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teagul roșu
Tovarășul Nîcolae Ceaușescu 
va face o vizită în Zambia

Tovarășul Nîcolae Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va efectua o vizită oficială de prietenie 
în Republica Zambia, la invitația dr. Kenneth David 
Kaunda, președintele Partidului Unit al Independen
ței Naționale, președintele Republicii Zambia, Și 
a doamnei Betty Kâunda, în a doua parte a lunii 
aprilie a.c.SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

MUNICIPAL PETROȘANI AL P C R

ANUL XXXV

In abatajele
rpeGanizate

oamenilor munciiai

Foto : Gh. OLTEANU
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5spiritul muncito- generale

Se ridică noi obiecti
ve de investiții în lo
calitățile Văii Jiului,

O zi pe lună 
cu motorina 
economisită

Producții și 
productivități 

sporite
• Exploatînd un com

plex mecanizat, brigada 
condusă de loan Kacso 
din sectorul VI al mi
nei Lupeni a extras 
peste prevederi în pri
mul trimestru al anului 
16100 tone cărbune. In 
această lună, la zi, pla
nul brigăzii este de 1064 
tone. Productivitatea 
muncii în cărbune a 
fost, de asemenea, de
pășită cu 4500 kg/post.

• Minerii din brigăzile 
conduse de Gheorghe 
Durlă și Gheorghe Șer- 
bu de la Uricani, folo
sind cite un complex 
mecanizat, au extras su
plimentar în această 
lună, la zi, peste 1000 
tone cărbune. Producti
vitatea muncii a 
depășită, în medie, 
5500 kg/post.

• Prin depășirea 
ductivității muncii 
cărbune brigada 
dusă de Eugen Voicu, 
de la I.M. Petrila a rea
lizat o producție supli
mentară, în acest an, 
de peste 7000 tone căr
bune.

• O mențiune deose
bită și pentru ortacii 
lui Francisc Fazakaș și 
Titu Teacenco, din a- 
batajele mecanizate a- 
le minei Paroșeni care 
au extras peste preve
deri în cele patru zile 
lucrătoare ale lunii a- 
prilie peste 800 
cărbune.

• La Aninoasa, 
prin exploatarea 
complex mecanizat, bri
gada condusă de Simion 
Moraru, de la sectorul 
I, raportează 
depășiri ale 
de producție, 
martie plusul 
ția de cărbune este de 
2000 tone.

Succesele obținute în 
prima semidecadă 
a lunii martie au la ba
ză, pe lingă o întreține
re corespunzătoare, uti
lizarea rațională a uti
lajelor din dotare, folo
sirea integrală a timpu
lui de lucru in abataj, 
precum și aproviziona
rea ritmică cu materia
le a brigăzilor.

fostcu
pro

fil 
con-

Desfășurate în responsabilității rești, adunările ale oamenilor muncii din întreprinderile miniere au analizat lipsurile și deficiențele din activitatea productivă, înregistrînd un număr însemnat de propuneri menite să ducă la ridicarea nivelului calitativ al producției și al muncii.La nivelul întreprinderilor din Valea Jiului au avut loc 38 de adunări, la care au participat 4944 reprezentanți ai oamenilor muncii. Tn adunările oamenilor muncii pe secții și sectoare au luat cuvin- tul 1910 vorbitori și s-au făcut 1192 propuneri, iar în adunările pe întreprinderi au participat la dezbateri 458 de delegați și s-au formulat 508 propuneri. O mare parte din propunerile formulate cu prilejul adunărilor generale au fost incluse în planurile de măsuri, care și-au îmbunătățit astfel conținutul în mod Din totalul 14-18 sînt în

întreprinderilor, 125 revin C.M.V.J., 12 consiliuluipopular municipal, iar 115 forurilor tutelare.Majoritatea propunerilor făcute în adunările generale ale oamenilor muncii s-au referit la dotarea întreprinderilor- miniere cu noi complexe mecanizate, combine de tăiere, compre- soare, recomprimatoare de aer și piese hidraulice, întreținerea căilor de acces și transport, aprovizionarea locurilor de mun'că, îmbunătățirea calității reviziilor și reparațiilor, mecanizarea unor operațiuni pentru înlesnirea transportului, îmbunătățirea asistenței tehnice pe schimburile III și IV, creșterea rolului maistrului în organizarea producției și a muncii în abataje.Datorită operativității cu care s-a acționat, sub conducerea comitetelor de partid,. organele de sindicat și c.o.m. din întreprin-

La Preparația peni, unde există realp preocupări pe linia economisirii combustibililor, prin îmbunătățirile aduse în procesul tehnologic, se lucrează o zi pe lună cu motorină economisită. In cipal, este vorba pre modificarea dispozitive și simplifi-. carea dozării reactorilor în bateriile de flotare, făcute la propunerea muncitorilor. (I.M.).
priîl-cles- unor

considerabil, propunerilor, competența,
Marcu BOANTA, 

președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor

(Continuare Id pag. a 2-a)

In Valea Jiului, „Deca^ da cărții" este o noutate^ în viitor perfectibilă în conținut, punînd față în față, intr-un dialog fertil, scriitorii și editorii cu publicul căruia-i sînt destinate cărțile. Astfel de manifestări sînt necesare atît publicului cititor cît și editorilor care au prilejul să cunoască interesul actual pentru carte și, deci, să promoveze o orientare tematică adecvată.

Zilnic, expoziția de carte (amenajată la Casa de cultură ffiir Petroșani) și standurile din întreprinderi, instituții și școli au fost vizitate de mii de cititori interesați de cele mai diverse titluri. Un interes
DECADA CĂRȚII 
IN VALEA JIULUImare se manifestă pentru lucrările din domeniul științelor sociale apărute în Editura politică:;,, scria „Din gîndirea social- politică a președintelui Republici i“, „Independența și suveranitatea", „Dezarmarea și noua ordine economică", „1918 — Unirea Transilvaniei cu România" și alte cărți de mare valoare ideologică îmbogățesc acum bibliotecile oamenilor muncii. In preocupările editurii, spu-

nea Maria Simionescu, reprezentantă a acestei inșii- - iuții, se află publicarea- u-- nor lucrări de istorie a. mișcării revoluționare . a minerilor Văii Jiului încă în acest an, cînd se vor aniversa 50 de- ani de la luptele minerilor din Lu- peni. . Interesul oamenilor muncii din Valea Jiului pentru cartea social-politi- că este o trăsătură a conștiinței lor, a dorinței de asimilare a politicii interne și externe â partidului și statuluț nostru în vederea unei participări efi-*  ciente la aplicarea ei în viață.Procesului de modernizare a mineritului Văii Jiului, perfecționării profesionale a oamenilor muncii i-au răspuns manifestările din cadrul Zilei E- diturii tehnice, raportate
T. SI’ATARU

(Continuare în pag. a 3-a)
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este pentru noi 
de urcuș". Pri- 

ceea ce am in- 
desfășoară tot 

prin fața ochi- 
a conștiinței 

E răgazul nece-

'VĂ INFORMĂM

In vederea valorificării căldurii ce se irosea în mod inutil de la boilerul centralei termice din cartierul Bucura, în spațiul liber de sub boiler s-au pus lăzi în care au fost însămînțate flori. Avînd căldură, lumină și îngrijire adecvată, aici cresc o parte din viitoarele flori ce vor împodobi o- rașul Uricani. (C.D.)

Tinerii de la sectorul VIII B al minei Petrila au organizat o acțiune de muncă voluntar-pa- triotică pentru colectarea de fier vechi. în > după-amieze, tinerii colectat rezultată din compresoarelor ția 1 est. S-au evidențiat uteciștii Viorel Țura, Do- rel Moian, Dumitru Spațiu și Nicolae Pribeagu.Elevii de la școlile ge- ■ nerale din Lupeni au participat la concursul „Cine știe, cîștigă" pe

două au 6,5 tone fontă, reparațiile de la sta-

tema „Pași în istorie", organizat la cinematograful Cultural. Cîștigătorii locului I au fost elevii Școlii generale nr. 6„ care au dovedit bogate cunoștințe din triei, urmați de la școlile 2 si 3^ (Gr.
♦ ------------------■Venind în . iubitorilor fotbalului, la O.J.T. Petroșani frizează o excursie, cu carul, la Budapesta, va avea loc meciul Ungaria — România (echipe o- limpice). ( C.D.)

istoria pa- fiind de cei generale nr. Andraș).. întâmpinareaFilia- orga- auto- unde

La cabana Peștera Bolii, loc de popas îndrăgit de mulți turiști și vizitatori din Valea Jiului, sînt în curs de efectuare ample lucrări de, igienizare și renovare. Lucrările de zugrăvire a încăperilor, vopsire a mobilierului din lemn și igienizare generală, vor fi încheiate sîmbătă, 7 aprilie a.c., iar duminică cabana va fi repusă la dispoziția oaspeților. (T.V.)
VĂ INFORMĂM
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Odihna
„un popas 
veliștea a 
făptuit se 
mai largă 
lor noștri, 
noastre, 
sar și îndreptățit care re
face energiile, după dato- . 
ria 
nouă 
bătălii 
ducție.
dihna presupune înainte de 
toate relaxare, destindere... 
Maria Cumpănă din Vul
can, spunea: „In fiecare 
vară, de zece ani încoace, 
cei cinci copii ai noștri, 
eu și soțul meu, miner, 
ne petrecem concediul de 
odihnă pe litoral. Cei ti
neri — mai ales copiii — 
cred că așa cum este acum 
a fost de cînd lumea și 
pămîntul, și noi ne bucu
răm văzindu-i fericiți, vo
ioși, crescind armonios, 
dezvoltîndu-șl trupul și cu-

împlinită, pentru o 
etapă, pentru noi 
și victorii în pro- 

Fără îndoială, o-

getul. Și ca noi smt mili
oane în România". Odihna 
poate fi activă, împlinind 
adesea mulțumiri și desfă
tări pe care mai anevoie 
le poți avea — in varie
tatea și deplinătatea lor — 
în cursul anului; lectura 
pe îndelete a 
vizionarea unor 
drumeție prin 
noastre peisaje 
gul și de-a latul 
și . (să nu uităm aceasta !j 
visare..'.

Ne reîntoarcem îmbogă
țiți cu amintiri, mai dor
nici să dăruim, fără pre- 
cupețire, toate forțele noas
tre societății pe care o con-, 
sirulm pentru noi și pen
tru urmașii noștri. Latinii 
spuneau „utile—dulci" — să 
unim folositorul cu plăcu
tul. Așadar, încă de pe 
acum, vacanțe plăcute și 
folositoare !

unei cărți, 
spectacole, 

splendidele, 
de-a lun- 
țării, sport a

1
2

5
5
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Dumitru DEM IONAȘCU
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în atribui- carmangeria a spațiului4, strada în care a

sanatațn

Foto : Ion LEONARDDăruind picătură pentru viață... centreleo
■

In fiecare an, la 7 aprilie se sărbătorește „Ziua" sănătății", semn al prețuirii pe care partidul și; statul nostru o acordă ocrotirii sănătății oamenilor muncii. Acest eveniment prilejuiește totodată și un bilanț al rezultatelor obținute în acest important domeniu social prin mobilizarea activă a cadrelor medico-sani- tare la înfăptuirea politicii partidului privind dezvoltarea și perfecționarea cale' acordată populației.In ultimii ani,. rețeaua unităților sanitare din Va
lea Jiului s-a diversificat și modernizat continuu. A , crescut numărul medicilor, al farmaciștilor, al celorlalte cadre medico-sanitare. Spitalul municipal din Pe
troșani dispune de peste 1000 de paturi, secții moderne de chirurgie, cardiologie, reumatologie, fizioterapie, toate dotate cu aparatură modernă, încadrate cu specialiști șl cadre bine pregătite. La acestea se adaugă secția de recuperare, prima de fel, din Valea Jiului.' o acestbazăDispunînd de

continuă a asistenței medi
materială modernă, printre care și un elicopter cu a- jutorul căruia se poate interveni în cazuri urgente prin transportarea bolnavilor la clinici de specialitate din țară, spitalul este în măsură să intervină cu succes în cazuri din cele mai complexe. La moderna secție de chirurgie, spre e- xemplu, în anul 1978 s-au făcut 2400 de interveni ii chirurgicale. Zi și noapte medicii și surorile medica-., le sînt la datorie. Prin competența -și dăruirea lor profesională și-au ciștigat stima și respectul populației. Cuvinte de respect 

si prețuire se pot aduce și personalului medieo-sa- nitar de la secția de interne. Colectivul secției O.R.L. a efectuat în acest an 171 operații, 149 audiograme și 1700 ședințe aerosoli.— O sarcină nouă a corpului nostru medical — spune medicul Emil Lepă- datu, secretarul comitetului de partid, este aceea de a controla și îndruma întreaga activitate de la celelalte unități medico-săni- tare din Valea Jiului. Răs- punzînd de această activitate, șefii de secții fac deplasări periodice și sprijină direct dispensarele din întreprinderi și celelalte unități medico-sanitare din Valea Jiului, ceea ce duce la creșterea calității asistenței medicale .
Emil DEMIAN

• PARASCHIVA KE- 
SZEPPAL, Lupeni : Măsura luată de factorii de conducere ai .orașului Lupeni constînd rpa pentru I.C.S. Mixtă din blocul nr. Aleea Florilor funcționat centrul de colectare a sticlelor și borcanelor- este justă. Cetățenii din zona în care a funcționat unitatea C.V.A. au posibilitatea să valorifice ambalajele din sticlă fie Ia magazinele . aii- 

Răspundem 
cititorilor

montare existente în prezent la distanță de 1 500 metri.
• ILIE IONESCU, Vul

can : Eticheta găsită din întîmplare, nu poate servi drept dovadă că yi s-ar fi vîndut marmeladă cu su- prapreț. Intr-adevăr, fabrica din Hațeg produce și livrează două sortimente de marmeladă — de 5,20 și 8 lei kg. Dv. trebuia să vedeți în magazin 1 din care sortiment ați cumpărat. Nu se iau în seamă reclamațiile tardive.
• ARCHIP, Lupeni: Filme înguste pentru aparate de fotografiat au fost recent în Petroșani' și Petrila, dai- s-au epuizat repede;

• (Urmare din pag. I) cialistă cu prilejul adunărilor generale, brigăzile de mineri le-au și depășit. Minerii din brigăzile conduse de Ioan Sălăgean și loan Kacso de la I.M. Lupeni, Eugen Voicu de la I.M. Petrila, Francisc Fa- zakaș de la I.M. Paroșeni, .............. Gheorghe Scorpie de la I. unităților și forurilor M- Uricani și altele, reali-

deri au soluționat rnulțc din propunerile și sugestiile, formulate în. cadrul adunărilor generale pe secții și sectoare. Din cele 256 de propuneri care intră în competența de rezolvare a consiliilor oamenilor muncii, i superioare, 97 sînt rezolvate, iar celelalte sînt în curs de rezolvare. La nivelul C.M.V.J., 1S din propunerile reținute au fost rezolvate la termenele prevăzute.Dacă la nivelul conducerii întreprinderilor și Combinatului minier Valea Jiului există o evidență clară și preocupare susținută pentru soluționarea propunerilor oamenilor muncii, nu același lucru se manifestă la nivelul secțiilor și' sectoarelor. Din verificate făcute reiese că la nivelul secțiile și sectoarelor nu este numită o persoană care să se ocupe și să răspundă de evidențierea și de urmărirea modului de soluționare a propunerilor făcute de oamenii muncii,Un rezultat notabil înfăptuirii măsurilor, propunerilor și sugestiilor formulate de oamenii muncii în adunările generale, îl constituie depășirea sarcinilor de plan în trimestrul I de către * I.M. Lupeni, 28 982 tone, I.M. Petrila cu 20 390 tone, I.M. Paroșeni, I.M. Vulcan, I.M. Uricani, I.M. Dîlja.Multe din angajamentele concrete pe care și le-au asumat în întrecerea so

zîndu-și înainte de termen angajamentele asumate în întrecerea socialistă, au a- dus o contribuție importantă la obținerea unei pro- > ducții suplimentare de cărbune. Ca răspuns la chemările lansate în întrecerea socialistă, colectivele întreprinderilor miniere din Valea Jiului s-au angajat să dea peste plan 30 000 tone de cărbune și să realizeze 14 921 mii lei producție netă. In angaja- . montele luate, minerii și-au stabilit obiective vizînd creșterea productivității muncii în abataje, reducerea consumurilor de materiale, reducerea cheltuielilor la 1000 lei producție marfă și alte obiective importante. înfăptuirea a- cestora depinde în mare măsură și de aplicarea . tuturor propunerilor făcute de oamenii muncii în adunările generale privind mecanizarea, asigurarea de condiții corespunzătoare de lucru. Iată de ce, în prezent, organelor colective de conducere din cadrul întreprinderilor miniere le revină ca o sarcină prioritară, îndatorirea de a înfăptui eu ■propunerile muncii.

al

perseverențăoamenilor
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Acțiuni de educație sanitarăComisia de femei de la I.F.A. Vîscoza a inițiat în ultimele zile numeroase acțiuni de educație sanitară. De mult succes s-a bucurat dezbaterea privind preocuparea textilistelor pentru respectarea normelor de protecție și igienă a muncii, reducerea noxelor și îm

bunătățirea climatului de muncă. Tot în în- tîmpinarea zilei sănătății au fost organizate numeroase întîlniri cu medici, juriști, profesori și alte cadre de răspundere, prilej cu care s-au prezentat diferite filme referitoare la viața și activitatea femeilor. (C. .Val.).

Etapa a XXIV=a cu... Maestrul emerit al sportului Tltl lonescu

Aviz, 
salubritatea!Pe strada 1 Mai din. Uricani poate fi văzut a- eest container plin, amenințat să fie „înghițit" de reziduurile menajere și zgura aruncată lîngă el. După cum ne informau locatarii' blocurilor din cartier, mașinile salubrității de mult n-au

mai... „vizitat" aceste locuri. Poate, văzînd imaginea de față, cei de la salubritate vor catadicsi să trimită mașinile la locul cu pricina. (Gh.
OLTEANl)

versatului vedere re-Ați obținut, ca jucă- prin aportul Caidă, avînd în rentele și îndreptățitele remanieri, va produce bucu-' l-ie în r î n d u 1 suporterilor după meciul cu textiliștii din A- rad. De altfel, gîndindu-mă la studenții ieșeni, care joacă în deplasare la Satu Mare și unde nu pot emite prețenții nici măcar la un punct, după această e- tapă, îi văd pe băieții noștri pe locul 9 în clasament.
— Pe 

voluînd 
compania 
de la antipodul clasamen
tului, îi vedeți desprinși 
de principalii urmăritori ?— Categoric. Corvinul, cu Lucescu la „timonă", va „stopa" iureșul dinamoviș- tilor, iar modesta, dar talentata echipă tîrgoviștea- nă, va avea cîștig de cauză în fața șteliștilor.

— Fotbaliștii tenacelui 
antrenor Bone primesc vi
zita controversatei echipe 
din Baia Mare.— Pe băimăreni îi consider „un foc de paie", care, e adevărat, a„ars" întregul tur, clar ușor-ușbr, a început să „pîlpîie". In schimb pe craioveni ,în întîlnirca lor eu S.C. Bacău; îi văd... ui-cînd, cu gîhdul la un Ioc pe podium. .Extraordinarii spectatori olteni îi Vor duce sigur Ia victorie. Să nu uităm manifestarea lor de miercurea trecută 1 Păcat insă că jocul echipei naționale nu ș-a ridicat la același nivel.

— Subscriu la cele spu
se de dv., referitor la e- 
chipa națională. Altfel, 
cînd am mai lua noi anti
nevralgice? Revenind Ia 
etapă, pînă acum ați 
„mers" numai pe victoria

tor și antrenor, de șase ori 
titlul de cmapion național, 
de trei ori Cupa României, 
o dată Cupa campionilor 
Europeni, ați îmbrăcat tri
coul nr. 9 (mijlocaș de gră
madă) în echipa națională 
care a cîștigat pentru pri
ma oară Campionatul eu
ropean, de două ori 
fost distins cu titlul 
Maestru emerit al sportu
lui, iată un impresionant 
palmares ce poate onora 
pe oricare mare sportiv. 
Sînteți absolventul cursului 
internațional de antrenori 
de la Paris, iar acum vă 
aflați la cîrma echipei de 
rugby Știința Petroșani. In 
România sînteți considerat 
o personalitate în materie •./;< 
de rugby, totuși îndrăznesc 
să vă solicit, ca azi să dis
cutăm despre fotbal.— îmi face chiar plăcere. Deși, viața mea sportivă este legată în principal de rugby, niciodată fotbalul nu mi-a fost indiferent. Iar de cînd sînt în Valea Jiului, vă rog să mă credeți că-mi crește inima de bucurie atunci cînd și rugbiștii mei, dar și fotbaliștii de la Jiul, merg bine.

— Pentru mine plăcerea 
e și mai mare, dat fiind 
faptul că, avînd în față 
etapa a XXIV-a sînt con
vins că am găsit în dv. o- 
mul potrivit pentru a o 
comenta.— De fapt, actualul cam- , pionat mi se pare destul de interesant, de palpitant chiar, atît prin desele schimbări de locuri în fruntea „piramidei", cîț și prin apriga „bătălie" ce se dă în „subsolul" ei. Cît privește echipa Jiul, prin maturitatea, ambiția și dăruirea fotbaliștilor, dar și

ați 
de

argeșeni, e-
acasă în

fotbaliștilor

gazdelor. „O ținem" tot 
așa ?— Nu. In tur, studenții bucureșteni au „smuls" vîl- cenilor, pe terenul acestora, ambele puncte. De data, aceasta, Chimia, venind la București, se va mulțumi- cu umil singur. Deci, remiză. Singura victorie în deplasare se va produce la Buzău. De fapt, această în- tîlnire o să fie „chit pe chit". Sau, altfel zis, bu- zoienii „ce-au luat pe mere, o să dea pe pere".

— In altă ordine de idei, 
stimaie Titi lonescu, știți

Avane• Mîine, la ora 16, din nou etapă în divizia A de fotbal. Jiul Petroșani își dispută victoria și cele două puncte puse în joc, pe propriul teren, avînd parteneri de întrecere pe textiliștii'din Arad. Meciurile din campionatul județean încep ca de obicei la ora 11. In Valea Jiului au Ipc întîlnirile Minerul Urichni — Minerul Paroșeni, Minerul Aninoa- sa —: Explorări Deva, Preparatorul Petrila — C.F.R. Petroșani, Părîngul Lunea — Auto Hațeg. Meciurile de la Uricani și Aninoasa sînt, oarecum, decisive pentru menținerea reprezentativei minerilor din Paroșeni în lupta pentru titlul de campioană județeană cu condiția să învingă la Uricani, iar Explorări Deva să piardă ia Aninoasa.• După cîteva victorii, de prestigiu, rugbiștii de la Știința au duminică, în- cepînd cu ora 9,30, încă un „obstacol" greu de trecut în marea întrecere pentru

că se lucrează intens la 
noul stadion. Sper să vă 
bucure și pe dv. termina
rea lui cît mai grabnică.— Gîndindu-mă Ia foto bal, sigur că o să mă bucure. Dar rugbiștii mei se simt foarte bine unde joacă acum. Ei știu că... „acolo sus, cineva mă iubește". Și acest ,,cineva" sSbț, de fapt, atît colegii lor de facultate, cît și numărul din ce în ce mai mare de alți spectatori prezenți ia întîlnirile noastre de rugby.

Corvin ALEXE

r o n i c ăun loc pe podiumul lau- reaților diviziei A, cînd au drept parteneră redutabila formație de pe litoral, Farul Constanța. La aceeași oră are loc și meciul dintre divizionarele B Minerul ; Lupeni — Dacii Sibiu. Iritîlnireâ. dintre e- chipele Minerul Livezeni — Gloria P.T.T.R. Arad a- re loc la ora 9, pe terenul din' Lonea.• Vacanța de primăvară a început. Duminică, oră 9, pe terenul Clubului sportiv școlar din Petroșani au loc întrecerile de handbal dotate cu „Trofeul vacanței". Participă echipe de băieți și fete din liceele Văii Jiului.• Sîmbătă, ora 16 și duminică ,ora 8, aii loc întîlnirile de popice din campionatul municipal dintre Constructorul minier Petroșani — Preparatorul Petrila, Minerul Vulcan — Jiul II Petrila. întîlnirca dintre echipele Vîscoza Lupeni (fete) — Părîngul Lonea (băieți) are loc numai duminică de la ora 8. (C.D.)
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Din gîndirea social-poiitică a președintelui 
României? MCOLÂE~CEAUȘESCU

„Dezvoltarea învățămîntului, 
științei și culturii

în România" |Formulînd direcțiile fundamentale ale dezvoltării României în etapa următoare, secretarul general al partidului conferă științei, învățămîntului și culturii un rol central, considerîndu-le mijloace principale de îmbogățire a patrimoniului cunoașterii, de acțiune e- ficientă, transformatoare asupra naturii și societății, modalități de expresie specifice ale conștiinței creatoare a poporului român, factori fundamentali ai progresului societății noastre. Apariția, în seria 
„Din gîndirea soeial-politică a președintelui Nicolae 
Ceausescu", a volumului „Dezvoltarea învățămîntului 
științei și culturii în România", reprezintă pentru toți lucrătorii din aceste domenii, pentru tineret și întregul popor- un eveniment de cea mai mare însemnătate, un moment esențial și dominant al vieții noastre sociale.și culturale. Volumul cuprinde o selecție de texte fundamentale din opera președintelui Nicolae Ceaușescu, reprezentative pentru drumul parcurs de școala românească în ultimul deceniu și jumătate de prefacere revoluționară a sistemului nostru educativ, de așezare a procesului instructiv-educativ pe baze noi, corespunzătoare cerințelor construcției socialiste din tara noastră.Sînt prezente, în această culegere de texte, ideile creatoare, originale al conducătorului partidului și statului nostru, pe baza cărora s-a cristalizat și a fost transpus în viață principiul de bază pentru întregul nostru învățămînt, acela al integrării cu cercetarea și producția, al politehnizării pregătirii școlare a tine- ret-ului, al formării personalității comuniste.Volumul ne înfățișează contribuția de inestimabilă valoare la fundamentarea bazelor teoretice și o- rientărilor practice ale școlii românești contemporane, ale înfloririi științei și culturii în țara noastră repre- zentîhd 6 strălucită contribuție a secretarului general al partidului la îmbogățirea șbcialismului științific. X'.In conținutul de idei al volumului se reflectă puternic personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, dinamismul gîndirii sale și realismul orientărilor pe care lc elaborează, folosirea înțeleaptă a. marilor valori ale spiritualității și istoriei poporului. . iiOstru, precum și consecvența materialist-dialecticâ a analizei pe care o face-fenomenelor și realităților din țara noastră și din întreaga lume, contemporană. Ctitor al școlii românești a zilelor noastre și îndrumător al științei, literaturii și artelor, puse în slujba muncii și vieții noi a poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne înfățișează în acest volum trăsăturile dominante ale gîndirii sale revoluționare, inepuizabila energie și capacitatea de conducător al partidului și statului nostru.In gîndirea teoretică a președintelui . Nicolae Ceaușescu, învățămîntul, știința și cultura reprezintă, în același timp, importanți factori ai soluționării u- nor probleme vitale ale contemporaneității, ai promovării ideilor de pace, colaborare și înțelegere între popoare, ai făuririi unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. Prezentul volum relev?. marea capacitate de analiză și sinteză a secretarului general al partidului, dc a fi un neobosit promotor al noului în învățămînt, dar și în toate domeniile de activitate, constituind, pentru cadrele didactice, pentru oamenii muncii care activează în aceste domenii, o inepuizabilă sursă de studiu și de învățătură pentru continua perfecționare a activității pe care o desfășoară. I. VIFALEAN

0 fiică a lăii Jiului iaRidicată dintr-o familie de ceferiști din Petroșani, pictorița Olivia Moga-Crișan s-a impus în ultimii ani în lumea artelor ca o prezență singulară, plină de originalitate și forță celoristică. Absolventă a liceului de cultură generală din o- rașul de la poalele Parângului, nici unul dintre colegii săi nu i-ar fi prevăzut evoluția ulterioară atît de spectaculoasă, ur- cînd încet, dar sigur pe treptele consacrării artistice, pregătirea ei inițială fiind mai mult de formație rea.list-științifi- că, vocația artistică aîir- mîndu-i-se ulterior.La a șasea expoziție personală este prezentă în cadrul fazei zonale a Festivalului național „Cîntarea României" eu peste 40 de picturi, în sălile Galeriei de artă din Timișoara. Lucrările sale, de un lirism discret și emoționant în același 

timp, au atras atenția u- nanimă a publicului și specialiștilor prezenți la vernisaj. Se remarcă în mod special peisajele, multe inspirate din frumusețile Văii Jiului, ale dealurilor Merișorului și Baniței, precum și seriile
wmgfțfutrminmaMirțutum

Carnet plastic

florale. O notă aparte a- duc compozițiile „Mamă și fiu", Exploratorii a- dîncurilor", „Semne cu oameni", „Semne cu pă- mint", „Semne cu flori", „Semne cu apă", din care se degajă o forță realistă plină, de .simboluri tipice înnoirilor aduse de socialism în viața omului.Despre valoarea tinerei artiste^din Petroșani nu e lipsit de interes să notăm, de altfel, părerile unor specialiști. Profesorul universitar Deliu Pe-

„Cuvîntul liber"1936) și altele. Fără a se detașa printr-o realizare tura noastră pînă la pe- artistică deosebită, acesterioada dintre cele două versuri ilustrează însă a-războaie mondiale e dedi- tașamentul poeților, al in-cată în primul rînd vieții telectualilor de orientarețăranilor, fapt ce își are motivația în însăși structura societății românești. Interesul scriitorilor români pentru viața minerilor cunoaște evoluția firească a celui pentru întreaga muncitorime, pe măsura creșterii, ei numerice și a afirmării ca forță socială.Prima mențiune, despre o miifă, mențiUnd aflată într-o operă aparținînd literaturii noastre clasice, mi se pare a fi cea din .......moldovean Emilian Bîcov, apărute în „Cuvîntul liber" și alte publicații, poezia „Sărmanul miner" a lui Ion Pppescu-Puțurî, apărută în „Cultura proletară", revistă ilustrată cu gravurile artistului belgian Franz Masereel, poezia „In mina" a lui Demostene Botez, a-, părută în „Cuvîntul liber", sau traducerile din Petr Bezruci, silezian de origine, în „Era nouă" și în alte publicații de orientare progresistă.Dintre toate acestea . se detașează poeziile dedicate minerilor de. Aron Cotruș (1891—1961). Volumul antologic „Versuri" (Editura Minerva, 1978), apărut cu câteva luni în urmă sub

Este un fapt bine știut și analizat pînă în ultimele lui consecințe că litera-

romanul „Ciocoii vechi și noi" (1862) al lui Nicolae Filimon. Scriitorul pomenește (Capitolul XXXII — Ocna” părăsită) despre o salină, ocna Telega de lîn- gă rîul Doftana, în caro ari fi fost aruncat personajul central al romanului, Dinu Păturică. Desigur, este» vorba de o simplă notație, iar salina nu e prezentată ca loc de muncă, ci de pedeapsă. -Să începem însă cu poezia, observînd că primele versuri dedicate minerilor- apar în publicații inițiate și conduse de Partidul Comunist Român sau influențate de ideologia muncitoare, cum au „Cultura proletară" —1927), „Era nouă"
clasei fost (1926 (1936),

Instantaneu de la expoziția de carte organizată la Casa de cultură din Petroșani cu prilejul „Decadei cărții in Valea Jiului".
Foto : Ion LICIU

Timișoara I troiu, de exemplu, arată ■ că pictorița „vădește pre- î dilecție pentru expresia = unei atitudini meditative i în fața naturii și a omu- î lui" ; scriitorul Ion Arie- ; șeanu: „Ceea ce impre- ■ sionează la Olivia Moga- j Crișan, pe lîngă farmecul ; culorii și distincției clare i a unei linii picturale dis- i crete, este o „lume" o- : pritâ ia un loc geografie și sufletesc, peisaj iubit, ca eterna- temă a florilor" ; Damian Ureche : „Există în aceste tablouri o, liniște inefabilă, un zbor poetic prin universul vegetai, nostalgii ale plaiurilor natale sugerate prin nervul muzical al culorilor" ; Alexandru Vajda.: „Scoatem - în evidență receptivitatea sentimentală, a artistei, amplificată de o evidentă predilecție față de liric și o discretă, dar pătrunzătoare observare a realității imediate" .
Irimie STRAUȚ

(1933— îngrijirea regretatului efi-. tic Ovidiu Cotruș și bene-, ficiind de un amplu studiu introductiv semnal de Ion Dodu Bălan, ne oferă o imagine revelatoare a creației dintre 1911—1939- a acestui poet de mare răsunet. Născut într-un sat■ de pe lingă Sibiu, omul și poetul Aron Cotruș a avut o viață contradictorie, ur-
telectualilor de progresistă față de cea mai împilată categorie a muncitorimii noastre, minerii. Putem astfel cita versurile despre mineri ale poetului
VAV.WV.V.\V.7.V.VAVA\W\V.7.V.V.W.W.,,VA jos/te-ai”ridicat drept^ pie-: tros, viforos. / pentru moți,» /pentru cei săraci și goi,’; pentru toți.../și-ai despicat în două istoria,/țăra,n de cremene,/cum n-a fost, altul să-ți semene,/H<#iai"»Autor a 17 volume- de! versuri (în cartea pe care o prezentăm sînt cuprinse, selectiv.; „Poezii", 1911 ; „Sărbătoarea morții", 1914 —1915 ; „Neguri albe",1920 ; „România", 1920 ;„In robia lor", 1927 ; „Mîine", 1928 „Printre oameni în mers", 1933 ; „Ho- ria", 1935 ; „Minerii", 1937; „Eminescu", 1939), Aron, Cotruș a închinat unul minerilor. „M-am simțit a- șa de înrudit cu ei", declara poetul, și această înrudire a generat cele mai frumoase poezii dedicate minerilor, din întreaga li-t teratură română. Calificativul acesta de „frumoase" nu e însă pe deplin potrivit fiindcă sînt versuri săpate în piatră, de o măreție dură și dureroasă.

Cornetiu RADULESCU

DECADA CÂRTII IN VALEA JIULUI

(Urmare din pag. 1)direct la problematica mineritului. In cadrul unor întîlniri și dezbateri pe marginea unor cărți tehnice — elaborate de cadre didactice de la Institutul de mine din Petroșani în colaborare cu specialiști din producție — ''au participat editori și autori, conținutul .discuțiilor fiind orientat spre introducerea tehnicii și tehnologiilor noi în minerit.întîlniri de această natură s-au mai desfășurat în municipiul nostru, dar nu grupate în cadrul unor zile ale editurilor, mult mai bogate în conținut, mai eficiente din punct de vedere informativ și educativ. Pentru că în aceste zile s-a realizat și un contact între scriitori prestigioși, cunoscuți prin cărțile lor care îmbogățesc literatura română contemporană, și creatorii literari 

mînd „o evoluție întristătoare", cum spunea Ov. S. Crohmălniceanu. „Din fericire — observă I. D. Bălan — biografia și destinul operelor mari nu se confundă cu viața și soarta creatorilor lor". Aron Cotruș este considerat, alături de Lucian Blaga și Octavian Goga, unul dintre poeții ardeleni reprezentativi, descinzînd — prin tematică și spirit mesianic — din cel de al doilea. „A- ron Cotruș e din familia poeților barocului giganticului, ai mesianismului a- pocaliptic (linia Walt Whitman, Verhacren. Blok, Bje- lyj, Esenin),-printr-un impuls organic... Toate dimensiunile universului

din Valea Jiului, eompo- nenți ai cercurilor și cenaclurilor. Acest fenomen de creație exprimă foarte bine atît un grad de cultură, cît și relația care se stabilește între realitatea contemporană și opera literară (ceea ce a determinat și opțiunea Editurii E- minescu pentru o nouă serie — „Biblioteca de proză românească contemporană" în care sînt publicate romane, nuvele, reportaje scrise în cei 35 de am de la eliberarea României de sub dominația fascistă). . ' .•: •••Astăzi este, ziua Editurii Univers. Potrivit programului, la ora 12 (Fabrică de tricotaje din Petroșani) și 10 (clubul sindicatelor Vulcan) cititorii se vor întîlm cu prof. dr. doc. Romul Munteanu, directorul editurii. Va fi lansat și noul volum de versuri „La dispoziția dumneavoastră" al poetului Mircea Dînescu. 

sînt sporite, sufletul funcționează la o tensiune ridicată...", astfel îl caracteriza Călinescu în „Compendiul" său. In fapt, A- ron Cotruș este un poet tribun ,un poet al revoltei naționale și soc.iale, p.rotes-; tatar în numele mulțimilor, oprimate și purtătpr al speranțelor neamului. E- roul național cu care se : identifică, este Iloria : „de

• După un spectacol * * prezentat joi ,1a Deva, I formațiile cultural-ar- I tistice ale pionierilor și I elevilor din județul Hu- [ I nedoara au plecat la ■

I Școala generală nr. 3 • Lupeni, brigada artiști- II că a Școlii generale nr. | 6 Petroșani, formația de ■ I muzică ușoară de la IȘcoala generală nr. 11 Lupeni, o solistă de I muzică ușoară (eleva •Rodica Cazan) de la a- I Iceeași școală. Din licee I participă grupul folk — I l Liceul industrial Pe- | troșani, dansul tematic • Ide la Liceul industrial IVulcan, revista muzî- • Ical-coregrafică a Liceu- i lui industrial Petrila, un I I povestitor artistic (ele- Ivul lacob Circov) de la |Liceul industrial nr. • 2 ■ I Lupeni, formația de tea- I I tru de la Liceul de ma- ’ Itematică-fizică Petroșani I și formația de dans cu • I tenia de. la Liceul eeo- Inomie Petroșam. In toa- • I te.i aceste formații cultural-educative și artistice sînt cuprinși peste 225 I de pionieri și .elevi,• Ieri, la Timișoara, I a început faza finală â-Festivalului artei stu- . I dențești, secțiunea tea- Itru, montaje literare, J recitatori, organizat de , I UASCR și Ministerul ■ I Educației și Invățămîn- I I tulul. Studenții de laInstitutul de mine din (Petroșani participă cu montajul „Zorile" și un i recitator.

Brașov, unde se desfă- I Ișoară, începînd de aș- ■ tăzi, etapa înterjudețea- I Ină a, Festivalului națio- ' nai „Cîntarea Româ- I hiei", ediția a doua. La | I această manifestare a •educației și culturii, Va- I I lea Jiului este reprezen-tată de montajul literar- I Imuzical-coregrafie de la ■Școala generală Aninoa- I sa, revista pionierească | Ia Școlii generale nr. 6Petrila, dansul tematic Iși un spectacol de muzică și poezie de la
Carnet [
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Bo- ver-
« In orașul columbian Tunja, capitala departamentului yaca, a avut loc nisajul expoziției foto-documentafe privind actualitatea economică, socială, culturală și turistică din. România.• Sub auspiciile A- sociației de prietenie coreeano-române și Comitetului administrativ al orașului Wonsan, la Casa de cultură a tine-
Prezente

■ ->

românești

BEIJING 6 (Agerpres). După cum transmite a- genția China Nouă, Comitetul . Permanent al de-a V-a Adunări nale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, la cea de-a VlI-a sesiune a sa din 3 aprilie 1979, a hotărît să nu mai prelungească Tratatul dc prietenie, alianță și asistență mutuală dintre Republica Populară Chineză și U.R.S.S., care a fost semnat la Moscova la 14 februarie 1950 și a intrat în vigoare la 11 aprilie în a- celași an, și care urmează să expire la 11 aprilie. 1980.

celeiNațio-
Hotărîrea de mai sus — menționează agenția — a .fost notificată părții sovietice la 3 aprilie- 1979 de către ministrul de ex- Chineze, cadrul u- ambasado- China,. J.S.re-

retului din localitate a avut loc vernisajul expoziției „Momente din istoria poporului român". A fost prezentat filmul românesc „Cu mîinile curate", care s-a bucurat de deosebit succes.• La Biblioteca mână din Roma a loc o manifestarecadrul căreia profesorul Carmine Benincasa de la Universitatea din Roma a prezentat conferința pe tema „Constantin Brâncuși — sculptura . tăcerii", fesorul italian a liniat semnificațiavaloarea deosebită ale operei marelui scuip-, tor, rădăcinile profunde pe care le are cultura și arta românească.

unro- avut în
Pro- sub- și

Președintele S.U.A. 
despre criza 
de energie

WASHINGTON 6 (Agerpres). — Președintele Jimmy Carter a prezentat joi seara, într-o alocuțiune televizată, o serie de măsuri, în completare la programul energetic al Administrației din aprilie 1977, destinate, în principal, cerii consumului de trol în S.tl.A. cu 5 la „Irosim prea multă nergie, cumpărăm prea mult petrol din străine și nu producem suficient petrol, gaze sau cărbune în Statele Unite“ — a subliniat el. în opinia sa, „criza’ energiei este reală".

redu- pe- sută.e- mult țări

terne al R.P. Huang Hua, în nei întîlniri cu rul; sovietic în Scerbakov, căruia i-a afirmat poziția guvernului chinez : deosebirile de principiu dintre China și U.R.S.S. nu trebuie să împiedice menținerea și dezvoltarea relațiilor lor normale de stat, bazate cele cinci principii respectării reciproce a suveranității teritoriale, neagresiunii reciproce, neamestecului problemele interne luilalt, egalității și tajului reciproc și tentei pașnice. în scop. — așa cum. relatează agenția China Nouă — guvernul chinez a propus guvernului sovietic să aibă loc. tratative între China și Uniunea Sovietica în vederea reglementării problemelor nesoluționate și îmbunătățirii relațiilor dintre cele două țări.

pe aleși integritățiiîn ale ce- avan- coexis- acest

MOSCOVA 6 (Agerpres). în declarația guvernului sovietic, difuzată, de agenția TASS, referitoare la hotărîrea din 3 aprilie 1979 a- guvernului. R.P. Chineze de a nu mai prelungi Tratatul de prietenie, alianță și asistență mutuală dintre Uniunea Sovietică și R.P. Chineză încheiat în 1950, a cărui -valabilitate pe o perioadă de 30 de ani expiră în aprilie 1980, se arată că • această tărîre a fost luată însuși tratatul prevede poate fi prelungit cu cordul ambelor părți.După ce se referă larg .la rolul Tratatuluivieto-chinez în dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză, inclusiv într-o serie de momente importante din perioada ce a trecut de la încheierea. a- cestui tratat, declarația subliniază că în ce privește Uniunea Sovietică, a- titudinea șa față de Tratatul de prietenie, alianță și asistență mutuală cu R.P. Chineză a fost întotdeauna clară și consecventă. Ea decurge din po-

ho- deși că a-pe so-

ziția principială a U.R.S.S. față de tratatele încheiate și angajamentele asumate pe care Ic respectă . abătut.Forța și eficiența latului sovieto-chipez 1950 —■ se spune în clarație —a constat în ceea că el exprimă voința neabătută a celor două mari popoare de a trăi în pace și prietenie.Uniunea Sovietică tinuă să nutrească un respect profund față de porul chinez,, față de istoria și cultura acestuia. Nu există motive obiective de înstrăinare și cu atît mai mult de confruntare între popoarele celor două țări ale noastre...În încheierea declarației se arată : Partea sovietică declară că întreaga răspundere pentru încetarea valabilității Tratatului de prietenie, alianță și asistentă mutuală dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză revine părții chineze. U- niunea Sovietică, firește, .va trage concluziile corespunzătoare din acțiunile sus-amintite ale părții chineze.

li<}-Tra- din de-i a-
con-po-

Evoluția situației din Nicaragua
MANAGUA 6 (Agerpres) — Noi ciocniri între Gar-_ da Națională și detașamente ale Frontului Sandinist de Eliberare au fost înregistrate la Leon, al doilea oraș ca mărime din Nicaragua. Potrivit observatorilor politici, acestea sînt cele mai violente înfruntări armate înregistrate la Leon, după mișcarea insurecțională din septembrie anul trecut. Numeroși tineri, bănuiți de apartenență la frontul sandinist, au fost arestați de patrule militare.După cum menționează a- genția Prensa Latina, lupte violente între armată și forțe sandiniste au mai avut Ioc la Managua și în nordul țării. Un avion militar care bombarda o zonă muntoasă din apropiere de

de
(Agerpres). informează Latina, la de-a IV-a Con-
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FUMATUL
ȘI ALCOOLISMULFumatul și alcoolismul: au provocat moartea prematură a 90 500 francezi în 1977 — a declarat președinele Confederației franceze a medicilor, dr. Jacques Monier, într-o conferință de presă ținută la ris. Industriile de tun și băuturi spirtoase din Franța au, împreună, o cifră de afaceri anuală de 39 miliarde franci. Dr. Monier a cerut instituirea unei taxe speciale asupra alcoolului și tutunului pentru „riscurile excesive de maladii" pe care le comportă biceiurile nocive fuma și consuma alcoolice. Suma sată ar urma, în să finanțeze campaniile de prevenire a fumatu-

Pa- tu-

o- de a băuturi înca- special,

re- fiscal inter-

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Soțul meu, seriile MI; Republica: Gustul și culoarea fericii ; Unirea • Conspirația tăcerii.LONI’A: Vlad peș, seriile I-IÎ.ÂNINOASA : malul.VULCAN : Lanțul a- mintirilor, seriile MI.LUPENI — Cultural: Detectiv particular ; Muncitoresc: Cîntăpentru mine.URICANI : împreună.

Țo-
Ani-

Din nou
TV. 12,35 spâni-

l

Murna a fost doborît insurgenții sandiniști.
★

MANAGUA 6 — După cum agenția Prensa încheierea celeiperioade legislative, greșul Național (parlamentul) din Nicaragua a ales doi senatori și un deputat — toți membri ai Partidului Liberal Naționalist, de guvernămînt — pentru a asigura președinția republicii, în caz de absență temporară sau definitivă a șefului statului, generalul Anastasio Sorao- za.Desemnarea celor trei parlamentari la președinție coincide cu un anunț oficial, potrivit căruia președintele Somoză va părăsi țara în cursul săptâmînii viitoare.

REUNIUNEA de jpi a guvernului Italiei, prezidată de premierul GiulioAndreotti, s-a încheiat cu amînarea pe marțea viitoa-- re a deciziei asupra alegerilor generale anticipate. S-a hotărît totuși să nu se ceară adoptarea unui decret pentru organizarea a- legerilor italiene simultan cu cele pentru parlamentul Pieței comune —- ipoteza discutată anterior.
LIECHTENSTEIN UL, numit ca paradis pentru businessulnațional, a anunțat inițierea unei noi legislații menite să pună restricții activității companiilor străine. După cum se știe, datorită facilităților oferite de Liechtenstein în domeniul fiscal, mii de companii și-au ales ca sediu a- cest minuscul stat. Dar a- cest fapt a dus uneori Ia acuzații, formulate peste hotare, potrivit cărora Li- eclițensteinul ar oferi o bază pentru unele practici îndoielnice în domeniul fiscal.
LA MOSCOVA au avut loc vineri convorbiri între președintele Consiliu-

lui de Miniștri al U.R.S.S., Aleksei Kosîgliin, și președintele Consiliului de Mi- . niștri al R.P. Ungare, Gyorgy Lazar, care s-a a- flat în capitala sovietică într-o vizită de lucru.
LA GENEVA a avut loc vineri: o nouă întîlnire a conducătorilor delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la convorbirile sovieto-americane cu privire la limitarea înarmărilor strategice o- fensive — relatează a- genția TASS.

SFIDlND OPINIA PU
BLICA internațională, autoritățile rasiste din Africa de Sud au anunțat că la 6 aprilie, la închisoarea centrală din Pretoria, a fost executat prin spînzu- rare militantul de culoare, Solomon Mahlăhgu, membru al Congresului Național African. Sentința de condamnare la moarte apatriotului sud-african afost menținută de autoritățile rasiste, ignorînd pelurile de dresate de Securitate,, general al Waldheim, de numeroși șefi de stat și de guvern din Africa și din întreaga lume.

a- a- declemențăConsiliulde secretarulO.N.U., Kurt
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12,30 Telex. Curs de limba olă. 12,55 Curs de .limbă franceză. 13,15 Concert de prînz. 14,15: „Mîndre-s îiorile la noi" — melodii populare. 14,45 Stadion — gazin sportiv în gini. 15,30 Vechi tece și dansuri — Din lirica veche spaniolă. 16,10 Agenda culturală. 16,35 Ziua mondială a sănătății. 16,50 Clubul tineretului. 17,40 Instantanee. 17,55 Săptămî- na politică internă și internațională. 18,10 Libia — documentar. 18,30 Wimbledon ’78 —■ un film distins cu Premiul EMI. 19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Tele- enciclopedia. 20,30 Film serial: „In spatele u- șilor închise" — episodul 5. 21,20 întâlnirea de sîmbătă seara. 22,15 Telejurnal. Sport.
RADIO

ma- ima-cîn-

știri.

Cu privire la negocierile 
chino-vietnamezeBEIJING 6 (Agerpres).— Intr-o notă de răspuns la nota facerilor Vietnam care se

Ministerului externe al din 4 aprilie expri mă
Iui și consumului de alcool.

ENERGIA SOLARA 
INTERZISA...Cînd în toată lumea se încurajează soluțiile vi- zînd utilizarea energiei

FAPTUL DIVERS

solare, autoritățile can- tonale din Valais (Belgia) au respins proiectul unui fermiei- de a-și înzestra acoperișul casei sale cu o oglindă solară pentru captarea luminii solare. Autoritățile au justificat . refuzul prin...rea esteticiiFermierul nu s-a lăsat și a făcut apel la
deteriora- cantonului.Fondul

Mondial pentru protecția naturii. Să vedem!...
BRONTOZAURUL DE
LA BENI MELLALUn grup de arheologi marocani a descoperit, în . urma săpăturilor efectuate în zona Beni Mellal, din centrul țării, resturile unui animal preistoric gigantic. Studiind dimensiunile oaselor scoase la lumina zilei (circa o sută), precum și vertebre-' le cu un diametru de 45 cm, specialiștii au ajuns la concluzia că este vorba de resturile fosile ale unui brontozaur. Se apreciază că animalul măsura 25 metri și cîntărea 30 de tone. După cum a precizat Departamentul marocan al Antichităților, este prima descoperire de acest gen făcută pe teritoriul Marocului.
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A- R.S. în acordul guvernului vietnamez pentru începerea convorbirilor cu R.P. Chineză la 10 a- prilie ac,, Ministerul A- facerilor Externe al R.P. Chineze arată că, dacă nu șe vor crea noi complicații, „delegația guvernamentală chineză, condusă de Nianlong, adjunct al ministrului afacerilor terne, va sosi la Hanoi la 14 aprilie 1979"...Guvernul chinez — se spune în nota transmisă de
Hanex-

agenția China Nouă — dorește să reafirme că partea chineză speră sincer că China și Vietnamul pot purta negocieri la o dată apropiată, într-un efort comun de a căuta măsuri practice pentru asigurarea păcii și liniștii de-a lungul frontierelor lor, pentru restabilirea relațiilor normale și pentru a proceda, apoi, la soluționarea disputelor lor de frontieră, teritoriale și de altă natură, contribuind astfel la pacea, litatea est- și blu".
liniștea și stabi- în Asia de sud- în Asia în arisam-
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Exploatarea de transport 

Petroșani
strada Iscroni nr. 3

ÎNCADREAZĂ URGENT :

conducători auto gradul B, C, D, E

— electricieni forță 

încadrarea conform legislației în vigoare.
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5,00 Buletin de5,05, Ritmuri matinale. 6,00 Radioprogramul dimineții., 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Audiența radio. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Revista terară radio. 10,40 Iade, doine și populare. 11,00 de știri. 11,05 cultural. 11,25 teca „U". 12,00 letin de știri. 12,05 Din comoara folclorului nostru. 12;45 Medalion componistic : Radu Șer- ban. 13,00 De la 1 Ia 3. 15,00 Meridian-club. 16,00 Radiojurnal. Radiorecording.Orele serii. 20,00 sănătății. 20,10 manțe, cîntece de bună și melodii certante. 20,30 Azi, România. 20,40 Cadențe sonore. 22,00 Radiojurnal. 22,30 Ring dans. 24,00 Buletin știri. 0,05-6,00 Non muzical nocturn. ~
LOTO

u- Ba- jocuri Buletin Atlas Disco-Bu-
16,1518,00 ZiuaRo- voie con- în

de de stop
Rezultatele trageriiLoto din 6 aprilie 1979 :Extragerea I î 50 90 88 36 7 39 27 73 48Extragerea45 85 69 1925 43. ă Il-a:18 38 57Fond de
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Icîstiguri î873 390 leidin care report la cat. I22 988 lei
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