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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
in Republica GabonezăÎntîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu cu președintele Omqr Bongo

La I. M. Uricani

ZI DE ZI, CĂRBUNE 
PESTE PLAN

Mina cu cele mai bune rezultate în privința rit- 
: mici lății extracției pe luna în curs este cea <lin Uri

cani. Zi de zi, de la începutul lunii aprilie, colectivul 
de mineri de aici a extras suplimentar însemnate 
cantități de cărbune, plusurile zilnice situîndu-se intre 
108 și 232 tone de cărbune. Ritmicitatea realizărilor 
a permis minerilor din extremitatea vestică a bazinu
lui să înregistreze în luna aprilie, pînă în prezent, o 

* producție suplimentară de aproape 1400 de tone. De
pășiri înregistrează de altfel toate sectoarele minei, 
dar cu cele mai bune rezultate se prezintă sectorul 

. II — 892 tone de cărbune peste plan. '
Semnificativ este faptul că aceste realizări deose

bite s-au obținut pe seama creșterii productivității 
muncii, toate cele trei sectoare avînd importante spo
ruri la acest indicativ — sectorul I, plus 624 kg/post, 
sectorul II, 821 kg/post și sectorul III 624 kg/post.

0 nouă capacitate de producție 
în pregătire ia I. M. AninaasaLa sectorul II de la I.M. An încasa a fost realizată cu succes, înainte de termenul prevăzut, o lucrare de- străpungere spre stratul :15, blocul I Vest. O- dată cu aceasta, sînt create; condițiile pentru deschiderea in cel niult o săptă-

La I. M. Livezeni
Koul flux funcționează; se cer intervenții 

operative pentru
UtilizareaDe cîteya zile, noul flux de transport între- o- rizonturile 400 și 300 aleI.M.  Livezeni funcționează. Mineri, maiștri sau' cadre tehnico-ihginerești cu care am stat de vorbă'apreciază unanim c-ă noul flux va facilita în perspectivă evacuarea ritmică însă nu funcționează la întreaga capacitate. Și aceasta cu toate că dată cu momentul în care au fost evacuate primele vagonete de cărbune pe noul flux, conducerea tehnică a dispus prin program de lucru sarcini și răspunderi concrete privind desfășurarea neîntreruptă a procesului de transport pe acest traseu, astfel îneît activitatea productivă din

■

VA INFORMAM

ISub egida cenaclului artiștilor plastici amatori din Valea Jiului, ieri
|(ora 18) la clubul sindicatelor Lupeni a avut loc
I vernisajul unei expoziții de lucrări de sculptură în lemn realizată de Traian> Popa. (T.S.)
I în orașul Petrila au fost recepționate primele 57 apartamente noi cuprinse în prevederile pe acest an. în întreaga Vale a Jiului, în primul trimestru al anului au fost finalizate 172 apartamente noi pentru oamenii muncii. (C.I.)

♦ —------ —Bine aprovizionat, magazinul de sport din Pe

mînă, a unui nou abataj frontal pe înclinare. Abatajul va l'i dotat cu o combină modernă. Prin punerea lui în funcțiune, se estimează că va fi depășit substanțial planul sectorului II la producția de cărbune pe .luna aprilie.

deplină a instalațiilorabataje să fie stirhulată. Numai că aceste măsuri nu sînt materializate, ceea ce a condus la producții reduse de cărbune. De ce?Un răspuns parțial la această întrebare ni l-a dat, ieri dimineață, inginerul Ștefan Czeller, șeful sectorului mecanic al minei.—■ Comanda și supravegherea instalațiilor, intervențiile necesare pe noul flux cad în sarcina sectorului mecanic. Pentru a putea face față acestor sarcini, a trebuit, în primul rînd, să asigurăm personalul calificat. In a- cest sens, pe fiecare schimb lucrează doi muncitori de la I.R.l.U.M. Petroșani, activitatea echipeitroșani, oferă pescarilor, a acum la început de se- . zon, o gamă variată del sortimente. începînd de ' la lansete, cîrlige, dife- I rite categorii de nylon, | pînă la echipamentul ne- I cesar acestui frumos I sport care este : îmbrăți- ■ șat de către tot mâi multi I amatori. (C. Val.) ''Elevii clasei 1 D de la Școala generală nr. 6 din Vulcan, sub îndrumarea învățătoarei Florica Su- drijan, au prezentat, ieri, în sala de apel a minei Paroșeni, un frumos spectacol. Cea mai mare parte din micii artiști a- matori sînt fiii minerilor Paroșeniului. (C.I.)
VA INFORMĂM

Aurel Șoșoi, unul din 
șefii de brigadă din lu
crările de pregătiri ale 
I.M. Uricani, brigadă 
de a cărei activitate sînt 
legate în măsură hotă- 
rîtoare succesele mineri
lor din abatajele fronta- 

. Ie ale sectorului II.

respective fiind condusă nemijlocit, cu competență de către un maistru. In a- celași scop s-a dispus ca și sectoarele productive a- le minei să repartizeze cite doi lăcătuși. . Operativ, sectorul I a transferat muncitorii în cauză, dar sectorul II a întîrziat s-o facă, astfel îneît activitatea pe unul din schimburi este încă dezorganizată. Pentru asigurarea asistenței tehnice pe schimburi au fost numiți patru ingineri și subingineri. In general, a- sistența-tehnică este de calitate. In schimbul precedent însă, (luni, 9 aprilie,
(Continuare io pag a 2-a)

Anton HOFFMAN

Marți, la Franceville, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a avut o nouă întîl- nire cu președintele Republicii Gaboneze, Omar, Bongo.Cu prilejul noului diaVizitarea Transgabonezului la OwendoIn cursul dimineții de marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de primul ministru gabonez, Leon Mebiame, de ' persoane oficiale române și gaboneze, a vizitat, la punctul Owendo — tronsonul — Libreville-Owendo- N'Djole (220 km) al Transgabonezului, importantă magistrală de fier a Republicii G aboneze, aflată în construcție, care în final va avea aproape 1000 de km.La sosirea în localitatea Owendo, președintele Nicolae Ceaușescu este salutat de Georges Rawiri viceprim-ministru ad-'in- terim. ministru de stat, ministrul transporturilor, al marinei comerciale, Jean Pierre Mengwang, secretai’ de stat pe lîngă ministrul de stat al transporturilor și marinei comerciale, însărcinat cu marina comercială, Charles Ti.boli, guvernatorul re-.. giunii Estruaire. și de directorul general al Oficiului pentru construcția căii ferate transgaboneze (OCTRA). 
ș Succese ale artei pionierilor

și elevilor Văii Jiuluir La Brașov s-a desfășurat, sîmbătă, faza interjude- i ; țeană a actualei ediții a Festivalului național „Cînța- • j rea României?, pentru formațiile pionierești și cele ; : din licee — școli profesionale. Această competiție ar- \■ tistică a scos în. evidență conținutul și expresivitatea i î formațiilor, munca și talentul copiilor Văii Jiului, !■ Locul I a fost atribuit următoarelor formații pionie- ;j reștf: orchestra de muzică ușoară de la Școala gene- i i rală nr. 1 Lupeni ; estrada pionierească de la Școala i i generală nr. 6 Petrila ; dansul tematic de la Școala ; : generală nr. 3 Lupeni; montajul literar-muzical alȘco- ; : Iii generale din Aninoasa (pe locul II — Școala ge- ț : nerală nr. 3 Lupeni). S-au mai acordat locul II. la i | soliști vocali de muzică ușoară, elevei Cazan Rodica ; î (Școala generală nr. 1 Lupeni) și locul III — brigăzii j : artistice de la Școala generală nr. 6 Petroșani. Tot pe j i primul loc s-au clasificat formații și elevi din licee I : — școli profesionale: estrada de la Liceul industrial | ; Petrila. dansul tematic de la Liceul industrial Vulcan, ! ; povestitorul artistic Iacob Circov, elev la Liceul in- ; i dustrial nr. 1 Lupeni. j

log care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și respect reciproc, .cei doi șefi de stat au continuat schimbul de opinii început la Libreville cu privire la probleme de interes comun. Cei doi președinți ah
Numeroși locuitori din Owendo fac o primire călduroasă președinteluiRomâniei. Pe o mare pancartă se putea citi „Trăiască excelențele lor, președinții N i c ol a e Ceaușescu și Omar Bongo".La Owendo, președintele Nicolae Ceaușescu este invitat să urce în prima garnitură de tren care funcționează pe această linie. Se parcurge o distanță de circa 15 km, pînă la altelierele tehnice de montaj a materialului rulant. Pe parcurs, președintele Nicolae Ceaușescu primește explicații asupra stadiului construcției Transgabonezului, ca-Depunere de coroanePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a depus, marți dimineața, coroane de flori la mormîn- tul și monumentul . lui Leon M’Ba, primul pro

abordat în mod deosebit probleme ale dezvoltării cooperării economice ro- mâno-gaboneze,.. precum și unele aspecte ale vieții internaționale actuale, spre binele celor două popoare, al păcii șl progresului în întreaga lume.
re în final va lega țara de la un capăt la altul, conectînd regiunile din interiorul țării la economia națională.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze atelierele tehnice de montaj, prilej de cunoaștere a numeroase date noi despre Trans- gabonez, apreciat de președintele țării Omar Bongo, de întregul popor gabonez, drept axa principală, coloana vertrebrală a dezvoltării Gabonului în prezent și în viitor.La înapoierea la Owendo, tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să
(Continuare în pag. a 4-a)

ședințe al Republicii Gaboneze și șal: ăl. guvernului în anii 1961-1967.Șeful statului român a fpșt însoțit de primul ministru al Republicii Gaboneze, Leon Mebiame. <
DECADA CĂRȚII 
IN VALEA JIULUI

Dedicată unor importante evenimente din viața poporului nostru — împlinirea a 2050 de ani de la formarea primului stat dac centralizat și independent, sărbătorirea celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei de sub dominația fascistă, Congresului al XII-lea al partidului, aniversarea a 50 de ani de la mișcările revoluționare ale minerilor din Lupeni în august 1929 — „Decada cărții în Valea Jiului" se încheie astăzi cu ziua I Editurii militare.• In sala de apel a Întreprinderii miniere Livezeni (ora 12) vor fi lansate romanele „Cîm- pia de foc" de Ion Aramă și „Noaptea împăratului" de Vasile Andre. Minerii acestei întreprinderi se vor întîl- ni și cu autorii romanelor.• In cadrul expoziției de carte de la Casa de. cultură din Petroșani este organizată la ora 18 o întîlnire cu autorii celor două romane a- părute la Editura mili- ■ tară, urmată de o seară literară pentru tineret.
Migală și răspundere, instantaneu 'hi secția depănat a I.l'.A. Viscoza Lti- 

pen».- • . Foto : Șt. NEMJECSEK
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La început de primăvară prin cîteva unități
de alimentație publică

SPIRIT GOSPODĂRESC
iată cu ce ar mai trebui datati unii lucrători comercialide apri- intempe-în acest început lie, cînd datorită riilor primăvara pare a fi întîrziat, am întreprins un raid în cîteva unități codin' Petroșani, Lu- Seopul: pregătesc tera- Iată
mereiale peni și Vulcan, modul cum :se grădinile de vară și sele restaurantelor, constatările noastre.La grădina de vară 
nerul" din Petroșani, Francisc Șuba, responsabilul unității, îl găsim în plină activitate. Terminase revizuirea și repararea mobilierului și începuse vopsirea meselor și a scaunelor. „în cîteva zile am fi gata, ne spune interlocutorul. dacă ne-ar lăsa timpul. Ploaia nu numai că ne întîrzie finalizarea lucrărilor, dar nici nu se usucă vopseaua, conștienți d- odată cu frumos, „inunda" .ceea lucrăm de dimineața pină seara, pentru a termina cit mai repede lucrările".Aceeași activitate intensă de pregătire a localurilor de vară întîlnim și la Lu
peni, Ia grădina de vară 
„Jiul". Aici întregul personal al localului contribuie in timpul liber efectiv la amenajarea grădinii. Pînă în prezent s-au plantat florile, s-au r&parat și vop-

- - . Sîntemde faptul că sosirea timpului consumatorii vor grădina De a-

Cronica filmului

Detectiv particularAr fi exagerat să spunem surprizele de acest gen se că lilrfiul lui Buzz Kulic țin lanț. Presa americană (dealtfel regizorul are o bună reputație în lumea cinematografului) este ceea Ce se cheamă o peliculă angajată. Dar nu se poate tăgădui că .secondat de scenaristul Barry Beckerman, regizorul nu atinge și cîteva probleme ale societății americane contemporane : corupția pe scară largă, traficul de arme și violența — mai ales violența . .— adevărat coșmar al ma- - nu descind din ficțiune, ci rilor orașe.Prin șirul de aventuri, investigații palpitante^ pătrundem într-o lume plină de suspiciuni și suspec- ți, de criminali și virtuale, o lume ne mascată, însă, fațada ne și-ar imagina, în a- eeastă ordine de idei, de pildă, eă cel eare-1 angajează pe Shamus pentru a descoperi niște bijuterii furate și pe ucigașii prezumtivului hoț Victor Pappas este el însuși pătat, nu superficial, ci zdravăn de tot, eu o afacere mai mult decît dubioasă ? Cine și-ar imagina acest lucru, repetăm, din moment ce industriașul Hume face parte dintre așazișii „mai presus de orice bănuială ?" Dar acțiunea filmului se petrece în America, or. aici

crime bide onorabilității. Ci- imagina, ordine de

Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIE

IOANA, soție, Ionel, fiu, părinții și cunoșcuții a- nunță cu țiețărmurită durere împlinirea, la 11 aprilie, a 3 ani de la (Jispari-^ ția dintre noi a celui ce a fost soț, tată și fiu iubitor
SMARANDA MARIN

DU-
VIND Dacia 1100. Telefon 42953, Petroșani, pă ora 16. (262)VIND convenabil locuință, strada Republicii 36, Petroșani. Informații București tel. 671179/90. (261)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Grigor Grigore, eliberată de I.M. Aninoasa. Se declară nulă. (263)PIERDUT carnet de student pe numele Androne Cornelia, eliberat de Institutul de mine Petroșani., Se declară nul. (259 )

sit gardurile. Pe Vasile Șerban, șeful unității, l-am găsit făcînd inventarul mobilierului. Vopsirea acestuia cădea în sarcina bucătarului și a colaborato- toate că prielnic, intens, cu sosi- gră- poată
rilor săi. Cu timpul nu este aici se lucrează pentru ca odată rea timpului frumos, dina de vară smși primi consumatorii.Nu același lucru nim la restaurantul 
rîngul" din cartierul Ae
roport, uncie lucrările de amenajare a grădinii se desfășoară cu încetinitorul. Mobilierul este în mare parte degradat.. Tîm- plarul Ion Mija, singurul om care lucra pentru repararea acestuia, ne mărturisea : .Faptul că toate mesele și scaunele sînt într-o stare avansată de degradare necesită, pe lingă un volum mare de muncă, și multe zile pentru a fi puse la punct". Timpul ar fi, mult scurtat, credem noi dacă, în paralel, s-ar desfășura și si rea mobilierului, după cum am văzut, menajarea grădinii un singur om. Personalul restaurantului nu s-a dovedit prea harnic în privința amenajării grabnice a grădinii de vară. Or. acționînd cu un asemenea „spirit gospodăresc", ne 

vop- dar, la a- lucra

a dat publicității recent o știre senzațională: un om de afaceri din Chicago, tot „mai presus de orice bănuială", cu relații politice influente și cu o reputație a- parent fără prihană, a comis treizeci și două de a- sasinate, descoperite numai printr-o întîmplare.lată, deci, că cele încorporate în textura filmului „Detectiv particular" dinlr-o realitate de netăgăduit. Shamus, cavalerul dreptății, are de făcut față Ia numeroase pericole și piedici de tot soiul în decursul acțiunii sale. Părăsind la un moment dat pista ce-i fusese rezervată de Hume, el devine incomod și, prin urmare, nimerește in tirul amenințărilor. Dar cum incoruptibilitatea e pasibilă de pe-! deapsă, Shamus trebuie să acționeze de-acum î- nainte pe cont propriu. Și — după cum cere legea genului polițist — răufăcătorii ajung, totuși, pe banca acuzaților.Accentuăm că nu atît drama polițistă e atrăgătoare în acest film, ci fundalul evenimentelor, în care descifrăm tot felul de semnale critice la adresa vieții sociale : devaloriza

Amintirea lui va rămîne veșnic în inimile noastre, aP«ecîndu-ne cu pioșenie a- supra mormîntului lui. (260) 

dăm ușor seama cînd își va primi grădina „Parîngul" consumatorii.Dacă la Petroșani și Lu- peni, cu toate capriciile vremii, s-a mai făcut eîte ceva în vederea amenajării localurilor de vară, la 
Vulcan, situația este totul alta. împreună barmana Rodica Raieu, am vizitat grădina de Să nu-ți vină să mesele și scaunele măcinate de rugină , runcate la voia întîmplă- rii, pe ici, pe colo. Multe din ele necesită reparații generale. Am fi dorit, firesc, mai multe lămuriri în această privință dar, din păcate, nu a avut cine să ni le dea. Pentru responsabilii unității, fan Dana și Anghel nuș, erau, ne spunea terlocutoarea, învoi ți mîndoi ? !) în ziua respectivă.După cum se vede, spiritul gospodăresc al unor lucrători comerciali pare tocit. Este, de aceea, necesar ca direcția comercială să pretindă mai mult de la comerțul local : spațiu și mobilier este, dar tea nu sînt suficiente tru ca grădinile de să devină, odată cu rea timpului frumos, vărate grădini.

i căȘte- Ivă- in- (a-

aces- pen- vară veni- ade-
Constantin GRAURE

rea unUi întreg sistem de „ valori, desfășurarea fără frîne a puterii pervertitoa- re a banului.Alert construit, inventiv și palpitant, filmul „Detectiv particular" se bucură și de participarea unor buni actori.
C. ALEXANDRESCU
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Deși nu sin toți de prin 
părțile locului, știm că de 
peste 20 de ani vă numă
rați printre inflăcărații 
suporteri ai Jiului.— Ca o nostalgie a aducerilor aminte, păstrez fai
ma foștilor „actori de vază" din „arena" Jiului. Farkaș, Stocker, Tonca și in special Libardi, iată numai cîteva nume, de la care, fotbaliștii din Vale ar trebui să preia disciplina, ambiția, dar mai a- les dăruirea din teren de 
care au dat dovadă în întreaga lor carieră sportivă.

— Revenind la etapa a 
XXV-a, etapă destul de 
„fierbinte" după configu
rația clasamentului. Jiu] 
are o sarcină dificilă in în
tâlnirea de— Da și mintiți, în trecut, noi olteni ambele puncte. Chiar dacă nu se va reedita succesul de atunci, un punct de „aur", e adevărat, vom lua cu siguranță. De altfel lin punct îi mai văd luînd și pe fotbaliștii de la Corvinul, și nu spun asta fiind un conjudețean de-al lor, ci pentru că vîlcenilor, se pare, nu le priește „a- pa" diviziei A.

— Rămînînd în „subso
lul" clasamentului, numai

la Craiova. 'nu. Dacă vă a- campionatul am luat de la

Steagul roșu

vară, crezi : erau și a-
cucu

Personalul TESA de la Preparația Coroești in cadrul unei acțiuni de muncă 
patriotică pentru curățirea si infrumusețarea incintei uzinei.

Foto : N. ȘTEFAN

Un nou succes 
studențesc in 

„Cintarea României"După ce, în urmă cu o săptămînă, întâiul gong al lazei finale a Festivalului artei studențești, manifestare prestigioasă înscrisă în ediția actuală a Festivalului național „Cintarea României", avea să aducă studenților mineri primele titluri de laureat (3 medalii de aur, una de argint și una de bronz) la secțiunea einccluburi și artă fotografică, de la Timișoara, vești la fel de îmbucurătoare. Montajul literar — coregrafic „Zorile" a obținut titlul de laureat și medalia de argint, iar studentului Sorin Moțoc (anul II mine subingineri) i-a fost decernat titlul de laureat și medalia de bronz pentru regia spectacolului.Astăzi, înaintea plecării spre lași, studenții Facultății de mine, membri ai corului bărbătesc (dirijat de Vladimir Ureche), au promis că vor reveni la Petroșani cu titlul de lancea: i.Să le urăm succes, iar promisiunea lor să se transforme într-o mult dorită medalie de aur .
Ștefan COSTEA

■

ma-înMu-nu
U.T.A. are avantajul tere
nului.— Avantaj ce se va terializa prin victorie fața echipei Ă.S.A. T’g. reș. In rest, Bihorul . poate avea nici o pretenție jueînd la Tîrgoviște eu o echipă care „tace și face", avîndu-1 pe Coman care... ce să mai vorbim, iar bu- zoieniî vor face numai act de prezență la Baia Mare. De fapt, Gloria, Chimia și Bihorul mi se par cele, mai „pregătite" echipe pentru a se îndrepta spre . vșalo- . nul" secund. Avantaj al terenului materializat prin victorie, îl mai au și di- namoviștii în fața Olimpiei, dar mai ales studenții ieșeni (aureolați și de nesperatul succes din eta
pa trecută) în dauna Bacăului.

— Și mai departe ?— Mai departe, două în- tîlniri „tari" deschise oricărui rezultat. Sportul studențesc cu Steaua și: bănățenii cu argeșenii. Apropo de argeșeni, sper ca masivul lot prezent în echipa olimpică și „dirijat" de Halagian ,să facă o „figură" mult mai frumoasă în . meciul cu „Olimpicii" maghiari. Doar așa am putea uita jocul naționalei. :
Corvin ALEXE

Utilizarea deplină
a instalațiilor

(Urmare din pag. 1)

cărbunele pe Remedierea a Intre celelalte frînează pe noul mai încă flux amintesc

schimbul IV — n.n.), ne-am confruntat cu o abatere de la disciplina profesională greu de caracterizat : sub- inginerul Ion Pănoiu nu s-a prezentat la serviciu. Urmarea unei asemenea situații este ușor de înțeles, cu atît mai ușor cu cit la ora 4 s-a înfundat descen- sorul nr. 2, descensor care deversează noul flux.întîrziat.cauze care activitatea trebuie șă faptul că electricienii care trebuie să asigure funcționarea instalațiilor nu sînt încă nominalizați pe schimburi, ceea ce crează indisciplină. Și tot legat de a- portul compartimentului ’ energetic al minei aș a- dăuga că la ora .actuală nu este definitiv realizată comunicarea prin interfoane sau telefoane între diferitele puncte „cheie" ale noului traseu.Așadar, primele zile de funcționare ale noului flux pun în evidență serioase
HANDBAL

Participare numeroasă la competiția
Diamantul negru", 7din în- XI-a com-,,Diamantul negru".număr

țiTimp de două zile, terenuri de handbal Petroșani au găzduit trecerile celei de a ■ ediții a tradiționalei < petiții Au participat un de 26 echipe, fete și băieți, reprezentative de handbal ale școlilor generale din Valea Jiului.După întrecerile preliminare a avut loc turneul final cu participarea a 4 e- chipe de fete și tot atîtea de băieți. Clasamentul fi-
Scor egal la UricaniPe uri teren greu, sub o ploaie măruntă și rece, la Uricani s-a desfășurat derbiul campionatului județean dintre reprezentativa minerilor din localitate și Minerul Paroșeni. Primii care înscriu sînt gazdele în min. 50, prin Bălan. încurajați de gol, jucătorii din Uricani domină în continuare și în minutul

Meciul ocaziilor ratatetea ambelor formații, oaspeții avînd a deschide tarile s-au notă bună teren, dar, blicului local.
In minutele 5, 7, 15, 30, 31, Fîță, Cik, în min. 10, Nyilaș, în min. 20, iată doar : cîteva ocazii clare de gol pe care Parîngul Lo- 

nea le-a irosit făcînd scorul cu Auto Hațegrăinînă alb pînă la sfîrșit. S a jucat ofensiv, clin par-
ca să

Și muncitorești.alci

și în fieca- zi, cînd in- asemenea aba-i au fost analiza-

lacune organizatorice în a- sigurarea mersului neîntrerupt al instalațiilor. O parte din personal, inclusiv specialiști, abdică de la spiritul întrajutorării răspunderii Nu este cazul mimai subinginerului Pănoiu, și al conducerii sectorului II, pare întîrzie plasarea lăcătușilor stabiliți pentru noul flux, sau al conducerii compartimentului energetic care avea obligația să asigure ca instalațiile de semnalizare pe noul flux să funcționeze.Ieri, ca re altă tervin teri, ele te de către conducerea minei. S-au luat și măsuri corespunzătoare de sancționare a celor v inovați. Se cere ca acum, cînd o bună parte din condițiile tehnice de care depinde redresarea au fost create aportul fiecărui om al colectivului să fie mereu prezent, să izvorască din proprie conștiință, prin participarea nemijlocită la soluționarea problemelor ivite.

puncte. Băieți • generală nr. 5 puncte (34—20) ; generală nr. 1 5 puncte (27—

nai, fete : 1. Școala generală nr. 6 Petrila, 6 puncte ; 2. Liceul Vulcan, 3puncte; 3. Școala generală'' Uricani, 31. Școala Petrila, 52. Școala Petroșani, 15) ; Școala generală nr. 4 Vulcan, 2 puncte.„Trofeul vacanței" pentru echipe reprezentative ale liceelor : Grupul școlar Petroșani — Grupul școlar Lupeni 20—12.
61 Kelemeri I șutează puternic și scorul devine 2 —0 pentru gazde. Se părea că meciul este jucat. Minerul Paroșeni însă, a- flat în urmărirea liderului, nu depune armele și în numai două minute (75—76) readuce egalitatea pe tabela de marcaj prin Popescu, obtinînd un punct prețios.

Ilie COANDREȘ,

două ocazii de scorul, dar ra- ținut lanț. O sportivității din mai ales pu-
Dorel NEAMȚU, coresp.
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CALIFICAREA Șl POLICALIFICAREA
IIîn pas cu cerințele mecanizării mineritului Văii Jiului

Paralel cu înfăptuirea programului de 
mecanizare » mineritului crește conside
rabil rolul cadrelor — al minerilor, e- 
lectrolăcătușilor și tehnicienilor mi
nieri — în soluționarea numeroaselor 
probleme pe care le ridică introduce

rea și exploatarea Ia parametri supe
riori a modernelor complexe mecaniza
te. In aceste condiții, în lumina hotărîri- 
rilor adoptate de plenara C.C. al P.C.R. 
din 29 martie a.c., capătă o însemnăta
te doesebită preocuparea pentru califi

carea și policalificarea, perfecționarea 
pregătirii profesionale a cadrelor din 
mineritul Văii Jiului, în pas cu ritmul 
accelerat de modernizare a tehnologiilor 
de lucru. De buna pregătire a acestor 
cadre, de înarmarea lor cu cunoștințe
le necesare stăpînirii pe deplin a tehni
cii moderne, depinde în mod hotăritor

utilizarea tehnologiilor moderne la pa
rametrii proiectați, creșterea producției 
și a productivității muncii.

Iată de ce, una din sarcinile priorita
re de pe agenda de lucru a întreprinde
rilor miniere este selecționarea, pregăti
rea și promovarea cadrelor chemate să 
exploateze cu eficiență utilaje moderne 
de mare complexitate cu care sînt do
tate minele din Valea jiului.

Redactori ai ziarului nostru au partici
pat recent la o analiză întreprinsă de Co
mitetul județean de partid în unitățile 
miniere din Valea Jiului cu privire Ia- 
modul în care se înfăptuiește programul 
de calificare, policalificare și perfecțio
nare a pregătirii forței de muncă. Cîte- 
va din constatările reieșite cu acest pri
lej sînt prezentate în pagina de față.

Buna pregătire a minerilor - 
un obiectiv urmărit cu stăruință

în strînsă concordantă cu 
perfecționarea producției

Este o certitudine faptul 
că la baza tuturor succeselor, în orice domeniu de activitate, stau oamenii. Cu cit pregătirea acestora este mai temeinică, cu atît rezultatele sînt mai bune, pe măsura calificării, a specializării. Nu întîmplă- tor la I. M. Lupeni — mină cu o pondere deosebită în producția 'de cărbune cocsificabil a Văii Jiului — rezultatele obținute sînt dintre cele mai bune. Aceste succese au la bază, indiscutabil, și buna pregătire a forței de muncă, în general, a minerilor din abataje, în special.Dintr-o statistică a persoanelor cuprinse în programul de perfecționare a pregătirii profesionale la I. M. Lupeni, reiese că în anul trecut au fost calificați 350 de oameni, din care 205 mineri. Dar cum colectivul și-a făcut un bun obicei din . depășirea prevederilor, și la acest
capitol planul >a fost de-

Accentul — pe 
instruirea practicăIn funcție de cerințele reclamate de producție sporul npCesar de forță de muncă pe 1979 la I.M. A- ninoasa se ridică la 256 de oameni. Sursele de acoperire a acestui necesar sînt școlile profesionale, liceele de specialitate, precum și cursurile de calificare din întreprindere. In acest an, prin cursurile de calificare se vor califica 26 electricieni, 150 mineri, și 62 oameni în alte meserii. A- vînd în vedere ponderea importantă care revine calificării prin cursurile organizate în întreprindere, conducerea întreprinderii 

a hotărît ca accentul principal să fie pus pe instruirea practică la locul de muncă al cursanților. Pe lîngă cunoștințele teoretice dobîndite la cursuri, cei 
care se califică în diferite meserii, prin cursurile de calificare din întreprinde
re sînt i '■parti zați în formații de lucru dotate cu utilajele pe care le studiază și în formații de lucru conduse de cadrele tehnice 

pășit, în programul de pregătire fiind cuprinși 473 de oameni (270 mineri) în care sînt incluși și participant» la cursurile care se vor încheia în acest an. La acest număr se adaugă alte 1 041 de persoane înscrise la diferite forme de perfecționare, precum și cei 77 de muncitori ce frecventează cțl de-al doilea curs de policalificare (64 mineri pentru meseria de lăcătuș și 13 lăcătuși pentru miner), care se adaugă numărului de 168 muncitori policali ficați existent! în unitate. Putem arata că în ultimii 3 ani au fost înscriși în diferite forme de pregătire profesională peste 2 600 de oameni, la care se pot adăuga cei a- proape 1 000 din acest an.Cursanții se bucură, de condiții, optime de studiu (programe analitice îmbunătățite, lectori bine pregătiți, recrutați din rindul cadrelor cu o bună expe- 

care le sînt și lectori. Se realizează astfel o îmbinare armonioasă a cunoștințelor teoretice cu cele practice. Nelămuririle cursanților sînt clarificate de către cadrele tehnice la locul de muncă, lîngă complexul mecanizat sau utilajul cu care lucrează oamenii în abataje.Pe de altă parte, lectorii asigură astfel și o bună cunoaștere ș.i verificare a nivelului cunoștințelor cursanților, fapt care înlesnește aprecierile de la sfîr- șitul instruirii teoretice și practice, dinaintea absolvirii cursurilor de calificare.La I.M. Aninoasa există însă un neajuns care se cere înlăturat în cel mai scurt timp. Este vorba de sala în care se țin cursurile școlii de calificare. O singură sală se dovedește insuficientă. Uneori graficul prin care se prevede ținerea cursurilor nu poate fi respectat deoarece sala este ocupată cu alte acțiuni organizate la nivelul întreprinderii. 

riență în producție, dotare tehnică necesară, expoziție permanentă adecvată mineritului). Dotarea tehnică a școlii de calificare de la I. M. Lupeni s-a îmbunătățit în ultimul timp cu o „mină-școală“, unde cursanții au ocazia să cunoască toate condițiile de lucru din abataje, tehnologiile de lucru, sub îndrumarea directă a cadrelor cu pregătire: superioară și medie din unitate. Semnificativ este faptul că tot la această mină-șeoală se produce și primul contact cu mina al noilor încadrați în muneă.De remarcat că pe ■ lingă comisia de calificare si perfecționare, care funcționează cu multă eficiență în întreprindere, de problemele ridicării calificării se ocupă fiecare șef de formație la diferite niveluri, cu ajutorul cărora se fac, de altfel, și recrutările. Așa se face că la recentele cursuri de calificare au fost înscriși mulți muncitori chiar": cu studii liceale (dar fără o calificare). cit și. unii muncitori cu studii incomplete (aceștia urmînd să-și completeze studiile la ' școlile generale).Această complexă activitate de ridicare a pregătirii profesionale este permanent urmărită și analizată în organizațiile de parțid, U.T.C. și sindicat, luîndu-se lă timp măsurile ce se impun pentru perfecționarea ei.
Pagină realizată de

V. STRAUȚ
C. IOVANESCU
C. GRAURE
V. UOANDRAS

z

Cîteva
• Experiența arată că Ia întreprinderile miniere, 

unde ponderea principală în efortul de asigurare a 
forței de muncă calificată se realizează prin' efort 
propriu, prin școlile de calificare din întreprindere, 
rezultatele economice sînt pozitive.

• Pregătirea din timp a forței de muncă califi
cate și policalificate, necesară acoperirii plasării tu
turor schimburilor în strînsă corelare cu dotarea în
treprinderilor cu complexe mecanizate, este o condi
ție de bază a asigurării funcționării utilajelor la 
parametri proiectați.

• Un lucru pozitiv îl constituie cuprinderea în 
corpul de lectori, Ia toate întreprinderile miniere din

concluzii
Valea Jiului, a cadrelor tehnice cu studii superioare 
și cu o bogată experiență în minerit

• La I. M. Aninoasa unde există o bună expe
riență în pregătirea practică, se impune urgentarea 
asigurării unui nou spațiu de desfășurare a lecțiilor 
teoretice din cadrul școlii de calificare.

• La toate întreprinderile miniere, frecvența la 
cursurile de calificare nu se ridică la nivelul cerin
țelor. Există cursuri la care frecvența medie este 
de circa 70 la sută, ceea ce este foarte puțin. Facto
rii care răspund de asigurarea frecvenței Ia cursuri 
trebuie să-și concentreze atenția spre rezolvarea 
acestei probleme de care depinde in bună măsură 
calitatea calificării.

Comitetul de partid și consiliului oamenilor nimicii de la mina Petrila se preocupă în permanență de pregătirea cadrelor necesare producției, de creșterea a noi contingente de muncitori de care are nevoie mina. In anul care a trecut au fost organizate două cursuri de calificare, în urma cărora 40 de oameni au dobîndit meseria de miner și electrician de mină. De asemenea, în ^cadrul cursului de perfecționare, care a constat din instruirea la locul de muncă, au participat 450 de oameni. O atenție deosebită s-a acordat cursului de policalificare, în pas* cu mecanizarea operațiilor miniere din subteran. Astfel, 22 de mineri au dobîndit meseria de lăcătuș, iar 18 lăcătuși pe cea de miner.Comitetul de partid, împreună cu organizațiile U.T.C. și C.O.M, au analizat rezultatele |X? 1978, sta-

n cadrul cursurilor de calificare, noii încadrați în muncă își însușesc cu
noștințele necesare pentru a deveni buni mineri-tehnicieni.

O cale esențială de creștere
♦ »

a productivității munciiOnorarea integrală a prevederilor de plan ce revin în acest an și în perioada următoare colectivului l.U.M.P. reclamă, pe lîngă asigurarea potențialului tehnic și material, o forță de muncă de calificare corespunzătoare. Ac- ționînd- în acest sens, întreprinderea a calificat de la începutul actualului cincinal în diferite meserii, 692 de strungari, frezori, lăcătuși, galvanizatori și e- lectrocari.ști. In acest an urmează cursurile de calificare în meseria de turnători și sudori 121 de persoane, urmînd ca în semestrul II să mai înceapă un curs pentru lăcătuși și unul pentru strungari. A- ceste cursuri sînt urmate de tineri absolvenți ai primei trepte de liceu. Prac- 

bilind măsuri concrete pentru activitatea de viitor.— Pentru acest an, ne-am îndreptat atenția spre pregătirea forței de muncă în meseriile de bază, necesare producției, ne-a relatat tovarășul Va- sile Drăgan, șeful compartimentului personal retribuire, învățămînt de la mina Petrila. Pînă în prezent au fost deschise două cursuri de calificare pentru mineri și mecanici de mină cu 40 de cursanți și două cursuri de policali- care în care sînt cuprinși 
50 de mineri și lăcătuși, cu 
20 mai mulți față de anul trecut. Ceea ce se constată pînă în prezent, este faptul că în acest an există o preocupare mai mare pentru buna organizare și desfășurare a cursurilor. Conducerea minei și cele ale sectoarelor se preocupă cu stăruință de antrenarea oamenilor muncii la aceste forme de pregătire. Cu toate eforturile depuse, și in 

tica o desfășoară în atelierele și secțiile uzinei, unde sînt create posibilități optime ca fiecare să-și însușească meseria aleasă. Cursurile teoretice au loc de două ori pe săptămînă pe baza unor programe de învățămînt bine stabilite., Lectorii sînt cadre tehni- co-inginerești cu o bogată experiență teoretică ■ și practică. Dintre lectorii care și-au adus un aport deosebit la formarea și calificarea cadrelor, amintim pe ing. Victor Scorodeț, Mircea Munteanu, Gheor- ghe Dogaru, Nicolăe Po- povici, Pompiliu Ingustu.Semnificativ este, de a- semenea, . faptul că la l.U.M.P. perfecționarea cuprinde marea majoritate a personalului muncitor. Pentru muncitori sînt or- 

acest an frecvența la cursuri este încă foarte scăzută, situîndu-se în. medie abia la 75 la sută. A- ceasta se datorește pe de o parte faptului că lecțiile nu întotdeauna suscită interesul cursanților, iar pe. de alta, că, deși există o bază materială corespunzătoare, aceasta nu este folosită pe deplin. Conducerea întreprinderii trebuie să determine lectorii care predau la aceste cursuri să-și facă datoria, iar conducerile' sectoarelor să ia măsuri împotriva cursanților care absentează de la lecții.In viitor, planul de perspectivă prevede la mina Petrila o creștere considerabilă a forței de muncă, atît din punct de vedere cantitativ cît și calitativ. In 1980 procentul muncitorilor calificați din totalul personalului trebuie să a- jungă la 85 la sută, ceea ce implică de pe acum luarea unor măsuri corespunzătoare.

ganizate cursuri de instruire la locul de muncă, iar cadrele tețmico-ingine- rești sînt cuprinse 'în diferite forme de perfecționare cum ar fi : programe personale cu verificarea periodică a cunoștințelor, cursuri la centrul de perfecționare al M.I.C.M., doctoranzi. Despre calificarea și perfecționarea cadrelor, secretarul adjunct al comitetului de partid, ing. Aurelia Vărășeț, ne mărturisea următoarele : „In funcție de necesitățile impuse de procesul de producție, precum și de programul de dezvoltare al uzinei, noi am calificat și perfecționat cadrele. După repartizarea în secții, am urmărit și modul cum s-au integrat în producție".
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• (Urmare din pag. 1)viziteze portul cu același nume, dezvoltat considerabil în ultimii ani. Prin traficul sau, Owen- 
do este — după Port Gentil — a doua mare poar-

tă maritimă a țării. Prin largile sale activități, O- wendo este și o cale spre România, și din România a principalelor mărfuri care constituie schimburile eomerciaJe dintre cele două țări.
Oaspeți ai orașului Fr ance viile PETROȘANI - .7 .Noiembrie : Pasiunea ; Republica : Talisman. U-•a :■ Detectiv partied1

Dineu oficialîncheiereaa vizitei p r i e t e.n i e președintele
primei oficiale în Ga- Re- Româ- Nicolae tovarășa luat oferit pfe- Ga- și ' Bon- „Renova-

ba zile de bon, publicii Socialiste nia, tovarășul Ceaușescu, și Elena Ceaușescu au parte la un dineu îh onoarea lor de ședințele Republicii boneze, Omar Bongo, doamna Josephine go, la Palatul tion".Au participat persoanele oficiale care însoțesc pe înalții oaspeți români.Au luat parte, de ase-

menea, Leon Mebiame, prim-ministru, alte înalte oficialități civile' și militare, personalități ale vieții economice, științifice și culturale din țara gazdă, șefii misiunilor diplo- Li-dă, șefii misiunilor malice acreditați la breville.Președintele Om ar Bongo și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, urmărite cu deosebită atenție și subliniate cu vii aplauze de cei pre- zenți la dineul care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.

In cea de-a doua zi a vizitei oficiale de prietenie pe care președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, o face în ' Republica Gaboneză, înal- ții soli ai poporului român, însoțiți de președintele Ornai1 Bongo și de . doamna Josephine . Bon-, go, au plecat spre Fran- ceville, capitala regiunii și districtului Haut-Ogo- oue din sud-estul Gabo- nului, important pol . de atracție a vieții mice gabonezepunerii în exploatare bogatelor zăcăminte mangan și uraniu aflate . i zone.a- ca- născut președintele .

a-una ei.....

Frimirea șefilormisiunilor diplomatice

econo- datorită a de

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit, marți dimineața, la reședința sa de la Palatul „12 Martie", pe șefii misiunilor diplomatice și pe reprezentanții organizațiilor internaționale a- creditați în Republica Ga- boneză, care au adus o- magiul lor înalților oaspeți români.Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu șefii misiuni-

lor diplomatice, evocând, bunele relații dintre România și țările pe care a- ceștia le reprezintă, dorința ca aceste raporturi să cunoască o dezvoltare pe multiple planuri. Șefii misiunilor diplomatice au dat o înaltă apreciere politicii de colaborare și cooperare, de înțelegere și pace pe care o promovează consecvent România, personal președintele Nicolae Ceausescu.

în subsolul acestei Haut-Ogooue este, de semenea, regiunea în re s-a acestei țări, Omar Bongo. ....Ora 12,30. După un- zbor de circa o oră, aeronava prezidențială aterizează la Franceville. Pe- frontispiciul aerogării se află portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și. președintelui Omar Bongo, împreună cu- mari panouri pe care sint scrise cuvinte de bun sit adresate înalților ai României socialiste.Pe aeroport se aflau numeroase personalități ale gaboneze, ministrul

în- so- soli
vieții politice Martin Bongo, afacerilor externe și al cooperării.In numele celor aflați de fată, guvernatorul

trictului Haut-Ogooue1 dresează oaspeților . călduros bun venit.Tovarășului N i c o 1 Ceaușescu și tovarăș'Elena Ceaușescu li se oferă frumoase buchete de flori specifice zonei e- cuatpriale.Solii poporului român, împreună cu conducătorul poporului gabonez și cu soția sa, sînt invitați apoi să ia loc într-un e- licopter care îi conduce a- proape 20 de kilometri pînă la intrarea1 în orașul Franceville. Mii de localnici, purtînd drapelele tricolore aie celor ... .două țări, au înconjurat pista de aterizare, alcătuind, totodată. um lung culoar viu pînă în Piața Independenței, unde este pregătită o nouă ceremopie. de primire, de. dimensiunile u- ndi mare miting, cu toate onorurile rezervate ' șefilor de stat. Totul imprimă momentului sosirii la Fran- ceville caracterul unei mari festivități populare.O gardă militară prezintă onorul celor doi șefi de stat, care pășesc apoi în tribuna de onoare.Potrivit unei locale, mitingul prin rostirea unor vinte de bun sosit- mate ți.me : Comunist Român,„PentruNicolae Ceaușescu ! tru doamna Ceausescu 1",

Partidul Democratic Gabonez 1", „Pentru ședințele Bongo tru doamna Bongo I" : ț.In continuare, Youmi Ludovic, primarul orâșu- Tui Franceville, adresează rt cuvînt de buri ai po-

de întreaga„Pentru
tradiții începe cu- acla- mul-Partidul ura !", președintele ", „Pen- E lena „Pentru

Dre-Pen

cuvîntul șecre- ora-
lin sesosit Înalților soli porului român.Luînd apoi Georges Ongouri,tarul secției P.D.G. a șului Franceville, a adresat în numele militantelor și militanților dttlui Democratic nez din provincia Ogooue și a celorFranceville — Masuku un cald salut solilor poporului român.In aplauzele este invitat să președintele tovarășul 
CEAUȘESCU.Cuvântarea este primită, la fiecare' para- vie aprobare, de

hire;Iar.LONEA : Colonel în rezervă.1AN1NOASA :rarea orașuluiPETRI LĂ : post de control i-n.VULCAN: Joc curioșiURICANI : Vlad Țe- peș, seriile 1-11.• LUPENI1 — Cultural : Abatere zero ; Muncitoresc : Ploaie eu soare.

Elibe- Praga. Ultimul - seriile
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1Parti-Gabo-Haut-din TV

■H

mulțimii ia cuvîntul României, 
NICOLAEaproape graf, eu o 1 . subliniată cu aplauze’ întreaga mulțime, >Adunarea populară Piața Independenței încheie, de asemenea, atmosfera tumultuoasă cântecelor și specifice poporului nez. Este și aceasta presie a dorinței lui gabonez de a stabili dezvolta tenie cu lumii și deosebit, nia și colaborarea cu poporul român.

din se în .a dansurilor gabo- o ex-poporu-;i relații de prie-toate popoarele care, în modprețuiește pr.iele-
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Intervenție românească la Conferința 0.0 
asupra dreptului măriiO.N.U. mării se teme- <:a- sta- dezavan tala zo- 200

GENEVA 10 (Agerpres). — La Conferința asupra dreptului dezbate una dintrele încă nesoluționate re privește dreptul telor geografie jale de a avea acces resursele piscicole ale nelor economice de mile marine ce urmează a fi- create și care conțin majoritatea resurselor de acest fel.Reprezentantul țării

noastre a arătat că este necesar ca țările care nu au suficiente : resurse piscicole să șe poată bucura de accesul la pescuit în zonele economice ale altor state. Acest drept nu poate fi limitat la zonele geografice cărora aparțin statele dezavantajate, așa cum se procedă în proiectul actual de convenție. Dacă s-ar proceda în cest fel s-ar crea o galitate evidență între

versele state, în funcție de resursele piscicole ale zonei geografice din care fac parte și s-ar nega to1 tal practica de pînă acum în conformitate cu care toate țările aveau dreptul la resursele piscicole ale mărilor și oceanelor. 1

Alegeri
HAVANA 10 (Agerpres). — După cum transmite a- genția Prensa Latina, rezultatele definitive ale alegerilor desfășurate duminică in Cuba pentru desemnarea membrilor A-.. dunărilor municipale și provinciale ale puterii populare atestă că au fost aleși 9 683 delegați, între care 673 femei,

în Cuba24 261 candidați. La urne s-au prezentat 96,9 la sută nedrept că, de unul în- unul
a- ine- di-Orientul Mijlociu cașul de pace, deja. creat.

★
BEIRUT 10 —- O tentativă care -israeliună de șud a Libanului apropiere de tul taberelor de la Al Rachidiyeh Raș Al Ain, în nopții de luni spre a fost respinsă de le comune'"■ progresiste.

C'AIRO 10 (Agerpres). •— In cadrul dezbaterilor din Adunarea Poporului, consacrate examinării tratatului de pace egîpteano- israelian, o comisie lamentară comună, tituită din membri comisiilor pentru externe, probleme

în cadrul

Teleșcoala.Vă prezentăm Teatrul național ' din Craiova.Șoimii patriei. Telex.Telex.Teleșcoală,'Tragerea prono- expres.Gali antenelor: Maramureș (1).Republica Populară Angola — documentar. .1001 de sferi.Noi, femeile !Muzică și publicitate.Film artistic Pre-Pro- studlo-sovieticeI).
„Blocada", mieră ducție urilor (parteaTelejurnal.

TV.a
RADIO

par- cons- ai relații; arabe și securitate națională, cere popoarelor și guvernelor arabe să adopte măsuri practice și pozitive în folosul eliberării teritoriilor arabe ocupate, subliniază, în acest că poporul egiptean gata să-și mobilizeze tregul potențial pentru 
a sprijini lupta arabă u- nită și să folosească capacitatea sa de negociere pentru a se ajunge la o reglementare totală și definitivă a conflictului din Orientul Apropiat. De a- semenea, comisia a invitat toate părțile arabe implicate să participe la pro

(Agerpres). de debăr- pe coasta , în Tyr, în drep- palestimeneși cursul marți, „forțe- pales tiniano-

MARȚI, LA MOSCOVA au avut loc convorbiri între președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Aleksei Kosîghin, și primul ministru Michael Manley, vizită oficială în nea Sovietică. Au examinate probleme relațiilor dintre cele uă țări în domeniile litic, aspecte ale actualității internaționale., -
REGIMUL RASIST DE 

LA SALISBURY a săvîrșit marți un nou act de a- gresiune împotriva Zâmbiși, ataeînd cu aviația o

, Și jam ai can, aflat în Uniu- fost ale do- po- econonaic ,și cultural,
tabără a refugiaților Zimbabwe situată pe teritoriul zâmbi an — s-a anunțat de la Lusaka.

CAMERA REPREZEN
TANȚILOR A STATELOR 
UNITE s-a opus ' ■ trimiterii de observatori câni la așa-zișele alegeri din Rhodesia, de . mina viitoare, și zat, totodată, să zeze un ajutor în valoare de 20

ameri-’săptă- ref trântori- arnerican de mia
. S.e sens este

în-
TEL AVIV 10 . (Ager-: preș). —■ Avioane aparți- nînd forțelor aeriene isra-’ eiiene au atacat, marți, baze ale organizației palestiniene „Al Fatah", am-ț plasate în regiunea Tyr,' in sudul I. i b a n u 1 u i. Comunicatul susține că, în ultimele patru luni, de la aceste baze au fost or-1 ganizate 11 atacuri împotriva Israelului. 1 ’

Situația din Nicaragua
MANAGUA 10 (Agerpres). — In ultimele 48 de ore, în Nicaragua s-a înregistrat o puternică recrudescență a luptelor dintre Garda Națională somozistă și detașamente ale Frontului Sandinist de - Eliberare Națională (F.S.L.N.). Agențiile internaționale de. presă a- nUnță câ, după 1 o. susținută’ofensivă declanșată du-

minieă în partea de nord . a țării,, forțele sandiniste au reușit să ocupe orașul Esteli, situat la 150 km nord de Managua.Ocuparea orașului Este- li de către forțe ale FSLN s-a produs în aceeași zi în care șeful regimului dictatorial, generalul A- ' nastasio Șomoza, a părăsit Nicaragua îndreptîn- du-se spre Statele Unite.

din cei 6 milioane de tățeni cubanezi cu de vot. S-a precizat deoarece în peste 900 circumscripții dintre trimit dintre va fi prilie, scrutin.
nici .: candidați nu a jumătate plus voturile exprimate, organizat la 15 a- un al doilea’ tur de

lioane dolari pentru gimul minoritar de Salisbury.
NOUL GUVERN DE CO

ALIȚIE AL BELGIEI, condus de primul ministru, Wilfried Martens, a obținut marți dimineața votul de învestitură în Camera Reprezentanților. In favoarea guvernului au fost exprimate 133 de turi, .50 împotrivă șiabțineri. In continuare, urmează să aibă loc spre sfîrșițul acestei săpta- mîni, votul în Senat.

reia

vo-5 .
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5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri matinale. 6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8.00 Revista presei. 8.10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10.00 Buletin de știri. 10,05 De Ia fluier ia marile ansambluri folclorice. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Microfonul pionierilor. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Odă limbii române, 12,25 Opt șlagăre în studio. 13,00 De Ia 1 la 3. 15,00 Clubul invitaților. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Fotbal minut cu minut.18.30 Orele serii. 19,00 Revista internațională Radio. 20,00 Rapsodii de primăvară — zică populară. Litera și spiritul 20,50 Cadențe i 21,00 Buletin, de21.30 Consemnări. 22,00 O zi 5,00 Non stop muzical nocturn.

na u-20,30 legii, sonore.știri.într-o oră. 23,00-
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STAȚIA DE UTILAJ GREU Șl TRANSPORTURI 
PENTRU CONSTRUCȚII CRAIOVA - SECȚIA 

TR. SEVERIN COLOANA VULCAN

încadrează de urgență:

mecanici exploatare utilaje
(excavatoriști, buldozeriști)

Informații suplimentare la Șantierul Vîs- 
coza - Lupeni.
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