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Vizita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

în Spania
Convorbiri oficiale între președintele

Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez Gonzalez

■

In intimpinarea celei de-a 35-a
aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă

zi rodnică
la întreprinderile miniere

Dispozitiv automat 
de reglare a 

debitelor de cărbune

Marți, 22 mal, la prînz, au avut loc, la Palatul Moncloa din Madrid, convorbiri oficiale între președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu și președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez Gonzalez.In cadrul convorbirilor, ambele părți și-au exprimat satisfacția în legătură cu evoluția pozitivă a relațiilor tromâno-spanio- le și dorința de a dezvolta și adinei aceste relații pe multiple planuri de a promova o mai mare apropiere și conlucrare între

România și Spania pe tărâm politic, economic, teh- nico-științific, cultural și în alte domenii de 'activitate, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în întreaga lume.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri privind situația internațională actuală, relevîndu-se, cu acest prilej, necesitatea consolidării cursului spre destindere și cooperare, în Europa și în întreaga lume, a promovării unor relații internaționale noi, bazate pe respectarea in-

dependenței și suveranității naționale, a tuturor țărilor, a unei politici de deplină egalitate, respect și colaborare între națiuni. S-a dat expresie hotărârii celor două țări de a conlucra tot mai activ pe arena internațională, de a-și aduce contribuția la rezolvarea problemelor complexe ale omenirii în, spiritul păcii și justiției, în interesul popoarelor.Convorbirile s-au desfășurat într-0 atmosferă cordială, de înțelegere și stimă reciprocă.
Nicolae Ceaușescu 
către președintele 

Gonzalez

Mobilizați de îndemnu
rile secretarului gene
ral al partidului, dornici 
să transpună în viață sar
cinile trasate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru 
din 16—17 mai a.c., milne- 
rii Văii Jiului se întrec 
în vrednicie.

• Opt întreprinderi 
miniere — Lonea, Dîlja, 
Aninoasa, Vulcan, Paro- 
șeni, Lupeni, Bărbăteni 
și Uricani — în ziua de 
21 mai 
sarcinile planificate.

• Cel mai mare plus 
al zilei — 150 de tone de

și-au depășit

cărbune — îl înregistrea
ză minerii de la Dîlja.

• De la începutul lu
nii, în fruntea întrecerii 
se află în continuare mi
nerii Lupeniului, care au 
extras suplimentar 5523 
tone de cărbune cocsifl- 
cabil.

• Peste sarcini, 
Ia începutul lunii, i 
colectivele miniere de 
Vulcan și Lonea.

• Remarcabile sînt 
forturile minerilor de 
Bărbăteni, care în 21 mai 
și-au realizat sarcinile 
planificate.

, de 
sînt și 

la

e- 
la

Noul dispozitiv conceput la Corocști.
Foto ; Șt. NEMECSEK

Preocupați de traducerea în viață a hotărârii Comitetului al C.C. obținerea perioare cinstea celei de-a 35-a a- niversări a eliberării, preparatorii înscriu noi realizări pe linia promovării progresului tehnic. Astfel, la secția brichetaj a pre- parației Coroești. un colectiv din cadrul atelierului mecanic a conceput un nou dispozitiv automat de 
reglare a debitelor de căr
bune ce intră în amestec cu bitumul în malaxor. Prin crearea noului dispozitiv (în clișeul alăturat) preparatorii obțin o serie de avantaje i o mai mare siguranță în funcționare, datorită preciziei în reglarea debitului de cărbune, reducerea simțitoare a importului (vechiul dispozitiv fiind în întregime din import) cit și eliminarea în totalitate a unui material deficitar pentru economia noastră națională (bronzul).Datorită uzurii dese și pronunțate provenite în urmă frecării la bucșa de bronz a vechiului dispozitiv, costul acestuia era destul de ridicat. S-a căutat și realizat deci un alt tip de acționare prin pîr- ghii de oțel (material mult mai rezistent), acționate cu ajutorul undi motor și un angrenaj. (C. Iovănescu).

Politic Executiv al P.C.R. privind de rezultate suin. producție în
Dejun oferit în onoarea președintelui 

și a tovarășei Elena Ceaușescu de 
guvernului spaniol, Adolfo Suarez

S i 
îE
I

„Sâplămîna 
teatrului și muzicii 

pentru tineret"

i

ț

iIn cadrul manifestărilor 
politico-educative orga- 

; nizate sub genericul „Luna 
| educației politice și cul- î furii socialiste, pentru ti- 
l neret — Costești ’79", 
: săptămina aceasta vor a- 
î vea loc in Valea Jiului, 
• numeroase activități de- î dicate tinerilor. Astfel, 

perioada 2.1—27 mai este ț declarată 
t teatrului și 
! tru tineret", 
; re vor fi 
țin localitățile Văii Jiului, Ș în fața tinerilor din între- I prinderi și instituții, spec- 
: tacole de muzică și poe- f Zie.

In orașele Petroșani și 
Lupeni, actorii Teatrului 
de stat „Valea Jiului"
vor prezenta spectacole 
cu piesa „Petru Rareș",
dedicate tinerilor fruntași 
în procesul de producție. 
Săptămina teatrului și a 

| muzicii pentru tineret se 
■ wt încheia simbătă și du- 
| minică, cind la toate ca- î lele de cultură și clubu- 
Irile muncitorești din Va- I lea Jiului vor fi organi- 
: rate seri distractive. 
; (Val. Coandrăș)

„Săptămina 
muzicii pen- 
prilej cu ca- 

prezentate,

*

3

Marți, 22 măi, președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez Gonzalez, împreună, cu soția, a oferit, la Palatul Moncloa, un dejun în onoarea președintelui. Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu,

La dejun au participat, din partea română, tovarășii Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Nicu Ceaușescu și ambasadorul României 
la Madrid, Ion Goliat.■ Din partea spaniolă ău participat Marcelino, O-

reja, ministrul afacerilor externe, și ambasadorul Spaniei la București, Jose Carlos Gonzales — Campo Dai-Re.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate.
Vizita ladimineața, .Nicol și tovarășa fost

pre- a eMai-ți ședințele Ceaușescu Elena Ceaușescu au oaspeții Primăriei din Madrid, moment pe care gazdele au ținut să-l marcheze într-un cadru festiv, în spiritul celor mai bune și mai frumoase tradiții ale 'municipalității madrilene.

Primăria din MadridIn piațeta primăriei, la intrarea în palat, președintele Ni c o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întâmpinați de primarul capitalei, Enrique Tierno Galvan, cu soția, de consilieri ai municipalității. Tovarășei Elena Ceaușescu i se oferă un frumos buchet de flori de către soția primarului.

In marele Salon de cristal, președintelui Ceaușescu și Elena Ceaușescu le prezentați, de către mar, consilierii ‘"municipali ai orașului Madrid — re- prezen tind principalele partide politice din Spania.

Nicolae tovarășei sîhț pfi-

(Continuare în pag. a 4-a)

MENITA 
OBȚINE- 
ÎNSEM-

DE

deși aprecierea bucurat simpo-simpozionuluidouă
(Cont. în pag. a 2-a)
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Crâmpei din noua geometrie arhitectonică a cen
trului Petroșaniului. Foto : Ion LICIU

Decretul Consiliu
lui de Stat privind 
stabilirea orei ofici
ale de vară.
MĂSURĂ 

SA DUCA LA 
REA UNOR
NATE SPORURI 
PRODUCȚIE.(pag. a 2-a)

10 ani de informatică în industria carboniferă

Petroșaniul a găzduit simpozionul de informatică și conducere „Zece ani de informatică în industria 
carboniferă", simpozion organizat de Combinatul minier Valea Jiului prin Centrul de calcul electronic. Despre importanța acestui simpozion, despre preocupările,' rezultatele obținute și perspectivele dezvoltării țLc^t?i_a.ctiYitâfi> he-a vorbit inginerul CORNEL 

Centrului de calcul electronicBURLEC, directorul 
Petroșani.

nitațile miniere și din informatica de ramură și, bineînțeles, din sistemul C.M.V.J. Această participare monstrează de care s-a zionul.
Lucrăriles-au desfășurat pe secțiuni — prima legată de

Interviu realizat de
Dorin GHEȚAdi- 

în
— Stimate tovarășe 

rector, cu cîteva zile 
urmă s-au încheiat lucră
rile simpozionului jubiliar 
„Zece ani de informatică 
în industria carboniferă". 
Vă rugăm să prezentați ci. 
titorilor noștri bilanțul 
simpozionului și importan
ța sa.— Tematica simpozionului a cuprins practic întreaga gamă de preocupări în acest domeniu cu prezentarea principalelor realizări legate de proiectarea și implementarea sistemelor de conducere a activităților de producție și de gestiune din unitățile combinatului cu folosirea mijloacelor moderne de pre-

lucrare automată a informațiilor. La simpozion a participat tovarășul prof. Univ. dr. Mihai Drăgănes- cu, membru corespondent al Academiei R.S.R., director general al Institutului central pentru probleme de conducere și informatică din București, institut care coordonează întreaga activitate de informatică din țara noastră. De asemenea, au fost pre- zenți la lucrările simpozionului cadre de conducere și specialiști de la centrele teritoriale de calcul electronic din - Cluj-Napocă, Sibiu și Baia Mare, alături de conducători, specialiști și informaticieni din u-

VA INFORMAM

La Palatul cultural din Lupenî, s-a deschis du-, minică, eu prilejul fazei județene a Festivalului național „Cîntarea României' ediția a Il-a, o frumoasă expoziție cu lucrări realizate de șoimii patriei. Expoziția — deschisă pînă la 30 mai face parte din manifestările dedicate „Anului in-

ternațional al copilului1, sub genericul „Pretutindeni trăiesc copii". (Mihaela Ibinecanu, Lupeni).
♦ ———Pentru a 150-a oară, de la începutul anului, animație la Oficiul stării civile Petroșani. Mulți tineri de la I.U.M.P. au fost martori oculari la oficierea căsătoriei colegilor lor dfe muncă Mari- nica Zancu din . secția J. ™ vturnătorie cu macaragiul (T, V.).

Alexie Fîrjol. Le dorim și noi fericire și casă de piatră ! (Al. Cor).Ieri,' la Uricani și Lu- peni, a avut loc faza pe localitate a concursului formațiilor sanitare de Cruce Roșie. Formațiile situate pe locul fruntaș vor reprezenta localitățile respective la următoarea etapă, cea municipală, a concursului. I
I
I
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Decretul Consiliului de Stat privind stabilirea orei oficiale de vară 

Măsură menită să ducă la obținerea 
unor însemnate sporuri de producție

Cronica filmului

Economie echivalentă cu consumul pe o zi

Actul normativ privind introducerea pe timpul verii a orei oficiale, decalată cu o oră avans față de ora Europei răsăritene, exprimă activitatea clarvăzătoare a conducerii de partid și de stat privind creșterea continuă a avuției naționale. Firesc, întregul. .colectiv ' de oameni ai muncii de la l.R.I.U.M.P. a luat cunoștință, a dezbătut cu larg interes Decretul privind stabilirea orei oficiale de vară. Organizațiile de partid, sindicat și U.T.C., printr-o preocupa
re susținută,, au făcut ca 
la fiecare loc de muncă, fiecare muncitor să cunoască însemnătatea aces
tei măsuri.împreună la nivelul am efectuat cu specialiștii, întreprinderii un calcul înlegătură cu economisirea de energie electrică pe care o vom realiza în cele108 zile lucrătoare. Cert este că în această perioa-

al întreprinderiidă vom economisi 800 kWh, energie electrică, a- cesta este de fapt și con- suinul zilnic de energie e- lectrică al întreprinderii. Altfel spus, vom lucra o zi numai cu economia făcută în această perioadă. Și încă un amănunt care merită a fi consemnat: cu această economie de <>n orgie vom realiza o producție valorică de 750 000 lei.Exemplul de față este, cred, destul de edificator pentru a înțelege mai bine că _ prin folosirea mai judicioasă a energiei electrice se obțin însemnate sporuri de producție. Avînd în vedere raționalitatea acestui Decret noi am luat deja unele măsuri menite să ducă la reducerea consumului de ' energie. La S.S.H. Vulcan, de pildă, revizia curentă și staționările planificate la marii consumatori se execută in 

orele de vîrf de sarcină. Același lucru îl facem și la Atelierul „Varnița", unde probele de revizie a motoarelor și transformatoarelor de mină se execută numai în schimbul !. Toate aceste operații se fa.c fără a stînjeni bunul mers al procesului de producție.In continuare, consiliul oamenilor muncii, conducerea întreprinderii vor lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea i- luminatului natura], iar printr-o revizuire a iluminatului local vom face ca acesta să fie mai eficient. Incontestabil, lumina zilei are efecte pozitive asupra desfășurării întregii activități de producție, în general, și a calității produselor în special.Decalarea cu o oră a programului de lucru are, de. asemenea, aceleași consecințe și asupra timpului liber al fiecărui om al muncii. Or, este bine cunoscut faptul că, cu cît muncitorul este mai odihnit, cu atît productivitatea muncii va fi mai mare. In consecință, aș vrea să subliniez încă 6 dată că, prin aplicarea acestei măsuri de către fiecare întreprindere se vor obține nu numai e- conomii la energie electrică, ci și însemnate sporuri de producție.
loan CREȚU, 

inginer șef ai l.R.I.U.M.P.

Strungarul Henri Fu- - 
kanșki din secția pre
lucrări mecanice a 
S.S.H. Vulcan, este un 
bun muncitor. Iată-1 e- 
xecutînd una din piese
le stilpului hidraulic.

Foto : O. GHEORGHE

Iși întțmpină 'vecinul cu ochi tulburi, încercă
nați de nesomn. 11 supă
ra o groaznică durere de 
cap. îți trecu prin părul 
răvășit mina tremurindă, 
arătindu-se mirat de vi
zită. Celălalt îl fixă o 
vreme cu privirea, ar fi 
vrut să-i reproșeze scan
dalul petrecut ieri noap
te, se gîndi insă că omul 
nu înghite morala, așa 
eă-l întrebă ce mai. face

— Nu mai pot de bine, 
bloca gazda începutul de 
dialog. Și simți săgeți 
otrăvite înspre inimă, II 
fulgeră și glndul că iar 
lipsise dc lă șut. Iar o 
să-l ia ortacii ,,in bisa" 
și cuvintele lor sinț mai 
grele deeit palmele lor

0 pălărie 
nelrebuinr.ioasă

mari, butucănoase și bă
tătorite de lopețile a- 
celea, cu contur de ini
mă. Se întrebă ce voia, 
cu dimineața in cap, bă- 
trlnul ; n-avea somn ? 
Apoi își dădu seama. Ce
lălalt invirtea în mîini 
pălăria lui, pălărie pe 
care o pierduse aseară 
la chef. Desigur, în poar
ta vecinului se împiedi
case, căzuse, o fi și ați
pit o vreme, simțea ș.i 
acum junghiuri în spate.

— Vecine, tărăgăna bă- 
trîtiul vorba, ți-am adus 
pălăria.

— Nu-i a mea. Eu port 
șapcă.

—E a dumitale, te-am 
văzui de multe ori cu ea. 
Ș-apoi ești semnat cu 
chimic pe panglică. E pă
cat de ea, e din fetru, ve
ritabil. Trebuie doar cu
rățată de noroi și căl
cată la croitor.

întinse furios mintă du
pă pălărie, ii venea s-o 
înghită de rușine. Nu 
răspunse la binețele ce
luilalt. Parcă purta o pă
lărie înroșită de fier.

Hotărît lucru, n-b să 
mai poarte vreodată pă
lărie. O aruncă între 
niște vechituri, din care 
fetița lui cea m i c ă 

croia rochii fa păpuși. Și 
se gîndi că la prints va 
da ochii cu nnastă-sa 
și iar se vor certa : și 
vinovat va fi tot el...

Ion FIASTRU

Există mai multe motive pentru care filmul japonez „Cobra" merită o a- tenție sporită. Regizorul Umeji Inouye — pentru prima oară prezent pe c- >. ranele noastre — este talentat și nici pe departe nu pure să fie contaminat — cel puțin încă — de rutină. Nu mai puțin important este subiectul 'insolit, dar deloc rupt de realitate, care amintește vag de celebra peliculă a Vest- germanului Rolf Thiele. Păstrînd proporțiile, Umeji Inouye face același lucru, Pc care-1 făcuse ilustrul său coleg aproape cu două decenii în urină în „Rosemarie" : răscolește cu mînă curajoasă cuibul de viespi al vieții politice, demonstrînd că diferențe de fond nu există între Bonn și Tokio atunci cînd e vorba de instrumentarul cam insalubru al intereselor unor deținători ai puterii, și că nu prea are importanță dacă frumoasa implicată poartă un nume cu rezonanțe orientale sau germanice, fiind foarte important, în schimb, sistemul ce produce „cazuri" de o similitudine uimitoare. Aceasta denotă, firește, că la mijloc stau niște cauze comune, ele fiind vițelul de aur, pe numele său obișnuit marele capital, valorile sociale și morale fatalmente compromise. In fine, un alt motiv ține de valoarea intrinsecă a peliculei — „Cobra" cucerește prin gradul său de profesionalism ridicat ceea ce se reflectă grăitor in derularea dinamică a acțiunii, în așa fel ea elementele spectaculare să aibă o acoperire solidă în însăși substanța lor.Umeji Inouye a creat în personajul detectivului Ko--.' mura, protagonistul peliculei,. un tip de justițiar mai puțin obișnuit,i 'unul -

> r ace urmărește conceptul de adevăr nu intr-un context impersonal (cțim de regulă se întîmplă în majoritatea producțiilor aparținând genului), ci intr-unui eminamente social, ceea ce presupune prezență u- nor accente de critică vi- zînd cercuri foarte înalte, îndeajuns de vulnerabile cînd spre ele se îndreaptă fascicolul de lumină al o- piniei publice.Este foarte clar că scenaristul — avînd în vedere ulteriorul demers al regizorului — și-a elaborat baza literară cu o meticulozitate clasică, fixînd ca punote de pornire o afacere care, la prima vedere, se încadrează perfect între limitele de „dosar limpede" : o manecliină este a- sasinată la o paradă ■> te2' modei. De aici se ramifică' în direcții neașteptate, căile investigației, dovedind legătura sțrinsă între cauză (motivul dispariției dintre cei vii a tinerei) și e- tect (crima). Firele duc la o pătură socială aparent mai presus de orice bănuială. Adevăratul proces intentat interdependențelor întunecate dintre Dietă și afaceriștii oorupți — autorii mașinațiilor — abia de acum încolo începe, iar dezvăluirile pe care Komu- ra le face în virtutea vocației sale de justițiar o* nest, incoruptibil, cutezător și tenace, echivalează" cu dezvăluiri senzaționale.In esență, asistăm mereu la suprapunerea a două straturi narative.: inventarierea tarelor societății pe cale de destrămare și stratul factologic propriu-zis, palpitant și plin de întorsături spectaculoase. Inouye efectuează cu eleganță mixarea planurilor avînd grijă oa în prim plan să fie mereu prezentă radiografia pertinentă a societății^ de consum.
C. ALEXA NDRESCU

(Urmare din pag. 1)

problematica conducerii 
producției din unitățile 
miniere, cea de-a doua eu privire la conducerea acti- 
tivității de gestiune eco
nomică în aceste unități. 
Un număr însemnat de comunicări au reliefat rezolvarea problemelor a- ferente evaluării cantitati
ve, calitative și economi
ce a zăcămintelor de substanțe minerale utile. S-au dezbătut o serie de aspec
te care privesc programa
rea și urmărirea producții'! 
la mine și la uzinele de preparare. O pondere destul de ridicată a sistemelor informatice realizate au tratat lucrările de gestiune economică, domeniu 
în care s-au. înregistrat progrese evidente. Abordarea lucrărilor de această natură a avut în vedere o viziune sistematică, urrnă- •rindu-se în final integra
rea tuturor aplicațiilor e- cbnomice și realizarea în acest fel a obiectivelor statuate în hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. din martie 
1978, cu privire la aplica
rea noului mecanism eco- nomico-financiar.Intr-un viitor apropiat se profilează trecerea la folosirea unui sistem _ de planificare, călculație,’ urmărire și analiză a costurilor substanțial îmbunătățit, care va avea la bază o fundamentare a bugetelor de cheltuieli care de

curge din normarea destul de riguroasă a. consumurilor specifice de muncă trecută șl munca vie. Planificarea și urmărirea bugetelor de venituri și cheltuieli, conjugată eu un sistem adecvat de responsabilități, devine ■ un puternic ■ instrument de conducere în unitățile miniere. Automatizarea calculelor

spune 
dezvol- 

infor-consti-expe-

inginerești ă /prilejuit, de asemenea o tema de dezbatere în cadrul simpozionului, du-se o seamă concrete din bazine ră.
— Ce ne puteți 

despre perspectiva 
tării activității de 
rnatică minieră ?— Simpozionul a tuit un schimb de riență deosebit de util între informaticienii din ramura minieră și a permis o tiecere în revistă a celor mai valoroase lucrări realizate în acest domeniu. In cadrul meșei rotunde, organizată în cea de-a doua zi a lucrărilor, pe tema „Căi de îmbunătățire a informaticii miniere" s-au formulat propuneri interesante, a căror aplicare

lucrărilor prezentîn- de realizări principalele carbonifere din ța-

va .influența pozitiv evoluția informaticii de ramură în anii următori. Astfel a reeșit din dezbaterea temei necesitatea unei mai bune coordonări a activității de informatică la toate nivelele. Se impune e- liminarea paralelismelor în realizarea sistemelor informatice, o utilizare mai judicioasă a forțelor de

concepție, colaborarea mai strînsă cu specialiștii și ea- . drele de conducere din u- mlăți. Trebuie să se acorde în viitor. o ă- tenție s p p r i t ă ' , îmbunătățirii proceselor de conducere a producției ILegat de dotarea cu e- châpamente este de remarcat că ne aflăm în etapa de trecere la utilizarea rețelelor de terminale și concentratoare de date care să permită teleprelucra- su- și in

lelor, etapă în caro să fie generalizate majoritatea componentelor acestora la posibilitățile oferite de actuala dotare eu tehnică de calcul.Incepînd cu anul 1980 se preconizează realizarea sistemului de teleprelucra- re a datelor pentru combinat. Va fi necesară reconsiderarea întregii ții a sistemelor■ pînă în prezent,realiza baze de date la ni voiul subsistemelor cu uti li zarea pachetelor de pro grame standard.Practic, vom pune la în demîna cadrelor de condu cere, a lucrătorilor compartimentele nale echipamente vor putea obține scurt informațiile au nevoie pentru conducerea și analiza activităților formulate nu lipsesc cele ..de produrrtte șl: gestiune.

rea datelor, etapă net perioară în concepția realizarea sistemelor formatice.Dezbaterile au necesitatea unor rel iefat modificări în structura organizatorică a unităților de in- formaitică; inclusiv a unor prevederi normative în vigoare. Intre propunerile 

care se referă la formarea și perfecționarea cadrelor.
— Ce preocupări au in- 

formaticienii Văii Jiului ?— Realizările obținute în construirea sistemului informatic al C.M.V.J. permit ca pînă la sfîrșitul ac- ț tuaJului. cincinal să se , finalizeze prima etapă în folosirea mijloacelor de prelucrare automata a da

concep- reaiizateSe vor
din funcțio- la care în timp de care

Desigur, lucrările simpozion ului au subliniat rezultatele bune înregistrate. Dar, în activitatea noastră au fost și sînt încă desluși, de ce să chiar unele Impactul cu de conduce- beneliciarilor ridică proble- a- psi-
ie dificultăți n-o spunem, neîmpliniri. noile metode re la nivelul informaticii ; me foarte serioase de daptare profesională hoiogică. Se pun în discuție structurile organizatorice, regulamentele de organizare și funcționare tradiționale. Toate aceăte schimbări nu se produc de la o zi la alta, ceea ce este de înțeles. Există probleme serioase legate de configurația, performanțele și fiabilitatea echipamentelor existente în

■ ./re. ■; ' •Nu întîmplător se bește în prezent de voluțieOr, a participa ia o ase
dota-vor- o l’O- tehnico-științifieă.

Donatorii de sînge, la datorieIn ziua de 18 mai a.c., la I.ivI. Uricani a avut loc o nouă acțiune de: solidaritate umană. 52 de mineri -s-au prezentat în fața echipei mobile de recoltare a sîngelui de la C.R.C.S. Petroșani pentru a dona sînge atît de necesar salvării vieții celor aflați în pericol. Alături 

menea revoluție înseamnă a te angaja la luptă eu toate greutățile care apar și care nu sînt puține, între care inerția și rutina metodelor tradiționale de conducere nu sînt de neglijat.In încheiere, pot afirma . că lucrările simpozionului au marcat un prim bilanț important al activității noastre din dâre .se degajă certitudinea că sarcinile importante ce ne așteaptă în perioada următoare și în perspectivă sînt realizabile în bune eondițiuni.Prin conceperea, finalizarea și aplicarea noilor metode de tratare a informației și de conducere, lucrătorii din activitatea de informatică din sistemul C.M.V.J. înțeleg să contribuie la creșterea eficienței economice și îmbunătățirea întregii activități în unitățile combinatului.
de vechi donatori ca Alexandru Vași și Gheorghe Nechita se aflau și donatori noi, printre care a- mintim pe Ion Ușurelu și Vasile loniță. In numele celor pe oare sîngele donat le-a salvat viața, colectivul de muncă de la C.R.C.S. Petroșani mulțumește pe această cale donatorilor. ; (C.D.)
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înalta grijă față de om ți sporirea producției de cărbune reclamă: 

CREȘTEREA CONTINUA A GRADULUI 
DE SECURITATE A MUNCII MINERILOR

pe măsura condițiilor create prin extinderea noilor tehnici 
și tehnologii de lucru

tehnologice, minele din bazin au fost și aparatură specială, menite să sporească gradul de secu-Cerințele vitale ale creșterii producției de cărbune, ridicării productivității dotate cu instalații muncii, sporirii gradului de securitate, L", ' “ 'ușurării și îmbunătățirii în continuare ritate a muncii ■— stații de degazare,
a condițiilor de muncă ale minerilor se stații telegrizumetrice, aparatură de de-

în cadența actualului ritm de mecanizare a lucrărilor
din subteran și de la suprafațăînfăptuiesc cu succes pe baza progra- tectare a gazelor de mină 'etc.inului elaborat din inițiativa și sub în- Faptul că anul trecut și în prima partedrumarea secretarului general al parti- a acestui an, după cum arată datele dului, tovarășul NICOL AE CEAUȘESCU. statistice, numărul accidentelor de mun- începînd din anul 1976, la minele din înregistrate la minele din Valea Jm- 

Valea Jiului a fost introdusă o gamă 
largă de utilaje de mare capacitate și •complexitate și s-au experimentat, în condițiile specifice ale bazinului nostru carbonifer o seamă de utilaje din cele mai diverse tipuri, obținîndu-se performanțe din ce în ce mai bune ia extracția de cărbune. Amploarea creșterii do- .tației tehnice a industriei carbonifere -ia^din bazin în această perioadă este exprimată valoric printr-un efort al economiei i
lei.Acest nizării 
o prezență vie la toate unitățile minier ■re din Valea Jiului, cunoaște o dinamică tot mai accentuată.. Dacă facem referiri numai la operațiile de bază din subteran ne apare cit se poate de semnificativ faptul că, pe fundalul realiză- ■ rilor obținute pînă în prezent, urmează ca producția extrasă cu complexe mecanizate să crească de la 23 la sută la 30 la sută în anul 1980 și la 50 la sută în anul 1985, iar volumul lucrărilor miniere realizate cu combinele, de la 15 la sută la 25 la sută în anul 1980 și 60 la sută în anul 1985.Concomitent cu obținerea unor performanțe tot mai mari jn ridicarea nivelului tehnic al producției, și ridicarea productivității muncii, j——■*-—care a cuprins toate fazele procesului de producție, — a condus la crearea unor condiții tot mai bune de securitate a muncii. Punind ,pe primul plan al P.C.R, < ' / ț/ÎL.l *preocupărilor, problemele de protecție a mecanizării lucrărilor muncii în sțrînsă legătură cu dezvolta- țeran și suprafață Ia rea mecanizării, odată cu noile utilaje din Valea Jiului.

Folosirea competentă a noii tehnici 
și disciplină sporităminierelui este în evidentă scădere față de perioadele anterioare, demonstrează că prin extinderea mecanizării complexe a lucrărilor din subteran se asigură condiții de muncă mult îmbunătățite Ia fronturile de lucru, riscul îmbolnăvirilor profesionale și stările care pot conduce la accidente redueîndu-se substan- miriiere

Noile tehnici și tehnologii de lucru din subteran și de la suprafața minelor naționale de peste 2,2 miliarde ridica m fața conducerilor unităților, a specialiștilor și a tuturor lucratorilor din unitățile miniere cerințe deosebite pri- proces al mecanizării și moder- vind creșterea în continuare, pe măsura tehnologiilor de lucru, devenit condițiilor create, a gradului de securitate și de protecție a muncii minerilo-r. Este vorba, în esență, ca, odată cu in
troducerea fiecărui utilaj nou, să se sta
bilească cu precizie cum trebuie folosit 
acesta, să se găsească și să se stabileas
că cele mai corespunzătoare soluții teh
nice menite să facă imposibilă apariția 
unor situații generatoare de accidente, 
să fie prescrise și făcute larg cunoscute 
măsurile ce trebuiesc luate la fiecare uti
laj și la fiecare front de lucru pentru 
prevenirea accidentelor, să se imprime 
o disciplină mult sporită în această pri
vință.Acestor probleme le consacram pagina de față, realizată cu concursul biroului control protecția muncii din Combi- meoanizarea — natul minier Valea Jiului, în spiritul și în lumina concluziilor desprinse din recenta consfătuire organizată din inițiativa Comitetului' județean Hunedoara al cu sprijinul pe tema-----  --------miniere din subunitățile miniere

Pentru prevenirea accidentelor în folosirea
noilor utilaje din dotare

Biroul control protecția 
muncii din C. M. V. J 

RECOMANDĂ
BjSț MASURI CE TREBUIE APLICATE ÎN TIMPULKK TRANSPORTULUI SI MONTĂRII COMBINELOR

ȘI COMPLEXELOR DE SUSȚINEREOperațiile de încărcare, transportare și montare se vor face în baza unui program aprobat de conducătorul tehnic al unității. A-' cest program va trebui să țină cont de condițiile concrete existente în cadrul unității șl va cuprinde:• Amenajarea rampelor și a traseului de transport pentru încărcarea și transportul părților componeri- 
te ale combinelor și secțiilor de susținere în mijloacele de transport.' Încărcarea și descărcarea materialelor cu greutate pînă la 50 kg. pe platforme care nu stat mai înalte de 1,5 m se poate executa manual. La depășirea a- cestor limite, operația de . încărcare-descărcare, transport se va face cu ajutorul

instalaț iilor de ridicat mijloace de transport a- decvate, Sub -supravegherea unei persoane competente.• Prevederea unor tricții de viteză și lației personalului pul transportului suprăgabaritice ;Locul unde seasamblarea și ' montarea părților componente ale complexului sau combinei trebuie să asigure spațiile necesare pentru manipulare și montare. Susținerea să fie astfel dimensionată îneît să permită montarea

din 
par- 
pro- 
fost

— Tovarășe inginer Paul 
Romanescu, la recenta 
consfătuire cu tema „Me
canizarea lucrărilor miniere 
din subteran și suprafață, 
la unitățile
Valea Jiului" ați făcut 
te din biroul secțiunii 
lecția muncii și ați 
în același timp, coautor al 
referatului „Măsuri de pro
tecție a muncii in condiții
le introducerii și extinderii 
mecanizării la minele din 
Valea Jiului". In această 
dublă calitate sînteți rugat 
să vă spuneți părerea des
pre locul ocupat ele pro
blemele de protecție a 
muncii in acest for tehni
co-științific minier ?— Faptul că în afara sublinierilor și intervențiilor făcute în materialele prezentate și in dezbaterile din plenul consfătuirii, problemele de protecție a muncii au fost dezbătute intr-o secțiune . specială in care prezentat referate și purtat dezbateri» vii,tuoase concretizate prin nu-, meroase propuneri constructive, .demonstrează de la sine locul important care-1 ocupă problemele privind creșterea; gradului de securitate a muncii miniere, în materializarea programului de mecanizare.

s-au s-au fruc-

Pagină realizată
la cererea Combinatului

minier Valea Jiului

— Ca specialist în do
meniu. ce puteți spune des
pre implicațiile pe care 
le are înfăptuirea progra
mului de mecanizare asu
pra problemelor de protec
ție a muncii ?— Este un fapt indiscutabil, care nu mai trebuie demonstrat : creșterea securității muncii se realizează

aceea se impune elaborarea urgentă a unor măsuri adecvate noilor tehnici și tehnologii in scopul creșterii securității personalului și evitării producerii accidentelor.
— Puteți să enumerafi, 

cu titlu informativ, princi- 
- palele domenii pe care le 

vizează măsurile pe care 
le glndiți ?— Este vorba în primul rînd de măsuri ce trebuie 

luate in timpul transportului 
și montării combinelor și 
complexelor de susținere, apoi de măsuri în domeniul 
aerajului lucrărilor miniere ■ ; ■ ■ ’ cu
ajutorul combinelor, de mă- 

- Din lucrările amintitei- suri pentru desprăfuirea lu
crărilor miniere în fund de 
sac executate cu combina de 

. înaintare, de măsuri privind 
sporirea productivității mun
cii in condiții de securitate 
deplină la abatajele echipa
te cu complexe de susținere 

. și tăiere mecanizate, de me
tode și mijloace generale 
de prevenire a exploziilor 
de metan-aer și praf de căr
bune, de prevenirea și com- 

' baterea incendiilor și măsuri 
de electrosecuritate.

— Ce p u t e ț i spu
ne in încheiere despre ma
terializarea măsurilor ne
cesare 
tite '!- Aș . pe baza

Interviu cu ing. 
Paul ROMAN ESCU, 

șeful Biroului control 
protecția muncii din 

C.M.V.J.prin extinderea mecanizării principalelor operații de lucru.La întreprinderea minieră Paroșeni, spre e- xemplu datorită în principal creșterii gradului de mecanizare, numărul total de accidente s-a redus, in perioada 1972—1978, cu 42 la șută. O scădere asemănătoaT re s-a înregistrat și la In- în fund de sae săpate deprinderea minieră Lupeni.
consfătuiri am desprins că 
extinderea mecanizării nu 
conduce automat la reduce
rea maximă a numărului : de accidente și că, dimpo
trivă, pentru a realiza a- 
cest deziderat mai sînt de . 
rezolvat o seamă de pro
bleme a căror importanță 
devine majoră in condiții
le actualului ritm de meca
nizare. Oare sînt, în prin
cipal, aceste probleme ?Cu această întrebare, că ați adus discuția? crednoastră în miezul: problemei. Despre ce este vorba în e- sență ? Actualele Norme departamentale de a muncii, care rate cu cîțiva nu cuprind — teau cuprindesuri specifice operațiilor de extragere a cărbunelui utilajele moderne introduse în ultimii 2-3 ani și mai ales cu cele care se experimentează

în domeniile amin-protecție au fost elabo- ani în șl nici nu — uneleurma, pu- mă-cu
orezent.

or-

■es- a erreu- în ti inii iese! or

dori să arăt că, numeroaselor propuneri făcute în consfătuire, prin planul de măsuri adoptat, conducerea Combinatului minier Valea Jiului și conducerile unităților miniere au primit sarcina de a situa. în continuare pe primul plan al preocupărilor rezolvarea problemelor de securitate a muncii ridicate de mecanizarea tuturor fazelor procesului de producție. .Este o sarcină pe care ne-am însușit-o întrutotul și sintem angajați plenar in rezolvarea ei. Sarcini deosebite au fost prevăzute in acest domeniu și pentru Centrul de cercetări pentru securitate minieră care preia spre soluționare noile probleme ce se pun. urmînd ca in continuare concluziile desprinse din cercetările și experimentările făcute și măsurile indicate să fie valorificate a- tît în proiectele elaborate de I.C.P.M.C., cit și în programele de lucru din activitatea unităților.
Interviu consemnat de

M. CRISTESCUea cu 10—15 m căpătui coloanei refulante. In capătul coloanei refulante tre- ... .......  bule să se prevadă un dis-și folosirea dispozitivelor pozitiv „deviator de aer" oare are rolul de a reduce viteza jetului de aer refulat.
Pentru prevenirea unor 

eventuale aprinderi sau 
explozii în timpul tăierii 
cu combina provocate de 
către scinteile mecanice de 
inipact-fricțiune produse 
ia tăierea rocilor sterile se 
vor lua următoarele mă
suri :• pulverizarea cu apă direct pe cuțit, asigurîn- du-se un debit minim pen-

de ridicat.In aceste locuri, se recomandă realizarea i- luminatului cu lămpi fixe corespunză toare.

min. presiune de10 kgf/cirr ; • controlul funcționării duzelor de stropire la începutul operației de tăiere ; • schimbarea cuțitelor uzate î- nainte de începerea operației de tăiere ; • limlta-
Sît MASURI PRIVIND AERAJUL LUCRĂRILOR 
«B MINIERE ÎN FUND DE SAC, SĂPATE CU 

AJUTORUL• Distanța dintre capul coloanei de aeraj refulante și frontul de lucru trebuie să fie de 20—40 m., iar distanța dintre capătul coloanei aspirante și front,
COMBINELORsă fie de 1,5—2• Pe coloana este necesar să ze instalații dere. Capătul coloanei aspirante trebuie să depășeas-

m.aspirantă se mente- desprăfui-

rea vitezei periferice a ganului tăietor al combi- • neî la 2,3 m/s ; • urmărirea fenomenului de apariție a seînteilor de către combainer și oprirea combinei cînd apar seîntei de culoare roșie-gălbuie.
«te DESPRAFUIREA LUCRĂRILOR MINIERE 1N FUND 
s™ DE SAC EXECUTATE CU COMBINE DE

ÎNAINTAREducerea în front a unui debit de aer proaspăt de cea. 300-—400 m.c. / min.pentru secțiuni de galerii 17,5 mp. • consumul specific de apă pentru desprăfuitor să fie de 0,3—0,5 1 /mc. aer.

se 
cîteva 

necesare

Pentru obținerea unei eficiențe maxime de des- prăfuire se . impune îndeplinirea următoarelor cerințe : de 12,5-•' aspirarea de la front4___ a unui debit de aer detru fiecare cuțit de 21/ 180—300 mc/min. • in>tro-

Muncitori, ingineri și 
tehnicieni ! Recoman
dările de mai sus 
referă doar la 
din măsurile
funcționării în condiții 
de siguranță sporită a 

noilor utilaje, instalații 
și mecanisme. In scopul 

folosirii noii dotații teh
nice cu rezultate opti

me, fără avarii și ac
cidente, respectați în-
trutotui aceste recoman
dări, precum și progra
mul de 
pentru 
pentru 
lucru !

măsuri 
fiecare 
fiecare

întocmit 
utilaj și 
front de
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(Urmare din pag. 1)

Vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu în Spania

După prezentări, în al ții Oaspeți români sînt conduși de primar și soția a- cestuia în Salonul Goya și, apoi, într-Un mic salon, unde sînt invitați să semneze în „Cartea de onoare".
Ceremonia

După semnarea în „Car
tea de onoare", doamna Encarnacion de Galvan, soția primarului, oferă tovarășei Elena Ceaușescu un dar simbolic reprezentând stema orașului Madrid. (Un ursuleț care încearcă să se urce în- tr-un pom).
înmînării

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au primit o delegație 

a primăriei orașului Aranjuez

FILME

„Cheii orașului" MadridIn continuare, în sala de consiliu a Primăriei s-a desfășurat ceremonia înmînării „Cheii orașului" Madrid președinteluiNicolae Ceaușescu. La ceremonie au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ștefan Andrei, Nicu Ceaușescu, alte persoane oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român.Sînt prezenți cei 59 de consilieri — 25 din partea Uniunii Centrului democratic, 25 din partea Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol și 9 din partea, Partidului Comunist din Spania, precum și guver- natorul civil al Madridului, Jan Jose Roson, La

ceremonie participă Santiago Carrillo, secretarul, general al P.C. din Spania.In prezidiul adunării iau loc președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, primarul Madridului, Enrique Tierno Galvan, cu soția.
A luat cuvîntul primarul Madridului.în continuare, Enrique Tierno Galvan a înmînat președintelui Nicolae Ceaușescu „Cheia orașului" Madrid. Tovarășei Elena Ceaușescu i-a fost înmî- nată, de asemenea, o plachetă reprezenînd simbolurile Madridului.
A luat, apoi, cuvîntul președintele Nicolae Ceaușescu.

Marți după-amiază, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, au primit o delegație a primăriei orașului Aranjuez, frumoasă localitate în care se află reședința rezervată înalților oaspeți români pe timpul vizitei în Spania.Primarul orașului, E-

duardo Garcia Fernandez, a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un călduros salut, în numele municipalității și al tuturor locuitorilor orașului.A răspuns tovarășul Nicolae Ceaușescu.Președintele Nicol a e Ceaușescu a invitat o delegație a Consiliului orașului Aranjuez să facă o vizită în România.

In cadrul întâlnirii, primarul orașului Aranjuez a oferit președintelui României o medalie cu stema orașului, ca simbol al sentimentelor de prietenie, stimă și respect pe care locuitorii orașului Ie poartă înalților oaspeți români.întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.

I III I

Vizita la Muzeul PradoMarți dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat Muzeul Prado, din Madrid. In cursul vizitei, în alții oaspeți au fost însoțiți de tovarășii Ștefan Andrei, Nicu Ceaușescu, de alte persoane oficiale române și spaniole.La sosire, tovarășul

Nicolae Ceașescu și tovarășa Elena Ceașescu a11 fost întâmpinați cu calde cuvinte de bun sosit de către directorul Muzeului Prado, Jose Manuel Pita, care a prezentat înalților oaspeți date despre muzeu, una dintre cele mai vechi și mai celebre pinacoteci ale lumii.

Primirea șefilor misiunilor, diplomaticeMarți seara, Ia palatul Aranjuez, reședința rezervată înalților oaspeți români pe timpul șederii în Spania au venit șefii misiunilor diplomatice a- creditați la Madrid, împreună cu soțiile, pentru a prezenta un omagiu președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întreținut cordial cu cei prezenți.
în timpul discuțiilor purtate într-o ambianță cordială cu șeful statului român, cu tovarășa Elena Ceaușescu, șefii misiunilor diplomatice a numeroase state l-au încredințat pe președintele Nicolae Ceaușescu de stima și admirația popoarelor țărilor lor pentru activitatea neobosită pe care o desfășoa

ră cu consecvență și strălucire în viața internațională. Ei au subliniat că în persoana președintelui României salută pe ilustrul promotor al politicii externe a țării noastre, principială și constructivă, politică ac
tivă de pace, prietenie și colaborare cu toate statele lumii.

Numeroși ambasadori au arătat că îndeplinesc o «fisiune de onoare de a transmite' președintelui Nicolae Ceaușescu din partea șefilor statelor lor un cordial salut, cele mai bune urări de succes și prosperitate pentru poporul român.
întrevederi consacrate 

dezvoltării schimburilor 
comercialePreședintele Nicol a eCeaușescu a primit marți seara, succesiv, la palatul Aranjuez, pe Carlos Ferrer Salat, președintele Confederației spaniole a întreprinzătorilor, și pe Pedro- Duran Farel, președintele firmei „Corporation Catalana".

în cadrul acestor întrevederi au fost abordate probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperării economice între România și Spania și, în acest cadru, între întreprinderi românești și spaniole.
V.V.W.'.'.W.T.W.W.W.V.W.'.'.W.W.V.WA'AV.'.W.'

Sesiunea comisiei guvernamentale româno-chineze
BEIJING 22 (Agerpres). — La Beijing s-au încheiat lucrările primei sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică și tehnică.Protocolul sesiunii, semnat de tovarășul Paul Ni- eulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-

ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, și tovarășa Chen Muhua, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., vicepremier al Consiliului de Stat, președintele părții chineze în comisie, consemnează o- biectivele. concrete privind colaborarea și coope-i

tarea în producție în industriile construcțiilor de mașini, minieră, chimică,.în economia forestieră și în alte domenii de interes comun. Totodată, prin protocol sînt convenite măsuri pentru . lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale și a colaborării jbehnico-științifice.
O rezoluție a senatului S.U.A.
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PETROȘANI — 7 Noiembrie î Dueliștii ; Republica ' Toți sau nici- uhul : Unirea : Cobra.PETRILA : Hop și a- pare maimuța.LONEA : Mașina de întinerit.ANINOASA f De partea cealaltă a oglinzii.VULCAN : M-ați confundat.L-UPENI — Cultural: La noi era liniște; Muncitoresc : Șoimul.URTCANI1 Șeriful din Tennessee. (III)

. ® La Concursul internațional de muzică de la Markneukirchen — B.D. Germană, care s-a desfășurat de cu- rînd, reunind numeroși participant!, tinerii interpret! români au obținut un frumos succes, concretizat în mai multe distincții.La vioară, Premiul I a fost acordat lui Florin Paul, student la Conservatorul „Ciprian Po- rumbescu" din București ; la violoncel, premiul I a fost atribuit lui Marin Cazacu, iar la contrabas, premiul III 
a fost obținut de Dorin Marc, ambii studsnți ai 'Conservatorului bueu- reștean. (Agerpres)

WASHINGTON 22 (A- gerpres). Senatul S.U.A. a adoptat o rezoluție în care cere Guvernului Republicii Federale Germania să abolească statutul potrivit căruia crimele de război și crimele împotriva umanității nu mai sînt urmărite și pedepsite Ia 30 de ani după comiterea lor. Anterior, Camera Reprezentanților a

Congresului american a votat o rezoluție similară.După cum se știe, în R.F.G. ar urma să expire, la sfârșitul acestui an, termenul de urmărire și dare în judecată a criminalilor naziști, în cazul în care Bundestagul nu va adopta o lege privind imprescriptibilitatea crimelor de război și crimelor împotriva umanității.
OLANDA

Fuziune între trei partide politice
HAGA 22 (Agerpres). — Cele trei formațiuni politice componente ale „A- pelului Creștin—Democrat" din Olanda (C.D.A.) au hotărît să fuzioneze definitiv pînă în luna octombrie 1980. „Partidul Popular Catolic", Partidul Antirevoluționar și Uniunea Creștin—Istorică

au început să colaboreze după alegerile din 1977 în cadrul unei fracțiuni parlamentare comune. Ele constituie în prezent, împreună, cu Partidul Popular pentru Libertate și Democrație, guvernul condus de Andreas Van Agt, liderul „Apelului Creștin— Democrat".

SECRETARUL GENE
RAL AL O.N.U., Kurt Waldheim, aflait în vizită la Roma, a avut o întrevedere cu președintele Italiei, Alessandro Pertini. Cu acest prilej, Waldheim l-a informat pe șeful statului italian asupra recentei sale misiuni în Asia și Orientul Apropiat, întrevederea s-a referit, de asemenea, la unele activități ale O.N.U. și la eforturile organizației în favoarea păcii în Orientul Apropiat și Mijlociu.

LA CRACOVIA a început sesiunea Consiliului e- conomic polono-american care va prilejui — după cum anunță agenția PAP— un schimb de. opinii cu privire la posibilitățile- cooperării industriale și dezvoltării schimburilor bilaterale.
LA DAMASC se desfășoară convorbirile oficiale între Hafez Al-Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele R.A. Siriene, și Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cel «slovace. Sînt e- xaminate aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și probleme internaționale; o atenție deosebită fiind a- cofdată situației din Orientul Apropiat.
PARTIDUL SOCIALIST 

DEMOCRAT DIN R.F. 
GERMANIA a hotărît s-o numească pe Annemarie

Rcnger, vicepreședinta Bundestagului, drept candidat al său la funcția supremă în stat la alegerile prezidențiale care se vor desfășura miercuri în R.F.G., transmite agenția DPA. Willy Brandt, președintele P.S.D., a informat comitetul director al partidului că doamna Annemarie Renger a acceptat această ofertă .
SITUAȚIA PREOCU- 

PANȚA survenită în nord- estul Argentinei ,ca urmare a inundațiilor provocate de rîuirile Paraguay, Pil- c.omayo și Bermeja, s-a a- gravaît la începutul acestei săptămîni, puhoaiele care au atins înălțimea de șapte metri, smulgînd totul din calea lor.
MARȚI AU ÎNCEPUT 

LA ISȚAMBUL lucrările conferinței balcanice a scriitorilor, la care participă delegații ale uniunilor scriitorilor din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România și Turcia.

ADUNAREA CONSTI
TUANTA din Peru a a- cordat drept de vot tuturor cetățenilor țării., care au împlinit vîrsta de 18 ani. Prin adoptarea capitolului „Cetățenia și dreptul de vot" din noua Cartă politică a țării capătă drept de vot âprăximativ două milioane de analfa- beți, cît numără în prezent această țară, care pînă în prezent nu beneficiau de acest drept.
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RADIO Ia 3.13,00 De la 115,00 Clubul invitaților. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Cînțece patriotice. 16,25 Coordonate economice. 16,40 Muzică ușoară. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Odă limbii române. 17,25 Interpreți ai cînte- cului popular. 17,40 E- vantai ritmic. 18,00 Orele serii. 20,00 Festivalul național României".gini din lupta împotriva 1 fascismului. 20,50 Cadențe sonore. 21,00 Buletin de știri. 21,30 Consemnări. 22,00 O zi într-o oră. 23,00—5,00Non stop muzical nocturn.
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VÎND Skoda S100, Petroșani. V. A!ecsandri_ 4, (392)
DECESColectivul Bazei de aprovizionare Petroșani, profund îndurerat de dispariția prematură a colegului lor, aduce un ultim omagiu celui care a fost .«

ING. ȘTEFAN 
MOLDOVANgxemplu de colegialitate fel bunătate.Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (391)
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