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teaqulroșu ORGAN AL COMinnum MUNICIPAL WTMȘĂiyi at pcr
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPALTovarășul N i c o 1 ac Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a inaugurat oficial, miercuri dimineață, primul tronson, al metroului bucureștean, important obiectiv ■ de investiții al acestui cincinal, menit să asigure sporirea substanțială a capacității . și modernizarea transportului în comun în Capitală.? Secretarul- general al partidului a fost însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășul llie Verdeț, de alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.Ilotărîtă la Congresul al Xl-leâ al partidului, realizarea metroului — lucrare temerară și de mare complexitate tehnică — es_ ț'e rodul inițiativei personale a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a formulat orientările și a indicat soluțiile cele mai adecvate ale viitoarei căi subterane 

a Biu-ureștiuUii, menită să contribuie în mod substanțial la îmbunătățirea transportului în comun, la sporirea fluenței traficului, din ce în ce mai intens, al Capitalei țării. ■<
Momentul inaugurării o

O cerință, de prim ordin în 
mecanizarea complexă a minelor

ficiale a primului tronson al metroului are loc la Stația Piața Unirii.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului este salutată cu multă căldură, cu puternice a- plauzc și îndelungi ovații de miile de bucureșteni prezenți, care dau glas, și cu acest prilej, sentimentelor lor de dragoste nețărmurită și înaltă stimă față de partid, de secretarul său general.Directorul general al în-* treprinderii „M e t r o u 1 București" general-locotenent Petre Constanținescu 
a raportat secretarului general al partidului încheierea lucrărilor primului tronson al metroului și darea lui in exploatare.Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu la festivitatea de inaugurare a metroului, a fost salutată și de tovarășul Glieor- ghe Pană, prim-sccrctar al Comitetului municipal de partid, primarul general al Capitalei.în aplauzele celor prezenți. tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica i- 
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PLANUL NATIONAL UNIC DE DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALA PE ANUL 1980 

Legea care stimulează energiile creatoare 
ale poporului în vederea 

progresului general al societățiiPrin orientări generale științific fundamentate, prin indicatori cutezători, 
Planul național unic de, 
dezvoltare economico-so- 
cială a României pe anul 
1980 a reținut atenția o- piniei publice, a stîrnit interesul colectivelor de muncă, fiind de-aeum, ’ 
Legea ce va sta la baza activității*harnicului nostru popor timp de un an' de zile. O lege care stimulează eforturile creatoare în direcția unei productivități sociale și eficiente econonuee superioare. Legea care direc- 

I

ționează acțiuni, mobilizează energii, stabilește căi de acțiune pe potriva resurselor existente, a condițiilor tot mai bune ce sînt create în vederea progresului accelerat, multilateral al societății.Organizațiile de partid, colectivele de muncă și, mai recent constituite, organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste din municipiul nostru își regăsesc și de a- ceastă dată, în prevederile Planului național u- nie pe 1980, sarcini spe

cifică cărora vor trebui să le răspundă printr-o activă participare productivă, în vederea creșterii contribuției Văii Jiului la dezvoltarea generală a societății. Pe prim plan se situează îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
creștere a valorii produc
ției nete, indicator de 
bază al întregii activități 
economice. Se va acționa prin realizarea ritmi
că a producției fizice, în 
structurile sortimentale și 
calitative prevăzute în 

(Continuare în pag. a 2-a)

Geometrie inedită în ar
hitectonica petroșeneană. 
Orașul șe îmbogățește ati 
dd an cu noi blocuri, spații 
comerciale și alte construc
ții și dotări de confort 
urban.

Foto : Ion iJlCIU

Întreținerea corespunzătoare 
a utilajelor

Sectorul I al I. M. Vu!can, luni, 17 decembrie

Ml FOST REALIZATE SARCINILE OE PLANIn Raportul prezentat celui de-al XI 1-lea Con gres al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli- ,niat necesitatea extinderii mecanizării și automatizării., acțiune ec trebuie șa •contribuie în cincinalul urm ă lor la creșterea pro- ductlyității muncii într-un ritm mediu anual de 7—7,5 lă sută. Pornind’ de la fapte bine cunoscute, și anume că extragerea in 1985 a 15—16 milioane tone de cărbune din Valea Jiului 
are la bază mecanizarea complexă a lucrărilor din subteran, oamenilor muncii de la întreprinderea de reparații și întreținerea u- tilajului minier Petroșani (I.R.I.U.M.P,) le revine o mare sarcină aceea de întreținere și reparare a utilajului minier. - iRezultatele obținute în perioada care a trecut din acest an la toți indicatorii de plan atestă că organizația de partid, conducerea întreprinderii, toți oamenii munci’, ' cunoscînd cerințele impuse de activitatea din subteran, .acționează ferm în vederea creșterii eficienței întregii noastre activități.- Aș exemplifica -în acest sens depășirea în perioada care a trecut din acest an a producției nete cu 5,5 la sută, a producției globale de 2.033.000 lei și obținerea în același timp a unor importante economii materiale, energie electrică, combustibil și metal. Su
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portul principal al acestor rezultate constă în capacitatea de mobilizare și acțiune a întregului colectiv al întreprinderii.Succesele obținute în lunile. octombrie și. noiembrie a c. în realizarea și depășirea sarcinilor de producție dovedesc cti prisosință că IRIUMP-ul a trecut chiar din acest tri-, mestru la realizările prevăzute pentru anul 1980, lucru dovedit de altfel și de cei. peste 300 stîlpi hidraulici și 500 000 lei valoarea pieselor de schimb realizate peste prevederi.Ca urmare firească a creșterii în anul viitor a producției cu 20,8 la sută l’ață de acest an, colectivul nostru a acționat atît pentru extinderea atelierului mecanic de la I.ivezeni și atelierului de confecționat armături de mină și țevi fianșate. Este, de asemenea. prevăzută în continuare, înființarea unui a- telier pentru confecționarea tuburilor de aeraj și plasei de sîrmă, alit de necesare unităților miniere. 'Totodată, privitor la pregătirea producției anului viitor, muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii și-au intensificat acțiunile și în ceea ce privește autodotarea cu sculele și dispozitivele necesare bunei desfășurări a procesului de producție. E- xecutarea unei mașini de îndoit tablă, a unei insta- 

lății de ridicat, precum și a diferitelor matrițe ilustrează preocupările colecți- ■ v.ului nostru pentru sporirea producției și a productivității muncii.Pe baza experienței . a- eumulate în domeniul poli- servifii în valorificarea superioară a' unor capacități de producție și cadre specializate, întreprinderea noastră nu numai că își . va realiza în mod exemplar sarcinile de plan pe anul 1980, ci își va îndeplini în mod exemplar și angajamentul luat în adunarea generală a oamenilor muncii. In valorificarea superioară a energiei și combustibilului, un rol
Dr. ing. Anton BACU, 

directorul I.R.I.U.M.
Petroșani ■

(Continuare in pag. a 2-a)

pe patru ani ai cincinalului și pe anul 1979
• In 17 decembrie plusul acumulat pe patru ani ai cincinalului, la zi, era 

de I» 895 tone de cărbune, iar pe anul 1979 de peste 9 000 de tone. • Productivitatea 
muncii planificată in cărbune pe acest an a fost depășită cu 1 800 kg post • Eco
nomiile realizate la costurile de producție pe 11 luni din anul 1979 au depășit 
810 000 lei • Brigada condusă de Ștefan Gantz și-a realizat planul productivității 
între 108,9 și 133,7 la sută, obținînd pe a ceasta bază o producție suplimentară ex
trasă, la zi, in acest an de peste 4000 de tone • în această lună a fost atinsă pro
ducția inedie zilnică plSectorul I al minei Vulcan este primul sector al acestei întreprinderi* miniere care își realizează sarcinile planificate pe primii patru ani ai cincinalului și pe anul 1979 și care reușește, în același timp, să creeze condiții optime realizărilor viitoare. Producția medie zilnică planificată pentru anul viitor a fost deja atinsă in această lună.Prin urmare, realizări 

ificată pentru apul 1980.remarcabile, iar aceasta într-un sector care are doar abataje cameră susținute în lemn. Nici nu putea fi altfel concepută. exploatarea straiului 3 în blocul V—VI aii ta vreme cît tectonica- zăcămîntului este deosebit <fe accentuată, fragmentînd cîmpurile, a- tîta vreme cît în aceste panouri, reduse ca dimensiuni se întîlnesc lucrări vechi. Toate acestea au dat naștere unor presiuni excesi

ve care se manifestă- în abataj. Oamenii au găsit însă remediul pentru a stă. vili presiunea excesivă — 
vitezele de avansare, mult 
sporite în abatajele cămări,' aceasta însemnind sporuri de productivitate, iar sporurile de productivitate au condus la depășirea producției planificate, la reducerea cheltuielilor materiale, a costurilor- - de' producție.Minerul Ștefan Gantzîmpreună cil brigada sa a realizat planul productivității muncii în proporție de 108,9 și 132,7 la sută, obținînd o producție suplimentară ce depășește 4000 de tone de cărbune. Pe seama creșterii productivității muncii, a depășirii acestui indicator și brigăzile conduse de Mihai

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de 
Ștefan Gantz de la sec
torul I al minei Vul
can a extras, peste plan, 
de la începutul anulai 
4 000 tone de cărbune, 
în foto’ brigadierul 
(mijloc) cu doi din or
tacii săi.
Foto ; Gh. OLTEANU
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La Preparația Corcești
Propaganda vizuală-cîndva apreciată,

astăzi e sub nivelul așteptărilorCe poate fi mai plăcut deeît aflîndu-te intr-o întreprindere pentru a scrie despre propaganda audiovizuala, încă de la început ți se relevă o stație de radioamplificare in exercițiul funcțiunii, semn că aici se desfășoară o vastă acțiune de propagandă. O asemenea situație am întîl- nit la preparația din Corcești. încă de la poarta principală, difuzorul amplasat la intrarea în incintă ne-a atras atenția printr-o obișnuită emisiune matinală. Dar, precizăm îndată, ne-am cam făcut iluzii, lăsîndu-ne impresionați la prima vedere. După cum ne-a fost dat să constatăm difuzorul cu prici
na era, la ora aceea, singurul în funcțiune din recuzita de propagandă a unității.Revenim la propaganda vizuală. Nu mai este nevoie 
să arătăm importanța a- cesteia în sprijinul producției. O știe fiecare om al uiuneii. Chiar și comitetul de partid de Ja preparația Coroești cunoaște foarte bine acest aspect, mai ales că de foarte multe ori munca propagandă de aici a evidențiată. Numai că, această dată factorii răspundere, antrenați alte probleme, se pare au neglijat-o aproape totalitate. Și iată de De-a lungul aleilor din cintă există, sau mai 'bine zis existau, mai multe panouri așezate la loc vizibil, pe care pot fi aplicate tmfte sau grafice din care oamenii muncii, la o simplă privire să ia la cunoștință de sarcinile ce le revin, de modalitățile de înfăptuire a lor.

In această perioadă, ne putem plînge că am avea subiecte. Congresul al XII-lea al partidu- nu de mult încheiat, oferă teme generoase pentru propaganda vizuală. S-au luat cu acest prilej hotărîri de importanță covârșitoare pentru dezvoltarea țării, că și la roești au cunoștința timpul potrivit, dar rostul propagandei vizuale este tocmai acela de a menține mereu trează atenția turor celor chemați să înfăptuiască aceste La Coroești însă întîmplă așa.Din panourile existente cele mai multe conțin extrase din prevederi, adoptate cu mult timp în urmă. Altele au fost luate pentru 
a fi „aduse Ia zi“, respectiv din documentele Congresului al XII-lea însă „hibernează1* într-un atelier pînă cine știe cînd. Oriyît ne-am străduit să găsim loc

lui,

de fostdede de că în ce. in-
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I sușirea în producție a 

noi materiale cu caracte-
J ristici superioare, noi 
| mașini și utilaje de înal- 
v

Legea care stimulează energiile creatoare
(Urmare din pagina 1) Tn domeniul extracției cărbunelui, colectivele noastre cum sînt cele de la Lupeni și Petrila au reafirmat cu tărie, în a- cest final de an, hotărî- rea de a face totul pentru ca în 1980 rezultatele ce vor fi raportate să se situeze la nivelul posibilităților, al condițiilor create. Se cere insă intensificarea acestor preocupări.îndeplinirea și depășirea valorii producției nete, realizarea ritmică a producției fizice, depășirea productivității muncii și a randamentelor constituie preocupări extinse deja, de la nivelul întreprinderii, la cel al sectoarelor și chiar brigăzilor de producție. Astăzi, conducătorii unei brigăzi de mineri — și îi putem aminti ca exemple pe Constantin Lupulescu, Teodor Boncalo de la mina Lupeni, Eugen Voi-

Iui de producție, acestor Iconducători de brigadă înu le este indiferent cu Ice cheltuială este extra- î-să tona de cărbune, ei se Istrăduiesc în mod con- Jstant să închidă caile ri- ksipei, cum ar fi absen- Ițele nemotivate, defecți- Junile electromecanice. | Brigăzilor fruntașe le Jrevine îndatorirea de a |ridica ștâcheta realizări- *lor pe o' treaptă superi- Ioară. Celor care înregis- Jtrează rămîheri în urmă, |le revine îndatorirea de Ia acționa pentru recupe- îrarea lor, înscriindu-se |la un nivel de activitate *mai exigent. Cadrele teh- Inico-inginerești, corpul 'de maiștri, conducerile Isectoarelor sînt chemate *să acorde tot sprijinul Iînfăptuirii ritmice a pla- |nului de către toate for- ’mațiile de lucru, Cu to- |ții — muncitori, ingineri, I„,__ „___ . „ tehnicieni, dar în primul <cu de la Petrila’, Con- ■ rînd comuniștii sînt ehe- | mâți să se afirme prin jnoi inițiative în realizarea și depășirea producției fizice și a valorii producției nete. Pe aceste căi, contribuind cu forțe sporite la dezvoltarea activității întreprinderilor și modernizarea proceselor’ tehnologice, la afirmarea ideilor novatoare în sprijinul producției, va crește aportul Văii Jiului la progresul general al societății.
întreținerea corespunzătoare 

a

plan, precum și prin re
ducerea cheltuielilor ma
teriale. Planul mai direc- ționează preocupările colectivelor de muncă spre 
ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al tuturor 
produselor, prin accelera
rea procesului de asimi
lare, modernizare, înno
ire și tipizare a acesto
ra, prin crearea și în
sușirea în producție a

în realitățile producției influențează în bine rezultatele activității econoppce.Să vedem însă ce spune secretarul adjunct al comitetului de partid cu probleme de propagandă, Vasile Caramele : „Am luat măsurile necesare pentru realizarea unei propagande vaste, însă întîrzie scrierea panourilor la vopsito- rie. Nici n-am prea avut timp pînă acum**. Răspuns la care n-avem deeît să ne întrebăm : oare cit timp va trebui să mai treacă tu- dacă la aproape o lună de 
la Congres încă n-au fost ad&se la cunoștința oamenilor muncii sarcinile majore ale secției în lumina hotărîrilor Congres ?

nu nu

Nu ne îndoim preparația Co- fost aduse la colectivului la
hotărîri; nu se

ne-am străduit să măcar într-un singur o referire la sarcinile actuale sau de viitor ale secției de .preparare ne-a fost imposibil. Aceeași -situație e prezentă și în sălile depontaj, sau în alte locuri accesibile practicării unei propagande vizuale adecvate. O primă explicație ne-o dă Petru Boar, cel însărcinat cu desenarea și scrierea panourilor : „Mai întîț. producția" — ne spune interlocutorul. N-avem nimfe împotrivă, nici n-ar fi indicat să fie . neglijate interesele producției pentru pictarea unor panouri. Insă, tot așa de bine este cunoscut că o propagandă vizuală puternic ancorată

adoptate de Inclusiv prin gazeta de perete la care cea mai recentă ediție ne informează foarte lapidar asupra unei preocupări care nu mai poate fi numită actuală: înființarea colectivului energetic, eveniment ce trebuia să aibă loc cu mult timp în urmă. Și, pentru că am început cu stațiile de radiofieare, 'să terminăm tot cu ele. Credem că nu e suficientă nici emisiunea cu. care am fost întîmpinați. Era vorba despre programul radio. Un text cu aspecte pozitive și negative din viața colectivului ar fi, parcă, mai necesar. Nu este tîrziu și mai ales, nu va fi lipsit de folos. (C. IOVANESCU).
........ . 'W........

h fust realizate
(Urmare din pagina I)
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iă productivitate, cu con
sumuri energetice reduse 
și o valorificare înaltă a 
materiilor prime. Adău
găm, de asemenea, ca direcții prioritare prevăzute în plan, utilizarea 
optimă a dotării tehnice, 
funcționarea cu randa
ment sporit a instalații
lor și utilajelor, ridica
rea calității lucrărilor de 
întreținere, revizii și re
parații. Cunoscute și dezbătute pe larg de comuniști, de toți oamenii muncii din unitățile economice, aceste căi de acțiune stau la baza programelor proprii, elaborate în vederea preluării integrale a sarcinilor de plan pe 1980, dezvoltării activității economice a întreprinderilor,. creșterii eficienței în toate ramurile producției materiale.

stantin Solomon de la Lonea, Francisc Fazakas de la mina Paroșeni și alții — își înțeleg îndatoririle profesionale pe o scară largă de atribuții, fiind conștienți de relația strînsă, statornicită între producția fizică și cheltuielile materiale, între productivitate și valoarea producției nete. A- vînd o viziune economică, o gîndire economică înaintată asupra procesu.
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sarr.’nile de plan

Instantaneu din magazinul de Produse electrice, 
din modernul și tinărul cartier Bucura din Uricani.

WM

Dudescu și Gheorghe Sava au realizat producții suplimentare de cîte 3500 de tone fiecare. Producții peste plan cuprinse între 2000 și 2800 de tone au obținut și formațiile minerilor șeii de brigadă Mihai Neștian, Constantin Trencheă și Mihai Șerbu. Dar, pentru ca ele să obțină sporurile de produc- . ție amintite, maiștrii minieri și electromecanici loan Bunăiașu, Ilie Avram, Victor Conteariu, Petru-Va- siescu. Constantin Mareș, Vasile Hiristoiu, au acordat o asistență tehnică de. înaltă calitate, au asigurat la locurile de muncă' materialele i și piesele de schimb necesare, au supravegheat bunul mers al întregii activități. De un

înalt profesionalism au dat dovadă prin lucrările executate și meseriașii sectorului, electrolăcătușii Iulian Hașca, Nicolae (tinda, Codrean Alba, Anghel 1 van și Ludovic Șeprody.Disciplinați, pricepuți, dar mai ales hotărîți și ambițioși, minerii sectorului 1 s-au străduit în a- ceste zile — și strădaniile le-au fost încununate de succes — să obțină producții . zilnice la nivelul producției medii zilnice planificate pentru anul viitor, și aceasta în condițiile în care activitatea sectorului este orientată și concentrată spre trecerea de la un etaj superior (o- rizontul 548), la unul inferior (480). Realizările acestui an ale sectorului sînt premise sigure ale succeselor anului viitor.

(Urmare din pagină I)
acest economisit peste kWh energie e- 469 Gcal energie 230 tone metal.

important l-au avut propunerile făcute de oamenii muncii. Numai în perioada care a trecut dinan, am 2 683 000 lectrică, termică,In anul 1980, colectivul, nostru va găsi noi metode care să contribuie la folosirea chibzuită a energiei, la economisirea energetice. Este de arătat că în de pregătire aanului viitor, comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii s-au preocupat și de calificarea și policalifi-

resurselor interesant acțiunea producției

carea cadrelor. Recent au terminat cursurile de calificare în meseriile de strungari, frezori, lăcătuși, peste 80 de persoane. Asimilarea unei game cit mai variate de piese de schimb, adaptarea utilajelor la condițiile de zăcămînt ale Văii Jiului, îmbunătățirea calitativă a acestora, sînt alte preocupări de mare- actualitate pentru întregul nostru colectiv.Prevederile anului viitor sînt mobilizatoare, iar oamenii muncii de la IRIUMP sînt ferm hotărîți să le îndeplinească în mod exemplar, aducîndu-și astfel contribuția la materializarea obiectiveloi- prevăzute în documentele Congresului al XII-lea al
Deși întrecerile de tenis de eîmp mai continuă la indoorul de , la Brașov, pentru sportivii clubului divizionar A Jiul Petroșani sezonul ș-a încheiat încă din noiembrie. Club cu o dotare materială modestă (pentru tenis, bineînțeles), Iară a asigura posibilități df> pregătire în sezoanele nefavorabile, cu lotul descompletat din diverse motive. Jiul Petroșani a reunit totuși performanța de 

a se situa printre fruntașe în clasamentul elitei. Astfel, medalia de bronz a precedentelor campionate, după garniturile bucureș- tene Steaua și Dinamo dar înaintea Progresului și T.C. București, numeroasele locuri fruntașe în concursurile F.R.T., ale cluburilor divizionare A și în competițiile dotate cu trofee, obținute de Bebe Almăjan și Dan Nemeș, ambii jucă- tori-antrenori, onorează ve- leitarismul unor sportivi care încearcă să tradiționa- lizeze performanțele în a- cest sport în Vale, atestat aici în urmă cu 60 de ani.Dacă Dan Nemeș a repurtat succese notabile, doar în aer liber la Cri

teriul de primăvară, Cupa Dinamo și Cupa Minerul, Bebe Almăjan a polarizat atenția iubitorilor sportului alb, asigurîndu-și în mai toate competițiile, un loc pe podium. Amintim între acestea locul I la Cupa Sănătatea Oradea, locul II la Cupa Cimentul, Cupa Minerul, în probele de simplu și. dublu etc.,

rație, pentru divizionarele A. Deocamdată cu toate că a demarat acțiunea de selecție și pregătire în rîn- dul copiilor, întîmpină greutăți legate de pregătirea în sezonul hibernal. Oare nu s-ar putea găsi o sală ?Succesele lui Bebe Almăjan,precum și ambiția luj de a dovedi că și în

campion național de juniori, Florin Manea, devenit un oarecare anonim lingă fileu.Sfîrșitul sezonului de tenis a atras după sine un bilanț al secției Jiul, dar impune și necesitatea abordării perspectivei măcar la nivelul ediției precedente a garniturii din Vale. Sîh- tem asigurați că transferul
SPORT Primul deziderat al performanței

Teren de afirmare a copiilor in tenisul de cimp!
performanțe care au darul să ne bucure, întrucit racheta nr. 1 a Jiului și-a manifestat dorința de a rămîne în Vale. Căsătoria sa cu fiica unui miner din Aninoasa, apariția lui Răz- van Almăjan, ca urmaș poate și în pasiunea sportivă ne oferă asigurări în acest sens. Dealtfel, tinărul tenisman și-a asumat misiunea de a pregăti viitorul „val" al Jiului, echipele de copii și juniori, condiție o- bligatorie, impusă de iede-*

Vale se pot naște jucători de tenis i-au asigurat locul IV în topul anual al sportivilor de performanță din municipiul nostru, cinstire care trebuie să-l ambiționeze pentru sezonul următor. Despre ceilalți coechipieri (rămași în secție), sînt mai puține lucruri de spus, întrucit în anonimatul comportării lor se întrevede nu numai lipsa u- nei ambianțe de pregătire, ci și comoditatea, ba chiar neseriozitatea unora. Ne referim în speță la fostul

fraților Ciuntea la Hunedoara, despărțirea de Godin Dumitrescu nu vor a- fecta potențialul formației noastre, dimpotrivă noile achiziții vor aduce un plus de siguranță în confruntarea cu celelalte divizionare A. Astfel, și-au exprimat dorința să evolueze sub culorile club ului minerilor, j u- niorul, în vîrstă de numai 17 ani, Nicolae Iatan de la Poli București și stelistul Ovidiu Pavel (20 de ani). Lor li se va adăuga veteranul formației militare din București, Constantin

Popovici (33 de ani) care mai poate fi cotat ca om de bază, mai ales in întrecerile de dublu, In ceea ce privește copiii și juniorii, antrenorul Bebe Almăjan, ajutat de coechipieri, trebuie să-și continue cu pasiune activitatea de depistare și pregătire a talentelor, întrucit în viitorul campionat, Jiul are obligația să alinieze în competiții formații alcătuite din trei juniori și trei copii. Factorii cu responsabilități exprese pe linie de sport să asigure cîț mai curînd, un minimum de bază materială necesară. Cele două terenuri cu zgură vor fi dezafectate. Cele proiectate să fie... terminate (doar patru, număr insuficient, fără vestiare și alte amenajări) se află doar în stadiul de... nivelare a solului. In altă ordine de idei, sportul cu racheta ar trebui să preocupe în mult mai mare măsură și profesorii de e- ducație fizică și sport din școlile municipiului nostru, care să contribuie la atragerea copiilor, în număr cit inai mare, la fileul terenului de tenis.
Ion VULPE

partidului, documente care deschid o nouă perspectivă dezvoltării economico-so- cîale a țării.
T ombola 
„Fondul 

Crucii Roșii“In ziua de 17 decembrie, la Deva a avut loc tragerea tombolei „Fondul Crucii Roșii** în urma căreia au ieșit cîști- gătoare următoarele numere : 19 907, 19 709,3 316, 3 238, 3 928, 3 605, 35 229, 35 041,21 720, 36 156,22873, 4 387,12 803, 12 872, 12 884, 16 766,
21 789, 36 781,4 901, 12 933, 12 880, 33 120, 16 642, 6 279, 9 067, 9 375, 9 972.Toți posesorii de bilete cu numerele de mai sus, la tombolă, se vor prezenta, pînă la data de 25 decembrie a.c., ora 10, la președintele comitetului de Cruce Roșie al localității respective, pentru identificarea cîstigătorilor.

î 
i

4 846,12 424,12 284,16 856,
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[• blectivitate • Individ ectivitate

împlinirea pe care ți-o dă munca — 
ceva nou, trainic, la care te-ai gîndit

să realizezi 1

Ne aflam ieri, la primele ore ale dimineții, printre tinerii din secția montaj- combine a I.U.M. Petroșani. Scopul vizitei ? O- discuție spontană despre ceea ce înseamnă „a munci și trăi în chip comunist". In aceste zile de puternică angajare a întregului popor pentru traducerea în viață a hotărîrilor adoptate de înaltul forum al comuniștilor, tinerii din această secție trăiesc momente profundă activitate toare.— Din cei 24 de cîți numără echipa doar doi-trei în vîrstă, ne spune Au- Lăban, conducătorul

fele, Ie respectăm eu strictețe dar atunci cînd este ceva în neregulă, intervenim imediat, uneori ne gîn- dim zile șj nopți cum să îmbunătățim funcționalita-
Nu se poate spune ea, 

pe parcursul activității n-au apărut și necazuri. Ni s-a spus însă că în adunările organizațieiU.T.C. există o opinie pu-
> r »este avuția de preț

decrea-oameni noas- sîntemtră, mai rel formației de muncitori care îndeplinește una din '■ele mai importante ..mi: confecționarea și montarea combinei CA—2. Pînă în prezent au fost produse două combine, una a fost introdusă zilele acestea în subteran la iar cealaltă bine probele va intra în Dîlja.Discutăm despre ce înseamnă a munci și trăi în chip comunist, îm hala monobloc, recent dată în funcțiune.— Eu execut șasiul combinei Și semilagărul, ne spune lăcătușul Ion Bran- f ga, secretarul organizației -f U.T.C. împreună cu colegii g mei, Aron Martin.prima dată asemenea urări cure sporită, - o dere.Tinărul ianu trăiește o tisfaeție cc i se acordă, de a contribui la montarea combinei CA-2. A munci în chip comunist, pentru el înseamnă. în primul rînd, a gîndi. A fi atent la fiecare reper, Ia fiecare toleranță, chiar dacă este vorba de ordinul micronilor.— Noi nu vedem lucruri ad-literam, spune el. Citim cu atenție desenele și-schi-

sar-
mina Petrila, a trecut cu funcționale și dotarea minei

și Ilie Coțofană, efectuăm pentru lu- . implică atenție înaltă răspuh-Gheorghe Buru- niai'e sa- datorită încrederii

Reportaj-anchetă despre cum gîndesc, mun
cesc și trăiesc în chip comunist, tinerii de la 

secția montaj-combine a I.U.M. Petroșani

tea eombinei, descoperind oeva nou, care să-i asigure un randament sporit. ’Din discuție în discuție, intrăm într-un perimetru aflat mereu în atenție — disciplina — condiție esențială pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin tinerilor din această secție.— Nu tolerăm nici o a- batere de la disciplină, a- firmă lăcătușul Marin Risipita. In colectivul nostru, rebutul, atît material Și Ar să ne
eît uman, nu este admis, fi o rușine ca cineva nu-.și facă datoria, să tragă înapoi

0 binemeritată odihnă, după ol 
îndelungată și rodnică activitate I 

I* 
I 
I

Momentul pensionării unuia dintre oamenii cu I foarte multă vechime în muncă din cadrul Combina- I tului minier Valea Jiului inginerul Tiberiu Kele- | men. în cei 30 de ani de muncă a condus diferite co- i lective. Timp de 26 de ani a fost șef de laborator la fosta Uzină electrică, din Vulcan, la preparațiile Petrila și Corcești, pentru ca apoi să se ocupe, pînă în momentul pensionării, de problemele C.T.G. din cadrul Combinatului minier.Sîmbătă, înțr-un: cadru festiv, colegii de serviciu l-au sărbătorit pe cel ce ani de-a rîndul a știut să-i | îndrume, să le întărească convingerea că domeniul de care se ocupă este cel mai important. Intr-adevăr | obiectul muncii lor dintotdeauna a fost calitatea. Este firesc deci ca, ocupîndu-se de calitate, aceasta să-și pună amprenta asupra preocupărilor cotidiene, con- ferîndu-le acea superioritate distinctă.L-am abordat pe proaspătul pensionar la timp după emoționantul eveniment. Am aflat că fost sărbătorit în toate colectivele mulți ani, în rîndul foștilor săi subalterni bucurîndu-se de foarte multă considerație care, după părerea inginerului Keleaien rezidă tot ca urmare a unui anume respect, acela față de adevăr pe care a reușit să-1 sădească în sufletul oamenilor eu care a lucrat.
La fel ca toți colegii săi de muncă, îi urăm și noi! multă sănătate și viață îndelungată. (C.l.)

Care
a acestor tineri?— Munca, realizările noastre, se destăinuie tînă- rul sudor Dumitru Laib.Adăugăm la această afirmație, preocupările subin- ginerului Aurel Pop, un permanent căutător al noului în folosul muncii, realizării unor utilaje înaltă tehnicitate. Toate cestea înseamnă a trăi chip comunist, a gîndi mereu la ceea ce trebuie să faci, mai mult și mai bine, adică eficient....Orele dimineții se consumă cu repeziciune, în clocotul muncii efervescente din această hală moder- în- țeleg pe deplin rostul, sînt hotărî ți în ce le al mecanizarea mineritului.

ternică împotriva unor astfel de cazuri. In mijlocul tinerilor se află mereu muncitorii vîrstnici, cu experiență în muncă — lăcătușul Victor Socaci și sudorul Vasile Rusu —- eare discută pe îndelete cii care tinerii îșicei mai tineri, îi ajută să treacă peste greutățile inerente începutului. Da, este un început, pentru că toți cei care lucrează dacă au destulă în întreprindere mai întîlnit lucrări cu
aici, chiar vechime nu s-au asemenea

al de a- în I 
I 
I scurt a în care a lucrat

să îndeplinească mod exemplar sarcinile le revin din documente- Congresuluj al Xll-lea partidului privind
COANDRĂS

La sașiul combinei 
CA-2. tinărul șef de e- 
chipă Ian Branga, îm

preună cu maistrul Io
sif Steiner și o parte 
din membrii echipei.

Foto ! Ion LICIU

Zece ortaci de omenie
loan Seimeanu, maistru electromecanic la sectorul 

II al I.M. Petrila s-a aflat într-o situație limită cînd 
viața sa atirna de operativitatea și priceperea medi
cilor și de singele necesar transfuziei. S-a lansat un 
apel în rîndul colegilor celui a cărui viață era în pri

mejdie. Erau solicitați să doneze singe. Operativ, la 
centrul pentru colectarea Sîngelui s-au Prezentat Gri- 
gore Olteanu, loan Oanță, Marin Vîrzaru, Raimond 
Eon, Alexandru Jecan, Constantin Manolescu, Alexan
dru Lăutaru, Dumitru Nichifor, loan Sandu și Valen
tin Chira. Deci zece ortaci au dat o picătură din sin
gle lor pentru salvarea vieții tovarășului lor de mun
că. Este un gest de profundă solidaritate umană.

Intervenție promptă
La Fabrica de produse lactate din LiVezeni n-a 

fost nici un incendiu. Și totuși s-a cerut sprijinul 
companiei de pompieri militari din Petroșani. Ce se 
întimplase ? Avaria unei conducte amenința inunda
rea încăperii în care se aflau depozitate 45 tone de 
lapte praf și, bineînțeles, degradarea acestuia. Un e- 
chipaj format din uteciști care s-au oferit voluntar, 
sub comanda sergentului major Alexandru Vintze a 
sosit de grabă, cu o autocisternă, la fața locului. 
„Bătălia** a început pe două fronturi. Evacuarea lap
telui praf și a apei reziduale. Cinci ore încheiate s-a 
muncit din greu, dar laptele praf a fost salvat, iar 
apa reziduală n-a intrat in secție. Procesul de fabri
cație n-a fost întrerupt nici un moment. Intre timp 
și avaria a fost remediată. La plecare, tovarășul Va
sile Băltărețu, șeful fabricii, le-a mulțumit din par
tea conducerii cu multă căldură tinerilor ostași, ară- 
tind că Prin hărnicia și abnegația lor au salvat bu
nuri a căror valoare se ridică la circa 500 000 lei. 
Ffllitre cej care s-au evidențiat cu acest prilej se nu
mără Constantin Nădrag, Mihai Pokanski, Virgil 
Chițibea, Mozeș Haido, Constantin Sauciuc și loan 
Topor. (Plut. maj. loan Jitea, Compania de pompieri 
Petroșani).

■ ■■«■■■■■■« M H,v M ■ ■ MM■■MUneori, chiar și cea mai nesemnificativă de la drumul repercursiuni pentru viața unui om. un astfel de apucat-o, un tînăr, ..... ,gri, fost conducător
abdicare cinstei are dramatice Pe a an, E- auto la sectorul lscroni al U.M.T.F. Deva. Prin aprilie, a observat că cei de la punctul de lucru lscroni al G.S.C.F. Caransebeș, unde fusese detașat cu autoturismul ARO, nu aveau asigurată paza sacilor de ciment. S-a cunoscut cu Vasile' Doroș, muncitor la betoniere, au pus la cale afacerea, după lucru au încărcat 15 saci cu ciment, pe care l-au vîndut unei amatoare . de chilipiruri, Elena V. din lscroni. Pe lingă infracțiunea de furt s-a făcut vinovat și de a- buz în serviciu contra intereselor obștești, motiv pentru care i s-a desfăcut contractul, de muncă.In acel moment, Vasile Egri abia împlinise 22 de ani, era căsătorit, avea de întreținut doi copii. In Ioc să mediteze asupra faptelor antisociale comise s-a înhăitat cu un alt „prieten" din Vulcan, cu doi ani mai tînăr, Mircea Că- sălean, angajîndu-se într-o cursă periculoasă de infracțiuni. ■ Astfel, înîtr-o noapte de iunie, forțează sistemul de închidere al magazinului alimentar nr. 86 Peștera Bolii, de unde își însușesc cîte două sticle de coniac și bitter, gumă de mestecat, ciocolată și 100 de lei. De ce avea nevoie vitală Gheorghe E- gri de... coniac și bitter?! Lipsea noaptea de acasă,

drumîn acestGheorghe

■ M«M W» ■■■■■«■■■■■■în mintea tinerei sale soții dm s-au iscat bănuieli...Intr-un răstimp record urmează o adevărată cavalcadă a spargerilor comise de tandemul de hoți Egri — Căsălean. In noaptea de 2 spre 3 iulie dispare motoreta unui cetățean din Coroești, cei doi . erau mari amatori de plimbări, apoi s.-au „perfecționat", au început să acționeze... motorizat. Un prieten, mai în vîrstă, Ma-

I•
I
I
I
I 
J

mereu dorit

în oră „h“, nu întîr-ani oas-

Un oaspeteCu o conștiință nedisimulată a venit, a sunat sau a bătut la ușă, ți-a lăsat vestea și a plecat mai departe. A doua zi la fel, a treia zi la fel și așa de mai bine de -25 de ani. Fie vremea rea sau bună, timpul zilei, la o oaspetele așteptat zie să vină.De peste 25 depetele nostru a parcurs pe jos sute de mii de kilometri. La capătul fiecărui traseu sau al unei zile de muncă, îi rid ochii de bucurie că și-a făcut datoria. Datoria lui ? Să ne aducă „lumea în casă**,, să ne mijlocească posibilitatea de a comunica cu cei dragi.'Scrisoare de dor... Ori- cît de mult s-ai- moderniza viața noastră, acest

oaspete așteptat și mereu binevenit n-o să dispară niciodată. Dacă-i place meseria ? A moștenit-o de la ai lui și o iubește. Dacă are greutăți ? Ce contează! Important e ca lumea să fie mulțumită. Și este mulțumită, pentru că acest oaspete, mereu așteptat întotdeauna, nu întirzie să vină. Fie că se numește Petre Stelescu, sau Paul Afrim, sau Dumitru Ra- țiu. Ne mîndrim cu acești oameni care de peste 25 de ani, cu o competență de netăgăduit, își fac "datoria, dînd dovadă de conștiință și disciplină de fier. Pentru rie de o faci binele . menilor, este frumoasă.
Corvin ALEXE

că și această mese- factor poștal, dacă cu pasiune, spre și mulțumirea se-
>■ ■ M ■ « « ■ MM ■ MM ■ * ■ M ■ MMtobuz parcat în curtea u- nui C.A.P.Reîntorși în Vulcan, cei doi își pun serviciile la dispoziția „beneficiarului" lor, Marin Militaru, prea bucuros că a găsit o. sursă de aprovizionare fără bani. Așa că el asigură pînda , într-o noapte de august, în cartierul Aeroport, de unde se întorc eu o pradă bogată. Cuplul Egri — Căsă- lean capătă subit-pasiunea motoretelor. în noaptea de 7

in care s-a comisfin Militaru, căruia îi reparau mașina, le pune în mînă cheile „Daciei" personale. Porniți într-un tur de orizont prin țară, într-o companie mai neșansa să Jî o explozie de Baru. Soluția simplă, cuplul Egri sălean se întoarce la Petroșani, fură două roți de la o „Dacie" parcată la auto-naoto, găsesc o mașină de ocazie și se reîntorc la Baru. Atenție, acest episod al serialului hoției se petrecea în noaptea de 14— 15 iulie. In următoarea noapte operează în comuna lui Egri, din județul Cluj. Aveau nevoie de o baterie de 12 volți. Au „procurat-o" de la un au-

largă au se producă cauciuc în cea maiCă-

august fură una din Vulcan, in următoarea sparg bufetul Parc din Pui. La întoarcere, lăcomia e gata să le joace o festă. Pătrund. în localul Școlii ge- generale din Banița, se a- rată interesați de mijloacele moderne de redat muzică. Ii „simt" lucrătorii de la paza contractuală, reușesc să dispară însă în întuneric. In noaptea de 19 spre 20 august cei doi se întrec în „virtuozitate" — fiecare face paradă de „stil", furînd cîte o motoretă. încearcă un raliu, dar de frica lucrătorilor de miliție abandonează motoretele. In noaptea de 26 spre 27 august, desfășurîn- du-și tot arsenalul de procedee de efracție pătrund în camera de proiecție a Grupului școlar minier,

înșfacă lămpi de televizor, un casetofon, două piku- puri etc apoi, ca cei mai pașnici oameni din lume, așteaptă autobuzul în stație. In seama lor mai sînt puse alte cîteva furturi din vagoanele C.F.R.. care fac obiectul unui alt dosar penal.Totul a început, așadar,; într-o seară de aprilie, cînd Gheorghe. Egri și-a asumat „dreptul" de a disprețul munca, traiul cinstit, cu toate că avea responsabilitatea socială de a-și întreține familia, de a asigura o bună educație celor doi copii ai săi. Primele „lovituri", deși soldate cu emoții și cu măsuri împo-.. triva lui, nu l-au potolit, dimpotrivă, și-a găsit „prieteni" pe măsură, cu care a ignorat consecințele faptelor lor și, în cele din urmă, epilogul avatarurilor lor nocturne s-a consumat firesc. Cercul investigațiilor s-a strîns în jurul lor. cercetați, verdictul legii, este soarta tuturor acelora care cred că faptele lor antisociale vor rămîne în umbra întunericului în care au operat. Se înșeală a- marnic, mai devreme sau mai tîrziu vor fi prinși,pentru că în societateanoastră nimănui nu-i este îngăduit să disprețuiască adevăratele valori morale ale vieții noastre, a atenta la bunurile obștii sau ale cetățenilor înseamnă întotdeauna infracțiune, fapt pedepsit aspru de lege.

Au fost prinși, acum așteaptă Aceasta

Ion VULPE 
cu sprijinul maiorului de 
miliție Ștefan Cojocaru



JOI, 20 DECEMBRIE 1979Steagul roșu

FILME

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al partidului 

a inaugurat oficial primul tronson al metroului din București(Urmare din pag. 1)nauguîală a metroului, marcând astfel darea în exploatare a1 acestui impor-, tant mijloc de transport în comun, menit să contribuie în mod decisiv la îmbunătățirea traficului de călători în București.
A luat cuvîntul tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntul secretarului general al .partidului a fost primit cu puternice aplauze, eu îndelungi oyații. Cei prezenți au scandat îndelung ,,Ceaușescu — ‘PIC.R." „Ceaușescu și poporul", dîndu-se din nou glas sentimentelor de profundă dragoste și stimă pe care bucureștenii, la fel I ca întregul nostru popor, le nutresc față de Secretarul general al partidului.Această ■ impresionantă lucrare a necesitat un volum uriaș de muncă, a cărui efectuare a impus colaborarea strînsă a nu mai puțin de 14 ministere și alte instituții centrale, 18 unități dă construcții-mon- taj, 48 de institute de cercetare, proiectare și- învă- țămînt superior și 44 de întreprinderi- industriale din întreaga țară,Amplasarea, și construirea tunelului, prezintă un caracter inedit în istoria lucrărilor de acest gen, prin natura problemelor ridicate, a căror soluționare a condus la elaborarea u- nor procedee și soluții o- riginale, de înalt nivel tehnic. Astfel, realizarea structurii de tunel din betoane impermeabile, care prezintă avantajul unei execuții rapide, ieftine și cu un

volum subteran fost posibilă prin pentru prima dată în țara noastră a metodei de im- •permeabilizare a betoane- Jor cu rășini acrilamidice, fabricate pe baza unor tehnologii proprii. O serie de procedee noi și-au demonstrat eficiența în turnarea plărișeelor, eliminarea ma- • terialului lemnos, la cofraje și susțineri, reducerea consumurilor de metal.Original itatea creatoare și-a găsit un larg cîmp de manifestare în domeniul instalațiilor, echipamentelor și'dotărilor necesare primului tronson. Rețin a- tenția în mod deosebit schema electrică de alimentare, echipamentele '■ speciale pentru tracțiunea electrică,1 tru .siguranța și zarea traficului.Caracteristicile ploarea lucrării în mod special, în evidență de stația Unirii — principala stație: a metroului —. impresionantă realizare arhitectonică și tehnică, aj vînd multiple funcționalități.Proiectată pentru o capacitate de 60 000 de călători pe oră și sens, stația . .măsoară 360 ni lungime, avînd un peron central de 120 m, permițînd gararea unui tren format din șase vagoane. Ea dispune de 16 sisteme de circulație care asigură o maximă siguranță și regularitate traficului, precum și condiții superioare de climatizare.tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceausescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului

redus, a aplicarea să
Pe

instalațiile pen- automati-am-ȘÎ sini puse,

și statului, sînt invitați efectueze o călătorie prințul tronson al metroului bucureștean.In aplauzele celor prezenți, garnitura, alcătuită din două vagoane de mare capacitate, confortabile, frumoase și funcționale, realizate de constructorii de mașini din Arad, se îndreaptă spre stația Timpuri Noi. Aici se vizitează postul de tracțiune elec-. trică, echipat în întregime eu utilaje de fabricație românească, . dintre care reține atenția întrerupătorul ultrarapid de curent continuu. •La întoarcere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat vizitează stațiile Izvor, Semănătoarea, Grozăvești și Eroilor.Transpunînd în viață recomandările făcute de se^ cretarul general al partidului cu prilejul vizitelor anterioare, proîectanții, ar- hitecții, constructorii antrenați în vasta activitate cerută de amploarea acestei lucrări s-au străduit confere fiecărei stații metroului bucureștean individualitate proprie,tît în ceea ce privește dimensiunile, cît șt arhitectura și elementele decorative, specifice artei noastre naționale. Materiăiple de finisaj folosite, în totalitate dc producție indigenă asigură stațiilor o ambianță modernă, un aspect plăcut.
Fiecare stație dispune de 

sisteme de condueeie

saao a-

dispecer, comunicații radio. televiziune în circuit inclus,, aparate de taxare prevăzute celule fotoelectrice, de dotări moderne.Secretarul general partidului a apreciat dul de amplasare a stațiilor, construcția și arhitectura lor, calitatea execuției, indieînd ca, paralel cu aplicarea planului de sis- , tematizare a zonelor din jurul stațiilor, să se rezolve corespunzător acoperi- . rea intrărilor și ieșirilor.In fiecare stație, tova- ■ rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, . ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au fost întîmpinați de mii de bucureșteni, tineri și vîrstnici, cu deosebită 'bucurie.In încheierea vizitei, la stația Eroilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu consemnează pe întîia filă a Cărții de. onoare a constructorilor metroului : „La inaugurarea metroului, adresez, in numele conducerii de partid și de stat, precum și al meu personal, cele mai calde felicitări proiee- tanților și constructorilor, muncitorilor și specialiștilor, formațiunilor de tineret și militarilor armatei noastre, tuturor acelora care au realizat această remarcabilă lucrare tehnică, menită să contribuie la dezvoltarea transportului în comun în Capitală.Le urez tuturor noi tot mai mari succese activitatea erată ex ți n derîi

ailtoinalecu alteal
me

și în viitoare consa- în continuare a rețelei metroului1'.

La ambasada țării noastre din Londra
A

întilnire tu grupul

LONDRA 19 (Agerpres). La Ambasada română din Londra a avut loc o în- tîlnire cu.grupul parlamentar britanic de prietenie cu România, constituit după -alegerile din acest an.Ambasadorul țării noastre la Londra, Pretor Popa, a înfățișat realizările poporului român în opera de edificare a societății Socialiste multilateral dezvoltate, politica de pace și înțelegere promovată perspectivele dezvoltării pe mai departe a raporturilor româno-britaniee.
internațională' de România.

Deputatul James Johnson președintele grupului a salutat progresele economice și sociale, obținute de poporul român în dezvoltarea multilaterală a patriei sale și a relevat activitatea consecventă, dinamică, desfășurată dc țara noastră personal de președintele Nicolae Ceaușescu pentru promovarea neabătută a cauzei păcii și securității, înțelegerii între națiuni.La întilnire au participat numeroși deputați laburiști și conservatori.

Ședința Com siei 
permanente C.A.E.R.

MOSCOVA 19 (Agerpres). La Moscova a avut loc ședința a 81-a ordinară a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții jie mașini.La ședință s-au examinat sarcinile care rezultă pentru comisie din Comitetul ui propunerile de completare 
a convențiilor de specializare și coperare în producție încheiate anterior, referitoare la aparate de măsură și control, instalații chimice, utilaje frigorifice, tractoare și mașini a- gricole etc.In domeniul colaborării tehnico-științifice au fost examinate proiectele convențiilor de colaborare.

hotărîrile executiv și

Somează, de asemenea, 
in Cartea de onoare tova
rășa Elena (.'eaușesvu.In numele realizatorilor acestui important obiectiv, directorul general al întreprinderii „Metroul" — București a în minat tovarășului Nicolae Ceausescu un album cuprinzi]^ imagini din stațiile primului tronson dat în exploatare, precum și aspecte din activitatea de construcții a - celui de-al doilea tronson al metroului, ' u IDupă ieșirea din stația de metrou, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena. Ceausescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid șî de stat străbat pe jos distanta'Ale la stație pînă la Piața Operei. Un mare -număr de oameni ai muncii din Capitală au salutat cu aceleași sentimente xje dragoste, aleasă stimă și prețuire pe- secretarul general ăl partidului. Cei pre- zenți au dat, și cu acest prilej, glas recunoștinței lor pentru preocuparea constantă a partidului și statului nostru în direcția sporirii continue a nivelului de trai și civilizație a întregului popor, hotărârii ferme de a înfăptui în mod exemplar mobilizatoarele sarcini trasate de cel de-al Xll-lea Congres al partidului, de a și spori contribuția la înflorirea României socialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceatiștacu au răspuns cu prietenie acestor calde manifestări făcute de locuitorii Capitalei.
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°-N- U> Adoptarea unei rezoluții 
cu privire la situația 

din Zimbabwe
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). —■ Adunarea Generală a O.N.U. a adop.. tat o rezoluție cu privire la situația din Zimbabwe, reafirmînd dreptul inalienabil al poporului din' acest teritoriu la autode-
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ADUNAREA GENERALA 
a adoptat „Convenția asupra eliminării oricăror forme de discriminare față de femei" deschisă spre semnare șl ratificare de către statele membre ale O.N.U,Adoptarea acestui document reprezintă încheierea unui îndelungat proces vi- zînd transformarea în instrument juridic internațional a „Declarației privind •eliminarea discriminării ță de femei", adoptată Adunarea Generală la noiembrie 1967.

POLIȚIA ITALIANĂ arestat patru neofasciști, prinși imediat după ce au ucis în plină stradă, la Roma, un tînăr. Incercînd să fugă de la locul crimei,

fade7a

neofasciștii au tras focuri dc armă asupra polițiștilor, informează agenția ANSA.
MIERCURI A SOSIT LA 

MOSCOVA, într-o vizită o- ficială de prietenie, Jose E- duardo dos Santos, președintele MPLA — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola.
PATRU ORGANIZAȚII 

OLANDEZE militante împotriva politicii rasiste și de apartehid au cerut guvernului de la Haga să interzică de urgență importurile de cărbune din Republica Sud Africană, in

formează agenția United Pres* International. He au anunțat publicarea amplu document importurile de cărbune ale Olandei din R.S.A. Intre altele, în . document se relevă că 75 la sută din cărbunele folosit de industria olandeză provine din R.S.A.

unui privind

WASHINGTON 19 (A-gerpres). — Comitetul Financiar al Senatului S.U.A. a aprobat în unanimitate un acord comercial pe anul 1979, care acordă Chinei clauza națiunii celei mai favorizate — relatează agenția China Nouă. Camera Reprezentanților a Congresului american și-a dat aprobarea in această chestiune săptămîna trecută.Agenția citată precizează că, în prezent, Statele U- nite sînt al treilea partener al Chinei în ceea ce privește volumul schimburilor comerciale externe. .,

terminare, libertate, independență și legitimitatea luptei sale pentru a obține prin orice mijloace realizarea acestui drept.Referitor la acordul parafat la Londra - privind reglementarea problemei rhodesiene, rezoluția relevă că acesta este „rezultatul direct al luptei de eliberare a poporului Zimbabwe, sub conducerea Frontului Patriotic, singurul reprezentant legitim" al acestui popor. Rezoluția declară solemn că o reglementare justă și durabilă este posibilă numai eu participarea deplină a Frontului Patriotic. Ea cere „îndeplinirea totala și loială" a acordului.
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Nava cosmică de transport „Soiuz-T" 
cuplat in spațiu cu stația* orbitală ,,Saliut-6" 
MOSCOVA 19 (Agerpres).— Miercuri, la ora 17,05 (ora Moscovei), nava cosmică de transport „Soiuz T“ s-a cuplat ■ în spațiu cu stația științifică 'orbitală „Saliut-6", care funcționează pe orbită circumte- reștră de la 29 septembrie

s-a

1977, anunță agenția TASS. Programul, zborului comun ăl lui „Soiuz-T“ și „Saliut-6“ prevede punerea la punct și testarea u- nor noi agregate și elemente constructive ale navei cosmice și laboratorului orbital.

un liftier 
un electrician.

Condiții de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare la sediul întreprin
derii, din strada Republicii nr. 90, Petroșani, 
telefon 4354'1 și secretariat,
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