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organizației municipale
Conferința

congresul

La Petroșani are loc, astăzi, conferința de dare de seamă și alegeri a organizației municipale de partid, eveniment care se înscrie ca deosebit de important în viața politică, economică și socială a,. Văii Jiului.Conferința va analiza, . cu-răspundere, activitatea desfășurată de comitetul municipal, de organele și organizațiile sale în vederea înfăptuirii hotarîri- lor de partid și de smt, preocuparea comuniștilor, a colectivelor de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor ce au revenit Văii Jiului ~ din Programul partidului adoptat de Congresul al Xl'-lea, din Programul suplimentar a- doptat de Conferința Națională din decembrie 1977. Precedată de adunările de dare de seamă și alegeri din organizațiile de partid, conferința va adopta, pe baza numeroaselor propuneri făcute de comuniști, hotărîri corespunzătoare care vor jalona activitatea de viitor, vor contribui la mobilizarea și punerea în valoare a noi resurse și posibilități de perfecționare a muncii de partid în vederea creșterii continue a rolului conducător a.l organelor și organizațiilor de partid în întreaga viață social-econo- mică. a municipiului.In lumina orientărilor și indicațiilor de inestimabilă valoare, teoretică “și practică trasâ’te de.se- 

DE ZIUA
ENERGETlCIANULUI

Voievozii

slujba

in cinstea Congresului al Xll-lea, 
m na Lupani îșî supi mentează 

angajamentul cu însă 
5000 tone cărbuneîn fața organizației de partid a minei Lupeni, a întregului colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni stau sarcini mărețe care pun in evidență rolul deosebit ce ne revine în domeniul creșterii producției de cărbune. Comitetul de partid, celelalte organe alese au pornit la drum punînd în centrul atenției toate aceste sarcini, astfel ca în lunile care urmează și în întregul an 1980 să continuăm șirul de realizări pe care le-am raportat în acest an, să obținem creșteri tot mai mari ale producției fizice și valorii producției nete, să asigurăm preluarea corespunzătoare a sarcinilor de plan ale cincinalului următor.Căile pe care trebuie să acționăm ne. sînt cunoscute. Depășirea de plan de 51 000 tone cărbune, obținută de Ia începutul anului, îndeplinirea și depășirea celorlalți indicatori tehnico-econcmici confirmă pe deplin justețea

Ioan SAV, 
secretarul comitetului de 

partid de la I.M. Lupeni

(Couliuuare in pag- a Z-a)

cretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eu prilejul vizitelor de lucru întreprinse în Valea Jiului, conferința va adopta ho- tărîri și măsuri care vor conduce la dezvoltarea potențialului economic și productiv al municipiului, mai eu seamă în domeniul extracției și preparării cărbunelui, investițiilor industriale și sociâl- culturale, cercetării tehnologice și construcției de utilaj minier. Vor fi adoptate, de asemenea, măsuri cuprinzătoare în direcția dezvoltării și perfecționării activității din domeniul învățăiiiîntului, științei și culturii, ocrotirii sănătății .și creșterii nivelului de trai, concomitent. cu cele care vor conduce la adîncirea continuă a democratismului socialist și intensificarea procesului de afirmare a conștiinței socialiste înaintate în rî.ndul tuturor categoriilor de oameni ai muncii.Orientată cu prioritate spre noi creșteri cantitative și calitative care decurg din documentele programatice adoptate pentru Congresul al XII-lea, activitatea politică, economică și socială din municipiul nostru se va situa, în etapa următoare, pe noi trepte de progres, făcînd să crească partea de contribuție a Văii Jiului la întărirea economiei naționale, la dezvoltarea multilaterală și propășirea României socialiste.

price- 
nie- 

con-

O BRIGADA DE 
MINERI

• 32 000 tone de 
cărbune peste plan 
*3 600 kg/post 
spor de productivi
tate

Mînuind cu 
pere un complex 
canizal, brigada 
dusă de maistrul elec
tromecanic Constantin 
Lupulescu, de ia secto
rul IV al minei Lupeni, 
a extras în acest an 
peste sarcinile planifi
cate 32 900 tone cărbu
ne pe seama depășirii 
productivității muncii 
cu 3 600 kg pe post.

In fotografie : schim
bul condus de minerul 
loan Costache. In me
dalion. șeful de briga
dă, Constantin Lupu
lescu.

Punem un accent deosebit pe 
perfecționarea 

stilului și metodelor 
de muncaPornind de la activitatea desfășurată înainte de alegeri în organizațiile comitetului orășenesc de partid, ales a inițiat încă din primele menite să situeze munca politică calitativ nou, superior.In primul rînd, ca măsură organizatorică, toți membrii comitetului orășenesc de partid au fost repartizați pe obiective economice, întreprinderi, sectoare și chiar organizații de bază, cu sarcini precise de a îndruma și ajută concret organizațiile respective. In vederea asigurării unei eficiențe cît mai mari a aceste; măsuri, am stabilit ca la plenare inembrii comitetului să informeze de felul cum au dus la îndeplinire sarcina primită și bineînțeles, despre rezultatele obținute de colectivul respectiv. Tot în acest cadru se înscrie și măsură de a chema în fața biroului și a secretariatului cadrele din. nomenclatură

Petru ȘOȘOI, 
secretar al comitetului 

orășenesc de partid Petrila

din cadrul noul organ zile măsuri la un nivel

Hotărîre fermă
pentru realizarea la 
termen a preparației 

LivezeniLa adunarea pentru dare de seamă și alegeri, comuniștii din organizația noastră au făcut o serie de propuneri concrete, legate de modul în care trebuie să ne desfășurăm activitatea pentru a termina la timp noua preparație a cărbunelui de la mina Livezeni. Obiectiv de importanță majoră pentru economia municipiului nostru, care va prelua și prelucra în mod superior producția de cărbune în continuă creștere, lucrarea reprezintă scopul întregii activități politice pe care o desfășurăm pe șantier. Comuniștii, toți oamenii muncii sînt preocupați de realizarea la termen a noului obiectiv industrial.Așa cum au cerut comuniștii din organizația noastră, la secțiile de decantare și sortare a cărbunelui a sporit ritmul de execuție prin aplicarea unor tehnologii noț de lucru, â unor metode înaintate de muncă, care s-au
Petru IORGA, 

secretarul organizației de 
partid, șantierul II Livezeni 

al I.C.M.M. '

(Continuare în pag. a 2-a)

Vizita în țara noastră 
a tovarășului Todor Jivkov, 

prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Convorbiri între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor JivkovVineri după amiază, în același climat de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, a continuat dialogul dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășul. Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria,La parte mâneCei 

luat.ro-dema-
convorbiri au persoane oficiale și bulgare.doi conducători partid și de stat și-aunifestat satisfacția față de rezultatele rodnice ale acestei noi întîlniri și au. subliniat necesitatea de a se acționa pentru concretizarea și transpunerea în viață a tu tu roi' venite. în acest sens, exprimat convingerea pe baza celor stabilite, lațiile dintre partidele țările noastre se vor dezvoltă în continuare, în in-

înțelegerilor con-s-a că, rc- si

leresui construcției socialiste în România și Bulgaria, în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii și Socialismului in lume. _ _Tovarășii Nicolae militară și de dezarmare, la dezvoltarea relațiilor generale europene. S-a relevat importanța de a se acționa pentru respectarea în relațiile interstatale a principiilor dreptului in- ■ ternațional, soluționarea tuturor problemelor litigioase pe cale pașnică, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, pentru asigurarea respectării dreptului tuturor popoarelor de a-și hotărî de sine stătător propria cale de dezvoltare. A fost manifestată, totodată, liotă- î’îrca României și .Bulgariei de a-și aduce .contri-

Ceaușescu și Todor Jivkov au avut, în continuare, un schimb de vederi în probleme ale actualității politice internaționale. în acest cadru, a fost reafirmată ho- tărîrea Partidului Comunist Român și a Partidului Comunist Bulgar, a României și Bulgariei de a acționa Și în viitor pentru întărirea destinderii; pentru realizarea dezarmării generale, și în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru triumful cauzei păcii și socialismului.A fost exprimată, de a- semenea, dorința celor două partide și state de a conlucra mai strîns pentru a transpune în viață prevederile Actului final de la Helsinki, pentru întărirea colaborării și securității europene, pentru buna pre- . găti iu a reuniunii de la

(Continuare în pag. a 2-a)

Madrid . ducă lacesuîui din 198(1, care să impulsionarea prude destindere și cooperare pe continent, la adoptarea unor măsuri concrete de dezangajare 

buția la întărirea ' rii, colaborării și rii între țările din la transformarea 
încrede- înțelege- Balcani, acestei

(Continuare în pag. a 4-a>

Ori lor.au na- a-

neștiuți 
ai luminiiȘi-au ales un destin prometeic, a făuri și a pune în lumina ; munca aspră și, foarte anonimă. Prea au auziț despre tricianul Ioan ban, Traian Albu, rul specialist Lorincz, chimist Nicolae gan și alți ortaci de la Termocentrala Paro- șeni. Orj despre tovarășii lor de. breaslă de la S.D.E.E. Petroșani, maistrul Sabin Coc, e lectricienii Petru Păcurarii și Ion Vrîncea- nu, despre ceilalți, despre realizările Termocentraliștii furnizat economiei' ționale, numai în cest an, 732 milioane kilowațioră, realizînd o economie de 26 712 gi- gacalorii energie termică. Lucrătorii de la S.D.E.E. au redus, față de anul trecut, numărul de avarii cu 15 procente, economisind 9 milioane kWh, cantitate de energie care asigură funcționarea minei Lupeni mai bine de o lună.Așadar, fiindcă știm prea puține despre a- cești neștiuți voievozi ai luminii, există o zi din an, „Ziua energe- ticianului". Iată de ce.. în această zi, căldura sufletului nostru devine lumină în ochii lor biruitori de întuneric..

Ion VULPE

omului le e adesea, puțini elec-Dără- deșpre lăcătușul strunga- Nlcolae operatorulDra

I



Steagul roșu SIMBAtA, 20 OCTOMBRIE 1975

UNDE-I CONTROLUL?pentru
angajamentul t 

<

i

Mina Lupeni 
își suplimentează

(Urmare din pag Omăsurilor adoptate din inițiativa și la indicația secretarului general ai partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la mecanizarea procesului de extracție și perfecționare a forței de muncă. Perseve- îhd pe aceste căi. comitetul de partid a adoptat măsuri în vederea înfăptuirii mai rapide a programului de mecanizare. Ne preocupăm, în continuare, de extinderea tehnologiilor care conduc la randamente înalte și promovarea de noi tehnologii, precum și de adaptarea în continuare a unor utilaje moderne. Va lua amploare activitatea compartimentelor electromecanic, transport, aprovizionare, pe care punem un accent deosebit, ' dat fiind conținutul cu un pronunțat nivel tehriic al activității din abataje. De asemenea, ne vom preocupa in continuare de îmbunătățirea raportului dintre personalul direct productiv și cel auxiliar, în ve- dereiț întăririi brigăzilor din abataje și creșterii proci uctivităț.ii muncii.Toate aceste căi de acțiune au făcut obiectul u- hor ample dezbateri cu prilejul adunărilor de alegeri in organizațiile de partid. Ele au fost dezbătute și pe schimburi cu toți oamenii muncii din sectoare, ateliere. din rețeaua de transport și celelalte locuri de muncă. Au rezultat numeroase propuneri și inițiative, care ne îndreptățesc să mc asumăm încă o suplimentare a angajamentului la producția fizică. După dezbaterile din conferința organizației de partid pe întreprindere, acest angajament a fost conturat la 5000 tone de cărbune, cu precizarea că vrem să ra-

portăm îndeplinirea lui în cinstea Congresului al : XII-lea al partidului. Vrem totodată să-l însoțim de depășirea realizărilor pe care le-am raportat, pe cele nouă luni la ceilalți indicatori: 13,5 milioane lei la producțja netă, 8,5 milioane lei . economii la cheltuielile materiale și peste 23 milioane lei economii la costurile de producție.

(Urinare din pag l)dovedit eficiente. Astfel, inițiativa „Brigada înaltei productivități", aplicată pînă în prezent de formația comunistului Spiru Ciortea, car'e a obținut locul I în întrecerea socialistă pe întreprindere, este extinsă la toate brigăzile din cadrul șantierului. In scurt timp,
Perfecționarea 

stilului și metodelor
de muncă

(Urmare din pag. 1)pentru a raporta despre modul cum sînț îndeplinite sarcinile trasate in domeniul pe care I conduc, o atenție deosebită acordîn- du-se în acest sens investițiilor. In legătură cu investițiile, putem arăta că fiecărui membru al secretariatului îi revine sarcina să urmărească ritmurile de execuție a obiectivelor industriale. social-c.ul- turale și chiar a celor de la unitățile miniere. Pe baza unui program de lucru elaborat in acest sens, săp- tămînal, în fiecare luni, se va face bilanțul realizărilor.De asemenea, tot pe bază de program. , membrii birouluj își desfășoară cel puțin două treimi din timpul de lucru în unitățile miniere, îndeosebi în subteran, unde acordă sprijin efectiv organizațiilor de bază. poartă discuții cu oamenii muncii pentru valorificarea tuturor rezervelor în vederea realizării și depășirii sarcinilor economice. : *' ■. O problemă de mare în-

seninătate este trecerea la soluționarea propunerilor făcute de comuniști în recentele adunări și conferințe de dări de seamă și alegeri. Din cele 424 de propuneri făcute cu acest prilej, s-au selectat cele care depășesc competența organului nostru orășenesc și au fost trimise spre rezolvare ' forurilor . superioare; Celelalte au și început să fie soluționate pe plan local. în aceeași ordine de urgență se înscrie și definitivarea programului de instruire a noilor organe, ținîndu-se cont de faptul că mulți tovarăși au fost a- leși acum pentru prima dată și nu au suficientă experiență, deci e nevoie ca încă de la început să fie orientați spre o activitate de calitate.Acestea sînt doar cîteva din măsurile aflate încă de la început, pe agenda lucru a nesc de ridicării un nivel se astfel

partid, îndeplinim dezideratul exprimat de . comuniști, pentru" a asigura îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață. Noua cantină asigură zilnic pentru constructori masa necesară, iar viitorul club ce va fi amenajat va oieri condiții bune de destindere și re- creere în timpul, liber.în organizația noastră de partid se constată tot mai mult creșterea spiritului critic și autocritic față de lipsurile care se mai manifestă. Ne-am întărit organizația cu membri de partid nou primiți, dornici să se. afirme în. muncă, am sporit răspunderea fiecărui comunist pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, în așa fel îneît să ne a- ducem din plin. contribuția , la înfăptuirea împortante-

aplicînd această valoroasă inițiativă muncitorească, brigăzile conduse de Alexandru lonceleseu, Gheor- ghe Doca și Aurel Cărare au reușit să reducă la maximum absențele de la lucru și timpii neproductivi și să obțină o depășire â sarcinilor de plan cu peste 10 la sută.In dezbaterea activității desfășurate de comuniști a fost semnalat faptul că trebuie să existe mai mult interes pentru organizarea științifică a producției și a muncii. Avem grijă ca brigăzile să dispună la timp de materialele necesare pentru ca lucrările pe care le executăm să fie ireproșabile. Am reușit să îndrumăm o bună parte dintre muncitorii șantierului, mai ales tineri, spre cursurile de calificare, pentru a do- . lor obiective ce ne revin, întîmpiiiînd Congresul al XII-lea al partidului eu noi fapte de muncă, demne de calitatea de Constructori pe care o avem.
bîndi cunoștințe noi, la nivelul tehnicii cu care lucrăm. De asemenea, prin măsurile întreprinse de ?' organizația noastră

I
£

In una din nopțile trecute, conducătorul auto Francisc .Bartha s-a urcat la autobasculantei 4621 volanul 35 B proprietate a T.L.H.S. — și a plecat spre pădure, după lemne, A ajuns la punctul de exploatare forestieră „Polatiște“, a încărcat autobasculanta cu lemne, nestingherit de nimeni. A fost oprit totuși de un eclțipaj al miliției în Petroșani. N-avea acte legale, n-avea foaie de parcurs ; așa îneît el va da socoteală în fata legii pentru fapta sa. Se naște însă o întrebare i ce fel de control există la lotul Petroșani al Ț.L.H.S. asupra u- tilizării corecte a parcului propriu de autovehicule ?
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Etapa a XEa
cu... Petru Vințan, maistru 

la Preparația Petrila
— Faceți parte dintr-un 

colectiv de muncă cu foar
te inulțî înflăcărați supor
teri ai Jiului, printre ei nu. 
mărindu-vă și dv. Iată de 
ce, știind că sînleți născut 
și crescut pe aceste locuri, 
deci un jiulist convins, vă 
solicităm părerea asupra e- 
tapei de astăzi, in care bă
ieții noștri primesc vizita 
elevilor lui Zavoda. Așadar, 
credeți in ascensiunea Jiu
lui ?— Categoric ! Să-i învingi Trivale pe campioni, 

la îndemîna oricui., cu acest moral ridi- apărarea noastră, în cu Cavai, va ști să
în nu-i Deci cat, frunte stăvilească atacurile oaspeților, iar înaintarea să-și fructifice. fazele de atac.■ După această întîlnire, sînt convins că Jiul va urca în clasament cîteva locuri, iar golaverajul va deveni pozitiv.
----Cum vedeți 

minlul întîlnirilor 
lor două echipe 
Gloria Buzău șl 
Satu Mare, cu „L 
șoara și, respectiv, Sportul 
studențesc ?— Cu punctele acumulate în decursul a zece etape, atît buzoienii, cît și sătmărenii, par două echipe candidates sigur la părăsirea diviziei A. Cred, totuși, în victoria Gloriei și, în pri-

mul rând, în punctul vor obține studenții hucu-. reșteni la Satu Mare; nelă- sînd Olimpiei nici de data aceasta posibilitatea „gustării" primei victorii în actualul campionat. De asemenea, un punct cred că vor obține și studenții clujeni la Scornicești.
— Etapa de astăzi consti

tuie și o „repetiție genera
lă" a echipelor noastre ca
re la 24 octombrie vor in
tra în 
Cupele 
ceasta
și Dinamo î-și dispută șan
sele pe teren propriu, iar 
F.C. Argeș și Universitatea 
Craiova, în deplasare. Ce 
părere aveți ?— Atît Steaua. în fruntare cu băcăuanii, și Dinahio, în disputa studenții ieșeni. își fructifica avantajul

t__

deznodă- 
ultime- 
clasate, 

Olimpia 
.Poli" Timi

Studentul George Bălan, de la I.M.P., a pornit la plimbare cu autoturismul unui coleg. Neavînd experiență la volan, deoarece numai cu două luni în urmă dobîndise permis d- condueere auto, el n-a reușit să ajungă prea departe. Pe strada Republicii din Petroșani, datorită neadaptării vitezei de deplasare la cerințele specifice traficului urban, a reușit doar „performanța" de a răsturna autoturismul. Nroeul lui că. în acel moment, din sens invers nu circula alt autovehicul. Plimbarea s-a dovedit destul de costisitoare, a- vînd in vedere avariile prod use autoturismu-
Comunistul Ion Jula, unul din șefii de echipă de 

nădejde ai secției mecano-energetică a I.U.M. Petroșani, 
îndruniind cu competență o lucrare executată de elec- 
triciana Eugenia Ghiră. l'oto : Ion LICIU

Avancronicăce-1

DIN NOU 
ALCOOLUL

de comitetului orășe- partid, în vederea muncii politice la mai înalt creîndli- posibilitatea obținerii unor rezultate economice superioare.

a doua manșă în 
europene. In a- 

etapă S t e a u a

con- cît cu vor pro-

I
I

i
I
I 
I.

Teri, la ieșirea din șut, la mina Paroșeni, șeful de brigadă Iosif Vincze și artificierul .Mihai Dragos, de la sectorul II, au fost întîmpinați cu flori și felicitări de conducerea întreprinderii și a sectorului. Motivul?

priuluj teren. In ceea ce-i : privește pe olteni, ei nil vor putea pleca de la Baia Mare decît cu satisfacția prestării unui joc frumos, ambele puncte rămînînd în „zestrea" elevilor lui Mate- ianu. Campionii, destul de dezorientați. în campionat vor juca pentru reabilitare și vor încerca obținerea măcar a unui punct, dacă nu chiar amîndouă, în în- tîlnirea de la Galați. Gîn- dindu-mă la partida de .miercuri, cînd argeșenii în- tîlnese în Anglia puternica echipă Nottingham Forest le-ar fi neces'ară o victorie în deplasare.
— Și, în sfîrșit, părerea 

dv. asupra înlilnirii dintre
C.S. Tîrgoviștc și Chimia 

Rm. Vîlcea ? ■— Cu Cornan în .,zj mare", tîrgoviștenilor n-are cum să le scape victoria.-

Printre evenimentele rutiere înregistrate în ultima vreme' se numără și cele provocate de: iresponsabilitatea u nar: con ducă; ori auto ea re; se urcă la volan după: ce au consumat bău-; turi alcoolice. Un ast-i fel de caz, care Prin: consecințele sale ni se: pare semnificativ; cel al „șoferului" Trai- ian Gușat. El, deși se; afla într-o stare Je eu-

Corvin ALEXECei doi au ieșit la pensie, fapt pentru care au fost sărbătoriți în mijlocul colectivului, așa cum se cuvine după ani mulți lucrați în ■ subteran. (C.V.)
★In vederea îmbunătățirii alimentării cu apă potabilă necesară minei Lonea, se lucrează intens la săparea unui șanț și montarea conductelor.

• Un sfîrșit de Săptămî- nă bogat în competiții sportive. Fără : îndoială, atenția iubitorilor sportului se îndreaptă spre meciul de fotbal dintre Jiul Petroșani și A.S.A. Tg. Mureș, din campionatul diviziei A ce se va desfășura sîmbătă, începînd cu ora 15'. Duminică, de la ora 11, au loc meciurile , din campionatul județean de fotbal dintre Minerul Aninoasa și Metalul Simeriă. Parângul Lonea —- l.G.C.L. Petroșani, Minerul Uricani — S.G.C.L. Călan, Minerul Paroșeni — Avîntul Zdrapți; C.F.R. Petroșani —: Preparatorul Petrila. Terenul din Lonea găzduiește duminică, ora 9, meciul din campionatul republican de juniori I din- tre C.S.Ș. Petroșani — Aurul Brad.

• Duminică, ora 9 loc etapa municipală popularei competiții dotată cu „Cupa Sarmis ’79". întrecerile de cros au loc pe pista stadionului Jiul din Petroșani, iar cele de fotbal pe terenul II al a- celuiași stadion. Mc de volei au loc la din Vulcan.întrecerile de șah, și tenis de masă se șoară la bazele Asociației sportive Constructorul mi- ■ nier din Petroșani.• Meciul de handbal dintre divizionarele B (tineret), Utilajul-Ști.ința Petroșani — Universitatea Craiova se desfășoară duminică, ora 11, pe terenul clubului sportiv școlar din localitatea. (D.C.) -

popice desfă-

se de a- inPrin această lucrare va asigura cantitatea apă necesară minei, vînd efect favorabil și alimentarea cu apă a localității. (C.D-)
★In vederea aprovizionării populației cu mărfuri pentru sezonul de toam- nă-iarnă, în următoarele două duminfciț magazinele alimentare vor fi des-

chise pînă la ora 12, iar cele de mărfuri industriale vor funcționa între orele 8,30—12,30. (T.V.)
*Astăzi,de Ia ora 19, în sala Casei de cultură din Petroșani are loc al doilea concert extraordinar de muzică rock, susținut de formația vocal-instru- mentală ,,Kreis“ din R.D. Germană. (T.S.)

forie provocată de consumul de alcool, a por-. ..jj.it la drum cu autotiî-rismul 1 UD 4768. prietate personală, coolul și-a spus și astă dată cuvintul: futurismul a fost avariat ! .
pro-Al- de au-

■

RADARUL
IN ACȚIUNEDeși ploua în primele ore ale dimineții zilei de joi, 18 octombrie a.c., aparatul radar a înregistrat în Petroșani un mare număr de vitezomani.numai o oră de la instalare au fost surprinse circulînd peste limitele vitezelor legale. 36 autovehieufe, în lor majoritate risme. Acțiunea de joi s-a .soldat 128 de „cazuri". Un fapt care ar să clea de gindit ducătorilor auto, ales acum, cînd au părut ploaia și și se impune o

După
de marea autotu- radar cu Iatătrebui con- Mai a-ceața, atenție sporită la volan.

Rubrică realizată de
Viorel STRAUȚ. 

cu sprijinul biroului 
circulație al miliției 

Petroșani
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Episoade din lupta 
și munca eroică a minerilor 

din lalea Jiului

M î n d r i e
Onor partidului părinte
Și viitorului Congres 
Ce stabilește drum înainte, 
Clarvăzător către progres!
Sînt mindru-n patria străbună, 
Și în acest prezent măreț, 
Căci viitorul o să spună:
Ne-a fost trecutul îndrăzneț!
Onoare-acelor ce prin muncă, 
Chemării patriei răspund,
Și la înalta sa poruncă
Muncesc uniți, toți într-un gînd.

Mihai PRICOP, 
miner, I.M. Dîlja

IubimIubim pe-acela care știe Să placă-n totulființei noastre,Iubim această Românie Ce naște mințiși mîini măiastre.Iubim partidulce ne-ndrumăPe calea către fericire Partidul-tată.țara-mumă,Spre slava lor-nălțăm iubire.Iubim Un om,e Ceaușescu,Un fiu iubitși drag al țării, Născut din neamulstrămoșescAjuns în anii înfloririi.
Ion BOTEANU

Vulcan

Neîntreruptul dialog al muncii și culturiiCu o intensitate care crește de la o zi la alta, trăim atmosfera politică e- fervescentă- ce precede marele forum al responsabilității comuniste, Congresul al Xll-lea al partidului. Documentele acestui excepțional eveniment istoric puri in valoare, prin ritmul, conținutul și calitatea dezvoltării societății noastre socialiste, forța creatoare și conștiința o- mujui de astăzi care participă efectiv, cu inițiativă izvorîtă din democrația societății și întărită de sentimentul profund al angajării nenlijloeite, la viața politică.In cadrul acestui proces se modelează și desăvârșește conștiința, viața politi- co-educativă și culturală tivind rolul și funcțiile clar definite, realizate într-un drialog permanent eu activitatea social-economică

dupA șut

Fotografie de Attila fUlOP

care acordă eficiență metodelor și formelor adoptate. Calitatea vieții educative și culturale din Valea Jiului este' determinată de diversitatea căilor concrete de stimulare a intereselor și preocupărilor oamenilor muncii, de cadrul larg și stimulativ pentru manifestarea gîndirii și inițiativei . muncitorești. Permanența spiritului creator, talentul și diversitatea formelor de expresie cultural-artistică, participarea entuziastă a mii de oameni ai muncii din întreprinderi s-au manifestat în cadrul celei de a doua ediții a Festivalului național „Cântarea României11, contribuind la stimularea celor mai autentice și a- dînci înclinații spre frumos. Și viața educativă, cultural-artistică trebuie să reflecte însuși universul a- tît de bogat al minerilor

Minerul
Miner înseamnă, 
un erou 
al adîncurilor.
Miner înseamnă, 
curajul hărniciei 
ce-n străfundurile 
pămîntului, 
deșteaptă cărbunele 
obosit și bătrin.

Văii Jiului, al tuturor oamenilor muncii care creează, înțr-un continuu efort de autodepășire, de afirmare plenară a personalității.Cu dinamism și vigoare, într-o legătură tot mai fi- rească cu munca, activitatea caselor de cultură și cluburilor muncitorești trebuie să promoveze cu consecvență un spirit nou, revoluționar în munca de e- ducație, • atrăgînd omul prin practicarea unor inițiative care să imprime continuitate în neîntreruptul dialog al muncii cu cultura. O astfel de inițiativă va fi, în curînd, dialogul pe aceeași scenă, confruntare educativă și culturală care pornește din întreprinderi pînă la nivel municipal, cxprimînd măsura gândurilor și simțămintelor din Valea Jiului.
T. SPATARU

Miner înseamnă 
un ghid 
al adîncurilor, 
un limbaj 
al pămîntului.
Miner înseamnă 
voință comunistă.

Ioan KLESZKENY, 
muncitor, Petrila

I
I
I

I
I

Expoziții 
de artă 

fotograficăLa Palatul cultural din Lupeni s-a deschis o expoziție foto sub genericul „Comuniștii raportează11. Panourile cuprind portrete ale muncitorilor fruntași în întrecerea socialistă, aspecte din activitatea întreprinderilor, instituțiilor și unităților economice, precum și din viața socială, probleme de educație, secvențe fotografice din participarea diferitelor formații artistice la ediția a Il-a a Festivalului național „Cîn- tarea României11 și o retrospectivă a recentei vizite de lucru efectuată de secretarul general al partidului, . tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Valea Jiului.
Zilele trecute s-a deschis și la clubul sindicatelor din Vulcan q „expoziție de artă fotografică. Autorul lucrărilor este profesorul Fiilop Attila, un vechi pasionat al limbajului fotografie.Dialogul artistic cu publicul este purtat pe baza temelor favorite, încărcate de poezia muncii și oamenilor. Se pot distinge trei motive constatate în preocupările lui Attila Fiilop : portrete de mineri ieșind de la șut, copilăria fericită, obiceiuri și datini locale. Printre cele mai expresive fotografii amintim : Minerul, După șut, Gînduri bune, Comunicare, Demnitatea și însemnele muncii, Bucuria șoimilor, Nedeie vulcăneană.
Prof. Viorel AVRAM

După 23 August 1944, o- dată cu începerea primei etape a revoluției populare,. în fața Partidului Comunist Român stăteau sarcini hotărîtoare pentru dezvoltarea societății românești. Direcțiile de acțiune se îndreptau spre realizarea aspirațiilor revoluționare ale maselor, apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului în lupta cu forțele reacționare răsturnate de la putere, refacerea economiei naționale.Ca în întreaga țară, masele populare din Valea Jiului și-au adus contribuția la lupta împotriva reacțiunii, pentru alungarea primarilor reacționari și alegerea în locul lor a unor elemente democratice, provenite din rîndul poporului. Astfel, la 4 noiembrie 1944, la Petroșani, în cadrul unui miting organizat de partidul comunist, au fost înlăturați primarul și ajutorul lui, în locul lor fiind aleși doi reprezentanți ai muncitorimii, Peste două zile, la Lupeni, în cadrul unei adunări, a fost ales în funcția de primar un reprezentant al partidului comunist. In cursul aceleiași luni, au avut loc mari întruniri la Petroșani și Lupeni, la care au luat parte peste 18 000 muncitori. intelectuali, tineri etc. După cuvîntări, manifes- tanții au votat următoarea moțiune : „Noi minerii, lucrătorii la suprafață, meseriașii, intelectualii, tinerii din Petroșani, Aninoasa, Petrila, Lupeni, Lonea, și comunele din jur, aflînd de mîrșava încercare a clicii reacționare (...) de a provoca criza de guvern, ne-am adunat azi în Petroșani și la Lupeni în mari manifestațiuni de a răspunde la provocarea lașă a reacționarilor. Vom înmulți echipele de șoc. pentru mărirea vigilenței și a hotărîrii noastre de a lupta pentru distrugerea ultimelor rămășițe fascis- to-reacționare din țara noastră".In ciuda greutăților, harnicii mineri din Valea Jiului și-au înscris în acea perioadă cu litere de foc numele în marea epopee de refacere economică a țării.Semnificativă este vizita în Valea Jiului a linul grup de peste 100 de

studenți, din cadrul Frontului Democratic Universitar. Pentru a ne edifica asupra modului cum au fost primiți studenții de muncitorimea și autoritățile de pe aceste ospitaliera meleaguri, pentru a completa cronica luptei maselor din perioada la care ne referim, în continuare vom da curs liber rîndu- rilor din presa vremii i „In mijlocul mulțimii de cetățeni,- al delegaților tuturor- organizațiilor democratice și a oficialităților, în mijlocul entuziasmului și a aclamațiilor care acopereau aproape sunetele fanfarei, șalutînd intrarea trenului în gara Petroșani, peste 100 de tineri studenți din toate universitățile din țară, delegați ai Frontului Democratio Universitar, au sosit în Valea Jiului să ia contact cu. realitățile vieții, acolo unde munca se desfășoară mai în plin și se înfruntă cele mai mari greutăți. După cuvîntul de bun sosit al primarului o- rașului, oaspeții, înconjurați de tineretul și delegații organizațiilor din Petroșani, s-au încolonat, tra- versînd orașul într-o măreață manifestație de cordialitate. Lozincile „Trăiască eroicii mineri din Valea Jiului", ; „Trăiască studenții demberați44,„Muncitorii și studenții", „Vom reface România44, „Vom lupta și vom învinge", „Unitate și progres11, țîșneau fără întrerupere din piepturile lor44.Reprezentantul studenților arăta printre . altele s „Săptămâna aceasta pe care o închinăm înfrățirii cu oamenii muncii manuale va fi pentru noi o săptă- mînă de călire, de aprofundare a realităților românești. Puternic impuls pentru activitatea noastră, săptămîna aceasta .va fi un îndemn pentru ca niciodată să nu plecăm fruntea în fața unei greutăți, a unui atac. Nu vom uita niciodată patriotismul minerilor, fondul adine o- menesc al luptei lor. Ținem să asigurăm pe tovarășii mineri că știm să prețuim jertfele ce le fac pentru noi, ele ne vor susține în lupta noastră pentru democrație44.
Prpf. Ion FRAȚII^, 

Șeful Filialei Arhivelor 
statului, județul 

Hunedoara

Orgolioșilor li se potrivește bine limbajul cifrelor, Ortacii din. sectorul IV al minei Lonea nu aveau, pînă nu demult]- asemenea veleități. In ianuarie, spre exemplu, abia scoteau la lumină, în miedie, 878 tone de cărbune pe zi. Cu mult sub plan. In iulie și august s-a simțit însă o.schimbare. Aceiași oameni reușesc un pluszilnic de peste 180 tone,deși pînă la preliminar mai aveau. Șeful sectorului, inginerul Grigore Grăjdan, pornit, în minerit, de la lopată, face parte din casta orgolioșilor și totuși, încercînd să explice saltul petrecut, nu apelează la cifre.— Saltul s-a petrecut în conștiința oamenilor. Colectivul existat și înainte, se menține și acum „osatura11 de bază a brigăzilor. A existat intr-adevăr un program de redresare a activității, acesta rămînea însă pe hîrtie clacă nu se ichimbă mentalitatea oamenilor. Au înț.ies. în primul rînd că dacă efortul este ...colectiv, sarcinile devin realizabile.In adunările generale de partid de pînă atunci se purtau discuții măi ales în juni] unor probleme perso

nale, pe tenia aprovizionării cu materiale, dar nuniaj în interesul unui anume loc ele mutică, deci nu la nivelul sectorului. Comuniștii și-au dat seama că munca politică de la om la om are dărui de a mobiliza ortacii. In cele patru organizații pe schimburi au intrat în acțiune șefii unor brigăzi, șefii de schimburi, ceilalți îuembfi de partid. Numai în ultimele două luni numărul comuniștilor din sector a sporit cu 10, cifră edificatoare a reușitei munci politice. Problemele dificile au fost discutate cu oamenii, s-au căutat împreună soluții eficiente pentru înlăturarea greutăților.* S-a impus astfel ideea că alte- Ie ar fi rezultatele dacă lucrările de pregătire, mai precis preabatajele, s-ar e- xecuta în avans. In acest fel cărbunele nu s-ar mai deversa înapoi. Concomitent s-a declanșat operațiunea OMOGENIZARE.Petre Semian. șef de schimb la unui din frontalele cu susținere individuală, miner vechi de peste 16 ani, deși a împlinit doar 38. într-o clipă de răgaz, lingă crațer; îm, explică :— La conducerea brigăzii noastre a fost chemat

tînărul comunist Constantin Buzarli. Miner bun, un excelent organizator, dinamic, știe să se facă ascultat de ortaci. înainte scoteam la lumină cel mult 4 000 tone cărbune pe lună, acum nu ne mai mulțumesc 6 100, cit am reușit în sep-
Dreptul la orgoliu 

sau cum s-au recuperat 
5000 tone de cărbune la sectorul 

III al minei Lonea
tembrie. De la sector primim la timp material, plasă, fier (stâlpi hidraulici — n.n.), ventile, dec] _ sîntem bine aprovizionați.Omogenizare a însemnat nu mutarea oamenilor din- tr-o brigadă " x alta, ci disciplinarea tuturor membrilor unei brigăzi. Și ceea ce e ciudat, spre exemplu la Buzaru, probleme provocau nu atîf cei mai tineri, Gică Pasearu, după 7 ani de mi

nerit, era „abonat11 Ia cel puțin două nemotivate pe lună. Acum recunoaște rușinat.— Mai trăgeam cu șpiru’ și uitam să vin la șut, după retribuție. Mi-au pus în vedere ortacii și șeful de brigadă că dacă se mai întîm- 

plă „bagă divorț44 cu mine.Axente Baci, și el mai vîrstnic dccît alții, se află în fața unui „ultimatum14 : ori, ori. Se vede bine că a înțeles. A renunțat ■ la foaia de boală, de fapt nu era o afecțiune gravă, l-am găsit deja printre ortaci. Dintre tineri, Ivan Dan, care muncește în mină doar de patru luni poate fj dat e- xemplu de conștiinciozitate, alături de colegul său de 

generație, Grigore Salbă. „Bătrînii14 miner] Mervet Mustafa, dobrogeanul acesta de 34 de ani, care oglin- d .,te din irișii copilăriei Iui cerul mării în matul diamant, Tudor Dascălii și Cornel Buică, șeful de Schimb Petre Negrea, se află printre cei care au contribuit la' osmozarea colectivului lor.„Osmoza14 tineri — bătrîni se recunoaște și în generațiile șefilor de brigadă — Ion Miclea III, Iosif Clambă, Viorel Negru nu mai au ne. noie de prezentare, s-au scris atîtea despre ei în ziarul nostru. Experiența lor în minerit este valorificată de entuziasmul tineresc al noilor conducători de formații Pintilie Zorilă, Nicolae Golea, Constantin Buzaru, care au ca subordonați foarte mulți tineri. O- mogenizarea 'formațiilor de lucru a însemnat, totodată și ofensiva atît împotriva indisciplinei cît și a diletantismului profesional. Rezultatul — nemotivatele s-au redus substanțial, iar în iulie și august au fost calificați 42 de mineri.Coroborînd ofensivele concomitente pe mai multe „fronturi14 — aceiași oameni au deprins o învățătură esențială — să pri

vească sarcinile de producție cu responsabilitate sporită, în interesul lor și al familiilor lor, retribuțiile din ultimele luni stau mărturie, dar și al țării. In a- cest final de discuții, orgoliul șefului de sector răbufnește.— Din septembrie toate cele opt brigăzi ale noastre depășesc planul mediei zilnice cu 142 tone, în trei Iun] am recuperat 5 000 de tone din restanțe. Ortacii noștri s-au angajat să cinstească Congresul al XILlea al partidului cu un plus de 500 de tone peste sarcinile la zi, pentru întregul an e- stimmdu-se o depășire de 800 tone.Am înțeles acum de ce minerii sectorului IV de la Lonea privesc altfel munca lor. Acest drum al înțelegerii n-a fost pavat însă numai cu succese. A fost un drum dificil, unii chiar s-au îndoit de realismul său. Iată, pe scurt, cum din fagurii subpăinîntului, minerii sectorului IV de la Lonea culeg, cu mai mult spor, mierea neagră și dură a luminii. Cîștigînd. prin ,rîv- nă și matură înțelegere, dreptul ia orgoliu;
Ion VULPE
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•-J. -----------Convorbiri între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov z»

In mijlocul constructorilor de autocamioane din Brașov

(Urmare din pag 1)regiuni într-o zonă a păcii, securității și cooperării pașnice.Și cu acest prilej, ca de fiecare dată, s-a subliniat rodnicia dialogului la nivel înalt roniâno-bulgar. contribuția hotărîtoare a înțelegerilor stabilite pentru dezvoltarea relațiilor

de prietenie și colaborare 
dintre România și: Bulgaria, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist ..Bulgar, exemplu de relații între două țări so
cialiste și vecine, în deplină concordanță cu inte- resel^Ncelor două popoar ale cauzei socialismului păcii în lume.

prietenie, pe tova- Nieolae Ceaușescu, general al l’arti- Român,
Și

Partidă de vinătoareRăspunzînd invitației tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Todor Jivkov. prim-secre- tar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, a parti-

cipat, vineri dimineața, o partidă de vînătoare la în pădurile din zona Baraol- tului din județulLa terminarea tovarășii Nicolae JivkovUn dejun vînăto-
Covasna. vînutorii, Ceaușescu au luatși Todor parte la resc,Dejunulîntr-o atmosferă de caldă prietenie. s-a desfășurat

Vineri după-amiază, populația Brașovului, puternic centru muncitoresc al țării, a primit, într-o atmosferă sărbătorească, de caldă rășui secretarduluj Comunist președintele Republicii Socialiste România, și pe tovarășul Todor Jivkov, prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, care se află în țara noastră într-o vizită de prietenie.Pe stadionul central, situat în preajma întreprinderii de autocamioane, cei doi conducători de partid și de stat au fost salutați de primul secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., Gheorghe Dumi- traelie, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. La aterizarea elicopterului prezidențial mii și mii de locuitori ai acestui oraș, au

făcut o caldă manifestare da prietenie tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, au scandat, cu putere, minute în șir 1 „Ceausescu — Jivkov'1, — „P.C.R., — P.C.B.'1.De la stadion pînă la marea întreprindere de autocamioane, înallii oaspeți sînt salutați intr-o atmosferă sărbătorească de mii de oameni ai muncii — români, maghiari și germani care scandau numele celor doi conducători de partid și de stat, manifes- tînd puternic pentru prietenia tradițională ce leagă partidele, țările și popoarele noastre.La intrarea în întreprinderea do autocamioane tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov sînt întîm- pinați de Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de reprezentanți ai centralei de specialitate și ai Consiliului oamenilor muncii d'm uzină, precum și de reprezentanți ai organelor locale

Intervenție româneasca 
Conferinței regionale 

europene
GENEVA 19 (Agerpres). •— La Geneva se desfășoară lucrările celei de-a treia Conferințe regionale europene a Organizației Internaționale. a Muncii. A luat cuvîntui în cadrul dezbaterilor, Gheorghe Fetrescu,- vicepreședinte al Consiliului Central al LLG.S.R., căre

Ain
a OJ.M.să favorizeze progresul e- cononiic. și social al tuturor statelor, subliniind, totodată, că România, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu. acordă o aten- ■ ție- deosebită promovării u- nor relații largi de prietenie și colaborare între toate țările continentului.

S.U.A. vor acorda în continuare sprijin 
militar autorităților sud-coreene

SEUL 19 (Agerpres). Da- pi'i convorbirile pe care-mi- nistrul american al apărării Harold Brown le-a avut 
la Seul cu oficialitățile mi-

Decarația 
secretarului general 

al AKEL
NICOSIA 19 (Agerpres). Lupta pentru lichidareaLupta pentrututuror bazelor și pentru demilitarizarea deplină a Ciprului a fost și rămîne sarcina principalii a cipri- oților — a declarat Eze- kias . Papaioannou. secretar general al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEI.'l, - la o adunare a activului de partid din orașul Famagusta. Referindu-șe la reglementarea crizei cipriote, el a apreciat că o soluție . viabilă nu poate fi găsită decît pe baza rezoluțiilor corespunzătoare ale O.N.U., precum și a acordurilor realizate între fostul președinte, al Republicii Cipru. Makarios, președintele Ky- prianou și liderul comunității cipriote turce, Den- ktaș.

litare sud-coreene. a fost difuzat un „comunicat comun", care reafirmă angajamentul S.U.A. în Coreea de Sud, în virtutea așa-tiir mitului „tratat de apărare mutuală" din 1954, invo- cîndu-se — ca și cu alte ocazii — o pretinsă amenințare din partea R.P.D. Coreene. Documentul arată cii S.U.A. vor furniza, în continuare, regimului sud- eoreean asistență .militară, pentru a spori capacitatea forțelor lui armate, și vor continua'să-i asigure „protecția. nucleară".
LA GALERIA SOT

HEBY’S clin I.ondra a fost vindut joi la licitație un Stradivarius, ce data din a- nul 1727 și care aparținuse pînâ în anul 1871 violonistului francez Leon Regnier. .Pentru acest valoros instrument a fost plătită suma de 96 000 lire sterline.Recordul de vînzare pentru o vioară Stradivarius a fost înregistrat tot la Londra fost lire
UN COMUNICAT al Frontului Patriotic Zim-

în luna mai, cînd a plătită suma de 145 000 sterline.
COMUNICAT

Taifun în Japonia
TOKIO 19 (Agerpres). — Taifunul „TIP" s-a abătut, vineri, asupra arhipelagu

lui nipon, parcurgîhd de 
la sud-vest la nord-est principala insulă japoneză, Honshu. Deplasîndu-se cu o vi
teză între 60—85 kilometri 
pe oră, taifunul a pătruns insula Honshu în zona prefecturii Wakayama, a a- 
tins periferia de nord a o- Tokio și s-a îndrep

tat spre Insula Hokkaido, în zona centrală a taifunului, viteza vîntului a a- . tins 135 de kilometri pe o- ră. I’oile declanșate de taifun au afectat întregul teritoriu japonez, provocînd alunecări de terenuri și i- nundații. Potrivit datelor preliminare, numărul mor- ților este de 14, iar cel al răniților se ridică la citeva sute.

israeliană și. cea conservatoare libaneze au joi, tabăra pa- de ia Bourj situată în apro- in-

Orientul Mijlociu
BEIRUT 1.9 (Agerpres). — Artileriaa milițiilor secesioniste bombardat, iestiniană Cliemalj,pierea orașului Tyr - formează, un comunicat militar al forțelor comune palestiniano-progrcsiste, difuzat de agenția WAFA. E- fective ale milițiilor conservatoare libaneze și israelie- m? s-au îndreptat, în ace

lași timp, spre podul de la Khardali, important punct strategic în sectorul central al Libanului de sud, în vreme ce unități maritime is- raeliene au fost semnalate de-a lungul coastelor portului Tyr, relatează agenția Reuter. Au fost, de asemenea, bombardate .localitățile Arnoun și Nabatieh, precum și orașul Tyr — a- daugă comunicatul WAFA. Forțele comune palestinia'- no-progreșiste au ripostat.

de partid și de stat. In ambianța de puternică însuflețire, expresie vie, e- moționantă a prieteniei cp leagă popoarele noastre este străbătută aleea care duce spre sala de consiliu. Tinere fete, îmbrăcate în costume naționale specifice acestei zone a țării, în salopete muncitorești, oferă oaspeților buchete de flori.în fața unei machete și a numeroase planșe, inginerul loan Mateescu, directorul general al uzinei, prezintă profilul unității și evoluția pe care a eunos- cuț-o în anii construcției six’ia liste această importantă unitate a industriei noastre constructoare de mașini, perspectivele pe care i Ie deschid proiectele de directive ale celui de al XH-lea Congres al partidului. Se relevă că, datorită sprijinului continuu și substanțial primit din partea conducerii de partid și de stat, personal din partea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a importantelor investiții repartizate acestei unități de elită a industriei noastre constructoare de mașini, s-a reușit ca de la an la an, să se diversifice producția, să crească mereu volumul activității, iar uzina de autocamioane să se impună pe piața externă. Datorită activității creatoare a talentatului colectiv de muncitori, pînă acum au ieșit de pe banda de montaj 12 familii de autocamioane de tonaje cuprinse

între 3 și 19 /tone. Această fabrică execută acum, giganți pe pneuri — autobasculante de 50 tone.Tovarășul Todor Jivkov este informat că de pe banda de montaj au ieșit pînâ acum 500 de mii de autocamioane, multe dintre ele putînd fi întîlnite in zecj de țări ale lumii. Este scos în evidență efortul permanent făcut de proiectanți și constructori pentru a asigura autocamioanelor românești parame- tot mai loi< de deto-
tri de calitate înalți, pentru alinierea la tendința mondială reducere a consumului combustibil.în încheierea vizitei, .varășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov asistă la o prezentare a celor mai noi tipuri de autovehicule, care atestă forța de creație a industriei românești — autoturisme „Dacia" și de teren, autovehicule de diferite tipuri și utilități, cu capacități cuprinse între 2,5 tone și 50 de tone, alte mijloace moderne de transport, tractoare de diferite tipuri și puteri realizate de constructoare din țară.Tovarășul Todor Jivkov adresează calde felicitări constructorilor de mașini de la întreprinderea de autocamioane și le urează să obțină și în viitor succese tot atît de importante în realizarea unor mijloace de transport tot mai moderne și de eficiență. economică ridicată.

: . . > :

întreprinderile de mașini

Pesimism în rîndui țărilor membre 
aie Pieței comune

FILME

BRUXELLES 19 (Agerpres). — Comisia Pieței comune a pregătit raportul economic anual pe perioada 1979 — 1980, document ce publică o serie de cifre care, după cum constată observatorii de presă, sînt de natură să determine o stare de pesimism in _ cele nouă țări membre ale organizației. Astfel, în ce privești; produsul național brut al „celor nouă'1 în 1980 se estimează, că sporul va fi

de numai doi la sută, față de 3,1 la sută în 1979 ; șomajul se va situa între 5,6 și 6,2 la sută, ceea ce va face ca numărul celor lipsiți de locuri de muncă să treacă de șase milioane. Creșțerea reală a veniturilor populației va oscila în: jurul cifrei zero. Pe de altă parte, creșterea prețurilor în țările C.E.E. va fi — se apreciază — de nouă la sută, față de 8,9 la sută a- nul acesta.

bal)we, dat publicității, la Maputo, informează că în cursul operațiunilor ofensive inițiate în ultimele două săptămîni de forțele patriotice din Rhodesiș au fost scoși din luptă aproximativ o sută de militari ai regimului minoritar de. la Sa- . lisbury.
PREȘEDINTELE R.A. E- 

GIPT, Anwar El Sadat, a , primit la Cairo pe ministrul agriculturii al Israelului, Ariel Sharon. După cum transmite agenția M.E.N., în cadrul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej au fost examinate relațiile dintre cele două țări, precum și alte chestiuni de interes reciproc.

ACȚIUNILE DE PRO
TEST împotriva măsurilor represive ale autorităților de la Seul au cuprins, după Pusan, și orașul Masan. Po- t.rivit informațiilor furnizate de agenția Associated

Press, peste 1 000 de stu- denți au organizat o demonstrație pe străzile principale ale acestui oraș de coastă. Aproximativ’ 200 de demonstranți au fost arestați. •
PENTRU PRIMA DATA în ultimii cinci ani. numărul victimelor accidentelor rutiere a depășit în Statele Unite, în 1978, totalul de 50 000, atingînd 50145 — a anunțat Departamentul transporturilor, într-un raport adresat președintelui . Jimmy Carter. Aceasta înseamnă că, zilnic, pe șoselele americane și-au pierdut viața 137 persoane.
APROXIMATIV 700 de docheri din portul danez Esbjerg au încetat lucrul, în semn de protest față de • intervenția brutală a poliției împotriva unor tovarăși de muncă, care organizaseră o acțiune grevistă. Greva docherilor, care va dura pînă luni, a avut ca efect paralizarea parțială a traficului de pasageri și de mărfuri în acest port, situat pe țărmul de vest al peninsulei Iutlanda. -
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serviciu pe numele Drăguța Ioan, eliberată de LM. A- ninoasa Se declară nc'ă.(852) -PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Drăguța Maria, eliberată de LM. An-inoasa. Se declară nulă.(853)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Poteca- ru Maria, eliberată de E.T. Petroșani. Se declară nulă.(854)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Brebenel Irina, eliberată de I.M. Dîlja. Se declară nulă. (856)
ANUNȚ DE FAMILIEFamilia Bencovici mulțumește tuturor celor care au participat ia înhumarea celui care a fost bun soț, tată, bunic și frate BENCOVICI IOSIF.(855)
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