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Succese 
în îndeplinirea 
angajamentefor

^^’«lectivul I.U.M.P. s-a 
angajat, în cinstea marii 
sărbători a muncii, să de
pășească planul lunii a- 
prilie ia producția marfă 
cu un milion de lei. Cons
tructorii de utilaj minier 
vor livra pînă la sfirșitul 
acestei luni, printre altele. 
1 000 grinzi articulate, 35 
de secții pentru complexe
le mecanizate, 30 grinzi 
rabatabile pentru com
plexul nr. 5 de la I.M. 
Lupeni. Semnificativ este 
faptul că pînă în prezent 
s-a realizat cea mai mare 
pare din angajamentul asu
mat.

• Constructorii de pe 
șantierele de locuințe ale 
Văii Jiului au predat „la 
cheie" 172 de apartamente 
de la începutul acestui an. 
De asemenea, alte 317 a- 
partamente se află intr-un 
avansat stadiu de finisare, 
urmînd ca pînă la finele 
primului semestru să fie 
predate locatarilor.

Moment de referință în dezvoltarea
ș] modernizarea I. M. Bărbătenl

Pe magistrala 650
Primele tone 

de cărbune cocsificabil
• în preajma zilei de 1 Mai premieră absolută 

în Valea Jiului : pentru prima dată, cărbunele extras 
dintr-un abataj subteran ajunge pe flux de transport 
continuu direct în preparație

• Premieră pentru I.M. Bărbăteni : „magistrala 
650 este cel dinții flux de 
benzi de cauciuc

cărbunelui" de la orizontul 
transport al minei dotat cu

Ieri, la I.M. Bărbătenl, a 
avut loc un eveniment sem
nificativ al materializării 
programului tehnic elaborat 
în vederea dezvoltării pro
ducției de cărbune cocsifi- 
cabil și modernizării ex
tracției : pe noua magistra
lă a cărbunelui de la ori
zontul 650 
te primele 
bune. S-a 
o legătură 

au fost evacua- 
tone de căr- 
realizât astfel 
directă pe flux

continuu de transport 
tre un abataj frontal 
stratul 15 și preparația 
bunelul Lupeni, fapt 
constituie o premieră 
șolută in Valea 
Noul sistem de 
al minei
abataje deversează în lu-

tn- 
din 

căr- 
ce 

ab-
Jiului. 

transport 
cărbunele din

A. HOFFMAN

(Cont. în pag. a 2-a)

Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

in Republica Democratică 
Sudan

începerea convorbirilor 
româno-sudaneze \

Marți, 24 aprilie 1979, 
la Khartum, au început 
convorbirile oficiale între 
președintele Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar 
Mohammed El Nimeiri.

în cadrul convorbirilor, 
președintele Republicii De
mocratice Sudan, a adresat 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum 
și întregii delegații româ
ne, un călduros salut și u- 
rări de succes în desfășu
rarea vizitei. Subliniind 
evoluția pozitivă a relați
ilor româno-sudaneze, șe
ful statului sudanez a ex
primat convingerea că în 
cursul vizitei vor fi puse 
în valoare noi posibilități 
pentru a conferi dimen
siuni și mai largi colabo
rării și cooperării dintre 
România și Sudan.

Ea rîndul său, președin
tele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru primirea 
ospitalieră făcută și a adre
sat președintelui Nimeiri, 
guvernului sudanez, pre
cum și Uniunii Socialis
te Sudaneze un fierbinte 
salut prietenesc și cele 
mai bune urări. Expri- 
mînd satisfacția pentru a- 
ceastă nouă vizită în Su
dan, președintele Nicolae 
Ceaușescu a relevat crește

rea însemnată pe care au 
cunoscut-o relațiile româ
no-sudaneze, în perioada 
care a trecut de la ultima 
vizită din 1972. Șeful sta
tului român a relevat con
vingerea și dorința Româ
niei, a poporului român ca 
noua întîlnire la nivel înalt 
să se înscrie ca un nou 
moment important în evo
luția pe multiple planuri 
a colaborării și cooperării 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica De
mocratică Sudan. în a- 
cest sens președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a re
ferit concret la o serie de

Dineu
în onoarea președintelui 

Republicii Socialiste Româ
nia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei' 
Elena Ceaușescu, președin
tele Republicii Democrate 
Sudan, Gaafar Mohammed 
El Nimeiri, și doamna Bu- 
seina Nimeiri au oferit, 
luni seară, în clădirea A- 
dunării Poporului, un di
neu oficial.

Dineul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prețuire.

Președinții Gaafar Mo
hammed El Nimeiri și 
Nicolae Ceaușescu au ros
tit toasturi, urmărite cu 
deosebită atenție de parti- 

domenii de cooperare șî co
laborare de interes comun, 

în legătură cu toate a- 
ceste probleme, miniștrii și 
reprezentanții de resort din 
cele două delegații au fost, 
însărcinați să discute căile 
și mijloacele practice de 
concretizare în înțelegeri 
și acorduri corespunzătoa
re a unei serii de acțiuni 
menite să promoveze și 
mai larg bunele relații de 
prietenie, solidaritate și co
laborare româno-sudaneze.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o ambianță de prie
tenie, înțelegere și dorin
ță comună de conlucrare.

oficial
cipanții la dineu, care le-aif 
salutat cu vii aplauze în 
repetate rînduri.

Președinții Gaafar El 
Nimeiri și Nicolae 
Ceaușescu au toastat pen
tru prietenia sudanezo- 
română, pentru dezvoltare^ 
relațiilor dintre popoarele 
și țările noastre, pentru 
pace și colaborare în în
treaga lume.

Alte relatări despre vi
zita în Republica Demo
cratică Sudan în pagina 
a 4-a,

35 de ani de ta făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc

Con! rolul de partid
sprijin efectiv în soluționarea problemelor producției

Constituirea Frontului li
nie Muncitoresc prin a- 
cordul realizat, în aprilie 
1944, între Partidul Comu
nist Român și Partidul so
cial-democrat, a fost un 
moment de o deosebită 
semnificație pentru unita
tea de acțiune a clasei 

'muncitoare, deschizând și- 
r yenimentelor înnoîtoa- 
fV-Glin viața politică a 
României. Lupta pentru 
unitate a fost un obiectiv 
permanent al Partidului 
Comunist Român, deși ac
ționa în condițiile grele ale 
ilegalității. încă din 1934, 
cînd se‘înfăptuia în luna 
octombrie un acord de 
front unic între Comitetul 
Național Antifascist și Liga 
Muncii (organizații legale 
îndrumate de P.C.R.), pe 
de o parte, și Partidul So- 
cialist-Unitar, pe de altă 
parte, necesitatea unității 
era o problemă "stringentă, 
pericolul războiului fiind 
iminent

Succesul candidațil.or 
frontului democrat în ju
dețele Hunedoara și Me
hedinți în alegerile din 
februarie 1936, marile ma
nifestări antifasciste orga
nizate Ia 1 Mai 1939 ex
primă atît valoarea teore
tică și practică a unității, 
cît și evaluarea exactă a 
evenimentelor și situațiilor 
politice făcută de P.C.R.

Luptele revoluționare din 
timpul crizei economica, e- 
roicele bătălii de clasă din

Brigadierul Traian 
Pop cu ortacii — o 
formație de frunte pe 
frontul cărbunelui la 
mina Uricani.

Foto : Ion LICIU 

.ianuarie-felîruarie 1933, au 
evidențiat necesitatea o- 
biectivă a unității clasei 
muncitoare. Considerînd că 
„primejdia dezmembrării 
și ocupării României de 
către Germania fascistă și 
statele revizioniste a cres
cut enorm", plenara a Vl-a 
a C.C. al P.C.R., din 1939, 
a stabilit drept sarcină 
prioritară concentrarea tu
turor eforturilor „pentru 
înfăptuirea grabnică a 
Frontului Unic, a Frontu
lui Popular Antifascist și a 
unui larg front al forțelor 
patriotice, care să lupte 
contra agresiunii fasciste, 
pentru stîrpirea agenturi
lor hitleriste și pentru do- 
borîrea dictaturii regale". 
Pornind de la experiență 
acumulată în timpul acțiu
nilor revoluționare desfă-

T. SPATARU

(Con'imiare in pag. a 2-a)

în primul trimestru al a- 
cestui an, comitetul de 
partid al I.M. Lupeni a a- 
nalizat stadiul realizării 
obiectivelor înscrise în 
programele, de introducere 
a tehnicii noi în abataje, a 
lucrărilor, de pregătire și 
înaintare, precum și modul 
în care se preocupă orga
nele și organizațiile : de 
partid, de sindicat și U.T.C. 
pentru reducerea costuri
lor de producție pe tona de 
cărbune extrasă, utilizarea 
judicioasă a fondurilor fi
xe. economisirea de ma
teriale, piese de schimb, 
energie și combustibil. Co
mitetul nostru de partid 
are în atenție corelarea cit 
mai bună a acțiunilor de 
control, îndrumare și spri
jin prin prisma sarcinilor 
majore ce revin organiza
țiilor de partid din hotă- 
rîrile organelor superioare 
și cele proprii.

întreaga activitate de
control se desfășoară pe 

baza unui program unic 
care se întocmește semes
trial. Principalele forme 
prin care organul nostru e- 
Xercită controlul sînt in
formările și analizele lu
nare, în biroul comitetului 
de partid și în adunările 
generale, prilej cu care se 
constată stadiul îndeplini
rii sarcinilor trasate. Por
nind de la indicațiile se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, potrivit cărora 
este necesar ca periodic, 
fiecare membru al unui 
organ de conducere, de 
partid sau de stat să ra
porteze asupra felului cum 
își îndeplinește obligațiile, 
să informeze de felul cum 
a acționat și acționează în 
îndeplinirea sarcinilor în
credințate, comitetul de 
partid al minei a promo
vat activ și eficient forma 
de control prin informare 
și analiză cu tematică. S-a 
dovedit că întărirea răspun

derii cadrelor în îndepli
nirea sarcinilor este indi
solubil legată de frecven
ța și' calitatea controlului 
asupra activității acestora. 
Astfel, șefii sectoarelor II, 
III, IV și V au prezentat, 
în fața biroului comitetului 
de partid, în consiliul oa
menilor muncii informări 
legate de modul cum 
acționează, promovînd 
principiul muncii colecti
ve în. conducerea procesu
lui de producție.

Stabilirea unor progra
me de măsuri în urma con
troalelor efectuate, cu ter
mene și responsabilități 
concrete, a avut efect pozi
tiv în activitatea comuniș
tilor, în condițiile în care 
a fost urmărită transpune-

Ion PREDOȘANU, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid de la 
I.M. Lupeni

(Continuare în pag » Z-a)

VÂ INFORMAM

Ieri, la construcția I 
noii tipografii din Pe- I 
troșani s-a lucrat la co- I 
ta cea -mai adîncă a I 
fundațiilor — minus > 
7,65 metri.: Execuția la I 
această cotă a funda- . 
ției pentru „paharele" I 
de rezistență ale sub- * 
solului, săpată mecani- I 
zat, a fost încredințată I 
unuia din cei mai pri- I 
cepuți excavatoriști de | 
la S.U.T. Livezeni — > 
Nicolae lordache. I

Peste 50 de, studenți, I 
componenți ai ansam- * 
blului folcloric „Pa- I 
ringul" de la Institu- • 
tul de mine pleacă as- I 
tăzi la Oradea, pen- | 
tru a participa la e- i 
tapa finală a Festivalu- | 
lui național „Cîntarea . 
României", secțiunea | 
folclor. (26—29 apri
lie). (T.S.). .

• • 
| Un grup de 40 de u- I
* teciști de la Liceul din ’ 
I Vulcan au plecat ieri 

într-o excursie de do-

Icumentare la întreprin
derea „UNIO" Satu

IMare. In drum, tinerii 
vor. vizita și cunoscuta 
stațiune balneară Fe-

I îix. din județul Bihor.
♦--------------

Mîine de la orele 10, 
11 și 15, în sala casei de 
cultură din Petroșani, 
Teatrul de păpuși „Pri
chindelul" din Alba Iu- 
lia prezintă pentru cei 

I mici spectacolul, intitu- | 
lat „Trenulețul ferme- | 

,cat“. (C. Val.) *

VA : INFORMĂM
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J’ersonalul TESA de la Fabrica de tricotaje 
Petroșani angrenat 
tică la Curățenia orașului.

într-o acțiune de muncă patrio-
1 oto : Ion LICIU

șiș.

Controlul de partid
(Urmare din pag, 1)

rea în viață a fiecărei mă
suri luate-. Putem. evidenția 
în acest sens sectorul IV, 
cel mai mecanizat sector 
al minei cu o pondere în. 
producția pe întreprindere 
de 33 la sută. în anul 1978 
colectivul de aici s-a con
fruntat cu o serie de greu
tăți care au avut repercu
siuni directe în. realiza
rea producției fizice. în. ă- 
ceastă situație, biroul co
mitetului de partid pe mi- , 
nă,. sub îndrumarea sacre- . 
tariatului comitetului oră
șenesc, a inițiat o acțiune 
de control complex și în
drumare la nivelul secto
rului pentru cunoașterea

' concretă a cauzelor care au

condus la perpetuarea u- 
nor nerealizări. De ase
menea, colectivul de con
ducere al sectorului, a fost 
pus să informeze în mai 
multe rînduri, asupra ac
tivității pe care o desfășoa
ră. Urmare acestei acțiuni, 
sectorul IV a devenit în 
scurt timp sectorul fruntaș 
al minei, obținînd cele maie 
bune . realizări pe între
prindere. în acest trimestru 
a încheiat activitatea" cu 
un plus de 20 000 tone căr
bune cocsificabil, ceea ce 
înseamnă depășirea anga- 
jameiitului în. întrecerea 
socialistă, cu 8 000 .tone'de 
cărbune. Brigăzile conduse, 
de ? comuniștii ■, Constantin
Lupuleșcu, Valentin Tola- J|

< a. — _■ I ină. Ioan Sălăgean, Teodor 
Bdncalo, Constantin Niclii- 
ta, lucrînd eu utilaje mo-

h lost extrase primele tone de cărbune
(Urmare din pag. I)

crările miniere de legătură .. 
cu galeria de coastă de ia 
orizontul 650 șl ajunge a- 
poi pe estacada de la supra
față, in preparație — va o- 
feri posibilitatea extracției 
ritmice și ușdare, cu con
sum minim de energie, și o 
productivitate la transport 
mult superioară celei obți
nute pînă in prezent a în
tregului volum de produc
ție planificat pentru anii 
Viitori. Deocamdată, aici 
a fost pus in funcțiune un 
ronson principal, constituit 

din benzi in lungime de 
peste un kilometru la su
prafață și 1 200 metri, li
niari de benzi pe magistra
la din subteran, astfel in
cit a fost realizată legătu
ra cu cel dinții abataj in
trat în exploatare in ace- 
ceași zi. Tronsonul subte-

- ran de benzi reprezintă de. 
altfel, o premieră la IM. 
Bărbat eni, fiind cel dinții 
traseu de transport amena
jat cu benzi de cauciuc al 
minei.

U momentul împlinirilor și 
satisfacțiilor, pe o parte din 
oamenii care au contribuit, 
in ultimii ani la realiza
rea „magistralei cărbune
lui" de la mina Bărbăteni: 
minerii din brigăzile de 

■ deschideri conduse de Ni- 
colae . Bursuc, Mihai San- 
du și Adalbert Szașz ; lă
cătușii și electricienii de la 
'montajul benzilor — An- 

■ ton Gheorghe, Zoltah Pe
ter. Ioan Samșudeanu, An- 

___7_„7 r ......... dfei Kovalt, Eugen Andrici, 
pornirea, fluxului. Deșfășu-. Grigore Boca și Cornel Bol- 
rîndu-ne munca în acord dur ; maiștrii loan Popa și 
global, am înregistrat lunar Vasile Strava. La deversarea 
depășiri ale sarcinilor de 
plan cu pînă la 80 la sută. 
Ciștigul cel mai mare îl 
considerăm însă a fi șim- 
țămintul de satisfacție trăit 
acum in preajma zilei de 1 
Mai Cind facem dovada . de montări condusă 
strădaniei și răspunderii cu 
care am muncit, grăbind fi
nalizarea noului flux atit 
de. important pentru crește
rea producției de ' cărbune 
eocslficabil la mina noas
tră".

Am rememorat, cu spri
jinul participariților direcți

...După zile și nopți de 
muncă asiduă, de <fre in 
care odihna a fost dese
ori uitată în favoarea unor 
urgențe ce apăreau pe par
curs, î-am urmărit pe 
membrii echipei de montaj 
a benzilor condusă de Ion 
Bojică trăind satisfacția, 
datoriei împlinite, culegînd 
roadele unei activități de
loc ușoare. „Am început 
montajul benzilor, in ur
mă cu 3 luni — ne spunea 

■șeful de echipă, prezent, la

• cărbunelui pe instalația de 
preparare, respectiv la sta
ția de acționare a benzii de 
la suprafață, am reținut a- 
ceași bucurie a împlinirii 
trăită de membrii echipei 

de 
constructo- 
subordinea 

Ion Geor- 
ai I.C.M.M. 
au contri-

loan Popa și a
■ rilor aflați în 

șefului de lot
. geșcu, lucrători

Petroșani, care
buit la realizarea legăturii 
pe, benzi între „magistrala 
cărbunelui" și prepațația 
Lupeni.

35 de ani de la făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc

(Urinare din pag I)

...................................... ■[ 
derne, obțin productivități { 
medii de 14—15 tone/post. [ 

Asemenea acțiuni de în- . 
drumare șl control, de sț>-1 
bîltre a răspunderii factori
lor de conducere,a comu- '! 
niștilor, au fost efectuate; 
și la sectoarele II și V unde,;

. s-a obținut îmbunătățirea 
activității economice și po
litico-educative.

întreaga. activitate 
control'și îndrUmare, pe 
care, o desfășoară coiilfte- 
tul nostru de partid, are ca 
scop soluționarea 'opera
tivă a problemelor cu care 
se confruntă colectivul de 
oameni ai muncii, în ve
derea realizării integrale a 
sarcinilor de plan. .;...

de

surate, de la 8 mai 1921, 
in forme organizatorice tot 
mai complexe,' Partidul 
Comunist ITbfnân și-a in
tensificat 
mobilizare

■ a forțelor patriotice, anti
fasciste din întreaga țară, 
în curentul ostil dictaturii 
antonosciene, - care a tîrît 

. România într-un război 
lipsit de sens, se aflau 
muncitori și intelectuali 

. din București, Ploiești, 
Brașov, Galați, Reșița și 
alte locali ățî ; în 'aprilie 

[1941 protestele împotriva 
[ măsurilor dictaturii milita- 

ro-fasciste erați tot mai 
numeroase. Punctul de ve
dere al poporului se afla 
sintetizat, cu o deosebită 
claritate, într-o circulară, 
din 8 iulie 1941, a C.C. al 
P.C.R., apoi în Platforma 
din 6 septembrie 1941 în 
care era evidențiată „itn- 
[portanța realizării unității 
ide Juptă și a frontului li
nie al clasei muncitoare, 
ca bază a Frontului unic 
Raționai, împotriva fascis
mului cotropitor și pentru 
eliberarea națională a po
porului român".

în toamna anului 1943 
(Contactele și tratativele 
lentru realizarea F.U.M.

i -au intensificat, 
nîndu-li-se un 
țistematic. Prin eforturile 
strategice stăruitoare ale

activitatea de 
și concentrare

i mpri- 
caracter

■
: ■
I

Adunări
în aceste zile în 6- 

rașele Văii Jiului vor a- 
vea loc adunări ale 
membrilor A.C.R. și a 
celorlalți posesori de 
autovehicule, prilej eu 
care se vor face și ale
gerile noilor organe de 
conducere. Iată și date
le la care vor avea loc 
aceste adunări: Vulcan,, 
și Potriia, 25 aprilie (o- 
rele 15 și, respectiv, 16),

ale A.C.R.
Lupeni în 26 aprilie ța
ra 17), Uricani 27 apri
lie (ora 15), iar la Pe
troșani în 28 aprilie, o- 
ra 12,30. Adunările vor 
avea loc la cluburile 
sindicatelor cu excep
ția Uricaniului, care se 
ține în sala consiliului 
popular și Petroșahîu- 
lui, unde este organi
zată la casa de , cultură.

Partidului C o m u n i s l 
Român și prin sprijinul 
dat de fruntași de stingă 
ai Partidului social-demo
crat. prin acțiunile munci
torilor din fabrici care-și 
afirmau tot mai puternic 
dorința de unitate, la sfir- 
șitul 1 uni i aprilie 1944 s-a 
înfăptuit Frontul Unie 
Muncitoresc, reștabilindu-se 
-"în condițiile noi, care a- 
propiau . zorile independen
ței, suveranității și liber
tății patriei — unitatea 
clasei muncitoare. La baza 
înțelegerii dintre cele două 
partide au stat cerințele 
luptei antifajeisțe și anti- 
imperialiste. în manifestul 
publicat la 1* Mai 1944 e- 
rau chemați „întreaga clasă 
muncitoare, toți muncitorii, 
organizați sau neorgani
zați, întreg poporul român, 
toate clasele și păturile so
ciale, toate partidele .Ași 
organizațiile, indifer ’ -Jele 
culoare politică" la luptă 
hotărîtă pentru: doborî- 
rea dictaturii militaro-fas- 
cisțe, izgonirea trupelor 
hitleriste din. țară, spri
jinirea armatei sovietice, 
făurirea României libere, 
democratice și independen
te. Realizarea acestui front 
larg a fost o condiție esen
țială a înfăptuirii istoricu
lui act de la 23 August 1944.

La aniversarea a 35 de 
ani de la crearea Frontu
lui Unic Muncitoresc, acest 
eveniment este bogat în 
semnificații pentru evolu
ția României socialiste în 
această epocă. Transfor- 

■ mările radicale care au 
avut loc în toate domeni
ile de activitate sînt inse-: 
parabil legate de Partidul 
Comunist Român, care u- 
nește clasa muncitoare, în
tregul popor și stimulează 
activitatea de înfăptuire a 
hotărîrilor Congresului a! 
Xl-lea al partidului, pen
tru împlinirea idealurilor 
de libertate, pace, bunăs
tare și fericire pe pămîn- 
țul României.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Etapa a XXVlEa
cu... Adrian Dodu

— După ce ați apărat ci- 
țiva ani culorile Jiului, vă 
aflăm, acum la „cirmă" e- 
chipei de fotbal Minerul Vul
can.

— Așa este, dar șt iii și 
dv., prima dragoste rămîne. 
Așa că, inima mea mai bate 
și pentru Jiul.

— Pentru că veni vorba, 
băieții - noștri au o sarcină 
destul de grea in confrun
tarea cu dinamdvișții, pe 
terenul acestora.

— Adevărat. Dinamo lup
tă pentru titlu, iar Jiul pen
tru a acumula cit mai mul
te puncte. Nu uităm nici 
faptul că Dinamo ne-a luat 
un punct și pe terenul nos
tru. Așadar ne trebuie mai 
multă încredere în forțele 
proprii, o mobilizare in. 1 te
ren și... cine știe, poate ne 
luăm punctul înapoi.

— Argeșul și Steaua, alț,e 
două echipe candidate la 
titlu, joacă în deplasare, la 
Corvinul ș.i respectiv la Chi
mia.

— Coechipierii lui Lueescu 
nu vor să se împace cu i- 
deea, și pe bună dreptate, 
că ar putea părăsi divizia 
A, iar Chimia speră mereu, 
de astă dată avînd și atuul 
punctului „smuls" în tur, pe 
terenul steliștilor. Aici, văd 
două meciuri deschise orică
rui rezultat.
„ — In tur, singura victorie 
în deplasare în această eta
pă, a înregistrat-o Gloria 
la Iași. Credeți că se vor 
inversa „rolurile" 1

— Nu. Gloria va cîștiga și 
acasă. Am încredere în

schemele tactice* ale antre
norului Puiu Ionescti, cit și 
în „setea" de gol a lui Stan.

— Avem două meciuri în 
zone geografice apropiate. 
Poli Timișoara cu U.T.A. și 
F.C. Olimpia cu F.C. Bihor.

— După părerea mea, aici, 
echipele care Joacă în de
plasare, nu numai că vor 
pierde, dar vor părăsi și di
vizia A Păcat că cea mai 
veche echipă a noastră de 
primă categorie s-a „sub
țiat" considerabil. „Numai cu 
o floare (Doroide), nu se fa
ce primăvară". Cit îi priveș
te pe orâdeni, nici măcar 
calculul hirtiei nu le mai dă 
drept de joc în „elita" fot
balului românesc. Dar să 
sperăm că stagiul Tor în di
vizia secundă, va fi de scur
tă durată.

— Adversarii noștri din 
etapa trecută, primesc vizita 
băcăuanilor.

— Tinerii și ambițioșii e-' 
levi ai lui Traian. Ionescu, au 
luat o serioasă botărîre pen
tru „escaladarea" clasamen
tului. Aici se va produce ti
na din remizele etapei. Re
miză văd și în intîlnirea din
tre C.S. Tîrgoviște și A.S.A. 
Tg. Mureș. Cînd afirrn acest 
lucru mă bazez și peega
lul" lor din tur

— Și, în sfîrșit, Universi
tatea Craiova — F.C. Baia 
Mare, g . f.

— Va fi un meci frumos, 
deschis, angajat de ambele ‘ 
părți, cu multă risipă de e- 
nergie. Revanșa oltenilor se 
va materializa prin victorie.

Corvin ALEXE

Tenis de cîmp

Concursuri, locuri fruntașe, 
dorință de afirmare

Ultimele concursuri ver- 
nale la tenis de cîmp au 
evidențiat forma bună a 
unor titulari ai diviziona
rei A din Valea Jiului. 
Astfel, la „Criteriul de 
primăvară", în compania 
a 127 de concurenți, Dan 
Nemeș a ocupat locul se
cund, în proba de simplu 
bărbați, turneul'de conso
lare fiind cîștigat de Go
din Dumitrescu. „Cupa 
Progresul", competiție din 
cadrul circuitului divizio
narelor A, a aliniat la star
tul întrecerilor masculine 
94 de sportivi. în semifi
nalele confruntării găzdui
te de clubul bucureștean, 

„Bebe Almăjan, în tandem 
cu stelistul Florin Niță, a 
intrat în posesia trofeului 
la dublu, învingînd cu
plul Florin Manea, Mihai 
Ciuntea (ambii de la Jiul) 
cu 6—1, 6—4. La simplu, 
prima „rachetă" din Pe

troșani, Bebe Almăjan și-a 
asigurat bronzul întreceri
lor, fiind depășit de bra
șoveanul M. Tăbăraș : 6—2, 
4—6, 0—6. în concursul de 
consolare, primele locuri au 
fost disputate de Dan Ne
meș și coechipierul său 
Florin Manea. Fostul cam
pion de juniori a înclinat 
steagul în fața unui Dan 
Nemeș tenace și precis.

în ultima zi a lunii a- 
prilie este programată 
prima etapă a campiona
tului divizionar A, partide
le combatantelor (între care 
vicecampioana de anul tre
cut, Jiul Petroșani, arbo
rează ambițioase pretenții) 
durînd pînă la 5 mai. La 
numai două zile după ter
minarea etapei inaugurale, 
sînt programate întrecerile 
Campionatelor internațio
nale ale României, la care 
au fost invitate și primele 
trei „rachete" ale Văii Jiu
lui. (I.V.)

Atleții de la Jiul
au avut o comportare meritorie

La Oradea, a avut loc, 
recent, tradiționala compe
tiție de atletism dotată cu 
„Cupa primăverii". Au par
ticipat sportivi și sportive 
reprezentînd 25 de cluburi 
din 15 județe. Atleții de la 
Jiul Petroșani au avut o 
comportare meritorie ocu- 
pînd la juniori II două

locuri I prin Uie Diaconu 
la 800 și 1500 metri, două 
locuri 3, prin Mihai Ene 
la 100 și 200 metri. Tot lo
cul III a fost ocupat de 
Armand Borșa la 100 me
tri, precum și de junioara 
Valentina Cojocaru la 1500 
metri. (Staicu BALOI)

Combinatul pentru lianți Hoghiz
cu sediul în comuna Hoghiz, jud. Brașov

încadrează prin transfer în interes de ser
viciu sau prin concurs:

— inginer minier cu 5 ani vechime . „

economist cu 6 ani vechime

Se asigură cazare în apartamentele com
binatului.

Condițiile de vechime și retribuire con
form prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii 
57/1974.

Informații suplimentare la serviciul P.I.R. 
— telefon interurban 11—12, interior 120 

sau 123 Hoghiz.

publicitate
ANUNȚ DE FAMILIE

Astăzi, se împlinesc 5 ani de la dispariția pre- 
malută a celui care a fost neprețuit soț, tată și fiu

maior OSWALTH ZOLTAN

il vom păstra i esnîr in amintirea și inimile 
noastre. (292)
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Ităspunzînd cu entuziasm chemării de a economisi

ENERGIA
minerii de la Paroșeni au identificat noi posibilități; 

le recomandăm spre folosire și generalizare
La mina Paroșeni, sarcinile de plan ale primu

lui trimestru au fost depășite cu 2446 tone de cărbu
ne. La tăierea mecanică, procentul de realizare a 
planului stabilit pentru aceeași perioadă de timp este 
de 101,4 la sută, iar la încărcarea mecanică în ga
lerii de 139,6 la sută. Toate acestea s-au realizat în 
condițiile în care colectivul minei a economisit 
726 348 kWh energie electrică, a redus consumul spe
cific cu aproape 1 kWh pe tona de cărbune extrasă 
în activitatea de producție, și cu 4 kWh/rhc. Ia acti
vitatea de investiții.

Rezultatele sînt, indiscutabil, bune. Au fost 
însă epuizate toate căile de economisire a consumuri- 
5*. de'folosire rațională a energiei electrice ?

O demonstrație 
cu titlu de îndemn

Energia electrică tre
buie economisită, dră
muită, folosită eficient, 
mai ales, la noi, la în
treprinderile miniere, 
marii consumatori de e- 
nergie. Astăzi nu mai es
te nevoie să argumen
tăm de ce este necesar a- 
cest lucru. Important este 
să găsim căile de acțio
nare. înainte însă de a 
acționa trebuie știut cine 
și cît consumă în proce
sul de producție. Cine 
consumă energie, știm — 
utilajele pe care le avem 
în dotare —, cunoaș
tem și consumul teore
tic al fiecărui utilaj ; 
ceea ce nu știm însă e- 
Xact este cît se consumă 
în fiecare fază a proce
sului de producție, care 
utilaje merg în sarcină^ 
care merg în gol, unde să 
intervenim în timpul sar
cinii de vîrf etc. Or, pen
tru aceasta este necesară, 
în primul rînd, CONTO- 
RIZAREA MARILOR 
CONSUMATORI DE E- 
NERGIE ELECTRICA Șl 
CONCENTRAREA FLU
XULUI DE 1NFORMA- 

l, TII LA CEI CARE POT 
r TREBUIE SA IA DE- 
- ■ C1Z1A.

O a doua problemă ca
re trebuie rezolvată șl 
care cu puține strădanii 
ar fi fost evitată mai de 
mult, este CORELAREA 
DINTRE DEBITUL COM
BINELOR ȘI TRANS
PORTOARELOR DE PE 
ABATAJ ȘI DEBI
TUL TRANSPORTOA
RELOR CARE PREIAU 
PRODUCȚIA ABATAJE
LOR. Mai concret, pe a- 
bataje s-au introdus 
transportoare de mare ca
pacitate cu un debit o- 
rar de 600 tone de cărbu
ne, dar transportoarele 
care preiau producția a- 
batajelor sînt cu un debit 
orar doar de 200, cel 

ENERGIA PNEUMATICĂ ESTE 
DE 10 ORI MAI SCUMPĂ DECIT 

ENERGIA ELECTRICĂ

o dovadă:

Un ventilator electropneumatic 
de 11 kW consumă într o oră:

11 kWh dacă este acționat 
numai electric,

sau
80 kWh dacă este acționat nu

mai pneumatic.

PIERDERILE DE PE REȚEAUA DE 
AER COMPRIMAT POT FI REDU
SE CU DOUĂ TREIMI
folosind conducte cu diametre 
optime.

Exemplu;
pe un furtun cu diametrul de 19 
mm, pe o lungime de 17 m, se 
pierde o atmosferă;
în schimb, pe aceeași lungime a 
unei țevi cu diametrul de 76 mm 
se pierde doar 0,3 atm.

mult 400 de tone. .De ce 
s-a întîmplat așa, ți nu 
invers? Pentru că utila
jele de tăiere din abataje 
au cîștigat în greutate și 
li s-a mărit, tjtodată, de
bitul orar. Neoj’elarea a- 
pare, cum spuneam, la ie
șirea din abataje și, pe 
lîngă faptul că este o 
frînă în calea evacuării 
rapide a cărbunelui din 
abataj, constituie și o 
sursă de risipă a ener
giei. Calculul este simplu, 
în loc să evacuăm căr
bunele într-o oră, îl eva
cuăm în trei ; deci două 
ore de mers în gol pen
tru un transportor de ma
re capacitate* ceea ce 
înseamnă un consum de 
fenergie, fără rost, de a- 
proape 180 kWh.
Pentru eliminarea a- 
cestor necoreiări există ' 
soluții: Să dau și un e- 
xempltf: extinderea trans
portului cu benzi cu co
vor de. cauciuc. Mcrgînd 
în gol, o bandă de 1000 
mm lățime, cu o lungime 
de 100 metri, nu consumă 
într-o oră mai mult de 
20 kWh, jumătate din 
cantitatea consumată de 
un transportor cu racle
le, de capacitate medie. 
Banda însă poate prelua 
producția transportoare
lor de capacitate mare, 
chiar a celor cu debit 
orar de 600 de tone.

Pentru viitorul mine
lor, transportul va tre
bui altfel gîndit decît pî
nă acum, încă de la des
chiderea minelor.

O. altă cale, deosebit de 
importantă, pe care tre
buie acționat pentru re
ducerea energiei electri
ce este ÎNLOCUIREA, 
ACOLO UNDE ESTE 
POSIBIL, A UTILAJE
LOR ACȚIONATE PNE
UMATIC CU UTILAJE 
ACȚIONATE ELECTRIC 
SAU ELECTROPNE

t-a Paroșeni, în sala dispeceratului, la punctul de concentrare a 
fluxului de informații vizuale și fonice din subteran. Foto: Ion LUT U

UMATIC. Energia pne->; 
umatică este de 10 
ori mai scumpă de- 
eît energia electrică. 
Un exemplu de utilaj 
pneumatic, cărei, poate fi 
înlocuit — ventilatorul 
pneumatic — cu ventila
tor eleetropneumatic. Di
ferența de consum este 
evidentă. Un ventilator e- 
lectropneumatic de 1.1 
kW, cu diametrul de 500 
mm, funcționînd numai 
electric timp de o oră, 
consumă 11 kWh ; dacă, 
funcționează pneumatic, 
același ventilator consu
mă într-o oră 75 mc aer 
comprimat pentru produ
cerea căruia sînt necesari 
80 kWh, la care se a- 
daugă pierderile.

Uneori, din comodi
tate sau cine știe din ce 
alte cauze, aerul com
primat ajunge la front de 
la distanțe mari pe fur- 
tuhe. Or. pe o distanță 
de 17 m într-un furtun cu 
un diametru de 19 mm se 
pierde o atmosferă, pe 
cînd într-o țeava de 76 
mm diametru și pe a- 
ceeași lungime se pierd 
doar 0,3 atmosfere. Si
gur, cele prezentate pînă 
acum sînt deăr cîteva 
dintre căile «ele mai im
portanțe de economisire 
și folosire rațională a e- 
nergiei electrice, căi pe 
care'va' acționa colectivul 
minei noastre, al minei 
Paroșeni.

Iosif KELEMEN, 
inginer șef 

al I.M. Paroșeni

Mineri, ingineri, teh
nicieni și maiștri, cer
cetători și proiectanți, 
specialiști și cadre 

didactice! Printr-un e- 
fort comun de gîndire 
și acțiune, contribuiți 
la reducerea consu

murilor și folosirea ra
țională a energiei e- 
lectrice, a rezervelor 
energetice, partici- 
pînd astfel la dezvol
tarea economiei na
ționale, la înaintarea 
României socialiste pe 
drumul bunăstării și 

civilizației.

Pagină realizată de

Dorin GHEȚA

INSTALAȚIA MOBILĂ Dl PERFORAT, 
utilaj conceput la I.M.P., COMĂ

Dl CINCI ORI MAI PUȚINĂ ENERGIE 
ELECTRICĂ decît instalațiile similare

folosite pînă acum
De curînd, la mina Pa

roșeni, în frontul unei 
lucrări de investiții, gău
rile pentru împușcare sînt 
executate cu ajutorul u- 
nui nou utilaj conceput 
de un grup de specialiști, 
cadre didactice de la Ins
titutul de mine Petroșani. 
Este vorba de INSTALA
ȚIA mobila de per
forat, realizare a colec
tivului condus de prof, 
dr. ing. Ion Marian, co
lectiv din care mai face 
parte șeful de lucrări, dr. 
ing. Ionel Tigae și asis
tentul universitar ing. 
Ion Bolunduț.

Modelul experimental 
introdus la mina Paro
șeni confirmă așteptări
le. Performanțele realiza
te pînă acum sînt supe
rioare tipurilor folosite. 
Nu vom vorbi astăzi des
pre performanțele tehni
ce obținute la executarea 
găurilor,, ci doar de cele 
legate de economisirea e- 
nergiei electrice. Dacă ve
chile tipuri, cele, existen

ENERGIA 
CONSUMATA 

de mersul în gol, 
timp de o oră, este 

■ de:

♦ 40 kWh pentru 
un transportor de ca
pacitate medie — cu 
200 tone de cărbune 
debit orar;

♦ 87 kWh pentru 
un transportor de 
mare capacitate — 
cu 600 tone de căr
bune debit orar;

♦ 20 kWh pentru 
un transportor cu co
vor de cauciuc de 
1000 mm.

MINERI ! Evitînd 
mersul în gol al uti
lajelor, evităm risipa 
de energie I

te la ora actuală în frontu
rile de lucru, dispun de 
motoare pneumatice, la 
utilajul realizat la I.M.P. 
motoarele pneumatice sînt 
înlocuite cu motoare e- 
lectrice. Aceasta pe lîn- 
gă alte avantaje tehnice, 
au făcut ca utilajul, res
pectiv INSTALAȚIA MO
BILA DE PERFORAT să 
consume de cinci ori mai. 
puțină energie electrică 
decît instalațiile simila
re folosite pînă acum cu 
posibilități de reducere 
chiar de șapte ori a con
sumului de energie.

Realizarea acestui u- 
tilaj se înscrie pe linia 
integrării activității ins
titutelor de învățămînt 
superior, a specialiștilor 
și cadrelor didactice din 
aceste institute la locuri
le de muncă direct pro
ductive, de participare e- 
fectivă a cadrelor didac
tice și studenților la re
zolvarea problemelor pro- 
(dueției.
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Vizita tovarășului Nieolae Ceaușescu I a

în Republica Democratică Sudan
La Palatul Adunării

Președintele Republicii 
Socialiste România, to
varășul Nieolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
președintele Republicii 
Democratice, Sudan, Ga
afar Mohammed El Nime- 
iri, și doamna Buseina 
Nimeiri au vizitat, luni 
seara, Palatul Adunării 
Poporului, construit cu 
participarea țării noastre, 
după un proiect și cu a- 
sistența tehnică româneas
că.

Președintele 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
salutați la sosire 
noruri militare.

înfățișînd distinșilor oas
peți principalele date de 
referință pentru amploa
rea și caracteristicile cons
trucției, vicepreședintele 
Adunării Poporului a ți
nut să sublinieze că acest 
edificiu este un adevărat 
simbol al prieteniei 
țești dintre poporul
mân și poporul sudanez.

Situat pe malul Nilu-

Nieolae 
tovarășa 

au 
cu

fost
0-

fră- 
ro-

lui Alb, în străvechea lo
calitate Omdurman, 
tăzi făcînd parte din o- 
rașul Khartum, sediul A- 
dunării Poporului se înfă
țișează ca un edificiu ma
iestuos, liniile sale arhitec
tonice-și decorațiile 
rioare și exteriors, 
țiile constructive și 
racterul lor extrem 
funcțional conferindu-i 
toate calitățile unei cons
trucții moderne, unde pre
tutindeni se vădește fru
mosul și originalitatea. 
Suprafața construită se 
ridică la 30 000 mp, pe 
acest spațiu fiind amena
jate o sală principală cu 
o capacitate de 550 de 
locuri, săli de ședințe, ca
binete de lucru rezervate 
președintelui țării, primu
lui ministru, președinte
lui Adunării Poporului. E-- 
diflciul dispune, de 
menea, de diverse 
amenajări care asigură 
desfășurarea concomitentă 
a reuniunilor de lucru, 
sală polivalentă, biblio
tecă.

as-

inte- 
solu- 

ca- 
de

ase- 
alte

MS
FILME

Poporului
Pe întreg parcursul vi

zitei sînt subliniate în re
petate rînduri calitățile 
proiectului românesc, cît 
și valoarea artistică a de- 
corațiunilor ce împodo
besc acest edificiu. în dis
cuțiile care au loc, pre
ședinții Nieolae 
Ceaușescu și Gaafar El Ni- 

deo» 
pentru 
remar- 

ro-

meiri își exprimă 
sebita satisfacție 
această realizare 
cabilă a cooperării 
mâno-sudaneze.

Înmînarea cheii
După încheierea vizitei 

la Muzeul Național al 
Sudanului, în grădinile a- 
cestui lăcaș s-a desfășurat 
ceremonia înmînării, sim
bolice, înalților oaspeți ro
mâni, a cheii orașului 
Khartum.

Mahdi Mustafa EI Nadi, 
guvernatorul provinciei 
Khartum, a remis, apoi, în- 
tr-un cadru solemn, tova
rășului Nieolae . Ceaușescu 
și tovarășei E l e n a 
Ceaușescu acest dar sim-

Evoluția situației din Orientul Mijlociu
BEIRUT 24 (Agerpres). 

— Vedete israeliene au 
bombardat, marți dimi
neața, litoralul sudic, al 
Libanului, între Saida și 
Tyr — informează a- 
gențiile Reuter și Fran
ce Presse. Bombardamen
tul, care a durat apro
ximativ 30 de minute, a 
fost concentrat asupra re
giunilor Adloun și Mafrak 
al Nsar. Șase civili au 
fost uciși. ’

în cursul aceleiași zile, 
artileria grea a 
lor conservatoare 
tine din Liban a 
bardat orașul, 
unde se află 
generai al unităților 
baneze progresiste și 
lestiniene din zona 
sud a Libanului.

în urma deteriorării 
continue a situației 'din 
Liban —- scrie agenția 
M.E.N. — președintele 
Libanului, Elias Sarkis, 
și premierul Selim Al 
Hoss au avut convorbiri 
cu lideri ai forțelor po
litice, precum și cu con
ducători ai armatei pri
vind examinarea măsuri
lor ce se impun pen
tru normalizarea situației 
și asigurarea acțiunii de 
dislocare a unor unități 
ale armatei naționale în 
sudul Libanului — in
formează

CAIRO 
Republica 
condamnă 
gresiunea 
Israel împotriva teritoriu
lui libanez și a taberelor

forțe- 
creș- 
bom-

Nabatieh, 
cartierul 

li- 
pa- 
de

agenția M.E.N. 
24 (Agerpres).

Arabă Egipt 
cu fermitate a- 

-întreprinsă de

în vizită la Muzeul Național
Marți dupa-amiază tova

rășul Nieolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat Mu
zeul Național al Sudanu
lui — unul dintre cele 
mai cunoscute și mai 
prestigioase așezăminte 
de editură din această 
țară.

Oaspeții români au fost 
însoțiți de președintele 
Gaafar Mohammed El Ni
meiri și de doamna Bu
seina Nimeiri.

orașului Khartum 
bolic, odată cu asigurarea 
bucuriei resimțite de toți 
locuitorii capitalei cu 
prilejul vizitei 
poporului român.

Ceremonia s-a 
șurat în prezența 
ședintelui Gaafar 
meiri, și a 
Buseina 
tr-o atmosferă 
brantă prietenie, 
teristică relațiilor 
popoarele român și 
danez.

mu
te 

va- 
ști-

to-

solilor

desfă- 
pre- 

E1 Ni- 
doamnei 

în- 
vi-

-N i m e i r i,
de 

carac- 
dintre 

su-

Tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu li se prezintă 
cele trei secțiuni ale 
zeului, care cuprind 
pere de o deosebită 
loare artistică și 
ințifică.

La sfîrșitul vizitei,
varășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au mulțumit gazdelor 
au. scris în Cartea de 
noare a Muzeului:

„Muzeul Național al 
danului ne-a oferit 
amplă imagină 
civilizații înflorite 
cele mai vechi timpuri pe 
aceste meleaguri, a ge
niului creator al înainta
șilor poporului sudanez. 
Păstrarea și cultivarea a- 
cestor inestimabile 
lori de artă și 
constituie un factor 
portant al afirmării 
întăririi unității naționale 
a poporului sudanez 
eten care . pășește 
pe calea unei vieți

. libere și demne“.

Și
o-

Su
es - 

a bogatei 
din

va- 
cultură 

im- 
și

pri- 
astăzi

noi,

Pe scurt H Pe scurt ffi Pe scurt
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de refugiat! palestinieni — 
menționează un comu
nicat al Ministerului e- 
giptean de Externe, trans
mite agenția M.E.N. A- 
ceste acte — arată co
municatul — contravin e- 
forturilor depuse în pre
zent pentru instaurarea u- 
nei păci globale în O- 
rientul Apropiat.

BEIRUT 24 (Agerpres). 
— Reprezentantul Liba
nului la O.N.U. a primit 
misiunea de a cere or
ganizarea unei reuniuni 
a Consiliului de Securi
tate în legătură cu si
tuația din această țară 
a declarat, potrivit 
genției ~~ 
mierul 
Floss.

France 
libanez

O-

a-
Presse, pre
Selim Al

★
KUWEIT 24

— Guvernul 
reunit în ședință 
dinară, a hotărît să 
relațiile diplomatice 
Egiptul — se-arată 
tr-un comunicat al 
nisterului Afacerilor 
terne din Kuweit, 
luat de agenții!: 
Presse și 
.Press. Această 
precizează

(Agerpres). ’ 
Kuweitului, 

extraor- 
rupă 

cU 
în- 

Mi- 
Ex- 
re- 

e France 
Associated 

hotărîre, 
precizează comunicatul, a 
fost adoptată în conformi
tate cu rezoluțiile adop
tate de Conferința de la 
Bagdad a miniștrilor de 
externe și ai econoniiei 
din unele țări membre ale 
Ligii Arabe.

RIAD 24 (Agerpres). — 
Arabia Saudită a Înstă
rit să rupă relațiile di-

Conferința O.N.U. 
asupra dreptului mării

GENEVA 24 (Ager
pres). — In cadrul lu
crărilor Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării a 
fost dezbătut raportul pre
ședintelui Grupului 
Negociere în problema 
nesului altor state la 
Sursele piscicole din 
nele economice.

.Raportul conține 
le propuneri prin

de 
ac- 
re- 
zo-

une-
„ ____ care

recunoaște dreptul de

acces al țărilor fără lito
ral și geografic dezavan- 

. tajate la resursele pisci
cole din zonele economice 
ale statelor riverane si
tuate în aceeași regiune 
sau subregiune.

Luînd . cuvîntul în le
gătură cu această pro
blemă, Vașile Gliga, ad
junct al ministrului a- 
faeerilor externe, șeful de
legației române, a expus 
poziția țării noastre.

plomatice și politice cu 
Republica Arabă Egipt — 
a anunțat luni seara a- 
genția saudită de presă, 
citată de agențiile Reuter 
și France Presse. Minis
trul saudit al informațiilor, 
Muhammad Abdou Yama- 
nî, a declarat că ruperea 
relațiilor cu Egiptul este 
determinată de faptul că 
această țară „se pregătește 
să stabilească relații di
plomatice și a început să 
stabilească relații norma
le cu Israelul". . - j -

CAIRO 24
— Republica Arabă 
gipt a 
lațiile 
weitul 
tă ca 
cizil
anterior de Kuweit și A- 
rabia Saudită — se arată 
într-un comunicat oficial 
al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.A.E., trans
mis de agenția M.E.N.

BOLI-
început 

de-a 
Confe-

1N CAPITALA 
VIEI, La' Paz, au 

‘lucrările celei 
XVIIl-a sesiuni a 
rinței ministeriale a Co
misiei Economice O.N.U. 
pentru America Latină 
(CEPAL), la care iau par
te delegați din regiune și 
reprezentanți ai unor 
organisme internaționale.

naugurarca primei faze a 
■ biectivului hidroenerge
tic „Agus II“, a cărui ca
pacitate productivă ac
tuală este de 60 000 kW. 
Capacitatea totală de pro
ducție va fi de 180 000 
kW. Lucrările la acest 
proiect au început în 
1974.

I 
I
I

(Agerpres)-
E- 

hotărît să rupă re- 
diplOmatice cu Ru
și Arabia Saufli- 

urmare a unei de- 
similăre adoptată

GUVERNUL INDIEI 
anunțat luni introdu- 

cu 
de 

parti- 
condu- 

sta- 
mă- 

economisirea 
petrolului și a produselor 
petroliere.

a
cerea unor restricții 
privire lă consumul 
motorină de către 
culari și a cerut < 
cerilor locale ale 
telor indiene să ia 
șuri pentru

MII DE MUNCITORI 
au participat la un mi
ting de protest împotriva 
acțiunilor teroriste, 
fășurate la uzinele 
paniei italiene Re 
mobile „Lancla" din 
propiere de Torino.

des- 
com- 
auto- 

a-

IN PREZENTA pre
ședintelui Filipinelor, Fer
dinand Marcos, pe insula 
Mindanao a avut loc i-

SUDANEZA 
relua- 

a 
a 

El

AGENJIA 
de presă SUNA, 
tă de agenția M.E.N., 
difuzat o declarație 
președintelui Gaafar
Nimeiri în care se arată 
că Sudanul a rupt relațiile 
diplomatice cu Irakul.

I

Proteste împotriva elementelor fasciste

BONN 24 (Agerpres). — 
Prezidiul conducerii P.C. 
German a dat publicită
ții o declarație de pro
test împotriva verdicte
lor de achitare pronun
țate de tribunalul din 
Dusseldorf în procesul ce-, 
lor patru criminali dîîi 

în 
la 

ho-

S.S., care au acționat 
„Lagărul morții“ de 
Maidanek. O asemenea 
tărîre a tribunalului 
se spune în declarație — 
constituie o provocare la 
adresa antifasciștilor din 
R.F.G. și a apărătorilor 
păcii. Nu este admisibil 
să scape de pedeapsă 
criminali naziști, iar neo
naziștii să acționeze tot 
mai deschis și cu tot mai 
mult tupeu pe terito
riul R.F.G.

Totodată, prezidiul, a 
adresat tuturor forțelor 
democratice chemarea să 
lupte împotriva încercă
rii de a se aplica pres
cripția la crimele fasciș
tilor, șă ceară interzicerea, 
în conformitate cu Cons-

și neonaziste
tituția țării — a tuturor 
uniunilor și organizațiilor 
neofasciste.

★
La Hamburg a avut loc 

un miting de protest 
potriva verdictului 
achitare pronunțat de, un 
tribunal din ' Busseldbrf. 
Mitingul. a fost consacrat, 
de asemenea, memoriei 
copiilor din Olanda, Fran
ța, Polonia, Iugoslavia, 
exterminați 
fasciste, ca 
acestora.

îna-
de

Iugoslavia, 
în lagărele 

și propaganda

24 (Agerpres). 
— Incidente violente s-au 
produs luni seara în carti
erul Southall, din 
tul Londrei, între 
litanii ai grupului 
nazist „Frontul Național 
și locuitori ai < 
britanice care 
activitatea 
neonaziste. Ciocnirile 
izbucnit cînd un grup 
tineri din Southall 
unde trăiesc numeroși

LONDRA

ves- 
mi- 

neo-

capitalei 
condamnă 

elementelor
au
de

i-

migranți de culoare — a 
protestat împotriva ho- 
tărîrii autorităților de a 
admite ținerea unei reu
niuni electorale a 
zației extremiste 
dreapta „Frontul 
nal“, care duce o 
tică rasistă. în 
ciocnirilor, a intervenit po
liția. Un număr de 40 de 
persoane au fost rănite și 
internate de urgență în 
spital. în urma rănilor 
primite, tînărul neozeelan
dez Blair Peach, membru 
al Ligii antinaziste, a de
cedat. Ministrul britanic 
de interne, Merlyn Rees, 
a dispus deschiderea unei 
anchete.

★
După cum precizează a- 

genția Reuter, „Frontul 
Național" de extremă 
dreapta prezintă 280 de 
candidați în alegerile par
lamentare de la 3 mai, iar 
principalul său obiectiv 
este expulzarea din Ma
rea Britanie a tuturor per
soanelor de culoare.

organi- 
de 

Națio- 
poli- 

cursul

I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie i Fiecare moare 
singur ; Republica : Șoi
mul ; Unirea: Compania 
a 7-a sub clar de lună. *

PETRILA: Detectiv 
particular.

LONEA : Conspirația 
tăcerii.

ANINOASA i Colonel 
în rezervă. ',

VULCAN Hop... și 
apare maimuță.

LUPENI -
Nea Marin
Muncitoresc î

Bim, ureche
URICANI :

te învinsă.

Cultural: 
miliardar ;

Albul 
neagră. 
Polițjpvțfflj

"*0

TV.

: 9,00
10,00

10,45

I

Țeleșcoală.
Reportaj TV : Or
șova milenară, Or
șova contempo
rană.
Muzică
Iară.
Șoimii patriei.

10,55 Emisiune literară. 
11,25 ~ ‘ 
17,00 
17.05
17,35

popu-

Telex. 
Telex. 
Țeleșcoală, 
Tragerea 
noexpres.

17,45 Școala contempo
rană. 
Divertisment 
zical. 
Teleeronica 
tru pionieri.
Festivalul națio
nal „Cîntarea 
României". 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Incursiune în 
tidian. 
Noi, femeile !

18,05

18,20

pro-

mu-

pen-

co-

19,30
19,50 Telecinemateca.

Ciclul „Ecranizări 
după opere lite
rare" — „Cîntec 
de dragoste". Pre
mieră pe 
Producție a 
diourilor 
cane.

21,45 Telejurnal,

RADIO

țară, 
stu- 

ameri-

5,00 Buletin de
5,05, Ritmuri î™

’ ' ști
matinale.

6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul me
lodiilor- 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem 
ascultătorilor.. 10,00 Bu
letin de știri. 10,05 Mu
zică populară. 10,30 1 
țările socialiste. 
Buletin de știri.

I 
I 
I 
I

i Din I 
11,00 I 
11,05 

Microfonul . pionierilor. 
12,00 Buletin de știri. 
12,05 Odă limbii româ
ne. 12,25 Opt șlagăre în 
studio. 13,00 De la 1 la 
3. 15,00 Clubul invi- 
taților. 16,00 Radiojur
nal. 16,15 Fotbal mi
nut cu minut. 18,30 O- 
rele serii. 20,00 Festi
valul național „Cînta- 
rea României". 20,30 
Pagini din lupta îm
potriva 
20,50 Cadențe 
22,00 O zi într-o 
23,00—5,00 Non 
muzical nocturn.

fascismului, 
sonore, 

oră. 
stop

I 
I

I
I

I 
I
I
I
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