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Dineu în onoarea oaspeților români
Cadrele tehnice din Valea Jiului au analizat 
modul cum se aplică în practică, indicațiile 

tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire Ia

MECANIZAREA LUCRĂRILOR MINIEREIeri a . avut loc, în organizarea Comitetului județean Hunedoara al .Ț’.C.R. și Ministerului Mi- -ncslor, Petrolului și Geologiei. împreună cu Combinatul minier Valea Jiului, o consfătuire eu pronunțat caracter de lucru privind mecanizarea lucrărilor miniere din subteran și de la suprafață la unitățile miniere din Valea Jiului.La lucrările consfătuirii au participat tovarășii Va
sile Patilineț, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C...C. al P.C.R., ministrul minelor, petrolului și geologiei, 
Teodor Haș, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., 
Gheorghe Vasiti, secretar al Comitetului județean de partid, Lazăr David, președintele Consiliului județean al sindicatelor, membri ai secretariatului Comit tutui municipal de 

partid, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masa și obștești. La lucrările sesiunii au luat parte mineri șefi de brigadă, ingineri, tehnicieni, cadre de conducere de la u- nitățile miniere și de la Combinatul minier Valea Jiului, cercetători și pro- iectanți, cadre didactice de la Institutul de mine, delegați al unităților constructoare de mașini miniere, precum și ai unor ministere care colaborează la realizarea amplului program inițiat de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, de mecanizare a procesului de extracție a cărbunelui in Valea Jiului,în deschidere a luat cuvin tul tovarășul Vasile 
Patilineț care, subliniind că lucrările consfătuirii se desfășoară sub egida Minerului de onoare al Văii Jiului, tovarășul Nicolae (Contini are în pag. a 3-a

Siinion POP

Ceaușescu, a transmis din partea secretarului general al partidului cele mai calde salutări și prarea ca această consfătuire teh- nico-științifică să-și a- tingă scopul — îmbunătățirea gradului de mecanizare a proceselor de extracție și utilizarea deplină a mașinilor și utilajelor moderne cu care sînt tot mai mult înzestrate unitățile miniere din Valea Jiului.în continuare. tovarășul Vasile Patilineț a subliniat importanța deosebită a problemei ce se află în dezbaterea consfătuirii, cerînd cadrelor de specialiști din mineritul- Văii Jiului să caute soluțiile cele mai a- decvate pentru a găsi tehnologii noi, care să con-

în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușesâu, președintele Republicii Zambia, Kenneth David Kaunda,
Miercuri. 18 aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu și-au încheiat vizita oficială de prietenie întreprinsă în Republica Zambia la invitația președintelui Partidului Unit al Independenței Naționale, x președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda. și a doamnei Betty Kaunda.Așa cum au apreciat ambii președinți, vizita a fost deosebit de fructuoasă, atît pe planul relațiilor bilaterale — o dovadă elocvent ă eons- tituind-o importantele documente încheiate —, cit și pe planul vieții internaționale; înscriindu-se ca o contribuție de seamă la 

și soția sa, Betty Kaunda, au oferit, marți, un dineu oficial.în timpul dim ului, președinții Kenețh David Kaunda și Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, marcate la : încheie
Plecarea din Lusakacauza păcii și cooperării între toate popoarele, la eforturile pentru instaurarea unor relații interstatale noi, de deplină e- galitate și avantaj reciproc.în toate manifestările de pe parcursul vizitei și-a găsit expresia admirația poporului zambian' față de politica externă a României socialiste.Ca și la sosire, locuitorii capitalei zambiene au rezervat președinteluiNicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu vii și impresionante manifestări de prietenie, de considerație.La scara avionului, președinții N i c o 1 a e Ceaușescu și Kenneth David Kaunda își string mîi- nile îndelung, cu deosebită cordialitate, se îmbrățișează cu căldură. Tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Betty Kaunda 

rea lor de intonarea imnurilor de stat ale României și Zambiei.Dineul s-a desfășurat într-o ambianță de caldă cordialitate, sub semnul prieteniei și prețuirii reciproce ce caracterizează relațiile româno-zambiene.
se despart cu aceeași, caldă prietenie.Președintele Nicolae Ceaușescu mulțumește gazdelor pentru primirea deosebit de călduroasă ce l-a fost rezervată, pentru ospitalitatea poporului zambian.La rîndul său, președintele Kenneth David Kaunda își exprimă satisfacția pentru rezultatele deosebite ale noii vizite în Zambia a solilor poporului român și urează tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu deplin. suteces în continuarea vizitei lor de prietenie pe meleaguri africane.

Relatări despre începe
rea vizitei în Republica 
Populară Mozambic — în 
pagina a 4~a-

Angajamentele minerești
onorate prin producții 

de cărbune peste prevederi

LaL M. Livezeni se pregătește

• I.M. PETRII.A. Cofa 
depășirilor acumulate de 
la începutul anului pe 
care colectivul I.M. Petri- 
la le raportează în întâm
pinarea sărbătorii muncii, 
1 Mai, este de peste 21000 
tone de cărbune.

Pînă Ja 1 Mai, prin mă
surile tehnico-organizatori- 
ce întreprinse, producția 
zilnică de cărbune a mi
nei va fi depășită în me
die cu 200 de tone, ceea 
ce înseamnă o creștere a 
producției extrasă supli
mentar cu încă 1000 tone.

• SECTOR UI, IV I.M. 
LUPENI. Mai bine de 
18000 tone de cărbune a 
extras de la începutul a- 
nului, pînă ieri, peste pre
vederi, colectivul celui 
mai mare sector produc
tiv al Văii Jiului — sec
torul IV al I.M. Lupeni.

In întîmpinarea zilei de 
1 Mai, brigăzile din cele 
patru abataje dotate cu 
complexe mecanizate ale 
sectorului, ■ conduse de 
Constantin Lupulescu, Ion 
Sălăgean, Valentin Tofa- 
nă și Teodor Boncalo și-au 
intensificat eforturile pen

tru a realiza în a doua ju
mătate a lunii aprilie ni

veluri record ale producției 
și productivității muncii. 
Semnificativ în acest sens 
este succesul din ultime
le zile al brigăzii conduse 
de Constantin Lupulescu, 
care a realizat o productivi
tate a muncii superioară 
prevederilor cu cite 15 și 
16 tone pe post. Brigada 
s-a angajat să păstreze pî
nă la 1 Mai această cotă 
a productivității, respec
tiv, să extragă peste plan 
alte 600 tone de cărbune.

I Introducerea
unui complex mecanizatîn aceste zile la I.M. Livezeni se lucrează intens pentru introducerea în subteran a unui complex mecanizat cu care va fi echipat un noii abataj frontal. Lucrările miniere de pregătire și deschidere au fost terminate la timp de brigăzile conduse de minerii Petru Molocea și Gheorghe Ciobanu. Prima brigadă a săpat o galerie transversală, lin suitor colector și o galerie de bază, iar a două a terminat o galerie de aeraj de circa 400 m.Brigada lui Gheorghe Ciobanu, din care s-au remarcat șefii de schimb Mircea Valache, ■ Gheorghe Rotaru, Grigore Pop și Carol Lorincz, experimentată în executarea de lucrări miniere de investiții, a muncit perseverent, cu competență profesională.

1^
I.M. Livezeni

Economii de materiale pe șantiereAcțiunea de economisire a materialelor — îndeosebi ă metalului — . cunoaște o largă sferă în rînd urile constructorilor. La poligonul de prefabricate Livezeni, echipa de fîerar-betoniști condusă de Imre Toth a găsit o posibilitate de folosire mai judicioasă' a metalului și, implicit, de sporiri' a contului economiilor. La confecționarea carcaselor pentru panourile exterioare se pierdea o mare cantitate de metal. Fierarii clin această echipă, Între care Ion Constantin, Tan ase Maria; Vasile Var- ga și Ion Pelnlcă, au folosit cupoanele, aparent nefolosibile. roalizînd carcase sudate cu ajutorul mașinii de sudat prin puncte, la care, prin modificarea presiunii de lucru, au obținut o productivitate sporită. Un calcul exact al economiilor nu s-a făcut încă. Cert este faptul că oamenii poligonului sînt interesați să nu irosească nici cea mai neînsemnată cantitate, de metal.Semnificativ este, faptul că echipa amintită este una dintre echipele de frunte din cadrul poligonului de prefabricate Livezeni. Lună de lună își depășește Sarcinile de plan cu 15—20 la sută, a- dueîndu-și astfel contribuția la realizarea planu lui pe șantierele de emis trucții din Petroșani.
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Preocupările pentru mecanizare și moderni
zarea proceselor tehnologice in Valea Jiului au 
găsit un larg ecou în riadul specialiștilor ații din 
mineritul bazinului nostru, cit și din celelalte uni
tăți economice de pe cuprinsul municipiului. Pre
tutindeni aceste preocupări și-au găsit materiali
zarea in numeroase raționalizări, inovații și chiar 
invenții, toate venind in sprijinul procesului de 
producție, ducind în ultimă instanță la reducerea 
efortului fizic, la ridicarea eficienței economice și 
implicit la reducerea costurilor de producție. _ A- 
ceste realizări, încununate de succese, își vor găsi 
ecoul în rubrica „NOU IN ECONOMIA VĂII JIU
LUI" pe care ziarul 
nele sale.

al sectorului s-a redus , a- proape la ceasta i-a specialiștii. intensifice să extindă la consumul de pneumatică. Totodată se prevede extinderea con- torizârii și Ia celelalte sectoare.

jumătate, A- determin at pe minei să-și căutările și procedeul și energie

Contorizarea 
consumuiuî de 

energie pe sectoareSectorul IV al Lupeni — cel mai canizat sector din lea Jiului — avînd mai mari puteri instalate — patru complexe de susținere și tăiere mecanizată — evident este și unul dintre principalii consumatori de e- nergie electrică din cadrul respectivei întreprinderi miniere. Dar neexistînd un sistem bine determinat pentru stabilirea corectă a consumului de energie e- lectrică pe sector, specialiștii electromecanici ai minei au studiat și au găsit începînd cu luna lie, consumul de 
gie electrică al 
lui IV a fost 
contorizat. Este să se procedeze

minei

nostru o va găzdui în coloa-

a-Și tra- sec-con- Sis-

soluția adecvată : apri- 
ener- 

sectoru- 
complet posibil astfel

prin montarea unor parate de măsură control la celulele fo de la intrarea în tor, stabilind exact suinul de energie,temui de înregistrare, conceput la mina Lupeni, permite o evaluare 'corectă a consumului de energie electrică pe tona de cărbune, date fiind preocupările sporite pentru realizarea noului indicator — producția netă...Calcule recente demonstrează că, de cînd s-a introdus noul sistem de înregistrare, consumul de energie electrică

Adaptări 
funcționale la 

combina de abatajLa I.M. Aninoasa se utilizează un nou sistem 
de comandă pentru com
binele aflate în func
țiune în abataje dotate 
cu complexe mecanizate de susținere și tăiere. Comanda prin electro- ventile a fost înlocuită printr-o instalație mult mai simplă, hidraulică, adaptată de la un . alt tip de combine. Se asigură astfel, în primul rînd, siguranță mai mare în funcționarea utilajului, fiind eliminat unul din elementele care duceau defecțiuni, tervențiile sînt, de semenea, ușoare,depanării redueîndu-se la jumătate față de cazul utilizării vechiului sistem. Ideea a fost preluată cu prilejul unui schimb de experiență de la I.M. Lupeni, raționalizarea aparț inînd lăcătușului șef de echipă Anton Duban.

Cabinet

O operație de mare răspundere la Uzina electri
că I’aroșeni ; verificarea bobinajului.

Azi, vești

ÎNTRECEREA 
PENTRU 1 RU M OSLocatarii blocurilor K1.3. 4 și J din cartierul Viitorului au adăugat noi valențe urbanistice orașului nostru. Locatarii celor cinci, blocuri, și nu numai ei, sint în întrecere pentru amenajarea terenului din jurul Nodului în adevărate grădini cu flori. Rezultate frumoase au obținut locatarii din blocul K4, care au plantat pe zona verde numeroși arbori și arbuști ornamentali, dar și trandafiri. Inițiativa de a valorifica trandafirii, liliecii și alți arbori ornamentali din curțile caselor vechi aflate în curs de ex-

(Urn-

pro-In- 
a- durata I
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De mîine, 
în chioșcuriLa 20 aprilie, în tățile de difuzare îuni-' a -presei din întreaga țară va apare broșura „înscrierea și admiterea în învățământul liceal și profesional — 1979". Elaborată de Ministerul Educației și Invățamîntului, broșura cuprinde normele privind înscrierea în clasa a IX-a (treapta I) de liceu, normele privind concursul de admitere in clasa a XI-a (treapta a II-a) de liceu, normele privind concursul de admitere în școala profesională, precum și lista manualelor pe baza cărora se susțin probele la concursul de admitere in clasa a XI-a de liceu; în anul școlar 1979-1980.

• IOANA BOGDAN, 
Vulcan : Ne miră faptul că vă adresați cu asemenea întrebări. Dv. aveați obligația să ocupați locul în producție, conform pregătirii și calificării obținute în. urma absolvirii unui liceu de specialitate. De altfel, cursurile de re de care vă se organizează de treprinderi, licee profesionale. La de învățămîrit din munici- , piui Petroșani nu avem organizate asemenea cursuri. Râmine să vă a- . dresați direct unităților conomice de acel (art. 36 si urm. din nr. 208/1977).

• ȘTEFU PETRU, 
troșani: Considerăm sedv. Pentru aceasta, este necesar să depuneți o cerere la I.M. Dîlja — conform prevederilor art. 200 din Legea nr. 57/1974 —. rugind conducerea unității

, califica- interesați către inși școli -unitățile
e- profil Decr.

Pe- că poate rezolva doleanța aceasta,

juridicsă treacă la reexaminarea calităților și aptitudinilor dv. profesionale în urma căreia are facultatea să decidă asupra acordării sau neacordării categoriei tarifare avute la data pensionării. Așteptăm să ne scrieți modul cura a fost soluționată cererea dv.
VASOIU MARIA, Petro

șani : In înțelesul prevederilor art. 155 din Codul muncii, de concediu de maternitate plătit se bucură numai femeile încadrate în muncă. Incetînd contractul de muncă, pentru îngrijirea copilului, conform art. 9 lit. „k“ gea nr. 1/7970, dv. aveți calitatea de nă încadrată în din Le- nu mai persoa- muncă.Benet’iciați însă de vechime neîntreruptă în aceeași u- nitate, fără ca perioada cît nu lucrați .să intre în calculul vechimii în muncă.
Dr. N. WARDEGGER, 

jurist

demolare, merită a fi tinsă.
BLOCURI 

ÎN REPARAȚII 
CAPITALEîn vederea efectuării j.‘le reparații capitale la unele blocuri din fondul, locativ de stat, numai în acest an s-au alocat 758 090 lei. în prezent se efectuează reparații la blocurile nr. 4 de pe Aleea Plopilor și Aleea Gorunului, lucrări ce se vor termina în acest trimestru. Tencuielile interioare și exterioare sînt executate de echipa de zidari condusă de Dumitru Pop, zugrăvelile revin meseriașilor cdnduși de Korea Rizescu, iar punerea la punct a Instalațiilor sanitare revine lui Ioan Corpadea și ortacilor săi. Jgheaburile și burlanele sînt înlocuite de tinichigii lui Alexandru Nemeș, în- velitorile de țiglă de dulgherii conduși de G’neor- ghe Toaxen, iar revizuirea și repararea instalațiilor electrice sînt efectuate de echipa Elisabetei

Noutăți din transportul în comun

ducă la- producție asigure tualelor laje și se finali: scurt în ducției d firmarea nice ron mondial niu. ■După < vistă rez registrate plex de fracției c nistrul ir și geolog larg la i vind org: ției și a la capaci și instalc re, la er nologii, j se de cr< tivității ducției d trebui gî •tru scurt transport complexe 
de întreț tare core cestor u valoare c tate din multe ab Jiului. îr de idei, aliștilor Iuții pen lucrărilor cameră, ■ ducț-ie ră tării tehi le fronta în cuv trul mini geologiei larg la r tiril cad: acțiunea ce se de tățile mi a repoma prindă d suri pent velului c te, de- cv generală rilor. Ac rință obi lui mint dotat cu ce mai c torul a ci nice ca, cuparea j ținea teh; cru, să t tă import 
de mică să ușure: rilor. Or, meniu s-i xistînd r 
de mecar perațiuni volum m efort fizk în eoni lor consfi ing. Iulit rector tei 
a prezent alizari. și cesul de nelor . dii Apoi con fășurat p 
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nier, pi unde mit gadă, teh cercetător dactice a ferate pe rora s-at discuții.După-a: consfătuii șurat în dezbaterii vîntul to 
Ioan, ing la I.M. I 
lescu, dii ja, GJieo rectorul 
Nicolae f junct n Vulcan,
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ac- a-îmbunătăți locul de pe pîrîul Bra- anul trecut lucrările : detaO în în-Parcul de autobuze al E.T. Petroșani a fost completat in ultimele zile cu trei noi autovehicule „112 UD“ din care două prevăzute cu aparate pentru autotaxăfe. După e- fectuarea rodajului, noile autobuze vor fi introduse pe linii locale de trans-, port in comun, momentAspect din secția răsucit a I.F.A. .Viscoza
peni. Foto : Gh. OLTEANU••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<
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Nu încape nici o îndoială că noua comedie cinematografică propusă de Casa de filme ,.N urnă- rul Patru" înregistrează și în Valea Jiului — așa cum s-a întîmplat pretutindeni — un succes de public. Aceasta nu numai din pricina că publicul acceptă bucuros invitația de a petrece două ore deconectante în compania rîsului, ci și din cauza unui motiv special: protagonistul acestei prima verba comica a lui Sergiu Nicolaescu este un personaj de mare popularitate, creat pentru micul ecran de excelentul Amza Pellea. Nea Mărin, olteanul șugubăț din Băilești, intră pe marele e- cran cu votul de încredere al spectatorilor, în cadrul unei pelicule spumoase, în genere, plină de inventivitate și adeseori frapantă în soluții.într-un fel e surprinzător faptul că Sergiu Nicolaescu semnează regia filmului. Surprinzător, zicem, deoarece cineastul n-a interes pentru mică, din care au tras concluzia că laeșcu n-are umor, Mărin miliardar" dă gație categorică • i presupuneri. Filmul bundă în gaguri de mare

spectaculozitate și demonstrează : fără echivoc a- petența lui Sergiu Nicolaescu pentru comedie. Desigur, regizorul nu se desolidarizează nici aici de un gen pe care-1 practică în mod virtuoz. „Nea Marin miliardar" este o comedie 'structurată pe o tramă polițistă, dar regizorul — folosind toată ga-

treze disponibilitățile sale de mare combinator, în măsură să răstoarne, nici mai mult, nici mai puțin, decît planurile de răpire 
ale unui gang american, neputincios în fața băi- leșteanulul isteț. Astfel, asistăm la o veritabilă cascadă de situații comice, la spectaculare urmăriri pe uscat și în apă,. în tot

Cronica filmului

Nea Marin miliardar

pind acum, mani fes ta t specia co- fapt mulții Nico-„Nea i o ne- acestei
a-

mă genului — impriiiiă filmului o coloratură parodică. Pornind de la situația de bază foarte a- muzantă că băileșteanul nostru seamănă leit cu miliardarul Marlon Ju- vette, acțiunea se desfășoară într-un plan de permanente confuzii, ceea ce dă naștere la nenumărate ocazii de rîs copios.Părăsind temporar pista- monologului, eroul creat de Arnza Pellea (iară doar și poate un posibil ' erou de epopee comică) devine- aici protagonistul unor întîmplări în care : nea. Mărin își poate pune în practică ascuțimea minții sale, poate să demons-

care de un se
labirîntul monden este stațiunea marină anvergură. Și cum film cu nea Marin nu poate termina decît prin- tr-un total liappy-end, final toată lumea într-un week-end meritat la BăileștiCu toate că filmul, cum am arătat și sus, este bine făcut, notînd un indiscutabil fesionalism, nu se trece cu vederea pect deloc. secundar cam pierdut de-a .1 . travaliului regizoral. Farmecul personajului nea Mărin, cum bine știm, rezidă în originalitatea u- morului, prin excelență

in pleacă bi neașa mai de- pro-poate un as- și lungul

popular, degajat de Amza Pellea, cînd își pune pălăria și cojocul. Comedia lui Sergiu Nicolaescu, fiind înainte de toate una de situație, trece pe planul doi comicul verbal, 
deși el nu ni se pare necinematografic. Limbajul ■ lui nea Mărin, cînd el narează pățaniile sale cu Veta și Sucă, este de un pitoresc original. In film, această particularitate a personajului este mai puțin relevată. Comicul de caracter convertit în comic de situație trădează mai puțin despre spectrul inedit al modului de a vedea lumea lui nea Mărin.în pofida acestei obiecții, „Nea Mărin miliardar" — bucurîndu-se de prezența unei distribuții cu comici de talia lui Jean Constantin, Draga Olteanu-Ma- tei, Ștefan Mihăilescu- Brăila, Sebastian Papaia- ni, Stela Popescu, Ștefan Bănică, Puiu Călinescu, Hamdi Cerchez și Ștefan Thury — adaugă o filă necesară la capitolul comedie din cinematograful românesc actual, cuvine deci salutată ceasta nouă comedie tolitonă,laboratăsurii. ,

care va marea trecerea sistemul de autotaxare. altă veste. Venind tîmpinarea solicitărilor oamenilor muncii de la I.M. Lonea, conducerea E.T.P. a hoțărît ca autobuzele ce deservesc liniile șani — Lonea și Petroșani'— Cimpa-Răscoala să intre, la întoarcere, prin cartierul 8 Martie, pentru a facilita coborîrea călătorilor din acest mare cartier cît mai aproape de ■locuințe.

Petro-

Toderici.
LUCRĂRI 

DE ASFALTAREPentru a cesul spre grement- de ia, încă de au începutamenajare și pavare a drumului spre acest loc a- tît de îndrăgit și vizitat de cetățenii orașului nostru. Echipa de pavatori condusă de Iile Stoica a fixat deja în continuare bordurile, a așternut stratul de piatră pe care niează să se toarne faltul.
Vasile CRIȘAN, 

șef birou tehnic, 
E.G.C.L. Lupeni

Exploatarea de transport 
Petroșani

A strada Iscroni nr. 3
ÎNCADREAZĂ URGENT :

— conducători auto gradul B, C, D, E
— electricieni forță

încadrarea conform legislației in vigoare

C.

lir
as-

I
I
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Se 
a- 

au- 
e-distractivă și cu simțul mă-

ALEXANDRESCU

Mica publicitateCU OCAZIA aniversării a 25 ani de căsătorie, fiii Grigore și Daniel felicită părinții Petru, u- lungă șipe această cale Gligor și Anica rîndu-le viață fericită. (282)CINE A GĂSIT în ziua de 16 aprilie 1979 in acceleratul București Nord — Deva, sacoșă cu obiecte de valoare, rugăm a- dresați Gută Ion, cămin .studențesc Nr. 3, camera 222, Petroșani. Ofer compensa. (277)
VÎND Skoda Octavia, stare bună, preț convenabil. Informații la Cflsmă-

re-

dincon- par- gaz, lei.Bloc De

s -ria de lingă piața Vulcan. (278)VÎND apartament fort II, 2 camere, chet, termoficare, achitat preț 65 000 Micro 15, Teilor 5, 46, ap. 36, etaj III, va. (279)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Anăs- - tăsoaiei Nicolae, eliberată de I.M. Petrila. Se declară nulă. (276)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Căl- dărar Nicolae, eliberată de I.G.C.b. Petroșani. Se declară nulă. (280)



Mecanizarea lucrărilor miniere
£in pag. 1)îalt nivel de uții care să ltarea ac- dogii, uti- ații care să intr-un timp erea pro- ■bune, în a- ligenței teh- i pe■ cest plan dome-în re-trecutde bune în- rocesul com- nizare a ex- rbune, mi- r, petrolului a referit pe aspecte pri- ea produced, folosirea 
a mașinilor din dota- dc noi telltale resur-M 

a produc- i, a pro- bune. Vor soluții pen- duratei de montaj a mecanizate, și exploa- .ătoarede ■e sînt n cedin istă i cerut sească mecanizarea abatajele i de pro- în urma do- lin abataje-său, minis- petrolului și referit pe alea pregă- Apreciind policalificare ră în uni- Vorbttbrul să se între- aeum mă- licarea ni- ifesionalita- tehnică și turor mine- este o ce- 
a viitoru- i modern, e din ce în 

xe. Vorbi- adrelor teh- 1 de preo- îmbunătă- iilor de lu- 
o deosebi- elementelor nizare care mea mine- 

cest doit puțin, e- posibilități a unor o- jcesită un s muncă și

a a- mare do- maiValea ordine sped- i so-

;a lucrări- tovarășul 
stescu, di- >1 C.M.V.J., eratul „Reții în pro- lizare a mica Jiului", ea s-a des- • cinci sec
area în a- 
area lucră- 

mecaniza- 
n minier, 
reținerea și 
jului mi- 
i muncii, sfi de bri- ., ingineri, di-re- că- ampleîadre entat finea at lucrările u desia- In cadrul luat cu-

Vasiie f mecanic 
Ion Vasi- i I.M. Dîl- 

■iuclea, di- Aniripăsa, irector adia I.M. 
sl Brînduș,

directorul I.M. Petrila, citate, a tuturor mașinilor
Teodor Boncalo, șef de și utilajelor .brigadă la I.M. Lupeni, Antoniu Bacii, directorul I.R.l.U.M. Petroșani, Dan 
Surulescu, directorul I.M. .Lupeni, Dumitru Fodor, rectorul Institutului de mine Petroșani. Cadrul larg de dezbatere pe sec- . țiuni și în plenul consfătuirii a oferit posibilitatea ca 83 de specialiști din domeniul mineritului Văii Jiului să-și expună o- piniile în legătură cu modul de rezolvare a problemelor complexe pe care le ridică mecanizarea proceselor de extracție și transport al cărbunelui în minele Văii Jiului.. . .In încheierea dezbaterilor consfătuirii a luat cuvîntul tovarășul Teodor 
Haș. Vorbitorul a subli- ... niat sarcinile deosebit de importante ce revin lectivelor de oameni muncii din unitățile niere ale Văii Jiului privind creșterea producției de cărbune, în special de cărbune cocsificabil, direcție prioritară ce se înscrie în politica generală a partidului nostru pentru valorificarea judicioasă a bazei proprii de materii- prime Și combustibili.Primul mi teiului partid a în acest ția de cărbune a Văii J lui va crește cu 18,2 suță, iar în cincinalul viitor eu 42 la sută, aceasta re- alizîndu-se în--principal pe seama intensificării extracției în minele existente, cit și prin deschiderea și punerea în exploatare a unor noi perimetre la Petrila-Sud, Is- croni, pilier Lupeni-Est și Hobiceni. Realizarea a- cestor nivele de producție impune executarea unor lucrări de investiții a căror valoare pe întregul cincinal se ridică la peste 1 miliard de lei, din care 510 milioane lei reprezintă valoarea utilajelor.în cini, Hor și a înglobează un consum mare de forță de muncă, constituie principala cale pe care minerii Văii Jiului trebuie să se înscrie ' într-un ritm tot mai rapid, în paralel cu introducerea de noi tehnologii și îmbunătățirea celor e- xistente. Direcțiile principale de acțiune au fost jalonate de către secretarul general al partidului, tovarășul NicolaeCeaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în Valea Jiului. Ele vizează crearea unei producții proprii de utilaje și instalații miniere, asimilarea într-un timp scurt a unei game variate de asemenea mașini, introducerea de noi tehnologii de extracție și preparare, creșterea parametrilor funcționali a a- cestora și perfecționarea pregătirii ‘ personalului muncitor. Vorbitorul a relevat faptul că în cadrul consfătuirii s-a asigurat un util schimb de experiență dobîndită în înfăptuirea programului de mecanizare aprobat de conducerea partidului, punind în evidență problemele pe care le ridică în continuare procesul de mecanizare a mineritului. Tovarășul Teodor Haș a apreciat consfătuirea ca pe un impuls dat preocupărilor pentru mai buna organizare a activității în unitățile miniere din Valea Jiului, pentru folosirea la întreaga capa-

co- ai mi

secretar aljudețean reliefat faptul că cincinal produc-’la

contextul acestor sar- mecanizarea operați- din abataje, precum celorlalte lucrări care

După ce a trecut în revistă rezultatele bune obținute de mineri, preparatori, cercetători și constructori de utilaje în ultima parte a anului 1978 și mai ales în primul trimestru al acestui an, primul secretar al Comitetului județean de partid a relevat faptul că în unitățile miniere din Valea Jiului s-a creat o atmosferă propice pentru, mecanizare, s-au format nuclee de muncitori . specialiști, -. cunoscători ăi tehnicii, exploatării și totreținerii utilajelor moderne. Toate aceste transformări sînt i- lustrate de creșterea producției medii extrase pe zi din abatajele mecaniza
te eu 11,2 la sută, sporirea productivității muncii11.6 la sută și de terea ponderii j ’ extrase mecanizat de
18.6 la sută înI al anului 1978, sută în primele

cu creș- producției - -e la 
trimestrul 
la 22,9 la trei luni

Vorbitorul s-a referit a- poi pe larg la problemele ce trebuie avute în atenție în viitor. In folosirea utilajelor și instalațiilor miniere se mențin, după cum s-a evidențiat și în dezbateri, neajunsuri referitoare la utilizarea parcului existent. Organele și organizațiile de partid, conducerile colective ale unităților trebuie să ia măsuri pentru creșterea indicilor de utilizare a timpului disponibil la toate categoriile de utilaje și mașini din dotare.- Parcul de utilaje existent, care în prezent nu este folosit la capacitate, va trebui astfel dirijat In
cit numărul complexelor mecanizate, a combinelor de abataj și de înaintări aflate în funcțiune să 
crească la un nivel care să asigure un ciclu rațional de introducere, utili
tare, scoatere și reparație. Combinatul minier Valea Jiului, cu sprijinul ministerului de resort, va trebui să asigure instalațiile

răspunderea pentru prevenirea opririlor accidentale, să se efectueze . reparații de calitate la utilajele din fronturile de lucru și, în special la.cele de transport. In acest scop, echipele „service" să fie constituite din cei mai buni meseriași și tehnicieni, să existe o coordonare unitară a acestora. Atelierele minelor, cit și I.R.I.U.M.P. vor trebui redimensionate șl dotate corespunzător pentru a putea face față în bune condițiuni complexității ' și volumului mare de lucrări. Va trebui, de asemenea, să crească aportul a- eestora în dotarea brigăzilor cu scule și piese de schimb .Vorbitorul s-a referit a- poi, pe larg, la sarcinile ce revin unităților constructoare de mașini, reieșite din programul de mecanizare, privind producția li
nei game bogate de mașini și utilaje miniere, rugind conducerea Ministerului

;We*-" ’ ’ •"IM■i

nice realizate de colectivul de Ia l.l'.M. Petroșani.
Participanții Ia consfătuire privesc cu viu interes ultimele creații 

Foto : I. LICIU

pentru a se scurta durata de asimilare a noilor produse. Din luările de cu- vînt nu s-au desprins cu suficientă claritate aprecierile la adresa celor mai bune mașini și utilaje’ din dotare. Aprecierile se cer mai bine argumentate din punct de vedere tehnic.Multiplele probleme pe care le ridică industria minieră în Valea * Jiului, necesitatea creșterii continue a producției de cărbune, crearea în acest bazin a unui model de organizare economică și socială — a relevat:’primul secretar al Comitetului județean de partid — reclamă din partea tuturor organelor și organizațiilor 
de partid manifestarea tot mai plenară a rolu
lui lor conducător, orientarea prioritară a preocupărilor pentru îmbunătățirea activității în toate domeniile. Va trebui ca rezolvarea problemelor ridicate în consfătuire să fie urmărită’' sistematic a- tît prin analizele; lunare cu directorii și secretarii comitetelor de partid, cit și prin fișe pentru fiecare problemă.După cum se știe, a spus vorbitorul, secretarul

*

general al partidului, to> varășul Nicolae Ceaușescu* a fost invitat. să facă ț vizită în Valea Jiului dd Ziua minerului. Este o datorie de onoare a cch muniștilor, a tuturoi- oa* menilor muncii din. ba* zinul Văii Jiului să întîm* pine această vizită, pre* cum și sărbătorirea ce* lei de a 35-a aniversări a eliberării patriei și Con* greșul al Xll-lea al parti* dului cu asemenea rezul* tate care să dovedească profundul atașament față de politica par* tidului și statului ; . oă*menii muncii din Vale'ă Jiului să-și exprime în acest fel răspunsul 1$ permanenta grijă mani* festată față de mineri dg 
către conducătorul nostru iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în încheiere, tovarășul Teodor Haș a-exprimai convingerea Comitetului județean de partid că lucrările consfătuirii își vof aduce o reală contribuția la soluționarea măsurilo? prevăzute în programul de mecanizare, și pe a* ceasta bază a sarcinilo* de creștere a producției de cărbune atît de necesar economiei naționale.

★într-o atmosferă entuziastă, participanții 4a consfătuire au adresat Comitetului Central al Partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă în care, printre altele, se spune :
* *

ale acestui an. Subliniind: ritmul înalt al introducerii mecanizării în subteran, vorbitorul a arătat că, în prezent, în minele din Valea Jiului se află în funcțiune 18 complexe de susținere mecanizată, 33 combine abataj și 14 combine înaintare, zestre tehnică 
a făcut ca numărul întreprinderi care realizat și depășit sarcinile perioadei să se ridice la șase, față trecut — Tovarășul relevat că tor faptul peni, mina cu cea mai mare din bazin și cu dotația tehnică cea mai avansată, mecanizarea a prins rădăcini foarte puternice, iar roadele sînt concretizate în cele peste 31 000 tone de cărbune extrase peste plan de la începutul anului.Dealtfel s-au reținut din dezbaterile consfătuirii preocupările pe care le a- re în prezent consiliul oamenilor muncii pe linia introducerii mecanizării și a exploatării raționale a . utilajelor din dotare. Pe a- cest drum bun se află și minele Paroșeni, Petrila, Dîlja, Vulcan și Uricani, unități în care mecanizarea a devenit o problemă de mare interes în activitatea de zi cu zi. Amplul proces de mecanizare a condus și la crearea unor condiții mai bune de securitate a nimicii.

de de ce de și-au
de una în anul I.M. Paroșeni. Teodor Haș a este îmbucură- că la mina Lu- producția

de desprăfuire în vederea punerii în funcțiune a combinelor de înaintare în steril de la minele Uri- cani, Bărbăteni, Vulcan, Livezeni și Petrila, care staționează și, pe această bază, să se treacă La recuperarea restanțelor la lucrările de deschideri și pregătiri. O altă cerință, care se pune în fața specialiștilor, este organizarea, corespunzătoare a activității în abatajele mecanizate. Este vorba de eșalonarea în timp a intrării și ie- , știrii din funcțiune a utilajelor complexe, realizarea unui tavan mai bun, îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale. trebui, de asemenea, mărite îndeaproape gramele privind calificarea, ridicarea calificării profesionale și 'policalificarea întregului personal muncitor. Prin rezolvarea a- cestor probleme, se crează condițiile necesare crește- muncii

Minelor, Petrolului log iei să studieze ma producerii prea multor tipuri de combine. Aceasta"" pentru că, aprecia tovară- ■ șui Teodor Haș, nu este bine să se meargă pe multe tipuri Va liștii tecare

și Geo- proble-

Vor ur- pro-

de trebui să-și răspicat
combine, ca specia- șpuriă foar- părerea.anume utilaje se vormenține, pentru a obține randamentele cele mai 

bune. In același timp, va trebui' să se facă mai mult pentru adaptarea și îmbunătățirea utilajelor ca să se poată lucra cu a- cestea în diferite condiții. Ceea ce s-a realizat în a- cest sens’ la Lupeni este lăudabil și trebuie să se acționeze mai mult în a- ceastă direcție.Din dezbateri s-aprins necesitatea îmbunătățirii calității mașinilor, utilajelor și pieselor de schimb. Este o problemă deosebită, care asigură buna funcționare a parcului de mașini ; trebuie depuse eforturi pentru buna soluționare atei probleme de către colectivul de la I.U.M.P., ca și de la celelalte unități constructoare de mașini. Va trebui, de asemenea, să se statornicească o mai bună conlucrare între cercetătorii și proiectanții din unitățile constructoare de mașini pe de o parte,

des-

„Urmînd neabătut prețioasele dunfneavoastfă 
orientări am făcut pași însemnați pe calea mecani
zării, introducerii tehnologiilor moderne și pregătirii 
forței de muncă. Vă raportăm cu mîndrie, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în pri
mul trimestru al acestui an am depășit sarcinile de 
plan la producția netă de cărbune, la lucrările de in
vestiții. In acest an — hotărîți să amplificăm suc
cesele dobîndite — ne propunem ca din abatajele in 
care întregul proces de muncă este mecanizat să 
extragem o producție zilnică cu 2 000 tone mai mare 
decit în 1978.

In minele din Valea Jiului se află in funcțiune 
18 complexe de susținere mecanizată, 33 combine de 
abataj și 14 combine de înaintare în steril, s-a ex
tins transportul în flux continuu pe benzi de mare 
capacitate, a crescut productivitatea fizică a muncii 
— toate acestea asigurind obținerea unor însemnate 
producții suplimentare. V ă sîntem adine recunoscă
tori, mult stimate tovarășe secretar general, pentru 

faptul că ce nu s-a făcut în zeci de ani pentru meca* 
nizarea mineritului în Valea Jiului, prin grija dum
neavoastră s-a realizat în mai puțin de un an și 
jumătate.

Conștienți că aceste realizări constituie doar un 
început, ne angajăm ferm, stimate tovarășe secretar 
general, să ne înzecim eforturile de gîndirt si de ac
țiune pentru găsirea unor noi căi șl posibilități de 
creștere a producției fizice și a valorii producției ne
te, prin extinderea in continuare a tehnologiilor a« 
vansate, folosirea la maximum a dotării tehnice de 
care beneficiem, organizarea superioară a procesu
lui de muncă, pe toate schimburile, întărirea ordinii 
și disciplinei și utilizarea eficentă a întregului po
tențial tehnic și uman al întreprinderilor. Vom acțio
na perseverent, cu o înaltă răspundere muncitoreas
că pentru dezvoltarea producției proprii de utila
je adecvate condițiilor de zăcămînt din Valea Jiului, 
pentru punerea în valoare a noi rezerve de cărbune, 
astfel îneît prin munca noastră să contribuim tot mai 
mult la întărirea economiei naționale".Participanții ' la consfătuire — mineri, tehnicieni, ingineri, cercetători și proiectanți, cadre didactice, constructori de mașini — s-au angajat să militeze neabătut, cu toată energia pentru înfăptuirea Programului partidului, a prețioaselor indicații date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru efectuată în Valea Jiului.în încheierea consfătuirii, a fost adoptat un plan de măsuri privind urmărirea și înfăptuirea în bune condițiuni a programului aprobat de conducerea partidului pentru dotarea și extinderea mecanizării în întreprinderile miniere din Valea Jiului. Planul prevede măsuri privind. îmbunătățirea conti

nuă a dotării tehnice, stabilirea și urmărirea unor programe de introducere în producție a noi utilaje, stabilirea unor proiecte -• tip pentru montarea, demontarea și transportul u- tilajeîor în vederea creșterii eficienței economice, elaborarea de noi tehnologii care să cuprindă me* canizarea abatajelor ca* meră, perfecționarea construcției tavanului artifl* cial, organizarea lucrărilor în front pentru creșterea vitezelor de avansare în luă, crările de înaintare, creș* terea gradului de securitate a muncii, pregătirea cadrelor, popularizarea și însușirea experienței înaintate a formațiilor de muncă ce exploatează u- tilaje. de mare complexitate și productivitate.

rii productivității și, deci, a sporirii producției de cărbune, datorită neîndeplinirii . cestor condiții, în unele a- bataje mecanizate de Lonea, Petrila, Aninoasa și Livezeni ,productivitățile realizate sînt mai mici cu 2—4 tone decît sarcina planificată. Subliniind că față de perioadele precedente s-a îmbunătățit întreținerea utilajelor, primul secretar al Comitetului; județean de partid a recomandat ca, această proble-„-. și specialiștii din unități- mă să fie tratată cu toată le miniere, pe de alta,

Tocmaia-la maiaces-
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Republica Populară MozambicTovar ășul : Nicolae: vatășer Elena Ceaușescu a parcurgînd șirurile mulți- Ceaușeșcu, secretar general fost pnorată.al Partidului Comunist Ro- renronii militare,mân, președintele Republi- Mii și mii de oameni,șeii Socialiste tovarășa Elena au .sosit la 18 aprilie în Republica Populară Mo- j zambic, într-o vizită oficială de prietenie, la invitația tovarășului Samora Moiseș Maeiiel președintele FRELIMO, președintele Republicii Mozambic, și a soției sale, Graea Machel.S o s i r c a tovarășului ;Nicolae Ceaușescu și a to-

cu înalte ce-președintele Republi- Mii și inii de oameni, al- : România, și cătuind un imens careu, Ceaușeascu sau ocupînd pînă la refuz logine și terasele aeroportului, au adresat tovarășului’ Nicolae Ceaușescu . ,și tovarășei Elena Ceaușescu vii și emoționante manifestări de simpatie, de’caldă prietenie, au ovaționat și aclamat minute în șir în timp ce conducătorul partidului și statului nostru a răspuns îndelung,

cinstea îhalților români formații din’ diverse re- Mozambicului au cele mai semni- stît
mii. In oaspeți: folclorice giuni ale prezentat ficative creații din arta de străveche a acestui p<:7 por. -,Cu aceeași căldurăfost salutat tovarășul Nicolae. Ceaușescu de la aeroport și pînă la reședință, de-a lungul a 15 km, de -populația (nașului Maputo.

Isprijinul, generos al poporului român, al . Partidului Comunist Român, al României socialiste în lupta de înfăptuire a idealurilor sale de eliberare ha- țion.aSă, de independență.Tovarășul Nicolae Ceaușescu,.: ' 7 eXpr:inîhdu-Și satisfacția de a se întîlni cu Samora Machel, de a se afla în Mozambic? și-a manifestat convingerea că vizita sa va prilejui dez-<ă voltarea raporturilor. de prietenie7 dintre cele .două

Iia ; reședința rezervată îhalților oaspeți români,"Tovarășul' Nicolae Ceaușescu și Io v a Ceaușescu cordial cu ra Moises ca Machel.Cu acest prilej, tovarășul Samora Machel și-a exprimat bucuria de a revedea pe tovarășul N. i c. o 1 a e Ceaușescu, de data aceasta pe pămîijțul eliberat al Mozambicului, relevînd poporul . și. țara sa- s-au bucurat întotdeauna de : țări, partide și popoare.

r ă' ș a " Elena ș-ău întreținut tovarășul Samo- Ma'cliel și Gra-
PETROȘANI?— 7 No- I iembrie : Aeel bleste-’ mat tren blindat; Repu- I blică : Revoltă în cos- I moș ; Unirea : Nea Marin miliardar.PETRILA : Lanțul, a- mintirilor, seriile 1-1T.LONE A: Cele patru nunti ale lui Marisol. ? AN1NOASA : Drurafără întoarcere.VULCAN : Abatere. zero. :;
LUPENl — Cultural: Animalul.‘ URICANI: Totul tru fotbal
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Intervenție românească 
In cadrul Conferinței Uniunii 

Interparlamentare(Agerpres). lucrărilor primăvară Uniunii Intarparlanîen- continuă : Comisia • politică punctului
PRAG A 18 — în cadrul Conferinței de a tare continuă dezbaterile în Comisia ■ politică asupra punctului intitulat „Punerea în aplicare a documentului final al celei de-a 10-a sesiuni speciale a Adunării Generale ,a O.N.U. consacrată dezarmării11.în cu vin t.ul '.său, ' șeful delegației române, Ioan CeterChi, a prezentat concepția pir eșe di nț e lu i Nicolae Ceaușescu privind -declanșarea unui' ansamblu de măsuri efective de dezarmare, de întărire a încrederii și colaborării pașnice intre state, subli-

riiind activitatea desfășurată de, România pe plan internațional pentru edificarea unei lumi fără arme și fără războaie.Delegația țării noastre s-a pronunțat pentru participarea activă a parlamentelor și parlamentarilor din țările europene, Canada și S.U.A. la pregătirea temeinică și desfă- șura rea cti succes a reu- niunii guvernamentale, de la Madrid din 1980, pro- punînd să se întreprindă acțiuni hotărîte în sprijinul realizării dezarmării și dezangajării militare în Europa, prin organizarea unei reuniuni parlamentare care să ia în dezbatere aceste probleme. .
forului legislativ ' suprem— . Sovietul Uniunii și So- . viețui Naționalităților — secretarul general al C.C. val -P.C.U.S,, keonid . Brej- nev, a . fost reales. în -unanimitate președinte al Pre- , zidiului Sovietului Suprem

MOSCOVA 18 (Agerpres).La Kremlin s-a deschis-miercuri prima: sesiune a Sovietului Suprem al U.R.S.S., în urma alegerilor în organul suprem al puterii de stat care au a- v.it loc la 4 jnărție.... In cadrul ședinței comu- . al.U.R.S.S. -. ne a celor două camere ale De asemenea, au fost a-
IN CAPITALA VIET

NAMULUI au început convorbirile dintre delegațiile jguvernamentaie ale I’.S:.7 ? ': Vietnam și R.P. Chineză "cu privire' la reglementarea problemelor din reia» tule dintre eee-două țări. 'Delegația vietnameză este condusă de Phan Hien, mi- > nistru adjunct ‘ăl afacerilor externe, iar cea chineză: este condusă de Han -Nian- 7 long, ministru adjunct al afacerilor externe.
SUDANUL ȘI KENT A își reafirmă sprijinul total față de lupta poporului palestinian pentru e- liberarea teritoriilor arabe Ocupate și restabilirea - drepturilor sale legitime, conform rezoluțiilor O.N.U. și O.U.A. — se arată în comunicatul comun publicat la încheierea reuniunii ministeriale mixte sudanezo-kenyene, transmitea genți a M.E.N.

INTR-UN COMUNICAT publicat marți la Addis A- beba, Organizația Unității "Africane (OUA) afirmă că așa-numitele alegeri generale din Rhodesia nu constituie decît o „caricatură de procedură democratică". OUA invită, comuni

Nota Ministerului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. adresată M.A.E. alle-a făcut în anii din urmă pentru reglementarea pe calea tratativelor a problemelor rieșoluționate dintre cele două țări, în notă se subliniază din nau . importanța propunerii d® 24 februarie 1978 ă Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. adi-esată Comitetului Permanent al Adunării Naționale a .Reprezenta Iilor Populari a R.P. Ciimeze de a se adopta o dec'arație comnuă a celor două țâri care să afirme principale reia',iilor reciproce dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză, bazate pe egalitate în drepturi, respectarea reciprocă a suveranității și integrității te- rjtoriaie, neamestoc în treburile interne ai-o celuilalt ș. ner<".::Pgerea Ia forță. „Partea sovieticfi — se spune în notă — era dispusă să participe Ia o întâlnire. a reprezentanților celor două țări pentru a se,cădea

MOSCOVA 18 (Agerpres). După cum transmite agenția TASSj la 17 aprilie, ministrul afacerilor externe' al U.R.S.S., Andrei GrOmî- ko, a înmânat ambasadorului R.P. Chineze în U- niurîea Sovietică, Van lupin, o notă referitoare la nota din 3 aprilie a MAE al R.P. Chineze prin care se anunța hotărîrea părții chineze, de a nu prelungi valabilitatea Tratatului de prietenie, alianță și asistență mutuală dintre cele două țări .și se propuneau guvernului sovietic tratative in vederea reglementării problemelor nesohițio- r.ate si îmbunătățirii relațiilor ' dintre U.R.S.S. și HP. Chineză.In legătură cu aceasta, după ce se reamintesc pro- p meri le pe care U.R.S.S.

de acord asupra unui text de declarație reciproc acceptabil".; : . 'In notă se. subliniază că „potrivitj cbtivifigerii; Uniunii' Sovietice, documentul privind principiile relațiilor reciproce " dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză, elaborat și aprobat de părți, ar .constitui: un punct propice de pornire pentru ■îmbunătățirea relațiilor dintre Uniunea Sovietică si R.P, Chineză, ceea ce ar corespunde, intereselor fundamentale ale popoarelor șdvietiee . și chinez, intereselor păcii și 7 securității internaționale'',„Partea sovietică — .conchide ntfta MAEU.R.S S. —. așteaptă ca partea chineză să-și comunice părerea in legătură: eu o- biectul și țelurile convorbirilor. După tealizareă u- . nei înțelegeri în acest sens, s-ar putea discută problema nivelului și locului desfășurării convorbirilor".

18,10
Telex. Teleșcoală. Atenție la tenție !Festivalul național „Cîntarea României" .Pentru timpul, dv. liber, vă recomandăm...18,20 Consultații juridice..Film serial pentru copii : „Povestiridin Pădurea vede''?' Episodul :6. Telejurnal. 1 M -- Fapte din între- cererea socialists. Incursiune in cotidian.Ora tineretului.Telcrecital noi! Petruț. Telejurnal. : Emi

știri.

tatea internațională „să nu iă ' în considerație' / rezulta- ?7 tele acestor alegeri, orga-, hizațe -pe baza unei conști- 7 iuții care, permite miniiri- tâțu .albe să-și asigure în • continuare controlul țării" 7— se arată în comunicat.
REFERINDU-SE LA DIS- 

TRUGEREA ORAȘULUI 
EȘ'l'ELl, iși iaaet-ele barba- ; re în-rindul populației civile, nevinovate la care s-a dedat : Garda Națională, cotidianul opoziționișt „La Prensa11 denunță no-'v ile crime ale regimului somozist. Sute de civili— Serie ziarul — au fost 7 împușeați decătă, forțelor in oraș.

UN NUMĂR DE ȘAPTE 
PARTIDE și organizații politice progresiste din Venezuela, printre care Partidul comunist, au hotărît să participe în front co- ;mun la alegerile niunici- îpale. In acest sens, la Caracas a fost dată publicității o declarație în se relevă că partidele pective vor prezenta comune de candidați.

Ieși Vasili Kuznețpy; prim vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem, 15 -vicepreședinți,, după numărul republicilor unionale, secretarul și membrii Prezidiului Sovietului Suprem.In ședința de miercuri, la ipropunerea lui Leonid Brejnev, Sovietul Suprem a aprobat activitatea vernului Ai a hotărît Aleksei Kosîghin sa numit din no-Q preși..,.,...^ al Consiliului de Miniștri, încredih.țîndu-i-se'7 sarcina de. a prezenta Sovietului Sujn-em jjropuneri privind componența 7 g'uvernului sovietic; ... ■ ' C’. j

Consecințele cutremurului din Iugoslav a
BELGRAD 18 (Agerpres).Miercuri s-au întrUinit în ședință comună .prezidiul C.C. al U.C.I.'și Prezidiul R.S.F. Iugoslavia, în cursul căreia a fost - prezentată de către Vcio Srz.mti-.-i.. membru al - Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele C.C. al U.C. din Muntene- gru ,<> informație privind consecințele c ut-emuru 1 ui produs duminică.In comunicatul Ședinței se spune că cutremurul a 'provocat mari victime pomenești; distrugeri și iinen-

se pagube materiale. Peste 100 de persoane și-au pierdut viața, peste 1000 au fost rănite, un mare număr de locuințe, obiective economice.ristiee, școli; spitale, obiective cdm port și comunicații au fost distruse.In .comunicat se adaugă că populația afectată de cutremur, deși aflată îritr-o situație grea, și-a păstrat ștăpînifea de sine și s-a Organizat „pentru a' înlătu- 7 ra urmările cutremurului.
’ ne de dolari, de 15 ori i mai mult decît în urmă i cu zece ani. Principalele : : țări ' importatoare . de '■ pești pentru acvarii sînt :' Anglia, R.F.G., Olanda, [ S.U.A. și. Japonia. . .i

5,00 Buletin de5,05 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- Radiomaga- zinul femeilor. 10,35 In- țerpreți a.i șlagărului românesc — ™ ■rlac., 10,45 ric. 11,00.știri. 11,20 Avanpremieră Radio-TV. 12,00 Buletin de știri 12,05 Din coinoara? folclorului 'românesc. 12.35 Repere interpretative: ■ Sheila și : Mii îâi: Coristantin.es- eu. 13,00 De la 1 la; 3; 15,0.0 Club univers 20, 16,00 Radiojurnal. 16,15 CînteCe de Ioan D. Chi- rescu. 16,25 Tehnică șt organizare m agricultură 16,40 Folclor contemporan. 17.00 Buletin de știri. 17,05 Opinia publică.. 17.30 Instantanee solistice. 18,00 Ore-
i : Dorbthy , Fisller, ■ vîrstă de 48 de ani, sărbătorit marți cea zecea. aniversare cînd are o altă inimă,particîpînd la o întrunire cu personalul spitalului „Grote undea fost grefa. Decana ’transplanturi din Africa de Sud

Schuur". efectuată acestor: cardiace a primit un mesaj de felicitări din partea lui 7 Christian Barnard. .
ZĂCĂMINTE

DE GAZE NATURALEIn zona golfului Tu- ilandei au fost descoperite zăcăminte, de gaze naturale estimate la peste 200 miliarde metri cubi, a anunțat directorul Organizației tru gazul natural Tailanda (NGOT), Cha-

VENITURI 
FABULOASE DIN...

CREȘTEREA 
PEȘTILOR EXOTICISingapore a reușit să transformi tilor exotici ticol important nituri valutare.Nul exercițiu potrivit datelor oficiale, Singapore a obținut prin exportul de pești pentru acvarii suma de peste 30 milioa-

brine creșterea peș- într-un arde vein actu- financiar, statistice

AUTOTRANSPLANTl.a spitalul de cardiologie din orașul I.ille a fost efectuată o intervenție chirurgicală, constituind o premieră absolută în acest domeniu în Franța. Este vorba de un „autotransplant11 cardiac, care constă în extragerea și apoi reimplanta- rea inimii la același bolnav, în scopul suprimării tuturor conexiunilor nervoase ale cordului eu res- tal organismului.Intervenția amintită evită fenomenul de respingere. Starea pacientului, în- vîrstă de 49 de ani, este satisfăcătoare.

ai cînteeului popular. 20,30 Reflexele timpului. 20,40 Cadențe sonore. 22,00 O zi într-o oră 23,00 Meloritm ’79. 24,00 Buletin de știri. 0,05 — 5.00 Non stop muzical nocturn.

Extragerea I — 17 32 36 21 9 20Extragerea35 39 27 41 4
Fond total

guri : 1.192.823 lei
din care report la cat I : 
419.026 lei.
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