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forța politică conducătoare 
a societății noastre

Încheierea convorbirilor oficiale dintre 
președintele Nicoiae Ceaușescu 

și președintele Constantin Karamanlis

socialisteSe împlinesc, astăzi, 61 de ani de Ia crearea 
Partidului Comunist Ro
mân, Evenimentul se înscrie marea cronică de aur -a-(patriei noastre ca un moment de referință pentru amploarea pe care a luat-o, de la această dată, mișcarea muncitorească și lupta maselor populare din România împotriva nedreptei orîn-, duiri capitaliste... încă de la înființarea sa, continuînd bogatele tradiții de luptă ale poporului, acționted cu înflăcărare, cu pasiune revoluționară și înalt spirit ' de sacrifici u, partidul Comunist Român s-a i- ‘ dentificat cu năzuințele celor ce muncesc, cu î- pălțătoarele aspirații ale P-,----- ,_____________ —mai bună, pentru dreptul ganizînd de a-și clădi liber viitorul. Reunind în rîndurile sale cei mai înaintați și conștienți muncitori, țărani și intelectuali, partidul s-a afirmat prin u-

—--------------------- ------

manismul și clarviziunea orientării sale ’ politice, dobîndind un imens prestigiu în țară și peste hotare, bucurîndu-se de îriȘ crederea nețărmurită a

h
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1962

maselor populare. Scos în afara legii, din 1924, partidul și-a intensificat acțiunile îmbinînd munca poporului pentru o viață legală cu cea ilegală, or- • ' 1 șj conducted lupta clasei muncitoare pentru drepturi și libertăți democratice, pentru înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională. Actul istoric al in-

surecției naționale antifasciste și antiimperia- liste de Ia 23 August 1944 
a fost rezultatul unei laborioase strategii desfășurate de part: ’ul comunist care a mobilizat și "indus cu clarviziune și fermitate revoluționară forțele progresiste ale ță- , rii spre o victorie de răsunet internațional.După Eliberarea patriei, Partidul Comunist Român a desfășurat o amplă și r dnică activitate pe frontur construcției socialiste. Sub conducerea partidului, care a aplicat în mod creator principiile marxîsm-leninismului la condițiile ritățile țării fost obținute . ce în ce mai te domeniile ce și social-economice. A început vastul proces de industrializare socialistă a țării, s-a acționat eu stăruință pentru dezvol-

Vineri dimineața s-au încheiat convorbirile oficiale dintrp președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și președintele Republicii Elene, Constantin Karamanlis.La convorbiri au participat tovarășa El e n a Ceaușescu, prim-viceprim- . ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.La încheierea convorbî-

rilor, cei doi șefi de stat au apreciat rezultatele amplului și fructuosului dialog purtat în cadrul vizitei, exprimînd încă o dată hotărîrea României și a Greciei de a dezvolta conlucrarea româno-elenă, a- tît pe. plan bilateral, cit și pe arena internațională, de ă-și spori contribuția la eforturile pentru o largă colaborare și înțelegere în Balcani, în Europa și în

întreaga lume, pentru destindere, dezarmare și securitate, pentru promovarea unei politici de independență și pace.Președinții Nicoiae Ceaușescu și Constantin Karamanlis au apreciat de comun acord că este in interesul celor două popoare continuarea dialogului ro- mâno-elen la nivel înalt.
(Continuare în pag. a l-a)

Adoptarea Comunicatului comun

și particula- noastre, au succese din mari în toa- vieții politi-
(Continuare în pag. a 3-a)

La încheierea vizitei de stat în Republica Elenă,, președintele Republicii Socialiste România, Nicoiae Ceaușescu, și primul ministru al guvernului grec.
Andreas Papandreu, au a- bunele relații existente în-doptat un Comunicat co- tre cele două state, de amun, conscmnind înțelegerile și rezultatele la care s-au ajuns, Hotărîrea de a dezvolta în continuare conferi noi dimensiuni colaborării româno-elene a- tît pe plan bilateral, cîl și pe arena internațională.
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Momentul soiemn al predării! 

ștafetei bărbăției
pecte reciproc, să se aju
te la greu. O familie ar
monioasă, cu „bătrîni‘‘ și 
tineri din Mogoș, dar și 
din alte părți ale țării, 
români, maghiari, ger-
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mtd^bine de doua decenii. Din vechiul nucleu mail 
' aduce aminte, acum sint în brigadă Miclea ț

■»
— Te-aș lua la mine 

în brigadă, dar nu știu, 
ai venit numai să ne vezi 
sau să muncești, își aduce 
aminte șeful de brigadă 
Iosif Clamba de vorbele . . . ..............
lui Miclea Ion III, după mani, vrednici bărbați.

Din vechiul nucleu maii r -și aduce aminte, acum sint in origuaa nitaeu ț i cinci consăteanul său din Angliei, dar și fiul său 4 ț Mogoșul Apusenilor, du- Aurel, Miclea Nicoiae,}
i pă 32 de ani de minerit, fratele forhaierului, Teu-ț
J iese la pensie aureolat de șan, unul dintre cumnați;i 
ț glorie. Cine nu-și aduce Vasile Băieșu a lăsat în !
4 aminte de celebra briga- loc pe Ion Boteanu, gine- îV
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aminte de celebra briga
dă de la I.onea, care a 
asigurat vetrei de lumină 
a țării, munți întregi de 
cărbune. Plusul realizat 
numai în anul trecut e- 
chivalează cu. producția 
minei Lupeni pe două zile. 
Drumul* spre glorie, a 
fost insa greu, pornit de 
la lopată. Munca în sine

rele său, care a preluat ț 
cîrma brigăzii după 1 4 Mai. Dovedindu-se des- J 
toinici, mulți dintre ei au ț 
fost promovați. Iosif 4 
Clam ba a preluat din ’67, J 
brigada lui Pamfilie Mi- ) 
clea, au mai ajuns șefi ț 
de brigadă Iosif și Cons- | 

nu aduce satisfacție dacă tantin Solomon, Grigore 4
vrs,,Negrubrigada nu constituie un 

colectiv bine cimentat. 
De-a lungul deceniilor, or
tacii au învățat să se res-

Mîndruț, Viorel
■ . Ion VULPE • ț

unu

In pagina a 3-a
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făuritorul destinului nostru socialist

Din primele zile ale 
cărbune peste prevederi

I.M. BARBATENI
într-o singură zi, plus

690 toneCea mai înaltă producție zilnică de cărbune ■ peste prevederi a înregistrat în data de 6 mai colectivul I.M. Bârbăteni — plus 693 tone de cărbune copsifica- bil. Contribuția deosebită la această importantă depășire aparține colectivului din sectorul carieră Cîmpu lui Neag. De la începutul acestei luni, prin depășirea zi de zi a sarci-

nilor planificate, colectivul de aici a cumulat un plus de peste 2000 tone de cărbune cocșificăbil.
I.M. PETRILA

Creșteri la producția 
fizicăRealîzările din această lună la producția fizică de cărbune au crescut la I.M. Petrila. comparativ cu mediile zilnice ale lunii aprilie, cu peste 250 de tone pe zi. De la începutul a- cestei luni, pe locurile de

frunte ale întrecerii se filează colectivele sectoarelor IV — cu 213 tone extrase peste prevederi, V — plus 161 de tone, și III — plus 158 de tone. O intensă mobilizare a potențialului propriu o dovedesc brigăzile conduse de Constantin Alexa, Alexandru La- zov, Gavrilă Jur; tei, Ștefan Alba și Constantin Cos'.na.
I.M. VULCAN

l’e loc de frunte

Felicitat călduros de colectiv, Ion Miclea III și-a încheiat activitatea productivă după 32 de ani muncă

Cu cele aproape 13 000 tone de cărbune extrase peste prevederi în primele patru luni ale anului, sectorul l ai I.M. Vulcan se situează pe primul loc al întrecerii sectoarelor productive. Și in această lună se menține in frunte, realizînd piriă ieri un plus de 703 tone. Locurile ' de frunte sint ocupate de formațiile conduse de Mihai Dudescu, Mihai Neștiari și Ștefan Garițz.

vîrf 'te viața culturală 'din Valea Jiubii. manifestările care au sîmbăta și duminica reprezintă o sinteză a capacității creatoare in acest domeniu. Despre sti-țictura activității culturale de astăzi și mîine am solicitat detalii de la tovarășul Nicoiae Bîldea, activist al Consiliului municipal al sindicatelor.— Ce manifestări cultu- ral-educative și artistice au loc în aceste două zile ?— Programul de activitate al cluburilor și casei de cultură este dedicat celor două evenimente ani- versative din viața poporului nostru :.. împlinirea a 61 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, și 105 ani de la proclamarea Independenței de stat a României. Dintre. . cele mai semnificative manifestări de astăzi amintesc: la Lupeni, o expunere consacrată celor două evenimente istorice, urmată de un -.spectacol de muzică și poezie patriotică ; la . Uri-Tiberiu SPATARU
(Continuare in pag. a 2-a

o datorie de mare responsabilitate civică

(Continuare in pag. a 4-a)

(Continuare în pag a 2-a)

Pentru cetățenii din circumscripția electorală 
județeană nr. 70, Petrila,

Cetățenii cu drept de vot din circumscripția electo- raluă județeană nr. 70, Petrila sint chemați mîine, 
9 mai, l.â urne. După cum s-a anunțat, în această circumscripție electorală — rămasă vacantă — au loc duminică alegeri parțiale de deputați, în vederea cărora și-a depus candidatura, din partea Frontului Democrației și Unității Socialiste, tovarășul Viorel I'aur, prim-secretar al Comitetului municipal de

partid, primarul municipiului.Consiliul-popular al orașului Petrila â încheiat pregătirile .pentru alegeri. In vederea deșt.i .urării alegerilor în bune condiții au fost afișate listele cu alegătorii, au fost operate eventualele omisiuni. De asemenea, au fost constituite secțiile de votare și arondate străzile aparținătoare
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mereu împreuna 
cu cetățeniiDespre munca obșteascădesfășurată de deputațl sînt multe de spus. Comunistul Nicolae Popon, e la vîrsta cînd și-a încheiat de boratorul de fizică și chi- mult activitatea productivă. Nu mai lucrează to producție, dar In calitate de membru de partid, activează pe tărîm obștesc sprijinind munca pentru gospodărirea și înfrumusețarea orașului, mai ales ta circumscripția electorală ta care cetățenii i-au acordat încrederea alegîndu-1 ca deputat ta Consiliul popular municipal. Așa se explică faptul că, deți locuiește tatr-un apartament în bloc, poate fi văzut deseori prin colonia de jos a orașului stînd de vorbă cu cetățenii, aseultîndu-Ie sugestiile și propunerile, iar acolo unde există posibilități trecînd împreună la înfăptuirea lor.Din discuțiile purtate cu cadre didactice de la Școala generală nr. 2 s-a constatat că pentru astuparea gropilor din curtea școlii, curte nepavată tacă, sînt necesare cîteva camioane eu zgură. Deputatul a solicitat sprijin edililor ora- ^ șului. L-a primit. In curtea școlii au fost aduse 20 de camioane cu zgură. îm- prăștierea șî nivelarea ei s-a făcut de către elevi sub îndrumarea cadrelor didactice. Tot la școală, Ia-

MAI ji IUNIE
ale ordin i și curățenie

inie avea mese necorespunzătoare efectuării experiențelor practice. Prb- - fesorul de fizică a conceput niște mese pentru am- ’ fiteatru, dar se punea problema confecționării lor. A discutat cu deputatul. Cum școala este patronată de IM. Dîlja, s-a solicitat sprijinul conducerii minei în această direcție. Și el a venit prompt. Cîteva materiale, cart r.» mai puteau fi folosite în alt scop, un sudor șl mesele au fost confecționate. Cît despre montarea meselor, operația a fost făcută de copii sub îndrumarea profesorului. Acum există condiții optime șî eficiente de predare a fizicii și chimiei.De curînd a avut loc a- dunarea generală a comuniștilor din organizația de bază de partid din cartierul nr. 6, unde este secretară tovarășa Elena Hamz. A- vînd la ordinea de zi și probleme edilitar-gospodă- rești a fost invitat să participe și deputatul. Cu acest prilej s-a discutat cum trebuie îndrumat ți sprijinit comitetul micilor gospo-

f

dari, constituit in cartier. Se cuvine menționat faptul că din acest comitet fac parte elevi «îrguincioșia învățătură, cărora le place ordinea și curățenia, dintre care amintim pe Nicolae Ionică, Gabriela Morușca, Marcela Iedu, Gabriela De- lean ți alții care pot fi e- xemple pentru mulți cetățeni din cartier.
D. CRIȘAN
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IE, CU TOȚII LA VOT!
(Urmata din pag. 11din care cetățenii urmează să participe, duminică, la vot. . Facem cunoscut și pe această cale alegătorilor dta circumscripția electorală județeană nr. 70 Pe- trRa, secția de votare de care aparține strada lor și unde urmează să se prezinte la vot. Au fost constituite 2 secții de votare. U- na dintre secții (nr. 6) se află la clubul sindicatelor Petrila, la aceasta vor vota cetățenii cu domiciliul în străzile Bicaz, Castanilor, Cărbunelui, Cocoșului, Dacilor, 11 Iunie, Karl Marx, lor, T. Vladimirescu Primăverii, Rîndunicii, 1’

nr. 1—37, 39—173, blocurile deschide miine dimineața,53, 54, 55, 57, 73, 79, cămi- la ora 6. Se creează astfelnul de nefamiliști nr. 2, posibilitatea tuturor ale-precum și blocurile nr. 1— gâturilor din dreunșerip-11 din cartierul 7 Noiem-*\ ția electorală să se prezinte brie. Cea de-a doua secție \>ja urne și să-și exercite de votare (nr. 7> se află ta dreptul de vot din primelelocalul Școlii generale nr. ore ale zilei.1 Petrila, unde își vor e- Cetățeni din circnm- xercita dreptul de vot ale- ' scripția electorală județea- gătorii domieiliați în stră- nă'nr. 79 Petrii» 1 PARTI- zitoNicoîae Băîcescu, Cre- CIPAȚI CU TOȚII LA menii. Al. I. Cuza, Digului, B*' nr. 7G Petrii» i PARTbmenii. Al. I. Cuza, Digului, VOT 1 Vă îndepliniți ast- Florilor, Grădiștei, -.Minei, fel datoria de cetățeni, o Privighetorilor, Prundului datorie de mare răspunde- — blocurile 1—8, nr. 9—10, Republicii — nr. 2—78, 80 —160, blocul 31, Alexandru Sahia, Victoriei, Vînători-Rîndunicii, blocurile 36, 37, 38, precum Romanilor, Roșia, Mihail și căminul de nefămiiiști Șadoveanu, Trandafirilor, nr. I.Vulturului, Republicii — Secțiile de votare se yeg

re civică. Votînd candidatul F.D.U.S., votați pentru viitorul prosper al orașului, pentru noi împliniri ta dezvoltarea economlco- socială și urbanistică, pentru creșterea eaBtâții vieții în întregul nostru municipiu.
Momentul solemn

(U^nor* <Hn pag. XJ

al »»

deviza — în primul rînd 
datoria, împreună la greu, 
dar și la bucurii. O vre
me am avut, așa, a ne
mulțumire. Pin fata mea, 
Aurica, nu puteam face 
frontalist. Fata și-a ales 
singură drumul în viață.

de moț, moț care a iu- așa vor proceda-fi cei ea- 
crat la.„ Miclea. El, ca șp re vor veni în eofeii.ritare 
Mircea Pui, or mezinul 
schimbului Nicolae Szabo, 
ori Vasile Fluturaș și cei
lalți, vorbesc cu multă 
prețuire despre șeful de 
brigadă, despre veterani; 
doresc sări ajungă, der 
să-i și întreacă in fapte 
de munci. Așa au fost 
educați, așa ii vor educa 
fi ei pe vXitorii ■mineri.

— La „școala" noastră, 
zice Ion Boteanu, învă
țăm să fim oameni ca a- 
devărat. N-au ce căuta 
printre noi cei care fac 
nemotivate sau nu pun u- 
mărul cu nădejde. Cînd 
auzi de uri miner de la 
Miclea nu-ți faci proble
me, știi că. ai de-a face 
cu un miner cu a înaltă 
conștimță muncitorească. 
Fon Miclea IU na-și face 
griji, ortacii lui iși vor 
face datoria am. trebuie^

și alții. Șl brigada lai 
Cîamba a „roit". Pin „ca
mera" lai an fost promo
vați șefi de brigadă Petru 
Mîndruț, Nicolae Golea, 
șeful de schimb Ion Go- 
geanu. Pintilie Zorită, Pri- e studentă In ultimul an 
săcaru, Golea, Negru — 
alt Negru, Aurel — sînt 
maiștri. Ștafeta a fost 
preluată de cei tineri, Mi
clea Ion UI se mîndrește 
azi cu Nicolae rilimon, 
eu unul din frații Mîn- 
druț, ea Ștefan Reisz,. cu 
Ot'itliu Măteșan, cu Ma
tei Ballnt și alții.

— Pupă mine vor ieși 
la pensie Alexandru Ui- 
tigaș, Macovei Blaj, Ghe- 
rasim Pusok, Ion Cosma, 
Gkeorghe Gherasim. Li 
se apropie și lor sorocul, 
dar știu că nu ne-or face 
de rușine ăei tineri. La 
noi în frontal au învățat

în mijlocul nostru. Ștafe
ta, cum ziceți dv., va fi 
în mîini bune. Mei sînt 
destui munți de cărbune 
cu care să asigurăm lu- 

- mina continuă a patriei.
, Munți de cărbune, pe 
care vrednicii mineri din 
„școala" lui Miclea î» î- 
nalță prometeic spre bi
nefăcătoarea lumtaa a pa
triei. Peisaj mirific, în- 
nobiltnd biografia unor 
oameni exemplari, prin 
modul in care își înde
plinesc menirea de miner. 
Iată dece, sărbătorirea 
ieșirii la pensie, chiar 
daeă oferă clipe de me
lancolie nu se constituie 
intr-un tablou melodra
matic, ci dimpotrivă, In- 
tr-un moment solemn al 
continuei ștafete, a bărbă
ției.Azi și miine—zi’e de intensă 

activitateDin dorința de a înfăptui obiectivele lunilor de ordine și curățenie — mai și iunie —, astăzi și miine vor fi organizate în toate localitățile din Valea Jiului ample acțiuni gospodărești șl de înfrumusețare.
în unitățile eeonoeiice sînt programate și vor fi finalizate cu participarea colectivelor de oameni ai muncii acțiuni pentru întronarea ordinii to incinte și pentru curățirea și înfrumusețarea zonelor pre- ~ uzinale.O obligație deosebit de importantă revine colectivelor celor două exploatări de gospodărie locativă și comunală din Petroșani și LupenL Cu forțe umane șl mijloace mecanice ' de:. excavare, încărcare și transport, acestea vor continua activitatea de eliberare a amplasamentelor viitoarelor edificii urbane. In Petroșani forțele vor fi concentrate la eliberarea amplasamentelor din străzile. Vasile Conta, Ion Bu- dai Deieanu și Republicii, la transportarea molozuluiși valorificarea materiale- țiilor, a străzilor și cartie- lor recuperabile. \ relor, a tuturorAstăzi și miine cetățenii <» fac parte din din cartiere, în

cărora sînt mobilizate școlile și organizațiile U.T.C., vor continua săparea porțiunilor bătătorite din zonele verzi, aranjarea și plantarea rondurilor de flori, strîngerea pietrelor, hîrtiilor și resturilor vegetale de pe spațiile dintre blocurile de locuințe ori destinate jacului copiilor.
în vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație, a transportului în comun în special, azi și mîine se va deeapa, nivela eu piatră și reasfalta suprafața carosabilă a podului de la Livezeni, precum și a variantei provizorii de la pod pînă la fabrica de produse lactate. Plombările necesare pe unele porțiuni de di*um asfaltat, precum și pietruirea și alte reparații menite a îmbunătăți condițiile de desfășurare a circulației este bine să se bucure de o atenție priori^ tară.
OAMENI AI MUNCII ! 

CETĂȚENI! Participați la acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a incintelor întreprinderilor și institu-spațiilor cadrul sprijinul nostru de muncă și viață !
r

I r __■ nifestărilor politico-eduea- | tive șî cultural-sportive • „Primăvara pionieriei vul- Icănene", la Școala generală nr. 6 din Vulcan, a avut
I1

• DIALOGUL GENERAȚIILOR. în cadrul ir,a-
a pionieriei yul- i Școala generală— . 6 din Vulcan, a ayut Ioc, joi, o întîlnire a elevilor din clasa a VIII-a cu mineri, energeticieni, cdns- | tructori și confecțfonere. I Desfășurată sub genericul l .Dialogul generațiilor», ara- ■ V:.|. ni — —•«» Ml

i

în seara zilei de joi, 6 mai a.e., împreună cu a- genți de circulație din Vulcan și Luptai am urmărit respectarea normelor de conduită rutieră, starea tehnică a autovehiculelor; locurile de parcare pe timpul nopții. In cîteva ore numărul celor aflațî în culpă a fost destul de mare.Ora 22,40. Autocamionul 21-HD-4143 — mașina de

nifestarea a prilejuit un u- til dialog despre valorile sociale și etice ale meseriei alese.• BUNII GOSPODARI. In spațiul zonei verzi din jurul blocului 22 de pe strada Independenței, Petroșani locatarii au amenajat ronduri cu flori și gar
duri vii din trandafiri. A- 
cești buni gospodari și-au 
făcut și mici grădini în 
oare cultivă legume. Inedi
tă este inițiativa unul inl-

la Institutul de mine, la 
„electro"

Cel mai tînăr schimb, 
condus de Martin Balint, 
a venit Imediat după șut, 
să-l sărbătorească pe Mi
clea, să-i ureze si stSpl- 
neaseă sănătos bastonul 
de pensionar, primit oda
tă cu maiștrii Tiberiu Ni- 
eolau și Victor Boboc. A- 
jutorul de miner Ștefan 
Ferenczi a învățat mese
rie în abatajul lui Miclea, 
dar nu numai asta, ci fi 
„meseria de om", zice eL 
adică omenia ; nu poate 
fi deci o întîmplare că 
și-a ales mireasă o fată

Raid nocturnintervenție a minei Bărbă- teni — se afla parcată pe strada Liliacului din Paro- •șeni. Conducătorul auto Viorel Sîrbu de la Autobaza de transport a C.M.VJ. coloana Lupeni, deși începuse serviciul la ora 19, Venise acasă wsă-și ia ceva de mîneare**. Cu defecțiuni

a plantat pomi fructiferi și cultivă chiar legume timpurii pe marginea rondurilor cu flori.• O VESTE BUNA pentru abonați! telefonici mutați de curînd în blocurile din strada Paringului, Petroșani : o echipă de ram- ci tori din cadrul Oficiului Fiorin municipal de poștă și tele- <- ■ comunicații lucrează ta pa- Pcteu? zarea cablurilor, operațiune care ■-1 mos animator ai bunei gas- left® podăriri, Iosif Cazan, care tele a

• MUNCA PATRIOTICA. Organizația U.T.C. nr. 5 de Ia I.M. Uricani a inițiat, miercuri, o acțiune de muncă patriotică destinată amenajării incintei întreprinderii și colectării fierului vechi. Au fost încărcate peste Itt tone. S-au remarcat tinerii muncitori . —„ ,——v Alexandru Cutași, Geta Uliu, Gabriel

f

Ioana Vulcan, nu avea viza medicală de 5 ani.în raidul întreprins s-a constatat că încă numeroșila sistemul da direcție este^sit autovehiculul 31-DJ- conducători auto parchează 8020, condus de Gheorghe - - -Craioveanu; tot cti defecțiuni la sistemul de iluminat circula și autocamionul 3I-DJ-TO97, aparținind I.U.G.T.C. Craiova — coloana Vulcan, condus de Dumitru Pătru ; deși consumase băuturi alcoolice, fapt dovedit cu fiola aleo- olseopică, Lajos Farkaș,fnu 
a ezitat să urce la volanul autovehiculului 3I-HD-2434, apartinînd U.M.T.F. Uri- cani. ARO-ul - 21-HD-35J8, condus de llie Săraca, a- parținînd Ocolului silvic Ijirpcni și conducătorii auto Avram Pintecan (21-CJ -1848) și Francisc Toth (3I-HD-5983) nu au respectat indicatoarele de restricție a vitezei ta Lupeni, depășind viteza admisă ; în depășiri periculoase (curbă fără vizibilitate și pe trecere de pietoni), s-au hazardat Vasile Gurban (2-CS-4739) și respectiv Eugen Căpitănescu (2-HD- 8337), Ion Andrei conducătorul autovehieolului 31-DJ -766b. aparținînd de I.U.G.T.C. Craiova — co-

mașinile întreprinderilor la domiciliu. Amintim doar cîteva exemple: 41-DJ-494Q parcat pe strada M. Eininescu, Vulcan ’ auto- betoniera 3X-HD-6399, parcată pe strada Littaăului, ARO 21-HD-3385 și autofurgoneta 46-HD-458 apar- țtaînd I.C.S. Mixta Lupeni (Cu toate ușile deschise și benzina scursă din rezervor) pe strada Viitorului, toate din Lupeni, Lingă Liceul chimic Lupeni,. trei, autovehicule „grele" : douăa utodube. (31 -CJ -1208 și 31-BC-6465) si o autobasculantă de 6,5 tone 3I-CJ-972 erau trase „pe dreaptă". A- . ceste aspecte reflectă elocvent felul în care unii conducători auto confundă mașinile întreprinderii cu „taxiul" personal tras la scară, felul în care șefii de coloană și cei ce eliberează toile de parcurs se. preocupă de urmărirea activității șoferilor și a mașinilor încredințate. - 4.'Așteptăm, părerile factorilor de: răspundere vizați,- Text si foto
: V Ștefan ' NEMECSEK
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„Pornind de la realizările obținute și de la puternicele 

transformări revoluționare dwi societatea noastră, se poate 
spune cft partidul nostru cMuauist și-a îndeplinit și îți m- 

j deplinește cu cinste ntâdtmea c« și-a asun*at-o în fața elasei 
muncitoare, a întregului nostru popor — de a conduce țara, 
întreaga națiune pe calea hnuinoasă a soektKsntului și co- 

> munismulut. de a asigura poporului nostru o viață tot mai 
• jlemnă și eMHato^ liberă și independentă".

NICOLAE;?CEA.UȘESCU

„înfăptuim rolut de dinamizator al vieții 
economicoIn acest moment sărbătoresc; de glorioasă ani- vevsare, gindul ni se îndreaptă cu recunoștință către csmctaeerea sa înțeleaptă în frunte eu. secretarul general, tovarășul Nieolae Ceaușescu, către Partidul Co- munist Rămân. în, glorioasa sa existență partidul și-a îndeplinit, își îndeplinește și își va îndeplini neabătut, rolul dinamizatori de torță politică înaintată, generatoare de energii în marile transformări revoluționare ee au toc ta toate sferele vieții din patria, noastră. CU a£ad fierbinte de omagiere și prețuire a modului cum .«• îafăptaiește ta colectivele de muncă din Valea Jiului acest rol dinamreaior de conducător politic în întreaga activitate «eonouiico-socială, pentru transpunerea in viață a- hsâărîrilor Congresului al XIL-lea, și-au exprimat opiniile, ta ancheta de față, mai wmlțl secretari ai organizațiilor de partid.

Ofeiectivul primordial — 
sporirea producției 

de cărbuneObiectivul primordial spre care organizația, de partid de la mina Uricani își o- rientează întreaga muncă politico-educativă și organizatorică îl constituie mobilizarea întregului colectiv, în frunte cu comuniștii, la înfăptuirea exemplară a sereiaftor de plan la producția de cărbune cocsifi- eabU. în acest sens trebuie să subliniez că înfăptuirea ralului de conducător politic ai organizației de partid ta procesul <fe extracție se regăsește în cele peste 18 SOP tone de cărbune extrase peste sarcinile pla- mfieate, în cinstea- zilei de 8; Mai.Urmărind ta permanență modul cum organizațiile dg^tutid, sindicat, U.T.C. QJJ.C.S. acționează pentru creșterea, spiritului de răspundere în realizarea sarcinilor de plan, comitetul efe partid caută prin învățăm) nici politico-ideologic, prin toate formele și mijloacele propagandei de partid să informeze oamenii muncii de realizările abținute, să-i mobilizeze pentru sporirea- în continuare a producției de. cărbune pentru, cocs. Discuțiile individuale, cu membrii cte partid, recomandările care li se fac cu, acest prilej, tematica aduifilrilor

gsio.erale stol orientate spre îmbunătățirea- aetivatății de extracție, spre creșterea, efictențel economice. întregul colectiv de eameni ai muncii de la mtoa noastră țn frunte e» eomuniștef sîat botărîți să dea. giau chemării adresate nouă, minerilor,, de secretarul general a! partidului, tovarășul NSeotee Caaușese», de a spori producția, de- eăr- bune, să-și realizeze . tot. mod exemplar sarcinile de plan din acest an și etoci-' nai. ■.■■■„ .'
Cornel BOLOLOI. 

secretarul Comitetului de 
7 p»tf< WE Uricani

perioare a partidului, unitățile miniere din Valea Jiului au fost delate eu foreze de cercetare (mina Lupești — 3 și mina Paroșeni — 1). iar una este în curs de montare Ia mina Live- zeni. Aceste sondeze vor contribui Ia predegaaarea metanului din zăcămîntui 
de eărbuHri ev implicații 
favorabil? asupra menținerii climatului de securitate a' muncii.Organizația de partid’ canalizează preocupările comuniștilor, ale întregului colectiv de sondori spre terminarea cercetării eîm- pului mtoier din zona Cîna- pu lui Neag.. Alte preocupări se- referă la creșterea vitezeÎOT de foraj prin folosirea sculelor cu diamante, folosirea unor diametre reduse Ia forare; experi- mentare® forării cu diametre unice, asigurarea funcționării utilajelor fără ta- trerupere.

Nirelae GHEOB&JSE, 
secretarul organizației de 
partid^EFJț.G. — Secția

eanizate tip SMA 1 și- SMA 2, care au dat bune realitate Ia mina Lupeni, combinele de abataj CA I ■ șl CA 2. în prezent ne preocupăm de asimilarea complexelor SMA-PI și SMA- P2, ’ de îmbunătățireace a s>tr a -a--cestora. Organele și organizațiile de partid, Snș uzi- nă, întregul colectiv acționează eu fermitate și răspundere muncitorească pentru înfăptuirea mărețe" lor obiective prevăzute în dbcumentete celui steal Xlî-Iea Congres al partidului.
Ion FBEKti, 

secretar al Comitetulin de 
partid; I.UJM. Petroșani

urgente polarizează în a-- ceasta perioadă atenția și ■ forța de acțiune a orgarii- ■ zațiilor de partid — noua linie tehnologică spălare- flotație de Ia preparațfa Petrtfa, și blocurile de garsoniere cu cfte 105 locuri de la Aninoasa și Vulcan. La aceste obiective au fost repartizați cu răspunderi concrete membrii comitetului de partid, ai birourilor organizațiilor de bază, ai coasiliului oamenilor muncii din întreprindere, ceea ce da garanția finalizării lucrărilor la ter- ■ffirettHffț.' prevăatte-.,.\^77’jt»nel CAZAN,- '' seereteriil' Comitetului de partid, MȘ.M.WE Petroșani
Asa s-a reaKaat saltul 

calitativ

Sărbători
m mai

h umina. proaspătă 
ț de- mai deschidă 

nesjîrșite mrizan- 
ittri^ da certitudini și e- 
lan muncii și, visurilor 
noastre.

Prima decadă, din mai 
concentrează in sine mari 
sărbători^ mari aniver
sări, permanente ale u- 
nar mări idei și idealuri 
ce au marcat și marchea
ză cu semnificația- iar fs- 
farid și bieța pgporu&â 
tiastru.. : .

Sînt mari surhStari 
simbol, ele cinstese p®-

■fllEST!#

Prezență activă Ia 
toewrile liotărrtoare

Pentru punerea în 
evider^ăanoi 

zăcăminteCerințele mari puse' de partidul nostru ta fața e- cOBomiei, de a valorifica mai bine bogățiile țării» au cerut un efort suplimentar și dta partea activității noastre de prospecțiuni și explorări geologice pentru punerea în evidență a noi dnapuri miniere și urgentarea cercetării ta zona Văii. Jiului. Comuniștii, organizația de partid,, au mobilizat oamenii muncii la o susținută activitate, astfel că în anul 1981 am forat suplimentar 1500 m. în cele patru luni din a- cest an avem deja forați peste prevederi 450< m. La indicația conducerii șu

Intensificarea- ritmului de execuție și punere în furnir țiune la termen a eans- trucțiilor industriale ș» sociale de care depinde dies- ehiderea și darea, to ex- ploatere a unor noi eîm- pusi miniere, crearea uner oad. și moderne eapaeiteți de extracție este obiectivul predominant spre care comitetul de par®< argani- de bază de la I.CACM. Petroșani ' îndreaptă continuu forța de înrîurire și de condueere a întregii activități polftiee și economice dîn șantiere și taluri.Nn spun o noutate ară- tînd că forțele organizației de partid stai concentrate la obleetivele-cheie, cele maf urgente care-i revin colectivului de realizat, fii

Îh. asinailaxe, soi utilaje
nuinereColectivul de muncă la I.U.M.P. eondDS de ganizațiile de partid, pus și își pune la baza întregii activități, înfăptuirea programului de mecanizare a lucrărilor din subteran, program, inițiat de conducerea de partid și de stat, personal de. tovarășul Nicotae Ceaușescu. Măsurile politico-organiza- torîee luate de organizațiile de partid, nsai ea seamă * acest an. Astfel, fii tei-în ultimii trei-patru ani, mestrul I din. acest. an,au asigurat promovarea, u- LCM.M. Petroșani a îhde- nor noi forme și mijloace plinit producția rffetă pla-1 • I,;-..'.--.:.,.. ----d*, producția— de 101,60 inițiativa oamenilor, sti- lă sută, iar produetivitatea. mulează gîndirea tehnică a muncii globală pe comuniștilor; Am asimilat personal încadrat —• deja două complexa me- 102,22 la sută.. Două lucrări

Intrată recent în eireut- tul eeoaomiei naționale, întreprinderea de confecții Vulcan participă cu peste, 3D la- sută din producție la, activitatea de export. Dinamica producției de expert este în creștere ; de la peste 11 miliaa- ne în 1080, volumul acestei producții ajunge La. te proapa o triplate ta anul 1982. Lată de ee organizația de partid. a. îndrumai comuniștii,, fiecare om al muncii din întreprindere să-și sporească zestrea de cunoștințe profesionale.
Acest Snperios salt al cunoștințelor profesionales-a materializat tatr-un, salt în domeniul calității produselor. Peste 3a la sută din personalul nostru muncitoresc lucrează pentru export fără teama de a fi refuzați la calitateWtateri» BOȘCA, 77? secretar at Onwttctetui de. Lf. VdtM.

tite și partidul, indepea- 
dența ți pacea, mamea și 
soKdaritatea, tinerețea

Stnt, toate aceste», sim
boluri ale devenirii neas- 
tee to istorie, aștri că- ■ 

' lipitori in viața, pe care , 
ne-® eanstrsiM, sensul 
existeiiței, al strădaniilor î 
și mindriei unui întreg 
popor* sensul prezeutUr- ) 
toi șH al vUtomtlui său- i

Sini sărbători cat e <tins- i 
t«se pe eei ee au< toptat 
și s-au jertfit In numele, . 
viitorului, acest viitor de.- i 
venind prezentul- «oștea , 
de azi, sint sărbători to- 
dasui pentru ea seest 
prezent să fi» prefigura- ; 
rea luminoasă a viitaru- i 

‘ tai <teȘnt sărbători ea nume 
dșe: ^Molr ele ns IndeatKr |.

I

. i

nă să veghem munca, 
demnitatea și visurile 
noastre, Itomww» liw-pada 
ș& gorile patriei

Corneli* RAM€U£.SCU

de zațiile or- și-a

an.de acțiune ale muncii pa- nificată to proporție litico-educative,. de conș- 103,87 la sută, tientizare, care stimulează globală C -J- M de

total 
de

. în noua hali de asimilări hidraulice de Ia IU AL 
Petroșani ser vor realiza componente ale eemptewtor 
roecanizate șl celorlalte mașini miniere construite tir 
cadrul tirtreprindorta - < - .

Fote : CRISTIAN ȘTEFAN

«- >— . *»•.>»

Bortidul Comunist Român 
Dasefâs-*» poarta spre mw bine 

adeuâr p sțae dteptate, 
unie-cwW urs OMt de Kre ! 
dui Cemunisf Român.

Rte-a dat wr empty zhar spre mi ine, 
Sd fim stăpini pe vise, fapte, 
fife-a rotunjit a pâciî pKne.
Partidul Comunist Român 
Sub faW de steggț roșa cprins 
MSu cintui pur descătușat-a 
trt zbor cit cerut necuprins.
Ptatidui Comunist Român 
He est» certă împlinire. 
Țel comunist, demn viitor, 
Ne poartă-n marș spre nemurire.

Forța politică conducătoare a societății
flirmsre din pag l)tarea forțelor de producție. S-a acționat, de asemenea, pentru perfecționarea planificării și conducerii societății, pentru modernizarea economiei și agriculturii, pentru per- ., fecționarea. reLațiilor economice și sociale și adîa- cirea democratismului o-rînduirii noastre socialiste.Orizonturile cele mai lumfnoase din întreaga istorie a patriei au fost deschise de Congresul al MSHte ctad

supremă ■.> de ; 
<M«uittcere a fost ales is*, 
varășul Meal»® CeBttșetcu. 
Pe baza cunoașterii des 
pKne a reaîîtățaor, a po- 
sibilităȘIor- ?f spectSew-. ;

lui național, secretarul generai al partidului a promovat noi elemente a- le conducerii științifice a societății, a acționat pentru" dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor țării, pțsnînd accent pe valorificarea tuturor resurselor și posibilităților de progres ale patriei, a- le minunatului nostru popor.Etapa inaugurată Congresul al IX-leacontinuat în spirit creator strategia perfecționării tuturor Laturilor vieții politice și sociai-eco- nomice. Pe baza dialogu- toj> nemijlocit cu oamenii nnmsth a unor profunde 
analize a rea®fâfil«r dte 
Secare județ și fiecare wmwă eePsemică s-a ae-

dea <

ționat eu energie pentru întărirea continuă a economiei naționale, punto- du-se accent pe dezvoltarea ramurilor de vîrf și promovarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane; Congresul al X-lea a stabilit ca obiectiv fundamental edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate,. Congresul al XI-lea a adoptat „Programul partidului de e- dificare a sodietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism". O- rientărl calitative nai au a partidului, o politică pefost stabilite de Congre- deplin- validată de viață,sx® al XIT-Iea ta vederea Aceste succese reprezin-treeerii țării noastre <Sn tă. totodată» garanția pro-
stadiuL di țară, fii curs <fe @«suîui, certitudinea vf-dezvoltare, îh stadiul de itoareflsr RnpHnfri alețară eu <r dezvoltare me- pupwuhrf, ate patriei

. ..f0e77< aetottee aeeiatiste.?.;

Elaborarea- acestor l ientări cu conținut 'ințifie a fost făcută directa îndrumare și. participarea nemijlocităa secretarului general al partidului, tovarășul Nicola® CSetișeteu, creatorul noii politici economice românești, promotorul tuturor acțiunilor care au adus României; Partidului Comunist Român, un înalt prestigiu internațional.Succesele noastre, do- btadite to opera construcției socialiste sîntf rodul poeticii științifice
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Încheierea vizitei de stat a tovarășului
Nicolae Ceaușescu in Grecia

VA INVITAM LA
' • A

SFÎRSIT Dt SĂPTĂMÎNĂ
(Urmară din pag. W

încheierea convorbirilor

(Urmări din peg. 1)

la vederea amplificării și 
aprofundării permanente a 
relațiilor dintre cele două 
țări, în interesul reciproc, 
al cauzei generale a păcii, 
înțelegerii și colaborării 
intre națiuni.

Acest nou schimb de vederi, prin care s-au înche
iat convorbirile oficiale dintre cel doi șefi de stat, s-a desfășurat în același spirit de înțelegere șl respect reciproc, într-o atmosferă sinceră, prietenească. ■. - - •

Vizitarea Muzeului National 
de Arheologievarășa Elena Ceaușescu au vizitat Muzeul Național de Arheologie din Atena, prestigios așezămînt de istorie al Republicii Elene.

în cursul dimineții de Vineri, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, împreună cu to

Sosirea în Capitală

Plecarea din Atena

(orele 16 și 18) și (ora 10), la sediu, zentații cu spectacolul figenia-în Taurida" Goethe.
— Cind se vor relua 

tradiționalele și atractivele 
serbări cimpenești ?— Dacă timpul este prielnic, astfel de manifestări, desfășurate la locurile de agrement, deosebit de stimulative și pentru artiștii amatori, vor avea loc mîi- ne lâ Lupeni, Petrila și 
Petroșani. Mîine dimineață, 
în toate cluburile și bibliotecile se vor desfășura acțiuni comemorative dedicate Zilei Independenței. Seara, în cluburi, discotecile invită tinerii la programe speciale, fiind ini»

mi ine repre-decâni, montajul literar-nriu, zical „Partidul Comunist’ Român în fruntea țării" și, la bibliotecă, recitalul de poezie „Partid de mai, de floare și de vis", susținut de cenaclul literar „Flori de mină"; la Vulcan un spectacol dedicat zilei de 8 Mai, la care participă corul mixt, montajul lite- rar-muzical, recitatori și soliști de muzică folk. Și la „cluburile sindicatelor ’ 
din Petrii», Aninoasa și Ia Casa de cultură din 
Petroșani, sînt organizate recitaluri de poezie, spectacole tematice, întîlniri cu brigăzi științifice, expuneri, seri cultural-educative pentru tineret. Teatrul de stat „Valea Jiului" din Vat« concursuri și dezba- Petroșani susține astăzi teri tinerești, atractive.

s

primire entuziastă, plină de dragoste. în aclamațiile mulțimii si-au găsit o vibrantă expresie sentimentele de profundă stimă și înaltă apreciere nutrite de întregul nostru popor pentru activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată înfloririi continue a patriei, creșterii prestigiului României socialiste pe arena internațională. Totodată, a fost manifestată satisfacția față de rezultatele fruc- toase ale noii vizite a tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu în Republica E- lenă, care reprezintă-o importantă contribuție Ia dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și . poare, la eforturile consacrate cauzei păcii, instaurării unui climat de securitate, înțelegere și largă cooperare în Balcani,. în Europa și în întreaga lume.Un grup de pionieri și tineri au oferit buchete de flori. ' : “Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășă Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură manifestărilor de stimă și prețuire ale bucu- reștenilor.

Vineri s-a încheiat vizi- tovarășa Elena Ceaușescu 
ta de stat pe care președin- ‘ — J u ‘tele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o în Republica E- lenă, la invitația președintelui Constantin Karamanlis.Prin întreaga să desfășurare, 'prin rezultatele ei rodnice, prin concluziile,politice pe care le-a pus în evidență, prin manifestările de profundă considerație și respect față de șeful statului român și largul e- oou pe care l-a suscitat, vizita s-a înscris ca un eveniment de amplă semnificație nu numai sub - aspectul relațiilor bilaterale, dar și pe planul general al actualității politice mondiale.Pe aeroportul Ellinicon, împodobit sărbătorește cu drapelele de stat ale României și Greciei are loo ceremonia plecării înălților oaspeți români.La scara avionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și
* • • a • • • • • • • • e • « • • a a a a a a a a • • a a • a a a a a a a a aaa aaaaaa a a a a a a a a a a •

sînt salutați cu deosebită cordialitate de președintele Constantin Karamanlis și 
de premierul Andreas Pa- pandreu, de soția sa, care își exprimă încă o dată satisfacția pentru această nouă întîlnire la nivel î- nalt, pentru convorbirile purtate și înțelegerile care s-a ajuns, pentru 
ritul de prețuire și pect care s-a degajat pregnanță pe parcursul fășurării întregii vizite, precum și convingerea că rezultatele acestei vizite deschid noi și largi perspective colaborării româ- no-elene pe multiple planuri. Luîndu-și un călduros rămas bun, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele Republicii Elene, Constantin Karamanlis, primul ministru al guvernului grec, Andreas Papan- dreu, își string cu căldură miinile. ' ■La ora 12,00, aeronava prezidențială decolează de pe aeroportul Ellinicon, înd.reptîndu-se spre patrie.

la spires- cu des-

a vi-

Președintele Republicii Socialiste România, tovară- șul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-au reîntors, vineri, în Capitală, după vizita de stat efectuată în Grecia, la invitația președintelui Republicii Elene, Constantin Karamanlis.Șeful statului român fost însoțit în apeastăzită de tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al guvernului. Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Petrescu, ministrul industriei de ntfâ.șini-unelte, electrotehnică și electronică, de alte persoane oficiale.Aeroportul Otopeni, unde s-a desfășurat ceremonia sosirii, era împodobit cu drapelele partidului și statului nostru care încadrau portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu., La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de tovarășul Ilie Verdeț, de ceilalți conducători de partid și de stat.;Pe aeroport se aflau numeroși locuitori ai Capitalei care au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, o

ESTE BINE DE ȚINUT 
MINTE

po-

încheind o săptămînă de , muncă, mulți posesori de autoturisme vor căuta să- petreacă sfîrșitul săptămî- nii în afara municipiului. De aceea, facem cîteva recomandări.— Mulți copii se vor a- fla în aceste zile la joacă» , sau pe stradă ; este bine să conduceți preventiv pentru a putea evita orice pericol. Respectați cu strictețe indicatoarele de trecere pentru pietoni.— Respectați indicatoarele de „Drum în lucru" și restricțiile de viteză pentru a nu periclita viața dum-

neavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
Nu uitați! înainte de plecarea in cursă verificați starea tehnică a autoturismelor. Instalațiile de iluminat și semnalizare să funcționeze ireproșabil, sistemele de direcție și frîna- re să fie în perfectă stare de funcționare.Adaptați viteza de deplasare la condițiile carosabilului, depășirea altor autovehicule nu o executați decît după o asigurare , temeinică pentru a nu incomoda ceilalți participanți la trafic !Duminică, 9 mai, este permisă circulația autoturismelor proprietate nală înmatriculate număr FĂRĂ SOȚ.Rubrică realizatăsprijinul biroului do circulație al miliției

perso- 
subcu

municipiului Petroșani i
ACTUALITATEA IN 1

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 7 (Agerpres). La Leningrad a început construcția unUi turbogenerator de 300 000 kW cu înfășurările supraconduc- toăre. Specialiștii au calculat că pentru realizarea generatorului se va consuma de două ori mai puțin»» oțel de înaltă calitate decît 

la alte agregate de aceeași putere. Masa generatorului va fi de numai 150 de tone față de 300 de to-

ne, iar randamentul lui va ajunge la 99,35 la sută.FRAGA 7 (Agerpres). în cursul actualului cincinal, producția industriei chimice cehoslovace va crește cu aproximativ 15 la sută în comparație cu cincinalul precedent, relatează agenția CTK. Accentul principal se pune pe o folosire mai bună a capacităților de producție existente și, îndeosebi, pe limitarea consumului de petrol.

ULAN BATOR 7 (Agerpres). în capitala R.P. 
Mongole se construiesc noi instituții social-cUltUrale. După cum scrie ziarul „Novosti Mongolii", constructorii mongoli edifică în prezent noul Palat al pionierilor. în cursul lui cincinal, în mongoță se vor Palatul științei și un cinematograf

actualu- capitala construi tehnicii, panoramic, Palatul tineretului și 15 noi școli medii. ' i.

Proces intentat
Mafiei

ROMA 7 (Agerpres). La Palermo s-a deschis unul din cele mai mari procese intentate Mafiei, in cadrul căruia autoritățile judiciare italiene acuză un număr de 20 de persoane pentru participare la trafic dedroguri, îndeosebi spre Statele Unite, asociere înscopuri criminale, precum și de asasinarea Unor magistral și polițiști.
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FILME

TV

... PETROȘANI — 7 Noiembrie ; Comoara din lacul de argint ; Unirea: Non stop.LONEA: Echipajul,I-II.ANINOASA: în căutarea chibriturilor.VULCAN — Luceafărul : Iubirea are multe fețe, I-II.

IN ECONOMIA Austriei, afectată, de doi ani, de fenomenul de stagnare, nu se întrevăd mutații favorabile — este concluzia Institutului austriac de cercetări economice. Sporul producției industriale a fost, in luna februarie 1982, aproape de zero, iar în unele sectoare industriale s-a înregistrat fenomenul de recesiune.
IN PRIMELE patru luni ale anului în curs, costul vieții a crescut în Columbia cu 9,19 la sută, informează agenția Prensa Latina, care citează un raport al Departamentului . Național de Statistică din Bogota., NIVELUL șomajului în ; S.U.A. a atins amploarea unei e ilamități naționale — scrie ziarul „Wall Street Journal-, Potrivit datelor

fanților ale S.U.A. proiecte identice de rezoluții care ■ Administrația chemată să întreprindă măsuri în vederea întăririi regimului de neprolifera- 
re a armelor nucleare. ,

CONTINUIND măsurile represive împotriva populației de culoare, autoritățile rasiste de la Pretoria

oficiale, -nivelul șomajului a fost, în cursul lunii martie a.c., de 9 la sută din întreaga forță de muncă.
CENTRUL Marea Brita- nie — Europa de Est a organizat o conferință consacrată centenarului nașterii lui Nicolae Titulescu. Directorul centrului, Sir Donald Logan, a evocat , .____personalitatea diplomatu- au intentat un proces unuilui român, actualitatea i- număr de trei lideri sindi- deilor sale, atenția care s-a caii, reprezentînd organiza- acordat în Marea Britanie ții ce cuprind 70 000 marcării împlinirii a de ani de la nașterea
FINA LA sfîrșitul trecute, peste 100 000 locuitori ai Siciliei semnaseră Apelul Comitetului pentru pace din insulă, care se pronunță împotriva

prin este

de100 membri; Ei sînt acuzați desa, încălcarea așa-n urnitelorlunii de „legi antiteroriste", menționează agenția, de fapt, legi împotriva celor ce se pronunță împotriva politicii inumane de apartheid.
CU PRILEJUL celei de-a instalării la baza militară 37-a aniversări a eliberării din localitatea Comiso a noilor rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune.. SENATORUL Harry Hartsi congresmanul Richard slovacia, președintele Ottinger au supus Senatu- Cehoslovace, alți conducâ- lui și Camerei Reprezen- tori de partid și de stat.

Raportul la adunare a fost prezentat de Jan Fojtik, secretar âl C.C. al P.C. din Cehoslovacia, relatează a- genția CTK.IN CEA DE-A 6-A reuniune a campionatelor mondiale de box de Ia Munchen pe ringul arenei „Olimpia" au luptat pusiliștii categoriei ușoară (63,500 kg). .. O. aplaudată; victorie la puncte (decizie 5—0) a repurtat . Mircea Fulger (România), învingător în fața japonezului sahiro Tanabu.
LA ISTAMBUL încheiat campionatulcanic masculin de baschet. In ultimele două partide au . fost înregistrate următoarele rezultate: * Iugoslavia —Turcia 85—75 (50 —36) ; România — - Grecia 102—93 (50—38). Clasamentul final: 1. Iugoslavia — 8 puncte ; 2. Turcia — 6puncte ; 3. Bulgaria — 4 puncte ; 4. România — 2puncte ; 5. Grecia — zero puncte.

LUPENIVulcanul ;Căpitanul — Cultural:Muncitoresc: răzbunării.URICANI: - Ziua de naștere a unui tînăr varșovian.

Cehoslovaciei, la Braga a . avut loc o adunare festivă la care au luat parte Gustav Husăk, secretar general al C.C. al P.C. din Ceho- R.S.

1
I
I
I
I

10,00; Din marea carte a patriei. 8 Mai 1921 — un moment al viitorului.10,30 Mari ansambluri muncitorești.Teatru TV. E timppfentru iubire de ■
I 
I 
I 
I
I 
I
I

10,50 Âlecu PopoVtCentre muzicale , 
ale țării — Craio
va.Telex.13.0013,05 La sfîrșit dc săp- : tămină.18,35 Săptămînă politică.18.50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19,30 Partid, stegar biruinței. Documentar. Spectacol literar-muzical-co- regrafic.20.50 Film serial ; Lu
mini și umbre. E- pisodul 10.21,45 Telejurnal. Sport.22,00 Muzica e viața mea.

al

încadrează de urgența

— ȘEF BIROU aprovizionare-desfacere

INSTALATORI — instalații termice și

sanitare
încadrarea se face in conformitate cu pre

vederile Legii nr. .57/1974 și Legii 12/1971. 
Informații suplimentare la telefon 70220.
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