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Dumitru C osii naș, șef de brigada Ia sectorul pre- 
gătiri-investiții al I.M. Lonea, împreună cu ortacii, ra
portează un plus de avansare substanțial : peste 50 ml.4 pag. — 30 bani

CINCI ÎNTREPRINDERI 
MINIERE CU DEPĂȘIRI

In întîmpinarea marii sărbători a eliberării patrieimi-Lo- împliniri ale Uricaniului de azicon-

macii be-In întîmpinarea reței sărbători a rării, re din Valea Jiului intensifică ritmul cii. Pe măsură ce propiem de ziua August, la majoritatea întreprinderilor miniere! se înregistrează însemnate plusuri la extracția de cărbune. După cum ne transmitea ieri, telefonic, dispecerul Alexandru Angliei, de la C.M.V.J., în ziua precedentă, 14 au

sărbătoricolectivele minie- își . inunde tide 23

gust, cinci colective ni ere — cele’ de la nea, Dîlja, Aninoâsa, Vulcan și Pardșenisemnau plusuri însumând i împreună 944 tone cărbune.
472 TONE PESTE 

PREVEDERI ■Pe locul de frunte al întrecerii, în ziua de 14 august s-a situat colectivul vrednic, al I.M. Vulcan care a realizat peste prevederi 472 tone cărbune. In prima jumătate a lunii august. sectoarele VII și IV au extras constant cărbune peste, plan,' astfel îneît plusurile „la zi" ale celor două colective se ridică la câte 515 și, respectiv, 329 tone cărbune. Demne de consemnat sînt realizările obținute două din abatajelenei dotate eu tehnologii a- vansate cele ale duse de chita si

In urmă doar cu 31 de ani nu puteam vobi despre orașul Uricani pentru simplul motiv că nil exista. Nu exista decît satul renumit prin frumusețea peisajului și cântecul ciobanilor care își pășteau oile pe crestele semețe ale munților. Munții și ciobanii există și astăzi, dar dacă pri-, vești azi Urîcanîul constat i că aici totul e nou, de la asfaltul de pe străzi pînă la blocurile semețe și confortabile ale noilor cartiere, de atîtea alte sem- progres și civiliza-

acum în preajma marii noastre sărbători naționale de la 23 August, că tocmai la producția de cărbune ne-am realizat și depășit sarcinile de plan, minerii propunîndu-și ca pînă la sfîrșitul anului să reali-
Orașele noastre 
IERI-AZI-MÎINE

în mi-de exploatare —■ brigăzilor cpn- Constantin Ni- Ioan Calotă.
Astăzi la posturile noastre 

de radio și televiziune
Astăzi, în jurul orei 10, posturile noastre de ra

dio și teliuiz.iune x or transmite direct ceremonia so
sirii tovarășului Hua Kuo-fen, președintele Comite
tului Central al Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, 
care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
cretarul general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, va efectua o 
vizită oficială de prietenie în țara noastră.

se

prisma acestor realizări ne perspectiva

ar fi crezut că nulii de ani de la naș- scoate
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împotriva ex- 
capitaliste.

eiXenia Riminich, Victor .Sandu,MirceaIo-

alături ne de ție.Cine mai înterea minei se vor la suprafață peste 12 milioane tone de cărbune, un adevărat munte negru atît de util și necesar industriei românești ? Cine ar fi crezut atunci că în anul 1978 se vor , scoate la suprafață,sute de mii de tone de cărbune brut ? Dar nu întîmplător am început cu cărbunele, fiindcă vorbind de" Uricani,. despre devenirea lui în anii socialismului, dar mai ales de viitor trebuie să vorbim despre cărbune și nu greșim cu nimic dacă afirmăm că acesta hotărăște de fapt destinul orașului și al locuitorilor săi.Ne gîndim cu mîndrie,

zăm suplimentar 10 000 tone cărbune, angajament pe care colectivul Uricaniului și l-a luat și prin care-și exprimă recunoștința față de binefacerile socialismului, materializate ca urmare a politicii înțelepte a Partidului Comunist Român, a secretarului său general tovarășul Nicolag Ceaușescu.

Dar prin edificatoare gîndim și la măreață ce ni se oferă. A- vem în vedere în primul rînd tot întreprinderea minieră Uricani, harnicul său colectiv, care va spori, considerabil producția de cărbune, prin mecanizarea lucrărilor din abataje, pregă-. tire și deschideri, introducerea pînă la sfîrșitul cinci naiului a 4 complexe de susținere mecanizată, a 5 combine de înaintare, a unei combine de înaintare în steril cu profil plin, prin

Ieri, la Petroșani, a a- vut loc adunarea festivă consacrată „Zilei presei române11. Au participat colectivul ’ de redacție, colaboratori și cititori ai1 ziarului „Steagul roșu". Au luat, de asemenea, parte tovarășul' Clement 
gruț, prim secretar ăl miletului municipal troșani al P.C.R. și tovarășul secretar

Ne- 
Co- 
Pe- 
to-

Teodor Rusu, al Comitetului municipal de partid.In fost tiile ne", late
cadrul adunării au subliniate semnifica- ,,Zilei presei româ- înalta responsabili- politică și .^educativă

Adunare festivă
consacrată

in pag. a 2-a

Lupta 
mineri 
ploatării

Petru FĂGAȘ, 
secretar adjunct al 

Comitetului orășenesc de 
partid Uricani

presei 
remâne“

(Continuare în pag. a 2-a)

muncitorilor

Prin orașul de azi al minerilor — Uricani. 
Foto: I. LEONARD

la realizarea CongresuluiConferinței partidului.la aduna-
11-adresată

a presei condusă și o- rientată, de Partidul Comunist Român. Totodată, au fost evidențiate sarcinile ce revin ziarului „Steagul roșu" — în generalizarea experienței ' înaintate și mobilizarea oamenilor muncii hotărârilor al Xl-lea șiNaționale aleParticipanții re au adoptat textul nei telegrame .. _____ .C C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE ---------
„însuflețiți 
convingeri 
conștienți de menirea 
responsabilitatea 
urmîndu-vă < 
de patos și dăruire 
luționară telegramă 
mult 

Nicolae 
ziariștii din Valea 
lui vor acționa fără 
get pentru a purta 
vîntul partidului în 
dul maselor, a contribui 
la continua înflorire ă 
patriei socialiste".

CEAUȘESCU. 
de profunde 
comuniste

Ș* 
presei, 

exemplul .J revo-- se serie în
, vă asigurăm, 

iubite tovarășe 
Ceaușescu, că 

Jiu- 
pre
cu
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Pe șantierele muncii patriotice
La Petrilai Pe șantierul școlii ;ge- ' nerale nr. 1 cu 16 săli de clasă, i-am găsit pe elevii școlii generale nr. 6, Eugenia Mareș, Maria Cris- tof, Edith Balasz. Ana Sultana, și prof. Mafia Vîleeanu. Alături de Ion Vlăsceanu,Lucia Dobrican, Mărgăritoiu, Florina nescu, Iuliana Docliia și Carolina Vasinca din personalul T.E.S. A. al I.M. Petrila.La fiecare două săp-

tămîni, ne vine rîndul să participăm la acțiunile de muncă patriotică. Dăm o mină de ajutor la construcția școlii în învăța copiii și noștri, ne spune lonescu.Privindu-i pe
care vor nepoții Vioricaoamenii aceștia ne dam. Seama de deplina responsabilitate cu care se achită de sarcinile cetățenești pentru transformarea’orașului lor intr-un centru civ.c modern. : ■

Bujor MIRCESCU

Mișcarea de nealiniere-factor 
major in lupta pentru pace,

destindere, cooperare
Considerăm că reuniunea recentă a miniștrilor 

de externe ai țărilor nealiniate, de la Belgrad, a 
reușit Să stabilească un program de activitate care va 
duce la creșterea roiului acestor țări i în viața politică 
internațională. Aceasta are o importanță hotărîtoare 
pentru sporirea contribuției țărilor nealiniate la lup
ta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialîste, pentru progres social, pace și securitate 
în întreaga lume.

nicolae ceaușescu

APLICIND INIȚIATI
VA „să circulăm o zi pe lună cu combustibil e- conomisit”, conducătorii auto de la E.T. Petroșani Iau realizat, de la începutul acestui an, economii S de 42 000 litri benzină și 

I 140 tone motorină. Pen tru stimularea celor ce | s-au evidențiat în această 1 acțiune, s-au acordat pre- l mii. (V.S.).

ABUNDENȚĂ DE PRO
DUSE LACTATE. Colectivul Fabricii de produse lactate din Livezeni a pus în acest an la dispoziția oamenilor muncii din Valea Jiului, peste prevederile de plan, 141 000 litri lapte, 26 000 kg tele. . mea de vacă, 15 000 kg smîntînă și frișca, 12 000 kg unt și 18 000 kg brin- zeturi. (C.D.).

IN SCOPUL PĂTRUN-S 
DERII mai largi Și difuzării operative a presei

rîndurile oamenilor muncii, comitetul de partid de la I.M. Petrila a hotărît mutarea chioșcului. pentru difuzarea presei din afara incintei în secția lămpărie. In acest fel, indiferent de zi și schimb, la ieșirea din șui minerii primesc operativ ziarul sau revista la care sînt abonați (E.S.).
CABANA AUȘELU RE

NOVATĂ. Constructorii

șantierului din Petri la al I.C.M.M. efectuează ultimele operații de finisaj în cadru] renovării cabanei Aușelu. Acest minunat obiectiv de recreere situat în calea turiștilor care merg spre masivul Șurian este patronat chiar de către I.C.M.M. Petroșani,ț
I
I

Contribuție de excepțională valoare teoretică și practică la îmbogățirea tezaurului gândirii revoluționare, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința activului trai de partid și de sintetizează o mare ție de idei, teze șicluzii desprinse din tendințele și fenomenele ce se petrec astăzi în viața politică internațională. Militantă în cadrul organismelor internaționale și în relațiile bilaterale rile lumii, pentru tuirea noii ordini

cen- stat bogă- con-

(><i î n oriin'i tu
J

mice și politice internaționale, România participă activ la mișcarea țărilor, nealiniate, forță care se afirmă tot mai puternic în promovarea unei politici noi, de deplină egalitate și echitate în apărarea independenței șt suveranității naționale.Mișcarea de devenit astăzi nentă majoră revoluționare,angajate efectiv și
nealiniere a o compo- a forțelor, progresiste, ple-

Venera ANGHELcu ță- îrifăp- econo- (Continuare in pag. a 4-a)
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Lupta muncitorilor mineri îm
potriva exploatării capitalisteRăzboiul, teroarea ciștă, pierderile de front, jefuirea bogățiilor țării au produs puternice nemulțumiri în șînul maselor largi populare, grăbind procesul de radicalizare a acestora. Intre, poporul român și dictatura militară fascistă s-a creat o contradicție puternică, contradicție care ș-a ascuțit, s-a adîncit tot mai mult, ducând in cele din urmă, la Înlăturarea. regimului antonescian.Loviți de consecințele dezastruoase ale exploatării capitaliste și ale războiului hitlerist s-au ridicat la luptă în această perioadă, la chemarea și sub conducerea partidului comunist și minerii Văii Jiului. In cursul a- nului 1940 și începutul a- nului 1941 delegați ai P.C.R. au venit deseori în Valea Jiului pentru activizarea organizațiilor comuniste și uteciste. Materialele propagandistice editate și difuzate de comuniști printre muncitori și în rîndul populației au avut o mare importanță în întreținerea unei permanente stări de spirit, antifasciste și antirăzboinice a maselor de citori. La sfîrșitul septembrie 1940, la mai trei. săptămîniinstaurarea dictaturii militare fasciste, comuni?- muncitorilor mineri, lup-tii și uteciștii din județul Hunedoara. într-o formă organizată, au răs- pîndit manifeste în toate localitățile muncitorești mai apropiate, contra regimului antonescian. Organele de poliție arătau că : „mișcarea comunistă 
s-a manifestat prin răs
pândirea de manifestef...) 
în noaptea de 27—28 sep
tembrie a.c., în localități
le : Simeria, Peștișu Ma
re, Criștur și colonia 
Ceangăilor din orașul Hu
nedoara". In același timp au fost răspîndite ma-

■mun- lunii nu- după

fas- ni fes te și în Valea Jiu-pe lui, la Deva și Ghelar. Din cuprinsul manifestelor răspândite, autoritățile au fost nevoite să tragă concluzia .că „mișcarea 
comunistă a pornit o ac
țiune hotărîtă- contra no
ului regimț...) alacîndț...) 
atît regimul legionar" cit si pe „conducătorul sta
tului...".Iri urma acestor acțiuni organele de poliție continuau să-și informeze forurile superioare că

' < I ■-r 111 1 •
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„mișcarea comunistă es
te tot mai pronunțată în 
localitățile din Valea Jiu
lui și în special la Lupeni, 
Vulcan, Aninoasa, Pe
troșani și Petrila". Pentru a împiedica mișcarea de rezistență a muncitorilor, organele poliției și 'siguranțeinuhieroase acțiuni de represiune,tombrie și noiembrie 1940 în Valea Jiului, la Deva și Hunedoara au fost organizate razii, percheziții domiciliare și restări la toți cei 
pecți de comunism". Măsurile teroriste însă n-au reușit să stăvilească activitatea revoluționară a

au întreprinsIn lunile oc-
a-

►sus-

ta împotriva regimului- antonescian și a pregătirilor. de război. Dimpotrivă, în primăvara anului 1941 minerii dezlănțuie cea mai însemnată acțiune grevistă împotriva dictaturii fasciste.Din luna ianuarie 1941, „Societatea Petroșani" a încetat de a mai distribui haine și bocanci minerilor, așa cum 
dea contractul iar cu începere martie minerii putut cumpăra cit în cantități mici la un preț foarte ridicat.

preve- colecliv, din luna n-au mai carne deși

din pu- cerut să primeascăboși haine, să se ia

această atmosferăgene- grevă Jiu-ac- pînă

In aceste condiții muncitorii erau subalimentați sufereau de foame care cauză nu mai tcau lucra. Ei au- insistent rațiile de alimente, .carieimăsuri pentru a se putea cumpăra în cantități suficiente carne și alimente pentru a se hrăni bine. In loc să le satisfacă revendicările, societățile.. împreună cu conducerea militară, introduc regimul . cazon în exploatările miniere, Minerii erau -înregistrați și suprave- gheați de către posturile de soldați la intrarea și ieșirea din. mină. Pentru orice abatere ei erau pedepsiți și aruncați în carcere.In de nemulțumire irală au declarat ; minerii din Valea lui, la 15 aprilie, țiu ne care a durat la 5 mai 1941.Voința de luptă, bativitatea, curajul de care aii dovadă muncitorii neri în menținerea cestei greve timp de proape trei săptămîni, au constituit succesul acțiunii greviste. Această atitudine fermă a maselor purta amprenta activității propagandistice desfășurate de comuniști în rîndul muncitorilor mineri. Greva a fost un exemplu de curaj și a- vînt revoluționar, contribuind la întărirea experienței revoluționare a clasei înțelegerea fundă a i ducător aldesfășurarea greviste și luptei poporului libertate.

cotn- dîrzenia și dat mi
ll-a-

muncitoare i mai roluluiP.C.R.
și la pro- cori- în luptelor pregătirea pentru

Dr. N. WARDEGGER, 
inspectoratul școlar 

județean

Armonie pitorească în orașul Uricăni.

împliniri
• (Urmare din pag. I)cuprinderea în exploatare 
a noi perimetre, miniere etc. In anul 1980 producția va reprezenta aproape o zecime din totalul cărbunelui scos în cei . 31 de ani de activitate, adică peste 1 milion de tone, urmînd ca în 1985 să mai sporească față de acest an de peste 2 ori și jumătate.Odată ci creșterea "producției de cărbune s-a schimbat însă și înfățișarea orașului. In anul 1950 se construiau primele două blocuri în cartierul Ster- minos. De atunci au fost construite 1482 de apartamente, peste 650 case particulare, 27 de unități comerciale, o casă de cultură, motelul și tabăra de copii la Valea de Pești, cabana minieră de Ia Cîmpu lui Neag, 4 școli, Uri complex de servire. iar în următorii ani, conform schiței. de sistematizare a orașului, Uricaniul se va îmbogăți eu noi dotări urbane. Constructorii . înalță pentru mineri alte sute de apartamente în frumosul cartier Bucura ; tot aici se va construi un nou cinematograf, o școală nouă, o grădiniță, un hotel-restau- rant, un parc de agrement, peste 1 200 mp spații comerciale și altele. Numai în anul 1978 volumul total al investițiilor ce se voi' e-

xecuta din fondurile statului va fi de peste 162 300 mii lei, din care cea mai mare parte, este alocată pentru dezvoltarea capacităților de producție. A- ceasta reprezintă de aproape 3 ori mai mult față de anul 1971. A sporit în ritm susținut puterea- de cumpărare a oamenilor muncii. Față de 33 milioane în anul 1971, în 1978 desfacerea de mărfuri prin comerțul socialist totalizează peste 52 milioane Iei.. Dar Uricaniul nu înseamnă doar cărbune. Aici se pun în valoare și alte bogății naturale cum ar fi cuarțul, prin intrarea în funcțiune a noului obiectiv industrial — fabrica de cuarțit și o preparație — o investiție de peste 44 milioane lei. La aceasta se adaugă și milioanele de mc de lemn ce se exploatează în parchetele forestiere.Să nu uităm nici de faptul că harnicii noștri țărani, majoritatea în dublă ipostază de producători a- gricoli, mineri sau muncitori în diferite unități economice. contribuie an de an cu valoroase cantități de produse agro-alimentare la fondul centralizat al statului. Numai în anul 1978 ei vor preda statului. 147,5 tone Carne, peste 400 hi lapte. 10 tone lînfi și alte produse, cantități ce au sporit an do an prin îmbunătățirea raselor de animale. prin defrișări și alte lucrări de îmbunătățiri și.

de aziîntrețineri a pășunilor făcute cu contribuția în muncă a țăranilor.Dar aceste fapte, aceste realizări nu spun totul dacă nu ne gîndim și la transformările survenite îrY conștiința oamenilor, la bogata activitate politico-i- deologică și cultural-artis- tică, dacă nu ne gîndim că oamenii muncii cîntă munca și viața lor, că Festivalul muncii și creației „Ctn- tareâ României" a scos și la noi în evidență talente autentice, atît din rîndul munci torilor mineri cit și a celorlalți oameni ai muncii, a sporit potențialul artistic al Văii Jiului prin valorificarea obiceiurilor tradiționale locale.Ne gîndim acum. în prejma marii sărbători de la 23 August, că muncitorii noștri mineri, ceilalți oameni ăi muncii, cele peste 80 de cadre tehnieo-ingine- rești, 70 de cadre didactice. cadrele sanitare. toți cetățenii Uricaniului prin faptele lor au transformat orașul, dar s-au transformat și pe ei înșiși. U,ric.a- niul e mîndru, dar în același timp recunoscător partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru toate realizările obținute înțr-pn timp scurt. Este mîndru și optimist și pentru ce va fi în viitor, în contextul dezvoltării societății românești pe calea progresului și civilizației socialiste.

MECIURI AMICALETenis de cîmp Bilanț remarcabilS-au încheiat întrecerile finalelor campionatului republican de tenis de cîmp (individual), la care reprezentanții Jiului Petroșani, formație v.icecampioană na- țională, s-au situat printre animatorii probelor de simplu și dublu. Astfel, racheta nr. 1 a Jiului, Bebe Al- măjan a adăugat alte puncte prețioase în topul tenismanilor români, prin clasarea pe locul V în întrecerile masculine. In compania Elenei Trifu (Progresul București), cu care
Cadeții Jiului 

încep să confirmeIn deschiderea partidei amicale dintre Minerul Vulcan și Metalurgistul Sa- du i-am văzut la lucru pe juniorii Jiului în întîlnirea cu juniorii echipei locale. Elevii lui Gogu Torica, antrenorul juniorilor ' jiuliști, au fost mult mai activi în joc, au dat dovadă de mobilitate în teren și claritate în fazele de atac. Patru din acțiunile lor au fost finalizate, deși în echipa adversă au evoluat și cîțiva dintre divizionarii C de la Vulcan. 

a concurat și în turneele internaționale, reprezentantul nostru și-a îmbogățit palmaresul cu medalia de argint la dublu mixt. Sever Mureșan, în tandern cu stelistul Mihai Mîrza, a intrat în posesia medaliei de bronz la dublu masculin, în vreme ce Dan și Dana Nemeș au fost înregistrați pe poziția a cincea la dublu mixt. In turneul de consolare, Dan Nemeș s-a dovedit cel mai bun, adjudeeîndu-și primul loc.
(Ion RED)

Mulțumit de evoluția e- levilor săi, antrenorul Ton- ca a- evidențiat pe Hoțea, Gîtan, Stanciu, Pocșan și portarul Tar și speră să-i ridice și pe ceilalți la. valoarea acestora. (C.I.).

Juniorii de la Minerul 
Vulcan înscriu golul de 
onoare în partida cu co
legii lor de la Jiul, în
cheiat cu scorul de 4—1 
pentru Jiul.

Foto : GIi. OLTEANU

Minerul Vulcan — Metalurgistul Sadu 1-1 (0—l)In întîlnirea de duminică de pe stadionul din Vulcan, echipa locală Minerul a evoluat în compania u- neia dintre' componentele seriei a Vll-a, serie în care va activa în acest campionat. Față de ediția trecută a campionatului, antrenorii Cărare și Chieea- nu au aliniat la start o formație cu multe nume noi : portarul Ușurelu (de la Jiul), Greu (Minerul Pa- roșeni), Voinea (Știința), Davidescu (I.M. Orăștie), 

Burduceă (Min. Aninoasa).Partida a luat sfîrșit eu un rezultat de egalitate. A fost un meci de verificare, de organizare a lotului de jucători. Dat fiind faptul că o mare parte dintre jucători nu au mai evoluat în echipă, eu toate că fazele spectaculoase nu au lipsit, jocul s-a legat mai greu, avînd chiar perioade de adevărată bilbiială.In ansamblu, jocul a scos în evidență cîteva carențe pe care conducerea echipei 

din Vulcan. va trebui să le elimine în cele două săptămîni care. au mai rămas pină la începerea campionatului.. Dacă în prezent linia de fundași dă satisfacție, nu același lucru spunem despre mijlocași și âtacanți. E drept că aici s-au produs și modificări, însă noii veniți vor trebui 
rodați in mai multe meciuri’ pentru a le verifica toate posibilitățile. Ca și în campionatul trecut, se pare, nici acum nu s-a găsit încă un finaiizator alături de Iancu. Din acest motiv toate mingile duc la un singur om, fapt ce ușurează în marea măsură sarcina apărătorilor adverși dă anihilare a omului de gol. Așa s-a întîmplat și în meciul de duminică.In sfîrșit, jucătorii din Vulcan vor trebui să abordeze cu toată seriozitatea meciurile fără a subaprecia echipele partenere, indiferent care ar fi acestea.

Formația aliniată: Ușurelu (Șarpe) — Cătuț, A- runcuteanu, Grecii, Haiduc — Lacatos (Burduceă), Voinea, Davidescu (Iâcov) — Nemeș (Popescu), Iancu, Bălosu.
C A. VOINESCU

Popic e >Duminică, 13 august, la Petrila s-a desfășurat e- tapa județeană a „Dacia- dei" la popice individual fete și băieți categoria peste 19 ani. Au participat sportivi din Hunedoara, Lupeni și Petrila.După lansarea celor 60 de bile mixte, la fete a Câștigat textilista Viorica Kocsiș de la Vîscoza Lupeni care a totalizat 227 pd, urmată de Margareta Șzekely de la aceeași asociație notată cu 201 pd. La băieți, după lansarea celor 100 bile mixte de către cei 6 concurenți, primul loc a revenit popicarului Constantin Strună de 13 I.M. Petrila care, într-un final excelent, a întrecut pe principalul adversar, Gheorghe Cătănes- cu de la Metalul Hunedoara. Iată clasamentul primilor 3 clasați : 1 Constantin Strună 411 pd, 2 Gheorghe Cătănescu 405 pd ; 3 Gheorghe Budai (Jiul Petrila) 398 pd. Astfel la etapa finală a „Dacia- dei“ care se va desfășura la sfîrșitul acestei săptămîni la Brașov, județul nostru va fi reprezentat de cei doi sportivi ai municipiului Petroșani.
S. BALOI
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Ea sfîrșitul săptămînii trecute, cabinetul de pro
tecția muncii ai Centrului de instruire a noilor înca
drați — Dilja a găzduit o importantă acțiune in do
meniul de specialitate. La indicația secretariatului Co
mitetului. județean de partid, a avut loc o instrui- 
re-model în domeniul protecției muncii, organizată 
de Consiliul județean al sindicatelor și Inspectoratul 
de stat teritorial pentru protecția muncii Hunedoa
ra — Deva. Au participat directorii, șefii comparti
mentelor de protecția muncii și președinții comitete
lor de sindicat de la întreprinderile miniere, secțiile 
de preparare a cărbunelui, de la celelalte unități ale 
C.M.V.J. De asemenea, au participat factorii de con
ducere colectivă, cu atribuții în domeniu! protecției 
muncii din celelalte unități economice ale municipiu
lui ca U.F.E.T., I.F.A. Vîscoza, șantierele de construc
ții, unitățile de transport auto ș. a.

Din însărcinarea secretariatului Comitetului ju
dețean de partid, tovarășul Lazăr David, membru al 
biroului Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., 
președintele Consiliului județean al sindicalelor, a 
prezentat o informare privind concluziile desprinse din analiza făcută, în data de 7 iulie a.c., de către secretariatul Comitetului județean de partid asupra activității de protecție a muncii din semestrul I 1978. 
Ce aspecte ale domeniului au fost reliefate în cadrul 
ședinței de instruire-model, ce concluzii, ce sarcini 
s-au desprins, ce exigențe se ridică în fața factorilor 
care coordonează activitatea de protecție a muncii, în 
vederea îmbunătățirii ei continue — relatăm în pagi
na de față.

La centrul de instruire a noilor încadrați de la IM. Dilja se testează viito
rii mineri asupra circulației corecte pe suitori.

Foto : Ion LICIU

în procesul extragerii și preparării cărbunelui

CONDIȚII DE DEPLINA SECURITATE A MUNCII
ce CMducgrijă pe acordă mi

asj- abata- rînd lucru nu-

Permanenta care partidul o .nevilor din Valea Jiului este reliefată și de condițiile de muncă și de securitate care le. sînt gurate la frontul jelor. In primul este reflectat acest de introducerea în măr tot mai mare a complexelor de mecanizare a susținerii și tăierii, a combinelor și a altor utilaje moderne care e- lirnină efortul fizic și conferă o deplină securitate omului, iar în al doilea rîncl de măsurile de îmbunătățire . a aerajului, de perfecționare profesională și însușire a modului corect de lucru, fără riscuri. Acest lucru a reieșit și din materialul de informare înfățișat în ședința de instruire-model.

® întărirea controlului

Pagină realizată la cererea 
Combinatului minier Valea Jiului.

I mijloace tehnice și moda- I Etăți moderne, eficiente.
i

controale.e-se-Numeroasele tematice și complexe, fectuate în perioada mestrului I al acestui an, la minele din bazin, nu au urmărit altceva dec-ît de a verifica modul cum se înfăptuiesc măsurile stabilite anterior pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și de protecție a muncii. A rezultat însă că nu în toate unitățile miniere s-a acordat a- tenția cuvenită îndeplinirii acestor măsuri. A- celeași deficiențe pentru eliminarea cărora au fost stabilite măsuri concrete, sînt reîntâlnite -la locurile de muncă, cum s-a constatat cu prilejul controlului de protecția muncii din semestrul I.Menținerea neajunsurilor, . nefinalizarea măsurilor de siguranță impli

de și să împleteas- preocupările cu cele celor acest oameni-din între- trcbu- exigen- o-do-

că riscuri nedorite. Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune in condiții corespunzătoare cere din partea tuturor factorilor care organizează și conduc producția — la, miner la maistru inginer — că organicpentru producție pentru securitatea ce muncesc. Sub aspect, consiliile nilor muncii prinderile miniere ie să sporească țele. Neîndeplinirea bligațiilor în acest meniu să facă obiectul a- nalizelor în adunările organizațiilor de partid, în cele ale organizațiilor de sindicat și U.T.C. Numai așa, măsurile luate pentru îmbunătățirea activității de protecție a muncii sînt duse la capăt, finalizate, în interesul producției, al oamenilor.
Ce orientări s-au desprins în cadrul instruirii — model, direcții menite să jaloneze activitatea de zi cu zi a tuturor factorilor cu responsabilități în domeniul protecției muncii. Iată cîteva din aceste o- în practică la unitățile cărbunelui din Valea

locurilor de muncă, ve-

rientări care trebuie puse miniere și de preparare a Jiului :
• Organizarea la un ni

vel superior a producției ? ghindu-se asiduu asupra 
și a muncii, crearea tutu
ror condițiilor ca în aba
taje, la frontul galeriilor 
în săpare sau betonare, 
în celelalte lucrări subte
rane, în instalațiile secți
ilor de preparare a căr
bunelui, în ateliere etc. 
să se respecte întocmai 
tehnologiile de lucru, nor
mele departamentale de 
protecție a muncii.

• Să se pună un ac
cent deosebit, continuu pe 
îmbogățirea cunoașterii 
de către personalul în
cadrat în unități a preve
derilor din N.D.P.M. și a 
instrucțiunilor de lucru. 
In acest scop este necesar 
ca instruirea de protecția 
muncii a personalului să 
se facă la un grad calita
tiv superior, folosindu-se

I

Instruirea personalului 
făcută într-o manieră modernă, 

Interesantă,De mult interes s-au bucurat demonstrațiile practice — utilizîndu-se aparatul de proiecții, peliculele de film, diapozitivele, fotografii și planșe — despre folosirea metodelor moderne de instruire a personalului, făcute de inginerul Petre Gomotîreeanu, inspector șef al I.S.T.P.M. Hunedoara — Deva.S-a demonstrat de pildă cum fotografia unui accident de muncă proiectată pe un ecran, în cabinetul de protecție a muncii, constituie o metodă cu mare efect asupra psihicului oamenilor aflați la instructaj. Comentîndu-se imaginile de film, se dau explicații asupra cauzelor care au generat accidentul, se arată modul corect în care trebuia să se lucreze pentru a fi evitat. Acest lucru se poate face și în lipsa aparatului de proiecții. Fotografia accidentului se plimbă din mînă în mînă, în
Direcții de acțiune exigenta

respectării riguroase a 
normelor de siguranță, a 
eliminării tuturor cauze
lor generatoare de acci
dente. Lunar, să se orga
nizeze controale tematice, 
iar constatările să fie ana
lizate de organele colec
tive de conducere ale u- 
nităților miniere în ve
derea adoptării măsurilor 
corespunzătoare care să 
fie aplicate și generaliza
te la toate locurile de 
muncă.

• Să se permanentize
ze măsura ca în urma 
producerii unor accidente 
grave, să se prelucreze, 
explice detaliat în rîndul 
personalului cauzele aces
tora și să se stabilească 
măsuri la fața locului de 
preîntîmpinare a unor a- 
semenea situații Ia locuri

. de muncă similare.
• La adunările genera-

, eficientărîndurile celor aflați la instructaj, urmînd să li se pună întrebări, să dea răspunsuri privitoare la cauzele accidentului văzut în imagine, la modul în care ar putea fi preîntâmpinat.Tot la fel, prin fotografii, se pot prezenta (fie .prin aspectomat, fie prin trecerea fotografiei din mină în mînă) aspecte negative privind încălcarea normelor de siguranță la locurile de muncă, dar care nu s-au soldat cu accidente.Prezentarea concomitentă a două fotografii de la a- celași loc de muncă prin care sînt puse față-n față, în antiteză, deficiențele în executarea unei operații tehnologice și modul corect, prevăzut de norme, are un și mai mare efect. Este o lecție vie, atractivă, despre comportamentul corect în muncă, fie că fotografia surprinde imagini din abataj, de la strung, sau dintr-o preparație. I
le ale oamenilor muneii 
din această perioadă pre
cum și la cele viitoare, 
dările de seamă cit și pla
nurile de măsuri ce se a- 
doptă să cuprindă capitole 
distincte consacrate ana
lizei activității de protec
ția muncii, din care să se 
desprindă ce măsuri și 
mijloace se vor folosi 
pentru îmbunătățirea a- 
cesțeia.

• In trimestrul III a.c-. 
vor fi instruiți toți ins
pectorii obștești din gru
pele sindicale, în vederea 
antrenării lor pe o scară 
mai mare în acțiunile de 
control preventiv.

• Organele și organiza
țiile de partid vor contro
la sistematic modul cum 
se acționează în între
prinderile miniere pentru 
respectarea normelor teh
nice de securitate a mun
cii. In adunările de par
tid, sindicat și U.T.C. 
vor fi supuse dezbaterii și 
se vor analiza Cu regula
ritate aspectele acestui 
domeniu, punîndu-se în 
discuție cei care încalcă 
normele de protecție a 
muncii, stabilindu-se mă-

& ,„Minutul de protecție a muncii*' — la fronturile de lucru!Aceasta a fost o idee interesantă, valoroasă — de fapt o -cerință obiectivă reclamată de activitatea practică, de viață — care s-a desprins în cadrul ședinței de instruire. Maiștrii minieri, factorii care organizează și conduc procesul de producție în subteran, răspunzînd direct de securitatea oametiilor din subordine, sînt chemați să lege „minutul de protecție a muncii" direct de activitatea practică. La locurile de muncă, ei vor da eficiență incomparabil mai mare . „minutului". De ce ? Pen-* tru; că una e să se citească ordine de serviciu, niște hîrtii despre acei-* dente deja petrecute, des-»; pre încălcări de norme —■ neascultate poate de ni-* meni — să li se vorbească ■ minerilor, mecanicilor de locomotivă, copiatorilor etc., despre protecția muncii în sala de apel, departe de problemele concrete 
pe care le ridică procesul extragerii cărbunelui la frontul abatajelor, trans- , portul producției pe galerii și puțuri, și eu totul alta e ca acest lucru să se facă în subteran. Pen-* tru că acolo, direct la lobul de muncă, se poate cel mai bine să se explice pe, viu omului cum să lucre- ' ze corect, cum să efectueze? o operație tehnologică sau manipularea i'inui dispozitiv mecanic în condiții de siguranță deplină, să i s« arate cînd greșește și riscuri își asumă dacă abate de la normele protecție a muncii, că, altfel spus, se vrea, șî este absolut necesar, că „minutul de protecție a muncii" să nu mai fie o acțiune formală, ci una practică în care să i se spună pe loc omului con-, fruntat cu realitățile concrete ale locului de muncă. — AȘA E BINE, așa NU ! Numai astfel „minutul" își va îndeplini me- nirea cu eficiența scontată în asigurarea deplină’ a securității muncii celor care extrag și prepară cărbunele.

ce
se

suri ferme pentru întări
rea disciplinei muneii, 
pentru prevenirea acci
dentelor.

• Comitetele de sindi
cat și U.T.C., consiliile 
oamenilor muncii vor ur
mări și asigura buna fi
nalizare a fazei de masă 
a concursului de protec
ție a muncii, asigurînd 
apoi o desfășurare cores
punzătoare a acestei im
portante acțiuni în faze
le superioare, pentru a 
se atinge scopul acestei 
acțiuni de antrenare lar
gă a oajnenilor muncii la 
însușirea temeinică a nor
melor de protecție a mun
cii.

• Măsuri hotărîte se 
impun pentru îmbunătăți
rea de ansamblu a propa
gandei de protecție a 
muncii. In acest context, 
se vor intensifica acțiuni
le cu filmul documentar, 
cinematografele din cen
trele miniere avînd sar
cina ca, înainte de înce
perea filmelor artistice, 
să organizeze proiecții de 
pelicule de protecție a 
muncii cu aspecte speci
fice mineritului.
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față• [Urmare din pag tlconsacrate zilei de 23 AugustIn diferite țări ale lumii continuă manifestările consacrate marii sărbători a poporului român, 23 August, Ziua insurecției naționale armate antifasciste și an ti imperial iste.Asociația de prietenie pefuano-română din orașul Arequipa a organizat un simpozion privind luptă poporului român pentru independență, rol iii Partidului Comunist Român în inițierea și organizarea insurecției naționale armate antifasciste și antnmperîa- liste. realizările din anii construcției socialismului în România, aspecte .din viața și activitatea revoluționară a tovarășului

Nicolac Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

LA GENEVA a avut loc nouă reuniune a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la convorbirile bilaterale privind limitarea înarmărilor strategice ofensive.
PAISPREZECE MINERI, blocați de duminică într-o galerie de mină la San Marcelino, la aproximativ 80 kilometri nord-vest de Manila, au fost salvați. Accidentul. s-a produs în

nar în lupta pentru edi- mai mai
In localitatea belgiană Edegem a avut loc un spectacol în cadrul căruia ansamblul folcloric „Pandela- Șul" din Medgidia a susținut -un program de cîntece și dansuri populare de pe toate meleagurile patriei noastră. Spectacolul s-a bucurat de un succes deosebit. Au asistat Albert de Coninck, secretar național al Partidului Comunist din Belgia. oficialități locale, un numeros public.

urma unei alunecări teren provocată de ile torențiale care abătut duminică dimineața asupra regiunii muntoase Zambales. din nordul țării) aduse de taifunul ..Delia". Alți doi mineri și-au pierdut viața.
LA ATENA au luat sfîr- șit lucrările unui congres international consacrat de ma-

Criza guvernamentală 
din Portugaliada Costa a afirmat) între altele, ca este hotărî t să-și continue acțiunea „Ou sau fără socialiști pentru a alcătui un guvern capabil să rezolve problemele curente în cursul perioadei necesare pregătirii alegerilor generale anticipate".Pe de altă parte, premierul desemnat .a declarat că poziția adoptată de socialiști îi complică misiunea.

PETROȘANI — .7 No- I iembrie: Dm nou. liniș- i te ; Republica : Fru- j moși și riebuni ; Unirea : | Transamerica Express, • seriile l-ll.
, PETRÎLA : Așii înălțimilor;
’■ LONEA : Timpul dragostei și al speranței.

■.VULCAN : Amenințarea.
ANINOASA : Expediție dispărută, seriile I-II.
LUPENI — Cultural :Ploaie cu soare ; Munci

toresc : Atentatul de Sarajevo.
URICANI : E atit aproape fericirea.
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între există ve-ficarea unei lumi bune, mai drepte și echitabile pe planeta noastră — aceasta este,' potrivit pbscrvalorilor politici. principala semnificație a Conferinței miniștrilor dc externe ai statelor nealiniate, desfășurată recent în capitala Iu-t goslaviei. Importantele documente adoptate, cît și dezbaterile propriu-zise, au demonstrat viabilitatea mișcării de nealiniere — ca un clement distinct pe arena internațională — mareînd o nouă etapă ' în evoluția sa ascendentă, pe plan cantitativ 1— prin sporirea continuă a membrilor ci. a numărului statelor care militează pentru înfăptuirea principiilor nealinierii, cît. mai ales, pe plan calitativ — prin ponderea tot mai mare. prin rolul tot măi im - : portant al nealiniâților.Ca o primă \ constatare. după dezbaterile de la Belgrad, se impune concluzia că vitalitatea și via-

proclamă adeziunea de principale ei.Desigur că, așa cum s-a arătat la Belgrad, toate aceste state deosebiri, puncte dederc diferite, uneori chiar divergențe sau probleme conflictuăie — firești, dacă șe are în vedere că e vorba de țări cu o evoluție istorică proprie, cil un sistem econom ico-soci alspecific, cu opțiuni ideologice distincte. Dar important este ' faptul — și Conferința din capitala iugoslavă a demonstrat a- cest lucru — că. dincolo de orice deosebiri sau divergențe, prevalează unitatea și solidaritatea statelorPe aceste baze, Declarația Politică adoptată la conferință constituie un veritabil document de poziție, prin care partici- panții își afirmă ferm punctele de vedere față de problemele cardinale contemporaneității : cesitatea înfăptui rii zarmării generale și. tale, a edificării unei ordini economice. în condițiile actualele

nealiniate.

lade
TV.In jurul ore; 10,00 — 

Transmisiune directă : 
ceremonia sosirii tova
rășului Hua Kuo-fen, 
președintele Comitetului 
Central al .< Partidului 
Comunist Chinez, pre- 
riiierul Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Chineze. 16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16.35 Invățămînt educație 17,10 R.P. Chineză — Grandioase împliniri. 17,30 Muzică populară. 17,45 Viața rațională : Alimentația— uz și abuz. 17,55 Forum ce-, tățenesc. 18.25.. Tragerea pronoexpres. 18,35 Tele- eronica pentru pionieri.118,55 Festivalul „Cînta- I rea României". .19,20 I 1001 de seri. 19,30 Tele- I.jurnal. 20,00 Programul I partidului — programul | poporului. 20,15 Slăvită l țâră. Interpretează corul. I și orchestra Rad io televiziunii. 20,25 Noi, femeile 1, -20,55 Telecinemate- 1 ca : „Poveste dc iarnă", j Producție a studiourilor engleze. 22 45 Tele jur- I nai. . ' .

comemorării a 2 300 arii de la jjioartea re] ui ginditor al antichității — Aristotel.
LA YAOUNDE au avut loc convorbiri între primul ministru interimar Camerunului, Sadou oudou,: și delegația vernamontală chinezăcondusă dc Cen Mu-hua,- vicepremier al Consiliului de Stat al R.R. Chineze.
TONAJUL FLOTEI CO

MERCIALE norvegiene a scăzut în primele șase luni ale . anul ui cu aproape un milion de tone, relevă datele publicate la Oslo.

ale ne- de-to- noi interaa- în care actualele raporturi inechitabile dintre state s-au dovedit a fi o permanentă sursă de tensiune și conflict, caracterul obiectiv necesar al luptei împotriva subdezvoltării, ■pentru progresul general al tuturor statelor, imperativul soluționării exclusiv pașnice a tuturpi- problemelor litigioase și condamnarea deschisă a oricăror tendințe de imixtiune în treburile interne ale statelor, obligativitatea -— ca o condiție sine: qua non a instaurării unei atmosfere de pace, destindere, cooperare avantajoasă — pecta dreptul la suveranitate ța al fiecărui „După conferința la vel înalt de la Colombo, lucrările reuniunii ministeriale din capitala iugoslavă au constituit, astfel, un nou prilej de a de- nionstfa că - mișcarea de nealiniere se înscrie ca u- nul dintre factorii de seamă ai forțelor angajate în eforturile de a determina înaintarea omenirii pe calea libertății și a progresului.
«■■•••■a■■■•■■■■■■■••■■■■■■■■■■■■aiaaaaaaaaiaaai.aaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

LISABONA 15 (Aget- pres). — Premierul desemnat al Portugaliei, Alfredo Nobre da Costa, a prezentat luni seara pre- ■ ședintelui Ramalho Panes rezultatele consultărilor a- vute cU reprezentanții diferitelor partide politice în vederea rezolvării crizei guvernamentale.Răspunzînd întrebărilor ziariștilor după întrevederea de li Palatul Belem,

alDa-gu- bilitatea' nealinierii își au tionale,izvorul în faptul că, în esența sa. aeeașță mișcare este o expresie a rării. independenței și veranității naționale prii si. totodată, a
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: cu îndeli

URAGANUn Uragan însoțit de ploi torențiale s-a abătut, marți dimineața, a-. supra insulei japoneze Okinawa. Vîntul a smuls din pămînt numeroși copaci și ștîlpi de telegraf. Legăturile telefonice centrul țării au fost treruple. Navelor pescuit și comerciales-a recomandat să se întoarcă de urgență în porturi.
O STRĂBUNICĂ 
PARAȘUTISTAAmericanca Ardăth Evitt a realizat cu deplin succes, la prima încercare din viața ei, un salt cu parașuta la punct . fix, de la altitudinea de 1.000 metri, stîrnind ast-• fel admirația celor pre-
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zenți. Căci dacă n-a stabilit un record în ce privește altitudinea, Ardâtli Evitt a stabilit un record de..... vîrstă, ea ayînd 74de ani și fiind deja străbunică.
OBSERVATOR 
ASTRONOMIC, O echipă de . cercetători ide la muzeul . național danez au anunțat, la capătul unor ani do cercetări, descoperirea■ vestigiilor , observatorului astronomului- danez Ole Roemer, cel care, în 1675,

a stabilit pentru prima . oară viteza luminii.
SOLITAR — IN JURUL 

LUMIITânărul navigator i- talian Fabrizio Cremoni- ni a pornit într-o călătorie solitară pe mare, eu intenția de a efectua înconjurul lumii, fără escală. Navigatorul italian urmărește să bată recordul britanicului Clay Blith —- care a efectuat în anul 1970 înconjurul lumii, fără escală cu un velier: de 18 metri lungime. Ambarcațiunea lui Cretnonini nu are, însă, decît 6,20 metri lungime lățime, fiindși 2.50 construită , din fibre sintetice și cântărind 1 100 kilograme.
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apa- su- pro- res- pectului față ele suveranitatea și independența altor popoare. Tn acest sens principiile de bază ale nealinierii, subliniate cu deosebită pregnanță la Belgrad — lupta împotriva i rhperial ismul ui. col on ia-lismului și neocolonialis- muliii, a exploatării, a politicii de forță și hegemonie, sub toate formele sale, a tendințelor de îm- lumii în sfere de și dominație — același timp, riale majorității
părțire a influență sînt. în bieetive covârșitoare a statelor lumii. coincid cu idealurile do pace, progres și dezvoltare independentă ale tuturor popoarelor. Totodată.. caracterul deschis, faptul că nealinierea este total opusă ideii de limitare, de restrîngere a numărului de state membre, urmărindu-se. dimpotrivă, extinderea fi la■ ■toate zonele lumii creează premisele creșterii continue a rîndurilor mișcării, a numărului statelor caro își

reciproc- de a res- inalien abil și indepen- stat. m RADIOBuletin de, știri. Ritmuri matinale.
8,00 Revista presei, melodii-

T. S. U. T. DEVA 
Secția Va'ea Jiului

Petroșani - Livezenl
ÎNCADREAZĂ URGENT:

Cooperativa
Deservirea" Lupeni

* lăcătuși confecții metalice
* mecanici utilaje
• mecanici auto
• conducători auto

RECRUTEAZĂ

Tineri cu stagiul militar satisfăcut pentru 
calificarea prin cursurile de scurtă durată 
în meseriile de mai sus, precum și tineri ab
solvenți ai treptei I și II de liceu.

Retribuția și condițiile de încadrare sînt cele 
prevăzute de Legea nr. 57/1975 și Legea nr. 
12/1971.

Cei interesați se vor adresa la S.U.T. Li- 
vezeni, telefon 41630.

recrutează candidați
pentru meseriile

— cosmetician — 1 loc

optician — 1 loc

depanator aparate radio — 4 locuri

Candidații vor trebui să 
ferent de profil, cu excepția 
nator aparate radio, la care 
absolvenți ai liceului din profil electrotehnic.

aibă liceul, 
meseriei de
se primesc

indi-
depa-
numai

Informații suplimentare se pot obține la ser

viciul personal-învățămînt al cooperativei sau 
telefon 112 și 140 Lupeni.

Mica publicitateV1ND autoturism Re- |na uit Gordini. Preț con- 'venabii. Xscrorii, 175. (472)V1ND Dacia 1100, per- Ifectă stare. Telefon 417.22 .1Petroșahi. Informații du- jpă orele 16. ' (475) iPIERDUT autorizație • 'macaragiu nr. 10475 eti- berală de I.S.C.R. Sibiu pe numele Teușan Ion. Se declară nulă. (471)PIERDUT legitimație de |serviciu pe numele Bugă 1Dumitru, eliberată de preparația Petrîla. Se declară milă. (467). PIERDUT legitimație de "Tserviciu pe numele Irofti Ioan, eliberată de pre- paratia Petrîla. Se declară nulă.' (473)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bîr- ■ sa n Traian, eliberată de preparația Lupeni. Șe declară nulă. (474)PIERDUT ca] (cîrlanâ) 4 ani, culoare sură, urechea dreaptă crestată, pe piciorul drept spate litera D. Damian Ion, Merișor, 38. Recompensă. (476)

5,005,05'6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal.8,10 Curierullor. 9.00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Atlas folcloric. 10,30 Sănătatea. 10,45 Interpreți ai șla- 11,00 Buletin de știri. 11,05 Alfabetul bucuriei, 11,35 Discoteca „U“. 12,01) Bu- j letin de știri. 12,95 Muzică populară. 12,35 Repere solistice. . 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Student club. 16,00 Radiojurnal.16.20 Coordonate economice. 16,40 Plai de bala- | dă — muzică 17,00 Buletin17.20 Pentru

gărului românesc.
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ușoară, de știri.pârtie.17,50 Suita „Popasuri peplaiuri". 18,00 Orele serii. 20,00 Folclor din Moldova. 20,50 Cadențe sonore. .Consemnări (ora 21,30). 22,00 O. zi într-o oră. 23,00 — 5,00 Non stop muzical nocturn. (Buletine de știri la orele 24,00; 2,00 I
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REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, sh\ Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

I

TIPARUL ; Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67


