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Cele peste 12000 de tone de cărbune extrase peste pian,
de la începutul anului, la I.M. Petrila, încorporează

Jubileu

teagulroșu
ANUL XXXV i6 | DUMINICA, 25 FEBRUARIE 1979 |

Treizeci de ani
de teatru

în Valea Jiului

Adunare

cu profunde rezonanțe 
în viata cultural-educativă 

a municipiului
TEODOR RUSU,

secretar al Comitetului municipal de partid

Aniversarea celor 30 de ani de existență a Tea- 
j Irului de stat din Petroșani este un eveniment im

portant nu numai pentru colectivul artistic și tehnic al 
instituției, ci și pentru evoluția întregii vieți social-cul- 
turale în Valea Jiului. înființarea acestei instituții, 
care de trei decenii este cunoscută ca fiind teatrul 
minerilor, are loc intr-o perioadă cind oamenii mun
cii din Valea Jiului, din județul Hunedoara, obțin 
noi succese în dezvoltarea vieții social-economice, în 
opera de înfăptuire a prevederilor Congresului al 
XI-lea și Programului partidului de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Toate aceste succese eco
nomice sînt un rezultat al complexului program edți- 
cativ, de făurire a conștiinței socialiste a omului con
temporan, în care este integrat și Teatrul de stat „Va
lea Jiului".

în astfel de momente aniversare este îndreptăți
tă o retrospectivă a activității desfășurate in acest 
interval de timp. Pentru că însăși înființarea acestui 
teatru aici, în Valea Jiului, se petrecea intr-un an — 
1948 — cind în țara noastră avea loc istoricul act 
al naționalizării principalelor mijloace

Ieri după-amiază, în sala teatrului, a avut loc adunarea festivă consacrată a- niversării a 30 de. ani de Ia înființarea Teatrului de stat „Valea Jiului11 din Petroșani. Au participat tovarășii Petre Lungu, secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului popular județean, membri ai biroului și secretariatului Comitetului municipal de partid, activiști ai comitetului județean de cultură și educație socialistă, ai organizațiilor de .masa și obștești, ..oameni ai. muncii din întreprinderile și instituțiile municipiului; vechi slujitori ai scenei.în cadrul adunării festive colectivul teatrului a fost felicitat de Mihai Cosma, maistru minier la I.M. Dil- ja, prof. Gheorghe Ana. directorul Liceului economic și de drept administrativ din Petroșani, pioniera Mihaela Bâcoi, de la Școala generală nr. 1 Petroșani, Alexandru Petrescu, student la Institutul de mine, Vasile Sufletu, activist al Consiliului mun iei-
(Continuare

Trei comuniști, trei brigadieri ce conduc formalii fruntașe in sporirea pro
ducției la mina Petrila : Constantin Alexa, Florea Mioneci și Ion Moldovan.

materializata intr-o exemplară emulație politico-economicăPrimele două luni ale acestui an au însemnat pentru mina Petrila un adevărat reviriment. Mobilizați de organizațiile de partid, comuniștii, oamenii muncii, au pus eforturi susținute pentru realizarea producției fizice și nete și obținerea unor randamente sporite in abataje. Bilanțul, de sfirșitul celor luni ale anului, este 
peste 12 000 

cărbune extrase în 
față de prevederi, 
ce înseamnă recupera
rea minusului înregistrat 
în anul trecut și realizarea unei producții suplimentare sarcinilor de plan pe această lună.— Aceste realizări — ne mărturisește tovarășul 
Marcu Androne, secretarul comitetului de partid pe mină, președintele

f i câtor :

I informăm^
£ Cîteva zile la rînd, tinerii din cadrul sectorului XI investiții de la I.M. Petrila, au participat la acțiuni de muncă patriotică în sprijinul producției. După .o- roje de program ei au descongestionat galeri- I* ile și au sprijinit aprovizionarea brigăzilor cu diferite materiale, rea- Ilizînd economii finanțate în valoare de peste | 6 000 lei. (C. Val.) 
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i Pentru instruirea teh- I nico-productivă a elevi- ■ lor, întreprinderea minieră Vulcan, care pa- ' tronează Școala genera- I lă nr. 5 din localitate, a I dotat atelierul școlii cu iun strung, deosebit de necesar elevilor în orele tehnico aplicative. 
(Ti tu Carnea)
♦---------------în ziua der 23 februarie, minerii de la T.M. Dîlja. ce urmau să intre în schimbul II. au avut o plăcută surpriză Orchestra de muzică populară a Casei de cultură din Deva a prezentat în sala de apel a minei, un frumos program de cîntece populare romă nosli și maghiare. (P 

Găină)

toți de-
aproape două edi- 

tone 
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ceea

aae

dezbătute cu înaltă răspundere comunistă, sarcinile ce revin fiecărui colectiv, fiecărei brigăzi, fiecărui om al muncii. Comuniștii de la sectoarele I, III și IV au analizat modul în care este asigurată linia de front pentru ca toate abatajele să lucreze din plin, iiitreprinz.înd în acest sens măsuri concrete. De asemenea, în cadrul sectorului V au fost luate măsuri ferme’*' pentru întărirea ordinii' și disciplinei, reducerea țelor remot&wte șlsirea corespunzătoare timpului de lucru.în. cadrul discuțiilor djvidtale cu membrii pariul, prmtr o muncă de la s-a avut în vedere lizarea pentru rile de plasării velor planificate în teran, realizarea

c.o.m.' — sînt expresiacreșterii forței și puterii de mobilizare a organizațiilor de partid, a comuniștilor care au înțeles necesitatea îndeplinirii sarcinilor și angajamentelor pe care ni le-am asumat la recenta adunare generală a reprezentanților oamenilor muncii.In această perioadă fost depusă o intensătivitate politico-edueativă pe linia organizării superioare a producției și a muncii. De altfel, acesta este și supdiTul rezulta-’ telor bune obținute in procesul de producție. Ca urmare colectivul a reușit reali za rea rea planului utilaje, aproape în aceleași diții de tectonică a mînliiliii. dar eu jare și mobilizare piară in muncă.— In adunările de partid din luna ianuarie și februarie, ne relata tovarășul Ion Ccsăuan. secretar adjunct cu probleme organizatorice, au fost

și depăși- cu aceleași cu aceiași oameni, con- zăcă- anga- exem-o

alisen-
aiu

de intensă om la om, mobi- fiecărui comunist, a acționa la loeu- muncă în vederea, corecte a elevii- sub- prelimi-
Valeriu COANDRAȘ

generale
în pag. a 2-a)
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Dacă vreo calamitate s-ar 
abate asupra merceologilor 
din lumea întreagă, cițiva 
din municipiul nostru ar 
muri nevinovății. Astfel, nu
se explică faptul că din 
comerț lipsesc uneori ba
nale articole, precum solni- 

polonicele, 
anumite 

ce, in 
anii, 
greu

Zestrea arhitectonică 
a cartierului Vîscoza din 
Lupeni se va îmbogăți 
cu încă un bloc : A 3, 
care va avea in final 61 
de apartamente. în foto: 
echipa de dulgheri con
dusă de Ion Mănărăzan 
instalează panourile 
plan-universal peste 

parterul blocului.

l oto : Gh. OLTEANU
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De ce, omule, ți-ai călcat în picioare omenia ?Seară de februarie, cu ceață și ploaie măruntă, La sediul miliției municipiului, la județ, s-a dat alarma. S-a comis un accident grav de circulație în cartierul Aeroport — Petroșani. Accidentatul se afla în comă, cu fracturi grave la picioare, cu traumatisme puternice la față, cu maxilarul jnferior smuls. . Autorul a " părăsit locul faptei și a fugit în noapte. Omul lovit, după ce a fost dus mai multe zeci de metri pe botul mașinii, a fost părăsit în drum. Un alt om. șoferul unui autobuz, care a văzut totul în lumina farurilor, l-a ridicat pe accidentat și l-a dus imediat la spital unde i s-ă acordat ajuto-

rul necesar. Dar fugarul ? Pe urmele lui au pornit mulți oameni să-l caute
wr.w.w.w.w.v??.-,'

Anchetă socială

că a fugit de la locul faptei.Vestea s-a răspîndit în. oraș, printre tovarășii lui de muncă. Nu-i venea să creadă nimănui. Pe Caracudă îl știau altfel de om. mult
.'.’.Wft'.WA-.W.V/.-Apentru a răspunde în fața legii de faptele lui. A fost o noapte lungă, agitată pentrii întregul angrenaj de urmărire pus in mișcare la ora la care în spital medicii se luptau să salveze viața accidentatului, la o- ra la care făptașul... A doua zi la miliția Vulcan s-a prezentat Caracudă A- lexandru, strungar Ia S.S.Il., recunoscînd că el este autorul accidentului și

—■ II cunosc de timp, am fost colegi ne Spune maistrul Dușiță. Am aflat cu gret cele întîmplâte. ta e deosebit de gravă. Nu-mi vine să cred că el a comis-o. In serviciu era făcea
(uliure-Fap-

un om corect, își foarte bine’ datoria, unul dintre oamenii bază din fabrică, strungarul cel mai
Dragoș CALIN

(Continuare in pag. a 2-a)

țele, tigăile, 
strec urătorii e, 
becuri ele., in 
magazine zac, 
stocuri de mărfuri 
vandabile. In același' timp, 
reprezentanți ai unor în
treprinderi comerciale și 
cooperative de consum gor- 
jene sau chiar particulari 
iau „pulsul" tirgului și in
vadează piața agro-alimen- 
tară din Petroșani 
seamănă, vinerea, cu 
talcioc sau bilei multico
lor. La „botul" mașinii sau 
pe mesele destinate legu
melor se vind tot felul de 
motel șl scuturi, haine de 

piele, fuste, alte obiecte de

timp
cu

care 
un

îmbrăcăminte, ba într-o zi 
am găsit -și pantofi ortope
dici, In orice caz, vinerea, 
piața din Petroșani devine 
un bazar luat cu asalt de 
gospodine și curioși. In 
vremea aceasta, unii mer
ceologi din Vale vegetează 
prin birouri sau comple
tează liste STAS de arti
cole, în fond o perspectivă 
cenușie pentru... fondul de 
marfă oferit clienților.

teșiți din hibernare, to
varăși merceologi ! Veniți 
vinerea la piață, la... reci
clare ! Fiindcă mărfurile 
aduse de olteni se fabrică 
in republica noastră, se gă
sesc frecvent în Gorj, dar 
și în alte părți ale țării. ' 
tusa merceologii de acolo \ 
testează metodic gustul', 
clienților. teșiți din amor- i 
țeală și învățați cum se ; 
face comerț ! i
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î
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Prelucrarea periodică a normelor <le proiecție a muncii in atelierele unde 
î-i desfășoară elevii practica productivă, are ca scop prevenirea accidentelor.

. Un astfel de aspect a fost surprins în atelierul mecanic al Scolii generale din 
Uricani, 1 ’v ' Foto : Gh. OLTF.ANU

narelor de cărbune pe fie
care schimb, în fiecare bri
gadă și sector.O preocupare deosebită 
a manifestat comitetul de partid pe mină și c.o.m. pentru rezolvarea cu o- perativițate a propuneri
lor făcute de oamenii mun
cii cu privire la aprovizionarea locurilor de mun
că cu piese, scule, materiale pentru susținere, în cantitatea și de calitate corespunzătoare. Cadrele tehnico-inginerești, au: fost mobilizate la rezolvarea unor probleme concrete eu care se confruntă sectoarele de producție. Prin repartizarea j udicioasă ă acestora, s-a reușit să se acorde un sprijin calificat ■la nivelul fiecărui abataj, 
pe toate schimburile. Se urmărește .respectarea întocmai de către' fiecare schimb a ciclului de producție fii abataje, generalizarea inițiativei de a se prelua schimbul din mers, în așa fel incit să se intre din plin în activitate.Datorita activității po-11 tico-organ izatorice des- fașurate s-a'• reușit extinderea exploatării cărbunelui în abataje frontale cu susținere mecanizată și generalizarea transportului cu benzi, iar drept urinare, în lunile ianuarie și februarie,, toate cele cinci sectoare de producție și-au realizat și depășit sarcinile de plan. Cel mai mare plus a fost înregistrat la sectoarele IV (4757), III (1453), II (1889) tone cărbune extrase suplimentar de la începutul anului. Brigăzile concluse de Eugen Voicu, Florea Mioneci, Constantin A- iexe, Gheorghe Rotaru, A-

care executa piese de mare finețe pentru ventilul stîlpului. S-a preocupat întotdeauna de perfecționarea sa profesională, e elev în ultimul an al liceului industrial. Nu-mi explic cum a putut comite o asemenea faptă.— Am lucrat pe aceeași mașină — il completează strungarul Alexandru Amză. M-a ajutat întotdeauna, era un băiat săritor. Am avut în el un bun tovarăș de muncă. Fapta lui ? Nu-mi vine să cred că tovarășul meu Caracudă a putut părăsi un om in drum după cel a lovit eu mașina.’— Și, totuși, e adevă- . rat.— Da, din păcate, e a- devăraț. Nu trebuia să plece. Trebuia să aibă curajul, așa cum l-a avut întotdeauna, să răspundă pentru faptele sale — își exprimă regretul Alexandru Vass, un alt coleg de-al lui.— L-am știut un om întreg, săritor, bun muncitor. Iși ajuta, foarte mult, colegii. Iși iubește familia, acum așteaptă al doilea copil — ne spune Ioana loan,, secretarul organizației de partid.— Dar omul aflat între viață și, moarte pe care l-a părăsit în drum are și el o familie cu patru copii...S-a lăsat o tăcere grea, apăsătoare. Colegii lui Caracudă nu găseau răs-

Un bufet „Expres" ce-și infirmă numele

Jubileu cu profunde rezonanțe 
în viața cultural-eduoativă 

a municipiului

Luni,: 19 februarie, dimineața. Ger uscat. Ne aflăm în gara Petroșani.. Aglomerație. La linia 3 ' ^personalul" de Simeria se formase și mai avea un sfert de oră pînă la plecare, Intrăm la bufetul „Expres" (unitatea 312) pentru a servi o gustare. In încăperea și terasa., de aici nu se terminase încă de făcut curățenia, cu toate că era ora 10,. iar localul se deschide la ora 
7. Ne adresăm, contrar bunei cuviințe comerciale, ospătarei Elena Orban :— Vă rugăm un șnițel și o citronadă.— Așa ceva nu avem. Laboratorul de produse reci nu ne aprovizionează 
cu așa ceva,. Avem doar mici și cîrnați, dacă doriți. Insă trebuie să așteptați să-i pregătesc.
Forță mobilizatoare 

a comuniștilor
I» (Urmare din pas- 1)

In aceeași situație, în ziua respectivă —, și dacă ar fi fost singura zi — au fost mulți călători aflați pe peron, care au solicitat de la bufetul gării, fie o porție de ficat la pachet, fie un cremvurșt, ori chiftele, dar care și-au

găsit în final resemnarea într-un latrgoș.Firesc, ...îl căutăm pe responsabilul localului. Nu-1 putem găsi ; cică ar fi plecat după marfă. Așa stînd lucrurile șansa noastră, și nu numai a noastră, de a servi o gus- 

lexandru Lazov, Gheorghe Duca, Gavrilă ’ Juncan, Gheorghe Zăharia șl Constantin Nicula au depășit sarcinile de plan, decadă de decadă.— In această perioadă, ne spune tovarășul Ti- beriu Svoboda, secretar adjunct cu propaganda, întreaga activitate politi- co-educativă a fost subordonată mobilizării oamenilor muncii la reali-' zarea sarcinilor de plan. A crescut numărul brigăzilor care aplică cu succes inițiativele muncitorești -— ,,Brigada înaltei productivități" și „Brigada de producție și educație". Au fost confecționate noi grafice, panouri cu chemări la întrecere. In cadrul în- vățămîntului de partid, propagandiștii au desfășurat o bogată activitate pe linia popularizării sarcinilor de plan, lcgînd conținutul studiului politico- ideologic de activitatea de producție. Au fost organizate schimburi de experiență, mese rotunde, dezbateri pe diferite teme, la care au participat ingineri, maiștri și șefi de brigadă.întreaga activitate da partid care se desfășoară în această perioadă la mina Petrila este străbătută de un conținut nou, calitativ, superior. - Aceasta, ca urmare a creșterii răspunderii comuniștilor, a forței lor de mobilizare pentru realizarea sarcinilor ce stau în fața întreprinderii. Bazîndu-se pe acest lucru, pe succesele înregistrate pînă în prezent, există siguranța că minerii de la Petrila vor transforma angajamentele în faptă și vor realiza pînă la finele acestui trimestru o importantă producție suplimentară. 

tare, de a ne aproviziona înainte de plecarea trenului, s-a spulberat....Și ;cînd te gândești că prin gara Petroșani tranzitează, zi de zi atîtea trenuri, la nivelul unui an peste 2500, numai depersoane. Or, dacă de la aceste 2500 de trenuri, numai cite un singur călător ar cumpăra o pereche de cremvurști-, o porție de ficat etc., ar fi ceva, la planul pe care trebuie să-1 realizeze unitatea comercială. Așa stînd .lucrurile la „Expres" — imitate ce-și infirmă numele — invităm pe tovarășii din conducerea I.C.S.Ă.-și A.P. Petroșani să treacă prin gară și să comande la bufetul de aici, în afară de; cîrnă- ciori și mici — chiftele, o porție de ficat la pachet, un cremvurșt, un șnițel... și alte produse atît de necesare într-o călătorie.. Vor avea șansa de a fi „serviți" cu aceleași scuze: „știți, la noi au căutare mai mult micii". Poate atunci I.C.S.A. și A.P. va lua măsuri pentru ca bufetul „Expres" din incinta gării să-și merite numele prin practicarea unui co- merț prompt și civilizat care să satisfacă pe fiecare călător ce-i solicită serviciile.
C. GRAURE

• (Ut mare din pag. 1)

(Urmare din pag. I) de producție, cind poporul român își formulase eu fermitate opțiunea pentru construirea societății socialiste. In întregii' program de acțiune, inițiat și condus de partid, cultura și arta erau componente de mare valoare educativă în viața poporului. în contextul dezvoltării armonioase, din toate punctele de vedere, a tuturor zonelor țării, a luat ființă acest teatru, care, încă de la prima stagiune, s-a afirmat cu pregnanță în cadrul vieții artistice din țara noastră. Destinat marelui public din Valea Jiului și din județul Hunedoara, Teatrul de stat din Petroșani a armonizat valoarea educativă eu cea artistică. însăși alegerea comediei „O scrisoare pierdută14, cu care s-a deschis prinia stagiune, la 8 octombrie 1948, este plină de semnificații. în a- ceste trei decenii au fost incluse în repertoriu piese de Vasile ''Alecsandri, I.L. Caragiale, B. Șt. De- lavrancea, Cărnii Petrescu. Victor Ion Popa, Tudor Mușatescu, Mihail Sebastian, Paul Everac, Floria Loviriescu, Aurel Ba- ranga și alți scriitori contemporani, dar și piese de
Adunare festiva

© (Urmare din pag. I)pal al sindicatelor, Teodor 
Rusu, secretar al Comitetului municipal de partid. Subliniind succesele teatrului și funcțiile de mare importanță educativă și artistică ce revin teatrului în dezvoltarea și înflorirea vieții culturale, a vorbit tovarășul Petre Lungu.Pentru contribuția adusă la educația oamenilor muncii au .fost înmînate diplome și insigne ale Consi
puns. Nu puteau crede a- devărul că un om ca el a fost: în stare să comită o asemenea faptă greu de calificat. Și totuși... Omul lovit ce se află încă în grija medicilor, care se luptă să trăiască confirmă adevărul.— Cred că fapta lui 'nu poate fi numită decît lașitate. Io fi fost frică de 

în picioare omenia ?
răspundere, — conchide Ioana loan.—- Regret mult cele- petrecute pentru că un a- semenea fapt nu l-a caracterizat pe Caracudă — ne spune maistrul principal Mihai Gudasz. Toți cei care am muncit cu el și-1 cunoaștem aveam numai cuvinte frumoase despre el. Și asta n-o spun acum, pentru că se află într-o situație grea, ci pentru că acesta este a- devărul. Era un băiat bun. Cu fapta lui, însă, nu pot fi de 'acord. El trebuia să fie răspunzător din momentul accidentului pentru greșeala pe care a comis-o. E o faptă în totală contradicție cu noțiunea de omenie. Cum poți să-ți 

valoare din dramaturgia universală — Lope de Vega, Moliere, Shakespeare, Carlo Goldoni, Gogol, Ibsen, Brecht și alții.In c o 1 e c t i v ,u 1 artistic al teatrului au fost și sînt actori și regizori talentați, cu mari posibilități de exprimare artistica, ’ slujind eu devotament seen a, contribuind cu pasiune Ia procesul complex de îndrumare a mișcării artistice de amatori clin județ.în deplină armonie cu realitățile vieții soeial-economice, arta, prin conținutul de idei și diversitatea formelor de expresie, este o componentă de mare*valoare a programului de dezvoltare a conștiinței socialiste, de formare a omului nou. 
„Oamenii muncii — spunea secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la Congresul educației politice și culturii socialiste — au nevoie de o 
artă cu adevărat revolu
ționară, care să redea în 
mod veridic și obiectiv 
realitatea, care să fie pă
trunsă de im puternic suf
lu mobilizator, militînd cu 
pasiune pentru perfecțio
narea societății și a omu
lui. Dorim o artă care să 
redea cele mai nobile sen

liului culturii și educației socialiste. Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participau ții au adoptat o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, în care, printre altele, se spune : „Comuniștii, întregul personal muncitor al acestui teatru cu vechi tradiții minerești, conștienți de responsabilitatea ce ne revine în nobila muncă, de modelare a omului nou, dăm ex
pierzi în asemenea grad firea, controlul propriilor fapte?Aceeași întrebare i-am puș-o și lui Caracudă A- lexandru, care a fost a- dus din arestul miliției la secția de stîlpi hidraulici pentru a fi pus în discuția colectivului.— Nu. nu-mi dau seama de ce-am făcut-o. Nu 

știu cum am judecat în acele momente— ne răspunde.— Cum vă calificați fapta ?— E o faptă urîtă. Dacă mă opream și-l ajutam, mai puteam vorbi de o- menie. Dar așa...— De ce, omule, ți-ai călcat în picioare omenia? îl întreabă cu a- dîncă părere de rău Marin Lazăr, secretarul comitetului de partid.Omul tace. Nu are ce răspunde.întrebarea secretarului comitetului de partid a plutit în permanență în hala în care s-au adunat muncitorii uzinei, după ce Caracudă Alexandru ă relatat cu ochii scâlciați în

timente ale constructori
lor noii orînduiri sociale, 
care, totodată, să biciuias- 
că mentalitățile înapoia
te, să dezvăluie lipsurile 
și greșelile, dînd maselor 
o perspectivă însuflețitoa- 
re de muncă și luptă pen
tru'progres și civilizație".După 30 de ani de activitate, cunoscută și apreciată în întreaga țară, Teatrul de stat „Valea Jiului* 11 * și-â clădit o experiență și o tradiție proprie, determinate de îmbinarea specificului acestor locuri cu necesitățile artei contemporane și valoarea recunoscută a teatrului românesc contemporan. Pornind de la a- ceste realități, teatrul din Petroșani are datoria să-și diversifice formele specifice de participare mai activă la viața cultural- educativă din Valea Jiului, printr-o legătură sistematică și de perspectivă cu minerii, cu toți oamenii muncii din acest mare bazin carbonifer pentru " care s-a înființat teatrul, și pentru care toate eforturile ideologice și artistice trebuie să pornească încă de la structura repertoriului, adecvat atît cerințelor spectatorilor cît și exigențelor teatrului contemporan.

presie sentimentelor de î- naftă prețuire și adîncă recunoștință și vă raportăm că, alături de minerii aducători de, lumină din adîn- curile Văii Jiului, nu precupețim nici un efort pentru a ne pune talentul în slujba operelor aduse pe scenă, cu adine mesaj patriotic, pentru a dărui cu căldura inimii și lamina minții frumusețea chipului omului nou14.în continuarea adunării festive a fost prezentată premiera piesei „Petru Ila- reș“ de Floria Lovineșcu,
lacrimi, cu vocea gîtuită, faptele. „De ce, omule, ți-ai călcat în picioare o- menia ?" păreau că-1 trag Ia răspundere sutele de oameni, exprimîndu-și re-, gretul pentru omul care* a comis o. asemenea faptă.— Normal, omenește, era să mă opresc și să-i dau primul ajutor. N-am făcut-o. Am spus „omenește". Acum, după' fapta gravă pe care am săvîr- șit-o, cuvîntul nu mi se mai potrivește. Este o faptă rușinoasă, lașitate se numește fapta mea și port toată răspunderea — declară în fața colectivului Caracudă Alexandrul— Eu cred că colegul nostru nu a ajuns pe marginea prăpastiei. Faptul că își recunoaște deschis greșeala ne arată că el are un fond sănătos — și-a spus părerea secretarul comitetului de partid. De aceea cred că exprim părerea colectivului nostru prop unind ca el să ne fie încredințat nouă, pentru a-1 ajută să se reintegreze printre noi — să-și reeîștige demnitatea și omenia pe care le-a pierdut — prin muncă.In hala mare a pătruns parca o rază . de lumină, de speranță. Era lumina răspunderii pe care oamenii și-o asumau față de societate, răspunderea de a reda societății un om care a comis o gravă a- batere de la legile noas- tre, de la omenie.
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tehnico-ș tiinți fie
O nouă variantă a autocamionului „Roman

Anecdote

ma-

U M O

mișca-execu- ob-va- de
Metodă modernă de recuperare a bolnavilor 

cardio-vasculari

vagonul expresului York — San Francis-

I
I

întreprinderea de autocamioane din Brașov realizează, în prezent, o nouă variantă a autocamionului „Roman" de mare tonaj — cu sarcina totală de 18,5 tone, iar în autotren, de 36,5 tone ■—, dotat cu motor Diesel de 216 C.P., cu 6 cilindri în linie și răcire cu apă, construit în țară în baza proiectelor elaborate de specialiștii Institutului național de motoare termice.Destinat, prin excelență, transporturilor de

mărfuri pe mari distanțe, autocamionului i s-au asigurat o serie de dotări deosebite, în scopul ridicării gradului de siguranță a circulației și a unor condiții optime de lucru pentru conducătorii auto. Printre altele, el este echipat cu o instalație de blocare a diferențialului transversal cu far pentru ceață, cu o cabină metalică rabatabilă și prevăzut cu o bună izolație termică și dispozitive de ventilație și încălzire.

-■ ■ J

> •/ V
a 

A

MW
. ■ IțȘ- '

O pereche americană e- fec.tuează o călătorie în Italia. Soții plutesc cu gondola, cînd soția își întreabă soțulî— Iubitule, în ce oraș ne aflăm — Veneția sau Florența ?— I.a ce dată sîntem astăzi ? — întreabă soțul.— I’atru iulie...— Patru — repetă soțul, ' ’ . _ ‘. __ . Incaz sîntem în Vene-uitîndu-se în agendă, acest

La Institutul de expertiză și recuperare a capacității de muncă din Capitală a luat ființă un nou compartiment, unde se aplică curent o metodă modernă de recuperare a bolnavilor cardio-vasculari (sechele de infarct, cardiopatie ischemică dureroasă). Procedeul constă în testarea aparate pacității navului,mează reantrenarea zică cu ajutorul covor rulant sub o
prealabilă, moderne, a de efort a după care

cu ca- bol- ur- fi- unui su-

praveghere strict monitorizată. Această re zilnică, ce se tă cu un efort fizic progresiv și cu o durată de timp mereu crescîndă, îmbunătățește arderile din organism, contribuind la scăderea greutății bolnavului, a colesterolului și lipidemiei din organism.Experiențele s-au dat atît cu efecte peutice propriu-zise, și cu rezultate moral-yo- litive deosebite, redînd paciențîlor încrederea în posibilitățile și capacitatea lor de muncă.
sol- tera- cît

două născut în bra-

, Premiere în fabricația de utilaje
I La întreprinderea me- Icanieă din Suceava a fost asimilat în fabricație cel 
irnai mare fierăstrău circular automat de debitat metale produs pînă acum 
j în țară.• Noul utilaj, caracte- Irizat prin gradul său ridicat de tehnicitate și

randament, se alătură altor două premiere obținute în acest ah : linia pentru fabricat folii de polietilenă de înaltă densitate și o nouă mașină de găurit. Primele loturi din noile produse au și fost livrate beneficiarilor.

Adus acasă de săptămîni, noul plînge. Mama îl ia țe și zice :— Știam eu eă să-l schimb !— Tocmai, răspunde tatăl, ridicînd capul ziar. Și ia unul plînge mai puțin.,.
★fC — Costele, dacă ești cuminte, mîine la cinema.— Nu s-ar putea mihteri ?— Cum, adică ?

— Să fiu cuminte mîine și să mă duc azi la cinema ?

trebuie
dincare

astăzi te duciși alt-
Culese de 

Alexandru TATAR

s
Ș

YAntrenorul le 
te băieților :— In fața porții

Pastile cu... fotbaliști
vorbeș-adverse trebuie să smulgeți o- riee minge, să vă bateți, într-un cuvînt să vă pur- tați ca niște fiare... în special dumneata. Cum te cheamă ?— Mielu... Ion Mielu.

★
La vestiar, intră centrul 

înaintaș :— Fraților, știți cana cu cafea a arbitrului ? Ei

bine, i-am băgat în ea u- lei de ricin...Intră fundașul central :— Fraților, știți cana cu cafea a arbitrului ? Să știți că i-am pus înăuntru somnifere...intră și portarul :— Fraților, știți cana cu cafea a arbitrului ?— Tu ce i-ai mai făcut ?— I-am bâut-o...
★— De ce tresari cînd fluieră arbitrul ?

o-

î

REBUS * REBUS

— Eu am obiceiul să traversez „pe ‘ roșu".
★

Intre suporteri :— De ce strigi așa, muie ?!— Păi nu vezi: că ne-a dat 11 metri ?■— Și ce voiai, să vă dea tot terenul ?
★— Tase, fi atent, eu împachetez mingea și tu o dai puștiului de pe tușă.— De ce ?— Mi-a că atunci mare, să acasă...

spus antrenorul cînd e presing trimit mingea

5
1 
!

Adăugați acestei adevarate surprize, plăcerea u- 
nei excursii montane pe un traseu plin de peisaje 
atrăgătoare, pentru a vă autoconvinge că în fond 
Straja-Lupeni nu este atît de departe.

In peregrinările lor pe cărări de munte, turiștii 
întîlnesc adesea ciudățenii ale naturii, fantezii sculp
tate de timp în lemn sau piatră, fenomene inedite în
tâlnite spontan.

în drum spre cabana Straja Lupeni, poate fi vă
zut spre exemplu acest „monument"... în lemn, adus 
parcă din vechea civilizație a incașilor, în zilele și pe 
meleagurile noastre.

Tînăra caricaturistă
Irina Dascălu confirmă un adevăr
SI FEMEILE
— Intrucît sînteți pri

ma caricaturistă 
încerc să-i iau 
viu voi căuta 
politicos. Așa 
să începeți...— Totul a început cîțiva ani, ,Bacovia“

un 
să 
că

că reia 
inter- 

fiu 
vă

Și 
las

Newco se găsește și Mr. Numberton, un fenomen tematic.La un moment dat serva prin fereastra gonului o hergheliecai în goană, în același moment exclamă :—• 489 exemplare. .— Cum ați putut constata acest lucru într-un timp de abia cîteva se miră vecinul partiment.
—• O, foarte

secunde ?! de com-, _ simplu »răspunde Mr. Numberton, am numărat picioarele, iar cifra rezultată am împărțit-o la patru.

OR1ZONTAL : 1) Vin la întâi martie pentru cele dragi... 2) ...îndrăgostit...— ...din legătură ! 3) Cînd dă primul mărțișor... — ...pe el găsești mîțișori 4) în acest moment... — ...pline cu fulgi 5) Popularul cremene — Paring ! 6) Senzația mîngîierii cu... urzica 7) Acest moldovean... — ...e striat 8) Două puncte cardinale — Rîu în Estonia — Soare egiptean 9) Se întocmesc la starea civilă... — ...printre cadourile de mărțișor 10) Prinde mărțișorul... — ...de vîrstă.

VERTICAL: 1) Netedă, lucioasă 2) lși dau mărți- șoare — Mai, dar nu ca martie 3) Primul din Roma... — ... a pus pecete !4) Se încheie cu martie (pi.)
5) Zburdă pe imaș — Zece pete ! 6) Sanda Zidaru — Șe face de mărțișor 7) A micșora valoarea... 8) ...cînd crește sensibilitatea, patologic (pl.) Pe teme ! 9) Re- însuflețire... 10) ...la viorele ! — A da mărțișoarele pe față.Dicționar : RIAC

Ion LEONARD

★toate mingile le trimiți peste poartă ?— Ce să fac ? Eu transferat în interes serviciu de la rugbi.
Mircea ANDRAȘ

Ce faci, sînt de î

i
t

a- cum cîțiva ani, cînd Teatrul „Bacovia" din Bacău mi-a cerut să fac niște desene pentru programul de sală, la una din piesele lui Paul E- verac. După prezentarea schițelor mi-au reproșat că ei au cerut vignete, iar eu le-am prezentat... caricaturi. I le-am arătat apoi și lui Vasile Crăiță Mîndră care m-a făcut să cred că asta ar fi de fapt vocația mea.
— S-a confirmat „diag

nosticul" ?— Chiar în numărul de Anul nou (1977) am realizat o pagină de u- mor în ziarul „Steagul roșu" din Bacău, împreună cu Ciosu, Crăiță și Cucoș.
— Apoi?

AU UMOR

Culese de Fr. MORARU

— Apoi a venit prima mea participare într-un salon de umor, la Tg. Mureș, unde am obținut premiul pentru debut. Petroșaniul mi-a confirmat că Vasile Crăiță Mîndră ar fi avut dreptate...
— Ce v-a determinat 

să rămîneți printre ca
ricaturist! ?— Am vrut să infirm părerea .că femeile nu au umor. Vreau să-mi conving semenii că desenul umoristic poate și buie să aibă și o de poezie.

— Cum vă vin 
Irina Dascălu ?— De obicei

tre- doză
ideile,foarte simplu : mă așez pe pat avînd la îndemînă, pe noptieră, hîrtia, creionul și țigările. Apoi închid ochii și dacă nu adorm, încep să visez.

— La ce visează azi o 
tânără carieaturistă ?

— Că o să ajung odată să desenez și să gîndesc

ca și Crăiță, Ciosu, Marinescu, Dragoș sau poate la fel ca Bara și Cardin. Adică să nu mai fiu privită ca o femeie ce face caricatură, ei. pur și simplu să fiu: Dascălu, caricaturist mân.1
— Cred că asta nu 

poate face să uităm 
peste cîteva zile e

Irina; ro
ne 
că

______  ____ . 1 
martie și să vă oferim 
un mărțișor.— Vă mulțumesc mult. Oricum și fără acest final nu pot uita că am obligații morale față de „Salonul de toamnă al umorului" de la Petroșani.

Mihai BARBU

COLETE INTERZISEDepartamentul poștelor din Marea Britanie a publicat recent anuarul poștal, care conține informații din acest domeniu din întreaga lume. Cel mai interesant capitol al anuarului este cel consacrat interdicțiilor la expedierea coletelor în diverse ale lumii. Astfel, în veția, de pildă, este interzisă expedierea prin poștă a... horoscoapelor, în Afganistan — a scumiere- lor. Aproape toate africane lele cu... neze de Guyanei torii că lete cu... Marea Britanie are și „tabu“-urile poștale: interzice expedierea... roiului obișnuit.
ERORI METEOMeteorologia britanică a scăpat recent de o legislație jenantă : parlamen-

țările nu primesc co- pămătufuri japo- bărbierit. Poșta a anunțat locui- nu expediază co- brazi sintetici.ea se no-

tul a anulat oficial legea din 1667 care condamna la execuție publică pe oricine ’ făcea greșite previziuni...acum tanici meteorologice. De și meteorologii bri- pot lucra liniștiți J
UN NOU PIXFirma americană „Gi- lette“ a anunțat că va pune în vînzare în luna a- prilie un pix a cărui cerneală se va șterge tot a- tît de ușor ca și urmele lăsate de creionul cu grafit, cu ajutorul unei gume de cauciuc care va intra în dotarea pixului. Au fost necesari zece ani de studiu pentru a se lansa pe piață acest produs despre care — se spune —

va fi cea mai mare inovație a pieței de la apariția stiloului.
STUDENȚII APARA 

NATURAIn orașul polonez Sczec- zin s-a înființat prima patrulă studențească însărcinată cu protejarea naturii în Parcul național Wolin. Studenților li s-au pus la dispoziție cai pentru a urmări mai rapid și eficient pe cei care distrug flora și fauna parcului, pe cei care încalcă regulile de tuni.
JOCURIPotrivitderației japoneze a centralelor electrice, peste 9 000 de electricieni, au fost o- cupați în 1977 cu curățirea liniilor de înaltă tensiune de zmeele încurcate în sirme. Această operațiune a costat companiile de electricitate un milion de dolari.

Dialoguri
X — Gogule, îl apostrofează soția, la ora șase di- . mineața se vine acasă ?— Iartă-mă, puișor, vrut la un moment să vin pe la trei, m-am gîndit să nu te zesc prea devreme !'

★& — Cică un șofer aI trat cu basculanta it
Am dat dar tre

protecție a na-
COSTISITOARE statisticilor Fe-

i in----- —---------- - încărcată cu pietriș într-un copac și_ praf s-a făcut.copacul?!
★salutare, Gogule! cu tine, pari cam

- Ce, .
£ o,Dar ce-i abătut ?— Păi, Iar m-au miere. Și dești că de zece ani sînt la instituția asta.—Da, dar dc cîți ani... lucrezi ?

cum să nu fiu. tăiat de la pre-cînd te gîn-
M. MIRCEA
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MEMENTO1
Un nou moment In dezvoltarea 

legăturilor de prietenie 
românc-marocaneR ABAT 2 4 (Agerpres) — Delegația Partidului . Comunist Român condusă de tovarășul Emil: Drăgăneșctl, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care participă la lucrările Congresului Partidului Progresului și Socialism ilii din Maroc, a fost primită de tovarășul Aii Yata, secretarul general al partidului.Dîndu-se o înaltă apreciere legăturilor frățești de

prietenie si solidaritate dintre I’.C.R. și P.P.S.. a fost reafirmată convingerea 'că bunele relații dintre ele vor cunoaște o continuă dezvoltare.
★ //'Conducătorul 1 delegației P.C.R.. a fosț primit, de asemenea, de primul secretar al Uniunii Socialiste a Forțelor Populare din Maroc, Abderraliim Bona- bid.

O declarație a 
secretarului general 

al P.C. Italian
ROMA 24 (Agerpres). — La sfîrșitul consultărilor pe. care le-a avut vineri seara cu noul premier desemnat al Italiei, Ugo La-Malfa. secretarul general al P.U.I.. Enrieo Berlinguer, a declarat.că partidul său este gata să participe la negocieri susceptibile să ducă la stabilirea de baze sigure și Solide, pe plan programatic și politic pentru solidaritatea dintre partidele democratice. Propunerile noastre în acest sens sînt deja i cunoscute, a spus Berlin- g.ier. adăugind că ideile și orientările ce i au fost prezentate de noul premier desemnat sînt demne luat în scamă.

Negocierile tripartite
WASHINGTON 24 (Agerpres).— Potrivit unei declarații oficiale date publicității Ia Washington de un purtător de cuvint a- mertcan, negocierile purtate la Camp Davad, la nivelul ministerial de Egipt, Israel și S.-U.A. în vederea realizării unei soluționări în Orientul Mijlociu prilejuiesc „un sclțimb serios

de la Camp Davidde opinii în toate problemele11. Purtătorul de cu- vînt a menționat că negociatorii americani, conduși de secretarul de stat, Cyrus Vance,,au avut mai multe convorbiri separate cu delegația israeliană, condusă, de ministrul ' de externe, Moshe Dayan, și cea egipteană. condusă de primul ministru Mustafa Khalil.

I
I
I
I
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Teritoriul Zambiei bombardat
de aviația rh-odesiană

de
Faptul divers 

pe glob

LUSAKA 24 (Agerpres). — Regimul rasist de la Salisbury a comis o nouă'acțiune agresivă împotriva 
teritoriului Zambiei, Avioa- fto militare ale guvernului minoritar din Rhode
sia au bombardat o tabără de refugiați, situată la aproximativ 30 de kilome
tri de capitala țării — Lu
saka. Escadrila agresorilor rasiști, informează agențiile internaționale de presă, 
a lansat o mare cantitate 
de bombe asupra taberei, 
în care se aflau circa 14 000 de persoane, ce părăsiseră teritoriul rhodesian pen-

tru a scăpa de represiunile regimului rasist, Acțiunea de bombardament a fost repetata de forțele agresoare la trei ore după primul atac, în timp ce în tabără se desfășurau acțiuni de salvare a victimelor.Guvernul Zambiei a dat publicității o declarație în care condamnă cu fermitate noua agresiune a regimului rasist, în urma căreia și-au pierdut viața sute de refugiați.

Data referendumului 
național din iran

TEHERAN 24 (Agerpres). — La Teheran s-a anunțat oficiat că referendumul național în problema viitoarei forme de guvernă- mînt a țării va avea loc la 21 martie, dată la care începe noul an iranian. Referendumul va fi urmat de organizarea alegerilor pentru Adunarea Constituantă, iar după elaborarea noii constituții vor avea loc alegeri parlamentare.
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destinului

LEUCEMIENumărul deceselor cauzate de leucemie în rîn- durile copiilor din, zonele sudice ale statului american Utah a crescut de două ori și jumătate în perioada experiențelor nucleare în atmosferă efectuate de. S.U. A. la poligonul din Nevada.

znri mortale, a anunțat, la Geneva, Organizația Mondială a Sănătății. Numai în ciursul acestei săp- tămîni s-au înregistrat 758 de noi îmbolnăviri, care ridică totalul cazurilor de holeră din această țară ia 875, din care 6 au fost mortale.
EXPLOZIE ÎN MINA

i
5

iI

EPIDEMIE DE 
HOLERAEpidemia de holeră care a izbucnit în Tanzania a continuii să se ex-. tindă în cursul ............ _L săptămîni, înregistrîndti-i se un nutnăr sporit de ca-î acestei

O explozie care s-a produs, sîmbătă, într-o mină de cărbuni din apropierea localității Glafce Bay (provincia canadiană Noua Scoție), s-a soldat cu moartea a cel puțin șapte mineri și cu rănirea altor ,11. Potrivit a- gentiei canadiene de presă . în: momentul deflagrației» care a avut loc la mare adîncime, în galeriile minei se aflau aproximativ 150 de mineri.

I
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Fiul Feței Palide; Republica : înainte de tăcere; Unirea : Cascadorii. '

' PETRILA :; Acel blestemat tren blindat.
LONEA : EcaterinaTeodoroiu.
ANINOASA: Principiul dominoului.
VULCAN: Umbra păsării în zbor.
LUPENI — Cultural: Oamenii rămîn oameni; 

Muncitoresc: Ultima notă 2.
URICANI: Orchestra ambulantă.
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celor mai tineri locuitori

GUVERNUL OLANDEZ 
A ADOPTAT un proiect de lege aprobînd Tratatul ce la Strasbourg care stipulează imprescriptibilitatea crimelor împotriva u- manitații șj a crimelor de război.Proiectul de lege va fi remis Consiliului de Stat pentru a fi aprobat, a declarat primul ministru, Andreas Van Agt, care a prezidat lucrările cabinetului, , ’

MINISTERUL ÎNVAțA- 
MÎNTULUI DIN JAPO
NIA a dat publicității o statistică din: ciare reiese că fiecare al treilea absolvent al promoției din anul 1978 a instituțiilor de învăță mint superior din țară nu a reușit pînă în luna februarie 1979' să-și găsească un loc de muncă. Ca urmare a dificultăților pe care le îritîmpină economia țării, se - accentuează procesul de reducere a angajărilor, se menționează în statistica citată.

„Adunarea Generală, îngrijorată de faptul că, în pofida eforturilor se, de nu rea au
depu- un număr foarte mare copii sînt subnutriți, se bucură de ocroti- medicală necesară, nu acces. Ia învățămîntul elementar, proclamă anul 1979 — Anul internațional al Copilului" —■ se a- rată într-o rezoluție acelei de-a XXXl-a sesiuni a Adunării Generale aO.N.U. Această acțiune internațională de are menirea să ie la traducerea a hotărîrilor și rilor conținute în Declarația drepturilor . copilului' - - - - u-în

proporții contribu- în viață propune-
adoptată de Națiunile nite eu două decenii urmă, în anulDin păcate, puține țări în aceasta este ., amară a mai multor ganizații internaționale care situația corespundă clarației amintite, vit cifrelor publicate UNICEF, peste 500 oane copii trăiesc în mi-

1959, sînt ;lume, constatarea ovin copiilor să cerințelor De- l’otri- de ni iii-

prea și

Institutul de mine
Petroșani

încadieazâ urgent prin transfer

ADMINISTRATOR CANTINĂ

CONDIȚIILE DE ÎNCADRARE : studii medii și 
vechime 3 ani în funcții administrative

Retribuția tarifară 1970 — 2415 lei. Se acordă 
spor de muncă nenormată 20 la sută

Informații se pot obține la biroul-plan-retribu- 
ire-personal al Institutului de mine Petroșani — 
telefon 41397

anuar— 15 mi- copii se sting (In America Fuse eun-
zerie, iar lioane de din viață.tină, la fiecare 30 de, un copil moare de foame).

montare de igienă și securitate a muncii. Cortegiul unor asemenea ' date sumbre, șocante este mult mai mare. Din 373 milioane copii de. vîrstă șeo-
Anul internațional al copilului

Tot UNICEF constată, într-un studiu publicat recent, că „în țările lumii a treia, în S.U.A. și Europa occidentală, 52 milio- ne copii ce n-au împlinit încă virsta de 15 ani, sînt folosiți la munci Din acest total - UNICEF avertizează cifrele —, 42 pentru hrană, sînt angajați în ce sfidează normele ele-

grele".— Și că nu sînt complet» milioane primesc munca lor numai De asemenea, ei condiții

Iară — numai 115 milioane frecventează școlile, iar în 40 de state nici nu există obligativitatea înyățărnînțului elementar. Peste 200 milioane de copii suferă de foame.Sînt statistici ce contravin flagrant prevederilor Declarației drepturilor copilului — document ce proclamă dreptul justificat al fiecăruia dintre cei' mai tineri cetățeni de pe planetă la dezvoltare armonioasă, la învățămint

gratuit, la o viață cita. ■ ..2(10 milioane copii niîuzesc și aceasta condițiile in care pe se cheltuiește, zilnic, țl'U cursa absurdă a înarmărilor, exorbitanta sumă de peste 1 miliard dolari! Un calcul simplu relevă că fiecare copil ce nu are hrana zilnică ar putea obține cinci dolari, în cazul în care fondurile destinate tancurilor și tunurilor ar primi o altă întrebuințare.'Anul internațional al copilului ■ reprezintă încă : un prilej pentru a aminti a- nomaliile existente pe glob, un stimulent pentru meditare responsabilă asupra destinului tuturor copiilor, asupra posibilităților de ,a ameliora condițiile lor de viață, adesea tragice. ■
Gh. CIOBANU

flă- în glob pen-

I PETROȘANI 7 No-
I iembrie : Haiducul cu ochii ca stelele ; Repu

blica : Hipopotamul Hugo ; Unirea: Totul pentru fotbal.
J PETRILA : Acel bles-• T-larvn a t ti’on Iii i n da F
!. . . . . . .I VULCAN

II
I
I
I
I
I
I
II

Ace! bles- !1 temat tren blindat.
| LONEA: Milițiencele. din insulă. : Cascadorii.
■ LUPENI — Cultural:i Dragoste și statistică; 
Muncitoresc : Ultima no-' tă-2. V :

URICANI : Orchestra• ambulanță.'.;,:/,',;, ' ■/ '.'
TV.

25 FEBRUARIE

întreprinderea minieră Aninoasa
ORGANIZEAZĂ CONCURS

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI:

Retribuirea se face conform De
cretului 188'1977.
UNITATEA MAI ÎNCADREAZĂ;

— adjunct șef sector producție
— inginer principal comparti

mentul protecția muncii
— subingineri conducători for

mații de lucru
— maiștri minieri subteran
— maistru electromecanic su

prafață
— maistru electromecanic

teran
Concursul va avea loc în 

de 12 martie 1979 la sediul 
tații.

Condiții de participare

sub

ziua 
uni-

Condiții de participare la 
concurs: conform Legii 12/1971.

— lăcătuși subteran
— electricieni subteran
— mineri (care pot fi și pensio- 

nari )
— fochiști cazane joasă presiu- 
. ne ;

— pnmitor-ciistribuitor, cu ges
tiune

Relații suplimentare la biroul 
organizare, personal, învățămint, 
retribuire al întreprinderii.
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8,30 Gimnastica la domiciliu. 8,40 Tot înainte. Din sumar : Agendă pionierească. Invitatul emisiunii: actrița Carmen Stănescu. 9,25 Șoimii patriei. 9,35 Film serial pentru copii: „Insula misterioasă11. Co
producție anglo-f râncezii. Episodul I. 10,00 Viața satului. 11,30 Pentru căminul dv. 11,45 Bucuriile muzicii. Concert Liszt. 12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 Album duminical. 16,45 Film serial: „Viața lui Paganini11. Episodul 2. 17,45 Finala „Cupei României11 la handbal masculin. Transmisiune de la Palatul sporturilor și culturii, pauză : - 1001 de 19,00 Telejurnal. Metamorfoze dobrogene. 19,35 Cu mască... fără ■ masca. Emisiune de va- I rietăți. 20,40 Film artis- f tic : „Un cîntec pe Bro- oadway“ — Premiera TV. Producție a studiourilor americane. 22,40 Telejurnal.

I
I

I
I
I
I

în seri. 19,20

26 FEBRU ARIE lima-
de

16,00 Telex. 16,05 misiune în limba ghiară. 19,20 1001 seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Panoramic. 20,30 Roman-foileton dark11. Producție a studiourilor’ engleze. Episodul 1. 21,25 Mai aveți d întrebare ? 21,55 Cadran mondial. 22,15 Telejurnal.
I
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I
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