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Întîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu doamna Margaret Thatcher

LA I.M. VULCAN

Intr-unui din abatajele cameră de pe stratul 5, sectorul 
IV al I.M. Lonea, brigada condusă de minerul loan Lazăr, a 
realizat în luna iunie pînă în prezent o productivitate de 8,54 
tone pe post. In clișeu, șeful de brigadă loan Lazăr împre
ună 'cu șeful de schimb Gheorghe Hunteniuc și ajutorul mi
ner Constantin Amariței la ieșirea din șut.

Sectoare cu sub
stanțiale depășiri

In cea c!e-a doua deca
dă a lunii iunie, minerii 
sectoarelor VII și V de la 
I.M. Vulcan au extras 1400 
și respectiv, 550 tone de 
cărbune peste plan. In 
ambele sectoare, producția 
realizată în plus are la 
bază depășirea producti
vității muncii. In sectorul 
VII, de pildă, indicatorul 
respectiv este superior pre
vederilor cu 320 kg/post 
în „cărbune", iar pe sec
tor cu 220 kg/post. In 
sectorul V depășirea me
die obținută la productivi
tatea muncii în abataje și 
lucrări de pregătiri în căr
bune este de 430 kg/post.
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Valorificarea potențialului creator 
al colectivului - mijloc important 

de sporire a producției de cărbune

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a 
primit joi dimineață, la Pa
latul Buckingham, pe doam
na Margaret Thatcher, liderul 
Partidului Conservator din 
Marea Britanie.

In cursul convorbirii care a 
avut'loc, s-a evidențiat că e- 
voluția ascendentă a colabo
rării româno-brifanice, cores-

pe deplin intereselor 
țări și popoare, se 

înscrie ca un aport concret 
la traducerea în viață a Ac
tului final de la Helsinki, la 
statornicirea pe continentul 
european și îh lume a unei 
atmosfere de destindere și 
înțelegere. In acest context, 
s-a evocat contribuția pe ca
re organizațiile politice din 
cele două țări O pot aduce

punzînd 
ambelor

pentru lărgirea relațiilor de 
prietenie și cooperare româ- 
no-britanice.

Au fost abordate, totodată, 
unele probleme ale situației 
internaționale, subliniindu-se 
necesitatea intensificării efor
turilor pentru făurirea unei 

' lumi în care toate națiunile 
să aibă posibilitatea unei 
dezvolrări pașnice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe liderul 
Partidului Liberal din Marea Britanie

In cursul dimineții de joi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a primit, la Pa
latul Buckingham, pe David 
Steel, liderul Partidului Libe
ral din Marea Britanie

In timpul convorbirii 
exprimat șat sfacția |

i s a 
pentru 

bunele relații .dintre România 
și Marea Britanie pe diferite 
planuri, apreciindu-se că a- 
cest curs este în folosul am
belor țări și popoare, al cau
zei cooperării și înțelegerii 
în lume. In acest cadru, s-a

subliniat însemnătatea vizitei Schimbul de vederi în pra
de stat pe care o efectuează bleme actuale ale vieții inter- 
în Marea Britanie președinte- naționale a evidențiat necesi.
ie Nicolae Ceaușescu, s-a ex- tatea unor eforturi susținute
primat dorința de a dezvolta 
și în viitor raporturile de co
laborare prietenească dintre 
popoarele român și britanic, 
dintre organizațiile politice 
din . cele două țări,, care pot 
contribui la adîncirea și di
versificarea cooperării' ro- 
mâno-britanice, la promova
rea idealurilor de pace și 
înțelegere în Europa și în lu
me, • 7.-

din partea forțelor politice, 
opiniei publice din toate țări
le, pentru crearea unui cli
mat de pace, securitate și 
cooperare în Europa și pe în
treg globul. In acest cadru, 
s-a relevat importanța reali
zării angajamentelor asuma
te la Conferința de la Hel
sinki, cu precădere a unor 
măsuri de dezarmare și de
zangajare militară.

Cronica întrecerii socialis
te din acest an a 
la mina Uricani 
deosebite. Planul 
de cărbune 
depășit: 
prezent cu peste 11000 tone de 
cărbune. La baza acestui 
succes . a stat valorificarea 
superioară a potențialului 
creator al colectivului, apli
carea inițiativelor muncito
rești.

Imediat după lansarea i- 
nițiativelor minerești „briga
da înaltei productivități", 
„brigada de producție și e- 
ducație“, „contul colector de 
economii ai sectorului" etc., 
consiliul oamenilor muncii, în 
colaborare cu comitetul 'sin
dicatului, a organizat un 
schimb de experiență la ni-

înregistrat 
rezultate 

producției 
a tost 

pînă în

Expoziție 
de protecția 

muncii

velul întreprinderii miniere 
Uricani. Cu acest prilej șefii 
de brigadă, maiștrii, artifi
cierii au analizat posibilită
țile de aplicare a acestor 
inițiative. S-a trecut apoi la 
o largă popularizare a 
inițiativelor. 
Prin propaganda vizuală, 
prin munca de la om ia om, 
inițiativele, obiectivele lor au 
fost făcute cunoscute tuturor 
oamenilor și s-a trecut la ge
neralizarea lor. Aplicarea în 
producție a inițiativelor mun
citorești, la care au fost 
atrași să participe toți mi
nerii a avut rezultate bune. 
Numărul brigăzilor rămase 
sub plan a început să sca
dă lună de lună. Angaja
mentele asumate în întrece
rea socialistă au fost nu 
numai îndeplinite ci 

depășite. fruntea

întrecerii.s-au situat colective
le sectoarelor II și Iii, care 
au depășit sarcinile de plan 
fiecare cu cîteva mii de tone 
de cărbune. Cele mai semnifi
cative rezultate le-gu obținut 
minerii care au aplicat ini
țiativa „brigada înaltei pro
ductivități". Bunăoară, brigă
zile conduse de Constantin 
Sorescu, Laurențiu Kelemen, 
Gheorghe. Scorpie din aba
tajele frontale și-au depășit 
substanțial productivitatea 
planificată, realizînd pe a- 
ceastă bază mii de tone pes
te plan. Rezultate asemă
nătoare au obținut -și brigă
zile de la pregătiri conduse

loan MOLDOVAN 
președintele comitetului 

sindicatului, vicepreședinte al 
C.O.M. de la I.M. Uricani

Oaspeți ai unor uzine cu care România 
întreține relații de cooperare

în cea de-a treia zi a vi-' 
zilei, de- stat în Marea Bri
tanie, președintele Nicolae 
Ceausescu a fost, împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, 
oaspete al orașului Bristol -

important centru industrial și . Wills, 
portuar.

La sosire, distinșii soli ai 
poporului român sînt salu
tați cu deosebită căldură de 
lord-locotenent Sir John

reprezentantul Co
roanei în comitatul Avon, 
de președintele Consiliului 
de administrație al corpa-

• {Continuare în pag. a 4-aJ

Pentru a cincea oară Petroșaniul găzduiește

Campionatele naționale de 
navomodelism

In cadrul pregătirilor 
pentru „Ziua maistrului" 
din întreprinderile miniere 
-— care va fi organizată 
duminică, 18 iunie- Centrul 
de cercetări pentru secu
ritate minieră Petroșani a 
deschis, în holul Casei de 
cultură a municipiului o 
interesantă și utilă expozi
ție cu caracter de protec
ția muncii. Sînt prezentate 
broșuri, pliante, afișe, o 

...gamă largă și complexă 
de materiale de propagan
dă vizuală specifică aces
tui domeniu realizate la 
C.C.S.M. Petroșani în 
scopul cunoașterii reguli
lor și normelor de sigu
ranță pentru operațiile 
specifice . muncii in indus 
tria minieră. Sînt .expuse, 

' de asemenea, scheme și 
grafice sugestive privind 
preocupările și reușitele 
cele mai recente ale cer
cetătorilor centrului în do
meniul protecției > muncii, 
relațiile centrului cu mi
nistere, întreprinderi și ins
titute din țară, ca și prin
cipalele lor realizări în 
sfera creației științifice de 
masă.

• (Continuare în pag. a 2-a)

înAspect de ici expoziția de protecție a muncii, descinsă 
holul Casei de cultură din Petroșani.

Foto : Gh. OLTEANU

Și întrecerile din acest an 
au fost dominate de repre
zentanții noștri, Leontm 
Ciortan a reușit să cucereas
că trei titluri de campion 
național la hidrogiisoare, 
clasele Al, A 2 și A3. De 
remarcat că, în ultima pro
bă, Leontin Ciortan a do
borî! recordul republican, 
modelul său atlngînd viteza 
de 156 km pe oră, superi
oară cu 6 km vechiului re
cord. La aeroglisoare, Ștefan 
Pop și Ernest Romanciuc au 
fost prezenți pe podiumul de 
premiere, clasîndu-se în or
dine, după Sorin Pîrloagă 
(Energeticianul). Rezultatele 
probelor de teleghidate de 
viteză (motor mecanic) nu 
fuseseră definitivate pînă 
aseară tîrziu, sîntem însă în

Ion VULPE

Lacul navomodeliștilor de la Jiul Petroșani, 
găzduiește ediția jubiliară, a XX-a, a campionate
lor naționale. Participă „escadrilele" de la Institu
tul de marină Constanța, Voința și Vagonul Arad, 
ICEPRONAV și Universitatea Galați, Energeficia- 
nul București, Cetatea Giurgiu, Voința Deva și, bi
neînțeles, „echipajul" Jiului Petroșani, alcătuit din 
maeștrii sportului Leontin Ciortan și Friederich 
Csaszar, multipli campioni naționali. Ștefan Pop, 
Ilie Gașpar, Ion Prodan, Ernest Romanciuc, Ion 
Drulă, Petre Abraham și loniță Mocanu. Ieri dimi
neață, s-au disputat probele la glisoare și a avut 
loc verificarea la stand a teleghidatelor de evoluții 
și a propulsoarelor, copii fidele ale unor nave rea
le. După amiază, în prezența secretarului general 
al federației de modelism, Dumitru Cerchezan, a 
fost marcată deschiderea festivă a întrecerilor, prin 
înălțarea pe catarg a pavilionului tricolor, cere
monie repetată la Petroșani pentru a cincea oară 
în istoria campionatelor.

{ornuun
AMENAJĂRI DE DRU- 

I MURI COMUNALE. Circa 
’ 130 de țărani au partici- 
(pat, în prima decadă a lu

nii iunie, la amenajarea
prin muncă patriotică a 
drumurilor comunale Bo- 
tani - Firma, Botanî 
Cotești, Jitoni și Merișor 
Sat, de pe raza comunei 
Banița. Pe cei 6,5 km de 
drumuri amenajate au fost 
încorporate 500 tone de

O ultimă verificare a navomodelului făcută de către echi
pa locală, înainte de startul în cadrul competiției naționale 

de navomodelism.

• (Continuare în pag. a 2-a)

piatră. S-au evidențiat în 
această acțiune cetățenii 
Petru Marcu, Viorel Vla
dislav,. Gheorghe Ceaușu, n erilor 
Nicolae Achim si multi al
ții. (V.S.).
- COMISIA PENTRU TU
RISM DE MASA, în baza 
Decretului nr. 149 din i 27 
aprilie 1978 a Consiliului 
de Stat, pe lîngă Consiliul 
municipal al sindicatelor 
Petroșani s-a constituit Co
misia pentru turism de ma
să. în cursul acestei luni 
se vor constitui asemenea

comisii în întreprindeți 
instituții. (D.C.)

CINECLUBUL Casei pio- 
și șoimilor patriei 

din Petroșani se pregătește 
pentru faza pe țară a con
cursului cinecluburilor pio
nierești care va avea loc 
duminică, 18 iunie, la Med
gidia. / 
municipi 
zenta în 
„Visul lui Dânuț" și 
de aur". (M.P.jorî informam J

Foto: O. GHEORGHE



Mijloacele de educare sanitară 
a populației folosite la adevărata lor 

valoare

SPORT * SPORT * SPORT • SPORT • SPORT * SPORT ’

Miercuri, 14 iunie a.c., s-au 
desfășurat, la Petroșani, lu
crările Plenarei comisiei mu
nicipali de Cruce Roșie. Au 
participat membrii comisiei 
municipale, ai birourilor co
misiilor de Cruce Roșie oră
șenești și comunale din Va
lea Jiului, președinți de co
misii, medici de dispensare, 
șefii compartimentelor de 
aeraj și protecție a muncii 
din întreprinderile miniere, 
activiști obștești, invitați din 
județ. La lucrări a luat parte 
ca invitat de onoare, gene- 
ral-maior CONSTANTIN BU- 
RADA, președintele Consi
liului național al Crucii Roșii.

Ordinea de zi a plenarei 
a cuprins trei referate pre
zentate de tovarășii Nicolae 
Gomoiu, președintele comi
siei de Cruce Roșie a minei 
Lupeni, Petru Verdeș, preșe

Elevii clasei I de la Școala generală nr. 1 Petroșani 
prezintă un program artistic, în ultima lor zi de școală din 
acest an. Foto: Ion LEONARD

Valorificarea potențialului creator
• (Urmare din pag. I) 

de .Ștefan Baciu, Traian Pop, 
Simion Budescu, Aurel Șoșoi, 
care și-au' depășit lună de 
lună randamentele planifica
te.

Trebuie spus însă că s-a 
acționat mai ferm și la ni
velul conducerii sectoarelor 
pentru crearea unor condiții 
optime de muncă tuturor for
mațiilor de lucru. în acest 
scop tuturor cadrelor tehni
ce din conducerea minei li 
s-au încredințat de către 

dintele comisiei orășenești 
Vulcan și Constantin Magda- 
lin, președintele comisiei mu
nicipale de Cruce Roșie, ca
re au dezbătut probleme 
privind preocupările comisi

Plenara Comisiei 
municipale 

de Cruce Roșie

ilor din întreprinderile mi
niere pentru asigurarea u- 
nei cît mai bune dotări și 
instruiri a posturilor sanita
re de prim-ajutor și a gru
pelor sanitare, precum și sta
diul aplicării măsurilor sta
bilite în conformitate cu 
Decretul 561 / T 973 cu privi
re la dotarea formațiilor sa
nitare de Cruce Roșie.din u-

C.O.M. sarcina concretă de 
a răspunde de o formație 
de lucru, de o brigadă sau 
de un schimb, de rezolvarea 
problemelor cu privire la a- 
provizionarea acestora și e- 
vacuarea producției de căr
bune la suprafață.

Pentru stimularea frunta
șilor, aceștia au fost sărbă
toriți în zilele de repaus, la 
bazele de agrement împreu
nă, cu familiile lor, iar la 
propunerea comitetului sindi
catului cei ce s-au eviden
țiat în mod deosebit au fost

nitățile miniere ale Văii Jiu
lui.; ... Ț. .

Dezbaterile care au ur
mat pe marginea materiale
lor prezentare au subliniat 
atît rezultatele bune obținu
te în activitatea comisiilor 
cît, mai ales, unele neajun
suri, care se cer eliminate 
în cel mai scurt timp. Referin. 
au-se la aceste aspecre Elena 
Negreanu, Grigore Pupăza, 
Rodica Dijmărescu, Ionel Za
mora, Marin Bălan au rele
vat pe lîngă aite măsuri, ne
cesitatea unei mai strînse 
conlucrări între comisiile de 
Cruce Roșie, dispensarele 
medicale și compartimentele 
de protecție a muncii din 
unitățile economice, asigură
rii unei dotări corespunză
toare cu echipament sanitar 
a posturilor de prim-ajutor 
și a grupelor, obligativitatea 
inițierii unoi lecții de prim- 
ajutor în perioada instruc
tajului noilor încadrați, asi
gurării unei sincronizări în 
pregătirea grupelor sanitare 
ale Crucii Roșii și a celor a- 
le gărzilor patriotice și a 
formațiunilor aparținînd a- 
părării civile, revizu rea cri
teriilor de recrutare a can
didatelor pentru cursurile de 
surori de Cruce Roșie, asi
gurarea acestor cursuri cu 
material didactic corespun
zător. S-a subliniat, totoda.tă, 
necesitatea utilizării unor 
forme și mijloace moderne 
de propagandă, în scopul 
obținerii unor rezultate și 
mai bune.

Maria PREDOȘANU 

premiați. La sfîrșitul fiecărei 
luni, fruntașii în producție 
au fost evidential prin sta
ția de radioamplificare a 
minei, prin articole afișate 
la gazeta de perete „Mine
rul" și în adunările grupelor 
sindicale.

Ne propunem si în viitor 
să punem la baza organiză
rii și perfecționării produc
ției și a muncii generaliza
rea inițiativelor muncitorești, 
valorificarea plenară a a- 
cestui adevărat potențial 
creator al colectivului.

Fotbal, divizia A :
POLI TIMIȘOARA - JUL 

1-1 (07l).

Vacanță fără 
emoții

Ieri după amiază, s-a con
sumat unanim ultimul. act ai 
diviziei A de fotbal, eliberați 
de complexe, fotbaliștii din 
Vale au remizat pe terenul 
studenților politehniști. din Ti
mișoara. Bucurescu a mărit 
zestrea Jiului cu un gol, iar 
după pauză gazdele au mar
cat prin Cotec. Campioana a 
fost decisă „la potou", pe ul
tima turnantă s-a impus 
Steaua.

La „polul durerii' F.C.M. 
Reșița și-a luat companioni 
de drum pe fotbaliștii de pe 
litoral, surclasați de Universi
tatea Craiova și F.C. Petrolul, 
echipă Z nematurizată încă, 
deși a avut la pupitrul tehnic 
pe reputatul antrenor Valen
tin Stănescu.

Revenind la Jiul, formația 
noastră a pierdut, spre final 
contactul cu plutonul fruntaș, 
datorită unor împrejurări dra
matice, efectivul titularilor a 
fost dijmuit de unele acciden
tări și gesturi nesportive, ca
re au avut repercusiuni în 
„bagajul" activ al echipei. In 
orice caz, Scutind de emoții 
pe suporteri, după o scurtă 
pauză, Jiul Petroșani atacă 
un nou sezon, care poate fi 
prefațat de o performanță 
de prestigiu în arena interna
țională. Dubla întîlnire cu 
formația iugoslavă Rieka, în 
caz de detașare a diviziona
rei noastre, ar aduce cupa și 
laur i pentru cea mai bună 
echipă de club din Balcani, 
în fond o recompensă care ar 
șterge urmele deziluziilor din 
competiția internă.

Patru titluri
• (Urmare din pag. I)

măsură să amintim că, la 
la clasa Fl VI5, Friederich 
Csaszar a realizat un nou 
record republican, asigu- 
rîndu-și astfel laurii . de 
campion.

Astăzi,r începînd de la ora 
8, sînt programate în con
tinuare, întrecerile probelor 
de teleghidare și propulsate.

Campionatul mondial de fotbal
i

Și de-a fost și de ar fi fost 
să fie, toata lumea se cam 
gîndea că. Italia și cu cam
pioana mondială „în exer
cițiu" ar fi trebuit să se în- 
tîlnească,' într-un ritm final 
al „nedeilor argentiniene". 
Și acolo ar fi fost riscul ca 
echipa cea mai bună să în
vingă, noroc că meciul se
mifinalelor s-a terminat la 
un scor nedecis. Acolo, în 
plină iarnă argentiniană, Be- 
ttega a fost dominat de i- 
deea că Helmuth cel Frumos, 
adică Schon, și-a mai făcut 
niște calcule și în campio
natele trecute, isteria dove
dind că a cumpănit bine. 
Complicata geometrie a fot
balului, demonstrată de șu
tul lui Rossi, a fost atît de 
adevărată ca un plebiscit 
despre viitoarele sale is
prăvi, în care gazetarii ita
lieni au și avut dreptate. în 
gazon se petrec mutații struc
turale, numite acum șutul lui 
Bettega, fenta lui Causio sau 
robinsonada lui, Zoff.

S-a întîmplat ca, într-o al
tă partidă, sorții să fie ferm 
definiți. Brazilia a în
fruntat cea mai fantezistă î- 
na.intare, cică fantezia -în
seamnă exersare de cîteva 
mii de ori și de fapt cînd 
vorbim despre naționala Pe
rului, rezultatul (0-3) este 
mult prea dur pentru Quiro
ga, Cubil'as, Șotii și ceilalți. 
Intr-o evoluție magnifică, Dir- 
ceu s-a dovedit a fi nu nu
mai dirijor, dar și soiisț ex
traordinar. ..

„Țara lalelelor" trăiește în
tr-un continuu extaz, bătrînli 
ei soldați cu crampoane, 
chiar și după autopensiona- 
rea generalului Cruiff, au 
știut să stea în plasa anoni
matului, tactică fină, nu po
litică de struț și în bătălia 
hotărîtoare au spulberat ilu
ziile din parcul Prater. Ga

zonul ca teatru impune ac
tori care știu bine roiul, su
fleorul, ad.că antrenorul o- 
landezilor, și-a făcut dato
ria la repetiții, iată de ce 
replicile elevilor săi s-au do
vedit adevărate sentințe Ia 
poarta lui Concilia. Oricum, 
5-1 pentru olandezii zbură
tori crează un ascendent mo
ral, orice adversar al lui 
Suurbier are de acum in
somnii.

Globul căptușit cu aer - 
în care toți dau mai mult cu 
piciorul decît cu capul, e o 
plăcere care cere însă mult 
cap - a jucat o festă calcu
latorului lui Gmoh ; cineva 
spunea în'glumă că circuite
le tranzistorizate au în ele 
nervi de suporteri. Gazdele, 
înaripate de o zeloasă și 
fierbinte galerie, ău pus 
punct decisiv unor ambiții 
nutrite de încoronații olim
pici Deyna, Lubanski, Lato et 
comp., cei care odinioară, 
înaintea cuceririi laurilor 
celor mai vechi întreceri 
‘sportive din lume, își alese
seră ca parteneri de antre
nament pe Mulțescu, Tonca 
și Stocker. Gigi continuă să 
fie căpitan la Jiul, Keke flu
ieră, și nu a pagubă, pe 
marginea terenului, dar bie
tul Gogu, și la cîrmă și „fo
chist", la Miițprul Lupeni, a- 
re coșmaruri despre infernul 
numit divizia C;

Campionatul mondial, să 
revenim la lucrurile^-alese, 
începe să fie deschis spre 
toate combinațiile tip „pro
nosport" din lume... chiar 
dacă noi credem și în for
mațiile care sînt îngenun
cheate în dueluri cavale
rești și pe drept de adevărați.i 
ambasadori ai ... fotbalului. 
Fotbalul,- care, încă o dată, 
ne demonstrează că jocul 
este amănuntul decisiv.

Ion VULPE

• ••••
DUMINICĂ, 18 IUNIE

8,00 Sportul pentru toți 1
8.15 Copiii țării
8,30 Poem TV ,
8,55 Frumuseți ale patriei
9.15 Bucuriile muzicii
9,45 Pentru căminul dum

neavoastră
10,00 Viața satului
11.30 Film serial pentru co

pii. Don Quijote, epi
sodul 4

12,00 Emisiune realizată cu 
prilejul Zilei pionierilor

12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical. Din 

sumar : Ora veselă ; 
Woody, ciocănitoarea 
buclucașă - deșene a- 
nimate ; Caravana 
melodiilor ; Teatru ve
sel de după amiază; 
Emisiune muzical-dis- 
tractivă primită din 
partea televiziunii din 
R.D.G. Aripi româ
nești reportaj. Șah- 

m at în... 15 minute I 
*16,15 Daciada - reportaje
116,30 Floarea din grădină 
'.17,20 Film serial. Linia ma

ritimă Onedin, episodul 
43

18,10 Spectacol dedicat Zi- 
; lei pionierilor 
■'.18,40 Campionatul Mondial 

de fotbal : un meci din 
grupa semifinală B. 
în pauză : 1001 de 
seri

20.30 Telejurnal
20,50 Reportaj TV

21.10 Antena vă aparține. 
Spectacol prezentat de 
județul Olt

22.10 Telejurnal
22.20 Campionatul Mondial 

de fotbal : un meci din 
grupa semifinală A.
LUNI, 19 IUNIE

15.55 Telex
16,00 Emisiune în limba ma

ghiară
19,00 Un virtuoz al viorii : 

Efta Botoca
19.15 Publicitate
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20,25 Roman-foiieton. Fa

milia Palliser, episo
dul 17

21.20 Mai aveți o întreba
re ?

21.50 Trubadurul dorului
22.15 Cadran mondial
22,35 Telejurnal
22,45 Campionatul Mondial 

de fotbal : un meci 
din grupa semifinală 
A.

> MARȚI, 20 IUNIE
9,00 Teleșcoală

10,00 Antologia filmului 
pentru copii și tine
ret : Charles Chaplin 
(reluare)

11,00 In alb și negru (relua
re)

11.50 Telex
11.55 închiderea programu

lui
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limbă engle

ză

17,00 Campionatul Mondial 
de fotbal : un meci din 
grupa semifinală B

18.30 întrebări și răspunsuri
18,50 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricultură
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei în e- 

conomie
-20,15 Noi, femeile!
20,45 Seară . de teatru. Aco

lo, departe... Roman 

........ . ....................................................

PROGRAMUL TV

dramatic de Mircea 
Ștefănescu

22.20 Telejurnal
MIERCURI, 21 IUNIE

9,00 Teleșcoală
10,00 Intreoări și răspunsuri
10.20 Teatru TV (reluare). 

Casele domnului Sar
torius, de G.B. Shaw

11,55 Teiex
12,00 închiderea programu

lui
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă ger

mană
17,05 Din țările socialiste
17,15 Telecronica pentru pi

onieri
17,30 Moștenire pentru vi

itor

18,05 Cîntarea României
18,25 Carnet piastic
18,40 Campionatul Mondial 

de fotbal : un meci din 
grupa semifinală Axxx 
- în pauză: 1001 de 
seri. Rezultatele tra
gerii pronoexpres

20,30 Telejurnal
20,50 La ordinea zilei în eco

nomie
21,00 Telecinemateca. Ci

clul „Mari ecranizări".

Minniver., Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor engleze.

22,40 telejurnal
22.50 Campionatul Mondial 

de fotbal : un meci din 
grupa semifinală B.

JOI, 22 1JNIE
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limbă rusă
17,00 Campionatul Mondi

al de fotbal : un meci 
din grupa semifinală 
B

18.30 România pitorească
18.50 Învățămînf - Educație
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Vizita președintelui

Republicii Socialiste 
România, Nicolae 
Ceaușescu în Marea 
Britanie

21,00 Ora tineretului
21.55 Reportai de scriitor
22.25 Tele,urnal

VINcRI, 23 IUNIE
9,00 Teleșcoală

10,00 Telecinema eca (reluare)
11.40 Corespondenții jude

țeni transmit...
11.55 telex
12,00 închiderea programu- 

lui
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limbă fran-

j ; ceză ; x;
17,00 Emisiune în limba ger

mană
19,00 Rezultatele tragerii lo

to
19,05 Film serial pentru co

pii : Cuore
19.30 Telejurnal
19,50 Viața în lumina eticii și 

echității socialiste
20.25 Film artistic. Făcăto

rul de filme. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor america
ne

22,00 Revista literar-artistică 
TV

22.30 Telejurnal
22.40 Campionatul Mondial 

de fotbal : un meci din 
grupa semifinală A

SÎMBATA, 24 IUNIE
12,00 Telex

12,05 Roman-foiieton : Fa
milia Palliser. Relua
rea episodului 17

13,00 Curs de limbă spa
niolă

13,25 Muzică distractivă
14.15 Din cartea naturii
14.45 Opereta mereu tînă- 

ră...
15,10 Reportaj (reluare)
15.45 Publicitate
15.50 Festivalurile județene 

în Festivalul național 
„Cîntarea României" - 
Primăvara arădeană - 
1978

16.20 Clasa muncitoare 
temelie a României mo
derne

16.45 Clubul tineretului... 
la iași

17.45 Agenda cultural-artis- 
tică

18.15 Săptămîna politică in
ternă și internațională

18.30 Antologia filmului pen
tru copii și tineret. 
Charles Chaplin

19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei în e- 

conomie
20,00 Teleenciclopedia
20.45 Publicitate
20.50 Film serial : Om bogat, 

om sărac (episodul 2)
21,40 întîlnire cu satira și 

umorul
22.20 Telejurnal
22.30 Campionatul Mondial 

de fotbal : meciul pen
tru locurile 3 și 4

24,00 închiderea programu- 
Jui-
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LA I. M. LUPENI
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făptuirea hotărîrilor Plenarei 
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Oamenii muncii întreabă, conducătorii procesului 
de producție răspund

La mina Lupeni, în adu
nările generale ale orga
nizaților de bază și în 
adunările grupelor sindi
cate, pe schimburi, conti
nuă să fie dezbătută cu 
mult interes hotărîrea a- 
doptată de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 22—23 mar
tie a.c., ci privire la in- 
! oducerec producției ne- 
ie ca indicu'or de bază al 
activității întreprinderii. In 
climatul de răspundere ce 
însoțește aceste dezbateri, 
minerii, electrolăcătușii,

maiștrii, inginerii și tehni
cienii fac propuneri 
care stau lâ baza u- 
nor judicioase măsuri 
tehnico-organizatorice în
treprinse de conducerea 
minei, de conducerile sec
toarelor, orientate spre 
continua perfecționare a 
extracției de cărbune.

Interesul față de noul 
indicator —- valoarea pro
ducției nete - este ilus
trat de întrebările pe care 
oamenii muncii le pun cu 
diferite prilejuri. Am selec
tat cîteva din aceste în

trebări pe care le prezen
tăm cititorilor însoțite de 
răspunsurile date de cadre 
din conducerea minei și a 
sectoarelor. In întregul ei, 
dezbaterea sui-generis real 
lizafă prin aceste între
bări și răspunsuri reflectă 
participarea tot mai in
tensă a oamenilor muncii 
la viața întreprinderii, do
rința lor firească de a a- 
fla noi căi și posibilități 
pentru îmbunătățirea acti
vității economico-financ a- 
re.

5 PETRU BELBE, ajutor miner, sectorul II :
Ce legătură există între calificarea forței 
de muncă și producția netă ?Răspunde IOSIF FURNEA, economist, responsabil cu învățămîntul profesional :

Este firesc ca o brigadă 
în care oamenii muncii po
sedă mai multe cunoștințe 
profesionale, să desfășoare 
o activitatea mai bună, să

asigure întreținerea și func
ționarea corespunzătoare a 
utilajelor, respectarea tehno
logiei’ de lucru. Viața a de
monstrat că productîvi.ățile

mari se obțin acolo unde 
există oameni bine pregătiți, 
policalificați. Odată cu in
troducerea mecanizării, mun
ca minerului s-a schimbat, el 
trebuie să facă operații com
plexe, să posede cunoștințe 
multiple de minerit, de me
canică, electricitate și altele. 
Cu cît posedă mai multe cu
noștințe cu atît munca sa 
va fi mai rodnică.

6 IONI MOCANU, artificier, sectorul VII;
Cum poate influența personalul de regie 
creșterea producției nete?*Răspunde CORNEL RADULESCU, inginer, șe

- MIHAI FETCHES, miner, sectorul II :
I Ce este mai important, să depășim pro 

ducția fizică sau să reducem cheltuielile mate 
riale?Răspunde CONSTANTIN. POPESCU, economist, șeful compartimentului planificare-dezvolta- re :

Atît creșterea producției 
fizice cit și reducerea chel
tuielilor materiale influen
țează favorabil valoarea 
producției nete. Este posibil 
ca, dacă un sector realizea
ză producția fizică în pro
porție de 100 la sută, să ob
țină o depășire a produc
ției nete dacă reduce chel

tuielile ma eriale. Dimpotri
vă, dacă cheltuiește mai mult, 
producția netă va fi mai 
mică. De reținut sînt urmă
toarele este foarte impor
tant ca sectorul să depă
șească producția fizică - 
dar aceasta să nu se facă 
printr-o risipă de materiale, 
ci, prin economie.

2
VAS1LE RAZOARE, miner, sectorul IV :
Ce importanță are pentru brigadă, depă
șirea producției nete ?Răspunde PAVEL cu producția :

Membrii fiecărei brigăzi 
sînt direct interesați în de
pășirea producției nete - 
prin tone mai multe, cu chel
tuieli mai puține - știind că 
fondul de retribuire (pe în
treprindere, pe sector) va

LUCULESCU, inginer șef 
fi recalculat în funcție de 
acest indicator. Astfel, dacă 
sectorul IV va depăși pro
ducția netă cu 5 la sută, 
pe o lună, va beneficia în 
plus de un fond de retri
buire de aproximativ 85 mii 
lei.

3 ILIE CIIELARU, miner, sectorul II :
Dacă se fac economii la cheltuielile ma
teriale, oamenii muncii mai beneficiază

și de alte avantaje în afara celor care decurg 
din realizarea producției nete ?Răspunde ALEXANDRU LASZLO, economist, șef birou personal, învățămînt, retribuire :

Conform reglementărilor 
în vigoare, pentru materiale
le la care se urmăresc con
sumurile specifice și la 
care se realizează economii 
- se vor acorda st.mulente 
materiale de pînă ia 30 la 
sută (și chiar de 40 la sută

In cazul materialelor defici
tare). De aceste premii vor 
beneficia brigăzile care do
vedesc un spirit gospodă
resc exemplar, așa cum de 
altfel fac multe formații de 
lucru de la întreprinderea 
noastră.

4VASILE DOSAN,' electrician, sectorul VII :
Ce legătură există între respectarea nor
melor de protecție a muncii și creșterea 

producției nete ?Răspunde VICTOR STOICOIU, inginer, șef birou protecția muncii :
Trebuie să avem tot tim

pul în vedere că desfășura
rea activității din subteran 
este strîns legată de respec

tarea N.D.P.M. Orice încăl
care a acestor prevederi, pe 
lîngă accidente de natură 
tehnică sau umană, condu-

ful sectorului V :
Prin îndeplinirea exempla

ră a sarcinilor proprii - 
deservirea promptă și apro
vizionarea ritmică a brigă
zilor, întreținerea corespun
zătoare a căilor de acces.

funcționarea fără stagnări a 
transportului. Se știe că pri
cit efort depune brigada de 
la abataj, dacă nu e apro
vizionată ritmic este posibil 
să nu realizeze preliminarul.

Atunci cînd tegia nu-și înde
plinește sarcinile, nu va pu
tea fi retribuită ca și atun
ci cînd le îndeplinește în 
mod exemplar. Depășirea 
producției nete se va răs- 
frînge asupra'întregului per
sonal, atît cel din brigăzile 
direct productive cît și din 
formațiile de regie. J

8 VASILE MARGI-
NEANU, ■ miner,

ION HAISAN, miner, sectorul II :
Care este contribuția brigăzilor de pre
gătire — deschidere la depășirea produc

ției nete ?Răspunde MIRON REBEDEA, inginer șef cu investițiile :
Realizarea planului la pro

ducția fizică este condițio
nată de punerea în funcție, 
la timp, a noilor abataje. 
Orice, devansare a termene
lor de punere în funcție a 
unui abataj conduce la obți
nerea unui plus de producție 
fizică și, implicit, la depăși
rea producției nete. Un rol 
foarte mare. îl are, deci, rea
lizarea ia timp și devansarea

lucrărilor miniere. în plus, 
este de reținut că la aceste 
lucrări există mari resurse 
de obținere a unor economii 
deosebit de importante pen
tru reducerea cheltuielilor 
materiale.

șef de schimb, sectorul IV :
Ce legătură există 

între productivitatea 
muncii și producția 
netă ?Răspunde ALEXE FUR- 
DUI, normator, sectorul i IV :

Creșterea productivității 
muncii constituie principala 
cale de sporire a producției 
fizice. Aceasta presupune 
folosirea integrală a timpu
lui de muncă, organizarea 
temeinică a lucrului în bri
gadă, funcționarea fără 
stagnări a utilajelor. De re
ținut că depășirea normelor, 
a productivității muncii în 
abataj conduce la O produc
ție fizică mai mare și, impli
cit, la retribuții sporite. In 
plus, dacă depăși-ea norme
lor se face cu economie de 
materiale, retribuțiile vor 
crește proporțional.

9 VIOREL NICULA, lăcătuș, sectorul VII :■
Cum se asigură repartizarea și urmărirea 
cheltuielilor materiale pe sectoare în ve

derea reducerii lor ?Răspunde NICOLAE GOMOIU , economist, con.tabil șef al minei :
Pentru fiecare sector se 

întocmește O balanță de ve
nituri și cheltuieli care va 
fi urmărită de tehnicienii 
cu indicii, instruiți în acest 
scop. Urmărirea se va face 
zilnic, astfel că sectorul poa
te acționa în mod operativ 
pentru reducerea cheltuieli

lor, atunci cînd se constată 
consumuri mari, nejustificate, 
la anumite materiale. Deci, 
zilnic, brigăzile pot - ți 
trebuie - să se intereseze a- 
supra situației lor economi
ce, așa cum de altfel se in
teresează de situația pro
ducției.

ce la pierderi de producție 
care de ceie mai multe ori 
nu mai pot fi recuperate 
Depășirea producției nete 
cere ca activitatea să se 
desfâșoa.e nbrmal, în deplină 
ordine și disciplină, cu res
pectarea întocmai a mono
grafiei de armai e, a nor
melor de protecția muncii, 
a utilajelor și zăcămîntului 
de cărbune.

W ALEXANDRU MOLDOVAN, miner, sectorul vn:
Ce influență are depășirea producției 

nete asupra economiei naționale ?Răspunde ION ILEANU, inginer, director tehnic adjunct cu producția :
După cum se știe, produc

ția netă reprezintă valoarea 
nou creată în procesul ’de 
producție. Cu cît această va
loare va fi mai mare, cu a- 
tît economia națională se va 
întări mai mult. Acest suc
ces va sta la baza viitoare
lor creșteri ale retribuțiilor 
oamenilor muncii,, a futțuror

celorlalte măsuri pe care 
conducerea de partid și de 
stat le întreprinde pentru 
creșterea bunăstării. Trebuie 
să știm că depășirea produc
ției nete conduce atît la re
tribuții sporite cît și Io alte 
avantaje pentru colectivitate: 
dezvoltarea bazei materiale 
pentru cultură și învățămînt,

a comerțului și prestărilor de 
servicii către populație, îm
bunătățirea asistenței medi
cale, a condițiilor de reface
re a capacității de muncă în 
stațiunile balneo-climaterice 
și atîtea altele. Izvorul tu-, 
turor acestor îmbunătățiri îl. 
constituie economia naționa
lă. Cu cît - participăm mai 
mult la «creșterea venitului 
național, cu atît vom bene
ficia de avantaje sporite care, 
vor contribui la creșterea 
calității vieții, a bunăstării 
materiale și spirituale a în
tregului popor.
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Marea Britanie
• lllr mo r e din pag. I) 

rație, British Aerospace, lor
dul Beswick, și de președin
tele Consiliului de adminis
trație al firmei Rolls Royce 
Ltd, Sir Kenneth Keith.

La vizită participă per
soanele oficiale care îl în
soțesc pe șeful statului ro
man.

însoțiți de gazde, înalții 
oaspeți se îndreaptă spre 
sediul corporației de stat 
British Aerospace.

La sediul corporației, pre
ședinție Consiliului de ad
ministrație mulțumește pre
ședintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
în numele conducerii și al 
întregului personal, pentru 
onoarea deosebită făcută 
prin această vizită, urîndu-!e 
un cald bun-venit. In&lții oas
peți - sînt apoi invitați să 
semneze în Cartea de o- 
noa.e, după care sînt con
duși în sala principală de 
conferințe, împodobită cu 
portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

în continuare, . î n a I ț i I o r 
oaspeți li se prezintă 
un scurt istoric al cor
porației, principalele pro
duse, ca și proiectele sale 
de viitor. Gazdele amin
tesc, totodată, că între u- 
zine'e constructoare de â- 
vioane din Bristol și Româ
nia există o îndelungată tra
diție de cooperare, datînd 
încă din 1910, cînd țara 
noastră a achiziționat un a- 
eroplan de tip ,,Boxkite", 
primul tip" realizat aici. Gaz
dele relevă, de asemenea, 
cu mîndrie, că savantul ro
mân de reputație mondială 
Henri Coandă a lucrat timp 
de doi ani, între 1912-1914, 
ia „Bristol Aeroplane Com
pany", unde i s-a încredințat 
funcția de mare răspundere 
de conducător al departa
mentului de proiectări, ca
litate în care a proiectat o 
serie de monoplane și bi
plane de cea mai îndrăz
neață concepție.

înaljii oaspeți sînt invitați

Oaspeți ai uzinelor RoNs Royce
In continuarea vizitei la 

platforma industrială Bristol - 
Filton, distinșii oaspeți români 
se îndreaptă cu automobilele 
spre uzinele aeronautice ale 
firmei Rolls Royce.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt conduși de sir 
Kenneth Keith, președintele 
Consiliului de Administrație al 
firmei, care își exprimă, încă 
o dată, întreaga gratitudine 
pentru înalta cinste . făcută 
prin această vizită.

Sînt prezentate ample ex
plicații în legătură cu activi
tatea de bază a secției de 
motoare de avioane a firmei.

începe vizitarea uzinelor, 
frimui obiectiv inclus în pro
gram este standul de testare

Semnarea documentelor oficiale
Joi după-amiază, la „Ban

queting House", impozant e- 
dificiu guvernamental rezer
vat desfășurării unor impor
tante evenimente politice, a 
avut loc ceremonia semnă
rii Declarației comune cu 
privire la convorbirile din
tre președintele Repu
blicii Socialiste România, 
N icoiae Ceaușescu, și pri
mul ministru al Regatului U- 
nit ai Marii Britanii și .. Ir
landei de Nord, James Cal
laghan.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 

apoi să viziteze secția me
canică, unde sin; realizate 
unele din părțile compo
nente ale avioanelor ce se 
construiesc la Bris'.ish Aero
space, precum și haia de a- 
samblare a aeronavelor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
căldură de muncitori, de re
prezentanții organizațiilor 
sindicale. înalții oaspeți răs
pund amical manifestărilor 
de afecțiune și respect ce li 
se fac, string m.nile munci
torilor'și le urează sănătate, 
se fotografiază alături de ei.

în marea hală de asam
blare sînt expuse diferite a- 
eronave construite de British 
Aerospace. între ele, unui 
din ultimele tipuri de bire- ■ 
actor de transport BAC-1-11, 
aîît de familiar celor care 
au că.ătorit pe liniile TAROM, 
Așa cum se știe, mai mult 
de .10 la sută din structura 
avioanelor BAC-1-11, versi
une îmbunătățită, din noul 
lot livrat TAROM-ului, se re
alizează în țara noastră, în 
cooperare cu British Aero
space, gradul de integrare 
urmînd să sporească trep
tat în anii următori.

Și în hala de asamblare, 
președintele României , este 
îniîmpinat cu calde senti
mente prietenești de munci
tori și tehnicieni, dă mîna 
cu multi din cei prezenți, fe
licită pe constructori și le u- 
rează succes în activitatea 
vi toare.

Președintele N i c ol a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, persoanele ofi
ciale care îi însoțesc. sînt 
invitați apoi să asiste la o 
demonstrație aviatică, pe o 
întinsă cîmp e din imediata 
apropiere a uzinelor. De la 
o tribună special amenaja
tă, oaspeții urmăresc evo
luțiile unora din cele mai mo
derne tipuri de avioane su
personice, inclusiv cu deco
lare veiticală sau decolare 
și aterizai e scurtă, care com
bină caracteristici.e elicop^ 
ferului cu vitezele mari ale 
reactoarelor.

a motoarelor de tip Olym
pus.

Inir-o hală alăturată a fost 
amenajată în cinstea înalților 
oaspeți români o expoziție a 
principalelor tipuri de mo
toare de avion produse de 
Rolls Royce. In fața fiecărui 
tip de motor, panouri cu 
texte în limba română, pre
zintă pe larg caracteristicile 
funcționale.

Coloana de mașini se în
dreaptă spre sediul corpora
ției British Aerospace, unde, 
în cinstea distinșilor oaspeți, 
are loc un dejun oferit de 
conducerea corporației.'

In timpul dejunului, lordul 
Beswick și președintele. 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
alocuțiuni. ’

James Callaghan semnează 
acest . important document 
care consemnează rezultatele 
deosebit de fructuoase . ale 
vizitei efectuate de șeful sta
tului român, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în 
Marea Britanie, la invitația 
Reginei E.lisaoeta a ll-a și 
a ducelui de Edinburgh, ale 
convorbirilor la nivel înalt 
româno-britanice purtate în 
aceste zile la Londra.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Ja
mes Callaghan își string mî
na, se felicită, reciproc,

După semnarea Declara
ției comune, primuF'- mmis 
tru James Callaghan și pre 
ședințele Nicolae Ceaușescu 
au rostit alocuțiuni.

La ceremonia semnării au 
luat parte persoanele ofici
ale care îi însoțesc pe șeful 
stalului român, precum și per
soane oficiale britanice.

în cadrul aceleiași ceremo
nii, tovarășul - Gheorghe O- 
prea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, și Edmund 
Dell, ministrul britanic, al 
comerțului, au semnat Me
morandumul de înțelegere 
privind cooperarea în in
dustria aerospațială între 
Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Re
gatului Unit al Marii Brita
nii și irlandei de Nord. ’

Tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, 
și David Owen, ministrul 
britanic al afacerilor exter
ne și ale Commonwealth!,lui, 
au semnat Acordul de co
operare în domeniile învăță- 
mmtului, științei și culturii în
tre Guvernul Republicii So-, 
cialistȘ România și Guver
nul Regatulu' Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord ■ 
precum și Convenția între 
Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Unit al Marii 
Britanii și irlandei de Nord 
privind asistența juridică în 
materie civilă și comercială.

Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma

Semnarea unor documente 
la Bristoî-Filton

in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, joi, 
a avut ioc, la Bristoi-HIton 
semnarea unor contracte. Au 
fost semnate Contraciul- 
licență cu British Aerospace

Recepție în cinstea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășe 
Elena Ceaușescu oferită, la palatul 

Westminster, de speakerul 
Camerei Comunelor

După încheierea convor
birilor oficiale de la Dow
ning Street 10, președintele 
Nicolae Ceaușescu a partici
pat, în cursul după-am ezii 
de miercuri, împreună cu 
tovarășa E.ena Ceaușescu, la 
o recepție oferita în cinstea 
solilor poporului român, 1ă 
Palatul Westminster, sediul 
Parlamentului, de că‘re spea
kerul (președintele) Came
rei Comunelor, George Tho
mas.

La sosirea la sediul Par
lamentului, președintele

°-n.u. Sesiunea 
specială 

a Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 15 (A- 

gerpres). - în cadrul Comi
tetului plenar al sesiunii spe
ciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezar
mării au luat cuvîntul repre
zentanții unor prestigioase 
institute de cercetări asupra 
păcii și dezarmării, căre au 
atras atenția asupra peri
colului tot mai serios pe ca- 
re-l reprezintă accelerarea 
cursei înarmărilor, îndeo- 
sebr pe plan calitativ și au 
enunțat o serie de idei 
privind modalitățile de > în
făptuire a unor măsuri. 

șini, și J. Dickson Mabon, 
ministru de stat la Mmiste- 
rul Energiei, au semna' Me
morandumul de î-ițelegere 
între Guvernul Republicii So
cial.sie Romania și Guvernul 
Regatului Un.t ai Marii Bri
tanii și li landei de Nord pri
vind cooperarea tehnologi 
că în probleme de explo
rări și exploatări oîl-shore 
de pet o! și gaze.

De asemenea, Constantin 
Stanciu, adjunctul ministru
lui comerțului exterior și co
operării economice interna
ționale, și F.H. Goodw.n, ad
junctul ministrului britanic 
al agriculturii, pescuitului și 
alimentației, au ■ semnat Pro
tocolul între Ministerul A- 
giicuhurii Șl Industriei 'Ali
mentare al Rep. plicii So
cialise România și Ministe
rul Agric.'i uim, Pescuitului și 
Al m.'nf'itiei al Rega ului U- 
nit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord în domeniul 
agriculturii și industriei a- 
limentare.

Constant n Stanciu și P.E. 
Lazurus, adjunct al ministru
lui britanic al transporturilor, 
au semnat înțelegerea între 
Mimsferul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor din ~ Repu
blica Socialistă România si 
departamentul Transporturi
lor din Regatul Unit al Ma
rii Britanii și Irlandei de 
Nord privind cooperarea 
în domeniul transporturilor.

privind fabricarea în Româ
nia a avionului BAC-1-11 și 
Conti act J-Sadru de coope
rare cu turna Rolls Royce 
pentru fabricarea in Roma
nici a moioruiui cu care va 
fi echipat acest avion.

Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt 
îniîmpinați de speakerul Ca
merei Comunelor și conduși 
spre „Stale Rooms" (saloa
nele de slut), unde are loc 
recepția.

Au participai persoanele 
oficiale romane care îl în
soțesc pe președintele Repu- 
blic.i, precum și membrii su
itei de onoare britanice.

Au rostit alocuțiuni pre
ședintele Camerei1 Comunelor, 
George Thomas, și tova
rășul -Nicolae Ceaușescu.

Demisia președintelui Italiei, Giovanni leone
ROMA 15 (Agerpres). - 

Președintele Republicii Ita
liene, Giovanni Leone, și-a 
anunțat demisia din funcția 
supremă de stat, într-un me
saj rostit joi seara la postu
rile de televiziune naționa
le. „Dacă m-qm hotărît as
tăzi să fac acest pas, a- 
ceasta se datorește faptului 
că eu consider superioară 
interesele instituțiilor în ra
port cu interesul meu per
sonal" - a spus Giovanni 
Leone.

„în momentul în care o 
campanie de defăimare du
să de presă pare să ti știr
bit încrederea, forțelor po
litice, opțiunea mea nu putea

Banchetul oferit în cinstea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu 
de lordul primar al City-ului

In cursul serii de miercuri, 
în cinstea pre?ea:rJ eiui 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei E ona Ce iușescu, lor
dul primar ai Dis'riduiul lon
donez (C'ty of London), Pe
ter Vanneck, ce' mai înalt 
demm‘ai municipal d.n Rega
tul Unit, a ofer t, împreună 
cu soția, un mare banchet la 
Guildhall (Palatul Breslelor).

Coloana oficiala de ma
șini ajunge la Guildhall în 
jurul orei 19,3.0. Aici se află 
a'miată o gardă de onoare, 
o'cătuită din ostași ai com
paniei de ari" arie în unifor
me tradiționale. Președinte
le' Nicolae Ceaușescu, tova
rășa E'ena Caușescu sînt rn- 
tîmpinăț-i cu cordialitate de 
lordul primar și soția sa care 
le adresează un salut omagi
al.

Se află de față prințesa 
Alexandra, care salută, de 
asemenea, cu multă cordia
litate din partea reginei An
gliei pe distinșii oaspeți.

Are loc o ședință solem
nă a Consiliului comunal, or
ganul executiv al Corpora-.

Semnarea unor documente
în cursul zilei de ’miercuri. 

Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior și cooperării econo
mice. internaționale, a sem
nat cu Derek Ezra, președin
tele Consiliului național bri
tanic al cărbunelui, Memo-

Tovarășul Gheorghe O- 
prea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, s-a întîlnit 
miercuri dimineața cu Ed
mund De'l, ministrul brita
nic al comerțului, cu care a 
avut un schimb de păreri a- 
supra căilor de extindere și 
adîncire a colaborării și co
operării dintre cele două 
țări pe multiple planuri.

în aceeași zi, tovarășul 
Gheorghe Oprea a semnat 
un memorandum de coope
rare cu firma Imperial Che
mical Industries, care preve
de extinderea cercetării și 
proiectării pentru instalații 
și tehnologii, precum și co
operarea în fabricarea a- 
cestora.

★
Miercuri, tovarășul Gheor

ghe, Oprea, împreună cu Va- 
sile Pungan și Ion Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, au avut 
convorbiri cu conducerile fir- 

fi decît aceasta" - a decla-, 
rat în continuare Giovanni 
Leone.

Președintele Senatului, A- 
mintore Fanfani, urmează să 
asigure, în baza prevederilor

ASASINAT IN KUWEIT
KUWEIT 15 (Agerpres). - 

După cum informează a- 
gențiile France Presse și 
U.P.I., care citează o de
clarație difuzată de agenția 
palestiniană de știri WAFA, 
directorul Biroului din Ku
weit ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
Aii Yassin, a tost asasinat,' 

Ji ri Londoneze. Cu acești pri
lej, demnitarul însărcinat cu 
păstrarea actelor oficiale dă 
c:t':e unui. mesaj de bun- 
venit al lordului primar, ca
re es e apoi înminat pre
ședintelui României intr-o 
casetă de argint.

Răspunde președintele 
Nicoi-ue Ceaușescu. Textul 
răspunsului a fost înarmat 
lordului primar, urmînd a fi 
păstrat ca document istoric 
în arhiva Primăriei din City.

In continuare, înalții oas
peți sînt conduși în marea 
sală în stil gotic din Guild
hall, împodobită cu statui, cu 
splendide candelabre și cu 
flamurile tradiționale ale 
principalelor : bresle, 
cest decor fastuos 
banchetul în cinstea 
poporului român, 
participă peste 700 
soane.

în timpul dineului, 
lordul primar și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi îndelung aplaudate 
de cei prezenți.

In a- 
are loc 

solilor 
la care 
de per-

randumul privind coopera
rea în domeniul industriei 
cărbunelui, și cu M. Sellers, 
șef de departament la Shell 
International Petroleum, Me
morandumul privind coope
rarea economică și tehnică 
în domeniul petrolului si pe- 

• trochimiei.

(te lucru ‘
melor British Aerospace și 
Rolls Royce.

★
în aceeași zi, tovarășul 

Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, a avut o 
întîlnire de lucru cu David 
Owen, ministrul afacerilor 
externe și al Commonwealt. 
hului.

Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor româno- 
britanice în domeniile po
litic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural, precum și în 
domeniul învățămîntului.

♦
Tovarășul Ion Avram a 

semnat, miercuri, un acord 
privind dezvoltare^ rela
țiilor industriale, tehnice si 
comerciale între unități ale 
industriei constructoare de 
mașini din România și gru
pul Northern Engineering 
industries ltd. în proiectarea 
și producerea de instalații 
tehnologice.

constituției, interimatul la 
președinția republicii.

Președintele Leone a tost 
învinuit de publicația itali
ană „L'Espresso" de fraudă 
fiscală și de speculații imo
biliare. . ;

|Oi dimineața, la locuința sa 
din capitala kuweitiană.

într-un comunicat - citat 
de agenția U.P.I. -, O.E.P. 
denunță această crimă, sub
liniind că asasinarea lui Aii 
Yassin „servește cauza celor 
care sînt ostili poporului pa
lestinian".
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