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cu oameni destoinici

■ Festivalul național „CîțiJarea României": 
începutul afirmării tinerilor artiști amatori.

■ O sută de prirrțăveri ale lui Topîrcea-roșu S AL C

ANUL MUL. NR. 10 424

■ Cinematograful— instituție de cultură și
educație. , j , •-

■ Dragostea pentru frumos se îmbină cu 
dragostea de muncă.

■ Cronică de cenaclu (li)
■ Premiere teatrale.

Glorioasei aniversări
?.....—1——-———:------- *------- ------------------------

a partidului,
cinstirea faptelor

ce muncă

. Producțiile superioare se 
realizeazăIntuim din vocea sub- inginerului Cornel David, al

cevaExpli-

M .... ■ ■ - % . ., MS

fc. .... '

II are .înscris, pe graficul de producție, o producție suplimentară deloc de neglijat: 1200 tone de cărbune. Cantitate obținută pe seama menținerii productivității muncii la parametri ridicați. In primele două luni, acest indicator a fost sporit cu 1000 kg pe post, pe sce

ne „m e r g e“ brigada condusă de Nico- lae. Andra.șic. Exploa- tînd cu pricepere complexul de susținere și tăiere mecanizată a cărbunelui, ortacii din formație au realizat, la zi, 4000 -tone de cărbune suplimentar sarcinilor de plan. Cu toate că schim-

șeful sectorului III.M. Paroșeni,. că nu-1 mulțumește, cația o primim imediat.— Pe luna asta, la avem doar 100 tone cărbune peste plan, team să avem cu tone mai mult, dar fost nevoiți să scoatem tor, și cu 1500 kg cărb.u- burile. coordonate'de Vă- r
zi, de Pu- 1200 am abataje.Referindu-ne la luna în

Primăvara la braț cu tinerețea, pe bulevardul „Republicii", din reședința 
municipiului. loto: Robert TAVIAN

din front brigada lui Ni- ne pe post. încolae Popa; care, acum, - - - -lucrează la amenajarea curs, productivitatea mun- galeriei de transport din cii a înregistrat un mic recul: ea este superioară celei planificate doar cu 500 kg de cărbune post, atit pe. sector, și în abataje.In sector, mai
panourile 4—5. S-a făcut străpungerea galeriei respective și, din cauza presiunii, s-a trecut la planarea și poligOnarea ei.Cu toate acestea, de la începutul anului, sectorul.

pe cîtbi
Cărbune 

peste plan
835 tone de cărbune.

prinderi miniere din 
Valea Jiului.

Aceasta este cantitatea 
pe care, la sfîrșitul zi
lei de 19 martie, au rea- 
lizat-o peste sarcinile 
preliminare, opt între

• Cel mai mare plus — 316 tone de cărbune — 
l-au raportat minerii de la Paroșeni. In acest mod, ei rotunjesc la 6000 tone cantitatea de cărbune extras suplimentar de la începutul lunii.

• Alte două colective 
fruntașe ale: bazinului 
minele Lupeni și Lonea — se Situează foarte aproape, în ceea ce privește suplimentarea preliminarului zilei la care ne referim: 128 șî, respectiv, 127 tone de cărbune.

• Pe aceeași traiectorie 
ascendentă se înscriu și faptele de muncă .ale colectivului de la I.M, Vulcan. Din nou, în ziua de 19 martie, din , abatajele minei au fost livrate, suplimentar, 114 tone cărbune.

,• In ordine, consemnăm 
și celelalte mine care au 
înscris realizări deosebite în graficul de producție al zilei — Dîlja, Petrila, Uricani și Livezeni. Cantitatea de cărbune extras peste sarcinile de plan de la aceste întreprinderi miniere este de 150 de tone. (Gh.O.)

sile Lungu, Vasile. Qon-. taru, Constantin Babei și Constantin Maftei se mai confruntă cu dificultățile create de tectonica din stratul 5. blocul V, minerii brigăzii fac totul pen-
Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

itorăre sclip 
ce semnifică biruință 

minereascăn luna februarie — o aspră lună de iarnă — la cariera Cîmpu lui Neag s-a ..‘reușit o adevărată performanță: atingerea unui nivel de . extracție și realizarea unui volum de descopertă fără precedent — 42 100 tone de cărbune expediate economiei naționale, cu 10 000

întone mai mult decît luna ianuarie: și cu 30 P00 de tone inai mult decît în februarie '85. Și. la descopertă sau la productivitatea muncii, comparațiile sînt, aproximativ,. de aceleași propor-
Ioan DUBEK

(Cont, tn pag. a 2-a)

pentru vlăstarele viețiiînsoțiți de Maria Urs, președinta jconiisiei de femei și a comisiei, de probleme sociale de lâ I.M. Lonea, am vrut să întîl- nim și să le aici, la locul în haine c î t e V a m a m o

ti vită tea serii, la muncă, vigoare 410/1985,
în. diferite modi verse- locuri de După intrarea în a Decretului cu privire lacunoaștem de muncă, de lucru, femei ■— a mai ,mulți copii. Și nu ne putem plînge că n-am avut parte de surprize plăcute. Iată ce ne spune Maria Urs.— La mina Lonea lucrează peste 300 femei, majoritatea dintre ele mame. I.și desfășoară ac-

COPIII - VIITORUL
TARIImajorarea alocațiilor .‘și ajutoarelor bănești pen-- tru' mamele cu măi multe copii, am întocmit te 'dosare pentru le care beneficiază icesțe prevederi.

Model nou de mobilă

mul- feinei- ’ de a-

jLa sectorul VII al minei, la claubaj, am întîl- nit-o pe muncitoarea Pa- raschiva Constantin, ma-“ mă a 5 copii. In haine de lucru, atentă pentru ca unul dintre indicatorii de bază ai activității minei — calitatea cărbunelui — să fie la înălțimea exigențelor. Am întrebat-o dacă hu-i e greu .și ce simte cînd merge acasă. Ne-a răspuns că, copiii au începutacum,
Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

La secția de mobila din le de mobilier (ciula]>Petrila în aceste zile se 2 uși, dulap pentiuomologhează lotul zero dih- tr-un nou produs ce se va fabrica în acest an. Este vorba de camera combinată „Băîța“ care va avea mai multe piese funcționa-
Vă prezentăm fruntașii Complexului C.F.H. Petroșani

LOCUL I — Rusalin 
DÂRĂU, mecanic de lo
comotivă. In cei peste 33 de ani de cînd lucrează la CJ'.R. a străbătut pe calea ferată mai multe

I — sute de mii de kilometri, fiind marțof- și părtaș la înnoirile în transportul feroviar. Ca mecanic de locomotivă s-a aflat la datorie pe multe rute ale
transportului feroviar. In ; ultima perioadei a-

Text si foto : 
Ștefan NEMECSEK

cu haine și încă unul pentru lenge- rie, bufet cu vitrină, canapea extensibilă, .’.ladă pentru așternut, bar TV, masă extensibilă, 4 scaune tapițate, măsuță și 2 fotolii). Noul model va intra în programul de fabricație în această săptămînă, mînd să fie produse de garnituri.- Mobila realizată cu
ur- 1650 este do-furnir. înuă variante (nuc și frasin) cu tapițerie din diferite stofe, finisajul fiind de tipul luciu oglindă cu lac poliesterie. (T.S.)

Indicatori depășițiColectivul de muncă al co- loânei 4 Vulcan a Autobazei de transport Petroșani obține rezultate de seamă. Tovarășă Ana Grădinara, șefa coloanei, ne comunică: ..„In primele douăzeci de. zile din martie, indicato-. rul tone transportate a fost ,■ realizat în proporție de 135 : la sută, iar cel de venituri I în procent de 1511a sută. Se remarcă, conducătorii auto Ion Cheta,1 Constantin Ră- ducanu, Ion Vîrje, Ion Un- gureanu, Iosif Moți, Vasile ■ Cumpăreanu și Dumitru- Moraru, precum și mecanicii Nicolae Blendea, Constantin-Oțel •:mu i Ni- colae Codrea". (Gh.O.)
(Continuare în pag, a 2 a)

Constantin FIROI Petru ALICU

INSCRIPȚII

Bate primăvara la 
reastră. Stropi, de

fe-, 
rouă 

intră cu sfială, șpunîn- 
du-ne „Bine v-am găslt'“ 
Din vîrful emoției, cu- 
fundată-n liniște și șoap
tă, coboară un glas alb 
ca o lebădă. Curcubeul 
de culoarea visului se 
pleacă în fața norului, 
adueîndu-i un sărut fier
binte. Zarea se îmbracă 
in’zîmbet și rouă,, gîn- 
dui te poartă dincolo de 
miazăzi, în timp ce ște-

primavara
lele pășesc prin parcul 
crescut dintr-o amintire.

( ucinlul coboară din 
scînteic, umbra mîngîie 
în taină steaua speran
ței, numai amintirea fu
ge din fața cTipei de via
ță și secundei de adevăr, 
descoperind că umbra 
cîp,tecului și culoarea tu
șului poartă în ele bucu
ria întîlnirii cu primăva
ra.

Alexandru TĂTAR

ș
i
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Agendă 
studențească

■ Manifestări poli
tico-educative. întreaga viață și activitate a studenților Institutului , de mine din Petroșani se. caracterizează în a- cest început de primăvară prin susținute manifestări politico-educative dedicate împlinirii a 65 de ani de la făurirea gloriosului -Partid Comunist Român, eveniment de importanță epocală în istoria patriei. Organizate în cadrul unui program de activități care pun în evidență întregul proces de pregătire a viitorilor specialiști în minerit, studenții ticipă, la nivelul pelor sau cercetare simpozioane și dezbateri cu importante contribuții la educația mo- ral-politică, patriotică, și revoluționară a studenților.

par- gru- cercurilor do științifică, la

■ Competiții sportive. In cele două facultăți ale institutului se află în plină desfășurare, concursuri sportive a- tractive, reunite sub genericul „Daciadei". Studenții de la Facultatea de mașini și instalații miniere participă, pe ani de studii. la o întrecere de fotbal, iar cei de la Facultatea de mine la o competiție de volei.
(Urmare din pag. I)

Producțiile superioare
(Urmare din pag. I)tru a-și onora angajamentul: 10 000 tone de cărbune peste sarcinile de plan. Cred că mai avem trei ,sărituri", spu- brigadierul Nieolae Mai „tragem" apoivreo ne Andrașic. iv±ai „ cel mult două luni, sperăm să scăpării de ele.—,.La noi e situația despre care v-a vorbit tovarășul subinginer. zice minerul șef de brigadă Ni- colae Popa, Planarea și po- ligonarea galeriei de transport or să dureze toată luna asta. Sperăm că. de, la începutul lui aprilie să intrăm cu combina în front.E ceva în glasul său care te convinge că acest

Copiii viitorul tării
(Urmare din pag. 1) țuiesc condițiile care sînt create pentru creșterea și educarea copiilor. Exemple de familii cu mai mulți copii, am găsit și in rin- dul cadrelor tehnice de la mina Lonea. Inginera Ana Ciont a dat viață patru copii, ultimul .păscut de curînd, i

„sperăm" este o certitudi.- — Ne-ar, trebui încă 50 ne. O certitudine care are de posturi, detaliază I șeful sectorului. In special la efectivul de întreținere și de electricieni. O altă problemă este legată de calitatea pieselor de schimb pentru transportoare și combine; se uzează cam repede. Nu ne lăudăm nici cu starea de disciplină. Zilnic înregistrăm cam 10 nemotivate. Pentru unii, cum sînt Zoltan Dorigo, Ionel Cepoiu sau Pavel Dănilă, a nu veni la. șut. după zilele de retribuție mai ales, a devenit obișnuință. Conducerea sectorului a trecut cu vederea o dată, de două ori, dar a- cum ne-am propus să-i a- vertizăm serios: ori se țin de șut, ori nu au ce căuta Ia noi.Cele 500 tone de cărbune, pe care sectorul II și-a propus să le realizeze peste plan în martie, se pot obține doar printr-o activitate exemplară. Și o astfel de activitate presupune să ai oameni cu a- devărat coriș'tiincioși și destoinici. •

la bază cei 221 m de înaintare, din ianuarie,, record pe Valea Jiului, lucrările de pregătiri, ■Realizări bune — 40 ml peste plan — înregistrează și o altă, brigadă de pregătiri a sectorului: ceacondusă de Oprea Țenea. Pentru cei 16 membri ai formației, cum sînt minerii Mihai Brătescu, ' Nic'olae Iliuță, Ilie Popescu și Va- sile Ionoscu, depășirea lună de lună a planului cu pîn.ă la 10 ml a devenit ceva obișnuit.Ar fi greșit să se înțeleagă că, la sectorul II minei Paroșehi, totul prezintă în culori rozalii. Mai sînt, desigur și „of“- uri. Unul ar fi plasarea.

la

ălse

Printre cei mai buni frezori . ai atelierului elec
tromecanic al minei Lupeni se numără și lori Andrieș. 
Iată-1 executînd recondiționarea unui braț de combi
nă KS 3M. Foto: Alexandru TATAR

să se ajute unii pe alții, acasă și la școală, iar cînd ajunge acasă uită de o- boscala de la serviciu. Fiecare are .să-i povestească ceva, să se laude pentru o notă bună sau să-i ceară un sfat părintesc. Nu pare deloc marcată de greutatea care apasă pe umerii unei femei ce a dat naștere și crește; 5 copii. Așa cum nici muncitoarea Teodora Tomulcscu, și ea mamă a 5 copii, nu se plînge. „Ii . crești greu, dar știi că îi crești pentru tine și pentru țară"Toate pe care le-am în- tîlnit ne-au vorbit frumos, despre nobila misiune de mamă, mecanicul Marina Negoi, lăcătușul Maria Dancîu, din atelierul electromecanic, Rozalia Opriș, care au cîte patru copii. Femei harnice și la lucru și acasă, la creșterea copiilor, muncitoarele Ro- dica Brînzea, Cornelia Bîrleăy Leontina Dudaș, nu se plîng de oboseala și. pre-
Pe agenda organelor sindicale nou alese

Perfecționarea stilului și 
metodelor de lucru

, ții. Deci, s-a muncit . și . se muncește mai bine, mai 
cu spor și răspundere.’..— ...Mai ales cu răspundere. Și dacă spunem 
„mai bine", să« precizăm că e vorba de o mai bu
nă organizare, delegare a tăților pe spunea ing, stantinescu, rierei. Pe aceste premise ne bazăm în realizarea ambițiilor pe acest an. ȘL a- nunie : ariul acesta vom extrage o producție . cu peste 100 000 tone mai ma
re decît în 1985, iar la descopertă vom excava fa
ță de anul trecut un vo-' lum dublu de steril, res- ' pectiv mult peste un milion de metri cubi...Așadar, obiective, ambiții mari. Și dincolo de ele, strădanii, muncă îndîrjită pentru înfruntarea gerului, a apelor, a alunecărilor de teren de la fronturile de lucru, a clisei prezente pe toate cărările, la tot pasul făcînd să se a- funde roțile mașinilor... Dar despre toate acestea, . cea ofere fe- puncte- de sing, brigăzii

mai buna responsabili- oameni, Silviu directorul neCon- ca-

«• -

mai în măsură să xemple este viața lor de lucru. Isoțiți loan Ple.șa, . șeful I, urmărim „desfășurarea de forțe" pe treptele carierei din zona A I C. Urmărim mișcările UMEX-uri- lor și ale PROMEX-urilor, respectiv ale excavatoa-

I
I

relor și buldozerelor, fore- zelor, toate utilaje grele românești prezente pe diferite trepte ale carierei pentru „a riiuta munții", pentru a smulge cărbunele de sub deal și a-1 expedia.cu uriașele Rabe spre destinație — uzinele metalurgice.' Pară utilaje nu s-ar putea' de de cădisloca masa minieră ordinul sutelor de mii tone. Dar să nu uităm lingă fiecare utilaj veghează și acționează: oameni. Priceperea, dăruirea, răspunderea lor profesională sînt în ultimă instanță ceea ce hotărăște „pulsul" carierei, indiferent de intemperii. 'Ni s-a vorbit de munca îndîrjită a acestor oameni în condițiile iernii aspre, cînd temperatura a coborî t pînă la minus 18—21 de grade congelînd motorina în utilaje, cînd trebuie să aștepți cu, găurile de sondă perforate pînă ce temperatura potrivită, se ridică la limita nepericuloasă. pentru a manipula explozivul, cînd la greutățile provocate de intemperii se adaugă și lipsa unor piese de schimb și de ulei hidraulic, slaba calitate a furtunelor și.i.Și, totuși, oamenii au învins aceste dificultăți, au înfruntat și gerul, și zăpada și au depășit planul pe ianuarie la brut cu a- .proape 500 tone, pe februarie cu peste 5 000, iar în martie au toate premisele să aibă tot realizări bune...

că doar iarna începe să slăbească Neag. Dar acești oameni: reaniciilajelorMihaiTimi.ș,VașileRomanpompe țiu, precum și minerii artificierii, loan '

și Ia Cîmpu lui să nominalizării ei sînt nle- deservenți ai uti- — Daniel Curteanu, Fogăras, Nicoară Constantin Corbu, Milea, . Constantin și mecanicul de Constantin Frătuși.Cigher, Ștefan Rusu, Petru Dorof- 1 tei. Alături de cei din vechea carieră, în curs dș lichidare, în acest an, tot în cadrul zonei A + C se a- firmâ Stan Tătarii, Istvan, - ’ " menii unei microcariere tinere — la distanță de cîțiva kilometri spre vest -- la Buta.Am fost oaspeții colectivului acestei cariere — Buta, aflată pe malul sting al Jiului, unde stratul 3, aflat doar la 5 m de pajiștea poienii, strălucește cu sclipiri de diamant în bătaia soarelui. Maistrul minier Petru Todovcici, mecanicii Vecsei Andrei și loan lacob ne arată stratul, ridică cîte un bulgăr de cărbune cu bucuria oamenilor care țin în palmă o comoară.Lin bulgăre sclipitor cărbune curat, ușor semnif icînd biruința cestor oameni inimoși supfa vicisitudinilor nil, mărturia unei victorii din bătălia aprigă pentru energia și lumina țării. .

V

MateGică Zimbru, oa-

Incepînd de azi, la Petroșani, are loc instruirea membrilor organelor sindicale nou alese în conferințelor și de dări de seamă și geri ce s-au desfășurat cursul lunilor ianuarie și februarie a.c.. La prima etapă a instruirilor, care încep astăzi, participă președiriții consiliilor orășenești, ai comitetelor sindicatelor din întreprinderi și instituții, directorii cluburilor și caselor ele' cultură, apoi președinții comisiilor pe probleme ale comitetelor sindicatelor, iar în . etapa a doua, care va avea loc în continuare,; vor fi instruiți președinții ..comitetelor sindicale de secții și sectoare, precum și organizatorii birourilor: grupelor sindicale....Programul de instruire, pentru ambele etape prevede, pe domenii de activitate, teme și acțiuni menite să înarmeze membrii organelor sindicale nou alese cu sarcinile și mețo-

cadrul adunărilor ale- în

(Urmare din pag. D

în
a-a-ier-

vîndu-i în echipaj pe Va- sile Ardeleanu, Traian Nerclu și Stan Ciobanu, strunește locomotiva . pe distanța Petroșani — Siberia, efectuînd transportul garniturilor de vagoane de clasă.
LOCUL II — Constan

tin FIROI, lăcătuș în ca
drul Atelierului de zonă 
C.F.R. Alături de colegii din echipa de lăcătuși printre care;-amintim pe Ion Cosțea, Nieolae Dascăl 117 Valentin Mihai,. Mihai Pintea, efectuează revizia și repararea 1110- „dernelor și complexelor

dele de lucru specifice sindicatelor pentru sporirea aportului lor la educarea și mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii la realizarea integrală a obiectivelor din noua e- țapă de dezvoltare ecorio- mico-șocială a patriei, prefigurată de XIII-lea alTematica referă, mai
alCongresul partidului, instruirii 

1Fiob, mei ales, la sarcinile sindicatelor în domeniul economic, politico- organizatoric, social, cul- tural-educativ, sportiv și financiar - administrativ. Sînt prevăzute teme privind organizarea, urmărirea liberalizarea, muncitorești, politico-educativă în

la s-a .în decembrie. Subinginerul Gheorghe Bunea are acasă... șapte copii. Și exemplele ar putea continua.'Ne-ain oprit -asuapra preocupărilor comisiilor de femei și pentru probleme sociale din cadrul minei îndreptate spre crearea de condiții optim el pentru reia-’ me și copii.— Cu prilejul Anului Nou, ca să luăm doar un exemplu, cei peste 2 000 copii ai minerilor de Ia Lonea au beneficiat de daruri. Comisia socială efectuează vizite la domiciliul familiilor cu mai mulți copii., propune conducerii a- cordarea de ajutoare pen- . tru acestea, ne spune Maria Urs. Niciodată, familiile-cu mulți copii nu s-aii bucurat de a ti ta atenție. Eu lucrez de 32 de ani la mina Lonea, sînt poate cea mai veche aici, dar nicio-. dată, o asemenea măsură nu s-a bucurat de o primire mai bună. Este deăjuns să amintesc că, în urma Decretului 410, cuantumul alocațiilor pentru copii a crescut cu 126 000 lei la nivelul minei noastre, ceea ce reprezintă o creștere d<; 31,9 la sută. Mult, foarte mult...— Da, tovarășa Urs, mult. Și spunînd asta ne gîndim că nimic nu e mult cînd este pentru, vlăstarele vieții, pentru viitorul țării Ise. N O T A

FOAIE VOLANTA, genericul „Sporirea ducției de cărbune - biectiv prioritar al minerilor de la Lupeni", comitetul de partid și. consiliul oamenilor muncii de la I.M. Lupeni au editat, de curînd, o foaie volantă. A- P părută într-o ținută gra-
I fică d
I tă ev

Sub pro-O-
le bune înregistrate de minerii de la Lupeni și se mobilizează pentru obține realizări și mai moașe în acest, an.

cum a fru-
. UN NOU BLOC de garsoniere se afla în stadiu avansat de execuție.. Este vorba de blocul B, pe care-!- finalizează în aceste zile constructorii brigăzii nr. 4 Vulcan a I.A.C.M.M, fică deosebită, foaia volan- Blocul cuprinde 40 de gar- ită evidențiază rezultate- soniere al căror beriefi-

se

clar este Combinatul Mi- Lupeni, a fost prezentat mer Valea Jiului; (V S.) miercuri, 1$ martie ăie. un film pe teme de protecție, ȘANTIER DE PRIMA- 1 .. . ., .. ( ....VÂRA. Odată cu primețe a mtmcii, Astfel de films raze de... primăvară, tinerii organizației U.T.C. din atelierul electromecanic alI.M. Uricani au declanșat o amplă acțiune gospodărească, în cadrul căreia se va descongestiona incinta, _ (F, Coroi, coreșp.) se vor colecta și .preda im-• paj.p iftante vechi.FILM./ parare a
cantități deLa Uzina de cărbunelui

întrecerii socialiste, ge- inițiatlvelor activitatea sprijinul realizării indicatorilor de plan și a timpului liber al oamenilpr muncii, sarcinile sindicatelor in domeniul protecției muncii, respectarea legalității, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale tuturor membrilor de sindicat etc. (I.D.)

Concurență?In cartierul „Aeroport'1, din Petroșani, s-a ivit un concurent al lui Păcală. Ultima ispravă a lui Victor Prună, din stradasc. „Aviatorilor", bloc: 24, II, ap. 22, n-a fost însă „omologată", pe motive securitate a colocatari-de .. . ___  .. . ___ ....lor. Astfel, în bucătărie și-a instalat o sobă de gătit, ale cărei /burlane le-a scos pe coloana de colectare a apelor pluviale. Care coloană, din tuburi de plastic, în prezența căldurii... Așadar, în Ioc să ajungă celebru, Victor Prună s-a... ars. (I.V.)
fi J cînd lucrează . la Com-râflOU Q6 onosrțî g10™1 C.E.H. Petroșani.Conduce o echipa de ma- nevranți formată: din Ro-■ mulus Făgaș;. Mihai Du- mi traș, Ion Poenaru, Ion Motoc, Aurel Petru, care lucrează la compunerea și descompunerea garniturilor de tren destinate, transportului ' cărbune- . lui din Valea Jiului. Prin organizarea cu maximă răspundere a muncii, e- chipa de manevranți condusă de Petru 'Alicii contribuie la reducerea timpului de staționare a vagoanelor și ridicarea e- ’ ficienței transportului pe calea ferată.

loeomoti ve Diesel-elec- trice și electrice. Datorită priceperii și strădaniilor depuse de ei, lucrările încredințate au fost totdeauna finalizate bine și înainte de termen. Locoriiotivele reparate de de fiecare reia cursa fier.
LOCUL

ALICU,Nu peste multă vreme împlini trei decenii

echipă au fost dată gata z să pe drumul de
III — Petru 
șef manevră.vade

nierilor și șoimilor patriei, în colaborare cu biroul Circulație, al Miliției municipale Petroșani, organizează faza municipală. a ’ șco- iriițiativă responsabililor *are c^e circulație. (T.S.) cu protecția muncii și se bucură de apreciere din partea colectivului uzinei.
tine- sînt’prezentate periodic din concursului patrulelor

P A T HULELE ȘCOLARE DE CIRCULAȚIE. Astăzi, pre- Petroșani, Consiliul mu- din nicipal al organizației Dio

■ PENTRU COPII. Teatrul de păpuși din Alba lu- Jia va prezenta, marți,- 25 martie, la clubul sindicatelor din Lonea, pentru copii, spectacolul cu piesa „Noua poveste a Scufiței Roșii". Spectacolul va începe la ora 15. - ■ope

i !
I
«•

FOTBAL. Prima .etapă 'V a returului campionatului I republican de fotbal al | juniorilor programează du- « ininică, ora .13, întîlnirea dintre „Jiul" Petroșani, li- .deră a seriei a VlII-a, în calitate de gazdă și „Tricolorul" Hunedoara,, (LV.)
Rubrieă realizata de

Mircea BUJORESCU
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La începutul afirmării tinerilor artiști amatori O sută de primăveriSîmbătă și duminică, pe scena casei, de cultură s-a încheiat, la nivel municipal, concursul de selecție pentru interpreți amatori de muzică ușoară și populară. ; Au fost desemnați. în urma unei atente jurizări, cei care ne vor reprezenta în etapa județeană a concursului. Dincolo de, aspectul competitiv propriu-zis, selecția a reliefat mai multe probleme cu care mișcarea artistică de amatori ' se confruntă. Dintru început trebuie apreciată ca excelentă, binevenită, această inițiativă a comitetelor județean și municipal de cultură și educație socialistă de a organiza selecția talentelor muzicale- începînd de la nivelul fiecărei unități economice, sau instituții'Concursul a fost, practic, deschis tuturor vîrste- lor, începînd de la pionieri, elevi de liceu și termihînd . cu oameni ai muncii, în majoritate tineri, dornici de afirmare pe scena Festivalului național „Cîn- tarea României". Merită subliniat efortul pe . care/' toți factorii organizatorici implicați, organizațiile de pionieri, U.T.C. și sindicat, inspectoratul școlar, conducerile așezămintelor de cultură din municipiu, dar mai ales comitetele de
Cinematograful - instituție 

de cultură și educațieLa sfîrșitul , săptămînii trecute la Vulcan avea loc o consfătuire, cu caracter de schimb de experiență, la care participau lucrătorii care activează în cinematografele Văii Jiului. Acțiunea, a fost organizată la cinematograful „Luceafărul", fiind prilejuită . de faptul că această instituție a ocupat, pentru rezultatele remarcabile în activitatea desfășurată în anul trecut, locul întîi în întrecerea socialistă dintre U- ilitățile întreprinderii cinematografice a județului Hunedoara. Cu un an mai înainte acest cinematograf ocupase locul trei, fapt care a stimulat gîndirea și inițiativa colectivului de lucrătoare— din care fac parte Maria Anghel, Eli- sabeta Vereș, Veronica Tivdă, Marta Ibolya, Daniela Gegiu, Ecaterina Horea și Anastasia Marcu — coordonat de Olivia Arvin- te, care ne spunea:— întreaga noastră activitate a fost și este determinată de ideea că cinematograful face parte din sistemul instituțiilor de cultură și educație, prin urmare trebuind să susțină și diverse acțiuni educative _ specifice, înscrise în perimetrul muncii noastre. De aceea am organizat .simpozioane, procese cinematografice, dezbateri și mese rotunde, concursuri pe diverse teme și premiere de gală eu filme, produse de casele noastre de filme, cu participarea realizatorilor. Eficiența a-
Reverberații

• MARIANA RETE-
ZAN, Lupeni: Vă recomandăm ca, .în materialele trimise pe adresa redacției, .să prezentați mâi în amănunt aspecte din viața organizației. de pionieri din care faceți parte. Aveți grijă ca aceste corespondențe să ajungă la noi In timp util

• IONEL LAZAR. Pe

cultură și educație socialistă, l-au depus, pentru ca scopul acțiunii, depistarea de noi talente muzicale și atragerea lor spre activitatea artistică de a- matori să fie atins.Acest efort putem spune că a fost încununat de succes. Timp de peste 30 de zile, în întreprinderile municipiului, pe scenele
FESTIVALUL 
„CÎNTAREA

așezămintelor . sindicale de cultură am putut audia artiști amatori și elevi care -s-au străduit să interpreteze la un nivel cît mai ridicat piese din repertoriul românesc de muzică ușoară sau piese aparținînd folclorului.O oglindă a concursului este pe deplin; grăitoare. In etapa municipală la muzică populară orașul Petroșani a avut 18 reprezentanți, orașul Vulcan —■ 12, Petrila — 8, Ani- noasa și Lupeni — 6, Uricani — 3. La muzică Ușoară, orașul Vulcan a avut 23 de reprezentanți. Petroșani — 16, Petrila ■— 8, Lupeni — 7, Aninoasa — 3, Uricani —2.

cestui stil de muncă este concentrată în îndeplinirea indicatorilor specifici munții noastre.Faptul că la încasări planul a fost realizat și der pășit cu 26,6 la sută, iar la spectatori cu 16 la sută susține spiritul dinamic, întreprinzător al colectivului de la cinematograful „Luceafărul" din Vulcan. Printre multeleși diversele acțiuni. caracterizate' prin continuitate, cinematograful își depășește cunoscutul specific, ă- firmîndu-se în contextul instituțiilor care sînt implicate în procesul de educație, de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste prin mijloacele și formele celei de-a șaptea arte.—- In principal, . muncă noastră, ne mărturisea tovarășa Olivia Arvinte, se desfășoară în cinematograf, în asigurarea unor condiții optime de vizionare a filmelor. Dar ne-am implicat mai mult și în prezentarea unor filme artistice și documentare în sălile de apel de la I.M. Vulcan și I.M. Paroșeni, în activitatea politico- educativă a întreprinderilor și localității, In . acest fel, prin noi și noi acțiuni legate atît de specificul muncii noastre cît și de așteptările, de interesul spectatorilor, ne-am implicat mai larg și mai eficient în viața cultural-educativă a orașului Vulcan.
T. SI’ĂTARU

trila. Mulțumim pentru â- precierile pe care le faceți la adresa paginilor noastre „De la o duminică la alta". Literatura de anticipație este un gen care a- trage, intr-adevăr, mulți tineri ca și dumneavoastră. Vă sugerăm să vă adresați profesorului de limba română din școală.
Al. HORAȚIU

' Aseultîrid concurenții, am, remarcat preocuparea deosebită existentă în orașul Vulcan pentru depistarea, atît la nivelul școlilor cît și la nivelul întreprinderilor, de noi talente. Interpreți, în general, bine pregătiți, autentice speranțe. Orașul Vulcan a asigurat pentru con- curenții săi acompănia-
NAȚIONAL 

ROMÂNIEI”

ment. orchestral de excelenta calitate.Bine s-a prezentat orașul Petrila, care a adus pe scenă concurent’ mai puțini, dar bine- pregătiți; o dovadă a faptului că la nivelul orașului s-a muncit bine pentru acest concurs o constituie ținuta scenică a ititerpreților, prezența formațiilor orchestrale pentru acompaniament, calitatea muzicală a interpretărilor.Rezultate la nivelul posibilităților au obținut și concurenții din Uricani și Aninoasa. Despre orașul Petroșani, avem cuvinte frumoase privind prezența elevilor, pionieri și u- teciști, dar nu -și despre
Cronică deMiercuri, la sediul ziarului nostru a avut loc o nouă .ședință de lucru a Cenaclului „Panait Istrati", cenaclu care reunește creatori literari din întregul municipiu, membri ai cenaclurilor literare din Valea Jiului. A citit din lucrările proprii profesorul loan Dan Bălan. Pe marginea lecturii — au fost prezentate șapte creații poetice — au luat cuvintulIdeile acestui articol s-au născut în timp ce, pe scena Teatrului de stat „Valea Jiului", elevii secției de muzică a Școlii generale nr. 1 din Petroșani au susținut un emoționant recital de muzică și poezie. Sunetele pianului ale cărui clape se supuneau vrăjite mîini- lor acestor mlădițe ale muzicii; delicatele armonii ale ansamblurilor de muzică de cameră formate din instrumentiști care cunosc deja posibilitățile de exprimare artistică cu ajutorul instrumentelor de suflat și coarde; zglobiile cîn- tece corale intonate de voci cristaline cu acea sinceritate în actul artistic pe care numai copiii , o au. s-au împletit cu versuri născute parcă din dragostea poporului nostru pentru frumos. 

In lumea minunată a muzicii.

întreprinderi; unele unități neacordînd atenția cuvenită concursului.Am lăsat spre final orașul Lupeni, a cărui prezență în concurs a fost nesemnificativă, Este- cazul ■ca la nivelul comitetului o- rășenesc de cultură și educație socialistă să se. efectueze o amplă analiză a mișcării artistice din domeniul folclorului muzical și muzicii ușoare. Nu putem crede că un oraș ca Lupeniul poate trimite numai 7 elevi și nici un artist amator care să-l reprezinte la capitolul muzică ușoară și 4 elevi și 2 artiști amatori, la muzică populară. A’/y/./j,'Nu dorim să facem evidențieri dintre concurenții prezenți. Ii așteptăm să confirme pe scenele municipiului, în spectacolele organizate periodic în sălile de apel, la locurile de agrement sau cu alte prilejuri.In ansamblu, efortul organizatorilor a fost pe deplin răsplătit, iar acțiunea. prin caracterul ei de masă, prin calitatea manifestărilor, și-a atins pe deplin .scopul, dînd la i- veală tineri artiști- amatori cu reale posibilități muzicale și scenice, aflați la începutul afirmării.
JI. ALEXANDRESCU

cenaclu (II)George Holobâcă, și Ion Țigăntele. A fost apreciată în mod deosebit lucrarea „Poem de mină și inimă".Cu prilejul ședinței au fost, prezentate prevederile regulamentului con-* cursului de creație din cadrul Festivalului „Cîn- tecul adîncului",Următoarea ședință a cenaclului va avea loc în ziua de 4 aprilie. (Al.H.)Cu același prilej, în holul teatrului am asistat la vernisajul unei expoziții de desene realizate tot de elevii Școlii generale nr. 1. Aplauzele celor pre
Dragostea pentru frumos 
se îmbină cu dragostea 

de muncăzenți au răsunat firesc, răsplătind așa cum se impunea, pasiunea, talentul, munca plină de dăruire artistică, depusă zi de zi, de profesori și elevi pentru ca aceștia din urmă să devină oameni cu un larg orizont cultural, așa cum viitorul o cere.

ale lui TopîrceanuGeorge Topîrceanu s-a născut acum un veac, la 21 martie 1886, și poate că această lună martie năbădăioasă, cînd răsfățîndu-se în soare vesel, cînd poso- morîndu-se sub lapoviță și ploi apatice, revărsîn- du-și elanul vital într-o cascadă de capricii meteorologice, și-a pus pecetea pe firea și creația sa. Sentimental prin structură, dar înzestrat cu o ascuțită inteligență artistică, poetul. și-a cenzurat mereu efhivi- iile afective, autoironizîn- !du-se și salvîndu-se ast- lel de amenințarea facilității. Cum observa Ibrăi- leanu, „lirismul, jenat de 
sine însuși și de teama de 
afișare în public, se per
siflează adminisțrîndu-și 
singur antidotul", iar acest antidot e umorul, ironia. 
O ironie caustică uneori, tragică alteori, dar cel mai adesea discret melancoli
că. El „schimbă-n glume 
lacrimile pure", le preface în „simbolice baloane- 
de-săpun" și are orgoliul să-i avertizeze pe criticii din viitor: „O, indulgentă 
Critică postumă, / Să nu 
le-nțepi cu vîrful unui ac,Z 
Că rînd pe rînd baloanele 
de spumă / In lacrimi gre
le iarăși se prefac". La venirea primăverii, sentimentalul de extaziază : „Cu 
narciși, cu crini, cu lo
tuși, / Timpul cald s-apro- 
pie", dar ironistul lucid e la postul său și nu permite alunecarea în desuetudine: „Primăvara asta
totuși / Nu-i decît o copie", constată el bonom, provo- cînd zîmbetul salvator. Pei- sagist remarcabil, iubitor al vegetației nefastuoase și al vietăților plăpînde. 
G. Topîrceanu a creat admirabile tablouri de natu
ră, în același ton insolit de

Ferestre

Cînd vor lucra în subteranul minelor, sau vor construi mașini miniere, alte bunuri materiale, a- cești copii — ei înșiși fii de miner — vor forma nu

cleul vieții, spirituale a Văii Jiului într-un viitor nu prea îndepărtat. Ei sînt aceia care’ au datoria de onoare de a propulsa pe noi culmi tradițiile culturale ale minerilor. Secția de muzică și artă plastică a Școlii generale nr. 1 din Petroșani are elevi cafe vin aici din toate localitățile Văii Jiului, răspunzînd astfel cerințelor educaționale pe care formarea copiilor din întregul municipiu le ridică. Despre implicațiile dezvoltării crc- itivității prin artă, asupra procesului de producție, nu • ste cazul să vorbim prea mult; muncitor de valoare
PREMIEREAflăm de la Teatrul de stat „Valea Jiului" că în aceste zile se’ lucrează intens la montarea a trei noi spectacole. Este vorba de comedia 7,0 întimplare cu haz" de Carlo Goldoni,, piesă care va prilejui debutul, regizoral al lui Radu . Băieșu, absolvent alI.A.T.C. din promoția a- 

melancolie-ironie (Rapsodii 
de primăvară, Balada mun
ților, Rapsodii de toamnă etc.). Umorul liric nu exclude, uneori, și o proiecție asupra destinului u- man, iar în poezii ca 
Noapte de mai vom întîlni note de revoltă socială și o confesiune de solidarizare cu proletariatul acelui timp. Concepute ca „pa

gini de criti
că literară în 
pilde". Paro
diile originale oferă o viziune umoristică asupra operei poeților din vremea sa, o viziune inci- tantă, insolită și mai eficace decît excursul savant.Și totuși, cea mai reușită creație a lui G. Topîrceanu rămîne poezia Ba

lada morții, o baladă-bo- cet ce se adapă din motivul Mioriței, o viziune gravă asupra destinului u- man, a reîntoarcerii în ciclul elementelor naturii, Ar fi fost mai bine ca poetul să fi rămaș la acest registru grav ? Greu de răspuns. Oricum, marea popularitate o datorează u- morului și limpezimii versului său. O popularitate ce i-a făcut pe unii să-1 alăture marilor clasici, iar pe alții, dimpotrivă, să-1 considere un poet facil, desuet Trebuie neapărat să tragem o concluzie? Poate că e mai bine să o amînăm pentru încă... 100 de ani. Pînă a- tunci, să zîmbim împreună cu poetul, în această primăvară cînd el împlinește un veac și în primăyerile ce vor veni, să recităm cu melancolicul său umor: 
„După-atîta frig și ceață / 
Iar s-arată soarele. / De- 
acum nu ne mai îngheață / 
Nasul și picioarele !“.

Corneliu RÂDULESCUeste acela care, fiind permanent în căutarea noului, a frumosului în munca pe care o desfășoară zi de zi, indiferent de sectorul economiei naționale în care activează, îmbină pregătirea profesională cu pregătirea culturală generală. ,Acesta este, de^ altfel, meritul secției de muzică și artă plastică a unității, școlare amintite: a face educație. Ea este un centrii de cultură pentru copiii din Valea JiuIUi, avînd o contribuție determinantă în educarea lor, alături de cercurile artistice ale caselor pionierilor, de formațiile care activează în școlile generale.Copiii pe care, în recentul recital dc muzică și poezie i-am văzut pe scenă, ne-au emoționat. Avem copii frumoși, taleiitațî, harnici. Cu mulți dintre ei ne vom întîlni peste numai cîțivâ ani în marile u- nități -ale industriei miniere. Vor fi muncitori buni tocmai pentru că, încă de la această' vîrstă fragedă, ei îmbină frumosul și dra- • gostea de frumos cu mun
ca și dragostea de muncă.

H. DOBROGEANU

TEATRALEnului 1.985, „Valiza cu fluturi" și, pentru copii, „Dănilă Prepeleac", o dramatizare după cunoscutul basm al lui Ion Creangă. Așadar, în curînd, vonl putea vedea noi piese de teatru pe scena instituției profesioniste de artă dramatică'din municipiu. ; (Al.FI,)
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I Rezultatele înregistrate în sferturile de finală

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 

Wojciech JaruzeiskiVARȘOVIA 20 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre- tar general al Partidului Comunist Român, ședințele -Republicii România,

ale Cupelor europene de fotbal
viu comentate de agențiile internaționale' de presăHELSINKI 20 (Agerpres) — Comentînd rezultatele înregistrate în sferturile de finală ale Cupelor europe- . ne de fotbal, corespondenții sportivi ai agențiilor internaționale de presă subliniază, printre altele, performanța echipei Steaua București care, a reușit să se califice în semifinalele prestigioasei competiții „Cupa campionilor europeni", alături de formațiile F.C. Barcelona, Ander- lecht șl , I.F.K. Goteborg.Astfel, agenția „Associated Press" relatează: „Visul jucătorilor de la Ku- usysi Lâhti Ș-a spulberat miercuri ’seara pe stadionul olimpic din Helsinki, cînd fotbaliștii . de la Steaua București au terminat învingători cu scorul de .1—0. Fotbaliștii români s-au doved.it superiori tehnic și tactic dominînd jocul și obligîndu-1 pe portarul Korhonen la numeroase intervenții de ultim moment. După 176 de minute de egalitate (în prima manșă la București scorul fusese egal), echipa română a realizat o victorie meritată demonstrînd un potențial de joc mai bun în ambele partide".Ini comentariul agenției „France Presse" se scrie, printre; altele: „Fotbaliștii români s-au impus ..prin justețe în meciul disputat la Helsinki cu formația finlandeză Kuușysi -Lahti obținînd victoria și totocla- tă ' calificarea datorita “golului înscris de Pițureă cu patru minute înaintea fluierului final".

Referindu-se la celelalte întîlniri din „Cupa campionilor europeni", a- gențiile de presă menționează eliminarea a două dintre marile chipa italiană __________Torino, deținătoarea trofeului, și formația vest-germa- țiă Bayern Munchen.In partida de la Torino. JUventUs, învinsă în .primul joc la Barcelona cu 1—9, nti a reușit decît un rezul- tat de egalitate: 1—1 în

ma manșă, golurile înscrise în deplasare dovedindu-se din nou decisive.Partidele din „Cupa Cupelor" au decurs în general fără .surprize. Succese categorice pe terennit Polonez, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone.Mulțumind, tovarășul Wojck ch Jaruzelski - a rugat -să Se transfriită- tovarășului Nicolae Ceaușescu cordiale salutări prietenești. precum ș’i urări. 4? . sănătate și fericire, de noi succese în întreaga activitate.

pre-So- s-au transmis calde salutări tovărășești și cele mai bune urări tovarășului Wojciech Jaruzelski, . prim secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc U- Schimbul de mesaje ă
cialiste

Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante 

la Tratatul deIn zilele de 19—20 martie 1986, la Varșovia a avut loc ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia de prietenie, colaborare și asistență mutuală.

la VarșoviaȘedința- s-a desfășurat într-b atmosferă de. prietenie șl colaborare tovărășească. ■A fost dat publicității un: comunicat. ■ 'S-a convenit ca următoarea ședință să aibă loc la București.
întîlnirea reprezentanților 

PERMANENT! Al ȚĂRILOR MEMBRE 
ALE C.A.E.R.

perina-
MOSCOVA 20 (Agerpres). — In zilele de 18—19 martie 1986, a avut loc la Moscova întîlnirea de lucru a reprezentanților ,nenți, ai țărilor membre în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, locțiitori ai șefilor de guverne.Din ' partea Republicii Socialisto .România a participa1 tovarășul loan

Totu, viceprinx-ininistru al guvernului.In cadrulz întîlnirii au fost examinate probleme ale activității Consiliului și măsuri pentru realizarea hotărîrilor Consfătuirii e- conomice la nivel înalt a țărilor membre ale CAER și a Programului complex de colaborare telinico-ști- ințifică al țărilor membre ale CAER pînă în. anul 2 00(1.

avut loc . cu prilejul primirii, în capitala R.P. Pocăire tovarășullone, deWojciech Jaruzelski, a tovarășului Ilie ministrul terne al Republicii Socialiste România, și a celorlalți miniștri c-arc au participat la Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ăi. statelor participante la Tratatul do la Varșovia. ' ■

Văduva,afacerilor ex-

SPORT * SPORT
Numirea noului
prim-ministru

■ al Franței.PARIS 20 (Agerpres). — Joi după-a .iază, președintele Franței, Francois Mitterrand, i-a primit succesiv. la Palatul Elyssee, pe Laurent Fabius, care a prezentat demisia guvernului și, apoi, pe Jacques Chirac, reprezentând gruparea politică Adunarea pen t r u Republică —. Uniunea pentru Democrația Franceză: (R.P.R.-U.D.F.), ce deține majoritatea în noul Parlament.Intr-un comunicat al președinției Republicii, s-a a- nunțat că Jticques Chirac a ffcșț numit prim-ministru și că acesta a prezentat lists noului guvern.

. fața, formației- catalane; care a și deschis scorul prin Archibald (min., 31). Italienii au egalat în ultimul minut al primei reprize prin, golul marcat de Platini, dar nu au mai reușit să înscrie spre decepția celor 62 000 de spectatori prezenți în tribune.Echipa belgiană Ander- lețjat s-a dovedit aceeași specialistă în Cupele continentale reușind să învingă pe țeren propriu cu 2—0 pe Bayern Munchen, după ce pierduse primul joc cu 1—2. Autorii. golirilor au fost Scifo (min. 38) și Frimann (min. 45).Deși a terminat la egalitate: 0—-0 partida cu formația scoțiană Aberdeen, echipa suedeză I.F.K. Go- teborg s-a calificat pentru semifinale datorită u- unui 2—2 realizat în pri-

favorite: e-Juventus propriu au realizat Bayer Uerdingen (7—3 cu Dynamo Dresda, după ce Ia pauză oaspeții conduceau cu ’ 3—1 1) și Dinamo Kiev (5—1 cu Rapid Vjena). Un gol marcat în deplasare a decis calificarea formației Dukla Pragș,; învinsă"'. la Lisabona cu 2;—1 de Benfica, după ce jCÎștigăse primul; joc , cu , lr-0. La Madrid; echipa locală Atleti- co a terminat; neclecis:; 1—1 cu .Steaua Roșie Belgrad, fotbaliștii spanioli calificîndu-se în pripa victoriei cu 2-—0 din prima manșă.Luptă strânsă .pentru calificare în „Cupa U.E.F.A.", cele patru semifinallsțe fiind Real. Madrid, Inter- nazionale Milano, F.C. Koln și Waregeril.Cea mai disputată' tîlnire a fost cea formația belgiană gem și echipa i i în- dintrei W are-itlgoslavă Hajduk Split, gazdele obținând accesul în semifina- Ie numai după executarea loviturilor de la 11 m. La șfîrșitul timpului regulamentar și al prelungirilor scorul a fost 1—0 în favoarea belgienilor, rezultat înregistrat și în meciul de la Split. . ...Tragerea la. sorți a meciurilor semifinale, programate la 2 și 16 aprilie, va avea loc vineri, 21 martie. . i
LA VIENzt A AVUT LOC, la 20 martie, ultima ședință plenară a actualei runde de negocieri în cadrul. tratativelor cu privire la reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală. S-a convenit ca negocierile să fie reluate la mijlocul lunii mai anul a- agenția

rea de a fi participat- la a- sasinarca fostului premier Olof Palme. Identitatea persoanei respective — un a
Biranana

programarea filmelor a- pârțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara,
FILME TV

mijlocul lunii mai cesta, relatează TASSUN PURTĂTOR VINT al Ministerului pălării al Statelor Unite a anunțat că trei nave de război americane au început, miercuri,, un nou exercițiu. în\ apele Mării Me- diterane — relatează agen-.

DE CU-A-

ția Associated Press, vorba de „Saratoga", și „America".Ronald Reagan a declarat că este vorba de „manevre de rutină", care se desfășoară conform unui program prestabilit. 'PREFECTUL POLIȚIEI din Stockholm a anunțat eliberarea persoanei suspectate de „complicitate la crimă" arestată cu cîteva zile în urmă sub învinui-

. Este portavioanele „Coral Sea“ Președintele
bărbat de 32 ani — nu fost dezvăluită.IN CAPITALA TEANA, doi . necunoscilți au deschis focul asupra u" nui automobil în care se aflau ■ patru reprezentanți ăi standului israelian la Tîrgul internațional de la Cairo —r transmite agenția MEN. In urma atentatului, o femeie a fost Ucisă, celelalte trei persoane aflate în automobil fiind rănite.. Autoritățile egiptene au deschis o anchetă în legătură cu acest incident.

EGIP- PETROȘANI — 7 No-electro- Concurs; contraiembrie: Clinele nic; Unirea: 
Parîngul: Paloș paloș.LONEA: Destine romantice.VULCAN — Luceafă
rul: Comoara din lacul de argint.LUPENI —Vară scurtă.URICANIî Bătălie tru Roma, I—II.

Cultural

N.R. Eventualele dificări intervenite
pen-

20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,30: Cadran mondial.ș : (color).20.50 Imagini pakistaneze.''-
21,00 „Civilizația meta

lului".21,30 Ecran cetățenesc. ;21.50 Telejurnal.
MEMENTO

M I C A 
PUBLICITATEFAMILIA Coconeț I. Ti- beriU, urează, „La. mulți ani !“ fiicei lor Iuliana, cu ocazia zilei de naștere. (6177)VIND autoturism 1300, cu îmbunătățiri, re perfectă. Telefon (6180)VIND Dacia 1300 30 000 km la bord. _ .matii, strada Cloșca, Bloc 4, ap. 18. (6171)SCHIMB garsonieră, strada Unirii, contra apartament. Telefon 42770, după ora 17. (6182)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rădoi Nicolae, eliberată de I.U.M, Petroșani. O declar nulă. (6172)

Dacia sta- 43939.
CUInfor-

■■■ni■■■■■■■ ■■■■■siaiaam aaaaaaaaa■■■■■■■«

Duminică, 23 martie 14,4511,30 Telex.11,35 Lumea
— DincoloEpisodul 2. (color),12,40 Din cununa cîntecu- lui românesc. Muzică populară, (color).13,00 Album duminical (parțial color).— Visare, ,,— Azi, în anul 65 al partidului. Reportaj.— Farmecul strunelor...— Secvențe din come- . d ii cinematografice,— Telesport.— Teatru scurt. ■— Ritmuri si melodii cu formația STAR 2 000.— Cotidianul în 600' de secunde.— Lumea minuriată a filmului.— Microreeital Enăclie.— Secvența telespectatorului.

copiilor.
de Atlantida.

Stela

19,QO19,20 A

Contemporanii noștri» Trei generații. Reportaj, (color). Telejurnal.Țara mea azi.65-a aniversare a făuririi P.C.R.Mărturii ale devenirii noastre.Focșani — „Pe-un picior de plai".Reportaj.(color).Cîntarea României, (color).20,20 Film artistic.

- 20,50 Controlul oamenilor muncii în acțiune. Exigență și responsabilitate civică. 21,00 Roman foileton.
Marea iubire a 
Balzac.(color).21,50 Telejurnal.

WMmutmimutmilllMMIIIIIIIIHinililllriumuiiiuuon

PROGRAMUL Țy

Iui

20,35 Secvențe din Bangladesh.20.45 Cabinet de informare politico-ideologică.21,05 Film în serial.
Cei patru Robinson. Episodul 2.(color).21.45 Telejurnal.

19,40
Pe oglinda dc gheață, /color).21,35 Veșnic tînăra romanță...(cotor). '21,50 Telejurnal.
Luni, 24 martie20,60. Telejurnal.20,20 Orizont tehnlco-ști- ințific.(color),20,35 Tezaur folcloric.(color).

20,35 Partidul Comunist Român — gîndire creatoare, acțiune revoluționară.Strălucit strateg al progresului Români- î ..i ei contemporane. : . ’Documentar.A. (color).. ' :' ;’T21,05 Cadran mondial.,, : România și problemele lumii contemporane.(color).21,25 Seria! științific.tiiiiiiniiiumiiuiiiiiin

Marți, 25 martie Joi, 27 martie Civilizația metalului.20,00 Telejurnal. 20,00 Telejurnal. Episodul 1220,15 Actualitatea în eco 20,20 Actualitatea în eco (color)nomie. nomie. 21,50 Telejurnal.20,25 Teatru TV. 20,35 Tinerețea noastră —•
Hangița tinerețea ’ Epocii Simbătă, 29 martie :de Carlo Goldoni. . Ceaușescu.21,50 'felejurnal. (color). 13,00 Telex. .

Miercuri. 26 martie
21,50 Telejurnal. .13,05 La sfîrșit de săptă-

Vineri, 28 martie mînă20,00 Telejurnal. 20,00 Telejurnal. (parțial color).20,20 Actualitatea în eco 20,20 Actualitatea in eco — „Sus, pe Valea Bîrnomie. nomie. găului".

— Gala desenului animat.-’ ■;— Ochi de copii. Reportaj.•— Melodia' săptăminiî în primă audiție.— Azi, în anul 65 al partidului.Reportaj,— Marile momente ale baletului. .— Cîntecul cuvintelor. ■Moment poetic.— Un tablou din Galeria națională.— Telesport.— Trei melodii..:14,40
19,0019,20

Martie. . ’Cronica evenimentelor politice.Telejurnal, Țeleenciclopedia, (parțial color).19,45. Film artistic:
' Nu te voi uita...(color).,21,45 Telejurnal. ,

21,55 in lumina reflectoa
relor.- <(celor).
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