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Reviriment
La I. F. Ala mina Lonea
Sporuri la producția netă

O JUMĂTATE

mai anim- 
Lonea s-a
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Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL XXXV, pagini 30 bani

După cum 
țam, la mina 
produs revirimentur mult 
așteptat. In comparație 
cu luna trecută, cînd du
pă 15 zile mina totaliza 
un minus de aproape 
6 000 tone de cărbune, în 
luna mai, pe aceeași pe
rioadă, sarcinile de plan 
sînt realizate în propor
ție de 100,1 la sută. De 
la începutul lunii, colec
tivul de mineri de aici 
a înregistrat importante 

sporuri la producția ex
trasă, cea mai mare
producție suplimentară 
fiind extrasă în ziua 
de 7 mai — plus 300 to
ne de cărbune.

Cele mai bune rezulta
te le-au obținut sectoa
rele III (plus 1415 tone), 
V (plus 674 tone) și sec
torul II (plus 96 tone), 
iar printre brigăzile frun
tașe se situează cele con
duse de loan Cojocariu, 
Dragoș Teleagă, Iosif 

Clamba și Florea Anton. 
La nivel de mină, pro
ductivitatea muncii în a- 
bataje este depășită 
peste 600 kg/post.

DE MILION LEISituînd eficiența economică în prim-planul activității productive, colectivul I.F.A. „Vîscoza" . din Lupeni înscrie notabile salturi calitative în aplicarea noului . mecanism economico-finan- ciar. In acest cadru, cele mai înalte cote de depășiri la indicatorii de ză se înregistrează valoarea producției te, indicator la

fizică de chimistele de la „Vî: însemnate

In toate orașele municipiului nostru se construiește într-un ritm intens. In 
noul centru al Fetroșaniului în ultimii ani au apărut numeroase blocuri de lo
cuințe. La multe dintre acestea a lucrat și echipa condusă de dulgherul Gheorghe 
Neagoe. în imagine, aceeași echipă ridică un nou tronson din blocul 69.

I. M. Uricani

Un util schimb de experiență
bala ne- carcproporția realizărilor, în fiecare din lunile de Ia începutul anului pînă în prezent, s-a menținut la peste 108 la sută, ob- ținîndu-se un spor la începutul anului

VAJNFORMAM

peste o jumătate de milion lei.De consemnat că în paralel cu îndeplinirea integrală a sarcinilor la producția artificiale, filatoarele za" obținduceri la cheltuielile materiale, concretizate în economii de 15,3 lei pe fiecare 1000 lei producție marfă fabricată. Rezultatele la indicatorul producției netă se află în legătură directă cu depășirea cu peste 500 lei pe om a productivității obținute in aceeași perioadă a anului.
Șeful de schimb Emil 

Luca cu minerul Vasi- 
le Mitea din brigada 
condusă de Ion Tamaș 

I.M. Vulcan.

Marți, cabana Cîrnpu lui Neag a fost gazda brigadierilor de la mina Uricani. Șefii de brigadă, maiștrii și tehnicienii, inginerii și cadre din conducerea minei prezenți la această acțiune, au trecut în revistă rezultatele obținute în a- cest an, au stabilit noi căi și mijloace, noi metode și acțiuni care' să conducă la sporirea continuă ducției de cărbune ficabil.In fața ortacilorla sectorul III și de la celelalte sectoare, minerul șef de brigadă1 Gheorghe Durlă s-a angajat în numele minerilor pe oare îi conduce, mineri care mî- nuiesc un complex meca-

a- pro- cocsi-săi de

SIMPOZION

Regimul de muncă și viață 
al minerilor"Astăzi, la I.M. Petrila și mîine la I.M. Lupeni are loc simpozionul „Regimul de muncă și viață al minerilor", organizat sub egida Societății de Cruce Roșie din România. Simpozionul are ca scop dezbaterea condițiilor de muncă și viață în care-și desfășoară activitatea minerii din Valea Jiului,' în lumina indicațiilor date de către tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al partidului cu prilejul vizitei de lucru în

municipiul Petroșani. In cadrul simpozionului își vor aduce contribuția conf. univ. dr. Torn-a Ni- culescu, conf. univ. dr. Petru Penciu, dr. Constantin Tismănaru, dr. E- lena Adascăliței (toți din București), dr. Melania Creții din Timișoara și dr. George Dîrlea, directorul Spitalului din Petroșani. După vizitele pe care le vor întreprinde la locurile de muncă ale minerilor, participanții la simpozion vor prezenta comunicări științifice.

înnizait, să depășească, cinstea Zilei minerului și a zilei de 23 August, productivitatea muncii cu peste 500 kg/post. I-au urmat la cuvînt alți șefi de brigadă, care și-au majorat angajamentele asumate în întrecere : Gheorghe Dră- nău cu 1 400 de tone, Laurențiu Kelemen1500 tone. Nu lipsesc angajamentele brigadierilor de la investiții, în numele cărora a vorbit șeful de brigadă Gheorghe Nistor. Angajamentele minerilor au fost susținute de maiștrii și șefii de sectoare, de conducerea întreprinderii.Au fost evidențiate, tot-

iarcu

odată, avantajele oferite de mecanizarea complexă a abatajelor, a lucrărilor de pregătire și investiții. Accentul pus pe mecanizarea complexă a abatajelor era cît se poate de firesc. In. acest an, la Uricani s-au introdus trei complexe mecanizate. Pînă la sfîrșitul anului 1979, producția de cărbune extrasă mecanizat va trebui'să aibă 0 pondere de 80 la sută din totalul producției întreprinderii.La sectorul de investiții se va introduce cea mai
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Cercuri pedagogiceIn procesul de învăță- mînt începe o etapă caracteristică încheierii a- nului școlar — recapitularea și sistematizarea cunoștințelor elevilor. In vederea acestui scop, astăzi și mîine se desfășoară cercurile pedagogice ale cadrelor didactice din Valea Jiului- care vor dezbate o temă de actualitate : „Metodologia organizării și desfășurării lecțiilor de recapitulare finală în scopul consolidării cunoștințelor și ridicării nivelului de pregătire a elevilor". Astăzi au loc cercurile profesorilor, inginerilor și maiștrilor clin școli

nerale și licee, iar mîine ale învățătorilor și educatoarelor. Profesorii de muzică din Valea Jiului vor desfășura cercul la Școala de muzică din Petroșani ; inginerii — 
la Liceul industrial Petroșani, maiștrii-instruc- tori — Ia Liceul industrial Petrila.Organizate pe specialități și centre (Petro- Aninoasa, Uri- peda-șani, Petrila, Lupeni, , Vulcan, câni), cercurile gogice contribuie la cunoașterea și generalizarea metodelor educative care au dat rezultate bu-
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Printre iubitorii drumeții se află și neirii pensionari din nea. 40 de pensionari localitate au pornii, tr-o excursie de două zile pe itinerariul Hațeg, . Orăștie, Alba-Iulia, Turda și Cluj-Napoca. (Mihai Vachold, coresp.).
♦.-------------De cîteva zile, stația a- utobuzelor I.T.A., care au capăt de traseu sau tranzitează în Petroșani, Ș-a mutat de lîngă Judecătorie. la piața nouă din cartierul Aeroport. La 'acest loc de parcare e- xistă ■— șl se vor completa îri zilele următoa-

de mi- Lo- dinîn-

condiții optime pentru călători. (T.Ț.).*--- ---—La sfîrșitul săptămînii, Casa de cultură din Petroșani va găzdui a 5-a întîlnire jubiliară a colecționarilor de insigne din R.S. România. Ca și prima ediție, desfășurată tot la Petroșani, întiini- rea va prilejui deschiderea unei interesante expoziții de insigne, la care și-au anunțat participarea peste 40 de colecționari.
♦ —--------- -

La mina Livezeni deschis o expozițiecărte cu vînzare. Expoziția prezintă un bogat sortiment de lucrări editoriale din literatura so- cial-politică, tehnică și beletristică. (I.D.).
s-ade

în legătură cu articolele publicate de ziarul nostru sub titlul
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I ziarului nostru, declarații 
I care aparțin cadrelor teh- Inice cartrebuiau

„Acceptafl în continuare promisiuni 
sau luați măsuri pentru realizarea planului?

Opinia publică întreabă

Dar Combinatul a știut? Cum aDouă întrebări firești la care răspunsul este nul singur : 
cunoscut situația, a 
care sînt punctele 
strangulare a 
și a promis sprijin 
creț. Mărturii testabile sînt consemnate în

u-
Combinatul a 

știut 
de 

producției 
con- vii, incon- declarațiile coloanele declarațiire au cunoscut, sau i să cunoască , cel

mai bine situația minei.In 4 aprilie 1978, ingi
nerul Constantin Teodores-

tehnologice de lucru și a 
monografiilor de armare 
care au condus la nume

FOARTE

cu, șeful serviciului pro
ducție de Ia C.M.V.J. (azi 
nu mai deține această 
funcție) declara : „La Li- 
vezeni, una din cauze a fost 
nerespectarea proceselor

roase avarii. La abatajul 
frontal din stratul 5, blo
cul I a fost săptămîna și 
surparea, iar CELELALTE 
ABATAJE AU FOST SLAB .

ORGANIZATE, 
SLAB CHIAR".La încheierea primei decade a lunii iunie a anului 1978, cînd mina Live- zeni deținea „recordul11 pe bazin în nerealizări, consemnam o nouă declarație

Dorin GHEȚA
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I

roșu a criticat,

Omul îsi măsoară»

prin fapte

organele vizate răspundRefeiritor la ancheta intitulată „Beneficiarul și 
constructorul să asigure 
ritm susținut de lucru pe 
șantierele I. C. apărută în ziarul nr. 8273 în care în evidență faptul treprinderea de 
a cărbunelui și tul minier Valea Jiului nu au asigurat utilajele pentru noile capacități de producție aflate momentan în construcție, am primit următorul răspuns de la I.P.C.V.J. :„In conformitate eu a- tribuțiile unitare în domeniul investițiilor, ca urmare a Decretelor nr. 135 și 270/1977, în privința a- sigurării cu utilaje, prinderii li revine na de întocmire și miitere la combinat a listelor de utilaje care urmează a fi achiziționate 
pe baza proiectelor de e- xecuție elaborate și a listelor de utilaje indepen
dente din STE-uri. De a- semenea, întreprinderii ii revine sarcina de a efec
tua recepția utilajelor, a- săgurarea conservării a- eestora în depozite pînă la predarea la montaj, evi- tându-se crearea de stocuri supranormative, precum și efectuarea probelor tehnologice, conform graficelor aprobate. Combinatului minier Valea Jiului, îi revine sarcina de centralizare a listelor de utilaje 

pe tipodimensiurii, furnizori și coordonatori de balanță, obținerea repartițiilor și cotelor de la co-

M. M". nostru scoteam că In- preparaire Combin a-

între- sarci- trans-

ordonatorii de balanță și încheierea contractelor cu diverșii furnizori. Cu toa? te eforturile depuse' nă în prezent, atît C.M.V.J.' cît și de I.P.C.V.J, nu s-a contractarea în totalitate 
a Utilajelor tehnologice la termene corelate cu stadiile fizice ale lucrărilor pe șantiere, cauza principală fiind lipsa de capacitate la furnizorii de utilaje din cadrul M.I.C.M. (Uzinele 23 August București, Unio •Satu Mare și I.M.M.U.M. Baia Mare).Menționăm că se depun în continuare eforturi susținute pentru obținerea u- tilajelor în devans la termene care să concorde cu cerințele constructorului, atît prin intervenții ia forurile tutelare (centralele coordonatoare de balanță), cît și prin delegații de ia uzinele furnizoare.In concluzie, apreciem justețea celor relatate in articolul respectiv și ne însușim punctul dv. de vedere în privința necesității asigurării la termen a utilajelor pe șantiere, cu prioritate la Preparația Corcești, obiectiv ce trebuie pus în funcțiune la sfîrși- tul acestui an. Vă mulțumim pentru sprijinul a- cordat".In rubrica de față am fi publicat C.M.V.J.general de investiții — dacă acesta ar fi venit în termenul prevăzut de Legea presei (30 de zile).

Fabrica de stîlpi 
drauliei Vulcan. Șeful 
de echipă electricianul 
Vasile Tașcău. stabileș
te împreună cu compo- 
nenții echipei metodo
logia de desfășurare a 
unei noi lucrări.

Nu .poate, să-ți fie indiferent cum strunești „mașina, timpului", deoarece este urmelor, de modul re îți investești în efortul creator lor din jurul tău. tă oameni raulți, mul ți care nu n.esc eare-i poartă; La ei vîrsta nu se măsoară în zile, luni sau ani, ci în fapte de muncă. Un astfel de om este comunista Susana Maghiar tru coordonator Vîsooza Lupeni.Colectivul în căruia muncește și trăiește o stimează și o recomandă ca un exemplu demn de urmat. Nu de mult a împlinit 50 de ani de viață și 34 de cîhd

vorba, la urma în. ca- munca al ce-Exis- foarte îmbătrî- în pofida anilor pe

brici — ne spunea ria Tomșa, secretara mi teiului de partid întreprindere.— Cînd a intrat în fabrică, avea 16 ani. Nu a vrut să rămînă „casnică". Și-a dorit o meserie. A invățat-o. Cîți ani au trecut de atunci ? Privind-o
...miJiicitop^Vismaiis-la I.F.A.

pî- de către reușit

și răspunsul- beneficiarul

Foto : Șt. NEMECSEK

pe Siisana Maghiar, cu greu crezi că au trecut atîția ani. Și-a păstrat a- . cel aer de adolescentă marcat de candoare, feminitate pe care s-au imprimat totuși greutățile vieții, care nu ocolesc pe nimeni, dar care pot fi depășite cu un plus de muncește în această în- efort, treprindere.—• Deținătoare din 1973 a „Ordinului Muncii" clasa a 111-a, este una din „verigile esențiale", greu de înlocuit ale acestei fu

mijlocul

Drumul afirmării ei în viață n-a fost . ușor. învățând în orele de răgaz ale nopților, transpirând pe lingă mașinile de la secția de răsucit, a de- Alexandru TĂTAR

venit muncitoare de nădejde, apoi brigadieră, iar în 1952 maistru. Sugestive despre felul ei de a munci, de a trăi, de a învăța și pe alții să facă la fel sînt cuvintele unei „eleve" de-ale ei, Fimia Băloi, ajutor maistru ia secția a IlI-a răsucit: „Colega noastră de muncă ne-a cucerit întotdeauna prin felul ei de a fi — ca om, comunistă, bună sfătuitoare a celor din jur, harnică și demnă, cinstită și deschisă în fața colectivului".
Dar Combinatul a

(Urmare din pag. 1)aceluiași șef de serviciu :a ... . .. _____
„Livezeniul se confruntă in 
continuare cu aceeași pro
blemă mult discutată — 
transportul pe verticală și 
orizontală — care ține în 
loc pe mai departe com
plexul mecanizat". Dar, mai puțin optimist dccît conducerea întreprinderii miniere aprecia: „Singură, 
mina Livezeni va rămîne 
într-o situație critică", pre- cizînd în continuare „de-

pinde numai de colectivul 
întreprinderii ieșirea din a- 
eest impas. Sperăm că o 
va face. COMBINATUL 
MINIER VA CONTINUA 
SA SPRIJINE MINA LI
VEZENI...". 'Cu o lună înainte de încheierea trimestrului III al aceluiași an, 1978, ingine
rul loan Ileanu, noul șef al 
serviciului producție de la 
combinat (azi nu mai de
ține această funcție) ne re
lata : „La Livezeni, prin 
măsurile luate de organiza-

Schimb de
(Urmare din pag. 1)mare combină de înaintări în steril din Valea Jiului.Nu au fost trecute cu vederea însă nici unele aspecte vizînd indisciplina în muncă, sau indisciplina tehnologică, insistîndu-se chiar pe posibilitățile de rezolvare a acestor probleme și încă într-un timp cît mai scurt.„Ziua brigadierului", organizată la Întreprinderea minieră din Uricani, ac-

experiențățiune în. care au fost evidențiate roadele aplicării valoroaselor inițiative muncitorești, a constituit un schimb de experiență util, un moment de analiză reușită, exigentă, un prilej de reînnoire a angajamentelor asumate., Clipele de destindere care au urmat după schimbul de experiență, au fost realizate cu concursul orchestrei Casei de cultură din Uricani.

știut ?
re a transportului ia o- 
rizontul 300 și a fronturilor 
de lucru SPERAM, de ase
menea, într-o creștere a 
producției si chiar IN PO
SIBILITATEA REALIZĂ
RII SARCINILOR DE 
PLAN". :Nu este nevoie să mai amintim cum a fost încheiată luna septembrie. Doar atît spunem că nici aceste speranțe nu s-au împlinit și... nu numai în luna septembrie, ci nici în următoarele luni ale anului 1978. Ar fi de prisos spunem că în nici din lunile anului trecut mina nu și-a realizat sarcinile de plan.Așadar, serviciul pro
ducție al combinatului a 
cunoscut situația minei, a 
știut care sînt neajunsurile 
cu care se confrunta și încă 
se mai confruntă, a pro- 

dar
Și

să maiuna

se mai confruntă, a 
inis ajutor, sprijin, 
rezultatele au intîrziat 
întîrzîe încă să se vadă Iar dacă rezultatele sprijinului acordat nu se văd. unde este eficiența ? Ce fel de sprijin și cît de concret a fost, dacă Situația economică a minei, existentă în anul 1978, este reeditată și în 1979 !Un ultim rezultat elocvent în ceea ce privește

valoarea sprijinului acordat, chiar după punerea în funcțiune a noului flux de transport : IN 10 ZILE 
LUCRATOARE, MINA 
LIVEZENI A RĂMAS DA
TOARE ECONOMIEI NA
ȚIONALE CU 6 998 TONE 
DE CĂRBUNE!Ac-um așteptăm să informăm opinia publică cu măsurile luate de conducerea Combinatului minier Valea Jiului, măsuri care să conducă, bineînțeles, la redresarea situației economice a minei Livezeni. .»Credem că 50 000 tone de cărbune restanță fată de plan, în numai 4 luni și jumătate, în mai puțin de un semestru, sînt un argument destul de convingător pentru a se cere combinatului măsuri care să se finalizeze în redresarea minei.Sperăm că la nivelul conducerii combinatului măsurile nu vor ; întîrzia să fie elaborate, iar la nivelul întreprinderii miniere Livezeni să fie grabnic aplicate pentru că, acum, mai ales acum economia națională are nevoie de fiecare : tonă din cea mai importantă resursă energetică a . țării — CĂRBUNELE!

Prietenul fals la ...judecătorie se (re)cunoaște
Sentimentul prieteniei oferă oamenilor un sprijin permanent în viață. Secole de-a rîndul au probat valabilitatea străvechiului proverb „prietenul la nevoie se cunoaște". In funcție de preocupări, pasiuni, de particularități a- fective, tineri sau bătrâni se întîlnesc, în cadrul relațiilor necesare dintre ei, pe aceeași platformă de i- dealiiri, împărtășesc a- ceeași credință într-un a- rtume destin. Fiindcă a- eest sentiment pune în valoare înălțarea omului în contextul acțiunilor conștiente și reciproce, îl detașează de instinctual, îl ajută să depășească sfera îngustă a egoismului și momentului, corijează defecte, antrenează energii creatoare. Dăinuind ani sau chiar. decenii, lărgind mereu cercul de indivizi, acest sentiment determină adesea cursul evoluției unor oameni. Și, istoria, viața de toate zilele ne o-

feră atîtea exemple elocvente.Cînd însă acest sentiment este confundat cu o simplă „alianță" în scopul comiterii unor fapte antisociale;, efectul „conlucrării", sub genericul fals al prieteniei, germinează consecințe nefaste pentru ambii indivizi sau chiar pentru un grup de oameni, întrucît infracțiunea comisă este acceptată, tacit sau nu, este implicată în conștiințele celorlalți... Florea Munteanu, un tină;- de 21 de ani, lucra la taina Bărbăteni. Un frate de-al său, despre care am scris la timpul potrivit, Petru Munteanu, comisese o gravă abatere, pen tru care ispășește deja pedeapsa. In loc să învețe din pățania fratelui mai tînăr, si-a căutat un fir tot cu care să înșele încrederea tovarășilor săi de muncă. L-a găsit în persoana lui Mi- hăiță Popescu (20 de ani), fost încadarat la I.M, Lupeni. Florea Munteanu a

furat din carcera unui co- ieg de cămin — Neculai Turcu — un sacou, în care a găsit buletinul de identitate ai păgubașului. Și atunci, celor doi le-a încolțit o idee... să ridice a- vansul cuvenit Iui Neculai Turcu. Cum F.M. era cunoscut la mina Bărbăteni, la ghișeu s-a prezentat „prietenul" iui. .Casiera I- ieana Mîrza n-a observat diferență dintre fotografie și fizionomia feții. A refuzat însă să-i dea banii pe motiv că Neculai Turcu avea niște încurcături nerezolvate. Trebuia adus un bon de la șeful de sector. . ■în fața . acestei situații. Munteanu dă dovadă de inventivitate. Confecționează un bon de mînă și semnează în. fals pe ajutorul șefului de sector. Nu și-a dat seama că bonul trebuia să poarte o ștampilă, acest lucru a fost ignorat și de... casieră care a deschis eu seninătate casa de bani a întreprin

derii și i-a pus în palma lui Mihăiță Popescu 600 de lei. Pentru dificilul e- fort de a semna... Neculai Turcu. Munteanu a revenit la cămin, a furat geamantanul unui alt coleg de cameră și împreună eu „prietenul" . său de ex- crocherii a ajuns Ia Brașov. Intr-uri răstimp scurt au comis eîțeva spargeri pe o arte de adevărați co- mis-voiăjori — magazinul „Modern" din l’ccșani (sustrag 4 000 lei), un magazin alimentar din Brașov (peste . 2000 lei), dair, la a treia „lovitură", sînt surprinși în flagrant delict. —„Pelerinajul" celor doi tineri pe târîmul infracțiunii, cu multe momente de enioții, a avut epilogul firesc. Cei doi au ajuns să dea seamă pentru, manifestările lor antisociale, să-și primească răsplata, întrucît au ignorat, cu bună știință, valorile etice prețuite de toată abștea. Alegîrid calea furturilor, a falsurilor, cu credința că

astfel își vor asigura un trai fără probleme, au încercat să discrediteze i- deea că munca și cinstea ar fi necesare. Exarocheria săvîrșită la casieria minei Bărbăteni, ca și furturile comise în căminul de ne- fatoiliști trebuie să pună ni gardă pe unii lucratori care aiu obligația de serviciu de a milita pentru respec tarea legalității, pen- > tru combaterea tendințelor de înșelăciune. Or, casiera cu pricina a înmînat, „eu ochii închiși" suma de bani, deși trebuia să verifice cu minuțiozitate actele și identitatea ccl’ui cure s-a prezentat ia ghișeu.- In aceeași ordine de idei acești tineri care ne provoacă uneori greutății mai ales cîhd anumite antecedente rie avertizează despre comportarea lor, trebuie controlați și îndrumați cu mai multă insistență de organizațiile de tineret. Este necesar să fie cuprinși îh anumite activități utile, să li șe explice, cu răbdare și consecvență, sistemul de drepturi și îndatoriri care constituie realul lor aport la dezvoltarea societății noastre. Cei

recalcitranți să fie izolați, să nu li. se permită comiterea unor acte care afrentează grav climatul social, de bună înțelegere, de muncă cinstită, al vieții pline de satisfacții a milioanelor de tineri din țara noastră. Cînd astfel de indivizi încearcă să a- tragă în sfera infracțiunii alți tineri, predispuși să ; greșească, acțiunea de prevenire a abaterilor antisociale implică o bogată și ; atractivă gamă de manifestări educative, prin exemplele concrete oferite să se contureze universul moral, plenar în. bucurii . și satisfacții, al adevăratei prietenii. Atunci, cei ten- . tați să fie atrași de promisiunile rieeonforme cu morala noastră socialistă vor fi în stare să se trezească la realitate, să se oprească ia timp, ba chiar să-1 împiedice ' pe cel certat cu legea sa-și continue șirul de furturi. înșelăciuni său alte - mairapazlîcuri condamnate de lege, condamnate de opinia publică.
Ion VULPE,

cu sprijinul căpitanului.; 
de miliție 

Emil CIMPEANU
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În întreprinderile miniere din Valea Jiului

■ In noua etapă . de dezvoltare pe care o străbatem, prin complexitatea sarcinilor ce.se ivesc sporește tot mai mult rolul organelor și organizațiilor de partid în conducerea țuturor domeniilor de activitate. In industria carboniferă din Valea Jiului, prin , introducerea tehnicii noi stau. amplificat atribuțiile și răspunderile comuniștilor în soluționarea problemelor economice cu care se confruntă colectivele de oameni ai muncii. Aceasta a constituit-tematică Schimbului de experiență organizat la nivelul comitetului municipal de partid, la care au participat seci eteri și secretari ad- juncți ai comitetelor de partid din întreprinderile miniere din Valea Jiului. Redăm principalele opinii ale participanților la această întîlnire, în scopul de a prezenta experiența valoroasă dobîndită de unele organe și organizații de partid, de a jalona principalele direcții de acțiune în vederea îmbunătățirii activității de viitor în nimerit.
Constantin IGNAT, se

cretar adjunct al comite
tului de partid I.M. Băr- 
băteni : „Eficiența muncii de partid se regăsește în realizarea sarcinilor de plan. Mina Bărbăteni s-a confruntat în lunile precedente ou. o serie de greutăți care au împiedicat realizarea planului. Gu ajutorul comuniștilor o mare 
îndeplinirea măsurilor stabilite 
resursă de îmbunătățire a muncii 

organizațiilor de partid
parte diin neajunsuri au fost învinse și I.M. Bărbăteni va intra în rîndul colectivelor ■ care își realizează sarcinile lunare de ■plan. Pentru aceasta a fost nevoie de o muncă susținută, un rol deosebit «revenind adunărilor generale. La unele, cum este cazul organizației de bază de la investiții, s-a ajuns la o prezență de 92-95 la sută. In fiecare adunare generală numărul comuniștilor înscriși la cuvînt se ridică la 7-8, cei mai mulți făcînd propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea muncii politice și a activității economice. Astfel, nu mai există adunări generale în care să nu se adopte măsuri11.

Ion PREDOȘAN, secre
tar adjunct al comitetului 
de partid I.M. Lupeni: „Pregătirea din timp a a- dunărilor generale ne-a a- sigurat cele mai mari șanse de reușită. Alegerea judicioasă a ordinei de zi, care să corespundă «tel 5 mai bine problemelor actuale ale organizației și anunțarea din timp a comuniștilor sînt de natură să contribuie la eficiența 

adunărilor generale. La aceasta își aduc oaniti'ibu- ția nu numai membri birourilor organ izațiiloir de bază ci și membrii biroului comitetului nostru de partid repartizați pe comitete de sector și organizații. In anii trecuți se mai întâmpla ca în timpul adunării generale vorbitorii să se abată de la or- 

di nea de zi și să rădice ca totul alte probleme, îndeosebi de producție. A- oeastă- situație am rezolvat-o, prin includerea în fiecare lună pe ordinea de zi a unui punct „Diverse"
Cornel BOLOLOI, secre

tarul comitetului de partid, 
I.M. Uricani: „Și la mina Uricani reușita adunărilor generale este asigurată de pregătirea acestora. De fapt, pregătirea oricărei a- dunări generale începe o- dată cu încheierea lucrărilor adunării din luna precedenta. Se acordă o mare atenție planificării muncii de partid. Se stabilesc direcțiile de acțiune și metodele de .luciul în vederea obținerii de rezultate maxime. In planurile de măsuri elaborate cu prilejul fiecărei adunări generale sînt cuprinse toate aspectele (politice, economice, sociale), o pondere deosebită ocupînd problematica de producție a întreprinderii. De asemenea, o mare atenție se acordă înfăptuirii hotărîrilor luate de adunările generale, de controlul, îndrumarea și sprijinul fiecărei organizații răspunzînd cile unu-doi

Buna pregătire a adu
nărilor generale se re
flectă și în participarea 
tot mai numeroasă la 
dezbateri, la rezolvarea 
principalelor probleme 
ce stau în fața colecti
velor de muncă.

membri ai comitetului. Chiar dacă prezența la a- dunări nu mai constituie o problemă, totuși nu e neglijată. Pe de altă parte, mobilizarea tuturor comuniștilor de a participa activ la întreaga viață de organizație șe face permanent. Așa se explică și realizarea sarcinilor de plan în fiecare lună din acest an la I.M. Uricani".
Petru ȘOȘOI, secretar 

al comitetului orășenesc 
Fetrila al P. C. R.: „Metoda repartizării membrilor comitetelor de partid pe organizații de partid nu mai este o noutate de aoum. Trebuie avut în vedere ca repartizarea să fie în concordanță cu preocupările pe linie de producție ale fiecăruia, Despre moduli cum această sarcină e dusă la îndeplinire se fac informări verbale în plenare și scrise pen teu cei care nu ajung să informeze verbal. Desigur, nu toți își aduc o contribuție substanțială însă există preocupări pentru îmbunătățirea participării.Din analizele făcute rezultă că în dezbaterea a- dunăriloir generale un loc deosebit ocupă problemele economice — 41 la sută, 31 la suta problemele organizatorice și 28 la sută problemele muncii de propagandă și educație".

Discuțiile cu comuniștii, prilej 
de cunoaștere a realitățilorfuncția de. secretar". 

Gheorghe SACALUȘ, se-
Alexe FURDUI, secreta

rul comitetului de partid 
de la sectorul IV, I.M. Lu- 
peni: „Pe baza graficului întocmit la începutul anului, birourile organizațiilor de bază discută cu comuniștii probleme legate de bunul mers al producției și al muncii, unele aspecte ale vieții interne de partid precum și problemele sociale cu care se confruntă. In primul trimestru al a- nului, birourile organizațiilor de bază au discutat cu 59 de comuniști. Pentru înlăturarea neajunsurilor comuniștii au făcut propuneri concrete a căror a- plicar® în practică va determina obținerea unor rezultate superioare".

Ștefan P.UICAN, secreta
rul comitetului de partid 
de Ia mina Livezeni : 
„A devenit o practică a comitetului nostru de partid ca periodic să discute cu comuniștii. Avem în ve-

Brigada condusă de 
Ioan Kacșo de la I.M. 
Lupeni, care lucrează 
intr-un abataj «loial cu 
complex mecanizat.

Dezbaterile în adunările generale, 
tot mai eficiente

Vasile RUSU, secretar al 
comitetului de partid, I.M. 
Vulcan ; „La adunările generale participă și membri ai c.o.m. care au posibilitatea de a cunoaște cum se înfăptuiesc hotărîrile organului colectiv, informînd în ședințele a- cestuia despre stările de fapt din sectoare și locuri de muncă, din . subteran sau suprafață. De asemenea, participă membrii comitetului de partid, care după desfășurarea lucrărilor adunărilor generale informează secretarul comitetului sau secretarii adjuncți, despre problemele ridicate, iar la fiecare început de săptămână se stabilesc măsuri . concrete pentru eliminarea lipsurilor manifestate. A- aceasta contribuie nemijlocit la educarea membrilor de partid, la combaterea tu tiuror a b aterilorși cazurilor de indiiscipli-' nă, ia crearea unui climat de ordine și disciplină, de care ește condiționată realizarea sarcinilor de partid și economice".

Petru VASIU, secretar 

dare ca aceste discuții să se desfășoare pe marginea problemelor, cheie din activitatea noastră. De a- eeea, în primul rînd, birourile organizațiilor de bază discuită cu cei care au abateri de la disciplina de partid. Astfel, în urina discuțiilor individuale, Dumitru Leonte a fost sancționat și schimbat din 
pentru îmbunătățirea activității pe viitor

• Organele și organizațiile de partid 
din întreprinderile miniere ale Văii 
Jiului să analizeze cu mai multă opera
tivitate problemele stringente, cu care 
se confruntă colectivele de oameni ai 
muncii, în lumina hotărîrilor și măsu
rilor stabilite, a indicațiilor tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului.

• Să sporească răspunderea și com
bativitatea comuniștilor în adunările 
generale' de partid, să fie promovate, 
cu mai multă fermitate, critica și auto
critica, în scopul întăririi ordinii și dis
ciplinei, formării unei atitudini înainta
te fată de muncă.

® Să se urmărească în permanență

modul în care sînt înfăptuite hotărîrile 
organelor superioare și a propriilor ho- 
tărîri, propunerile făcute de oamenii 
muncii cu diferite prilejuri, pentru în
lăturarea la timp a neajunsurilor.

• In întreaga activitate de partid 
să se aplice formele și metodele înain
tate, care s-au dovedit eficiente în acti
vitatea practică, să se organizeze acțiuni 
cu caracter de schimb de experiență 
menite să popularizeze experiența va
loroasă dobîndită.

Pagină realizată de 
Valeriu COANDRĂȘ, 

Constantin IOVANESCU

adjunct al comitetului de 
partid. I. M. Lonea: „In activitatea comitetului nostru de partid s-a extins procedeul ca la început de an să se întocmească o notă orientativă eu problemele izvorîte din realitățile sectoarelor, schimburilor, supuse dezbaterii în ședințele de birou. In acest fel se poate interveni ușor acolo unde există greutăți în realizarea sarcinilor de plan. Așa s-a în-< tîmplat în caza.il sectorului V, cînd din anumite motive era periclitat planul. 
A fost consultat un mare' număr de comuniști asupra cauzelor nerealizării, avarii, aprovizionare; indisciplină. Pe seama propunerilor făcute de comuniști s-a stabilit un riguros plan de măsuri ce a permis redresarea producției și depășirea sarcinilor trimestriale cu peste 2800 tone de cărbune".

Pană GHEORGHE, se
cretarul comitetului de 
partid, preparația Lupeni: „Activitatea organizațiilor de pairtid a fost canalizată în direcția creșterii rolului educativ al adu

cretar al comitetului oră
șenesc de partid, Vulcan : „in activitatea pe care o desfășoară comitetul nostru orășenesc de partid, " comisia organizatorică, ne bazăm, pe activizarea tuturor membrilor de partid. Cînd planificăm activitațea avem in vedere ca mem

nărilor generale. Ca urmare 
a materializării propunerilor comuniștilor procesul de producție s-a îmbunătațit, colectivul nostru reușind să realizeze toți indicatorii de plan, în plus să livreze în primul trimestru eu’ 3 000 tone mai mult eăr- ’ bune pentru cocs".

Cristea RACARU, secre
tar al eomitetului orășe
nesc Lupeni : „In mod deosebit adunările generale trebuie să se constituie în veritabile școli de educație a membrilor de partid. Se menține încă mare nu-, mărul celor care aiu abateri la locurile de muncă, - în familie și societate. Organizațiile de partid n-au făcut totul pentru crește-, rea rolului educativ al a- d un ari lor generale și deci ■ în direcția reducerii nu- • mărului abaterilor. Este nevoie ca în viitor- toți comuniștii care sînt sancționați pe linie administrativă să fie puși în discuția adunărilor generale și să se ia măsurile cuvenite pentru întărirea disciplinei".brii comitetelor de partid, ai biroului orășenesc să fie repartizați și să participe la toate acțiunile ce se întreprind la nivelul organizației de partid de care răspund. Fiecare membru al birourilor organizațiilor de bază răspunde de un grup de comuniști, iar noii primiți în partid sini îndrumați de către comuniști cu experiență. Jn a- cest. mod, reușim să a- cordăm organizațiilor de partid un ajutor concret, în deplină cunoaștere a realităților".

caza.il
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ZlCTU/dLIT/dTM ÎN LUAE
Reuniunea U.N.C.T.A.D.Un amplu articol consacrat României 

în ziarul spaniol „Jaen“
MADRID 16 (Agerpres). — Ziarul spaniol ...IAEN" consacră țării noastre ‘ un amplu articol de prezentare. Apreciind c-ă vizita pe care o va întreprinde președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în Regatul Spaniei „reamintește spaniolilor particularitățile unui popor latin... cu aspirații de universalitate", ziarul relevă aspecte din trecutul istoric, realizările actuale ale poporului român, viața oamenilor ; și neasemuitele frumuseți naturale ale României. Săr

Convorbiri economice 
român o-neozeelandeze

WELLINGTON 16 (A-gerpres). — Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a a- vut, la Wellington, convorbiri cu Duncan Mac Inty- re, ministrul agriculturii și pescuitului, și Keith Allen, membru al Parlamentului, secretar de stat la
Sesiunea comisiei mixte româno-nigeriene

LAGOS 16 (Agerpres). — Aflat la Lagos, unde participă la lucrările celei de-a doua sesiuni « Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică româno-nigeriană, tovarășul Ion Dincă, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul construcțiilor industriale, președintele părții române în Co
Evoluția situației din Liban

BEIRUT 16 (Agerpres). ■— Primul ministru al Libanului, Selim AI Hoss, și-a prezentat demisia președintelui țării, Elias Sarkis. Demisia, acceptată de șeful statului, a fost a- nunțată oficial la încheierea unei ședințe . a guvernului care a avut Ioc miercuri, anunță agențiile de presă. Guvernul compus din opt miniștri, â fost format în decembrie 1976.
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — După o săp-
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FURTURI 
DIN MAGAZINEComercianții americani — relatează cotidianul „Washington Post" — se organizează împotriva, furturilor oare le provoacă din ce în ce mai multe pierderi. „Anul trecut, arată ziarul — 9 200 de persoane au fost arestate în zona Washington pentru furturi din magazine, cu 17 la sută mai multe decît anul precedent. în străduința lor de, a combate acest flagel, marile magazine leagă hainele și obiectele de piele de etajere, pun etichete de control pe haine, ferestre' disimulate de supraveghere sînt decupate în pereți, iar polițiștii îmbră- cați ca și clienții și necunoscut! nici vînzătorilor patrulează fără încetare prin raioane.„Potrivit anchetelor întreprinse anul trecut, hoțul mediu are dificultăți personale, dar, stă, îii general, bine din punct de vedere financiar. Ho- țul-tip, potrivit Ministerului Comerțului al SUA, 

Rs DACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii, nr, 90, teleloane 4 16 62 (secretariat), 4 21 64 (secții). TIPARUL| Tipografia Petroșani str. Republicii, nr. 67.

bătorind 2050 de ani de la crearea primului stat centralizat și independent dac — se spune în articol — România se rnîndreș- te cu realizările sale so- cial-economice. și politice „fiind astăzi o țară progresistă și în plină dezvoltare, care își apără cu mîndrie independența. In ultimii ani, datorită eforturilor poporului său. România a văzut sporind în mod sensibil nivelul de viață. Se dezvoltă industria, crește producția a- gricolă a țării".în domeniul politicii in-
Ministerul Comerțului și Industriei al noii Zeelan- de. Au fost examinate căile de extindere a schimburilor și cooperării economice dintre România și Noua Zeelandă.De asemenea, vicepre- mierul român a avut, la Auckland, o întîlnire cu oameni de afaceri neozeelandezi.
misie, a avut întâlniri de lucru cu conducerile Ministerului Federal al Finanțelor, ministerului Federal al Agriculturii, precum și cu oameni de afaceri nigerieni privind dezvoltarea relațiilor economice româno-nigeriene și măsuri de transpunere în practică a înțelegerilor dintre guvernele celor două țări.
tămînă de deliberări cu ușile închise asupra situației din Liban, Consiliul de Securitate s-a întrunit, marți, într-o scurtă ședință publică, în cadrul căreia și-a exprimat a- cordul asupra continuării eforturilor diplomatice în vederea menținerii sub control a evoluțiilor din sudul Libanului. Totodată, membrii Consiliului au hotărît — după cum transmite agenția U.P.I. — să nu se mai întrunească pentru discutarea acestei probleme.
FAPTUL DIVERS

ternaționale — continuă ziarul — „Romania se pronunță — prin glasul președintelui său, Nicolae Ceaușescu, în curînd oaspete ilustru al Spaniei — în favoarea încetării conflictelor și războaielor dintre țări, pentru lichidarea blocurilor militare, pentru dezarmare generală, pentru eliminarea din viața politică a .folosirii forței și pentru soluționarea pe cale pașnică a litigiilor internaționale".„Această înțelegere a lucrurilor de către România, care configurează tradiționala politică românească, face posibilă conviețuirea diferitelor sale naționalități conlocuitoare în aceeași țară. Viață socială, e- conomică și spirituală a minorităților maghiară, germană și sîrbă pe teritoriul său, scoate în evidență respectarea entității și culturii lor, ele bucUrîndu- se de aceleași prerogative ca și poporul român".
IOSIP BROZ TITO, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I., a sosit la Moscova într-o vizită de prietenie și pentru o scurtă perioadă de odihnă, anunță agenția TASS. La sosire, a fost întâmpinat de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
ÎN CADRUL „ZILELOR 

BUCURESTIULUI LA
VARȘOVIA" la redacția revistei „Szpilki" a avut loc vernisajul unei expoziții de grafică și caricatură românească pe teme de ecologie, organizată de revista „Urzica".

UN FOST BRIGADIER al gărzilor civile paramilitare din Spania, Emete- rio Puente Aller, în vîrs- tă de 56 de ani, a fost împușcat mortal în orașul Leon, la nord-vesf de Madrid, de doi teroriști nein- dentificați. Poliția a declarat însă că asasinatul a fost comis în maniera caracteristică organizației teroriste Grapo care a. comis 12 omoruri similare de la începutul acestui an.
New South Wales. Vechiul irecord era de numai 218 stridii.

SUPERMARATONISTModa supermaratonuri- lor a ajuns și în India, unde se organizează din ce în ce mai des alergări ce depășesc cu mult cei aproximativ 43 de kilometri ai maratonului clasic.Recent, în apropiere de orașul Lialandar, a fost organizată o alergare pe distanța de... 160 de kilometri I învingătorul acesteia a fost K. Sandhu, care a parcurs distanța în 24 de ore.Pînă aici nimic nu este uimitor deoarece astfel de distanțe au mai fost parcurse și de alți alergători și nici tâmpul realizat nu prezintă . ceva excepțional. Cu totul excepțional este faptul că învingătorul întrecerii are 67 de ani și că aceasta a fost... prima sa participare la o întrecere sportivă ! .s. ... „.i

ț 
!

i
i

j

I

MANILA 16 : în cadrul sesiunii UNCTAD a început analizarea detaliată a ordinii de zi a reuniunii în cele opt grupuri de negocieri pentru a se permite elaborarea măsurilor și recomandărilor care să impulsioneze soluționarea problemelor intensificării dezvoltării economiei mondiale și comerțului internațional, în avantajul tuturor statelor. Astfel, sînt abordate, între altele, probleme vizînd evaluarea situației economiei și comerțului mondial, actualele tendințe din comerțul inter
Conferință consacrată păcii 

în zona Mediteranei
ATENA 16 (Agerpres). — La Atena au început lucrările celei de-a IlI-a Conferințe a reprezentanților organizațiilor progresiste și socialiste din țări situate în bazinul Mării Mediterane. . Pe agenda de lucru figurează probleme privind lupta pentru pacea și securitatea popoarelor, întărirea independen

ELEMENTE NEOFAS
CISTE au încercat în mai mult rînduri să incendieze un sediu din Viena al P.C. din Austria. De asemenea, la Salzburg, elemente neofasciste au desenat pe vitrinele magazinelor centrale zvastici și 

întreprinderea minieră Aninoasa
ÎNCADREAZĂ

prin transfer sau prin concurs, personal 
pentru următoarele posturi vacante :

— inginer minier principal compartimen
tul protecția muncii
— geolog
— adjuncți șef sector (ingineri minieri)
— maiștri minieri.
Concursul va avea loc în 30 mai a.c., la 

sediul unității din comuna Aninoasa.
Condiții de participare la concurs con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. blVFlT. 
încadrarea se face conform Decretelor 

nr, 188/1977, 330/1977 și 100/1979.
întreprinderea încadrează,

DE ASEMENEA :

— lăcătuși subteran și suprafață
— sudori electrici și autogeni.

Relații suplimentare la biroul organizare, 
personal, învâțâmînt, retribuire al întreprin
derii.

Mica publicitateDE VINZARE: teîevi- U<36^78 deClar“ nU’zor Rubin, canapea și -LAmasă extensibilă. Informații la administrația ziarului. (367).VIND Renault 10 major în stare foarte bună, Petroșani, strada Institutului nr. 6 ap. 4, telefon 42123, după ora 15. (366).PIERDUT foaie matricolă 9 clase pe numele Ia- nos luliana, eliberată de Liceul mecanic Lupeni în

național și măsurile ce se impun pentru înlăturarea practicilor protectionists, cererea țărilor în curs de dezvoltare de a se adopta măsuri în vederea stabilizării prețurilor materiilor prime și o mâi justă corelare a acestora cu prețurile produselor manufacturate provenite din țările d ezvoltate, restructurarea și reforma sistemului monetar și financiar actual și transferul de tehnologii către țările în curs de dezvoltare în condiții mai e- chitabile.
ței naționale a țărilor din zona Mediteranei, lărgirea colaborării dintre forțele progresiste ale acestei zone. De asemenea, o a- țenție specială va fi acordată legăturilor economice și culturale dintre țările mediteraniene.Conferința va dura pînă lâ 18 mai.
au deteriorat cîtcva automobile.

UN COMUNICAT OFI
CIAL difuzat de postul de radio Accra, reluat de a- gențiile internaționale de. presă informează că în Ghana a fost dejucată o tentativă de lovitură de stat militară. Comunicatul precizează că autorii acestei încercări eșuate — un grup de militari conduși de un ofițer de aviație au fost arestați.

ANUNȚ DE FAMILIEPASTRINDU-I Vie ă- mintirea, copiii și familiile lor aduc un pios omagiu scumpului părinte •’■h,-.;.’
LASZLO IOSIEde la â cărui dureroasă despărțire s-a scurs un an. (356), u ‘■s&iSs ■

I PETROȘANI — 7 Noiembrie i Expresul de Buftea ; Republica 5 Capcana din munți ; U- nirea : Șeriful din Tennessee.
IPETRIL A ’ Compania a 7-a sub clar de
Ilună.LONE A : Căsătoria. ANINOASA : Cum se
I hrănește un măgar. I VULCAN.: Intre o- J

Iglinzi paralele. ■LUPENI — Cultural: | 
I Masca de apă. .URICAN1 : Taina mi- I cilor revoluționari.
I TV.17,00 Telex. 17,05 Tele.școală.17,25 Curs de limbă ru- • să. I117,45 Pentru timpul dv. | liber, vă reeoman--.- Idăm...18,15 Căsuța poștală.
118,35 Film serial pentru copii : „Povestiri din pădurea
I verde". Episodul10 — „Cine nu ne lasă să dormim".19,00 Telejurnal.19,30 Incursiune în cotidian.19,40 Ora tineretului.
1 20,30 Teatru scurt: „Inspectorul broaste- lor" de Victor Ef- tâmiu. Premieră pe țară.‘ 21,20 Publicitate.21,25 Meridianele cântecului.21,45 T elej urnai.

RADIO
I 5,00 Buletin de știri. ■ 5,05 Ritmuri matinale.6,00 Radioprog ramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10.00 Buletin de știri. 10,05 Radioma- ■ gazinul femeilor. 10,35 I Ilntei'preți ai șlagărului .românesc : Cristian Po- I pescu. 10.45 Atlas fol- I 
I doric. 11,00 Buletin de Iștiri. 11,05 Noi înregis- | Itrări de muzică corală. |12,00 Buletin de știri. | 112,05 Din comoara f°l- ■clorului nostru. 12,35 I 
I Repere interpretative : * 1

are studii medii sau superioare și dispune de unvenit de 20 000 dolari pe an. în cartierele rezidențiale ale Washingtonului, venitul său este chiar și mai ridicat".Ziarul uită să spună că cel mai adesea acești „h.oți-tip“ se recrutează din imensa masă a șomerilor intelectuali...
RECORD CU STRIDIIRon Hasen, un australian în vîrstă de 45 de ani, pretinde ca numele său să fie trecut în „Gu- iness Book of Records". Pentru ce merite ? Fie și numai pentru performanța realizată de Hasen, care a mîncat 475 de stridii în... cinci minute! Recordul a fost înregistrat la Festivalul stridiilor din Merimbula, pe coasta sudică a statului

Stela Enache și Udo IJiîrgens. 1.3,00 De la 1 • 
I la 3. 15,0o Club univers ■ 20. 16,00 Radiojurnal.116,15 Cîntece patriotice,16,25 Tehnică și organi- Izare în agricultură.16,40 Muzică populară. . 17,00 Buletin de știri. 
I 17,05 Opinia publică.17,30 Instantanee soils- 
I tice. 18,00 Orele serii, • 20,00 Înregistrări din fo- | noteea de aur cu Maria 
J Lătărețu și Ion Luca ■ Bănățeanu. 20,30 Reflexele timpului. 20,40 Ca- 
I dențe sonore. 22,00 O ■ zi într-o oră. 23,00 Me- 
I loritm ’79. 24,00 Buletin • de știri. 0,05—5,00 Nonstop muzical nocturn. ’

PRONOEXPRES ;
Rezultatele tragerii I

Pronoexpres din 16 mai I
c? 1979 ,, IExtragerea 1: 25 28 I

35 16 32 2 ’
Extragerea a II-a: 34 18 21 31 39FOND de cîștiguri 1 323 715 lei din care report la cat. I 394 817

x


