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Partidul Comunist Român

Sub semnul preocupărilor pentru, o nouă calitate, oamenii muncii din țara noastră acționează, în a- cest al 4-lea an al cincinalului revoluției tehnico- științifice, cu eforturi sporite în sfera creației materiale și spirituale, avînd conștiința că tot ceea ce fac, cu brațele, cu gîndirea lor cutezătoare se va răs- frînge pozitiv asupra propriei lor vieți, va conduce la dobândirea de noi creșteri ale bunăstării po- porului ce trăiește în multimilenarul nostru spațiu istoric. Acțiunile oamenilor muncii —- români, maghiari, germani și de alte naționalități, tineri și yîrstnici, bărbați și femei — se înscriu pe coordonatele politicii științifice

promovate de partidul comunist, o politică în care regăsim expresia unui umanism real, spiritual viu de luptă pentru apărarea și consolidarea cuceririlor revoluționare, dobîndite de-a lungul a- nilor, pentru împlinirea î- naltelor aspirații ale poporului român, de pace și progres social neîntrerupt, de dreptate, de libertate națională și socială.
Angajați plenar 

activitate creatoare, 
nerii, toți oamenii
cii și locuitorii Văii Jiu
lui, asemenea întregului 
popor, își îndreaptă astăzi, 
gîndurile pline de recunoș
tință, de dragoste și sti
mă față de iubitul con
ducător al partidului și 

, poporului, tovarășul

într-o 
mi- 

mun-

NICOLAE CEAUȘESCU, 
adresîndu-i din inimă, cu 
prilejul aniversării zilei 
de naștere, tradiționalele 
urări de sănătate și 
tere de muncă, 
nele și fericirea 
lui popor.Clarvăzător în sa, consecvent în consacrate înfloririi tății, Partidul Român desfășoară . o mai rodnică activitate tărîm intern, în rea operei socialistă, ale acestor ani —■ dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a țării, adîncirea democrației socialiste, perfecționarea

pu- 
spre bi- 

întregu-politica acțiunile spcie- Comunisit tot pe conduce- do construcție Realitățile vii

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Lumină 
pentru
Lumină

Vin sărbători 
în gînd să ne pețească. 
Un imn de slavă 
se înalță în Ghenar 
pentru-ntîiul bărbat 
din vatra Românească 
I’entru Conducătorul 
dîrz, vizionar, 
pentru Eroul 
luptei comuniste 
al cărui loc de muncă 
este țara, 
pentru Omul 
ce face să existe 
Pe plaiul nostru 
veșnic primăvara. 
Lumină să-nălțăm 
din urbe și din sale 
celui ce poartă-n lume 
gîndul nostru de pace, 
de înțelegere 
și de dreptate, 
Iar tot ce întreprinde, 
tot ce face 
pentru oameni face. 
Omagiu să-nălțăm 
din subteran de mină 
și să-l trimitem 
spre acela care 
e Fiu al României. 
Lumină din Lumină 
iar pentru noi minerii, 
Minerul de Onoare.

secretarului general 
al partidului

MECANIZAREA

M. BUJORESCU

oa-
cu

'uiin locul acesta, zi de noiembrie, adînc, în acea „sa- l.uCru" numită a- alci unde se of'i-

O experiență la I. M. Uricani arată ca

i
♦

♦

Suportul redresării producției este

• Prin folosirea susținerii mecanizate, la un cest fel, parcă 
singur abataj se economisesc, față de susținerea cla- șe iar timpul 
sică, 35 metri cubi lemn de mină la 1000 tone căr
bune extras și 25 posturi în fiecare zi ; • Brigada 
condusă de Gheorghe Durlâ a depășit productivitatea 
planificată cu 2000 kg/post, iar în numai 4 zile, pro
ducția extrasă peste plan este de 400 tone cărbune ;
• Se produce un însemnat reviriment — sectorul 
cepe în decada a IlI-a a lunii să realizeze și să 
pășească sarcinile de plan.Dialogul cu tînărul inginer Ion Petreâ, care ne însoțise spre abatajul mecanizat de la sectorul III, s-a înfiripat repede, Vorbea cu pasiu-

se scurta- 
a trecut pe nesimțite și deodată ne-am „trezit" în fața unei - adevărate .„uzine subterane". Aici bataj, oamenii

•**•*>«»;>

m- 
de-de ca
de

ne de mecanizare, oamenii alături de re a participat încă la început la introducerea în subteran a complexului. Drumul

în a-„.. ... zoreauscoaterea cărbunelui. Fiecare știa ce. are de făcut. Pentru a-l aborda pe Gheorghe Durlă, șeful brigăzii, așteptăm să șe termine un ciclu de tăiere,.cînd ne-a spus:—- Ortacii, nu numai că au învins . greutățile ivite ta început, ci

depnns destul de repede meșteșugul mânuirii tehnicii moderne. îi cunosc bine. Cu mulți dintre ei lucrez de 15—16 ani, de cînd am venit la mină și de atunci am rămas cu toții la sector.Cu fiecare nouă noștință făcută în taj — Ion Staicu, ghe Horcea, Izvoreainu, Angelescu, Țugulea — convingerea
cu- aba- Gheor- Dumitru Constantin sau Ion îmi crește că acești oameni au știut să șească un moment să-și mobilizeze priceperea în introducerea, montarea și -exploa-

Constantin GRAURE

depă- greu, toată
(Continuare în pag. a 2-a)

I.M. Uneam. Inginerul Iosif Biro, împreună cu minerii din schimbul condus de 
Constantin Angelescu (brigada Gheorghe Durlă) studiază monografia de armare a 
abatajului recent dotai cu un complex de susținere și tăiere mecanizată.

intr-o aici în lă de bataj, ciază din zori și pînă în zori ceremonia trezirii la viață a cărbunelui, menii acestui loc s-au sfătuit gospodărește conducătorul partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în legătură cu ce ar mai lipsi pentru ca această meserie a bărbăției și curajului să devină una a calității umane. Aici, „Minerul de o- npare al Văii Jiului"', a mînuit manetele combinei, în suișuf ei spre cărbunele dătător de lumină. Acum, acolo, la orizontul 400 al Lupeniului, precum și la Vulcan, muncesc oameni care, în-

ac- in sta-
Suflul înnoitor care a cuprins toate domeniile vieții din România ultimului deceniu este indisolubil legat de ampla tivițate desfășurată fruntea partidului șitulul de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este incontestabil ani cea ria te în țara noastră, cată atît prin realizări de • Partidului seamă în dezvoltarea industriei, inței și culturii, în carea nivelului de trai poporului, în înflorirea conomico-socia'ă a ror județelor patriei, șl printr-0 prezență vă la rezolvarea melor fundamentale lumii contemporane.Remarcabila capacitate de a interpreta și dezvolta în mod creator materialismul dialectic și istoric, largul orizont de cunoaștere, clarviziunea și spiritul novator al gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu își găsesc amplă fundamentare retieă și concretizare viața dinamică a României, în transformările revoluționare care au loc în societatea românească de azi și de mîine.în seria de culegeri „Din

că acești ultimi zece formează perioada mai rodnică din isto- construcțiej socialis- mar-
agriculturii, ști- ridi- al e- tutu- cît acti- proble- ale

. o 
teo-

în

gîndirea social-poli.tieă a președintelui României, Nicolae Ceaușescu" a apărut de curînd volumul 
„Procese și tendințe fun
damentale ale dezvoltării 
mondiale contemporane", care sintetizează tezele, a- precierile și concluziile actuale cu privire la particularitățile epocii în care . trăim. Noul volum este un eveniment de seamă în viața politicb-ideologică a Comunist Român, demonstrînd relația dialectică dintre ' politica internă și c-ea externă, caracterul lor inseparabil.Esențial pentru modul de abordare a problemelor este spiritul creator, conceperea socialismului științific ca știință revoluționară vie și dinamică, a cărei viabilitate rezidă în permanenta raportare la viață, la dezvoltarea societății, ia marile cuceriri ale cunoașterii științifice. Izvorul gîndirii novatoare a secretarului general al. partidului este studierea atentă a lor obiective voltării lumii rane, a întregii internaționale,

frumusețîndu-și propriul destin, trăiesc arzînd, cu mintea și cu sufletul larg deschise la întreaga viață din jur, pasionați de toate cuceririle tehnice.— Adevăratul viitor pen- tru mineritul nostru a început atunci cînd secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, a coborît aici, în acest loc — se confesa cu mîndrie minerul șef de brigadă Ion Sălă- gean din Lupeni. Din a- cea zi, eu și ortacii mei, toți minerii țării, am înțeles mai bine . datoria . ce-o avem ; răspundem țării așa cum și țara ne răspunde nouă cu grija părintească.Gîndul minerului una cu fapta.Era în noiembrie — oeste

vieții
legi, dez-ale contempo- evoluții « îm-

Asist. unii'. 
Ioan UIFALEAN

(Continuare io pag a 2-a)

românesczi senină de toamnă, a- tunci cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu, acolo, în abatajul lui Ion Sălă- geari hotăra înfăptuirea programului de mecanizare a mineritului românesc. A trecut de atunci doar un an și ceva. Marele salt continuă astăzi, făeînd lumii cea mai convingătoare demonstrație despre ce se poate realiza sub semnul ge- ■ nerps dl gîndirii și faptei revoluționare. Pentru că în inimile și mințile oamenilor adîncului, gîndul și fapta întâiului „Miner de onoare al Văii Jiului", tovarășul Nicolae Ceaușescu au sădit credința că meseria de miner trebuie să facă un nou salt calitativ.
D. Dem. IONAȘCU
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Aspect de la o ședință de instruire a propagandiști
lor de la mina Petrila, desfășurată la punctul de docu
mentare și informare din întreprindere.

Creatorul și promotorul
• (Urmare din pag. 1)

Din viațaorganizațiilor
de partid

înfăptuirea hotârîrilor de partidîntărirea ordinii reducerea materii pri- energie și rezolvarea sesizărilor i, înfăp- de asimilare activita-

Comitetul de partid 3a I.U.M. preocupă pentru viață a partid și surilor proprii.In acest sens, la •Iul comitetului de este ținută o evidență detaliată a hotârîrilor genelor superioare și a celor proprii — planuri de măsuri, decrete, legi, circulare etc. — sînt nominalizate sarcinile ce reies din acestea și se stabilește modul de îndeplinire, urmărire și control. în ultima perioadă, organizațiile de partid au analizat preocuparea pentru plinirea unor

de se permanențăîn de mă-
Petroșani în transpunerea hotărârilor de stat, a nive- partidor-

gate de. și disciplinei, consumului de me, materiale, combustibil, propunerilor și oamenilor muncii, tuirea programului mecanizare și de noi utilaje. O te bună desfășoară în această direcție organizațiile de partid de la secțiile prelucrări la cald, automatizări, adunări- stabilesc pentru

relațiilor de producție și sociale, progresul dobiri- dit în viața economică, în știință, invățămînt, in artă și cultură — aduc o deplină confirmare justeței liniei polițice . generale a partidului, o- rientărilor sale tactice și strategice cu privire la dezvoltarea multilaterală a României socialiste. în- tr-un permanent dialog cu masele de oameni ai muncii, participante active la înfăptuirea propriului lor viitor, partidul conduce procesul de înaintare pe calea socialismului conceput pe fondul realizării unui echilibru dinamic între toate ramurile economiei, dezvoltării cu prioritate a ramurilor și sectoarelor purtătoare de progres1 tehnic, repartizării raționale a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării.Participarea maselor la înfăptuirea amplului program elaborat de partid iși are izvorul în unitatea

de interese ale celor ce muncesc, în năzuințele lor spre progres, cărora partidul comunist le răspunde printr-o activitate științifică și totodată profund umană, de autentică e- șență democratică, întemeiată pc o profundă cunoaștere a realităților vieții economlco-sociale, a problemelor pe care le ridică progresul societății.Legătura indisolubilă a partidului cu masele de oamenj ai muncii, eu întregul popor, dialogul fructuos purtat cu făuritorii producției materiale șj ai creației spirituale conduc la continua întărire a u- nității poporului în jurul conducerii de partid, la deplina adeziune . față de politică ce stă la baza dezvoltării societății. A- c-est dublu atribut — al legăturii permanente dintre partid și popor, al u- nității trainice dintre popor și- partid — este din nou scos în evidență prin numeroasele angajamente izvorâte din toate sectoarele economiei naționale — care reflectă imaginea
Cutezanță revoluționarărevoluționare, la Instau-• (Urmare din pag. I)mecanică, care, în cadrul lor generale, măsuri concrete remedierea unor deficiențe și înlăturarea unor lipsuri, urmărind îndeaproa- înde- pe înfăptuirea hotârîrilor în hotărâri le- timpul stabilit.

pro- de de de la Preparația are ca obiectiv vieții
Intărirea muncii organizatoriceComisia pentru ljleme organizatorice 

Pe lingă comitetul partid Petrila,principal întărirea interne de partid in vederea creșterii continue a rolului de conducător politic al organizațiilor de partid. întreaga activita
te a comisiei (președinte iov. Constantin Popescu) este axată pe sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid din documentele Congresului 
al Xl-lea și Conferinței Naționale ale partidului pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la realiza
rea sarcinilor de plan. în ultima perioadă, comisia 
a întreprins o serie de studii și acțiuni de con-

trol. Printre acestea se numără studiul întreprins pe linia participării active a comuniștilor la donările de partid. De semenea, comisia a < tuaf controale în organizațiilor de nr.stilul și metodele folosite pentru-pregătirea celor ce urmează să fie primiți în partid, ținerea evidenței, încasarea cotizației etc. Concluziile desprinse au fost aduse comitetului de partid a analizat acest și a stabilit măsuri concrete. La ora misia și-a propus să jine comitetul de în ceea ce privește cierea cadrelor pe partid.
Valeriu C'OANDRAȘ

a- a- efec- cadrul partid 3, 6 și 7 cu privire la
ia cunoștința care domeniuactuală, cb- spri- partid apre- linie de

binată organic cu un contact permanent cu realitățile mondiale, cu masele largi de oameni ai muncii din țara noastră.Semnificativ din acest punct de vedere este volumul „Dezvoltarea și mo
dernizarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului 
în România", apărut de curînd în aceeași colecție, care analizează, atît sub aspect tematic cit și prin idei practice, de mare valoare și profunzime, prezentul și viitorul societății românești. în centrul operei teoretice se a- flă contactul’ neîntrerupt cu realitatea. Contribuțiile în domeniul teoriei și practicii economice vizea-. ză aspecte decisive referitoare la folosirea legilor obiective atît în politica internă cit și în cea internațională.Volumul „Procese și. tendințe fundamentale ale dezvoltării mondiale contemporane" se distinge prin marea forță de analiză și prin contribuțiile de mare valoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la promovarea unei concepții înaintate, consecvent

rarea unei noi ordini politice și economice mondiale, la pacea, securitatea și progresul omenirii. Realitatea, cu toate schimbările ei, este abordată într-o viziune sistematică și unitară, prin idei de mare anvergură și diversitate, referitoare la problemele teoretice și practice ale lumii actuale. Prin generozitate, umanism, patriotism și internaționalism, prin ampla lor corespondență cu cele mai înalte aspirații de progres ale popoarelor, prin permanenta acțiune pentru a fi transpuse în practică ideile și concepțiile președintelui României au pătruns în conștiința epocii noastre, contribuind la puternica afirmare a prestigiului țării. Ele au deschis orizonturi noi, spre progres, pace și colaborare, spre înțelegere, între popoare, înscriind o pagină memorabilă în curentele -de idei mari, viabile, ce animă omenirea și întrețin flacăra încrederii în triumful națiunii, în ceea ce este mai bun și mai înaintat în spiritul progresist al u- manității.

amplului angajament al țării — de a înfăptui neabătut obiectivele mărețe adoptate de Congresul al Xl-lea și Conferința Națională ale partidului.Un adevăr elocvent îl constituie faptul că operă teoretică, activitatea so- cial-politică desfășurată de partid în anii cei mai înfloritori ai societății românești, , poartă amprenta gîn- dirii cutezătoare a ducătorului nostru, tarul general al lui, tovarășul , Ceaușescu, de numele 1-uia sînt legate prețioase dobindite țara noastră, în anii ciclismului. Contribuția sa decisivă la elaborarea și aplicarea unei linii politice creatoare, spiritul novator promovat, practic, în toate domeniile vieții economico-sociale, bogata sa activitate ințifică și tezele sale o deosebită valoare retică și aplicativă stimulat și accelerat sul înainte al noastre, ridicând gi.ul României în rîndul celorlalte uni alene.Valea ficiorul dezvoltare ală fără precedent, tat de conducerea dului, din inițiativa și la indicația secretarului său general. Aflat într-o fructuoasă vizită de lucru, în toamna anului 1977, pe meleagurile noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat îndeaproape de munca și viața minerilor, a dat indicații deosebit de prețioase pentru ca municipiul nostru să .devină un model de organizate a vieții economico- sociale. Măsurile prind viață prin rea mecanizării în niul extracției de ne,

pen tru mare remar- im-

La raliul jubiliar al salvamontiștilor

Un loc merituos ocupat de echipa Văii Jiului
Băieții noștri s-au întors de la raliul jubiliar al 

salvamontiștilor, așa că i-am solicitat părerea lui 
Dumitru Bîrlida, unul din animatorii formației, cu 

privire la acest concurs ai celor ce răspund prezent 
cînd e vorba de salvarea vieților aflate in pericol.

— Cum a fost, Dunii.ru 
Birlida, raliu] de la Lacul 
Roșu ?— Ca organizare excepțional. Traseul și probele cu dificultăți de grad foarte ridicat ne-au obligat să punem în aplicare toate cunoștințele teoretice, resursele fizice, să nu ne cruțăm nici unul eforturile. Proba complexă a fost... complexă în adevăratul înțeles al cuvin- tului. La proba de orientare și căutare turistică 
om străbătut un traseu de 6500 metri cu o diferență de nivel de 500 metri. Aici am fost penalizați cu 30 de puncte la proba... medicală. A urmat transportul, cu „aocidentatul" în spate, coborând un perete ele 40 metri în rapel, «pol același traseu cu

„accidentatul" asigurat în akia. In plus am traversat o zonă de avalanșă și coborârea unei pante cu asigurarea „accidentatului" în akia.
— După cite am aflat, 

formația salvamont din 
Petroșani a ocupat un me
rituos loc IV in clasamen
tul final. Care a fost evo
luția pe probe ?— Ayînd de suportat cele 30 de puncte penalizare am încheiat proba complexă doar pe locul VI. Apreciez că este un loc meritoriu, ținind seama că înfruntăm în întrecere directă 18 echipe de salvamont din întreaga țară, din care unele au tradiție și experiență. Noi ne-am zis însă : ne mobilizăm la probele următoare și poate mai recu

perăm ceva. Și așa a fost. La slalomul uriaș, pe e- chipe, „am tras tare“ și am ocupat locui IU- A urinat apoi proba de slalom cu akia și ne-am clasat pe locul 11 la numai două zecimi de secundă de prima clasată.
— Care a fost ordinea 

primelor clasate în între
cere ?—- Primii, și pe drept, s-au clasat salvamontiștii din Brașov, urmați de cei din Harghita, care au îndeplinit și prerogativele de gazde primitoare, apoi cei din Predeal și noi din Petroșani.

— Vreți să ne enume- 
rați componenții echipei 
noastre ?•— O fac cu plăcere : A- lexandru Acs, Alexandru Dobay, Emerik Szuhanek, Carol Lauran, Ludovic Pop, Silviu , Vladislav, Horea Meteșan, loan Sîn și... Dumitru Bîrlida. Țin să precizez că din cei

enumerați fac parte și rezervele.
— Cine s-a remarcat 

din formație ?— întreaga echipă, care formează cu adevărat o mare familie. Deși avem locuri de muncă diferite, sîntem prieteni și ne a- jutăm- nu numai pe munte, ci și în viața de fiecare zi.
— Deci, nici o mențiune 

specială ?— Dacă e să menționez pe cineva ar fi Alexandru Acs. Spun aceasta deoarece a concurat după un an de absență fortuită a- vînd o fractură de femur. Faptul că Alexandru Acs q revenit din nou în formația salvamont se datorează străduinței _ _ șiprobității profesionale depuse de medicul Mihai Banacu, căruia întreaga formație salvamont din Petroșani îi mulțumește din nou și pe această cale. 
Convorbire consemnată de

D. CRIȘAN

con- secre- partidu- Nicolae că- victoriile de so-

ști- de teo- au mer- societății presti- socialiste nați- lumi'i contempora-Jiului este bene- unui program, de economico-soci- adop- parti-

indicate exținde- dome- cărbu- ne, construirea unor noi capacități ale industriei u- șoare, dezvoltarea nistlcă, î— prpvizionării cu produse re și bunuri de. larg
i urba-îmbunătățirea a- populației agroalimenta- con-

sum. Programul de vesti ții cuprinde- anii 1979—1980 un număr de obiective, cabile mai ales prinportanța lor, care vor contribui nemijlocit la terea potențialului mic al municipiului implicit, la ridicarea litățij. vieții minerilor, turor celorlalți oameni muncii și locuitori de aceste meleaguri. în conținutul lor, măsurile a- doptate pentru rea Văii Jiului sînt presia vie a politicii ințifice, promovate partid, a umanismului al acestei politici, dovada grijii cu adevărat părintești pe care partidul, conducătorul său tovarășul

creș- econo- și, ca- tu- ai pedezvolta-ex- ști- de
încercat, Nicolae Ceaușescu, o poartă „minerilor, reprezentanți de seamă ai clasei noastre muncitoare.în deplin consens cu țara, cu întregul popor, oamenii muncii din Valea Jiului răspund acestei griji printr-o activitate creatoare neobosită. Progresul tehnic care a pătruns în minerit conduce la un evident progres conomic. principalelor operații lucru, însoțită de rea efortului fizic, buie la obținerea însemnate creșteri productivității muncii. Alte perfecționări și îmbunătățiri aduse în folosul muncii minerilor își reflectă substanța bogată prin realizările raportate de tot mai multe colective miniere. Strîns uniți în jurul partidului, al conducătorului său tovarășul N i c

e-Meeanizarea de reduce- contri- unor ale

înțelept, o I a e Ceaușescu, minerii se află ' “ căuita- să bogățiaîntr-o permanentă re de noi soluții, râare pună în valoare de cărbune a Văii Jiului, să conducă la creștei’ca puterii economice a municipiului, a județului nostru, la întărirea economiei naționale — singura bază a progresului și bunăstării societății noastre socialiste.
MECANIZAREA

(Urmare din pag. 1)tarea complexului canizat. îmi sporea virigerea că acești meni minunați au . uniți, în fața greutăților, prin acel liant al bărbă- mi- sec- mai trecut, redresarea schimbări mecaniza-

me- con- oa- foștției și solidarității nerești. După ce torul s-a poticnit tot timpul anului începe acum datorită unei de esență — rea. începînd cu 20 ianuarie a.e., Ziua cînd a intrat în funcțiune complexul, sectorul nu mai că-și realizează cinile de plan, ci le depășește. De la 232 de cărbune cît a zilnic sub plan în mele două decade ale lunii, ajunge, în primele zile ale decadei a să extragă 150

nu- sar-tone rămas p ri

1

un presțigiu de renume care să o situeze alături de celelalte brigăzi fruntașe ale minei și de ce nu, din Vale. Iar dacăH- se are în- vedere ■faptul:'1 că brigada economisește ț 35 mc lemn la 1000 de tone l de cărbune extras și 25 de / posturi numai într-o sin- 1 gură zi, atunci adevăra- ț tul merit-al celor 25 de ortaci ai Iui Gheorghe 1 Durlă iese în evidență ( cu mare putere de con- .• vingere. Ceea ce mai ca- \ racterizează această brâ- l gadă este și capacitatea , de organizare și mobili- J zare a membrilor— Sînt oameni
treia tone peste prevederi. O creștere' substanțială cunoaște, de asemenea, și productivitatea muncii, care ajunge la 400 kg/post. Acest reviriment se da- torește în mare brigăzii conduse Gheorghe Durlă. pre brigadă aflăm în numai 4 zile s nile de plan au fost depășite cu peste 400 de tone, iar productivitatea muncii a crescut cu 2000 kg/poșt față de cea planificată. De altfelbrigada nu a făcut altceva decît să-și cîștige

parte deDes- i că sarci-

I
■ierni bula: torulAcel blimPI ile IL( frațiAl de EVIMacLIPași HipcUI me.

I o.
I Film pavi reșn tran zică 17,00 siun- nă, glob dia. 19,3( Cuv: fapt uri, rodn sock cons form reali dupe IX-le tă ii terar le jurI 
I

sai.harnici, pricepuți și hotă- rîți, ne spunea ghe Durlă. ~ trebui să-i 25, dar să pe Toader Husan și Dan Voicu.
Gheor- De aceea ar notați pe toți nu-i scăpați Rusu, Ion Ei sînt cei care au înlocuit tehnologia clasică de armare cu una modernă, încu și eumecanizată. Acum,’ abataj se lucrează mai mult „cap" mai puțină forță.Spusele șefului de brigadă, ale ortacilor muncă sînt confirmate de zecile, sutele de tone de cărbune date zilnic pes-- te plan din abataj. Toate aceste realizări sînt roade ale muncii și acțiunii colective. Cert este că tehnologia modernă nu a schimbat oamenii, ci modul de gîndire și de acțiune.
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Expresie a profundului democratism economic al societății noastre
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AUTOCONDUCEREA MUNCITOREASCA
se afirmă ca un viu potențial, creator de valori materiale

Adunări generale ale oamenilor muncii

abataje Asistență tehnică de calitate tituit-o nedarea în exploatare la timpul planificat a abatajului frontal din panoul I.ta s-a datorat stratului 13 la peste de grade, ceea ce a cesitat executafesT lucrări suplimentare pregătire.La toate acestea mai adăugat însă și neajunsuri, reliefate pregnanță de cei înscriși la discuții. Conducerea sectorului trebuia să repartizeze cu mai mult dis- cernămînt forțele, să ie orienteze cu predilecție spre abatajele de mare capacitate. Cadrele tehnice, inginerii, tehnicienii și maiștrii n-au controlat zi de zi locurile de munc-ă, pentru a vedea greutățile eu care se confruntă oamenii, pentru a da soluții operative și e- ficiemte.Numărul mare de absențe nemotivate a făcut ca brigăzile de producție să nu lucreze cu întregul efectiv planificat» fapt care a impus organizației de sindicat să pună în discuția colectivului pe cei care absentează nemotivat de la serviciu. Așa a fost cazul muncitorilor Constantin Bîrlea, Petru Vădănesc, Marinică Mi- trică, Gheorghe Romînaș, Vasile Moldovan. împotriva celor care n-au înțeles critica ortacilor s-au luat măsuri . severe, inclusiv desfacerea contractului de muncă.Pierderi importante la producția de cărbune s-au

în primele trei trimestre ale anului trecut, colectivul de oameni ai muncii de la sectorul VII al I.M. Lupeni a îndeplinit apix>ape lună de lună sarcinile de plan, ultimul trimestru, iii] a înregistrat un nus destul de mare, încheind anul 1978 cu o rămânere sub plan de 5813 tone cărbune la producția netă și 268 tone cărbune la producția brută.în cadrul adunării generale a oamenilor muncii, majoritatea celor înscriși la cuvînt —- Teodor Vraja, Ion Hantoiu, Mihai Cosg, Alexandru Molnar, Ion Rotaru, . Dumitru Racheru și alții —, au subliniat cauzele cestor nerealizări, tățile și deficiențele tîmpinate în de producție, faptul că în stratul blocul VII, au apărut situații imprevizibile : Iii diagonale pe o gime de circa 10 tri, lucrări care au unat exploatarea lui de cărbune. De ■menea, în stratul 13, trebuit un suitor vechi, iar abatajul cameră apărut o boltă de ne de circa 13 metri înălțime care nu fusese cuprinsă în evidențele topografice.- Toate acestea au avut ca urmare în- tîrzierea executării unor lucrări în abataje și, implicit, diminuarea ducției de cărbune, cauză esențială a 
A'----------------- ---------------------
In dezbatere

însecto- mi-
Aceas- înclinării60 ne- unor des-au alte cu

a-greu- în- activitatea S-a arătat18,fa- lun- me- îngre- stratu- ase- a să se traverseze la nr. 2 a cărbu-

datorat și nefuneționării corespunzătoare a utilajelor electromecanice. Deși sectorul VII nu dispune de complexe mecanizate, utilajele aflate în dotare n-au fost întreținute corespunzător pentru a putea fi preîntîmpi- nate o serie de defecțiuni.Comuniștii, colectivul de oameni ai muncii de la sectorul VII al minei Lupeni s-au angajat să lichideze în acest an lipsurile și deficiențele cu care s-au confruntat, să depună toate eforturile pentru a realiza și depăși sarcinile de producție. în acest sens, sectorul s-a angajat să depășească planul cu 500 tone cprbune Și cu 50 ml la lucrări de pregătire. Brigada condusă de Martin Vincze s-a angajat să depășească planul cu 350 tone cărbune, iar cea condusă de Ion D. Rotaru cu 150 tone semenea, pregătiri, Hanganu, Gheorghegen Valadar jat să depășească cu cite 10—20 metri liniari.în adunarea oamenilor muncii s-au conturat teva măsuri concrete : nerea în funcție a abataje în stratul 13, blocul VII, terminarea lucrărilor la planul înclinat nr. 2, sporirea răspunderii» cadrelor tehnice, întărirea ordinii și disciplinei etc. Două dintre acestea au și fost înfăptuite zilele trecute. în stratul 13 au fost puse în funcțiune două abataje : un abataj cameră și altul frontal, de unde este scoasă suprafață o cantitate semnată de cărbune, înd premise sigure tru ca sectorul VII să se redreseze.

cărbune. De a- brigăzile de la conduse de Io-n Emil Kopandi, Zaharia și Eu- s-au anga- planul

pro-Ocons-
Calitatea elementelor de susținereS-au împlinit deja 10 Asta se datorește faptului ani de cînd la S.S.H. Vulcan „s-au născut" primii stîlpi hidraulici. A- cum se confecționează și elementele de susținere de la complexele mecanizate. Odată cu trecerea timpului a crescut și preocuparea comuniștilor, a întregului colectiv pentru a da lucrări de bună te, de a transforma titatea intr-o nouă tate. în dezbatere, cipanții care au luat vîntul au relevat existența unor posibilități mari de îmbunătățire a calității elementelor hidraulice. „Deși în primul semestru (jl anului care a spunea lăcătușul Lazăr, secretarul tului de partid al am avut două de la I.M. Sărmășag Voievozi, ele s-au datorat garniturilor pe care după cum bine este noscut, le executăm cooperare eu alte prinderi din țară, gur, acest lucru nu fost indiferent, ci mobilizat mai mult tru a preîntîmpina menea aspecte negative. De 'altfel în semestrul II al anului 1978 nu am mai avut nici o sesizare". Vorbind despre calitatea pieselor executate de uteciști, Ion Voiau, tarul comitetului afirma : „Am avut avem încă probleme cu u- nii tineri care nu dau a- tenția cuvenită - calității.

calita- can- cali- parti- eu-

că maiștrii nu au acordat întotdeauna suficientă asistență tehnică, mai ales acelor tineri care au categorii de încadrare mici, și nici nu urmăresc cu destulă exigență predarea la timp a pieselor finite. Acțiunile întreprinse de noi, prinți e care „Vitrina calității" unde sînt puse piesele, slabe tativ cu numele celui le-a executat —- a ca efect îmbunătățirea simțitoare a calității". Referiri critice și autocritice eu privire la calitatea produselor au mai făcut și Alexandru Costantin, Ionel Efțimie, Ion Octavian Szakacs, Groza și Vasile

cî- pu- noi

la în- cre- pen-
C. VALERIU

ex- cali- ea-re avut
treeut,Marin comite- secției, în cuvântul său inginerul șef reclamațiiȘi

Jina, Petru Tașcău.

Buna organizare a producției 
și a muncii a condus la depășirea

sarcinilor de plan

ValeaEste bune
Anul trecut colectivul de oameni ai muncii din cadrul șantierului nr. 2 Livezeni s-a clasat pe primul loc în întrecerea dintre șantierele din Jiului ale I.C.M.M. rodul rezultatelorobținute la majoritatea indicatorilor. Astfel, planul producției fizice a fost realizat în proporție de 109,94 la sută, la productivitatea muncii în proporție de 108,8 la sută, realizîndu-se o economie importantă de material lemnos, ciment, metal, energie și combustibil.Bilanțul prezentat adunarea generală a menilor muncii a preocuparea a. conducerii șantierului pentru buna organizare a producției și a muncii. A- plicînd inițiativa „Brigada înaltei productivități", formațiile conduse Spiru Ciortea și Pătruț (lăcătuși), Torna (zidari), (betoniști), Angliei (electricieni) S-au pat de stabilirea tă, pe fiecare om, nilor și atribuțiilor revin, urmărind zilnic îndeplinirea lor. Aceasta a făcut ca în anul 1978, toate lucrările planificate să fie executate la timp, respectîndu-se întocmai graficele de execuție. în cadrul spălătoriei și a Rotației au fost turnate fundațiile ; la sortare s-au executat lucrările de construcții pînă la nivelul II ; s-au executat 30 la .sută din lucrările de drenare și regularizare a albiei Jiu-- lui ; s-a turnat betonul în tunelurile de legătură de la decan toarele de steril. Tot în această perioadă,

în oa- reliefat permanentă
de Mihai Andrei Ion Stroe Cărare preocu- concre- a sarci- ce-i

au fost aproape terminate lucrările la magazia de materiale, grupul social, stațiile de pompe și estacada de transport a cărbunelui.Majoritatea participan- ților la dezbatere — lexandru Ioncelescu, liu Orosz, Spiru ! Ștefania Bacovanu, drei Toma, Sergiu Mihai Pătruț, lori Dumitru Mutu, Petru ga și Gheorghe Antonie — au subliniat faptul că a existat o bună preocupare pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. S-a relevat că există o atitudine înaintată față de muncă, întărirea ordinii ’ șidisciplinei a devenit o preocupare permanentă a colectivului acestui șantier. în brigada de lăcătuși condusă de Spiru Cos- tea, cea mai bună de pe șantier, nu s-a înregistrat nici o absență nemotivată în întregul an 1978. asemenea, în brigada betoniști condusă de Stroe, toți membrii mației și-au realizat și depășit lună de lună sarcinile de plan. O atenție deosebită s-a acordat a- provizionăriî la timp cu materialele necesare, ceea ce a făcut ca în procesul de producție să nu apară goluri, timpi neproductivi.Desigur, au fost evidențiate și o serie de greutăți cu care se confruntă san- ........................ " î ’ dea- o atitudine fermă, încă mairezerve pentru la maximum

A-Iu- Ciortea, An- Telea, Stroe,Ior-

De deIon for-

tierul, deficiențe față care vorbitorii au doptat critică.destule losirea timpului de luciu, nu făcut totul pentru tarea personalului
sînt fo- a s-a recru- mun-

șan- e- ase- mai pre- a personalului .existent în scopul executării lucrări de calitate rioară.în cadrul adunării nerale a oamenilor cii, brigada condusă Spiru Costca, a chemare la întrecere către toate brigăzile șan-. tierelor și secțiilor de producție din cadrul I.C.M.M. Petroșani, prin care se angajează să depășească planul la producția globală cu 3 la sută, la producția netă cu 0,8 la sută, la productivitatea muncii cu 0,4 la sută, iar lucrările executate și predate beneficiarilor să fie de calitatea cea mai bună.Rezultatele; bune obținute de colectivul șantierului reflectă preocuparea majoră a organizației de partid, a conducerii șantierului, a tuturor oamenilor muncii, pentru trans- - punerea în viață a programului de investiții trasat de conducerea dului și . statului investiții a căror contribuție este hotărîtoare pentru sporirea • producției de cărbune în anii viitori, cît și îmbunătățirea calității acestuia. Ele sînt urmarea atenției deosebite ce se acordă bunei organizări a producțieiși a muncii, concluziedominantă care s-a prins din întreaga batere ce a ăvut loc - colectivul constructorilor.

citor, în așa fel încît tierul să lucreze cu fectivul - complet. De menea se impune o mare atenție pentru gătirea corespunzătoareunor supe-gemu n- de lansat o

parti- nostru,

des-dez-în
Valeriu COANDRAȘ

noi, cu- în între- Desi- ne-a ne-a pen- ase-
tinerii secre-U.T.C.și nrai

al I.R.I.U.M.P., Ion Creții spunea : „Dacă în anul trecut ne-am confruntat cu greutăți determinate și de reorganizarea întreprinderii, - anul acesta avem create toate condiți- ile pentru executarea tuturor lucrărilor la timp și de calitate. Consider că urmînd indicația sată de conducerea partid, de secretarul neral, tovarășul Nicoiae .Ceaușescu, cu privire la transpunerea în viață, cît mai grabnică a programu- a mineritului, colectivul , nos-promp- sarcinile privind
lui de mecanizaretru răspunde cu titudine ia toate ce-i stau în față mecanizarea".

tra- de ge-

Desfășurată sub semnul unei analize obiective, temeinice, adunarea reprezentanților oamenilor muncii de la E.T. Petroșani a scos in evidență activitatea depusă în anul trecut de organul de conducere colectivă, comitetul dicatului, precum și fiecare membru al lectivuluj de muncă tru îndeplinirea sarcinilor de plan. Bilanțul făcut de adunare a arătat că planul producției globale a fost depășit cu 809 000 lei, au fost transportați, in plus, față de cifra .planificată peste 2 milioane de călători. Depășiri s-au înregistrat și la ceilalți indicatori de plan.în cadrul conducătorul 
Emilian Gloabă, remarca r „Nu doresc să . vorbesc despre rezultatele obținute, ci despre faptul că acestea puteau fi mai mari dacă nu întîmpinam unele greutăți, mai în aprovizionarea cu se de schimb, necesar să se în continuare cializarea atît cit și a 
Maistrul Vasile făcea o observație că : cuvinte -

sin-de
CO-pen-

dezbaterilorauto
ales pie- Cred că este acționeze și pentru spe- ,p șoferilor mecanicilor". 

Prigoană, criti- Aș vrea în cîteva să mă refer la

. transportul în comun. A- vem lipsuri în ceea ce privește planificarea autobuzelor. Nerespectarea o- rarului și comportamentul personalului de bord nu întotdeauna civilizat față de călători, sînt manifestări pe care nu le-am
I

hidraulice necesare ridicării motoarelor. în acest fel se face o însemnată economie de timp și efort și se îmbunătățește tatea reviziilor și rațiilor".Punînd în centrul cuțiilor ideile principale
cali- repa-

Angajare fermă 
pentru îmbunătățirea 

activității din transport
tratat cu destulă exigență".

Paraschiva Kiss, controlor, propunea : „Să se repare microfoanele de Ia. autobuzele de mare capacitate și să se înființeze) un dispecerat la cap de linie Lonea". La.rindul ei 
tehniciană Rozalia Măsz- 

nic, propunea : metre rul de derii". cretă
„Pe taxi- să' fie trecut numă- telefon al întreprin- O propunere con- a făcut și

Leon Cazac, maistru : „Să se treacă la predarea pe bază de inventar a autobuzelor, să fim dotați cu cîteva aparate de gresat și cu două-trei macarale

le re- tuturo'r
ale dării de seamă, par- ticipanții ia dezbateri Jorj Popovici, Grigore Marinas, Tiberiu Băcăniei, David Niki, Nicolae Marinescu și alții s-au referit la răspunderile ce vin comuniștilor,oamenilor muncii de la E.T.P., în anul acesta, privind realizarea și șirea sarcinilor de și onorarea lor asumate, în dezbaterilor s-au cut propuneri privind îmbunătățirea indicelui de utilizare a parcului auto, economisirea de carburanți, întărirea ordinii și disciplinei. La rîndul său

depă- plan angajamente^ cadrul mai fă-

ing. Gheorghe Romoșan, directorul întreprinderii, a ținut să asigure în numele conducerii că : „toate neajunsurile, mai eu seamă cele legate de aprovizionarea cu piese de schimb vor fi înlăturate cit mai repede. Se vor lua măsuri corespunzătoare împotriva acelora care nu respectă orarul de transport, întîrzie, lipsesc nejustificat de ța serviciu ori risipesc carburanții. Avem create toate condițiile ca în acest an activitatea de transport să cunoască o îmbunătățire simțitoare".Modul critic și autocritic în care au fost dezbătute problemele tații de transport surată anul trecut, _____za exigentă și măsurile stabilite dovedesc încă o dată hotărîrea lucrătorilor de la E.T. Petroșani de a ridica ștacheta calității muncii, de a întîm- pina marile evenimente ale acestui an, Congresul al XlI-lea al partidului, și aniversarea a 35 de de cu

activi- desfă- anali-

ani la eliberarea patriei, realizări de prestigiu.
Constantin GRAURE
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Manifestări peste hotare, consacrate 
Unirii Principatelor RomâneAniversarea a 120 de ani de la Unirea Principatelor Române continua să lie marcată în diverse țări ale lumii.ba Beijing (Pekin), „Ziarul Poporului11 („Senmi-ii-: jilȘao11) a consacrat evenimentului un articol semnat de istoricul chinez Lu Siang-kan, în care este expus cadrul istoric general în care s-a înfăptuit U- nirea Principatelor Româno, este prezentată desfășurarea cronologică a e- venimentelor și relevată semnificația actului de a- cum 120 de ani.Asociația de prietenie Sri Lanka-România a organizat la Colombo o adunare festivă. în cuvîntările rostite, președintele asociației, ministrul Nontaque Jaye- Wickrame, și președintele de onoare al asociației, ministrul Nissankă Wijeratne, au arătat că lupta pentru independență și unitate națională constituie o trăsătură caracteristică a istoriei de milenii a poporului român, iar crearea sta

ITALIA

Demonstrații împotriva 
actelor de violență

ROMA 25 (Agerpres). — în principalele orașe ale Italiei au avut loc, miercuri după-amiază, demonstrații ale oamenilor muncii în semn de protest împotriva recrudescenței actelor de violență. Demonstrațiile au fost prilejuite de asasinarea, chiar în aceeași zi, a militantului comunist Guido Rossa, lider al sindicatului muncitorilor de la uzinele „Italsider" din Genova. Rossa a fost ucis cu focuri de armă trase asupra sa de către membri ai grupării teroriste autointitulate „Brigăzile Roșii11.La demonstrații au participat zeci de mii de persoane. 

tului național unitar român este rezultatul direct și exclusiv al luptei și eforturilor seculare ale poporului roman.în încheiere, adunarea a adoptat un mesaj de felicitare adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii So- caliste România. „Conducerea înțeleaptă promovată de excelența, dv. este foarte bine cunoscută și se bucură de o înaltă apreciere în rîndul poporului din Sri Lanka11, se spune în mesaj, adresîndu-se apoi poporului român urări de -nOi succese în activitatea pe care o desfășoară.- Ambasada română din Viena, împreună cu ' Asociația „Unirea" au Organizat o seară culturală.La Universitatea dinTel Aviv a avut loc o conferință consacrată momentului istoric de acum 120 de ani la care au luat cu- vîntul decanul Facultății de istorie, prof. Z.vi Ya- vetz. (Agerpres)
O'N.U. Rezoluții ale Adunării 
Generale vizînd combaterea 

apartheidului
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat miercuri o serie de rezoluții vizînd combaterea apartheidului practicat de Republica Sud-Africană. Două dintre rezoluții cer Consiliului de Securitate să ia în considerare instituirea de urgență a unui embargou obligatoriu asupra livrărilor de petrol și produse petroliere destinare R.S.A. Alt document cere Consiliului de Securitate să examineze urgent problema instituirii de sancțiuni economice obliga

Oriental 
Mijlociu

DAMASC 2$ (Agerprfes). — Consiliul Național Palestinian se declară favorabil reluării dialogului ior- daniano-palestinian, conform „obectivelar înscrise în programul politic de. u- nitate , națională11, relevă comunicatul politic final al celei de-a 14-a sesiuni anuale a Consiliului, publicat,, miercuri, la -Damasc, informează agenția France Presse. Potrivit programului politic, relațiile iordaniano-palestinie- ne trebuie să fie bazate pe respectarea rezoluțiilor conferințelor arabe la nivel înalt de la Alger și Rabat, care au subliniat că Organizația pentru E- liberarea Palestinei este reprezentantul unic și legitim al poporului palestinian.
CAIRO 25 (Agerpres). — Trimisul special al S.U.A. în Orientul Mijlociu, Alfred Atherton, a sosit, la Cairo, venind din Israel, unde a avut convorbiri în probleme legate de negocierile privind încheierea tratatului* de pace egipteano-isra- elian.

torii împotriva regimului de la Pretoria, măsurile urmînd să aibă în vedere împrumuturile și investițiile, tarifele preferențiale si operațiunile comerciale. De asemenea, a fost adoptat textul unei rezoluții prin care Consiliul de Securitate este solicitat „să aibă în vedere, adoptarea de măsuri eficiente menite să împiedice R.S.A. să pro'- ducă arme nucleare" și prin care se cere tuturor țărilor „să înceteze imediat orice colaborare cu regimul rasist din R.S.A. în domeniul nuclear".

JOI, PENTRU A PATRA 
OARÂ ÎN ULTIMELE 10 
ZILE, cei, 2G 000 - mecanici de locomotivă de la căile ferate britanice au declarat o grevă de 24 ore în sprijinul revendicărilor lor de majorare a salariilor, pentru ca acestea să fie puse în acord cu nivelul de creștere a prețurilor. Continuă, de asemenea, greva celor aproximativ 100 000 de șoferi de autocamioane, precum și acțiunile revendicative ale Unor angajați de la serviciile publice,

AGENȚIA P.A.P. anunță că Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe cardinalul Ștefan Wyszynski, primatul Poloniei, cu care „a continuat schimbul de o- pinii asupra celor mai importante probleme ale poporului și bisericii, care aire o mare însemnătate pentru reglementarea corespunzătoare a relațiilor și cooperării dintre biserică și stat".
BIROUL POLITIC AL 

C.C. AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN BELGIA a dat publicității o declarație în care condamnă decizia guvernului belgian de a achiziționa rachete a- mericane de tip .Hawk 711. Realizarea unui asemenea proiect, se arată în declarație, îi va costa pe. contribuabilii belgieni suma de 5 miliarde franci.

ÎN CAPITALA VOLTEI 
SUPERIOARE s-au deschis lucrările Conferinței asupra proiectului pan african de telecomunicații (PANAFTEL), desfășurată sub egida Uniunii Internationale a Telecomunicațiilor (U.I.T.).Obiectivul principal al lucrărilor îl constituie a- doptarea unor măsuri privind dezvoltarea rețelei panafricqne de telecomunicații, pentru a facilita o legătură rapidă între statele continentului.

CĂRBUNELE 
energia viitorului j
Din presa străină

(„PRESENCE")Dacă petrolul constituie, astăzi, principala resursă, e- nergetică, acoperind aproximativ 45 la sută consumul total de energie pe plan mondial, energia viitorului va fi cărbunele. Cel care ar fi exprimat a- ceastă.opinie în urmă cu numi?, cinci ani, ar fi stîr- nit rîsul... Totuși, în situația cînd lumea a devenit conștientă de faptul că nu se va putea încălzi numai cu soare și vînt, dat fiind riscul pe care-1 reprezintă petrolul, cărbunele a început să devină. obiectul unui interes deosebit. El este de departe sursa de energie cu cele mai importante rezerve. Perspectivele de dezvoltare ale producției mondiale nu au fost niciodată atît de favorabile. Procentul de creștere a producției ar putea atinge chiar 6 la sută pe an pînă în anul 2000, în timp ce aceasta nu a a- tins decît 1 la sută din 1913 pînă în prezent. Această creștere a producției va merge paralel cu o extraordinară dezvoltare a comerțului mondial.Toate studiile organizațiilor internaționale (O.N.U.. O.E.C.D.. Conferința mondială pentru energie) sînt unanime în a aprecia necesitatea și posibilitatea recurgerii la cărbune. Cit privește Agenția Internațională a Energiei. ea nu ezită să recomande adoptarea rapidă a cărbunelui drept principal combustibil pentru producerea electricității și în domeniul industriei. Nu este de mirare faptul că în aceste condiții asistăm, la ora actuală, la o adevărată cursă șpre cărbune. Stal ele Unite vor avea o capacitate de pro

I

I
I
Iducție de 1 300 milioane tone în: 1986,. din care 70 la sută din minele cu exploatare la suprafață. Germania Federală și Marea Britanie au început să coopereze în vederea instalării lor pe piețele din străinătate. Japonia, la fel de săracă ca și Franța in resurse proprii, a reușit, în cîțiva ani, să-și creeze un adevărat „imperiu carbonifer" și să-și asigure o a- provizionare din exterior de circa 60 milioane tone cărbune, dînd naștere la crearea și dezvoltarea uneix vaste activități extractive în Australia și Canada. Australia apare drept un teren de implantare privilegiat. în lumea occidentală, cu excepția Statelor Unite, Auștî'alia este țara care posedă rezervele cele mai importante și în care condițiile de exploatare sînt cele mai favorabile. Tn cîțiva ani, această țară a devenit al doilea exportator de cărbune după Statele Unite. în plus, autoritățile australiene își impun voința lor de a dezvolta producția nu numai pentru a acoperi necesitățile interne. ci și pentru a face fată nevoilor Dietei internaționale. cărbunele* devenind atunci unul dintre mijloacele de echilibrare a balanței comerciale. Guvernul australian se preocupă să-și diversifice clientela în ce privește cărbunele. El este favorabil investițiilor străine indispensabile pentru finanțarea infrastructurilor necesare punerii în valoare a resurselor sale miniere. (Agerpres)
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Duminică, 28 ianuarie8,00 Gimnastica la doaii- ; cilia. '8,15 Tot înainte!9,10 Șoimii patriei.9,20 Film serial pentru copii. Cărțile junglei. Episodul 23.9,45 Pentru căminul dv.10,00 Viața satului. .11.15 De strajă patriei.13.15 Telex,13,20 Album duminical. Ninge pe portativ.14,20 Desene animate. 14,45 Drumuri europene.15.40 Tenis Magazin.16.40 Micul ecran pentrucei mici. O întîm-plare cu...' tîlc.17,00 Film serial. Will Shakespeare. Episodul 4. .17,50 Handbal masculin: Dinamo București — Calpisa Alicante în „Cupa Campionilor, Europeni".19,00 Telejurnal.19.15 Reportaj de scriitor,19,35 De toate pentru toți. Spectacol de vari
etăți.20,25 Film artistic. Agonie și extaz. Premieră TV. Coproducție ’ a- mericano-italiană.22,30 Telejurnal. Sport.'

Luni, 29 ianuarie16,00 Telex.16,05 Emisiune în limba

maghiară.19,05 Versuri în lectura autorilor.19.20 1001 de seri.19,30 Telejurnal ,19.50 Panoramic.20.20 Roman foileton. Putere fără glorie. Episodul 22.21.10 Mai aveți o întrebare ? Inteligența senaște sau se formează ?21,40 Interpreți ai cin tecului popular.21.55 Cadran mondial.22,15 Telejurnal.
Marți, 30 ianuarie9,00 Teleșcoalâ.10,00 Roman foileton. Putere fără glorie. Reluarea episodului 22.10.50 Publicitate.10.55 Melodii lirice.11.20 Telex,17,00 Telex,17,05 Teleșcoalâ.17,25 Curs de limbă engleză.17.45 Mult e dulce...18.10 Din țările socialiste. Reportaj filmat în R.P.D, Coreeană.18.20 Lecții TV pentru lucrătorii din agricultură.18.45 Ansambluri coralemuncitorești. Partidul e în inima noas- tră, •19,00 învățămîntul păliți-. co-ideologic.19.20 1001 de seri.

Sîinbătă, 3 februarie19,30 Telejurnal.19,50 Anchetă TV.20,20 Seară de teatru. Premieră TV. Maria și copii ei de Osvaldo Dragun.22,05 Muzică ușoară.22,15 Telejurnal.
Miercuri, 31 ianuarie9,00 Teleșcoalâ.10,00 învățămîntul poli

PROGRAMUL TV

tico-ideologic. întrebări și răspunsuri (reluare).10,20 Antena vă aparține. Spectacol prezentat de județul Olt,11.25 Șoimii patriei (reluare).11,35 Moment folcloric;11.45 Cartea în conștiința socialistă. _12,05 Telex.17,00 Telex.17,05 Teleșcoalâ.17.25 Curs de limbă germană.17.45 Tragerea pronoex- pres.17,55 Consultații medicale.18,10 învățămînt-educație.18,30 Tragerea de amor- , Uzare ADAS.18,40 Publicitate.

18,45 Telecronica pentru pionieri19,00 Festivalul național Cîntarea României". Faza județeană — Maramureș.19.20 1001 de seri.19,30 Telejurnal.19,50 La ordinea zilei în economie.20,00 Noi, femeile !20.20 Publicitate.
■•(«(■(■■■■•«■■■■■■•■I

20,25 Telecinemateca. Ciclul Ecranizări după opere literare. Un cuib de nobili. Premieră TV. Producție a studiourilor sovietice. . Ecranizare după romanul lui' I.S. Turghenicv.22,15 Telejurnal.
Joi, 1 februarie17,00 Telqx. . ,17,05 Teleșcoalâ.17,25 Curs . de , limbă rusă.17,45 Pentru timpul dv. liber, vă recomandăm...17,55 Consultații juridice.18,15 Reportaj pe glob. Escală la Luxemburg.

18,35 Muzica: în imagini.19,05 Film serial pentru copii. . Sindbad ma-, rinarul. Episodul 23.19,30 Telejurnal.19.50 Reportaj TV.20.10 Cîntecele mele.20.20 Ora tineretului.21.10 Ghețurile din țara de foc,21,45 Din șlagărele marelui și micului ecran.22,15 Telejurnal.
Vineri, 2 februarie9,0.0 Teleșcoalâ.10,00 Telecinemateca (reluare).11.50 Corespondenții județeni transmit...12,05 Telex.17,00 Telex.17,05 Emisiune în limba germană.19,00 Rezultatele - tragerii loto.19,05 La volan— emisi- siune pentru conducătorii auto.19.20 1001 de seri.19,30 Telejurnal. ’ .19.50 Patru povestiri despre patru oameni.20.10 Film .artistic. Țara îndepărtată. Premieră TV. Producție a studiourilor americane.'21,45 Revista . lițerar-artis- tied TV,22,15 Telejurnal. ;

12.30 Telex.12,35 Curș de limbă .: spaniolă.12,55 Curs de limbă franceză.13.15 Concert-de prînz.14.15 Un fapt văzut de a- proape.14,35. Melodii populare. . 15,05 Publicitate.15,10 De 30 de ani veterinar în Bărăgan.15.30 Agenda culturală. 16,00 Clubul tineretului.17,00 Săptăniîna politică internă și interuațio-' nală.17.15 Antologia filmului pentru copii și tineret. Anii de crar ai comediei.18.15 Handbal masculin i M.naur Bala Mare— Hultenberg (R.F.G.) meci retur în „Cupa . Cupelor". ,/ ■ ' '19.30 Telejurnal.19.50 La ordinea zilei îneconomie. / ■ ;20,00 Teleenciclopedia. . . .20.30 Film serial. Mînui- torii de bani. ‘ Episodul 2." ;21,20 „Fotografii la mi- nut". ' '21.50 Telejurnal. Sport.22,05 Melodii românești de iepi și de azi.
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