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NICOLAE^CEAUȘESCU 

s-a întîlnit cu reprezentanți ai armatei 
și ai Ministerului de Interne
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Strîns uniți in jurul partidului, oamenii muncii 
din Valea Jiului iar contribui cu abnegație și dăruire la

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
-'■.București . ■

Tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Comandantul su
prem al forțelor noastre 
armate, s-a întîlnit, în 
cursul zilei de luni, la
sediul C.C. al P.C.R., cu 
reprezentanți ăi armatei 
noastre și ai Ministeru
lui de Interne. .Asemenea 
reprezentanților clasei
muncitoare, tuturor cate
goriilor de oameni ai mun
cii din țara noastră, ei 
au adresat rugămintea de 
a fi primiți de conducă
torul partidului și Statului 
și de a li se prezenta pe 
larg de către Comandan
tul suprem al forțelor 
noastre armate probleme 
care privesc politica in
ternațională a țării, activi-

tatea și poziția României 
la Consfătuirea de la 
Moscova a Comitetului 
Politic Consultativ al sta
telor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

La întâlnire au luat par
te tovarășul Manea Mă- 
nescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Iosif 
Banc, Emil Bobii, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, , Lina 
Ciobanu, Constantin Dăs- 
călescu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion lo- 
niță, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Râutu, Vir
gil Trofin, Iosif Uglar, Ște
fan Voitec, Ion Coman, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu, 
Ludovic Fazekas, Mihai 
Gere, Nicolae Giosăn, Ion

Ursu, Richard Winter, Va- 
sile Marin.

Erau prezenți generali 
și ofițeri, maiștri militari 
și subofițeri, militari în 
termen ai forțelor noastre 
armate.

La intrarea în sală, Co
mandantul suprem al for
țelor noastre armate a 
fost întâmpinat cu vi
brant entuziasm, cu a7 
plauze și Urale • îndelun
gate. Participanții au 
scandat, minute în șir, 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — Pace", 
„Ceaușescu, România- — 
stima noastră și mîndria". 
Reprezentanții armatei și 
ai Ministerului de In
terne au dat astfel glas 
dragostei înflăcărate, de-

• {Continuare în pag. a 4-a)

, Animați de cele mai profunde senti
mente patriotice, comuniștii, toți oame
nii muncii și locuitorii Văii Jiului își 
exprimă totala aprobare față de activi
tatea prodigioasă pe care dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu o desfășurați neîn
trerupt în fruntea partidului și statului 
nostru, față de poziția fermă și clarvă
zătoare adoptată recent, la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al sta
telor participante .la Tratatul de la Var
șovia.

E.te .bint. cunosc ai prestigiul pe Care 
România socialistă l-a câștigat pe arena 
internațională datorită acțiunilor dum
neavoastră înțelepte prin care ați rea
firmat poziția țării noastre de a milita 
permanent pentru unirea tuturor forțe
lor progresiste care se pronunță împo
triva înarmării, pentru reducerea chel
tuielilor militare și instaurarea unui cli
mat de înțelegere între toate națiunile 
lumii contemporane. Declarația pe care 
ați semnat-o in numele națiunii româ
ne, la consfătuirea de la Moscova, co
respunde pe deplin intereselor vitale ale 
poporului nostru, ale celorlalte țări 

semnatare, dorinței de a trăi în pace, 
fără nici un amestec din afară și fără 
teama vreunei agresiuni. Hotărîrea popo
rului român este una singură — nu a- 
vem și nu vom avea țel mai înalt decît 
lupta pentru pace, pentru dreptul fie
cărui popor de a se dezvolta liber — 
idee care se desprinde cu generozitate 
din întreaga istorie milenară a poporu
lui român. Acestui țel îi sînt consacrate 
toate eforturile clasei noastre muncitoa
re. ale întregului popor, decis să apere 
cu sfințenie cuceririle revoluționare do
bândite de-a lungul anilor, să lupte neîn
cetat pentru libertatea, independența și 
suveranitatea patriei noastre, avînd 
drept călăuză întreaga dumneavoastră

activitate de patriot înflăcărat și emi
nent conducător politic și de stat al 
României contemporane.

Minerii, toți ceilalți oameni ai muncii 
din Valea Jiului au primit cu deosebită 
recunoștință hotărîrea adoptată de 
partidul și statul nostru de a nu ne an- 

,gaja pe calea sporirii cheltuielilor mili
tare și de a continua și intensifica tot 
mai mult opera construcției socialiste 
pe linia trasată de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale partidului 
pentru înflorirea societății și creșterea 
continuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că 
în aceste zile de sfârșit de an ne-am 
mobilizat tot mai mult pentru a asigu
ra creșterea producției de cărbune și 
pregătirea corespunzătoare a activității 
din anul viitor. Ne angajăm să ne în
zecim eforturile pentru a da patriei cît 
mai mult cărbune, știind că astfel vom 
contribui la întărirea economiei na
ționale, Ia progresul și bunăstarea în
tregii națiuni.

în aceste momente, cînd întreaga 
țară se pregătește să aniverseze înfăp
tuirea statului național unitar român, 
ne exprimăm încă o dată încrederea in 
gloriosul nostru partid, sentimentele 
noastre de dragoste și» recunoștință fa
ță de dumneavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, pentru tot ce ați făcut și 
veți face în fruntea partidului și sta
tului nostru, spre binele poporului, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor și năzuin
țelor noastre de viață liberă și me
reu mai prosperă, pentru înaintarea fer
mă a României spre comunism.
COMITETUL MUNICIPAL DE PARTID 

PETROȘANI

Succesele remarcabile a- 
le colectivului I.M. Lu- 
peni din ultimele zile se 
datoresc muncii pline de 
abnegație a brigăzilor mi
nei. în imagine șeful 
uneia din aceste brigăzi : 
Constantin Păunescu.

Foto : Ion LÎCIU
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Manifestări 
dedicate 

sărbătoririi 
unirii

komâma se pronunță ferm împotriva 
oricărei escaiaaări a cursei înarmărilor

lni:vs„, p roman,
strins unit m jurul Parti- 
auiui Comunist Român, 
ai secretarului general al 
.partidului, își exprimă și 
in aceste zile — în ma
rea consultare a partidu
lui cu oameni ai mun
cii dm industrie, agricul
tură, știință, cultură, ar
mată, pe majore pro
bleme are politicii inter
ne și internaționale pro
movată de România socia- 
iistă — înalta apreciere 
față de modul strălucit fa 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat și 
susținut, în cadrul recen
tei Consfătuiri a Comite
tului Politic Consultativ, 
ai Tratatului de la Varșo
via, orientările fundamen
tale și consecvente ale

■ ituiurttiiui . pro
blemele care au făcut o- 
biectul ordinii de zi a 
consfătuirii.

Așa cum rezultă și din 
documentele întîlnirii de 
la C.C. al P.C.R. de sîm- 
bătă, 25 noiembrie a.c., 
partidul ți statul nostru 
promovează cu consecven
ță o politică externă prin
cipială, activă și cons
tructivă, de pace, înțele
gere și colaborare interna
țională, cate își găsește 
expresie îa contribuția ho
tărî tă la afirmarea unor 
relații noi, de egalitate, 
încredere și conlucrare în
tre state, la eforturile pen
tru destindere, dezarmare, 
securitate internațională. 
Tocmai de aceea, opinia 
publică din țara noastră

apreciăza pozitiv „Declara
ția statelor participante 
la Tratatul de la Varșo
via", adoptată la consfătu
ire.

Astăzi este mai lim
pede ca oricînd că' des
fășurarea neînfrinata a 
cursei înarmărilor, ac
centuarea competiție; pen
tru perfecționarea calita
tivă și creșterea forței 
distructive a armamente
lor, atît nucleare, cît și 
convenționale, a dobîndit 
un caracter monstruos. în 
același timp, constituie 
o realitate de netăgăduit 
faptul că tot mai mult 
cursa înarmărilor este o 
grea povară pentru toate 
popoarele, agravează fe
nomenele de criză econo
mică, contribuie la a-

dincîrea . decalajelor din
tre’ țările rămase in ur
mă și cele avansate eco- 
nomicește, înveninează 
climatul politic internați®- 
nai că principal instru
ment al politicii de for
ță, alimentează neîncre
derea, animozitățile, con
flictele, împiedScînd ast
fel progresul destinderii.

Iată rațiunile majore pe 
care se întemeiază con- 
vingerea exprimată de se- 
"cretarui general al parti
dului, de Comitetul Po
litic Executiv, Că trebu
ie făcut totul pentru , e- 
vitarea oricărei escala
dări a cursei înarmărilor, 
pentru condamnarea și

• (Continuare in pag. a 4-a)

Combinatul minier Valea
și-a depășit sarcina zilnică de plan

• in 25 noiembrie, la nivelul Combina
tului minier Valea Jiului producția de căr
bune extras a fost superioară sarcinilor de
plan cu 148 de tone.

• Opt întreprinderi 
miniere și-au realizat și 
depășit sarcinile pla
nificate pentru ziua res
pectivă — 25 noiembrie 
a.c. Le prezentăm în or
dinea realizărilor: I.M. 
Vulcan — plus 278 tone; 
I.M. Lupeni — plus 261 
tone; I.M. Dilja — plus 
232 tone ; I.M. Lonea — 
plus 211 tone ; I.M. Live- 
zeni — plus 118 tone; 
I.M. Paroșeni — plus 
97 tone; I.M. Petrila 

plus 21 tone și I.M. Uri- 
canî — plus 17 tone.

• Doar două întreprin
deri miniere continuă să 
nu-și realizeze sarcini
le de plan. în ziua de 25 
noiembrie, I.M. Aninoasa 
a rămas sub plan cu 156

tone, iar I.M. Bărbăteni 
cu 409 tone.

Cu excepția -nerealiză- 
rilor celor două între
prinderi amintite, reali
zările obținute de Com
binatul minier Valea 
Jiului, sînt remarcabile și 
demonstrează.... qu priso
sință puternica angaja
re muncitorească de ca
re dau dovadă minerii 
Văii Jiului, dorința lor de 
afirmare ca un detașa
ment de frunte al cla
se, noastre muncitoare. 
Ridicînd necontenit co
ta realizărilor. minerii 
contribuie din plin la 
dezvoltarea economiei 
noastre naționale, asigu- 
rînd termocentralelor tot 
mă, mult cărbune ener
getic, iar cocseriilor 
cărbunele cocsificabil.

Festivalul național „Cîntarea României", 
ediția a il-a

Pregătirea formațiilor 
cultural - artistice 

se verifica mai murt în spectacole 
pentru oamenii muncii

în viața cultural-artistică 
din Valea Jiului etapele 
orășenești ale Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", ediția a două, sînt 
nu doar spectacole intere
sante, urmărite de multi 
oameni ai muncii, oi veri
ficări complexe și conclu
dente ale preocupărilor 
pentru continuitatea și .ca
litatea muncii educative. 
Aceste caracteristici le-a a- 
vut și etapa orășenească de 
la Lupeni, oraș cu posibi
lități oulturai-artistice în
că nestimulate așa cum ar 
trebui, care să pot afirma 
mult mai convingător prîn- 
tr-o selecție și îndrumare 
artistică mai îngrijite; Im
presiile acestea au pornit 
de la «irul mixt (dirijat 
de îlarie Nucă) care trebu
ie echilibrat prin atrage- 
rea mai multor voci băr
bătești pentru a eiștiga în 
armonie. Este o formație 
cu activitate frumoasă ți 
îndelungată, căreia i se a- 
lătură corul feminin de la

I.F.A. „Vîscoza (pregătit 
de prof. Maria Dragotă). 
Corul bărbătesc al minei 
Lupeni nu a participat la 
spectacol însă am fost in
formați că își continuă pre
gătirile. O altă formație 
veche este fanfara (dirija
tă de Alexandru Drâgan) 
— care va sărbători în cU- 
rînd 80 de ani de existen
ță muzicală — cu reperto
riu întins și interpretat li
neari foarte reușit (cum a 
sunat, de pildă, aranja
mentul muzical al cîntecu- 
lui de masă „Utopiștii"), 
în domeniul brigăzilor ar
tistice (la mijlocul săptă
mânii trecute a fost orga
nizată o trecere în revistă 
la care au participat 9 
formații) am urmărit pe 
cele de la „Vîscoza" („Pe 
nepusă masă" ti- instruită 
de Mircea Bujorescu) și

T. Sl’ATARV

(Continuare m pac a
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Strins uniți in jurul partidului, oamenii muncii
din Valea Jiului vor contribui cu abnegație și dăruire la 

înfăptuirea neabătută a programului
partidului

„Frontul cărbunelui este frontul lujiai nuistra 
pentru apărarea cuceririlor revoluționara"
Ca participant Ia întîlni- 

rea de la Comitetul Central 
al partidului, din 25 no
iembrie, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu re
prezentanți ai clasei mun
citoare, .am avut prilejul 
să-mi manifest, alături de 
ceilalți membri ai delega
ției de mineri din Valea 
Jiului, ai întregii țări, sen
timentele de nețărmurită 
dragoste, de înaltă prețui
re și recunoștință față de 
neobositul conducător al 
poporului nostru, a cărui 
activitate este consacrată 
în întregime înfloririi pa
triei, bunăstării și fericirii 
poporului, triumfului socia
lismului și păcii în lume.

A fost o mare bucurie 
pentru noi, și în același 
timp o vie lecție de patrio
tism, poziția fermă și cla
ră pe care România, prin 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a . avut-o la 
Consfătuirea de la Mosco
va — un exemplu însufle- 
țitor de slujire devotată a 
intereselor supreme ale po
porului român.

„în declarația pe care 
am făcut-o la această cons
fătuire — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu, răs- 
punzlnd reprezentanților 
clasei muncitoare la întîl- 
nirea de la C.C. al P.C.R. 
— am afirmat totala deza
probare a României față de 
hotărârile N.A.Ț.O. cu pri
vire la creșterea masivă a 
cheltuielilor militare și am

Susținem cu atașament fierbinte
politica de pace a României socialiste

Am urmărit cu vie satis-, 
facție lucrările Consfătuirii 
Comitetului Politic Consul
tativ al statelor partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia. Ca de fiecare 
dată, și cu acest prilej, po
porul român, prin repre
zentantul său cel mai de 
seamă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a arătat just 
consecințele nefaste pe -ca
re le are cursa înarmări
lor asupra întregii omeniri.

itn
Azi, 28 noiembrie, ora 

16, în sala mică a Ca
sei de cultură din Pe
troșani are loc Confe
rința municipală de da
re de seamă și ale
geri pentru noul Con
siliu municipal de 

educație fizică și sport.
♦------------

Avînd în vedere ci
frele medii de pe luni
le încheiate din a- 

| nul 1978, săptămâna a- 
ceasta în evidențele sec
torului social ai Con
siliului popular muni
cipal vor fi înregistrate 
cea de-a 1300-a naște
re și cea de-a 360-a
căsătorie. (T.V.).
♦----- -----—-.A':'. '

In incinta I.M. Li-
cons- 

mi- 
ca-

vezeni a început 
trucția unei noi 
crocantine miniere, 
re va asigura servirea 
hranei calde pentru 
circa 90 mineri, în con
diții îmbunătățite. (V.S.) 

susținut necesitatea de a se 
cere țărilor din acest bloc 
să renunțe la asemenea 
hotărîri și să meargă nu pe 
calea intensificării cursei 
înarmărilor, ci pe calea re
ducerii înarmărilor și chel
tuielilor militare". „Să spu
nem un. NU hotărît cursei 
înarmărilor, să facem totul 
pentru a opri această cursă, 
care reprezintă un grav 
pericol nu numai pentru 
dezvoltarea economică, dar 
însăși pentru. viața tuturor 
popoarelor" — a subliniat, 
de asemenea, secretarul ge
neral al partidului,

îmbrățișăm cu toții, din 
toată Inima, ideile cuprin
se în cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
această întîlnire. conștienți 
de marea răspundere ce re
vine clasei noastre munci
toare, minerilor țării în în
deplinirea programelor sta
bilite dg Congresul al 
XI-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, progra
me mobilizatoare a căror 
înfăptuire nu se poate rea
liza decît în condițiile ho- 
tărîrii noastre ferme de a 
acționa concret pentru o 
politică de colaborare și 
pace internațională. Pacea 
lumii, dezvoltarea țării 
noastre în ritmurile pe ca
re ni le-am propus cer . 
mari eforturi din partea 
tuturor. Ortacii din briga
da pe care, o conduc știu 
că lupta pentru pace, pen-: 
tru propia noastră bunăsta-.

„Noi apreciem că ar fi o 
mare greșeală să mergem 
pe linia sporirii cheltuieli-' 
lor militare, pe linia inten
sificării înarmărilor, deoa
rece aceasta ar supune ță
rile noastre unor greutăți 
deosebit de mari". Colecti
vul de oameni ai muncii 
din cadrul I.U.M.l’. iși ex
primă adeziunea totală fa
ță de ideile și poziția pe 
care a avut-o președintele 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cursul des
fășurării lucrărilor de la 
Moscova. Conștienți de 
faptul că, cheltuielile mili
tare, cursa înarmărilor a- 
pasă din ce în ce mai mult 
pe umerii clasei muncitoa
re, constructorii de utilaj 
minier alături de întregul 
nostru popor, susțin cu a- 
tașament fierbinte politica 
de pace a partidului, a 
României socialiste. Este 

Instantaneu din unitatea C.L.F. nr. 23 din Uricani.

re o purtăm pe frontul căr
bunelui și că aportul nos- 
stru în această direcție se 
măsoară în tonele de căr
bune pe care le extragem 
peste plan. Lucrăm în a- 
bataj, în ultimii ani, cu 
complexe moderne de me
canizare a tăierii și susți
nerii tocmai pentru că e 
pace și că scopul oameni
lor muncii constă în apă
rarea independenței și su
veranității. Numai în acest 
an, la complexele pe care 
le-am utilizat pentru ex
ploatarea a două panouri 
— unul pînă în luna mai, 
iar următorul în continua
re — am realizat producții 
de cărbune peste preve
deri de cîte 5069 tone și 
9918 tone. Calea pe care 
am obținut aceste plusuri 
stă, și într-un caz și în 
altul, în sporul de. produc
tivitate a muncii — cu 1,3 
și, respectiv, 2,35 tone pe 
post. Pînă la sfârșitul anu
lui sîntem hotărîți să dez
voltăm aceste succese, să 
continuăm să ridicăm efi
ciența muncii noastre, 
conștienți că de ea depin
de pacea și bunăstarea 
noastră. Sîntem hotărîți să 
apărăm cuceririle , noastre 
revoluționare, pacea, prin 
muncă avîntată, prin dez
voltarea țării conform rit
murilor stabilite de Con
gresul al XI-lea al parti
dului.

; Hie FILICHE, 
miner sef de brigadă la

I.M. Paroșenj

demn de remarcat că re
ducerea acestor ' cheltuieli 
nu înseamnă altceva decît 
creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a celor 
ce muncesc,

Hotărîți să realizăm rit
mic sarcinile de plan, co
lectivul noșt'U raportează 
pe primele 10 luni ale a- 
nului o depășire a produc
ției marfă cu 8 la sută, a 
producției globale cu 29 
la sută, jar a productivită
ții muncii cu 24 la sută. De 
asemenea, sarcini mobili
zatoare ne așteaptă și pen
tru anul viitor, sarcini pe 
care sîntem hotărîți- să le 
onorăm la timp și în în
tregime, spre binele țării 
și înflorirea liberă și paș
nică a întregului nostru 
popor.

Leon PITIC, 
lăcătuș, I.U.M, Petroșani

VULCAN

• La clubul sindicatelor din Vulcan 
a avut loc un cadran politic intitulat 
„Unitate și continuitate in istoria po
porului român". Desfășurat în fața unui 
numeros public, cadranul politic, intrat 
deja în tradiție, s-a bucurat de un bi
nemeritat succes.

• în cîteva unități economice și școli 
de pe raza orașului se organizează 
expoziții de artă plastică și filatelie 
sub genericul „60 de ani de la Unirea 
Transilvaniei cu România". Vor contri
bui la finalizarea acestei acțiuni profe
sori de desen, elevi talentați, și artiști 
plastici din . localitate.

• Șuh genericul „Uniți în cuget și 
simțiri" se vor desfășura mai multe 
spectacole la școli și întreprinderi eco
nomice. își vor da concursul tinerele ta
lente din școlile generale și din licee.

• La cele două librării ale orașului 
și la cîteva întreprinderi, vor fi organi
zate vitrine și expoziții de cărți legate

de Marca Unire și cu ultimele noutăți 
editoriale. (luliu POPA, corespondent)

PETROȘANI

• Duminică, 26 noiembrie a.c., sala 
mare a Casei de cultură din Petroșani 
a găzduit un concurs „Cine știe, câști
gă" pe tema „60 de ahi de la făurirea 
statului național unitar român" la care 
au participat aproape 600 pionieri și u- 
teciști. Concursul a fost urmat de un 
spectacol constituit dintr-un montaj li
terar, poezii inspirate de unirea de la 1 
Decembrie 1918, muzică patriotică și

folk. Un concurs pe aceeași temă a a- 
vut loc și la cinematograful „Unirea" 
din cartierul Aeroport — Petroșani.

• Artiștii amatori ce fac parte din 
diferitele formații ale casei de cultură 
din Petroșani, împreună cu un mare nu
măr de pionieri și elevi, fac ultimele 
pregătiri în vederea definitivării specta
colului dedicat unirii, care va f nre- 
zentat în sala mare a aceleiași institu
ții în ziua de 30 noiembrie. (T.V.).

Pregătirea formațiilor culturaf-artistice
• (Urmare din pag. I)

I.M. Lupeni („3+3" — pre
gătită de Marcela Predo- 
șanu). Ambele formații 
sînt meritorii și au stiluri 
de interpretare bine con
turate, evidențiind aspecte 
din colectivele de muncă 
în care activează. Am re
marcat incisivitatea critică 
a brigăzii artistice de la 
mină și valoarea interpre
tativă mai pronunțată a 
celei de la Vîscoza, între
prindere în care se desfă
șoară o activitate cultura
lă bine dirijată.

Taraful (condus de mai 
mulți ani de Alexandru 
Lăcătuș) este o formație 
bună, eu activitate conti
nuă. Soliștii Maria Pol- 
eovnicu, Elena Păunescu și 
Iacob Moldovan (al căror 
repertoriu cuprinde și cân
tece locale sau din zone a- 
propiate) au voci plăcute 
și un stil de interpretare 
deschis și sincer. La cele 
două formații de dansuri 
am reținut doar costumele 
frumoase, în ceea ce^ pri
vește pregătirea lor. îi lă
săm’ pe activiștii culturali 
locali să le precizeze va
loarea coregrafică. Momen
tele inedite ale spectaco
lului au fost cîntecele (A- 
na Mureșan și Viola Stoi- 
can) și mai ales dansurile 
(7 perechi) țigănești furtu
noase, pline de pasiune si 
ritm, executate cu grație

lajâ-n ia|ă
Gazeta de perete „Faptul 

zilei" de la I.M. Aninoasa 
evidenția, în numărul său 
din data de 20 noiembrie, 
intervenția operativă a e- 
chipeî de electromecanici 
condusă de subinginerul 
Vasile Butcă și maistrul 
R. Slovenschi pentru reme
dierea defecțiunii interve
nite la un transportor TR-4 
din subteran. Conducerea 
minei felicită întreaga e- 
chipă pentru dăruirea de 
care a dat dovadă.

Exemplu este recoman
dat si altor echipe.

în-contrast, la rubrica 
„Nu ne fac cinste !“ este 
arătată propunerea colecti
vului sectorului II de a se 
desface contractul de mun
citorilor Vasile Moldovea- 
nu, Vasile Miglei și Ion 
Furdui, pentru absențe ne
motivate repetate, precum 
și o listă cu alți „absento- 
mani" din același sector: 
Iosif Balaș, Petru Giur
giu, Gheorghe Nițu, Cons
tantin Fluieraș, ca un ul
tim avertisment înainte de 
a se repeta hotărîrea de 
mai sus.

C. IOVANESCU

Evoluează pe scena Palatului cultural din Lu- 
peni brigada artistică a I.F.A. Vîșțoza. , . ,, 

. '.Foto: Gh. OLTEANU
și virtuozitate. La clubul 
din Lupeni activează de 
câțiva ani și o bună forma
ție de teatru în limba ma
ghiară, cu experiență sce
nică și tineri actori ama
tori talentați. Dansul te
matic „Zi dc producție mă
rită" (instructor — Vale- 
riu Raț) este ingenios pre
gătit din punct de vedere 
coregrafic însă. va trebui 
mai mult gîndit nu numai 
în expresie ci și în ideile 
de bază care . trebuie co
municate prin dans. In 
muzica ușoară (formația 
„Cromatic" condusă de Pe
tru Totovcici, soliști Jane-

Răspundem cititorilor
• GHEORGHE CIOBO- 

TARU, Vulcan : Oare ar fi 
trebuit ca lucrătorii de la 
Consiliul popular orășenesc 
și conducerea minei să vă 
adreseze mulțumiri pentru 
că ați părăsit apartamentul 
nr. 3 din blocul nr. 4, sca
ra a III-a, strada Aleea 
Muncii și ați ocupat abu
ziv apartamentul nr. 4 din 
blocul nr. 7, scara I, stra
da Aleea Viitorului ? Lu
crurile aveau, desigur, o 
altă evoluție, nu vi se apli
cau amenzile cuvenite da
că efectuați schimbul de 
locuință în condițiile regle
mentate prin acte norma
tive și instrucțiuni.

• DANIEL SORIN MA- 
RICA, Petrila: Am trans
mis mulțumirile dv. con
ducerii spitalului munici
pal din Petroșani.

• CRĂCIUN MOLDO
VAN, Uricani: Perioada 
cît televizorul nu poate fi 
reparat se scoate din cea 
prevăzută în certificatul 
de garanție, iar dacă în 
timpul prevăzut în același 
act, 60 de zile, atelierul 
cooperativei nu poate pro
cura piesa ori ansamblul 
de piese pentru efectuarea 

ta Joca și Gabriel Pon- 
gracz) există o bună orien
tare repertorială. La spec
tacol am mai remarcat un 
montaj literar-muzical (de 
la Spitalul unificat), rap
sodul popular Ileana Lazar 
Prodan (cu un stil original 
de a cînta) și o sensibi
lă recitatoare, Teodora Me- 
saroș.

Unele formații ar fi mult 
mai convingătoare, mai 
firești, dacă ar avea o ac
tivitate spectaculară per" 
manentă, pentru că publi
cul așteaptă astfel de ac
țiuni, care au și un evident 
scop educativ.

reparației, cooperativa este 
obligată să vă elibereze do
vezile necesare pentru a 
restitui televizorul maga
zinului de la care l-ați 
cumpărat în schimbul altui 
aparat.

• Același răspuns și 
pentru tovarășul TUDO- 
SIA LAZAR, tot din Vul
can.

• AURA IONESCU, Pe
trila. Din verificările făcu
te la fața locului, în le
gătură cu sesizarea dum
neavoastră, am constatat 
că în magazinul la care 
vă referiți nu erau borca
ne cu șerbet, iar în cele
lalte unități unde se mai 
găsește un asemenea pro
dus, conform actelor nor
mative în vigoare, au ter
menul- de garanție prelun
git-
• AUREL STAIUU, Pe

troșani : Conducerea S.U.T. 
Livezeni ne-a comunicat) 
că intr-adevăr vi s-a reți
nut greșit din retribuție, 
iar luna aceasta vă va fi 
restituită suma. Sesizarea 
dv. s-ar fi putut rezolva 
operativ dacă v-ați fi a- 
dresat direct conducerii 
secției.
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Fotbal, divizia A

Poli Iași Jiul 2-0 (2-0)

Oaspeții au
calculul

D I V I Z I A
un meci al ambițiilor

Minerul Vulcan — Minerul Lupeni 1—1 (0—0)

c
Două reprize.

în ultimele etape, su
porterii din dealul Copou- 
lui au avut parte numai 

satisfacții, politehniștii 
ieșeni au strîns maximum 
de puncte, iată de ce Jiul 
nu se aștepta la o vizită 
fructuoasă, nădejdea în
tr-un egal era întreținută 
mai ales de posibila ne
șansă a gazdelor. în prima 
repriză, oaspeții, lipsiți de 
aportul lui Rusu, s-au ma
sat în apărare, nereușind 
să stăvilească impetuoase
le atacuri ale moldoveni
lor, bine lansați de Romi- 
lă. Primul gol a fost mar
cat în min. 8, cînd Simio- 
naș a executat o lovitură 
directă de pe aripa stingă. 
Cryncscu a șutat puternic, 
Cavai n-a putut reține balo
nul și Costea, venit din 
urmă l-a introdus în pla
să. în tabăra Jiului s-a ac
ceptat deja ideea înfrînge- 
rii,“ Romilă, de atîtea ori 
„nașul" echipei din Vale, 
a mărit handicapul, în min. 
35, într-o manieră persona
lă “ a pornit într-o cursă 
solitară, a driblat tot ce 
a întîlnit în cale, inclusiv 
pe Cavai <și... 2—0.

Calculul hîrtiei se confir
ma... ’ ■ •‘ c

Abia după pauză, elevii 
lui Oaidă și Ene II au 
ieșit în atac, partida s-a e- 

’ chilibrat, cronicarul de spe
cialitate al ziarului ieșean 
ne mărturisea, într-o con
vorbire telefonică, faptul 
că galeria a răsplătit cu 
aplauze ambele combatan
te. Combinațiile rapide, 
poate și datorită frigului, 
s-au închegat în zona me
diană, spre buturi atacan- 
țij s-au precipitat însă, au 
ezitat să șuteze sau au ra
tat în poziții favorabile. în 
fața careului lui Cavai, 
foarte bine a acționat Bă* 
din, plasamentul și sigu
ranța sa îa intervenții au

salvat echipa de trei situa
ții foarte periculoase. In 
același timp, Dănilă are pe 
conștiință cel puțin două 
ocazii rarisime. Nici Bucu 
n-a scăpat însă de emoții, 
Bucurescu, cel mai în ver
vă atacant oaspete, s-a re
marcat prin cîteva incisi
ve curse, o dată chiar a 
pătruns în careu, dar . a 
întîrziat șutul, într-o altă 
fază a fost ținut de tricou 
de debutantul Nepotu, lo
vitura liberă irosindu-se în 
noianul de ratări. Forma
ția din Vale ar fi putut să 
înscrie și în min. 64, dar 
lovitura liberă- executată 
de . Mulțescu (cel puțin a- 
șa s-a văzut prin ceață) 
sore vinclu a fost deviată 
din spațiu] porții, cu un 
reflex inspirat, de ultimul 
apărător al ieșenilor.

Iată cum, ca și în pre
cedentele partide. Jiul „de
monstrează" o supărătoare 
timorare în perioada de ta
tonare a adversarului, nu 
reușește șă-și organizeze 
jocul de apărare. „încălzi
rea" echipei se petrece a- 
bia în mitanui secund, cînd 
deja deznodămîntul este u- 
șor previzibil, cînd tabela 
de marcaj arată un scor 
favorabil gazdelor. Cum 
poate i'i explicat și, mai a- 
les, învins tracul care cu
prinde o formație matură; 
și la propriu și la figurat, 
în fața, unor adversari că
rora, nu de mult, le pro
voca complexe de inferio
ritate?

Binecunoscuta rivalitate 
sportivă dintre fotbalul 
vulcănean și cel lupeneari 
(rivalitate care, din păcate, 
în meciul de care ne ocu
păm, a fost greșit înțelea
să de unii jucători-și spec
tatori) a atras în tribunele 
stadionului din Vulcan 
peste 4000 de spectatori. 
De teamă să nu se repete 
semieșecul din etapa pre
cedentă, gazdele se dezlăn
țuie încă- din start. în pri
ma repriză, ei au o supe
rioritate teritorială eviden
tă pe care nu o concreti
zează însă, deoarece, fie că 
Stoenescu (min. 12, 26 și 
30) sau Nemeș (min. 8 și 
40) ratează din poziții fa
vorabile, fie că portarul 
oaspeților, Homan( min. 11, 
19, 36 și 42) sau Burdan
giu (min. 10 și29) au inter
venții salvatoare. Oaspeții 
nu s-au complăcut într-un 
joc exclusiv de apărare, 
încurajați de aproximativ 
2000 de suporteri (dintre 
care mare parte au făcut 
drumul dus-întors pe jos) 
au avut și ei în această pe
rioadă cîteva acțiuni peri
culoase, prin Leea și Voi- 
cu, în minutele 33, 41, res
pectiv, 24. F _ '
ma că prima repriză 
cheiată cu un scor alb, 
desfășurat într-o notă 
sportivitate, exeeptînd 
teva durități izolate, 
reluare, replica oaspeților 
este mai bună, dar tocmai 
cînd se părea că jocul s-a

Se. poate afir-
— -....  în-

s-a 
de 
cî-
La

echilibrat, se deschide sco-. 
rul, în min. 61. Iată faza : 
Davidescu pătrunde în dri
bling printre trei adversari, 
dar cînd să șuteze este a- 
tacat din spate de Dumitru 
și arbitrul dictează prompt 
penalty. Execută plasat A- 
runcuteanu și 1—0. Din a- 
cest minut jocul degenerea
ză și din vina arbitrului 
care scapă jocul, din mi
nă, nesancționînd 'faulturi
le grosolane ale lui Stoe- 
nescu și Haiduc, pe de o 
parte, și Ml Marian, pe de 
altă parte. Deciziile erona
te culminează cu cea din 
min. 70 cînd lancu pri
mind o minge, în careul 
advers (degajase cu capul 
Aruncuteanu) este oprit pe 
motiv de ofsaid. în acest 
moment cîțiva spectatori 
încearcă escaladarea gar
dului, dar organele de or
dine intervin cu promptitu
dine. Gazdele cedează trep
tat inițiativa și în min. 83 
avea să se decidă rezulta
tul de egalitate : la o lo
vitură liberă acordată pen
tru fault asupra lui Tudor, 
care este înlocuit cu Z'a- 
te, M. Marian 
Rus aflat pe
mingii prelungește în 
reul de 6 m advers, de un
de Burdangiu, sub priviri
le uluite ale apărătorilor 
gazdă, trimite cu capul în 
plasa porții lui Constantin.

UNIREA ALBA IULIA 
— ȘTIINȚA PETROȘANI 
2—1 (0—1). în prima repri
ză, studenții au evoluat 
destul de bine, apreciază 
antrenorul lor, Gh. Irimie, 
adică grupat în apărare, 
cu contraatacuri pertinente, 
care au surprins deseori 
gazdele pe picior greșit. O 
asemenea fază s-a consu
mat în min. 21, cînd Velco- 
tă l-a pus în cursă pe 
Corcea. După ce a depășit 
fundașii ■ centrali adverși, 
înaintașul Științei a șutat 
sec pe lingă ultimul apără
tor, deschizînd scorul. Du
pă pauză, studenții resimt 
lipsa în teren a lui 
ceanschi, Tismănaru 
Gulea — accidentați, 
reușesc să păstreze balonul 
în atac, motiv pentru care

Se-
Și 

nu

în preajma buturilor lui 
Bogheanu se înmulțesc fa* 
zele „fierbinți". în min. 67. 
survine egalarea — pe a- 
ripa stingă, Hanganu nU 
reușește să-și stopeze ad
versarul direct, care pa-: 
sează înapoi și Bănică in-» 
troduee balonul în plasă. 
Pe fondul unui joc echili
brat, oaspeții ratează cîte
va ocazii prin Dumilreasa, 
Popescu, Velcotă, șutind 
cu întîrziere. Unirea, însă, 
își adjudecă, din min. 85, 
ambele puncte, cînd Moldo
van recuperează un balon 
în preajma careului mare 
și șutează în colțul stîng, 
gol validat de foarte a- 
tentul arbitru V. Ciocan 
din Bistrița.

Sever NOIAN

Un apel pentru 
reîntronarea unei tradiții

DIVIZIA A

centrează, 
traiectoria

ca-

Deunăzi, maestrul spor
tului Gogu Tonca își ma
nifesta în mod vădit bu
curia. Juniorii, de care se 
ocupă nu de multă vre
me, . au reușit cîteva per
formanțe de invidiat, în
tre care victorii asupra u- 
nor combatante cu 
diții și „pepiniere" 
au dat succesului 
nai nume sonore. Șj
ce e demn de relevat, ti
nerii fotbaliști din Vale 
au învățat un lucru esen
țial : drumul spre afirmare

tru
care 

națio- 
ceea

Alexandru TATAR

al unei echipe, chiar da
că nu e pavat numai cu 
victorii, trebuie căutat... 
la poarta adversarului, a- 
dică să înscrie gol.

...Cu sprijinul conduce
rii . clubului, antrenorul

' Tonca a alcătuit și un lot 
lărgit de copiii, din care, 
desigur cu vremea se voir 
afirma și fotbaliști de 
prim rang și din Valea 
Jiului. Noua atitudine 3 
clubului față de copii și ju* 
mori merită aplaudață* 
însă nu ne va aduce , sa- 

•■* tisfacții, dacă la împlini* 
rea celui mai de preț 
ziderat al fotbalului dinș 
municipiul nostru, nu își! 
vor aduce contribuția

de*

Ion VULPE

DIVIZIA C8

Duel în care Greu se 
lasă... greu învins de 
Burdangiu. Și totuși 
scorul a rămas în final 
1—1. (Fază din derbiul 
minerilor din Vulcan și 
Lupeni).

toți 
factorii îndrituiți! cu des* 
tineie balonului' rotund. 
Ne referim în speță la 
profesorii de educație ft- 
zică șl sport, la instructo
rii sportivi și antrenorii i 
de fotbal de la echipele 
divizionare și județene ca
re au datoria, măcar mo* 
rală, de a-și aduce obolul 
la această acțiune de an
vergură, care să se sol
deze cu cele- mai bune re* 

lb’..:, a aceaș* 
nevoie neapă* 

mari*

Pentru

REZULTATE TEHNICE : F.C. 
Baia Mare — „Poli" Timișoara 
0—2, F.C. Olimpia — A.S.A. 1—0, 
F.C. Argeș — Gloria 2—0, Dina
mo — Steaua 1—I, F.C. Corvi- 
nul — „U“ Craiova 1—1, U.T.A. 
— S.C. Bacău 1—1, C.S. Tîrgo
viște — Sp. studențesc 3—0, „Po
li" Jași — Jiul 2—0, Chimia ■— 
F.C. Bihor 3—1.

CLASAMENTUL
7
8
7
8

Steaua
F.C. Argeș 
„Poli" Iași 
F.C. Baia Mare
Dinamo
C.S. Tîrgoviște
„U" Craiova
F.C. Oumpia
U.T.A.
S.C. Bacău
Sp. studențesc
Jiul
A.S.A.
F.C. Corvinui
Gloria
Chimia ]
F.C. Bihor 
„Poli" Timiș.

ETAPA VIITOARE 
U.T.A , Sp. studențesc ■

14
14
14 

: 14 
. 14 5

14
14
14
14
14
14
14
14
14'
14

14
14
14

7
5
7
5
6
4
5
4 5
5
5
3
4
3

4
1
3
1
6
2
5
1
4
2

3 25-16
5 22-15
4 15-10
5 16-14 17
3
5
4
o
5
6

5 5
3 6

5
7
7
6
8
8

18
17
17

2
2
5
2
3

17-10 16
16-13 16

15
15
14
14
13
13
13
12
12
11
10
9

18-12
la-io
21-16
17- 12
18- 20
16-18
14- 21
18-21
16-23
15- 26
16- 24
10-18

Gloria 
F.C. Ba

ia Mare, F.C. Bihor — F.C. Cor- 
vinul, A.S.A. — „Poli" Iași, S.C. 
Bacău — Dinamo, Jiul — C.S. 
Tîrgoviște, „Poli" Timișoara — 
Chimia, Siea’ua — #.C., Argeș, 
„U" Craiova — F.C. Olimpia.

« .

DIVIZIA C 7
... ; ■■

REZULTATE TEHNICE : Bis
triță Băbeni — Dierna Orșova 
1—2, C.F.R. Craiova — Cons
tructorul Tg. Jiu 2—0, Minerul 
Vulcan — Minerul Lupeni 1—1, 
Pandurii Tg. Jiu — Gloria Dro- 
beta Tr. Severin 6—1, Minerul 
Motru — Chimistul Rm. Vîlcea 
3—0, Lotru Brezoj — Metalurgis
tul Sadu 1—0, Metalul Rovinari 
— Constructorul Craiova 2—0, 
Progresul Băilești — Unirea Dră- 
gășani 3—1.

CLASAMENTUL
Pand. Tg. Jiu 14 12 1 1 45-11 25
C.F.R. Craiova 14 9 4 1 28- 8 22
Dierna Orșova 14 8 2 4 29-20 18
Min. Lupeni 14 8 1 5 26-13 17
Lotru Brezoi 14 7 1 6 14-15 15
Min. Vulcan 14 5 4 5 16-16 14
Constr. Craiova 14 5 4 5 19-20 14
Met. Rovinari 14 6 2 6 20-21 14
Chim. Rm. V. 14 5 2 7 13-15 12
Gl. Dr. Tr. Sev. 14 6 0 8 19-34 12
Min. Motru 14 4 3 7 23-18 11
Prog. Băilești 14 5 1 8 20-25 11
Met. Sadu 14 3 4 7 18-20 10
Unirea Drăg. 14 4 2 8 17-25 10
Bistrița Băbeni 14 4 2 '8 10-33 10
Constr. Tg. Jiu 14 4 1 9 13-26 9

ULTIMA ETAPA : Minerul Lu
peni — Pandurii Tg. Jiu, Meta
lurgistul Sadu — Minerul Motru, 
Dierna Orșova — C.F.R. Craio
va, Constructorul Craiova — Mi
nerul Vulcan, Unirea Drăgășani 
-**. Bistrița Băbeni, Gloria Dr, 
Turnu Severin — Progresul Băi
lești, Constructorul Tg. Jiu — 
Lotru Brezoi, Chimistul Rm. Vîl- 
cca — Metalul Rovinari.

REZULTATE TEHNICE : 
C.F.R. Simeria — Gloria Reșița 
2—0, C.I.L. Blaj — Vulturii tex- 

■ ti’a Lugoj 1—0, Unirea Alba lu
lls — Știința Petroșani 2—1, E- 
lectromotor Timișoara — Metalul 
Bocșa 5—0, Laminorul Nădrag — 
Metalul Oțelu Roșu 1—0, Mine
rul Ghelar — Unirea Sînnicolau 
Mare 5—0, Unirea Tomnatic — 
I.C.R.A.L. Timișoara 5—1, Meta
lul Hunedoara — Minerul Ora vi
ța 1—0.

CLASAMENTUL

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE; Ex

plorări Deva — Aurul Certej 
2—0, I.M.C. Bircea — Minerul 
Paroșeni 3—4, Auto Hațeg — 
C.F.R. Petroșani 1—0, Parîngul 
Lonea — Metalul Crișcior 4—0, 
I.G.C.L. Hunedoara — Metalul 
Simeria 4—1, Minerul Aninoasa 
— Dacia II Orăștie 2—1, Mine
rul Uricani — Constructorul Hu
nedoara 1—1, Preparatorul Pe- 
trila — Preparatorul Teliuc 7—3.

CLASAMENTUL

O-

Vuit. tx. Lugoj 14 8 2 4 27-13 18
Unirea Tom. 14 7 4 3 27-14 18
Lam. Nădrag 14 8 2 6 28-16 18
Unirea A.I. 14 8 1 5 18-11 17
Unirea S.M. 14 8 1 5 18-16 17
Electr. Tim. 14 6 4 i 23-14 16
Min. Ghelar 14 6 2 6 21-17 14
Știința Petroș. 14 5 4 5 21-21 14
Min. Oravița 14 5 4 5 17-20 14
I.C.R.A.L. Tim. 14 6 2 6 15-23 14
Gloria Reșița 14 5 2 7 19-20 12
C.F.R. Simeria 14 4 3 7 13-16 11
C.I.L. Blaj 14 4 3 7 10-17 11
Met. Huned. 14 4 3 7 10-26 11
Met. Oț. Roșu 14 4 2 8 13-21 10
Met. Bocșa 14 4 2 8 13-26 10

MinerulULTIMA ETAPA: 
ravița — Electromotor Timișoa
ra, Metalul Oțelu Roșu — Mine
rul Ghelar, Unirea Sînnicolau 
Mare — Unirea Tomnatic. 
I.C.R.A.L. Timișoara — Lamino
rul Nădrag, Metalul Bocșa — 
Metalul Hunedoara, Știința Pe
troșani — C.F.R. Simeria, Vultu
rii textila Lugoj — Unirea Alba 
Iulia, Gloria Reșița — C.I.L. Blaj.

Expl. Deva 15 12 2 1 42- 7 26Min. Paroș. 15 10 3 2 38-16 23.
Aurul Certej 15 8 2 5 27-25 18Constr. Hd. 15 7 3 5 30-14 17
Dacia II. O. 15 8 0 7 28-20 16
Min. Anin. 15 7 2 6 28-25 16
Min. Uricani 15 6 4 5 27-27 16
I.M.C. Bircea 15 6 2 7 35-30 14
Prep. Petrila 15 7 0 8 24-29 14
Met. Simeria 15 6 1 8 22-28 13
C.F.R. Petroș. 15 6 0 9 27-35 12
I.G.C.L. Hd. -15 6 3 6 24-31 11
Auto Hațeg 15 5 3 7 18-21 9
Met. .Crișcior 15 4 1 10 13-28 9
Parîngul L. 15 5 2 8 24-27 8
Prep. Teliuc 15 o 2 11 18-60 6

zultate. 
ta nu-î 
rat de 
ci de 
pasiune 
tarea virtuoșilor 
lui rotund și de 
stabilitate profesională.

Vă sîmțiți în stare, 
stimați tehnicieni 
ai balonului rotund 
din Vale, să vă aduceți 
„obolul" la această acți
une de „reautohtonizare" a 
fotbalului în municipiul 
nostru ? (I.V.).

vorbe
ochi . ageri, de» 

pentru depis- 
balonu* 
respon-

FOTBAL. Campiona* 
național de junioritul

Politehnica Iași — Jiul Pe* 
troșanj 4—-1. Camponatul 
republican de juniori 
C.S.Ș. Petroșani — C.S, 
Șoimii Sibiu 1—2, Mure
șul Deva — Jiul Petroșani 
3—0,

Cu etapa de duminică e ~ tra; 
cortina peste turul campionatului 
județean de fotbal. Avînd o com
portare constant bună.' formația 
Explorări Deva, a cucerit titlul 
de campioană de toamnă. După 
cUm arată șj clasamentul, echipa 
Minerul Paroșeni s-u clasat pe 
locuh doi. La echipele Parîngul 
Lonea, , Auto, Hațeg și I.G.C.L. 
Hunedoara' neconcordariță între 
mec.ui.le sau egale și
nurțiatill de- puncte*, este! urmare 
-a pierderii a cîte patru puncte 
pentru nepărticipareă la „Cupa 
României".

s-a tras
® POPICE. Campionatul 

municipal : Constructorul 
Minier Petroșani — Mine
rul Vulcan 4562 — 4641 p, 
d. Cei mai preciși aruncă* 
tori ai bilei de textolit 
s-au dovedit Adalbert To* 
kar cu 799 p.d. de la echi
pa gazdă, Iacob Scheianu, 

• 820 p.d., Mihai Popă, 817; 
p.d. și Bela Schuler cu 812 
p.d. de la echipa oaspete.

• RUGBI. Campionatul 
juniorilor: Carpațî Mîrșa 
Avrig — C.S.Ș. Petroșani 
24—4.i
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu 
reprezentanți ai armatei și Ministerului de Interne

1 miri -kt

• (Urmare din pag. 1) Io-

yotamentului nețărmurit și 
înaltei prețuiri pe 
toți fiii țării, ce-și 
tori a sub drapelul 
ei, le nutresc la fel 
întregul popor, față 
gloriosul Partid 
»îst Român, față de 
cretarul general al 
dului. președintele 
mjei, Comandantul 
iprem al forțelor 
armate, tovarășul 
Ceaușescu.

Au luat cuvîntul gene- 
ral-colonei Ion Coman, mi- 
nistrul apărării naționale, 
general-locotenent Mircea 
iMocanu, general-locotenent 
Ion Șuta. George Homoș- 
[tean, ministrul de interne, 
colonel Mihail Mitrea, co
lonel Gheorghe Dănescu, 
colonel Dumitru Bucur și

care 
fac da- 

patri- 
ca 
de 

Comti- 
se- 

parti- 
Rornâ- 

su- 
noastre 
Nicolae

general-maior Lucian 
neșcu.

Primit cu puternice 
însuflețite 
cuvîntul 
NICOLAE 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, Co
mandant suprem al for
țelor noastre armate.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a 
urmărită cu profund 
teres și subliniată în 
potaie rînduri cu înde
lungi aplauze și ovații. 
Participants, și prin ei 
toți ostașii țării și lucră
torii Ministerului de In
terne, și-au manifestat to
tala aprobare și sprijinul 
unanim față de poziția de
legației române, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
la Consfătuirea Corni te*

Și 
luaturale, a 

tovarășul 
CEAUȘESCU,

fost
to
re*

tulul Politic. Consultativ 
al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, 
care răspunde în cel mai 
înalt grad intereselor su
preme ale națiunii noas
tre socialiste, cauzei in
dependenței și suveranită
ții naționale, destinderii, 
colaborării și păcii în în
treaga lume.

Totodată, ei au dat ex
presie profundei apreci
eri față de modul strălucit 
în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a expus 1-a Cons
fătuire orientările funda
mentale și consecvente ale 
României în problemele 
dezbătute, dovedind și cu 
această ocazie, spiritul 
consecvent revoluționar și 
patriotismul fierbinte, slu
jirea plină de abnega
ție a aspirațiilor poporu
lui nostru, devotamentul 
față de interesele gene-

prcsie profundei

î-alg ale. socialismului,, pro
gresului și păcii în lume. 
Și acum, ca întotdeauna, 
armata noastră și lucrăto
rii Ministerului de In
terne și-au reînnoit cu 
putere angajamentul de a 
ridica necontenit nivelul 
do pregătire, de luptă și 
politică a unităților și ma
rilor unități, de a se afla 
întotdeauna sub comanda 
Partidului și guvernului 
țării, de a fi mereu la 
ordinele poporului român, 
de a-și face cu credință 
datoria sacră față de pa
trie, de a apăra cu fer
mitate și cu. vigilență cu
ceririle revoluționare, ale 
națiunii noastre, munca sa. 
pașnică și realizările 
ținute în construcția 
eialistă, libertatea și 
dependența Republicii 
cialiste România.

ob- 
so- 
in- 
So-

CREȘTERII
CHELTUIELILOR MILITARE

România se pronunță ferm 
împotriva cursei înarmărilor

pog. O[Urmare din

a o- 
chel- 

Consec- 
dq- 

între 
e- 
în- 

Româ- 
arena

Tratatu- 
dezbă- 

țara 
de-

Negocierile egipteano-israeliene
Declarația președintelui Sadat

CAIRO 27 (Agerpres). — 
Relevînd că „mai sînt de 
rezolvat probleme difici
le cu Israelul și că re
glementarea acestora va 
necesita timp“, președin
tele Egiptului, Anwar El 
Sadat, s-a declarat totuși 
optimist în cursul unei 
conferințe de presă. „Sînt 
sigur că mal devreme sau 
mai tîrziu vom semna 
acord", a subliniat el.

Președintele Sadat a 
ratat că documentul 
lucru privind poziția 
gipteană

un

mis președintelui S.U.A., 
Jimmy Carter, nu va fi. 
gata decît marți, 28 no
iembrie. El a precizat că 
a formulat „unele obser
vații" îri legătură cu pro
iectul de document pre
zentat Comitetului teh
nic pentru negocieri, con
dus de vicepreședintele 
Husni Mubarak.

Șeful statului 
a declarat că Ia 
negocierilor cua- 

de

în cadrul nego
cierilor de la Washington 
care trebuia gă fie trans-

egiptean 
reluarea 
Israelul 

„va trebui găsit un litif*. 
baj adecvat între cele do
uă părți pentru ca' ele să 
poată realiza ceea ce lu
mea întreagă așteaptă de 
la Egipt și Israel".

respmgerea hotărîtă 
ricărui impuls dat 
tuielllor militare, 
.vența acestei poziții, 
plina concordanță 
vorbă și faptă sînt 
locvent ilustrate de 
țreaga activitate a 
®iei socialiste pe
mondială, de înscrierea 
Stăruitoare a obiectivelor 
dezarmării în toate do
cumentele internaționale 
ale țării noastre, de repe
tatele propuneri construc
tive formulate vîzînd tre
cerea la măsuri concrete 
de încetare a cursei înar
mărilor, de înghețare și re
ducere a bugetelor milita
re și efectivelor forțelor 
armate, ca premise pen
tru realizarea de pași con- 
ereți pe calea dezarmă
rii-

Profund atașată cauzei 
securității în Europa, ac- 
ționînd permanent pen
tru aplicarea în viață, ca 
un tot unitar a prevede
rilor Actului final de la 
Helsinki, România subli
niază cerința primordia
lă a măsurilor de dezan
gajare militară și dezar
mare pe continent — ca și 
to restul lumii — fără 
de care nu poate fi con
cepută realizarea unei a- 
devărate securități. Au 
de aceea o importanță de
osebită propunerile de de
zangajare preconizate în 
Declarație — cum sînt 
propunerile privind retra
gerea trupelor în grani
țele naționale și lichida
rea bazelor militare pe te
ritoriul altor state, di
minuarea rolului blocuri
lor militare și crearea 
condițiilor pentru dizolva
rea concomitentă a Tra
tatului de la Varșovia și 
N.A.T.O., lichidarea po
liticii de bloc, ca pre
misa a înseninării clima
tului politic internațional, 
reducerii fenomenelor 
tensiune, confruntare 
suspiciune, a creșterii în
crederii între popoare, a 
dezvoltării unei largi și 
rodnice conlucrări pașnice 
între toate statele.

Deplina adeziune a în
tregului nostru popor o 
întrunește, de asemenea, 
poziția delegației româ
ne condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în le
gătură cu unele proble-

de
Și

me militare ale 
lui de Ia Varșovia 
tute la consfătuire ; 
noastră nu se poate 
clara de acord cu adop
tarea unor măsuri ce nu au 
fost convenite între toate 
statele membre, așa cum 
prevede însuși Tratatul. 
Partidul și guvernul nos
tru se preocupă. perma
nent de asigurarea capa
cității de apărare a patri
ei.' Totodată, pînă la li
chidarea blocurilor [ mili
tare, țara noastră 
voltă colaborarea 
ră cu celelalte țări mem
bre ale Tratatului de la 
Varșovia, respectîndu-și 
astfel îndatoririle ce-i re
vin. Temelia acestei 
laborări o constituie 
și în acest domeniu, 
pectarea principiilor 
dependenței și suveranită
ții naționale, deplinei e- 
galități. Șituîndu-se pe a- 
ceastă poziție, partidul 
nostru apreciază că mă
surile de menținere a ca
pacității de apărare nu tre
buie să frîneze realizarea 
programelor de dezvoltare 
economică, de ridicare a 
nivelului de trai al mase
lor populare. Pentru că, 
dezvoltarea economică, suc
cesele în edificarea noii 
orfnduiri contribuie atît la 
afirmarea superiorității so
cialismului, ca societate 
nouă, avînd ca vocație și 
conținut fundamental
pacea și bunăstarea po
porului, cît și la întări
rea capacității de< luptă și 
a hotărîrii fiecărui popor 
de a apăra cuceririle so
cialismului, libertatea 
independența patriei.

Iată de ce, poziția Româ
niei, care se pronunță 
împotriva oricărei esca
ladări a cursei înarmări
lor, pentru reducerea și 
nu pentru sporirea chel
tuielilor militare, pen
tru trecerea efectivă la 
măsuri eficiente de natură 
să favorizeze destinderea 
și securitatea, să netezeas
că drumul spre înfăptu
irea obiectivului istorie al 
dezarmării generale, co
respunde pe deplin rațiu
nii politice, intereselor po
porului nostru, ale 
lalte popoare care cons
truiesc socialismul, 
cauzei generale a păcii și 
destinderii în întreaga lu
me.

dez-
milita-

res- 
în-

Și

celor-

ale

Să stopăm acumulările de noi 
distrugere!

de copii de vîrstă școla
ră nu au posibilitatea să 
învețe să scrie și să ci
tească ; peste 800 milioane 
de adulți sînt complet a- 
nalfabeți ; aproximativ 1,5 
miliarde duc lipsă de a- 
sistență medicală califica
tă.

Acestea sînt doar cîteva 
din concluziile studiului 
care probează discrepanța 
flagrantă dintre risipa de 
fonduri și eforturi pentru 
înarmare, pe de 0 parte, 
și penuria de mijloace și 
fonduri necesare asigură
rii existenței., decente a 
zeci de milioane, de oa
meni în. țările în curs de 
dezvoltare și a milioane 
de oameni ai muncii 
țările dezvoltate» pe 
altă parte. Sînt însă 
cluziile care pun în 
dență, totodată, 
tea stringenta de a se în
treprinde acțiuni hotărî- 
te pentru oprirea cursei 
monstruoase a înarmărilor, 
pentru stoparea acumulă
rilor de noi capacități 
distrugere, 
clieltuielî 
pentru state și constituie 
un pericol crescînd la a- 
dresa păcii. Consecventă 
politicii sale constructive 
de pace, România socia
listă a spus din nou, zi
lele acestea, prin glasul 
cel mai autorizat, 
al secretarului 
partidului, 
republicii, 1 
Nicolae Ceaușescu, un NU 
hotărît înarmărilor și s-a 
pronunțat constant pen
tru trecerea de Ia vorbe 
la fapte în domeniul mă
surilor de dezarmare.

capacități de
Ediția din acest an a 

Anuarului Institutului in
ternațional pentru 
tari în problemele 
cil — SIPRI, din 
kholm, 
timp înaintea 
rii. sesiunii speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, a 
pus în evidență cîteva da
te noi cu privire la esca-' 
ladarea permanentă a 
cursei. înarmărilor și con
secințele acesteia. Iată cî
teva din concluziile aces
tui studiu:

♦ Sumele irosite pen
tru înarmări s-au ridicat, 
în 1977, la cifra astrono
mică de 400 miliarde do
lari, adică peste un mi
liard dolari pe zi sau cir
ca un milion pe minut;

Armele existente 
arsenalele statelor au 
capacitate explozivă 
lă egală cu cea a 
milion de bombe de 
rimea celei 
Hiroshima, 
arme ar fi 
secințele ar 
bile ;

• Cheltuielile militare 
globale sînt echivalente cu 
două cincimi din totalul 
produsului național brut 
(P.N.B.) al tuturor țări
lor în curs de dezvoltare; 
ele sînt egale cu P.N.B. 
al tuturor țărilor din 
merîca Latină.

Aceste cheltuieli — 
spun© în. același Anuar 
se fac în ciuda faptului 
circa 570 milioane 
meni de pe glob suferă de 
malnutriție; aproximativ 
2,8 miliarde oameni nu 
dispun de surse igienice 
de apă potabilă; circa un 
miliard de persoane nu 
au locuințe corespunză
toare ; peste 250 milioane

ceree- 
pă- 

Stoe- 
apărut cu puțin 

desfășură-

în 
o 

tota- 
unui 
ma

la 
aceste 

con- 
fi inimagina-

aruncate 
Dacă 

folosite,

A-

se

că 
oa~

din
.de 

eon- 
evi- 

necesita-

de
care propun 
împovărătoare

acela 
i general al 
președintele 

t o varăș u1

Ștefan NICOLAE

„Alternativele producției de arme“
LONDRA 27 (Agerpres). 

— La Londra a avut loc 
seminarul internațional 
„Alternativele producției 
de arme", organixat de 
Forumul internațional de 
legătură al forțelor pă
cii și un grup de orga
nizații militante pentru de
zarmare și pace din An
glia. La lucrările Semina
rului au participat 
prezentanți din 17
între care și din România.

Numeroși delegați au

re-
țări,

subliniat necesitatea strin
gentă a frînării cursei 1- 
narmărilor și trecerii neîn- 
tirziate la măsuri concrete 
de dezarmare. In, context, 
a fost relevat rolul nefast 
pe care îl poate avea «- 
doptarea unor noi mă
suri de stimulare a cursei 
înarmărilor, printre care 
și asemenea măsuri cum 
sînt cele de începere a 
producției componentelor 
bombei eu neutroni, pre
cum și sporirea bugetelor 
militare.

Noul prjm-ministru al Japoniei
finanțe, l-a învins pe ac
tualul premier și. pre
ședinte al P.L.D.» Takeo 
Fukuda, care, imediat du- 
pă' anunțarea rezultatelor, 
a anunțat că nu se va mai 
prezenta la faza a II-a a 
alegerilor, programată pen
tru vineri. în ' consecință, 
Masayoshi Ohira este con
siderat virtual prim-minis- 
tru 
rea 
bă
re, 
speciale a Dietei.

TOKIO 27 (Agerpres). — 
Luni, la Tokio s-au dat 
publicității rezultatele
din primul tur al ale
gerilor pentru desemna
rea noului președinte, al 
Partidului liberal-democrat 
din Japonia — de guver- 
nâinînt —care devine 
automat prim-minîstru, ca 
urmare a faptului că ma
joritatea în Dietă este de
ținută de liberal-democrați. 
Masayoshi . Ohira, secre
tar general al P.L.D., fost 
ministru de externe și de

CIUDA RESTRIC
ȚIILOR promise de pre
ședintele S.U.A., Jimmy 
Carter, în anul fiscal 1978 
țara sa a bătut recordul 
vînzărilor de arme în stră
inătate — scrie revista 
„Afrique — Asie“. Cifra

FILME

I
I I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Sărbătoarea car
tofilor copți ; Republi
ca : Castelul de nisip; 
Unirea : Al treilea ju- 
rămînt, seriile I-II.

PETRILA : Magazinul 
de antichități.

LONEA Iaroslav Dom
brovsky, seriile I-II.

ANINOASA: Fiecare
moare singur,

VULCAN : Schmidt ta
ce si nu face.

LUPENl — Cultural: 
Cu stele în păr și la
crimi 
resc :

în ochi ; Munciio- 
Ură,

TV.
Teleșcoală.

Roman-foileton :
9,00

al Japoniei, desemna- 
of totală urmînd să ai- 

loc săptămîna viitoa- 
în cadrul unei ședințe

de afaceri, dezvăluită de 
Pentagon, este de 13,6 mi
liarde dolari, adică .-cu 400 
milioane mai mult decît 
în anui fiscal 1976.

ȘEFUL STATULUI AL
GERIAN, Houari Boumedi- 
ene, a ieșit din starea de 
comă profundă, dar sta
rea sănătății sale conti
nuă să fie gravă. Opera
ția pa creier, pe care medicii 
o recomandaseră, nu mai 
este acum oportună,

fără glorie" (reluarea e- 
piSodulUi 14). 10.55 Pu
blicitate. 11,00 în-alb și 
negru : „Nida" — do
cumentar artistic. 11,35 
Telex, 11,40 închiderea
programului. 17,00 Te
lex. 17,05 Teleșcoală.
17,25 Curg de limbă 
engleză. 17.45 Mult e 
dulce... 18.10 Itinerar 
albanez. 18,25 La poalele 
Harghitei — program de 
cîntece și jocuri popu
lare. 18.50 Lecții TV 
pentru lucrătorii din a- 
gricultură. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Un gînd, o ini
mă, un țel...’ Anchetă — 
dezbatere. 20,20 Seară 
de teatru : „Inimi în
flăcărate" de Constantin 
Buică. Premieră pe ța
ră. 22.00 Tinerețea cîn- 
tă — Muzică ușoară, 

10,00 22,15 Telejurnal. 22,30
„Putere închiderea programului.
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Me
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PERSOANA cu copil 
caut cameră de închiriat 
eu acces la baie; Inde
pendenței 3/5 Petroșani. 
(732)

PIERDUT ștampila cu 
amprenta întreprinderii 
de tricotaje Petroșani. Se 
declară nulă. (734)

PIERDUT carnet de 
dent pe numele Costa 
rel Mircea, eliberat

stu- 
Da

de 
Institutul de mine Petro
șani. Se declară nul. (728)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciueiu 
Alexandru, eliberată de 
Preparați» Petrîla. Se de
clară nulă. (729)

P1ERDUT 
serviciu pe 
drea Petru, 
Fabrica de 
nificație Petroșani, 
declară nulă. (731)

n urnele 
eliberată 
morari t și

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA CRISTESCU 
mulțumește pe aceas
tă cale tuturor celor ca
re au fost alături de 
ea la pierderea scumpu
lui lor soț, tată, fiu și 
frate -

CRISTESCU VENUS
A mm ti re a lui va 

rămîne veșnic în inimi
le noastre. (733).
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