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în centrul politicii partidului "1

și idealurilor sale
de pace, progres, bunăstare

1921-1981 în
din din

Politica partidului nos. tru, din clipa în care a fost făurit, s-a afirmat ca o politică a încrederii în om, în capacitatea sa creatoare. Plămădit durerea asupriților,sacrificiile și suferințele de veacuri ale truditorilor cu brațele și cu mintea, luminîndu-și calea prin- tr-o filozofie. în total a- cord cu realitățile sociale, partidul nostru comunist 'situează în centrul întregii activități omul, realizarea aspirațiilor și idealurilor sale, dezvoltarea multilaterală a personalității u- mane.Omul să. Are resurse oare pe azi i leDupă cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, societate trebuie să în sprijinul naturii, a sintetizat în om

VACANȚA

este o forță imon- puteri nebănuite, creatoare superi- care timpul de pune în valoare.

DE PRIMAVARAAstăzi, după ultima oră de curs, începe vacanța de primăvară a elevilor. în această perioadă vor avea loc, la nivelul școlilor și localităților Văii Jiului, activități educative și recreative, tabere, excursii și drumeții, acțiuni de muncă patriotică organizate în cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 6O.a aniversări a creării Partidului Comunist Român. în zilele vacanței de primăvară vor avea loc etapa republicană a concursurilor pe materii la care participă 9 elevi din liceele municipiului (fazele anterioare au cuprins aproape 500 de elevi din școli generale și licee) și faza'finală a Festivalului național „Cîntarea României", manifestare care sintetizează, în formații de mare diversitate și ridicat nivel artistic, talentul și preocupările . creatoare ale pionierilor și elevilor. I

pentru a saluta pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru a-i ura bun venit din tot sufletul în județul lor. Oameni de cele mai diferite vîrste rosteau intr-uri glas numele secretarului general al partidului, scandau* cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.", ex. primînd astfel, prin aplauze și ovații, satisfacția pentru noua vizită de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o efectuează în ținutul Vrancei.Secretarul general al partidului a fost informat de către primul secretar al Comitetului județean de partid cu privire la desfășurarea actualei câmpenii agricole. 'Prima unitate vizitată a fost ferma „Gologanu“ din cadrul I.A.S. Măicănești.Oprindu-se apoi într.un lan de grîu, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra densității necorespunzătoare, subliniind că în acest fel se diminuează din capul locului șansa unor producții mari ia hectar. în discuția purtată cu cadrele de

specialiștii județului, să se ia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului- Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Ro nâ- nia, a efectuat vineri-o vizită de lucru în unitățile agricole din județul Vrancea.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Tosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ilie Radulescu, secretar al C.G. al P.C.R.în cursul vizitei a fost examinat stadiul campaniei agricole de primăvară, felul cum se acționează pentru creșterea producției agricole în toate sectoarele, pentru dezvoltarea și modernizarea acestei ramuri cu o pondere importantă în economia județului.Momentul întîlnirii locuitorilor județului cu secretarul general al partidului a avut loc în cbmuna Slo- bozia-Ciorăști, situată nu departe de municipiul Focșani. Erau prezenți numeroși oameni ai muncii

conducere, cu din agricultura s.a recomandat măsuri ca în viitor însă, mînțarea plantelor să fie . astfel făcută încît să fie asigurate producții cît mai mari pe unitatea de suprafață, adoptîndu-se distanțe optime pentru fiecare tip de cultură în parte.S-a vizitat, în continuare, întreprinderea de selecție, creștere și îngrășare a porcilor Slobozia-Cio- răști. Invitat să cunoască fluxul de producție din cadrul complexului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat apoi diferite sectoare ale întreprinderii.Eu vă felicit pentru ceea ce faceți, pentru ce ați obținut, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, Aveți rezultate bune, dar sînt convins că puteți obține rezultate și mai bune, în acest sens s.a recomandat să se persevereze- In vederea ameliorării raselor, luîndu-se ca repet In.

tetică este surprinsă mod fericit chintesența linei întregi concepții despre om și umanism, concepție ale cărei determinări complexe și cuprinzătoare se găsesc expuse în Programul partidului, în cuvîntările secretarului nostru general.In această concepție, 0- mul reprezintă scopul și valoarea supremă a întregii vieți și activități economice, social-politice și culturale. Inlăturînd proprietatea privată și liehi- dînd exploatarea, acțio- nînd în direcția dezvoltării forțelor de producție, a creșterii avuției naționale, așezînd organizarea vieții sociale, a relațiilor sociale pe temeiurile dreptății și egalității, ale democrației și libertății, societatea socialistă multilateral dezvoltată a creat
Ion UIFĂLEAN

(Continuare în pag. a 4-a)

noua vină care forma
amplificarea con-sale

Foto : Șt. NEMECSEK

superioară de organizare a materiei, acționînd printoate mijloacele pentru sti. mularea însușirilor celor mai nobile ale acestuia, pentru dezvolta tea sensibilității sale, a dorinței și voinței de autodepășire, pentrutinuă a cunoașterii și împlinirea visurilor cele mai cutezătoare de progres, . dreptate și fericire. ,'In această formulare sin- (Continuare îri pag. a 2-a)

Constante depășiri de 
plan, în medie cite 500 
tone de cărbune pe 
lună, obține brigada 
condusă de minerul Flo- 
rea Cîrstea de la secto
rul I al IM. Petrila. 
situindu.se astfel în 
fruntea întrecerii so
cialiste pe mină.

In imagine brigadie. 
rul Florea Cîrstea și 
ortacii Dumitru Rațiu 
și Ioan Wincze.

„Cum ne arganizăm munca, 
așa ne sînt și rezultatele”

Minerii din Lonea vor- mina Lonea, ne mărturisea 
besc cu mîndrie despre Iosif Clamba. Drept să 
rezultatele bune obținute spun, pe Miclea II consi
gn! de-a rîhdul ele briga- der profesorul meu in 
....................................................... • materie de minerit, în or

ganizarea muncii. Am sim
țit că profesorul meu poa
te li întrecut numai prin- 
tr-un plus de efort, de

I 
I 
I 
ț
i

I

da lui Iosif Clamba. In 
primul trimestru, produc
ția de cărbune extrasă 
suplimentar de brigadă a 
lost de 2650 tone. Există 
o deplină concordanță dăruire sau cum mai zic 
între vorbele și faptele ortacii mei „șefule, în 1 
acestui vrednic brigadier luna aceasta băgăm un a- ) 
care știe să se facă 
pectat și ascultat de 
tacii săi de muncă, 
năoară, consultîndu-și 
fii de schimb Victor

res- 
or- 
Bu-
Șe- 
Ră-

ILIHU UCKLtOiU uuguui uțt «- , 
mestec mai bogat" ! A- j 
ceasta e valabil mai cu i 

seamă cînd avem unele J 
greutăți. Pentru că mai J 
întîlnim și noi ăpofize ca- l

bulea, Nicu Neagu, Petru re ne Scad productivita- i 
Mîndruț, Dumitru Iorda- tea* muncii. Dar atunci ’

„băgăm amestecul" hărni
ciei, despre care spurkam, 
ne suprapunem schimbu
rile, asigurăm o. aprovizio
nare de către fiecare 
schimb fără ca procesul 
de, lucru la irontul de 
cărbune să tie-întrerupt. 
Timpul de lucru e scurt, 
mai ales cînd se mai is
că și cite un defect la 
utilaje. Și dacă timpul I 
nu-1 folosești judicios, 
randamentul nu i

che, au căzut de acord că 
angajamentul luat în în
trecerea socialistă nu poa
te fi mai mic decît rea
lizările obținute anul tre
cut. Astfel, minerii bri
găzii s-au angajat ca pî- 
nă la finele anului să rea
lizeze o producție supli
mentară de 9 000 tone de 
cărbune. Un calcul esti
mativ demonstrează că 
dacă brigada merge in 
ritmul realizărilor din a- 
cest trimestru iși va de- depășit. Așa cum 
păși chiar angajamentul 
asumat.

„Eu am învățat la școa
la Iui loan Miclea, cel 
mai vechi brigadier de ia-

juaicios, .
poate li 1 

ne or- l 
ganizăm munca, așa sînt î 
și rezultatele brigăzii. Am 1 .Teodor ARVINTE I
(Continuare în pag. a
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Cultură-
artă

DE LA 1 LA 3"a"
In direct, de la Petroșani, 

pe programul I
Astăzi, vom urmări cu interes deosebit, pe 

gramul I, emisiunea radio fonică „De la 1 la 3“, 
lizată în direct din municipiul Petroșani. Pe 
cursul celor aproape două ore ale emisiunii, vor fi 
prezentate, prin interviuri, radioreportaje și secvențe 
reportericești, aspecte din munca rodnică a minerilor 
și activitatea cercetătorilor privind creșterea produc, 
ției fizice de cărbune, precum și secvențe din activi, 
tatea constructorilor și viața cultural-educativă a 
Văii Jiului.

pro- 
rea. 
par-

Pe șantierul Țesătoriei Lupeni

Se impun măsuri pentru
asigurarea continuității lucruluiUnul din principalele o_ biective de investiții industriale prevăzut să intre în funcțiune începind cu cea de-a doua jumătate a acestui an îl constituie Țesătoria de măta_ se din Lupeni. Pe baza u- . nui nou grafic, la începutul anului «u fost stabilite termene și stadii fizice de execuție astfel încît să se imprime un ritm susținut de lucru Pe șantier. „Avem montate și pregătite pentru probe teh. nologice — ne-a informat sing. Gabor Bogdanffy, reprezentant al beneficiarului pe șantierul țesătoriei — un număr de 46 războaie de țesut. In aceste zile vor sosi specialiștii

uzinelor furnizoare • pentru, a pune la punct toate detaliile tehnice în vede-
Sub semnul urgențe

lor în investiții 
NOILE CAPACITÂ]I 

CARE TREBUIE 
SĂ PRODUCĂ 
ÎN ACEST AN

rea probelor tehnologice la primele utilaje monta-, te. Se mai cer, însă, din partea constructorului, u- nele lucrări pentru . punerea în funcțiune a primelor utilaje".

Pe seama 
creșterii 

productivității 
muncii 

în cărbuneconvins hala mo. con- Aici în
Despre ce fel de lucrări e vorba ne_am la fața locului. In țesătoriei, întîlnim zaicari din echipa dusă de Ion Ciucă. se execută finisajelemozaic pentru viitoarele postamente ale războaielor de țesut. Constatăm că o serie de lucrări finalizate în ultimele zile au creat noi spații pentru montaje nu numai în interiorul halei principale, ci terior. Printre fost terminată de rezistență a de clădire destinatViorel STRĂUȚ

și în ex- altele a structura corpului birou-
(Continuare în pag. a 2-a)

Cu capacități de produc
ție mai mici, dar cu o 
mare hărnicie — așa este 
cunoscut la mina Lupeni 
colectivul sectorului I. De 
la începutul anului pînă 
„la zi“ (9 aprilie) sectorul 
a acumulat o producție 
suplimentară de peste 4009 
tone de cărbune, obținută 
în exclusivitate pe seama 
creșterii productivității 
muncii. Șefii de brigadă, 
maiștrii, conducerea tehni
că a sectorului și întregul 
colectiv acționează cu per
severență pentru ca în 
cinstea aniversării de la 
8 Mai sectorul să extragă 
în plus încă 500 tone de 
cărbune.

situindu.se
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Din activitatea consiliilor populare

Multiple preocupări 
și acțiuni de sezon, 

pe plan agrar
PetroșaniAcționînd în lumina sarcinilor izvorîte din hoțărîrile Congresului al Il-lca al consiliilor d€ conducere ale unităților agricole, al întregii țără- nimi, consiliu) popular al municipiului Petroșani a identificat terenurile virane corespunzătoare pentru a fi cultivate cu legume și zar. zavaturi. In raza Petroșa- nîului au fost identificate 12,65 ha .gstfel de terenuri care au fost repartizate unor instituții, ca Liceul economic și de drept adminsitrativ și Liceul industrial Petro- unități pre-șani, IM Dîlja, de aprovizionare, cum și unor cetățeni. Suprafața terenurilor identificate în Valea Jiului măsoară 40 ha, ele fiind repartizate unor întreprinderi, instituții și cetățeni (286 oameni ai s-a re- cultivemuncii) cărora ii comandat să le cu legume.
Uricqni

popu-

organizam

+ La consiliul Iar Uricani a început acțiunea de încheiere a contractelor cu crescătorii de animale, pentru pășunat. Pe cele peste 1000 ha pășuni vor începe, în următoarele zile, lucrările de curățire, întreținere și fertilizare a pajiștilor.'în zilele acestei primăveri au fost aduși, din pepiniere 500 fire puieți de pomi fructiferi (pruni, meri, peri, vișini, cireși). Toți acești puieți au fost - puși la dispoziția locuitorilor, contracost, pentru a fi plantați în grădini și livezi. imbogă- țindu-se astfel patrimoniu] pomicol al Urica- niului.

(Urmare din pag. I)

reușit să depășim produc- 
t ivit alea muncii planifi
cată cu 1 700 kg/post. la 
noi în brigadă toți oame
nii învață — Neagu, Mîn- 
druț, Cdjocaru, Sterparu, 
și Bud s-au calificat in 
mijlocul brigăzii noastre, 
in abataj au învățat mai 
mult ca la școală, le-am 
prelins meserie așa cum 
am învățat și eu de la 
Miclea".

Experiența de mancă a 
acestui harnic colectiv ca
re știe să se mobilizeze, 
să găsească resurse inter
ne ori de Cite ori se ivesc 
greutăți specifice mineri
tului, a dus la obținerea 
unor rezultate de presti
giu care-1 situează în frun
tea întrecerii socialiste. 
Semnificative sînt spusele 
șefului de brigadă: „La 
noi în brigadă toți oame
nii trebuie să fie buni. Eu 
lucrez cu ei și ei cu mi
ne. Numai prin munca co
lectivă reușim să ne o-. 
norăm sarcinile zilnice, 
să dăm patriei mai mult 
cărbune și de mai bună 
calitate. O brigadă este 
ca o familie și cine nu 
reușește să realizeze a- 
cest climat de familie, de 
întrajutorare în fața difi
cultăților nu va reuși să 
acționeze unitar, eficient".

Banița+ Și consiliul popular Banița a identificat loturile de teren agricol — în suprafață de 1 ha — nelucrat, care au fost_ repartizate școlilor. altor instituții și unor cetățeni din comună pentru a fi cultivate cu legume. In aceste zile au început lucrările de curățire și îngrijire a pășunilor din comună, lucrări care vor fi efectuate pe o suprafață de 30 ha. Pentru extinderea suprafețelor de pășune, zilele trecute s-au făcut defrișări de lăstăriș și mărăciniș pe 20 ha. Totodată au început, și se intesifică, lucrările de fertilizare, a fîneț ’ior și pășunilor.
Aninoasa

e-acestor tăieri aflate pe rod, materialului filaDe remarcatstropii eaperioadă Ani.

ajutorul unei macara. DeȘi două uzine depinde în rcspecta- de începe- tehnologice

< CONCURS. Organizațiile U.T.C. și de sindicat de la autobaza S.T.R.A. Petroșani au inițiat un concurs pe teme de circulație la care a participat un mare număr de șoferi. La tineret locurile fruntașe au fost cîștigate de Ion Bogdan, Biro Endre și Vasile Far. caș, iar la membri de ' sindicat cîștigătorii au

(Urmare din pag. t)premisele obiective și cadrul necesar manifestării și dezvoltării tot mai depline a personalității u- mane.Prin condițiile create . de societatea noastră socialistă omului și dezvoltării personalității acestuia, nevoile lăuntrice. spirituale, ca și cele ale confortului material cresc mereu, într-o interdependentă dialectică, progresulcietății. Umanizarea vieții devine ea însăși o „o. peră deschisă" la înflori. rea căreia fiecare este chemat să-și aducă o contribuție proprie.'Acum, în această perioadă premergătoare marii aniversări din mai, gîn- dul nostru se îndreaptă către partidul care reprezintă lumina unei întregi ' activitatea productivă, noi istorii, partidul care s-a identificat și se identifică cu noi înșine. Am învățat prin și dezla partidul nostru comunist să construim o lume nouă, o lume a făurarilor de gînd și

cil
so-

urma. Cerem explicații în legătură eu acest fapt 'r.g. Gheorghe Băeanu. șeful șantierului 7 construcții al T.C. Ind, Craiova. „Nici azi (la data documentării — n.n.) pînă la ora 12 nu au sosit pe șantier dul
Pe șantierul 

Țesătoriei Lupeni
gherii din formația condusă de Stelian Popescu. Datorită acestui fapt au rămas în urmă cofrajele, fronturile de lucru pentru formațiile de beto- niști". In fiecare început de săptămînă, munca șantier este reluată mari întîrzieri datorită prezentării la timp la cru a unor formații de cru. Constructorii, fiind din alte județe, pleacă în

pecu ne- lu- Ju_
A-co-La dm

fost Nicolae Paul, Ștefan Ionescu și Gheorghe vasiloaie, (P. Beldie, resp.)
+ INTÎLNIRE.Școala generală nr. 5Petroșani a avut loc o intilnire a pionierilor și școlarilor *cu reprezentanți ai miliției municipiului Petroșani, servi, ciul circulație. Întîlnirea a fost destinată cunoașterii, aprofundării și respectării regulilor de circulație pietonală. Este o acțiune care se cere generalizată în toate școli- 

faptă comunistă, a libertății și a demnității umane.Am prima proces tații socialist^ ral dezvoltate, mindri că intr-o perioadă 
parcurs cu succes etapă a istoricului de făurire a soele- multilale- Sîntcm

Omul, împlinirea 
aspirațiilor 

și idealurilor sale
în care, marea majoritate a țărilor lumii traversează momente de recesiune și criză economică, poporul nostru, adevărat stăpîn al tuturor bogățiilor popor și în fața „rampei țării, poate privi cu frun- 1 ~

0 Recent, la Iscroni, în livada de pomi fructiferi tineri, aparținînd consiliului popular comunal Aninoasa, a avut loc o demonstrație practică de specialitate. Zecilor de cetățeni din cătunul Cătănești, veniți în tînăra livadă să asiste la această demonstrație, Li s-au arătat, pe viu, modalități practice de îngrijire a pomilor fructiferi : tăierea coroanei la pomii tineri, fectuarea în livezi folosirea tosanitar pomilor, că în această consiliul popular noasa a pus la dispoziția cetățenilor din comună, deținători de pomi fructiferi, substanțe fitosa- nitare și pompe de stropit pentru combaterea dăunătorilor și protejarea livezilor.
I. balanrilor tehnico-administrati. ve și grupului social. Principalele forțe ale constructorilor sînt eoncentra- în cele două corpuri uzinelor de climatizare, uzina de climatizare1 au fost instalate pepostamente primele ventilatoare de mare capacitate. Cel de-al doilea ventilator tocmai se instala pe postamentul uzinei declimatizare nr. 2, sub su. pravegherea meșterului Nicolae Nițoiu, de la Trustul de montaje și instalații industriale București, cu• le de mare putere, montarea la termen pornirea celor de climatizare mod hotărîtor rea termenului re a probelor ale capacităților de producție din cadrul țesătoriei.Ritmul de lucru pe șantier nu este însă la nivelul cerințelor beneficiarului. Ca urmare, față de graficul de . execuție se înregistrează rămîneri în

tea sus, an de an, la roadele muncii sale. Cînd în țări capitaliste s-a restrlnsam sporit zestrea tehnică 
a întreprinderilor industriale la 1950 miliarde iei fonduri fixe. Cînd șomajul de masă s-a cronicizat în țări capitaliste dezvoltate, noi am creat 

fiecare simbatăt in jurul orei 12 pe la casele lor. Iar lunea... întîrzie de cele mai multe ori... Acum, în perioada cînd a început practic numărătoarea inversă pînă la punerea în funcțiune a acestui im

portant obiectiv industrial se cer luate grabnic măsuri corespunzătoare pentru asigurarea conți, nuității lucrului pe șantier. Fiecare zi, fiecare oră trebuie să fie folosite din plin, acum cînd timpul e favorabil. Printre prioritățile de pe șantierul țesătoriei se numără și retușarea unor lucrări.. Datorită unor „carențe de proiectare* 1 * *', du-le din localitățile Văii Jiului
> D’ALE TELEFQA- 

NELOR. „Alo, 09 ?“ „Nu, ați format 02". „Alo, 02 ?“ „Greșeală, mai faceți o dată". Și tot așa de cî- tăva vreme selectoarele centralei P.T.T.R. din Pe_ troșani fac șicane abona- ților telefonici. Ca și la Vulcan, de altfel. Sîntem curioși pînă cînd, înoer- cînd să vorbim cu Ama, nimerim la... Caiafa !
< RENOVARE. Sala de festivități a prepara- ției Lupeni a intrat de

alte pericu- cursă

numai cinci ani — peste 1 100 000 noi locuri de muncă. Cînd în aceste țlri fenomenele inflaționiste nu mai pot fi stăpînite, noi am asigurat. creșlereă retribuției reale eu 29 Ia sută. In fine, cînd țări se întrec în
Joasaa înarmărilor, noi diminuăm cheltuielile militare și înălțăm tot mai sus. prin munca noastră, marele edificiu al prosperității patriei so- cialiste și al bunăstării întregului popor.Sîntem in fața unui amplu și impresionant bilanț al muncii întregului de lansare" a proiectelor pentru un nou salt în timp, în dezvoltarea noastră e- conomico.socială. Să-i dăm acestui timp al marilor conexiuni întreaga desfășurare pentru a-și etala puterea, valoarea și optimismul Puterea faptelor, valoarea hărniciei și dăruirii în muncă, optimismul robust al unui popor liber și stăpîn pe destinele sale.

In fața 
blocului D 
10 din Vul. 
can, locata
rii nivelea
ză pămintul 
vegetal, a. 
menajîn d. 
straturi pen
tru legume.Foto: St N.

cucelein- Eră. este față chcau- fapt,
în ca-

pă cum afirmă ing. Gheorghe Băeanu, la nivelul de bază al halei nu s.au rezolvat toate problemele tehnice in ceea ce privește hidroizolația. In cana, lele subterane pe unde s-a prevăzut să circule rențil de aer între două uzine de climatizare se constată puternice filtrații de apă. Pîrîul ița, din apropiere, la un nivel superior de cota canalelor de matizare...Indiferent care sînt zele acestei stări de se impune de pe acum, din timp, luarea măsurilor necesare pentru eliminarea infiltrațiilor de apă. Pentru respectarea termenului de punere funcțiune a primelor pacități de producție ale noii țesătorii de mătase trebuie să se acționeze cu mai multă energie, fie menținut un ritm tens de lucru, fiecare zi și oră se fie folosite din plin.
să in-

curînd în reparații capitale. Lucrarea principală este pardosirea sălii cu plăci de marmoră și mozaic și este executată de o echipă de zidari condusă de Kineses Andrei.
* EXCURSIE f&J U.K.S.S. Filiala B.T.T. Petroșani mai primește înscrieri pînă la data de 15 aprilie pentru excursia în U.R.S.S. (perioada 15— 23 mai) pe traseul Moscova — Ulianovsk — Kazan — Moscova.
< DIN NOU SEMIN- 

ȚOMANII. Dintr-o seri-

SFID1ND EXIGENȚELE 
ȘOSELEI

s

; Sfidînd cele mai ele- : mentarc reguli de con- i dui'ă la volan, punînd î în pericol integritatea î semenilor — căci e im- î posibil să nu se știe că j alcoolul alterează refle- : xele — unii șoferi a- i matori sau profesioniști : continuă să se mai uree. ; la volanul propriilor : mașini, ale prietenilor j sau ale întreprinderilor ; sub influența băuturi- î lor alcoolice. Controlul ; mult mai exigent efec- î tuat în ultimul timp de 
î către organele de mili- i ție pentru depistarea u- 
î nor asemenea abateri" a ț scos în evidență în săp- j tâmîna aceasta noi ini'. divizi certați cu regulile de comportare pe șosea. Asttfel, a fdst găsit circulînd sub influența băuturilor alcoolice, la volanul autoturismului l.HD-7792, conducătorul auto Dumitru Luț, șeful unității de mecanică: fină din Vulcan , a cooperativei „Straja" Lupeni. La fel și Ilie Purtător, șofer pe autocamionul 21-HD- 3010, lucrător la ITSAIA. Ambii au fost sancționați cu amenzile prevăzute de lege, iar permisele de conducere le-au fost reținute în vederea suspendării pe timp de două și, respectiv, o lună.

r

i

t

î<

ASUPRA INTERDICȚI
ILOR LEGII, NICI „,ȘE- 
FU" N.ARE VOIE SA 

DECIDĂ ALTFEL...

t

3

in dimineața zilei de 8 aprilie a.c., conducătorul auto Valentin Deliu, de la S.T.R.A',, a fost depistat transportând ilegal, în caroseria autocamionului 21. HD-1497 mai multe persoane, care erau duse la un punct de lucru. Prins în neregulă, șoferul a ținut să se disculpe dînd vina'pe „șefu’“, care ar fi decis această cursă ilegală. Se cere preci*- zat și în acest caz că decizii contrare legilor și instrucțiunilor nu pot da nici măcar șefii de unități sau compartimente din uițjtăți, ceea ce.i obligă pe conducătorii auto, ca și în situația de față, să nu accepte curse ilegale. Altfel, devin direct răspunzători de încălcarea regulamentelor și sînt puși în situația să suporte consecințele.
Duminică, 12 aprilie 

a.c. este permisă circu
lația autoturismelor pro. 
Prietate personală în
matriculate sub numere 
FARA soț.

Rubrică realizată cu 
sprijinul serviciului de 
circulație al Miliției 
municipale Petroșani

soare primită de la citi- A torul Pantelimon Turcilă I aflăm despre proliferarea I în jurul modernului ci- | nematograf „Cultural^ din Lupeni a vînzătoare- lor de semințe și implicit a celor care le fac vîn- zare și consumă „bomboane agricole" în sala de proiecție. Poate ia cineva măsuri!
Rubrică realizată de ■ 
Mircea BUJORESCU I
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Artă ® Cultură

Toate colectivele și formațiile 
în viața culturală a municipiului

Creații ale membrilor cenaclului literar
I
* .

I
implicateViața cultural-educati- vă și artistică din' Valea Jiului se desfășoară. în cea mai semnificativă parte a ei, la cluburile și casele de cultură ale sindicatelor. In rezultatele frumoase obținute de artiștii amatori din municipiu în etapele Festivalului național „Cîntarea României" se află integrată contribuția largă

• a sindicatelor în stimularea creativității oamenilor muncii, în constituirea unor formații și colective cultural-artistice a căror activitate este caracterizată prin inițiativă și legătură directă cu proble
mele social-economice. Dintr-o parte și pînă în cealaltă a municipiului, 
de la Uricani, unde minerii au valorificat cu simț al măsurii și pasiune dansuri populare bătrînești, 
Lupeni, Vulcan sau Pe
trila artiștii amatori, cei care fac parte din formații corale, coregrafice sau din brigăzi artistice, sînt oameni aj muncii din u- nitățile economice și din alte instituții, atrași la procesul de creație și interpretare care se împletește cu activitatea lor profesională. Toate aceste

succese realizate în actuala ediție a festivalului muncii și creației „Cîntarea României" scot în evidentă, mai mult ca o- ricînd, posibilitățile culturale ale Văii Jiului, im- punînd orientarea atenției spre continuitatea pregătirii tuturor formațiilor în vederea realizării unei calități superioa

tuturor manifestărilor din 
cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei", formă de îmbinare 
a muncii libere, creatoa
re, cu afirmarea talentu
lui și sensibilității artisti
ce a oamenilor muncii, 
de îmbogățire a vieții lor 
spirituale".Odată cu venirea primăverii organizatorii ac-

Festivalul național „Cîntarea României!

re în această direcție și eficiența re o dă frecvent, susținute _ și pe scenele cluburilor, cu oamenii muncii, deoarece procesul de constituire a diferitelor formații nu .are un scop în sine, ci este destinat omului. De o valoare deosebită în acest sens este cuvîn- tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită la deschiderea lucrărilor Congresului sindicatelor, în care se subliniază: ,>Tre- 
buie asigurată o orienta-

educativă pe ca- numai contactul prin programe în întreprinderi

minată de modul cum au fost concepute și organizate, de tematica și actualitatea lor, care a fost sau nu reieșită din mijlocul părticipanților. Deși sînt formații bine pregătite, ele participă ' prea puțin la organizarea unor manifestări mai ample, repetițiile pentru apropiata etapă a Festivalului național „Cîntarea României" nu sînt împletite în mod constant cu programe educative și artistice susținute pentru mineri, pentru toți oamenii muncii. In aces- tă perioadă, cînd întreaga națiune înțîmpină cu

Panait Istrati — Valea Jiulu

*

I

Astăzi începe „Decada cărții tehnico-științifi- ce“, integrată în a Vl-a ediție a «Lunii cărții în întreprinderi și instituții», manifestare înscrisă în Festivalul național „Cîntarea României" și dedicată aniversării a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român. în biblioteci și librării se vor deschide expoziții de carte pe

teme ca : „20 de științe ale secolului XX“, „Din tainele universului", „Cartea tehnică în sprijinul producției", „România în deceniul științei, tehnicii, calității și e- ficîenței".în această perioadă în întreprinderile miniere din Valea Jiului vor avea loc prezentări de cărți tehnice (astăzi — „Cartea minerului din abatajele complet", dezbateri școlară și a tineretului în spiritul sarcinilor izvorîte din documentele Congresului al XII-lea al partidului și ale Congresului educației și învăță» mîntului" — luni, la liceul industrial nr. 1 din Lupeni ; „Revoluția tehnică și progresul tehnic" — la I.M. Livezeni), întîlniri cu autori și editori, vor fi organizate, de asemenea, zile ale editurilor.

mecanizate de E. Matacă), („Orientarea profesională

listă, de sindicat și organizațiile de tineret din întreaga Vale a Jiului — trebuie să-și îndrepte a- tenția spre manifestările viitoare de la locurile de agrement și spre calitatea manifestărilor educative desfășurate sub forme multiple (dezbateri, simpozioane, ’ . .'. A de experiență), în întreprinderi și instituții, în căminele de nefamiliști sau în cadrul universită- _______ _ ______ . __________ ților cultural-științifice, 
re eît mai militantă, e- Valoarea acestora este de
ducativă și mobilizatoare cele mai multe ori deter-

tivității educative și artistice — comitetele de _______ __________ ______________cultură și educație socia- ample manifestări politico-educative si cultural- artistice aniversarea a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, activitatea cultural-edu- cativă și artistică din Valea Jiului trebuie' orientată de consiliile orășenești și municipal ale sindicatelor cu mai multă fermitate spre manifestări atractive, care să îmbogățească gîndirea și sensibilitatea oamenilor care trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri.
T. SPATARU

schimburi

ești strateg șt dascal, stegar și arhitect 
ești prezentul jalnic și marele proiect, 
ești motiv de doină ce-nalți al nostru dor, 
albatroși hieratici, sub cerul fără nor, 

Spre firmament cu stele vem duce al tău steag,
Neobosit părinte, partid iubit și drag, 
Ocrotitor de datini, ne aperi vatra, glia, 
Și-nalți pe culmi semețe măreața Românie. 
De-aceea stihul nostru se vrea întinerit, 
Ca zborul ciocîrliei, al păsării măiastre 
Doinit in nopți de veghe, orfeic dăruit, 
Ctțm ne-a lăsat aripe „Luceafărul" ca zestre.

Dumitru NECHIFOR, 
minor, Petrila 
mirificCu flori carbonizate-n vaze Iradiații-n loc de raze Ciuperci atomice-n subsol

mîntPăinînj) mirific, glob fecund, Ai devenit un zar, rotund 
Te. dau de-a dura, veseli, lapovarnă Cameleoni bronzați în în miez de iarnă îngeri de bătătură, care-njură Apostoli cu securea la centurăZei rotofei, marionetă Cu soarta lumii-n servietă Purtînd pe umeri, etalon

Pămîntul minge. Pasă scurtă.Gol.
Vâleriu BUTULESCU

CARNET
SIMPOZION fla-------- ,.------ .---- .... genericul serbării organizată de Școala generală nr. 7 Petroșani în sala Casei de cultură. Această manifestare politico-educativă și artistică cuprinde Și- un simpozion dedicat glorioasei aniversări a Partidului Comunist Român.

♦ „60. de ahi sub mura partidului" este

COMEDIE DE
MARE SUCCES♦ Astăzi, la ora 18, Teatrul de stat din Petroșani prezintă (în sala de la sediu) un spectacol cu comedia „Take, Ianke și Ca- dîr" de Victor Ion Popa.

FAZA REPUBLICANA
PENTRU PIONIERI

pentru și la
< Fâza republicană a Festivalului național „Cîntarea României'1 formațiile pionierilorelevilor are loc luni. Deva. Din Valea Jiului vor participa 9 genuri cultural- educative și artistice: montaj literar-muzical-coregra- fic și grup de muzică folk (Școala generală nr. 6 Pe
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MEDALION LITERAR

SPECTACOLE 
DE ESTRADA
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Cronica filmului

„Martorul știe mai mult

trila), brigadă artistică-■ (Școala generali’ nr. 1 Petrila), grup vocal-instru- mental ritmic și o solistă — pian (Școala generală nr. 5 Petroșani), „Jocuri muzicale" (Școala generală Aninoasa), dansul tematic „Minerii" (Școala generală nr. 6 Vulcan), orchestra de muzică ușoară (Școala generală nr. 1 Lupeni), trio dans modern (Școala generală nr. 1 'Petroșani).
+ „Galeria veseliei Sub acest generic formația de estradă din Petrila prezintă astăzi și mîine spectacole în localitățile Hațeg, Baru, Orăștie Geoagiu.
+ La căminul muncitoresc din Petrila a avut loc miercuri un medalion literar, organizat de biblioteca clubului, consacrat poetului Octavian Goga de la a cărui naștere s-au împlinit, la 1 aprilie. 100 de ani.

Aparenl, „Martorul știe 
mai mult" este un film de 
tacturi polițistă, care a- 
pelează aproape la toate 
instrumentele obișnuite a- 

■ le genului. Numai aparent, 
deoarece el captează in
teresul spectatorului nu 
printr-o fabulație freneti
că, ci prin afinitățile cu 
realitatea, de parcă ar 
vrea să redovedească un 
lucru: că adeseori viața 
(în cazul de față, viața 
socială) este mai inspira
tă decît ficțiunea scriito
ricească.

Scenariștii nu trebuiau 
decît să răsfoiască un co
tidian din lumea capitalu
lui și subiectul era gata 
servit. Fără nici o exage
rare, aproape, zilnic se

CARNET

publică articole senza
ționale despre traficul de 
droguri, care, în ciuda li
chidării filierei 
(de-atunci s-a 
filiera italiană, 
albă făcînd i 
teva ceasuri de la Paler
mo la New York) pros
peră în lumea occidentală!

Narlnd un caz dintre 
at ițea altele, filmul sem
nat de Stuart Rosenberg 
este notabil, mai întli pen
tru intenția sa bună de 
a vorbi despre o proble
mă arzătoare a

franceze 
constituit 

moartea 
doar cî-

lumii oc-

O nouă lucrare a ar
tistului plastic Ladislau 
Schmidt, de dimensiuni 
apreciabile (100 mp), este 
în curs de finalizare în 
holul clubului sindicate
lor din Petrila.

Foto : N. STEFAN
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I| Inteligența embrion» Doboară calmi, în plină I stradă». Popioe-n formă deI grenadă| Pămînt mirific, glob ' fecund| Ai devenit un zar rotund
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cidentale. Și chiar dacă 
nu se ridică la nivelul 
valoric al altor filme, cu 
o mai pronunțată colora
tură socială, „Martorul 
știe mai mult" vorbește nu 
despre un caz particular, 
ci de un fenomen alar
mant. Tocmai de aceea, 
interesează mai curînd 
stratul de semnificații la
tent al peliculei, care trans

pare dindărătul acțiunii 
dinamice.

! Urmărirea spectaculară 
a lui Joe Bonipasa, pipe
rată de faptul că însăși

Dincolo de virtuțile regizorale ale peliculei, ma
rea revelație este Charles 
Bronson, actor de un ta
lent robust. Evoluția sa se
impune printr-o interpre
tare de un liresc desăvlr- 
șit. Lepădind toate clișe
ele justițiarului, Bronson 
oferă și aici o mare crea
ție In rolul locotenentului 
de poliție Congers, mai a- 
dăugînd un rol la bogatul 
său palmares.

Partenerii săi, Jill Ire
land, Rod Steiger, Strot
her Martin, Bradford Dil
lman și Paul Koslo, Sint 
la fel de bine aleși. I- 
maginea lui Fred Koene

prietena fui Bompasa este 
martora principală a acu
zării, conferă filmului un 
spor de alractivitate. Dar 
regizorul Rosenberg des
chide și aici o capcană 
subtilă: nu despre revi- 
talizarea mitului Bonnie și 
Clyde este vorba, ci de 
cu totul altceva, ața cum 
reiese din evoluția ulte
rioară a faptelor. „Marto
rul știe mai mult“ este un 
film bine făcut, cu o ten
siune constantă, realizat kamp este de notă maxi- 
de un regizor necunoscut ma' 
la noi. O. ALEXANDRESCU

t

/
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)dicatorii de preferință exis- tenți pe plan mondial.De o parte și de alta a șosele} se întind plantațiile cu viță de vie ale celebrei podgorii a Coteștilor. Tovarășul Nicolae1 Ceausescu s-a apropiat de un grup de oameni, bărbați și femei, care executau lucrările de sezon, pregătind cu minuțiozitate recoltele bogate ale toamnei.
A

încheierea lucrărilor 
Congresului al XVI-lea 

al P.C. din Cehoslovacia
PRAGA. Trimisul A- gerpres, Constantin Prisă- caru, transmite : Vineri, la Palatul Culturii din Pra- ga au luat sfîrșit lucrările celui de-al XVI-Iea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia, la care au luat parte 1450

Prezențe 
românești

CAIRO 10 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei pe care o efectuează în Egipt, în cadrul schimburilor ro- mâno-egiptene în domeniul tehnico-științific, Valeria Ceoceonică, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a fost primit de prof, dr. Ibrahim Badran, președintele Academiei egiptene pentru cercetare științifică și tehnologie.Răspunzînd- mesajului transmis de oaspetele român din partea conduce- ' rii C.N.S.T., președintele academiei egiptene a rugat să se transmită tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, savant- de renume mondial, un mesaj de deosebită stimă și recunoștință pentru încurajarea colaborării țehhico- știir.țifice între cele două țări.
„Industria armelor" se apără împotrivaCererile, tot mai insistente de a se institui un control strict asupra vânzării . de arme de foc în S.U.A,, sînt îndreptate. împotriva unei ramuri a industriei care nu este supusă nici unor restricții din partea statului și ale cărei produse periculoase pot fi lesne procurate de oricine — fie la magazin, fie pe piața neagră.Experții estimează că cel puțin jumătate din cele 226 de milioane de americani posedă o armă de foc. în S.U.A. se fabrică anual 2,2 milioane de revolvere și pistoale ; alte 230 000 provin din străinătate. Din vînzarea . cu amănuntul a acestor arme se realizează venituri de aproximativ

în cursul dialogului înfiripat aici, secretarul general al partidului s-a interesat despre mersul lucrărilor, întrebîndu-i pe cei prezenți cum merge treaba, ce cîștiguri realizează, ce mai au de făcut în continuare. S_a constatat că se muncește eu spor, efectuîndu-se lucrări de bună calitate.Trebuie să plantați vița de vie în rînduri mai a- propiate, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să micșorăm distanța dintre rîn- 

de delegați — reprezentând pe cei 1,5 milioane comuniști cehoslovaci — precum și invitați din țară și delegați de peste hotare.Congresul a ales noile organe de conducere ale Partidului Comunist din Cehoslovacia.în prima ședință plenară a noului Comitet Central, Gustav Husak a fost reales în funcția de secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

DUPĂ CAMERA reprezentanților, la rîndul său, Senatul belgian a acordat, in noaptea de joi spre vineri, — la sfirșitui dezbaterilor pe marginea programului guvernamental — votul de încredere noului cabinet cvadripartit, condus de primul ministru, Mark Eyskens.
AMBASADORUL nicara- guan la Națiunile Unite, Alejandro Bendana, a transmis secretarului general al O.N.U. Kurt Wald. helm,o notă de protest în legătură cu faptul că Nicaragua a devenit o țintă a „politicii de destabilizare promovate de anumite cercuri11 din Statele Unite.

VÎND cort nou de 4 persoane. Telefon 41631, după masă. (321)VÎND Moskvici 408. Informații 41748 Petroșani, după ora 16. (323)VÎND casă trei camere, grajd, stare foarte bună, satul Zeicani, județul Hunedoara. Informații Oțelul Roșu, telefon 30817. (325)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Petri- șor Eugen, eliberată de I.M. Paroșeni. Se declară nulă. (324) =■
Cu sinceră afecțiune, 

foștii colegi de muncă 
din cadrul redacției zi
arului „Steagul roșu" 
își exprimă profunda 
compasiune pentru fa
milia îndoliată a celui 
care a fost, timp înde

CAUZA PRINCIPALA a accidentului de avion soldat cu moartea fostului premier portughez Fran-
256 milioane dolari. Pentru a se obține o licență de fabricare e necesară doar o taxă de... 5o de dolari achitată Ministerului 

Din presa străină
(„DIE WELT“)de Finanțe; întrebări nu se pun. Aceeași situație este valabilă pentru cei aproximativ 150 000 de negustori de arme de foc înregistrați în S.U.A. Ei plătesc pentru autorizația de vînzare numai 10 dolari.Arma pe care a folosit-o Hinciey, care a încercat să-l asasineze pe preșeiiin- 

duri. Mai bine modificăm, îngustăm tractorul pe care îl folosim, deoarece pă- mîntul. știți bine, nu-1 putem lărgi. Numai așa va crește și producția. Vor crește și veniturile dumneavoastră. Alegeți soiurile cele mai bune care să servească acestui soop, a subliniat secretarul general al partidului. în câțiva ani trebuie să faceți un salt în creșterea producției agricole la hectar.Despărțirea de locuitorii

Intervenție românească 
la reuniunea general-europeană 

de la
MADRID 10 (Agerpres).— Vineri după amiază, după încheierea ședinței plenare, lucrările reuniunii general-europene din capitala Spaniei s-au întrerupt potrivit consensului intervenit între statele participante la C.S.C.E. Ele vor fi reluate la 5 mai.în cadrul ședinței plenare de vineri a luat cuvântul reprezentantul României, ambasadorul Ion Datcu, care S-a referit la stadiul actual ah lucrărilor Reuniunii, la importanța deosebită pe care țara noastră.

cisco Sa Carneira, a constat in insuficiența carburantului — relevă raportul definitiv ăl comisiei de anchetă. Raportul nu exclude ipoteza unui furt de carburant survenit cu puțin înaintea decolării, dar precizează că „nu este posibil să se stabilească o legătură între un asemenea furt și . intenția criminală de a provoca un accident fatal*1.
ÎN CAPITALA Italiei au luat sfîrșit lucrările seminarului internațional pe tema rolului cooperării în procesul dezvoltării, la care au luat parte reprezentanți ai statelor arabe, ai Italiei și altor țări din sudul Europei.
WILLY BRANDT, președintele Partidului Social-- Democrat din R.F. Germania, s-a pronunțat împotriva unei influențe a S.U.A, asupra luării de decizii în ce privește bugetul militar al țării sale, relatează agenția D.P.A.

tele Reagari. este foarte cunoscută în lumea interlopă din S.U.A., deoarece costă numai 47,50 dolari. Ea este frecvent utilizată
«rde cei care comit jafuri cu mină înarmată.S.U.A. sînt singura țară occidentală industrializată în care utilizarea armelor de foc nu este strict reglementată Ia nivel național. în Congresul american se discută acum despre această chestiune. Dar industria producătoare și negustorii de arme de foc 

Vrancei a avut loc în comuna Cotești, într-o atmosferă însuflețită. Tineri și vârstnici și-au reunit vocile pentru a aclama pe secretarul general al parti, dului, președintele țării.Dintre ei mulți au ținut să-i înmîneze flori, să-i siringă mâna, să-i mulțumească pentru vizita făcută, să-i ureze în cuvinte pline de, afecțiune, sănătate și putere de muncă în fruntea partidului și statului.

Madridpersonal președintele Nicolae Ceaușescu o acordă încheierii cu succes a forumului general european. Evidențiind că ne-’ 'gocierile de pînă acum nu au dus la rezultatele scontate, vorbitorul a arătat că opinia publică, popoarele europene sînt profund interesate în convenirea la Madrid a unor măsuri concrete, de substanță, care să contribuie la ameliorarea situației internațio- nale și la diminuarea tensiunii actuale.
„Despre bugetul R.F. Germania se hotărăște în R F. Germania, și nu la Washington11, a spus el.

COMITETUL pentru problemele bugetului al Senatului S.U.A. a respins, după aproape o lună de dezbateri, proiectul de buget pe anul financiar 1982, care începe la 1 octombrie.
CU TRILejul reuniunii Comisiei executive a C.l.O. s-a hotărît ca, în cazul cînd federațiile internaționale interesate își vor da acordul, tenisul și base- ballul să fie admise ca sporturi demonstrative la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles din 1984. La turneul de tenis ar urma să participe .32 de concurenți : 16 bărbați și 16 femei, iar la baseball, patru echipe.

controluluidispun la Washington de un lobby puternic și foarte influent — ,,Rifle Association of America11. Astfel, incît în Congres se aud din nou voci care se ridică „în sprijinul dreptului individului la autoapărare11. Deși de la începutul acestui secol în Statele Unite au murit împușcați peste 750 000 de cetățeni, iar anual își pierd viața în schimburi de focuri aproximativ 17 000 de oameni, lobbyul armelor de foc se străduiește din răsputeri să a- crediteze ideea că o interdicție în acest sens nu ar fi eficientă, întrucât ea n-ar putea opri baia de sînge.
(Agerpres)

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie : Un ostatic în plus ; Republica : Titanic vals; Unirea: Martorul știe măi multLONEA : Porțile dimineții.ANINOASA : Testul pilotului Pirx.VULCAN — Luceafărul : ABBA.

LUPENI — Cultural i Marfă furată ; Muncitoresc : Caută vîntul.URICANI : Vizită la domiciliu.
9,00 Teleșcoală.10,00 Film artistic.TI,40 Limba română.12,00 Concert Modest Mussorgski.13,00 Mbzaic cultural- artistic-sportiv.18,35 Săptămîna politică.18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.30 Călătorie prin țara mea.19,55 Teleenciclopedia.20,40 Film serial: Da

llas. Episodul, 4.21.30 Un zîmbeț printre melodii.22,10 Telejurnal. Sport.22,25 Nocturnă TV.
RADIO5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale.6,00 Radioprogramul dimineții.
COOPERMIVA IIE CONSUM 

HATFK
J>. ;

prin agenții achizitori din zona Văii Jiului 

cumpără

CAI REFORMĂ

Recepția pe luna aprilie a.c. are loc în 
data de 22, între orele 11—15 la centrele de 
preluare din Bănița, Petroșani, Vulcan,’Lu- 
peni, Uricani la bazele I.R.I.C.

Deținătorii de cai vor avea acte de pro
prietate și certificat de maleinare.

Relații suplimentare se pot obține la 
UJ.C.C. Deva, biroul achiziții — telefon 
14530 sau Cooperativa de consum Hațeg, 
telefon 70013,

Mica publicitate

DECES

9,05 Audiență radio Ia■ Tecuci, . .10,-00 Buletin de știri.10,05 Revista lițerarăradio. Partidul, ctitor de cultură și civilizație socialistă (IV).10.40 Cîntece și jocuri populare.11,00 Buletin de știri.11,05 Atlas cultural.11,35 Avanpremieră Ra- dio-TV.12,00 Buletin de știri.12,05 Radiopublicitate.12.30 Din comoara folclorului nostru,J3.00 De la 1 la 3. Tara în cea de a 60-a primăvară a partidului.15,00 Meridian-club.16,00 Radiojurnal.16.15 Cîntece patriotice.16,30. Interprețî de mu- • zică populară.17,00 Buletin de știri.17,05 Șlagăre de pretutindeni.18,00 Orele sării. Radiojurnal.18.15 Reportaj pe glob. 19,00 Știri.19.30 Săptămîna politică internă și internațională.20,00 La hanul cu cîntece.20.30 Faptele de azi, temelia țarii de mîinc (II). Geologii, cititori ai a- dîncurilor.20.40 Radiorecording.21,00 Buletin de știri.22,00 Radiojurnal.22.30 Ring de dans.24,00 Buletin de știri.

PIERDUT legitimație de student pe numele Șchiopu Gheorghe, eliberată de Institutul de mine Petroșani. Se declară nulă. (326)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Culcsar Mihai, eliberată de A.U.T.L. Petroșani. Se declară nulă. (327) ’PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dajic Gheorghe, eliberată de S.T.R.A. Petroșani, bon de predare a 12 piei la Tă- băcăria Hațeg și un cupon pentru o rație de cărbuni. Se declară puie. (331) 
lungat, un conștiincios 
slujitor al presei în 
Valea Jiului.

RIEGELHAUPT 
ALEXANDRU, 

înmormântarea dumi
nică, 12 aprilie, ora 14.

KlU.k piA Șl AD.VUNlblKAJ IA i Petroșani, st». tiepuidicii or. 90, telefoane 416 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republici) ut. 67.


