Astăzi se deschide festivalul culturii și 

educației socialiste hunedorene

S A R MIS 7 8In toate localitățile . județul ui nostru astăzi se deschide festivalul culturii și educației socialiste hunedorene „Sarmis ’78", manifestare complexă, a- junsă la a IX-a ediție, organizată de Consiliul de educație politică și cultură socialistă al județului Hunedoara. Intrată In tradiția acestor locuri cu o istorie ce depășește două milenii, această suită de acțiuni, care se desfășoară pe parcursul unei luni, a intrat în tradiția vieții spirituale, devenind o sinteză a tuturor preocupărilor oamenilor muncii din județul Hunedoara, parti- cipanți activi. la Festivalul național „Cîntarea României", ediția a ll-a. „Transilvania, pămînț strămoșesc" este expunerea de deschidere a festivalului care va fi, pentru mii de artiști amatori, un, prilej de i-și exprima talentul în cadrul unor spectacole și expoziții de înaltă ținu
PRIN CONTRIBUȚIA 

CETĂȚENILOR din orașul Lupeni, în. ore de muncă patriotică au fost executate numeroase lucrări e- dilitar-gospbdăreșți. Valoarea totală a acestor lucrări la nivelul orașului, în primele opt luni, din acest an se ridică la circa 30 milioane lei. (V.S.)
DE SEZON. Intr-un ritm rapid se desfășoară aprovizionarea de toam- nă-iarnă a unităților de

k1Țroș4!$

I

brigadă : Gyula Raffay,de la sectorul V investiții și Gheorghe Matei, de la frontalul nr. 6 al sectorului II. Obiectivele întrecerii prevăd, printre altele, realizarea unor productivități sporite și eliminarea cu desăvârșire a absențelor nemotivate. Minerii din brigăzile care au lansat această chemare la întrecere sînt convinși că vor ocupa locuri de frunte. Convingerea lor se bazează pe o experiență bogată de muncă, de activitate perseverentă pentru formarea oamenilor ca mineri destoinici, harnici și disciplinați, pentru sudarea relațiilor de muncă dintre membrii brigăzii în focul luptei pentru învingerea dificultăților inerente mineritului. Bunăoară, brigada lui Raffay și-a eîștigat un adevărat renume la mina Dîlja. A mun-
V. STKAl'Ț

(Conlinuar» în pag. a 2-a)

tă. Manifestările de deschidere vor avea loc și mîine, la Sarmizegetusa, loc cu rezonanțe profunde pentru conștiința noastră, pentru istoria poporului. La Sarmizegetusa trăim cu i n tens ita te sentimentulcontinuității noastre istorice pe baza dovezilor materiale, trecutul și prezentul se contopesc în dragostea pentru patrie. Este, de a- semenea, o tradiție ca festivalul „Sarmis" să pornească din aceste locuri care au măreție și patetism, o forță evocatoare răscolitoare..Ediția a lX-a a festivalului ...Sarmis" este concepută, ca și în alți ani, în patru sâptămîni tematice, dedicate manifestărilor po- litieo ideologice (11—17 septembrie), literaturii, filmului și artelor plastice
■ T. SPATARU

(Continuare ia pag. a 3-a)alimentație publică din\ municipiul nostru. Pînă în 1 prezent au fost conserva- I te sau însilozate 7 tone I de castraveți în oțet, o | tonă de usturoi, o tonă de i ardei iute. In cămările I I.C.S.A. și A.P. ale între- . prinderilor comerciale din I Vulcan și Lupeni vor mai ■ fi depozitate 40 tone cartofi, 30 tone varză, 6 tone ceapă. (I.V.)
aă iiiiGHtium

Tovarășul Nrcolae Ceaușescu 
a asistat la exerciții și aplicații 

militare, demonstrative 
în zona Brăila - GalațiTovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate, a asistat vineri, la exerciții și aplicații militare demonstrative cu trageri d(; luptă în zona Brăila—Galați.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a fost Însoțit de tovarășii Iosif Banc, Constantin Dăscălescu, Ilie Verdeț, Ion Coman, George Homoștean, ministrul de interne, Ion Catrinescu, prirn-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.La sosirea comandantului suprem, o gardă de onoare constituită din ostași ai armatei noastre a prezentat onorul.Tovarășul N 1 c o 1 a e Ceaușescu a fost primit cu deosebit entuziasm de cadrele de conducere ale armatei, de comandanții și ostașii participant la e- xerciții și aplicații.General-colonel Ion Cuman, ministrul apărării naționale, a exprimat cele mai calde sentimente de ' bucurie și recunoștință a- le întregii armate pentru onoarea făcută prin participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la această acțiune, grăitoare expresie a grijii permanente pe care partidul, secretarul său general, președintele Republicii, comandantul suprem al forțelor armate o poartă armatei, întăririi necontenite a capacității ei de . luptă, a puterii de a- părare a patriei.Exercițiile și aplicațiile executate de unități și subunități de diferite arme, inclusiv trecerea Dunării, au constituit o verificare a pregătirii forțelor noastre armate, a comandanților, ofițerilor din statele majore, activiștilor de partid, a capacității lor de a organiza și conduce acțiuni de luptă complexe, în cooperare cu gărzi patriotice și alte formațiuni din sistemul național de

Consfătuirile cadrelor didactice 
din Valea JiuluiIeri au început consfătuirile cadrelor didactice,, acțiune metodică și organizatorică desfășurată în scopul pregătirii temeinice a noului an școlar 1978— 1979.La consfătuirile din Valea Jiului au participat 

tovarășii Gheorghe Vasiu, 
secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al 
P.C.R., (la Petroșani),, 
Clement Negruț, prini-se- 
cretar al Comitetului mu
nicipal de partid, (la Lupeni), Traian Blaj, prim- 
vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliu
lui popular municipal, (la Vulcan), Lazăr Filip, secre
tar al Comitetului munici
pal de partid, (la Petrila), 
Teodor Rusu, secretar al 
Comitetului municipal de 

partid (la -Petroșani). Au luat parte, de asemenea, membri ai birourilor orășenești de partid, inspectori din Ministerul Educației și Invațămîntului, din Inspectoratul școlar al ju- 

pregătire a populației peri-< tru apărare, în spiritul ce-» rințelor doctrinei militare a partidului nostru. Desfășurarea exercițlilor și aplicațiilor a scos In e- vidență. înaltele calități morale și virtuți ostășești ale armatei noastre, hotărîrea de a se instrui temeinic, cu răspundere, pentru a fi în orice moment gata să Îndeplinească misiunea de onoare de a apăra, împreună cu întregul popor, libertatea, independența și suveranitatea națională, integritatea patriei noastre socialiste. Activitățile desfășurate au demonstrat performanțele tchnico-tactice ale armamentului și tehnicii de luptă realizate în țară — operă a muncitorilor, inginerilor și cercetătorilor noștri, iscusința cu care militarii mînuiese mijloacele de luptă moderne din înzestrare.Exercițiile și aplicațiile prezentate s-au constituit într-un veritabil raport ostășesc pe care militarii forțelor noastre armate l-au prezentat comandantului suprem cu privire la rezultatele obținute în munca de instruire și educare politico-ideologică, într-o vie expresie a hotârfrii cu care întreaga armata ' îndeplinește indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, își perfecționează pregătirea tactică, își ridică nivelul de înzestrare, își întărește neîntrerupt forța combativă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat calde felicitări participauților la exercițiile și aplicațiile militare și a urat tuturor militarilor armatei noastre noi și importante succese în pregătirea de luptă și. politică, realizări tot mai mari în îndeplinirea misiunilor încredințate de partid și popor. In sporirea forței și capacității de apărare a patriei, a mărețelor cuceriri revoluționare ale socialismului, a muncii pașnice, creatoare a poporului român, liber și stăpîn pe soarta sa.

consfătuîrile s-au desfășurat în ședințe plenare în cadrul cărora, pornind de la o analiză complexă a anului de învățămînt în- . chelit, s-au formulat metodele și direcțiile de acțiune pentru ridicarea calității și sporirea eficienței procesului instrtictiv-e- ducativ din Valea Jiului, sarcină fundamentală a școlii în etapa actuală.Invățămîntul din Valea Jiului, desfășurat în 107 u- nități școlare — s-a relevat în cadrul dezbaterilor, la care au participat zeci de educatoare, învățători, profesori și maiștrii-instructori — dispune, pornind de la o bună bază materială, de toate condițiile pentru ca tînăra generație să-și însușească temeinic cunoștințele și să-și formeze deprinderile de studiu și muncă necesare unei încadrări optime
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Prind viață 
propunerile cetățenilorParticiparea largă a cetățenilor la , elaborarea și înfăptuirea hotăjiri lor cu privire la perfecționarea activității edilităr-gospcdă- reșli constituie o trăsătură definitorie a democrației noastre socialiste.In ultimele unsprezece •luni,- cu prilejul intilniri- lor dintre ' cetățeni și deputății. care-i reprezintă în consiliile populare, au fost -făcute 963 de propuneri, vizînd perfecționarea activității e- conomlce comerciale și social-cultu- 

rale din orașele și comunele- din municipiu. In-
Din activitatea 

consiliilor 
populare■ scrise pe agenda de lucru a deputaților, aceste propuneri • 

au constituit o preocupare• majoră a consiliilor popu-■ Sare, materializîndu-se în- înfăptuiri meritorii, cu- sprijinul' activ al maselor
• de cetățeni. Bunăoară, au■ prins viață multe din pro-■ -punerile' cu privire la» e-■ xeeutarea,' unor reparații ■la fondul locativ de stat, întreținerea, repararea și asfaltarea străzilor, crearea unor noi spații verzi în zonele cu blocuri recent date în folosință. In zona industrială Livezeni, la propunerea cetățenilor, a fost înființat un magazin alimentar, iar deputății au urmărit îndeaproape buna ■lui aprovizionare. Din fondurile realizate cu contribuția în bani a cetățeni

lor, unele din spațiile de joacă destinate copiilor din blocurile de locuințe 
.au fost dotate cu instalații noi, reâlizate și montate eu sprijinul efectiv al cetățenilor. Valoarea acestor lucrări executate numai in Petroșani se ridică 
la 130 000 lei.In ceea ce privește fondul locativ, prin grija consiliului popular municipal a fost întocmit planul operativ de executare a unor lucrări, cu priorități eșalonate în notimpuri. îndeaproape termenelor prevăzute. In zona centra
lă a Petroșaniului și în cea a noilor obiective e- conomice au fost organiza
te acțiuni de muncă patriotică în ajutorul constructorilor, pentru sprijini
rea activității generale de modernizare a centrului civic.Au prins viață și multe din propunerile cetățenilor din circumscripțiile comunale. Astfel, la Bănită au fost puse în valoare noi terenuri agricole prin defrișarea unor suprafețe acoperite cu tu- 

, cufuncție de a- Se urmărește respectarea și lucrărilor

înaltă calitate a lucrărilor executate. Acesta este dezideratul harnicului colectiv 
care lucrează cu abnegație pe șantierul noii fabrici de confecții din Vulcan. In imagi

ne lăcătușii Nicolae Marcu, Ion Stanciu și sudorul Aurel Teușan execută lucrări la 
halele viitoarelor secții. Foto : O. GIIEORGIIE

fărișurj s-a asigurat ca două zile pe săptămână sătenilor să le stea la dispoziție și un medic stomatolog, la Iscroni a fost construit . un atelier-școală ș.a.m.d.In total, din cele 963 de propuneri ' formulate de cetățeni și'reținute ca fiind de competența consiliului popular municipal, 680 au și fost înfăptuite.O contribuție deosebită la dezvoltarea cdilitar-gos- podărească, la înfrumusețarea localităților, o »aduc masele de cetățeni. Valoarea totală a lucrărilor e-d il itar-gospodărești și înfrumusețare, realizată prin munca patriotică a cetățenilor de la începutul acestui an în-Valea Jilului se ridică la suma de 150 milioane lei. Pe primul loc se situează locuitorii Pe- troșaniului, cu 41 milioane lei — valoarea lucrărilor executate prin muncă patriotică — urmați de cei din orașele Vulcan (34 milioane lei), Petrila (32 milioane lei) și Lupeni (29,6 milioane lei).Această contribuție a cetățenilor la înfăptuirea propriilor propuneri dc ordin edili lar-gospodărescconstituie o dovadă a hotărârii lor de a face totul pentru ridicarea localităților ale rii. Văii Jiului la noi cote civilizației și bunăstă-
V.-S. FENEȘANU

- -

* r mor e din pag t)

Disciplina fermă
ci în brigada lui, înseamnă un lucru de cinste. Se știe însă că în această brigadă minerii nu absentează nemotivat, deoarece este întronată o disciplină fermă. Minerul Raffay lucrează cînd e cazul cot la cot cu ortacii săi de brigadă. Deseori este ajutînd la repararea jelor din dotare. La putui schimbului se printre primii care I la mină.prin întregul său comportament de zi cu zi, constituie un adevărat exemplu de dăruire în muncă.In această atitudine sa își găsește suportul moral, tăria de a cere ortacilor să manifeste răspundere față de sarcini, dragoste pentru frumoasa și bărbăteasca meserie de miner. Din 1972, de cînd a fost numit șef de brigadă, ortacii lui

văzut utila- înce- : află sosesc Intr-un cuvînt,
apermanent

Foto : Ion LICIUZile cu ploaie în Petroșani.

de

briga-

de din
și cu armare pe orizontul

baie curge apaundede

Buna servire, abundența de produse, iată elementele 
ce concură !a depășirile lunare de plan ale magazinului 
cu autoservire nr. 267 din cartierul Vîscoza IV — Lupeni.

Foto : Gli. OLTEANU

veniți se disciplina muncă ale brigada con- Gyula Raffay, fermă care exis- entuziasta

28aIn7,operativitate made secția din a sectorului Lupeni în rezol-
Amînări 

dăunătoareAm citit în ziar despre lipsa de nifestată Vulcan E.G.C.L. varea cererilor și sesizărilor oamenilor muncii. Un caz similar vreau să relatez și eu.Locuiesc . în Vulcan, strada Republicii nr. 25, blocul G, apartamentul 10. Și la mine în de aproape bucătărie, Deficiențe tură sînt si la tele 1, 2, 3, 4. două cereri E.G.C.L. Vulcan să 
an, iar în asemenea, această na- apartamen-Am făcut la secția vină

reușit lună de lună, an de an să-și realizeze cu succes sarcinile. In trimestrul I a c., ca urmare a aplicării inițiativei muncitorești „Brigada înaltei productivități", minerii din brigadă au câștigat locul I în întrecerea socialistă pe întreprindere. Luna august, aceeași brigadă a iat-o cu o depășire mc.Ori de cile ori în dă sosesc oameni noi, a- ceștia sînt înconjurați cu toată atenția de întregul colectiv. Indiferent eă sînt repartizați pe schimbai condus de Andrei Castor sau pe cel al lui Sigismund Raffay, într-un timp relativ, scurt, noii integrează în brigăzii. Astfel au fost stabilizați și au hotărât să se califice ea mineri, urmînd la îndemnul ortacilor, școala de calificare din întreprindere tinerii Ștefan Burtan, Luca Bratie și Va- 

remedieze deficiența, zadarnic. In 26 august fost din nou la secție, s-a promis că în ' august o să vină, dar fost doar promisiune.' 2 septembrie, ora m-am dus din nou în speranța că doar, doar se va rezolva problema. Șeful secției plecase cu o mașină, iar despre maistru... nu era de găsit.! Cerem sprijinul ziarului spre a interveni pentru remedierea deficiențelor, fiindcă e pagubă să se distrugă un bun obștesc în care statul nostru a investit sume importante bani.
Grigore BALUȚA, 

Vulcan

sile Slabu, care au devenit mineri de nădejde. Alții, cum este de pildă loan Băgăian, au devenit ei înșiși șefi de brigadă destoinici, conducînd cu iscusință și fermitate colectivele ce le-au fost încredințate, realizîndu-și lună de lună sarcinile de plan.Este tot atît de adevărat insă că un miner din brigada lui Raffay realizează drept răsplată a hărniciei câștiguri medii de 180 lei pe post. în prezent, acestei brigăzi i-a fost încredințată o lucrare importantă — deschiderea galeriei direcționale cu profil de 12,26 mp TH circulară 400.Faptele minerilor dusă de disciplina tă în brigadă, chemare la întrecere adresată celorlalte brigăzi din întreprindere, demonstrează modul comunist în care gîndesc și acționează componenții brigăzii pentru creșterea producției de cărbune, atitudinea lor înaintată față de muncă și îndatoririle ce le revin.
Campionatul diviziei A de fotbal a început pentru echipa noastră favorită sub auspicii nefavorabile. In cele trei meciuri. disputate, dintre care, după cum se știe, unul pe teren propriu, a reușit „performanța" deloc de invidiat de a nu obține nici un punct. Deși cam decepționați de insuccese, suporterii Jiului sînt alături de echipă și la bine și la rău, așa că duminică, ora 16, indiferent că va fi soareploaie, lapovițâ sau ninsoare vor fi cu toții în

De la o cutie 
de chibrituriScăpînd de sub suprave- ' ghe’reă ; părinților, în ziua ‘ de 2'4 august, 'micuța; Mariana Costea dih Dărăne.ști s-a retras în bucătăria de vară a casei, unde găsind d cutie de chibrituri, a început să se joace... aprin- zîndu-le. Ce a urmat, e lesne de înțeles. 'Alarmată de cetățeanul Alexandru Seafariu, formația civilă de pompieri de la I.M. Lonea, în frunte cu șeful de grupă A- dalbert Soos, se deplasează la locul incendiului unde șoferul Ion Gălățan, începuse deja lupta cu flăcările mistuitoare. Incendiul amenința să se extindă și la locuința vecină. Intre timp au fost anunțate F.C.P. Petrila și compania de pompieri militari.Acționând cu temeritate, pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, care putea avea consecințe și mai grave.Deci încă o dată: părinți, supravegheati copiii !

Ion MARGULESCU, 
sef F.C.P. Lonea

A VA NC RON IC A SPORTIVAtribune să vadă întîlni- rea cu Chimia Rimnicu Vîlcea. Cei ce doresc să ocupe un loc cît mai bun și să vadă .j meciul de juniori al Jiului și vilee- nilor, vor li pe teren la ora 14 Și la minute.Stadionul din , Dealul Institutului gizduiește, începînd eu ora 9, întâlnirea echipelor de juniori dc la C.S.Ș. Petroșani și F.C. Șoimii Sibiu din campionatul republican de fotbal juniori. In meci vedetă, Șt’ința Petroșani va întilni echipa Electromotor Timișoara.

Consfătuirile 
cadrelor didactice
• fU r m o r e din pag. 8socialiste. Tn timpul dezbaterilor au fost expuse, într-un spirit ■ critic și autocritic, noi căi de acțiune și propuneri pentru continua modernizare a conținutului învățământului, de formare a unul climat de exigență și responsabilitate a cadrelor didactice față de pregătirea tuturor elevilor.In cadrul secțiunilor, pe discipline sau clase, consfătuirile au continuat ieri după-amiază urmînd să se încheie astăzi. Aplicarea unor metode active de studiu, necesitatea parcurgerii integrale și de calitate a programelor de învățămînt, uiîitatea de acțiune în cadrul școlii a tuturor factorilor educativi sînt probleme importante, analizate în detaliu, în cadrul jacestor ultime pregătiri metodologice și practice ale apropiatului an școlar.

Văii locu- vor mod
In campionatul județean de fotbal, la Ani- noasa, ora 11, are loc un adevărat derbiu al Jiului. Ocupantele rilor patru și cinci lupta, credem in sportiv, pentru victorie. In alte meciuri din campionatul județean de fotbal se întilnesc Parîngul Lonea — I.M.C. Bîrcea, Minerul Uricani — C.F.R. Petroșani, Preparatorul Peirila — Metalul cior. Deci din nou minică bogată în Cris- c du-, fotbal și de relache în celelalte discipline sportive. (C.D.)

I

I
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' Cuiit8 ră Artă • Cultură Artă • Cultură Artă
. Activitatea . cultural-e- ducativă și artistică ' din Lupeni și Vulcan se găsește în această perioadă. într-o etapă de căutări a u- nor căi și metode noi care să imprime mai multă continuitate și atraetivila- te tuturor eforturilor depuse în acest domeniu.— In vederea impulsionării întregii munci, sub îndrumarea Consiliului o- rășenesc de educație politică și cultură socialistă •— ne infor- ' ----- :______ma directorul clubului. sindicatelor, varășulPupăză —, am ■ ■ wWil inițiat un ci- «■ ■clu de între- Vj |3 >ceri artisticeîntre între- — .prinderi și instituții sub genericul „Scena vă aparține" și „Dialog pe aceeași scenă", prin, care .urmărim atît cunoașterea potențialului existent, pregătirea și calitatea cultural-artiș- tică, dar și depistarea u- nor noi talente prin care să diversificăm sau să întărim toate formațiile. Pentru început aceste întreceri sau desfășurat sub nivelul posibilităților întreprinderilor, însă considerăm că în perioada imediat următoare — septembrie și octombrie — ele se vor îmbogăți în conținut, răspunzînd scopului urmărit.Deosebit de actuale în viața culturală și educativă a tuturor localităților din Valea Jiului, nu numai de la Lupeni și Vulcan, sînt două aspecte : co-

to-
Ion

labprarea efectivă ’ dintre ’ toți factorii cil responsabilități in acest domeniu, îndeosebi din partea comitetelor sindicale și a organizațiilor de - tineret ; di- ' versificarea tuturor acțiu- '. nilor în raport cu structura soeio-profesională. Festivalul national „Cîntarea României'-- se apropie de finalizarea etapei de masă, tre, in .arinii, in!: ..fază superioară, județeană ■ Pe lîngă. atenția ce ,tre- '
La Lupeni și Vulcan

buie acordată tuturor" .genurilor de creație și interpretare, trebuie' să tic prezente acum și preocupările pentru activitatea -educativă a universităților cul- tural-știiiițifice' care își “re- f încep activitatea' la ’ înce- Js putui lunii octombrie. Că-s litatea tuturor acțiunilor are ecou asupra conștiinței oamenilor muncii din întreprinderi. Formațiile clubului din Lupeni susțin săptămînal spectacole în sălile de apel, la căminele muncitorești, pe scena o- rașului sau la locul de a- grement (cînd e posibil) însă toate acestea nu trebuie să se limiteze la genul muzical, ci să împletească elementele informative, de actualitate, cu cele de ordin artistic.Din experiența dobîndi- tă în activitatea din anul

trecut, universitățile cul- tural-științifice trebuie să polarizeze cu ' prioritate e- forturile organizatorice din -.Lupeni,- "Vulcan,. Petroșani 'și Pelrila. Dacă în dome- .niul., cercurilor aplicative, .ca.di'u. în care eursanții •dobîh’dese deprinderi utile '(croitorie, depărtare radio- TV, broderie, metaloplastie etc) hui este solicitată prea -mult capacitatea de orga- •nizare, aceasta se cuvine ancă do acum a fi prezen-sondaje in rîndurile oa- . ■ » . mențlor nmn-n anTi"<,ii-•I UUM individuale- ■■'.'■sau colective. — in celelalte 
FM IIV CI componente, ale universi-1 . ! taților. ' Desfășurate . în întrep'rin- . derile din Lupeni si Vul- ;cân, /unele cursuri tehnice și eultural-educative 's-au .bucurat de aprecieri. Dar .acum aceasta -experiență ■se impune; a .fi ‘ îmbunătățită, pornind de la problematica de politică internă și externă a- partidului și țării noastre, de la apropierea unor evenimente istorice importante — 60 de ani de la unirea din 1918, 2050 de ani de la crearea statului dac centralizat și independent. . ■Atît la Vulcan cît și la Lupeni am constatat cluburi există sistematice în niu, dar care îmbunătățite eia sugestiilor dirii. și

că în preocupări acest dome- pot fi mult prin rodni- proprii gîn-acțiunii colective.
S. TIBERIU

Carnetes-ar-armateiSPECTACOL. Secția tradâ a Ansamblului tistic „Doina" al prezintă mîine (ora 20) pe scena Casei de cultură din Petroșani spectacolul „I- nimi de primăvară" după un libret de Angel Gri- goriu — Romeo lorgulescu și muzica Iui George Gri- goriu,
„BIENALA Pdntl’Uexpoziția interjudețeană de artă fotografică „Bienala ’78" de la Lupeni au sosit pînă acum peste 500 de lucrări de la binecunoscute .totocluburi din Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea, Tîrgu Mureș, Arad etc. Astăzi și mîine are loc jurizarea creațiilor a- parțihînd- unui, număr de aproape 200 amatori.
ANSAMBLUL FOLCLO

RIC ,,MINORA" al Văii Jiului va li prezent astăzi la festivitățile și spectacolele de deschidere a e- diției a IX-a a festivalului educației politice și culturii socialiste hunedorean de la Sarmizegetusa.

• (Urmat* din flag. I)(18—24 septembrie), științei și tehnicii (25 septembrie — 1 octombrie), muzicii și teatrului (2—8 octombrie). Opțiunea pentru o astfel de formulă organizatorică pornește de la experiența acumulată care se actualizează prin ideile desprinse din cunoașterea zonelor de interes ale oamenilor muncii. Și, ca o consecință directă, distingem în acest an promovarea unui număr sporit de acțiuni și manifestări deschise, car© oferă tuturor locuitorilor județului o participare directă, raportată la problematica specifică zonei și la preocupările lor. In acest context festivalul „Sarmis ’78" va însemna pentru Valea Jiului organizarea unor manifestări educative, tehni- co-economice și cultural- artistice de mare diversitate, toate raportate la realitățile municipiului și

la marile evenimnete istorice. Prin simpozioane („2050 de ani de la crearea statului dac centralizat și independent"), colocvii de istorie, concursuri de cunoștințe, sesiuni de comunicări („Noi dovezi ale continuității și permanenței poporului nostru pe pă- mîntul hunedorean"), dezbateri pe teme politice, i- deologice și etice, expoziții cu caracter istoric („60 de ani de la formarea statului național român unitar"), prima șăptămînă, prin diversitatea tematică ■și •competența partieipan- ‘ o Și informatiiilor la acțiuni, va ti autentică contribuție, prin noutatea ilor, la procesul educativ.In a doua șăptămînă, în care remarcăm manifestări tradiționale, în municipiul nostru se evidențiază cîteva acțiuni de larg interes : desfășurarea festivalului filmului documentar „Valea Jiului ’78", e- diția a IX-a, expoziții de

„Publicul ne ridică pe o platformă 
artistică, dar tot el ne 

ne spune artistul 
Ștefan Tapalagă

■ '• ^ — Din spectacole de 
teatru, de pe micul sau 
marele ecran, publicul 
din Valea Jiului vă cu
noaște și vă urmărește 
consecvent, stimate Ște
fan Tapalagă. După a- 
tîția ani de experiență 
artistică, „cum vă pri
viți debutul în teatru ?— A fost spontan, ca și rîsul, propriu comediei. In 1957 eram sportiv de performanță (scrimă) la clubul „Steaua". Am încercat pasul ăsta înfiorător de greu,' examenul Ia teatru, pentru că sora mea, mai mică decît mine, era în anul II. Am'fost 2800 de candidați p© 80 de locuri, și cred că am intrat al 80-lea... Mă gi'ndesc că am fost selectat mai mult pentru ținută și plastică, decît pentru „vibrațiile de violoncel ale unei voci re să spargă tavanul !“. atunci. pînă acum, șicontinuare, muncesc. Mărturisesc că e o meserie foarte grea pentru că ne pune tot timpul în situație de examen. Chiar dacă este la al 300-lea spectacol, un actor se află în emoțiile și febrilitatea caracteristice premierei.

— Sînteți actor 
comedie și puneți 
valoare noi și noi fațete

cobori“

ca- De în

artă fotografică și de numismatică, „Zilele revistelor literare din Transilvania". In cea mai mare parte, acțiunile se vor organiza în întreprinderi pentru a se realiza un dialog fertil între mineri, preparatori, constructori, al ți oameni ai muncii, și problematica actuală a literaturii, filmului și artelor plastice. O structură de larg interes o are sâptămî- na științei și tehnicii, în timpul căreia se vor lansa lucrări de specialitate elaborate de specialiști de la Institutul de mine ; vor fi realizate dezbateri și consfătuiri pe teme de educație și știință. In ultima parte a festivalului „Sarmis ’78“ vom urmări, în cadrul mai multor spectacole, artiștii (amatori și profesioniști), eforturile lor de a valorifica tezaurul folcloric, dar și de a crea lucrări inspirate din viața și realitățile de astăzi, ~ a fi 8 iei de de eație irul de stat

ale acestui gen de ma
re succes. Oamenii rîd, 
ce credeți că este rîsul?— Sînt atîtea și. atîtea feluri de a rîde ! Despre valoarea lui morală n-am să vorbesc pentru că este știută. In teatru însă, rîsul se pregătește, există o tehnică specială în laboratorul autorului dramatic, apoi a actorului pentru a ajunge în fundul sălii, după ce a trecut bineînțeles, prin public. Sînt rețete de comedie care degajă la fix rîsul, dar, de la premieră se rostogolesc zeci de spectacole, șlefuin- du-șe, adăugîndu-se noi elemente co-mice. Dar să știți că un actor de comedie luptă pentru a păstra proporțiile de bun-gust în spectacol, să nu frizeze vulgaritatea.

— Ce credeți despre 
relația care se stabileș
te între piesă și specta
col ?— Mai sînt și piese, comedii, care se transformă în spectacol printr-o distribuție întocmită pe capete de afiș. Eu sînt convins că publicul vine a- cum pentru actori și acest fapt arată că șîntem iubiți. Aceasta însemnează ponsabilitate pentru deoarece trebuie să

sînt mi- Pă- rol lec- miiparcurs, iubesc.

O piesă,repertoriul de Comedie,

res- noi, dăm

publicului lucruri bune, de calitate, pentru că el ne-a ridicat st tot el ne poate coborî, dacă îl dezamăgim.
— Unii actori sînt

- legați sufletește de anu
mite roluri create de-a 
lungul anilor. Faceți 
parte din această cate
gorie de artiști ?— Toate rolurile îmi dragi, sînt o parte din ne, le-am realizat cu siune. Chiar dacă Un nu-mi place la prima tură sau îmi produce de probleme pe sînt obligat să-1Nu-1 iubești, eșecul- spectacolului este asigurat.

— Cum vă simțiți pe 
scenei' Văii Jiului?—Am fost de mai multe ori și voi reveni totdeauna cu plăcere. Abia mi-am dat seama că tribuția s-a înșurubat fect în textul comediei ripit de păsărele" mi-am dat seama, va un succes de public. Spectatorii din Petroșani formează un public receptiv și sensibil, de foarte bună calitate. Vin aici cu bucurie, dar și cu strîngere de inimă : dacă nu pot convinge un astfel de public, mai bine este să scoatem niesa din repertoriu.

T. SPATARU

aici dis- per- „Ci- care, fi

un spectacol

Ca noutate se anunță săptămîna dramatur- românești, organizată Comitetul județean cultură și edu- . socialistă și Tea- „Valea Jiului". Calitatea esențială a festivalului „Sarmiș" este de a uni tot potențialul educativ și cultural-artistic al județului într-o acțiune u- nitară, care’ face o punte de legătură între istorie, actualitate și perspectivă, răspunzînd necesității formării unei vieții spirituale de calitate.
Cîntă pentru mineri 

una din îndrăgitele so
liste de muzică popu
lară ale Casei de cultu
ră din Petroșani, învă
țătoarea I'lorica Sudri- 
jan.

Foto : I. LEONARD

In trului „Ciripit de păsărele Dinu Grigorescu este un spectacol recent, realizat în primăvara acestui an. Textul în sine compune o comedie cu elemente firave, transformată spectacol cu Vă de către Sanda Mânu de actori al este cunoscut.își plasează acțiunea intr-un cadru domestic, în- cercînd să ne prezinte o radiografie, superficială, a vieții unor cupluri, cu micile lor neînțelegeri care se amplifică pînă la limita despărțirii. Și, ca în orice poveste de acest gen, găsim personajul. feminin intrigant, dar și tipul celui care își pune la dispoziție talentul de a grăbi desfacerea căsniciilor. Scrisă intr-un registru dramatic minor, comedioara se încheie fericit și moralizator: cuplurile, după experiența șarlataniei sentimentale dirijată spre un 'scop material precis, se îrnpâ-

Tea- piesa ■" de
în ritm și ver- regizoarea și un grup căror talent Autorul

că și sînt fericite „ciripind", vesel mai departe.„Ciripit de păsărele" a ridicat, fără îndoială, multe dificultăți pînă la a fi spectacolul prezentat miercuri pe scena Casei de cultură din Petroșani. Numai talentul și experiența artistică ale unei distribuții remarcabile salvează spectacolul căruia nu-i lipsește niciun ingredient (deși uneori se află pe muchie de cuțit contribuția personală a unor actori) comic sau satiric. Inventivitatea, spontaneitatea și virtuozitatea lui Ștefan Tapala- gă, Stela Poposcu, furie Darie, Valentin Plătă- reanu, Vasilica Tastaman și Liliana Țieău dau culoare și ritm piesei.„Ciripit de păsărele" este și un bun prilej pentru a medita asupra u- nUi interesant aspect i cum dintr-o piesă lipsită de calități se realizează un spectacol cu calități, dar numai interpretative. (T.S.)



SERATA, 9 SEPTEMBRIE 19784

Situația
dinsiunea specială a Adunării Generale și reprezintă așt- ?

Vizita delegației M. A. N 
în Cehoslovacia

TRAGA 8 (Agerpres). La sediul Consiliului Național Slovac din Bratislava avut loc convorbiri între delegația Marii Adunări Naționale condusă de tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele M.A.N., 
iți reprezentanți ai forului iegislativ slovac în frun
te cu tovarășul Viliam Sal- govic, președintele C.N.S.S-a procedat la schi mb de informații în probleme de interes mun, au fost

șicu
Reuniunea pregătitoare a Conferinței 

O.N.U. privind armele convenționale
GENEVA 8 (Agerpres).La Geneva continuă lucrările reuniunii pregătitoare fel un test privind voința politică a statelor de a-și respecta angajamentele a- sumate la reuniunea actuală ar trebui să-și propună un obiectiv maximal, ple- cînd de la definirea precisă a temelor de negociat pînă la elaborarea unor texte de acord ce vor fi examinate de Conferința din 1979.

FILME. PETROȘANI'. — 7 No- 1 iembr’e: Corsarul; Re- J publica: Eu, tu și Ovi- diu; Unirea: Tentacule;LON.EA: Cîntă- pentru m'.iic;ANiNOASA: Al 7-lea continent;VULCAN: Pentru patrie, seriile I-TI; ăLUPE N I — Cult ural : Un pod prea îndepărtat, seriile I-II; Muncitoresc: Recompensă pentru șe- rif;URICANI: O vară cu un cowboy.

înțelegerilor convenite Orientărilor stabiliteau. prilejul întîlmrilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușeseu și Gustav Husak, Tratatului de prietenie, colaborare și asistență dintre România și slovacia, Declarației București din iunie Delegația M.A.N. pus coroane de flori mitirul ostașilor români de la Zvolen și la Monumentul ridicat în memoria e- roilor români căzuți la Poniky. la monumentele din Zvolen și Banska Bystrica închinate eroilor insurecției naționale cehoslovace, la monumentul și la cimitirul eroilor sovietici de la Bratislava și Zvolen. •

mutualăCeho- de la 1977. a de- la Ci-

a Conferinței O.N.U. privind interzicerea sau limitarea utilizării unor categorii de arme convenționale, programată pentru a- nul 1979.Conferința pe care o pregătim — a relevat în cuvântul său șeful delegației române — este prima acțiune ce are loc după se-unco-. ---- -. prezentatesuccesele popoarelor român și cehoslovac în construc
ția socialistă, evidențiin- du-se dorința ambelor părți de a dezvolta pe toate planurile cooperarea român o-cehoslovacă potrivit

Reuniunea 
de la Camp David

WASHINGTON 8 (A-gerpres). Intîlnirea tripartită la nivel înalt de la Camp David continuă să se desfășoare cu ușile închise. In cursul zilei de vineri, președintele Jimmy Carter a conferit cu președintele egiptean, Anwar El Sadat și cu premierul israelian,, .Mehahem Begin.Paralel cu convorbirile desfășurate la nivel înalt, au avut membrii zente la loc întâlniri între delegațiilor pre- Camp David.

Conferința
Uniunii Interparlamentare

BONN 8 (Agerpres). In plenul conferinței Uniunii Interparlamentare au început dezbaterile pe tema instaurării unei noi ordini economice internaționale.
Lucrările Conferinței U.N.C.T.A.D.

GENEVA 8 (Agerpres). La Geneva continuă dezbaterile ConsiliuluiUNCTAD asupra situației economiei mondiale actuale. In cuvântul său reprezentantul țării noastre s-a referit la faptul că numeroase studii, rapoarte și statistici ale organizațiilor internaționale doar au consemnat amploarea și gravitatea stării dG subdezvoltare în contrast izbitor cu marele potențial economic și tehnieo-știin-

țific al omenirii, adâncirea continuă a marilor decalaje dintre state, perpetuarea anacronicei împărțiri a lumii în țări bogate și țări sărace — fenomene ce grevează puternic progresul economic general, pacea și viitorul întregii o- meniri.

spe-deNumeroși delegați, în cial din țări în curs dezvoltare, au evidențiat îngrijorarea crescândă față de lipsa unor progrese pe linia depășirii subdezvoltării și eliminării decalajelor, subliniind totodată consecințele grave generate de instabilitatea prețurilor în comerțul mondial asupra țărilor în curs de dezvoltare.In cuvântarea sa, delegatul roman a prezentat poziția țării noastre în legătură cu instaurarea linei noi ordini economice internaționale.

MANAGUA 8 (Agerpres). In Nicaragua, continuă amplele manifestări populare împotriva regimului dictatorial al lui Anastasio So- inoza. In pofidă acțiunilor represive, la Masaya, Jino- tepe și Managua, continuă să se semnaleze ciocniri între forțele de rezistență populară și unități' ale Gărzii Naționale, fidele dictatorului.In încercarea disperată de a lichida focarele de rezistență, autoritățile recurg la acțiuni de intimidare. Ele însă, se dovedesc a fi ineficiente. Greva generală declanșată în urmă eu aproximativ două săp- tămîni a cuprins practic toate sectoarele vieții ci al-econ ornice.Acțiunile represive precedent declanșateAnastasio Somoza împotriva forțelor de rezistență populară au stârnit o vie emoție în țările Americii Centrale, în care se manifestă sentimente de solidaritate cu poporul din Nicaragua.

so-fărăde

I
I

I

TV.

în Iran a fost decretată 
legea marțială

TEHERAN 8 (Agerpres). După cum informează un comunicat oficial transmis vineri dimineață de postul de radio Teheran și preluat de agențiile internaționale de presă, în- cepind din 8 septembrie, 
ia Teheran și în alte 11 o- 
rașe din Iran a fost decretată legea marțială timp de 6 luni.Comun icatul mental arată cănerea legii marțiale a devenit necesară după o serie de acțiuni la care par- ticipanții „nesocotind chiar și directivele liderilor religioși — care au cerut să se păstreze ordinea și să

peguverna-impune-

nu se provoace tulburări — au manifestat joi, au agitat pancarte și au strigat lozinci împotriva Constituției iraniene". Dat fiind că aceste acțiuni „sînt contrare libertății și independenței națiunii și au scopul să blocheze progresul țării — arată comunicatul —■ guvernul 'iranian, aplicînd legea constituțională. a proclamat gea marțială".La scurt timp, după nunțarca legii marțialetransmit agențiile internaționale — au avut loc ciocniri între manifestanți și armată în. zona pieței Ja- leh din sud-eslul Tehera- nului.

R.P.BuMî-Și

le-a-

PREȘEDINTELE Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, Gyorgy Lazar, care a întreprins în perioada 3—7 septembrie o vizită o- ficială de prietenie în Mongolă, a revenit la dapesta.
SUB AUSPICIILE nisterului InformațiilorRadiodifuziunii din India, în marea sală „Vigyan Ohavn“ din Delhi s-a inaugurat ' Festivalul filmului românesc. A fost prezentat filmul artistic „Osânda".
PREȘEDINTELE Republicii Democratice Somalia. Mohamed Siad Barre, și-a încheiat vizita oficială de trei zile în Olanda. Luni, președintele somalez urmează să sosească într-o vizită oficială la Roma.

LA ROMA au fost reluate joi dezbaterile dintre reprezentanți . ai guvernului italian și delegațiile celor cinci partide ale majorității parlamentare (democrat-
s'
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Aniil de învățământ a început marți in majoritatea școlilor din Statele Unite, iar grevele declanșate de mii de cadre didactice în favoarea revendicărilor lor privind contractele de muncă au făcut ca sunetul clopoțelului din prima zi a a- nului să nu se audă în sute de școli din statele Louisiana, Michigan, I- llinois, Idaho, Indiana, Ohio și Vermont. Drept urmare, 344 850 elevi au găsit porțile școlilor lor închise. Agenția United -Press Internațional, care transmite această relatare, informează că fenomenul riscă să se extindă, deoarece valul nemulțumirilor privind contractele de muncă nințâ să provoace sfîrșitul săptămînii derea școlilor înmari orașe americane, printre care Philadelphia, Cleveland și Seattle.Greva cadrelor didac-

an școlar in S.V. 4tice din intrat în piedicînd începerea anului școlar pentru 90 000 elevi. învățătorii și profesorii greviști au fost
J»New Orleans a a uncea zi, îm-

BULETIN

ame- spre închî- cîteva

amenințați cu sancțiuni disciplinare dacă miercuri nu se vor întoarce la lucru. In unele școli din oraș cursurile au fost deschise cu suplinitori, dar frecvența este mult sub media normală.In orașul Mario statul Indiana, unde drele didactice sînt, asemenea. In grevă, dintre liderii lor sindicali au fost arestați și închiși sub acuzația că nu au respectat ordinul tribunalului de a-și relua activitatea, iar al ți circa 300 de profesori greviști

din 
ca
deopt

•aii fost citați să apară în lața tribunalului, care ar putea să-i condamne Ia închisoare pentru neres- pectarea unei sentințe judiciare. ”Profesorii și învățătorii din Philadelphia au organizat pichete de grevă. Negocierile dintre cadrele didactice și administrația școlară din Cleveland, grevată de dificultăți financiare, se află, de asemenea, în impas. Of ici i- litâțile declară că este- probabil ca joi, când urmează să înceapă cursurile pentru cei 110 000 e- levi ai districtului, profesorii să declare grevă. In Seattle și Washington, liderii sindicatelor cadrelor didactice au recomandat respingerea proiectului de contract oferit de administrația școlară și s-au pronunțat pentru grevă începând de miercuri, cînd urma să se deschidă cursurile pentru 55 000 elevi.
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creștin, comunist, socialist, social-democratic și republican) pe marginea planului trienal (1979—1981), vi- zînd relansarea economică a țării.
TRUONG CHINH, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.S. Vietnam, l-a primit pe Louis de Guirin- gaud, ministrul afacerilor externe al Franței, care face o vizită oficială în Vietnam.
PREȘEDINTELE Comisiei C.E.F.. Roy Jenkins, care se află într-o vizită oficială de trei zile la Roma, a avut o întrevedere Cu primul ministru al Italiei, Giulio An-

dreotti. Au fost abordate probleme referitoare la noul sistem monetar vest- etiropcan, menit, în concepția autorilor lui, să protejeze economiile „celor nouă" de perturbațiile monetare.
FEROVIARI I IT ALT ENI au organizat vineri o grevă de 24 de ore, revendicând încheierea urnii nou contract colectiv de muncă. De ăsemenea, greviștii revendică alocarea unor fonduri pentru modernizarea căilor ferate.
FORȚELE ARMATE IN

DIENE au losț mobilizate, printr-un ordin al ministrului apărării, Jagjivari-Ram, să participe la acțiunile de ajutorare a victimelor inun- ■ dațiilor catastrofale din nordul țării, calificate oficial drept cele mai grave înregistrate vreodată în a- ceastă zonă.

12,00 Telex; 12,05 Ro- man-foileton : Putere fără glorie — episodul 2 ; 13,60 Concert distractiv ; 13.45 Reportaj T V ; „Toamna pa șantiere ; 14,05 Muzică populară românească din toate regiunile țării; 14,30 Clubul tineretului la Giurgiu; 15,30 Agenda culturală; 16,00 Fotbal: F.C. Argeș — F.C. Baia Mare ; 17,50 RepublicaPopulară Democrată Coreeană ■— film documentar; 18.15 Publicitate ; 18,20 Săptămîna politică internă și internațională; 18,35 Antologia filmului pentru copii și tineret: Anii de aur ai comediei; 19,30 Telejurnal; 19,50 La ordinea zilei în economie; 20,00 Teleenciclopedia; 20,40 Publicitate; 20,45 Om bogat, om sărac — episodul 13; 21,35 întâlnire cu satira și umorul 22,05 Telejurnal) 22,15 Melodii românești de ieri și de azi; 22,50 Campionatele balcanice de gimnastică j— exerciții liber
RADIO

alese.
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FABRICA DE CONSERVE 
HAȚEG

încadrează urgent :

— 300 Femei (sezoniere) pentru secția Bânița

Solicitantele se vor prezenta la Oficiul pen
tru probleme de muncă și ocrotiri sociale Pe
troșani - Biroul forțe muncă - pînă în ziua de 
12 septembrie a.c.

Mica publicitatePIERDUT ștampilă ell i- nițiala : „Centru Achiziție Uricani, nr. 12". Se declară nulă. (535)
PIERDUT 'ecuson6621 eliberat de 1 Petrila. Se declară (536)

ANUNȚURI DE FAMILIECU ACEEAȘI sfîșietoare durere, familiile Cimpea- nu și Măriescu comemorăm împlinirea unui an, la 9 septembrie, de la pierderea iubiților noștri fii
VLADIMIR și AUGUSTIN căzuți în munții Paring în lupta cu natura) dezlănțuită.Niciodată nu se va (537)

nr. pa rația nul.

| 5,00 Buletin de5,05 Ritmuri matinale ;6,00 Radioprogramul di- țmineții; 7,00 Radiojur- presei;știri; radio; știri ; Revista literară raid,40 Legendă și q șî11,0011,05 as cultural; 11,25 Melodii de Gherase Dendri- no; 12,00 Buletin de știri; 12,95 Din comoara fol-, clorului Repere 13,00 De la 1 la 3; 15,00 Meridian-elub; 16,00 Radiojurnal; 16,15 Radiodi- Vertisment; 18, 00 Orele serii; 20,00 Romanțe, cântece și piese concertante; 20,30 Azi, în România ; 20,40 Cadențe' sonore. * Buletin de știri ora 21,00); • Noutăți — melodii de pretutindeni (ora 21,05); 22,00 Radiojurnal; 22,30 Maratonul dansului; 24,00 Buletin de știri; 0,05—6,00 Non stop muzical nocturn.

nai; 8,00 Revista 9,009,0510,0010,05dio; dor — balade, doin, jocuri populare; Buletin de știri;
i'

Buletin de Audiența Buletin de

nostru; 12,35 interpretative ;

LOTO

șterge amintirea lor Iu- ■■ minoasă !FAMILIA Botine a- nunță cu durere încetarea din viață, la vârsta.- de 68 ani. a celui care a fost unchi bun
CHIUZEAN NICOLAE înmormântarea va avea loc azi 9 septembrie 1978 ora 15 (capela Petroșani).

Rezultatele tragerii
Loto din 8 septembrie 
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