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Succese în întrecerea socialistă
LA VULCAN, TREI 

SECTOARE CU
DEPĂȘIRI

Trei sectoare ale I.M. 
Vulcan — I, II și VII — 
au pășit în ultima deca
dă a lunii septembrie 
cu realizări remarcabile.

riusurile de cărbune 
raportate de la începu
tul lunii de către colec
tivele respective se ri
dică la 1914 tone — sec
torul I, 503 tone — sec
torul II și 1324 tone — 
sectorul VII. De eviden
țiat că acest din ur
mă colectiv deține și 
locul I în întrecere în 
perioada de la începu
tul anului.

Colectivul sectorului 
II de Ia I.M. Uricani a 
înscris în cronica între
cerii socialiste un suc
ces de prestigiu — rea
lizarea peste prevederi 
de la începutul lunii a 
1828 . tone de cărbune. 
La temelia acestui suc
ces se află gîndirea 
createare a colectivului.

In cadrul întrecerii 
dintre formațiile de lu
cru ale sectorului s-au 

remarcat în mod deose
bit brigăzile conduse 
de Laurențiu Kelemen, 
Constantin Sorescu 
Gheorghe Drănău.

In ultimele zile, co
lectivul de oameni ai 
muncii din cadrul 
I.R.I.U.M. Petroșani a 
livrat întreprinderilor 
miniere Lupeni și Live- 
zeni cite un lot de 100 
stâlpi hidraulici, iar mi
nei Aninoasa un agre
gat hidraulic necesar 
susținerii metalice indi
viduale. De asemenea, 
la I.M. Petrila a 
expediat un nou 
necesar pentru 
funcționare a combinei 
de înaintare în steril.

Echipele de semna- 
liști și mecanici condu
se de Sever Bănete și 
Ion Pițiche de la sec
torul transport al mi
nei Dilja se remarcă 
prin sîrguința cu care 
muncesc.

popular municipal

fost 
lanț 

buna

CONCURS DE PRO
TECȚIA MUNCII. Mii - ne, ia Casa de cultură Petroșani, va avea lbe (ince.pînd de la ora faza municipală a concursului de protecție a muncii. In program : proiecția filmului documentar „I ta", urmat de ..... . cinematografic ]a ; film ; concursul propriu- zis
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Iu.imuiui uuuu- , .Băiatul din Li- 1: iat de procesul • acest i■priu- •„Cine știe protecție I a muncii, cîștigă" și fes- | tivitatea de premiere a j clasați pe I locuri : în , •a acțiunii, pro- | artistic șușținiit do ■ 
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IIeri s-a întrunit în sesiune de lucru Consiliul popular municipal. La ' lucrările sesiunii au pârtiei-: pat, în afară de deputați, conducători de ■ întreprinderi și instituții și alți invitați, reprezentând organizațiile de masă și obștești din municipiu.Pe ordinea de zi a sesiunii a figurat analiza planului ecOnomico-social în profil teritorial și măsurile care se impun pentru realizarea indicatorilor planului anual.In cadrul sesiunii au fost prezentate și două informări : cu privire laactivitatea de cercetare și soluționare a problemelor sesizate de cetățeni cin•• serv sori și audiențb și înfăptuirea propunerilor făcute

de oamenii muncii ; a doua informare s-a referit la a- sigurarea înfăptuirii planului de aprovizionare pentru perioada toamnă-iarnă.Au prezentat un raport sesiunii comisiile permanente plan-finanțe, construcții, arhitectură — sistematizare ale Consiliului popular municipal.Dezbaterile din sesiune/' la care au participat numeroși deputați și invitați au permis ca sesiunea să stabilească măsuri corespunzătoare în problemele analizate.Consiliul popular municipal a aprobat în unanimitate o lîotărîre eu privire la suplimentarea cu 600 000 lei a planului d' venituri și cheltuieli pe anul 1978.
ZIARUL DE AZI :

• Cum acționează întreprinderile din 
Lupeni pentru realizarea planului de apar
tamente

Minerii construiesc și pentru construc
tori, iar constructorii... n-au voie !

Ecuipa de montori condusă de Mihai Boboi a trecut la montarea planșeelor ul
timului etaj al noului bloc 8 de pe strada V. Roaitâ din Petroșani.

Eciiipa de montori condusă de Mihai Boboi a trecut Ia montarea planșeelor ul
timului etaj al noului bloc 8 de pe strada V. Roaitâ din Petroșani.

Foto : I. LICIU
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Astăzi, transmisie la 
radio, în direct, de 

ia VulcanAstăzi, ediția specia lă a radîoprogramuluii „De la 1 la 3“ este realizată de ascultătorii din orașul Vulcan. Timp de' 2 ore, în transmisie directă din această zare minieră (din Jiului), veți avea jul să cunoașteți intermediul unor j reportaje, instantanee șl interviuri,. aspecte din viața și munca oamenilor de aici.Vor fi prezentate realizări ale minerilor, aspecte din activitatea formațiilor artistice de a- matori.în. cadrul celei de a 2-a ediții a Festivalului „Cîntarea României", noile dimensiuni urbanistice ale așezării, alte aspecte din munca .și viața de fiecare zi a locuitorilor din Vulcan.Emisiunea poate fi ascultată pe posturile centrale de radio de la oia 
13 pînă la ora 15.

i așe-Vaiea prile- prin radio-

REPORTER ÎN POST FIX LA L M. ANINOASA

• Invitatul nostru, tehnicianul CAROL SIMONIS, șeful formației „service" a 
I.R.I.U.M.P., formație care participă la demontarea și evacuarea complexului mecani
zat, ne relatează azi despre

create formafiei „service” pentru 
demontarea și evacuarea complexuluiGraficul întocmit în urma consultărilor și acordului dat de Combinatul minier Valea Jiului, Întreprinderea minieră Aninoasa și I.R.l.U.M.P. nu a tost respectat în întregime. l.M. Aninoasa a multe dintre gătitoare.Lucrăm la16 oameni, schimb și opt pe altul, conduși de un maistru și un șef de echipă, iar cu trei oameni, ajutăm la transportul complexului. Sînt . ______ „oameni pricepuți, buni cu- trebuiau terminate în noscători ai complexelor mecanizate, oameni cu experiență. Cu toate acestea, lucrările sînt rămase în urmă față de grafic, pentru că există un grafic , pe

întîrziat cu lucrările pre-demontare euopt pe un

operațiuni cu termene și responsabilități concrete întocmit în urma consultărilor și acordului dat de C.M.V.J., l.M. Aninoasa și J.R.I.U.M.P. Aceste rămî- neri in urmă se datoresc, în primul rînd, I.M; Aninoasa care nu a respectat în întregime termenele pentru executarea lucrărilor pregătitoare, absolut necesare. Am să dau cîte- va exemple. Lucrările de pregătire a abatajului pentru evacuarea susținerii respectiv a complexului, .i < septembrie, dar s-au realizat abia în 14. „Planarea galeriei* și susținerea intersecției trebuia să se termine la aceeași dată — 5

septembrie — dar în schimbul I al zilei de 20 septembrie încă nu. era gata. Tot în 5 septembrie trebuia montat țroliul de 22 de kW. Nici acum nu este mon- ■ tat. Acestea sînt doar cîte- va exemple, dar care au influențat și activitatea noastră, practic, ne-au ținut în loc. Astfel noi trebuia să demontăm plugul și transportorul și să le evacuăm din abataj pînă in 9 septembrie. Dar ne- realizîndu-se susținerea intersecției, deși demontarea am făcut-o, s-a întârziat cu 12 zile și evacuarea pieselor transportorului din abataj. In abațaj trebuia să montăm monoraiul pentru transportul pieselor

grele în perioada 31 gust — 8 septembrie, și aici s-a întîrziat și din vina noastră. Pe . cît am putut, am executat lucrări pregătitoare montării monpraiului, dar partea minieră, nerezolvîridu-și problemele, a întîrziat începerea montării definitive cu 21 de zile. In unele cazuri întârzierile se datoresc. și calități necorespunzătoare a lucrărilor executate, nerespectării instrucțiunilor de lucru. Spre e- xemplu, pe ultimii 5 metri de avansare, complexul trebuia „îmbrăcat" eu lemn.

auri ar nu

(Continuare in pag. a 2-a)
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I eoncurenților I primele treiîncheier
!gram „ ansamblul „Mandra* alLeultură. (I.B.) 
' „ESTE MAI 
I PREVII, 
I VINDECI"cui ion volant;., editate de Direcția sanitară a I județului a Hunedoaraîmpreună c'ti comisiai de Cruce Roșie a municipiului Petroșani cu prilejul ..Saptămînii Crucii Roșii". Tipărită in 5000 de exemplare și destinată îndeosebi activului obs lese al organizației de Cruce Roșie, dar și masei largi de cititor:, . publicația cuprinde o tematică educativ-sani- ' tară bogâlă; precum și I cîteva articole în care I sînt subliniate sarcinile, I formele și căile de îm- bunătățire a activității • comisiilor de Cruce Roșie. (T.V.)
| DE 3 ORI 6. La sfîrși-
Itnl săptămînii trecute, ’ după probele tehnolog- I ce și demonstrații iii II fața unor mecanizatori I | și cadre de conducere 1 | forestiere, în parchetul I i Cimpul mielului din ' ■ sectorul U.F.E.T. Cînip j I lui Neag a intrat în I funcțiune un funicular 1 universal pentru colectarea materialului lem-' nos. Pe lingă lapuil că I elimină corhănitul ma- I nual, noua instalație are | un randament superior j de 3 ori productivitățiiI unei echipe alcătuitei din 6 muncitori. (LV.). I

CURSURI DE CALI- I 
' FICARE. Prin comisia I I locală de încadrare a | forței de muncă, în i special cea feminină, | s-au făcut înscrieri la 1 cursurile de calificare ] pentru personalul, nece- I sar fabricii de mobilă I ce se construiește în o- I rașul Petrila. ’ Pînă în I prezent au fost înscrise | 92 de tinere. Acțiunea . continuă pînă la corn- | pictarea locurilor plani- . ficate. (C.D.) ’
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Cum acționează întreprinderile din Lupeni pentrurealizarea planului de apartamente?
MINERII CONSTRUIESC Șl PENTRU CONSTRUCTORI, 

IAR CONSTRUCTORII... N-AU VOIE Iaflăm pe șantierulNe din Lupeni. La blocul K4 din cartierul Vîscoza IV, primele două sînt în pragul finalizării.’ Echipele de zidari sosite de la unitățile economice ale orașului și-au luat în serios munca. Fiecărei întreprinderi i-a toșt partizat un anumit măr de apartamente, grupate pe etaje..Pentru început, discutăm 7 cu Andrei Kincșeș, șeiul echipei de zidari de la preparația Lupeni, e- ehipă deșpre care afla- sem în prealabil, că a devansat mult lucrările ; „Ne-am angajat ca pînă în data de 25 septembrie să terminăm tencuielile interioare și finisarea celor trei apartamente : însă astăzi (20 septembrie — n.n.) l.a ora 12 vom încheia lucrările. Timp de două săptămîni, alături de cei trei zidari, au fost prezenți și alți oameni din cadrul personalului TESA a> prepara- ției, astfel incit să putem termina mai repede, deoarece avem și alte lucrări urgente la întreprindere. Din partea constructorilor am avut tot sprijinul material, cit și asistența tehnică"Nu aceași situație întî.lnim jos, unde echipa de l.M. Bărbătenî va întîrzia o zi, două pentru că a dus lipsă de apă și mortar, insa oricum în 26—27 septembrie vor fi

apartamentele. „Nu am putut grăbi lucrările, ne spune Dumitru Mihăilă, tronsoane deoarece constructorii nu au pus geamurile și munca ne este îngreunată de temperatura scăzută iar, în ultimul timp, din lipsa cutiilor de ventilație sintem obligați să facem unele lucrări ori".Următoareleaparțin mineicea mai mare cotă de realizare — 9 apartamen-

La cea de-a doua scară găsim echipele de la I.F.A. „Vîscoza", E.G.C.L. Lupeni și T.C. care avînd de cite trei
re-nu- de douătrei nivele Lupeni cu

Ind., fie- tmălizat apartamente. Toate cele trei echipe seaflă într-un avansat stadiu cu lucrările, sîrnbă- tă, 23 septembrie, fiind data cînd cele 9 apartamente vor fi predate, după cum am fost asigurați. Pe Dumitru Pop, șeful e- chipei de zidari de la E.G.C.L., îl găsim trans-săra»

1 
I

ocu un etaj mai la

te. Aici lucrează zilnic 8 portînd cărămida răma- zidari și 3—-4 ajutoare,; să de la echipa vecină t coordonați de maistrul principal loniță Șuba, de la sectorul X aeraj. A- partamentele sînt aproape gata, după cum am putut constata. Se fac ultimele retușuri și tencuiala pe casa scării, însă, instalația electrică pe seară și tocurile ușilor încă nu sînt montate, deși tencuielile sînt executate. Maistrul constructor Gheorghe Ilie, ne spune că așa e prevăzută tehnologia de lucru la montarea tocurilor de uși, dar dacă echipa de l.M. Lupeni nu s-ar prezentat pe șantier, două zile mai tîrziu cit era prevăzut, timp care s-ar fi putut termina un apartament, situația la ora actuală ar fi fost alta.

„N-o să aștept pînă îmi aduc constructorii o roabă de cărămidă, cit îmi trebuie mie. O folosesc pe aceasta. Dacă aștept de fiecare dată după cite ceva nu pot termina pînă în 23, cum mi-am pro-“ n«. i. ir a „Vîsco-Ștefan pe la de și a- cula fi cu de în

pus". De la I.F.A. za", tehnicianul Ursaehi prezent zilnic șantier, ne spune că intensificarea ritmului lucru au contribuit constructorii, care î-au previzional la , timp tot ce le trebuia.La ultimul etaj, constatăm că pentru realizarea celor trei apartamente repartizate șantierului 4 Lupeni al I.C.M.M., încă nu s-a prezentat nimeni. Motivul ? Lipsa de constructori. Paradoxal ! Un șantier de construcții —

montaj nu are 2—3 constructori de care să se dispenseze două săptămîni pentru a ajuta la predarea unui bloc unde, după cum spunea tovarășul Friedericli Daradies, vicepreședintele. consiliului popular Lupeni, vor primi și ei o cotă de locuințe. Misterul este lămurit de tovarășul ing. Ion Lăsat, directorul I.C.M.M. « „Noi avem un plan de construcții — montaj, or lipsindu-ne de cei cîțiva zidari, sintem puși în situația de a nu-1 realiza. Conducerea Combinatului minier mi-a interzis să angajez o altă lucrare".Așadar, sarcina primită de întreprinderile lupe- - nene de a contribui eu ț forțe proprii -la realizarea unui număr de apartamente se vede concretizată în predarea, cu u- nele excepții la sfîrșitul acestei luni, a celor două tronsoane din blocul K4. Apreciem modul în care a fost înțeleasă această participare, cit și eolatxi- rarea dintre întreprinderi și șantierul 4 Lupeni T.C.H. cum ția din ale vor lizate.

ai Rămîne de văzut șe va rezoiva situa- șantierul ,al I.C.M.M., apartamente să tie fina-
Creată deLupeni cărui 3 întîrzia

Constantin IOVANESCU

Manipulanta de vane Constantina C'obanu de la 
punctul termic nr. 6 din Vulcan deschide ventilul 
unei vane ce alimentează cu apă blocurile din cartier. 

Foto : O. GEORGE

SALVAȚI 
ȘPANUL ILingă calea ferată ce face legătura între Secția de preparare a cărbunelui Coroești și I. M. Vulcan s-a depozitat o cantitate apreciabilă de șpan. S-a depozitat și acolo a fost uitat. S-a uitat că minereul de fier se procură cu mari cheltuieli. Chiar în locul unde s-a depozitat șpanul, au demarat lucrările unui obiectiv de investiții. Pă- mîntui este răscolit ele buldozere, șpanul este îngropat. Nu-1 vede nimeni, nici constructorii și nici cei care ar trebui să-și a- mintească de obligația bunei gospodăriri a materialelor, de valorificarea fierului vechi și a spânului. L-ara văzut de multe ori, iar acum să-l tragem cuvenitul de alarmă tovarăși can !

cînd e pe cale ,înghită" pămîntul — semnal : salvați spânul, de la S. S. H. Vul-Amenajări gospodărești la Institutul de mine
O NOUA SALA DE MESELa început de. nou an u" niversitar, avînd in vedere numărul mare de stu- dt-nți care servesc masa la cantina Institutului de mi
ne Petroșani, s-ău luat măsuri pentru evitarea aglomerărilor la masă și a în- tîrzierilor de la cursuri cauzate de acestea. Aceste măsuri s-au concretizat prin darea în folosință la parterul cantinei, a unei noi săli de mese care împreună cu cea existentă a- sigură condiții optime de servire a mesei de către studenții căminiști. O no
tă frumoasă în aspectul interior al cantinei ar adu
ce, spre exemplu, fețele 
de masă. Important ' este fnsă faptul că la cantina

studențească se servește în acest an un meniu -ales cu grijă și consistent.
A FOST DAT IN

FOLOSINȚA UN NOU 
ATELIER D.. PRODUCȚIEIn cadrul institutului s-a dat în folosință lin nou a- telier în care studenții din anul III mașini și instalații miniere au și început practica productivă. Atelierul este dotat cu strunguri, freze, raboteze, prese și multe alte utilaje de randament și tehnicitate mare, încă din primele zile de practică productivă se remarcă studenții Dumitru și Ion Popescu, Timin Stă- nămirescu, Ion Pușcaș.

Dumitru DANAȘEL, 
student

Cristea C. GLODEANU, 
Vulcan
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I
1
1

1 
I1
i
*

Un nou bloc de locuințe 
Pentru cetățenii Petroșaniu- 
lui.

Flori ofiliteIn fața Casei de cultură din Uricani, gospodarii au amenajat un spațiu verde. Mulți ..au respectat munca gospodarilor. Nu același lucru l-au făcut lucrătoarele de ia cofetăria „Liliacul" care și-au instalat căruciorul _ cu răcoritoare și înghețată în apropierea zonei verzi. Bube— stimînd munca altora, ele au împrăștiat pe zona Verde saramura folosită pentru păstrarea înghețatei, a- ceasta ajungînd și la, rădăcinile florilor. Trotuarul pătat, florile și iarba ofilite nu le-au sugerat vîn- zătoarelor adevărul că sarea e bună numai in bucate. nu și la rădăcinile florilor. ?■-
lom ȚiG A M ELE, 

corespondent, Uricani

FARA MUZICABuletinul "de identitate (anulat de- organele de miliție pe motiv că a expirat) susține că Teodor Săbăduș este un tînăr în vîrstă de 24 de ani. Lațele, dg peste 40 cm, indică, la prima vedere, contrariul, dacă e privit din spate. Fioroa- sa-i barbă și .mustața aduc aminte de un erou din continentele cu palmieri și maimuțe (o fi vrînd să facă figurație pe lingă eroul- cu pricina ?). Și totuși T. S. locuiește în căminul minei Uricani. Or fi observat acest tovarășii din comitetul organizației a minei ? Ce-ar fi propună o întilnire cu un urmaș al lui Figaro. Nu din motive muzicale, ci pentru că, la 24 de ani, se cuvine 
să arate ca un... adevărat bărbat.

lucru șide tineret să-i

UN CUPLU 
FALIMENTARCu un „palmares"

Demontarea complexuluiși evacuarea
• (Urmare din pag. ■)Nu s-a făcut așa. Acum a- vein groiuâți ia demontarea lateralelor extensibile. Această; operațiune se poate .face .numai cedind secțiile, dar rieavind poditu- ră de lemn, cînd secția coboară „vine" și tavanul și nu mai putem tensiona ca- , drill, secția in poziția inițială. Abatajul a intrat în presiune și era firesc din moment ce a fost oprit de la începutul celei de a treia decade a lunii iulie. Mai mult, din cite două săptămîni plasat nici un bataj, iar cînd. fost plasat, s-a altă brigadă' decit cea ca- re-1 exploatase.Că s-a întîmplat așa, sigur nu este bine. Cred că din această experiență trebuie să se tragă mintele cuvenite asigurarea conform grafi.ee-

am. aliat, nu a fost om pe a- abatajul a făcut cu o
învăță- privind

lor a tuturor condițiilor de lucru pentru echipele „service". Este,' în. primul rind, in interesul producției. In ceea ce ne pirvești-, vom Jaec totul ca să recuperăm, cel puțin o parte clin timpul pierdut. Pe măsură ce vom’ demonta și vom evacua părțile componente ale complexului, ele vor Ii revizuite și reparate in .. paralel de S.S.I1. Vulcan. Dar — mai intervine un dar — trebuie urgentate lucrările necesare pentru crearea condițiilor de introducere a complexului. Noi, în aproximativ două avea gata secție pentru mon- ar trebui să o șisăptămîni, vom prima tare și punem pe poziții la noul loc deDacă de acum încolo lucrurile vor merge bine, în- tr-o lună, complexul complet revizuit și reparat, va fi montat și pus în funcțiune.

de neinvidiat, Ion Bednars și Samoilă Pastor din Lupeni considerau totuși munca doar ' o noțiune abstractă, străină de ei. Ditamai vlăjganii apelau, cu nerușinare, la mila publică și, culmea, s-au găsit unij care să se lașe impresionați, „miluindu-i" mărunțiș. Au fost prinși de organele miliție și pedepsiți form , Decretului 153/1970, la cite luni închisoare corecțio- nală. Vor avea prilejul să se convingă că de lepădat nti-i munca, ci mentalitatea lor de a aștepta să le pice vreo... pară mălăiață (de fapt o nietaforă, care sintetizează credulitatea n< r cetățeni. mu11 milostivi cu astfel paraziți sociali).
„TACIM" PREA SCUMPCioburi s-a ales din liniștea și geamurile cantinei miniere Lupeni, cînd a apărut mecanicul Ioachim Făget,, cunoscut scandalagiu și ..„companion" al alcoolului, S-if convins însă că celebritatea, ciștigată după astfel de isprăvi, nu prea e „rentabilă" — ultima oară fiind obligat să suporte o amendă de 1000 de Iei, prevăzută de Decretul nr. 153/1970. De atunci, se pare că devenit mâi... silen- riu mai tel de

I

muncă.

Lucrătorii de ia laboratorul de preparate reci din Petroșani pregătesc un nou 
lot de cîmați pentru unitățile de alimenta ție publică.

Foto : Ion LEONARD
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con- nr.șase

u-preade

a țios, ba chiar iubește nici un „muzică". Și In special melodia „Din cioburi d< iubire..." menea rest.
‘ J te După un ase- „tacîm", e și fi-

FAPTA 
INCALIFICABILAIn seara zilei de 7 septembrie, un individ fără ocupație, cunoscut ca atentator la adresa moralei noastre socialiste, s-a făcut vinovat de acțiunea de viol asupra unei femei în vîrstă de 52 de ani. Infractorul; care se numește Mihai Căldărar, din Lupeni, este cercetat sub stare de arest. Iși va primi pedeapsa meritată pentru incalificabila sa faptă.

Rubrică redactată de 
Ion VULPE cu sprijinul 

căpitanului
Jan STR ATI N A

h i « « A n
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Despre relația dintre creația artistică și literară, pe de o parte, și viața social- economieă, pe de altă parte, au fost formulate multe și subtile aprecieri și considerații in ultimul timp. Intr-o poezie publicată recent ..(în revista „Românialiterară") omul de mare cultură, poetul Alexandru Philippide, se exprima astfel : „Ce-i marea poezie ? Vorbă în vînt/ Cu care ne- amăgim ; comod cuvînt/la care lesne—acoperi ce nu știi/Mai bine să ne-ntoar- cem pe pămînt/ Și părăsind călătoria-n vid,/ Să cultivăm grădina lui Candid". In termeni metaforici este exprimat un crez artistic : creația își extrage seva din realitatea în care trăiește poetul, fapt care dă vigoare artei ce nu are un scop în sine ci este a- dresată omului.Aceste suceinte reflecții au pornit de la două evenimente culturale din Va
lea Jiului, despărțite doar 
de zile. Primul, întîlnirea unui grup de poeți și prozatori eu minerii de ia Dîl- 
ja și studenții Institutului de mine, manifestare desfășurată în cadrul festivalului culturii și educației socialiste hunedorene „Sar- mis ’78". Astfel de întîlniri au valoare culturală excep

țională deoarece, chiar dacă se petrec într-un mod pasiv — poeții recită, ceilalți ascultă —, constituie clipe de așteptare a opiniei și scrutare reciprocă, un adevărat examen. Poetul este fxămîntat de gîndul dacă este înțeles, plecînd cu o nouă experiență de viață, decantată cîndva și în rînduri scrise ; ascultă-
Realitatea, sursă de inspirație 

și împlinire pentru artă

torul — pe care nu-1 interesează, nici nu trebuie să-l intereseze, alchimia poetică — vrea să înțeleagă frumosul, arta care-i dezvăluie noi și noi unghiuri de apreciere a existenței. Prin urmare, , se stabilește o comunicare sinceră și directă, atît de caracteristică artei și literaturii din societatea noastră socialistă în care 
„este necesar să nu se o- 
pună creația literar artis
tică maselor largi, popu
lare, ei să se înțeleagă fap
tul că aceasta nu se poate 

dezvolta decît în strînsă 
legătură cu dezvoltarea for
țelor de producție servind 
poporul, lupta revoluționa
ră, progresistă", așa cum aprecia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae' Ceaușescu, la ședința activului central de partid și de stat.Dintotdeauna arta a avut o forță educativă cu atît 

mai mare cu cît creatorul s-a identificat cu oamenii, exprimîndu-le, prin cunoaștere nemijlocită, gîndirea și simțirea în forme poetice, plastice sau muzicale cu un efect mare atunci eînd și expresia a fost de valoare. Și astfel ajungem ia al doilea motiv de referință : o recentă consfătuire a creatorilor literari din Valea Jiului. Se vorbește a- cum că în municipiu se a- flă peste 50 de poeți, prozatori și dramaturgi amatori, grupați în cercuri din Petrila, Vulcan, Lupeni, U- 

■ ricani sau în școli și în cenaclul „Panait Istrati", cuprinzînd ce este mai reprezentativ în. acest domeniu în Valea Jiului. Lăsînd deoparte faptul că unele dintre aceste cenacluri sînt mai mult o amintire, să ne concentrăm asupra unui alt aspect care dovedește funcția stimulativă generoasă a Festivalului național „Cîntarea României" ; creația literară și caracterul ei de masă. Dar și în acest domeniu este valabilă necesitatea transformării acumulărilor cantitative într-o calitate nouă, superioară. Chiar dacă creatorii literari din Valea Jiului (prezenți în paginile ziarelor, revistelor sau în plachete) au organizat — fapt întrutotul remarcabil — un număr destul de mare de întîlniri cu oamenii muncii din întreprinderi și instituții, așteptăm de la ei o literatură în adevăratul înțeles al cuvîntului, cu o mai mare valoare artistică, expri- mînd viața Văii Jiului, pe care o cunosc și o simt.In artă, lipsa criteriilor valorice nu crează numai confuzie și mediocritate, dar și o nerealizare a vocației ei umane. Cunoașterea vieții, a oamenilor muncii este un punct de plecare care se împlinește, însă nu numai prin talent, ci și printr-un travaliu artistic exigent, conștient de responsabilitatea civică ce-i revine creatorului. „Grădina lui Candid", așa cum ne invită poetul să înțelegem printr-o metaforă termenii voltairieni, tot metaforici, însemnează reîntoarcerea la realitatea în care arta, când este artă, își găsește inspirația dar și împlinirea prin înțelegerea celor din societate.
T. SPATARU

In mijlocul minerilor 
de la Dîlja, poeții și 
scriitorii au citit din 
creația lor literară de
dicată celor ce muncesc.
Foto : Gh. OLTEANU

Tinerii șiCu o activitate de numai un an, formația de muzică ușoară „Color" de la clubul sindicatelor din Vulcan este cea mai reprezentativă pentru acest gen îndrăgit de tinerii Văii Jiului. Cei 7 component — Șt. Abrădoai, T. Cornea, Silviu Baban, Costin Ghiță, Mircea Moldovan, Dan Baban și N. Popa, după orele de muncă la mina Vulcan și la S.S.H., se întîlnesc în repetiții,. îndelungate și e- xigente. „Stropi de ploaie", „Crizanteme", „Ne-am născut", „Diamantul negru" sînt doar citeva creații, originale, din repertoriul care cuprinde aproape 35 de melodii. De relevat este pasiunea și sinceritatea cu care cîntă acest grup omogen de iubitori ai muzicii, cunoscători ai mai muftor instrumente, preocupați nu numai de ritm, ci și de frumusețea, puritatea liniei melodice (distorsionate, însă, de stații uzate...).De fapt valoarea acestor formații, prezente la fiecare club din municipiu, este direct proper-
Car

• Teatru. Astăzi, la o- ra 18, Teatrul de stat „Valea Jiului" prezintă în foaierul Casei de cultură din Petroșani o nouă reprezentație cu piesa „Nu sîntem îngeri" de. Paul Ioachim.
• La Petrila continuă manifestările cuprinse în „Săptămîna culturii și sportului". Astăzi, la o- ra 16, în sala clubului din localitate este organizat spectacolul cultural- artistic „Mulțumim din inimă partidului", dedicat fruntașilor în întrecerea socialistă din întreprinderile miniere ale orașului.

muzica lorțională cu conștiința și responsabilitatea . inter- preților. Avem suficiente temeiuri să considerăm grupul „Color" cel mai. pregătit din municipiu, făcînd adeseori dovada respectului pentru calitatea muzicii, (a revenit cu aprecieri frumoase de la un festival de gen care a avut loc la Sf. Gheor- ghe, județul Covasna).Deși numită în mod. curent ușoară, muzica a- ceas.ța tînără își are exigențele ei și nu e deloc ușoară. Urmărind formația foarte bună de la Vulcan —. eu perspective frumoase în evoluție, propuse chiar de eompo- nenții ei — apreciem că în cluburi și case de cultură acest domeniu al muzicii tinerești trebuie să stea mai mult in a- tenția activiștilor culturali. Prin aspectul general al formațiilor (trecerea în revistă din luna august a fost concludentă în acest sens) și calitatea muzicii lor se contribuieia educația tineretuluicare respinge diletantis-mul în orice activitate.(T.S.)
net

• La Casă de cultură 
din Petroșani a avut loc (joi) o consfătuire a ci- necluburilor, acțiune organizată de Consiliul județean aI sindicatelor și Comitetul de eultfiră și educație Socialistă din județul Hunedoara. După proiecții de filme realizate în acest an, au urmat dezbateri interesante îa care au participat cineamatori din Lupeni, Vulcan, Petroșani, Petrila, Lorjea, Institutul de mine, Casa pionierilor Petroșani, Deva, Hunedoara, C.ălan, Orăștie și reprezentanți ai U.G.S.R.

••••••••••••••••••••••••••••!••••••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— Sînteți originar din 

Valea Jiului, ați fost 
studentul lui Lucian 
Blaga, faceți parte din- 
tr-o generație bine de
finită — Radu Stanca, 
Ion Negoitescu, Uvtdiu 
Cotruș, Cornel Hegman, 
Nicolae Balotă, Dominic 
Stanca, Ioanichie Oltea- 
nu, Etta Boeriu, Eugen 
Todoran etc. Ce repre
zintă acestea pentru 
dumneavoastră, stimate 
tovarășe Ion D. Sîrbu ?— Marea fericire și min- drie a tinereților mele au constituit-o dascălii pe care i-am avut și prietenii 

literari de care nu m-am despărțit niciodată. In 
toamna trecută, urcam Fe- leacul cu un buchet de flori în mînă. L-am întîl- nit pe D.R. Popescu, care cobora spre oraș. M-a întrebat cui duc florile, l-am spus : „Lui Liviu Itusu,fostul meu profesor", A făcut ochii mari și a exclamat : „Ești primul om din viața mea care, după atîția ani de Ia absolvirea facultății, mai duce flori foștilor săi profesori". Lucian Blaga, Liviu Rusu, D. D. Roșea, Onisifor Chibu ră- mîn în conștiința generației mele ca arhetipuri de dascăli-model. Dacă .interesează o metaforă autobiografică, atunci aș dori 

să eomunic amănuntul că eei doj lari ai duhului meu 
au fost tatăl meu (mine-

Dialogul este relația inteligentă

intre oameni liberi și inteligenți
convorbire cu

Ta- pie- lu- via-

rul de tip romantic dintre cele două războaie) și Luciari’ Blaga care, prin o- limpiana sa superioritate și cinste, mi-au luminat a- nii îndoielilor și încercărilor mele universitare, tălui meu i-am dedicat sa „Frunze care ard", crare simbolică despreța minerilor între care am crescut, jar lui Lucian Blaga îi voi dedica drama „Pragul albastru", singura dintre piesele mele care se apropie de orizontul său poetic și filozofic.
— „Povestiri petrile- 

ne“, volum de mici pro
ze, are vreo legătură cu 
Lucian Blaga ?—’Desigur. Așa cum am conceput eu această lucrare'în anii de după război, ea urma să fie o colecție de legende, povestiri și mituri, auzite de-mine și culese. direct de la bătrînii din colonia Petrilei. La o lucrare de seminar, Blaga mi-a atras atenția asupra următorului amănunt : numai o profesiune care „e- puizează un orizont spiritual" poate să creeze și o

scriitorul Ion D. Sîrbucultură a sa ; agricultorii, vînătprii își au folclorul lor fiindcă se consumă în orizontul total al naturii ; marinarii au clor, fiindcă lume în sine, spunea Blaga, tăi să aibă folclor specific ; trăiesc pe verticală, în mineral, în întuneric, departe de clorofila vieții. Am căutat și am găsit. Dar ceea ce urma să devină material documentar în±r-o lucrare de sociologie a culturii, a ajuns — și nu-mi pare rău — o înșiruire de povestiri despre o lume, care din fericire, e aproape total dispărută, mina de azi ne- ■maiâvînd comun cu vremea transportului cu cai și a lămpii Davy decît nele și sentimentul buie să fii om și ca să îl poți scoate prafațâ.

și ei un fol- marea e o Trebuie, îmi ca și minerii înfiripări de

normal să fie așa. O piesă care se joacă înseamnă pentru'' un autor un număr sigur de cititori, în fiecare seară. Cele mai jucate piese ale mele („La o pia

cărbu- că tre-la su-
— Cu toate că 

scris trei volume 
proză și numai unul de 
teatru, lumea vă știe ca 
dramaturg. Greșesc ?— Nu, așa este. Și e

ați 
de

tră de hotar",noi speranțe", „n uuua ia- ță a medaliei") au fost vizionate, cred eu, de citeva sute de mii de spectatori. Nici un poet, oriei t de celebru, nu se poate lăuda cu atîția cititori — totuși, spectacolul trece, se uită și ceea ce rămîne este litera scrisă. La televiziune mi s-a prezentat de trei ori „întoarcerea tatălui risipitor".
— In ansamblul scri

itorilor de teatru Ion D. 
Sîrbu acordă foarte mul
tă atenție temelor isto
rice. De ce ?— Fiindcă niciodată is-

.Area bu- „A doua fa- toria nu a fost mai actuală ca astăzi. In „Plautus și fanfaronii", „Arca bunei speranțe", am încercat să combat lipticu] război.ard“ și am încercat să simbolic un muncitor și, respectiv, un țăran în clipa de cea mai dramatică cotitură a conștiinței lor revoluționare. Despre 1877 am scris două piese, două dialoguri filozofice despre dreptul la libertate și independență al țării mele. Ultima mea lucrare — o vei vedea în premieră la

imensul și apoca- pericol al unui nou In „Frunze care „Simion cel Drept" surprind

Craiova, prin luna februarie. 1979 — are ca temă semnificația istorică uriașă a jertfei pe care a reprezentat-o acea arzătoare lună câre a fost august 1944.
— Ce mesaj le-ați a- 

dresa cititorilor din Va
lea Jiului ?— Să iubească, să citească și teatru. Să meargă’ îa teatru, unde oameni vii prin cuvînt viu, spUn adevărul viu celor ce-i ascultă în sală. Teatrul e o lume, poate cea mai copleșitoare metaforă a lumii de astăzi. Dialogul, de cînd e lumea (și cît va li lumea- lume), este modalitatea cea mai umană, cea mai dialectică, de a înfrunta și viața, și valorile, și istoria. Teatrul e discuție, el înseamnă antrenamentul logic de a contrazice și de a suporta .să fii contrazis. Dialogul, o vedem asta clar, în viața urbei și a țării, rămîne forma cea mai democratică de relație inteligentă între oameni liberi și inteligenți. De • aceea, scriu cu patimă literatură dramatică și invit pe oricine să înțeleagă că esența vieții și a oricărui progres în lume se face prin ne- sfîrșite drame, prin rîs și plîns, prin duhul teribil de util și cumplit de obligatoriu al dialogului: cu lumea, cu semenii, cu tine însuți...

Nicolae FOB
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FILMEunui climat de pace"„România contribuie direct la crearea Definitivarea ordinii de zi a adunării 
a 0. N. U.

DELHI 22 (Agerpres). —■ Revista indiană de politică externă „International Reporter" publică, în numărul său din septembrie, un. amplu articol — „Rolul României în viața in- Iternațională"... care relevă analiza făcută situației internaționale actuale ., de președintele N i co 1 a e Ceausescu în cuvîntarea' lintiță la 3 august 1978. E- vidențiind concluziile președintelui României cu privire la caracteristicile și tendințele lumii contemporane, articolul relic.fca- ză ca „România desfășoară o vastă activitate terna țională pentru» mor area unei politici

soiri- asi-

in-prc_-fer-

me de diminuare a tensiunii, pentru renunțarea la forță și la folosirea mijloacelor militare in luționarea problemele: ternațioriale, pentrugurarea continuării cursului spre destindere, a linei politiei de colaborare și pace".„Prezentînd fenomene- . le negative și pericolul pe care acestea îl pot genera . —- scrie revista indiană —, președintele Nicolae Ceaușescu a arătat, în a- celași timp, în cuvîntarea sa, căile, mijloacele și posibilitățile reale existente pentru o evoluție poziti-
Frlmirea la premierul luxemburghez 

a delegației P. C. R.
LUXEMBURG 22 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Va- sile Masat, secretar al C. C. al' P. C . R., care, la i n v î t a ț i a Partidului Comunist Luxon burghez, efectuează o vizită oficială în’ Luxemburg'; a fost primită de Gaston Thor, primul mi-

nistru al acestei țări. In cadrul convorbirii, a fost evocată cu satisfacție,. evoluția ascendentă a raporturilor român o-luxem- burgheze, exprimîndu-se, totodată, dorința de a le dezvolta în continuare, în spiritul hotărîrilor adoptate' cu prilejul vizitelor la nivel înalt.

vă a vieții internaționale, pentru dreptul popoarelor de a trăi intr-o lume a păcii și colaborării, pentru o dezvoltare liberă, progres economic și social. bunăstare și < civilizație". Prin acțiunile' sale, prin, politica pe care o pro ■ inovează — subliniază, articolul —.România contribuie direct. la crearea unul climat de pace și înțelegere între popoare.„Opinia României — scrie, în încheiere, „International Reporter" — este că trebuie făcut tot ce este posibil pentru ca forțele progresiste să acționeze mai energic și mai eficient pentru concentrarea eforturilor lor în vederea impunerii și generalizării progresului și păcij ’n lume. Președintele Ceăușescu a arătat că România este terni h<>- tărîtă să nu renunțe la nici un efort pentru triumful noului, pentru o reală politică echitabilă și democratică în viața inter-_ națională"

generale
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — Biroul dunării Generale ă 1 nitivat ordinea' de zi actualei -sesiuni, care prinde 129 puncte, roul a recomandat

A- defi- :i ' a cu- Bi-ea prirfiul subiect .-d dezbaterilor să îl constituie „dialogul Nord-Sud", după care participanții vor e-

xamina problema Namibiei.' ' : . ț ■);Biroul a propus, de a- semenea, ' ca dezbaterile generale, în cadrul cărora șclii delegațiilor vor expune poziția guvernelor respective în principalele probleme ale actualității internaționale, să aibă loc în intervalul 25 septembrie — 12 octombrie.
„Masă rotundă" privind comerțul între 

țările în curs
BELGRAD 22 (Agerpres) — La Zagreb s-au încheiat lucrările „Mesei rotunde" consacrate examinării schimburilor comerciale dintre țările în curs de dezvoltare, la care au participat delegații din 34 de state nealiniate.Agenția Taniug relatează că participanții au adoptat o declarație finală în care se subliniază importanța lărgirii cooperării economice regionale între țările în curs de dezvoltare, a acordurilor comerciale preferențiale, a spot irit schimburilor comerciale între aceste țări. Declarația arată că

de dezvoltarebuie acordată mai 'atenție creării ■ unor Vebrinderi naționale m.iltâ inși unei mai- bune cunoașteri a activității fcomp'in.ilor perjtr u ă- eco- curs de dezvoltare. . Totodată,_ se. relevă gentă a adoptării '
transnaționale contracararea politicii ceștora de dominare nomică a țărilor in

S.W.A.P.O. condamnă, afegerile“ din Namibia
NEW YORK 22 (Ager- jires). —1 Organizația Poporului din Africa de Sud- Vei torul legitim al luptei eliberare pentru ren independentei bici, organizație nesențăOU A., a la New York o declarație în care condamnă noile manevre ale regimului rasist s.td-african vizind permanentizarea ocupării Regain a Namibiei Menținând i .este 50 000 de militari în acest teritoriu — se -p >ne in declarație — regimul sud-african intensifică represiunile îm

; (SWAPO), conducă-
I 1. OÎ1 im nl luptei de obține-

NaUii- î-ecu- de O.N.U. și dat publicității

potriva poporului nami- bian pentru a-și menține dominația colonială a- snpra acestui teritoriu, sfidîrid astfel ' rezol uțiile si hotărîrile Națiunilor U- niteConducerea SWAPO reafirmă necesitatea organizării de alegeri libere, , democratice în Namibia, sub supravegherea Organist a- sancțiuni diplo- natură Carta de-
zației Națiunilor Unite, se pronunță pentru doptarea unor ferme economice, niatiee și de altă — prevăzute de O.N.U. — pentru a termina regimul rasist din R.S.A. să înceteze ocuparea ilegală a Namibiei.

s
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AVALANȘATrei alpiniste tăcînd parte dintr-o expediție japoneză de escaladare a piscului Dakiira, cu o înălțime de 7 514 metri din masivul muntos Himalaya, și-au pierdut viața ca urmare a unei avalanșe care s-a produs la 14 septembrie, s-a anunțat la Katmandu.In urma acestui accident, încercarea echipei japoneze de a escalada piscul Dakura a fost abandonată.

Faptul divers
pe globuscate, care durează circa trei ore.
PITONUL

MINITELEVIZOR„Matshshita Electric Industrial Company" din. ilaponia a construit recent ceea ce ea consideră a fi cel mai mic televizor din lume și a a- nunțat că intenționează să-1 scoată pe piață în circa doi ani.Noul aparat elntârește 640 grame, are ecranul de circa 6 centimentri și funcționează cu baterii

Douglas Martin, de 33 de ani, din localitatea Florence, statul Kentucky, colecționar de reptile, a fost ucis prin ștrangulare de un piton, lung de patru metri, in timp ce îl hrănea. El a fost găsit în subsolul locuinței șale, în care deținea trei pitoni, un șarpe boa, crocodili, broaște țestoase și păienjeni riași.
OBEZITATEA

LI-

Obezitatea nu este ereditară — afirmă un grup de medici din orașul a- merican Milwaukee, statul Wisconsin. Ei au a- juns la concluzia că fac

STAGIUNEA DIN 
CEASTĂ toamnă la tropolitan Opera" din New York — cea mal prestigioasă scenă lirică americană — s-a deschis cu opera „Traviata". Violeta, rolul principal al acestei cunoscute' capodopere Giuseppe Verdi, interpretat cu și sensibilitate cuta soprană MOldoveanu, de Română din. Bucureșt

a'Iui a f oststrălucire de cunos- Eugeniâ la Opera, care va apărea în continua- ■ re în toate spectacolele din actuala stagiune cu „Traviata".
IN CAPITALA R.S.S. AZERBAIDJENE, vineri a avut loc o adunare festivă 'prilejuită de inmîna- rea Ordinului Lcnin conferit orașului Baku tru succesele obținute domeniul construcției eonomiee și culturale. Cu acest prilej a luat cuvin- tul Leonid Brejnev, secretar general al C C. al P C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. — informează agenția TASS.

NUMARUL ȘOMERI
LOR din țările Pieței comune a sporit cu 1,9 la sută în august a.C, : i față , de luna precedentă, , a- jiingînd la 6 milioane de persoane, arată statisticile date publicității la Bruxelles;: ■/-' : Y și .■ '" i/:.

LA DELHI își continuă: lucrăi’ile Conferința pentru lichidarea analfabetismului în țările Asiei, reuniune organizată sub e- gida UNESCO. In centrul- atenției participănțitor se află problemele colaborării

torii care conduc la obezitate sînt mediul familial și obișnuințele nutritive preluate din cea mai frageda copilărie.
ENERGIE SOLARALa Buhara a intrat în funcțiune prima fabrică din U.R.S.S. de producere a apăratelor pentru u- tilizarea energiei solare. Printre primele produse ale întreprinderii se vor număra cazane de aburi și bucătării, care vor folosi energia .solară. Proiectele acestor utilaje au fost puse la punct la Institutul de tehnică al Academiei de științe a Uzbe- kîstanului.Atît cazanele. cit și bucătăriile vor fi de uz casnic. Ele vor putea ,.a- sigura însă cantitatea de apă caldă necesara, la o temperatură de 70—80 grade celsius, unor grădinițe de copii, tabere de pionieri, case, de odihnă, spălătorii și băi publice.

9

5

S
4

l
a

t2

-- -  . ---- r necesitatea nr-.unor mai hotărîte în forurile internaționale si îndeosebi, în cadrul O.N.U. în favoarea nevoilor țărilor. în curs de dezvoltare, pentri a le ajuta în fructificarea ’ cfortiirijor proprii de dezvoltare economică.

pozjțt

PETROȘANI 
iembrie : E atît de proăpe fericirea ; Repu
blica : Al 7-leă • continent : Unirea : da surprizffldr relief). .LONE A : Un gentleman în . Vestul. sălbatic.AN1NOASAcu soare.VULCAN : Recompen- | să pentru șerif ; *LUPENI — Cultural : | Mark polițistul la Gen’o2 « va ; Muncitoresc : Valea 1 prafului de pușcă-',. .. aURICANI : l’entaeuWrI

I
112,00 Telex. 12,05 Ro- | man-foileton t Putere | fără glorie — reluarea j episodului 4. 12,55 Curs i de limbă spaniolă. 13,20 I Concert distractiv. 14,10 | Publicitate. 14,20 Pe | malul fluviului de ar- , Documențar-ar- I despre estuarul •

Para-(film în I
Ploais

TV

în sfera elaborării unor programe naționale de lichidare a analfabetismului.
COMITETUL SPECI

AL AL O.N.U. de luptă împotrivă apartheidului a recomandat; Consiliului1 de Securitate să decidă embargoul: asupra livrărilorde petrol și produse petroliere destinate itepubli- cii Sud-Africane.
HOTARIREA AFRICII 

DE SUD de a organiza u- nilateral alegeri in Namibia reprezintă „o sfidare la adresa comunității internaționale, a valorilor democrației, libertății și : drepturilor omului"; a de- • clarăt David Owen, _ mi nistrul afacerilor externe al Murii Britanii.

gint1 tistic.La Plata. 15,00 Clubul I tineretului la Bistrița- J Năsăud. 16,00 Fotbal : ■ 
j A.S.A. Tg. Mureș — IArgeș (divizia A). J directă IMureș. • cui- |Săptămî- |18.35 I Mu- .populară • instru- I 19,00 Trahs- ’ directă de la 1 ut 23 August ’Desclîi- I acolului •

rinderea minieră Dîlja
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 
POSTURI VACANTE:

- 1 
cian la 
ducției

- 1

post inginer, subinginer sau tehni- 
biroul programare, urmărirea pro-

post maistru electromecanic la sec
tor producție

- 1
fatăI

2
ducție

- 1

post maistru electromecanic supra-

posturi maistru minier la sector pro-

post revizor contabil C.F.I. ,
Concursul va avea loc în ziua de 28 sep

tembrie, ora 10, la sediul I.M. Dîlja — strada 
Cărbunelui nr. 20.

Condiții de participare la concurs și re
tribuire, conform Legii nr. 12/1971 și Decre
tului nr. 188/1977.Mica publicitateVIND Dacia 1100, Vulcan, strada Gării nr. 25. (561)VIND M.Z. 250 cotă zero. Strada Republicii 7, Vulcan, telefon 70095. (562)

F.C.Transmisiune de la Tg.17,50 Agenda turală. 18,2Q na politică internă internațională.Publicitate. 18,45 zică mentală 'misiuneStadionul 23 din Capitală : i dereasportivI prilejulpetiției ciuda".nea zilei în19,30 Telejurnal.Aspecte- dinIul sportiv ele dicnul 23 (transmisiune | 20,05 MuzicăI.instrumentală.
I Aspecte din spectacolul sportiv de la Stadio-i nul 23 August (trans- ! misiune directă). 20.40 I Imagini din țară. 20,50 I Intîlnire cu satira și I umorul. 21,20 " Film serial i „Om bogat.
I sărac", episodul22,10 Telejurnal.. Melodii românești ieri și de azi.

spectacolului • organizat cu • finalei corn- > naționale „Da- I 19,15 La ordi- J economie. I 19.59 ’ spectacb- la sta- AugUSt directă).populară 20,20
iIiîI

VREMEA

I I

om 15.22.30de
Stația meteorologică 

Petroșani, comunică :Ieri, temperatura maximă a .aerului, la Petroșani a fost de 11 grade, iar la Paring de 4 grade. Minimele au fost de 1 grad, respectiv—2 grade. ■
Pentru următoarele 

24 de ore :Vremea Va fi în general fece, închisă, cu cer mai mult acoperit. Se vor precipi tații sub de aversă de semnala formă ploaie, iar la munte VorI dea precipitații formă de ninsoare, sufla slab nordic.PIERDUT permis de pescuit pe numele Pascu Grigore, eliberat de Filiala de pescuit Petroșani. Se declară nul. (563) EMENT

că- sub ?i valapovițăVîntul din sectorul

J
«BOACTIA Șl ADMINISTRATA, Patroțam «r. Republicii, nr. 9Q. teielon 4 46 62 țsecietaria»). 4 24 M (tecjii). (IPARUl i îipogiatia Petroșani,, tir. Republicii, nr. tîî .


