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Hotărîrea Conferinței 
organizației municipale de partid 

ghid de acțiune al întregii munci politice 
pentru înfăptuirea exemplara 

a sarcinilor de plan și angajamentelorElaborat minuțios, pe baza sarcinilor politice și e- conomico-sociale ce revin Văii Jiului clin documentele programatice ale Congresului ai XH-lea. proiectul de hotărire supus conferinței municipale de partid a fost îmbogățit cu noi, mă- " suri reieșite din luările de cuvînt și. îndeosebi, din indicațiile trasate în încheierea dezbaterilor. Tn forma să finală, Hotărirea Confe
rinței municipale de partid constituie un îndreptar deosebit pentru noile organe alese — comitetul municipal, cele orășenești și co- . munale, comitetele din întreprinderi și instituții — chemate să dea viață fiecărei măsuri,: fiecărei preve- I deri pentru a asigura un ■ impetuos ritm de dezvoltare eeonomico-socială- a municipiului, pe seama va'o- rificării superioare a potențialului uman și dotării tehnice, creșterii eficienței întregii munci de partid, a activității desfășurate în toate domeniile vieții so- cial-economice.• Din conținutul bogat al hotărîrii se desprinde ca o primă îndatorire ce stă în fața organelor și organizațiilor de partid, intensificarea acțiunilor pentru ca a- nui 1979 să fie încheiat cu rezultate cît mai bune. In activitatea -minieră sînt create toate condițiile ne- cesăre realizării planului și angajamentelor, iar pe șșfeitiere timpul încă optim îngăduie grăbirea ritmului de. execuție pentru recuperarea unor întîrzieri față de grafice. Se desprinde, de a- seinenea, îndatorirea de a se acționa cu maximă responsabilitate pentru preluarea sarcinilor anului 1980 și

încheierea cincinalului cu realizări superioare, la nivelul posibilităților și fie măsura sprijinului primit de Valea Jiului din partea conducerii de partid și de stat.Hotărîrea conferinței municipale de partid accentuează, în contextul refeii- rilor făcute mai sus, o idee majoră : de modul cum vor 
fi îndeplinite sarcinile a-

ganelor nou alese, atingîn- du-și pe deplin scopul de a căuta modalități concrete pentru perfecționarea muncii. Este, de asemenea, sugestivă participarea amplă a vorbitorilor — secretari ai comitetelor de partid, muncitor; cu temeinică experiență profesională, cadretehnico-inginerești și conducători ai întreprinderilor, e- conomiști, medici și din rîn- din

multilaterală a municipiului, de grăbirea ritmului de progres și creșterea continuă a bunăstării oamenilor muncii.o seamă din propunerile făcute în cadrul dezbaterilor se referă consemnările noastre inserate în ziarul de azi. Pentru a prilejui cititorilor cunoașterea cît mai multor . prevederiHotărîrea conferințeimunicipale de partid. în zilele următoare vor fi publicate editoriale pe marginea acestui important document de partid.

«aur vsr țsmsr --.
schimb Nicolae Șerban și minerului CosticS Imbrea, 
care-I au în mijlocul lor pe harnicul brigadier Francisc 

Bartha, de la sectorul IV al minei Petrila, e justifi
cată pe deplin. Cele peste 1000 tone de cărbune ex
trase în Plus de la începutul anului se majorează cu 
fiecare șut. Foto : I. LICIU

nului 1979 și ale întregului 
cincinal vor depinde reali
zările din etapa următoare 
— cincinalul 1981—1985 — o 
etapă marcată de exigențe 
cantitative și calitative spo
rite. Atenția organelor și organizațiilor de partid din domeniul minier va trebui să. fie îndreptată spre îndeplinirea întocmai a programelor de mecanizare, de creștere a productivității muncii și economisire a e- nergiei electrice și combustibilului. Sn principal, - a- cestea constituie pîrghiile ce trebuie acționate pentru a obține creșterea mediei producției fizice și depășirea indicatorului planificat la valoarea producției nete, îndatoriri concrete, mobilizatoare revin și organelor și organizațiilor de partid din construcții, transporturi, cercetarea tehnologică,. în-, vățămînt, din toate celelalte domenii unde activitatea trebuie să fie - străbătută de maximă responsabilitate în înfăptuirea sarcinilor specifice.Numeroasele propu neri făcute de participant» la dezbateri, dar mai ales conținutul lor reflectă faptul deosebit de pozitiv că adunările și conferințele de a- legeri din întreprinderi, instituții. localități au ridicat exigențe majore în fața or

dui celorlalte categorii de oameni ai muncii — care au creat imaginea interesului crescînd și răspunderii profunde față de evoluția
Angajare plenară pentru 

realizarea sarcinilor de plan 
la producția de

— Ne angajăpi ca în 
cinstea, Congresului al 
XH-lea' să majorăm plusul 
acumulat pînă la această 
dată cu încă 5000 tone de 
cărbune cocsificabil, declara în încheierea cuvîntu- lui său, secretarul comitetului de ..partid al minei Lupeni, loan Sav. Optimismul acesta, puternica angajare muncitorească s-a manifestat la toți vorbitorii, conducători de formații de lucru sau de întreprinderi. In numele colectivelor pe. care le reprezentau, ei se angajau să obțină noi succese, noi fapte de muncă în cinstea marelui eveniment politic al anului — Congresul al Xll-lea. Au fost ' evidențiate preocupările și căile de creștere a producției zilnice de cărbune extras unde, Un loc primordial îl ocupă mecanizarea com-

cărbune extrasplexă a principalelor lucrări din subteran, idee susținută convingător de directorul tehnic al Combinatului minier Valea Jiului, inginer Iulian Costes- cu, ds minerul șef de brigadă de la mina Paroșeni 1 lie Filiche, de maistrul electromecanic Constantin Lupulescu de la mina Lupeni, Ion Cojocariu, miner șef de brigadă la mina Lo- nea și inginer Gheorghe Giuclea, directorul minei Aninoasa. Vorbitorii au subliniat sarcinile care le revin în ceea ce privește calificarea, policalificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a celor care exploatează și vor exploata utilajele moderne, de mare productivitate, a.u evidențiat măsurile ce trebuie întreprinse pentru adaptarea utilajelor la condițiile spe-
(Continuare în pag. a 2-a)

Minerii de la Ani
noasa, consecvenți 

în realizări
Colectivul de oamenj 

ai muncii de Ia IM. A- 
ninoasa raportează la 
începutul celei de a 
treia decade a lunii oc
tombrie l.c. depășirea 
sarcinilor de plan luna
re, la zi cu peste 400 
tone de cărbune. Dintre 
sectoarele care s-au si
tuat în fruntea întrecerii 
pentru mai mult cărbune 
amintim sectorul V 
plus 1357 tone și sectorul 
IV — plus 1024 tone. A- 
ceste realizări au fost 
posibile prin depășirea 
productivității muncii 
planificate, în medie, cu 
peste 200 kg/post.

S.T.R.A. PETROȘANI

Rezultate 
superioare 

indicatorilor 
planificați

Dornic să-și realizeze 
ritmic sarcinile de plan, colectivul de oameni ai muncii de la S.T.R.A. rapor
tează, în cinstea celui 
de-al Xll-lea Congres al Partidului, însemnate de- r'siri ale sarcinilor de plan. Astfel, în trimestrul HI a c. indicatorul volumul mărfurilor transportate exprimat în tone a fost realizat în proporție de 107,9 la sută, parcursul mărfurilor în tone kilometrice de 107.5 la sută, iar coeficientul de utilizare a capacităților a fosf depășit cu 2 la sută. Remarcabile sînt preocupările oamenilor muncii de aici și în ceea ce privește reducerea cheltuielilor materiale. De pildă, „ costurile totale la 1000 tone kilometrice s-au redus cu 29 lei. La aceste remarcabile succese oamenii muncii de la S.T.R.A. Petroșani mai a- daugă și obținerea peste prevederi a unor beneficii de 1 000 000 lei.

50 de ani de existență 
a fanfarei din LoneaFanfara din Lonea a sărbătorit, sîmbătă, o jumătate de secol de existență.înființată în 1929, an de puternic avînt revoluționar al minerilor Văii Jiului, fanfara din Lonea — ai cărej instrumentiști au fost oameni ai muncii în subteran, exprimîndu-și talentul și dragostea pentru frumos — s-a aflat, an de an, printre mineri. contribuind, printr-un repertoriu de mare diversitate Și printr-o continuă activitate concer- tistică. la educația locuitorilor. Muzica patriotică și

. revoluționară este orientare constantă în întocmirea re- pertoriilor fanfarei prezentă la. toate evenimentele, par- ticipînd prin expresivitatea atît de specifică acestui gen muzical, la viața orașului. Aniversarea a SO de ani de la înființarea fanfarei din Lonea, festivitate organizată de comitetul sindical al I.M. Lonea și clubul muncitoresc, concertele care au avut loc cu acest prilej, au fost momente emoționante, care au evidențiat și necesitatea unei pregătiri superioare în viitor.
T. SPATARU

Aspect din sală, în timpul lucrărilor conferinței.

: Intr-una din zile, la sfîr-; șitul Schimbului unu, în ; sediul comitetului de ; partid de la mina Live- : zeni a intrat brusc un mi- ; ner. Așa cum ieșise din mină, cu fața înnegrită de : cărbune și plină de sudoa- ! re, părînd din capul locu- î lui supărat. S-a așezat pe î primul scaun întîlnit în : cale și, fără altă introdu- i cere a vorbit răspicat :: — Eu de aici nu mă; mișc, tovarășe secretar, pî- î nă nu rezolvați problema : cu brățările... Astăzi ani : pierdut o groază de timp : așteptîndu-le, la fel ca și ș ieri...i Secretarul de partid a : înțeles situația. N-a stat ; pe gînduri. A apăsat pe î clapa telefonului și a in- ; trat în legătură cu ingine- i rui șef al întreprinderii.

Răspuns la o întrebareDiscuția a fost foarte scu.r. tă :— Vine la dumneavoastră un miner, vă rog să rezolvați imediat problema brățărilor...Și eu asta închise teii fonul. Cel în cauză a 
aruncat o privire usturătoare către noi și a în- găimat în timp ce închidea ușa : „Dacă nu, .iar vin la dumneavoastră...“Am întîrziat mai multe ceasuri la comitetul de partid. Șeful de brigadă nu s-a mai întors. semn că problema fusese rezolvată. Ba, chiar, într-un tir:.iu, telefonul a țîrîit prelung și de la celălalt 

capăt al firului secretarul de partid era informat că problema s-a rezolvat.Intîmplarea ar fi rămas neconsemnată, dacă în gîndul meu nu s-ar fi născut întrebarea : de ce trebuie ca un șef de brigadă să alerge pe la toate ușile pentru a rezolva o problemă pe care cineva la nivel de conducere de sector are datoria să o soluționeze operativ ? Răspunsul îl vor da cei com- petenți. Pînă atunci, consemnăm insistența șefului I de brigadă, care nu s-a lăsat pînă n-a rezolvat problema. Trecînd chiar peste birocrația unora. Un bun. exemplu de perseverență în soluționarea problemelor- de interes colectiv.
Val. COANDRAȘ
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Angajare plenară
rtirmwe- ăm oasr. O ■ ăfc, piese de sshMfflb» sub- ănsambfe și utilajiă, aplicas : . rea cu Isotărîre a măgurilor stabilite, vor conduce neîndoielnic, așa cum subliniau vorbitorii amintiți, la creșterea producției, la realizarea sarcinilor plani- ficăte pentru anul viitor-, cîndi planul la producția de cărbune etras va crește cu peste 2 milioane de tone, în mod deosebit, pe seama sporirii productivității mufteii, iar pentru a- ceasta vitezele de avansare pe complex vor trebui să sporească cu 10 la, sută; cu 6 la sută va crește producția și tot cu 6 la sută productivitatea, muncii.

înfăptuirea integrală 
a programului de investiții

f

ciflee ele- zăcământ existente, pentru cunoașterea a- mânunțită, din timp a acestor condiții și, în funcție de aceasta, să se facă, ale-» gerea utilajului care să corespundă cel mai bine. Asigurarea pieselor schimb necesare, mai: ales, prin asimilarea . acestora în producția atelierelor mecanice ale întreprinderilor miniere a constituit, de asemenea, o problemă care a foist adusă în discuție.Rezolvarea, problemelor ridicate dintre care: nu au lipsit nici cele care vizau aorovizionarea materi-

de

Dezbaterile conferinței au evidențiat pregnant că în domeniul investițiilor trebuie să se acționeze mult mai. perseverent pentru creșterea rezervelor de .cărbune prin intensificarea cercetărilor geologice, pentru păstrarea și dezvoltarea capacităților de producție prin finalizarea în termen a lucrărilor miniere de deschidere și a obiectivelor industriale de suprafață. De punerea lor fet funcțiune depind .nivelele de plan stabilite pentru producția fizică de cărbu-

ne, pentru fabricația de utilaje miniere complexe necesare mecanizării în subteran, volumul sporit de fire artificiale și alte produse de bază programate a se- realiza in, Valea- Jiu lui în viitorii ani. Teodor ' Bologa, : Rodica Tatu- liei, Ioan Lăsat, Dumitru Bălan și uiți vorbitori au ■pute în evidență rezervele însemnate ale beneficiarilor și proiectanțiler de investiții precum și ale constructorilor în vederea creșterii ritmului de execuție pe. șantiere, rolul lor în soluționarea operativă a problemelor privind elaborarea documentațiilor, începerea la timp a execuției, organizarea. superioară a lucrărilor pe calea pregătirii forței do muncă; a dotării

și măririi gradului d.c industrializare, în scopul eres terii productivității muncii șl economisirii d? materiale.In cadrul dezbaterilor s-a subliniat faptul că, in domeniul construcțiilor so- cial-culturale, al ' locuințelor îndeosebi, organele de partid., trebuie să acționeze cu- intransigență, prin comandamente la fața locului, pentru ca sarcinile u- nilsățitar de construcții să fie integral îndeplinite, să se asigure toate condițiile tehnico-arganizatorice menite. să conducă la recuperarea. rămînerilor în urmă și la înfăptuirea programelor viitoare privind dezvoltarea armonioasă. soci- al-economieă a- municipiului.

In Pauza conferinței.

i

Munca politico-ideologică, ancorată 
mai puternic în realitățile municipiuluiO atenție deosebită în cadrul dezbaterilor conferinței a fost acordată muncii politico-ideologice, an-. corării acesteia intr-o» măsură mai mare în . realită- ...ite municipiului. Nu- ueroși vorbitori au arătat ;.n euvîntul lor că este ne- i esar ca activitatea ideologică să se desfășoare în așa fel-încît întreaga muncă politico-educativă să fie consacrată realizării sarcinilor economice. Organele și organizațiile de partid vor trebui — după cum a- rătaii tovarășii Gheorghe Săcăluș, prim-secretar comitetului orășenesc partid Vulcan, Gavrilă vid, prim-secretar al miletului orășenescpartid Petrila, Constantin Șcutaru, miner șef de brigadă la mina Dilja — să pună un acccent deosebit pe activitatea polițico-edu- cativă, în vederea creșterii răspunderii fiecărui om al muncii pentru îndeplini-

rea exemplară a sarcinilor de plan, a producției nete și fizice.Un obiectiv permanent al muncii politico-educative Va trebui să-l constituie ordinii și disci- Acolo

al.de Da- eo-de

întărirea plinei muncitorești, unde rolul educativ al organizației de partid a fost în- continuă creștere — a- rătau. tovarășii Ilie FiEielîe, Constantin Lupulescu, Ioan Cojocariu — rezultatele' în producție au fost pe măsura așteptărilor. In schimb, acolo unde acest aspect a fost neglijat — arătau, tovarășii loan Lăsat, Nieolae Novac, Gheorghe Giuclea, Dumitru Bălan, — rezultatele au fost necorespunzătoare.Fără îndoială, pe agenda organelor și organizațiilor de partid, subliniau .vorbi- . torii, la loc de frunte va trebui să se situeze cunoașterea și înțelegerea prevederilor documentelor Congresului al Xll-lea,. a ho- tărîiilor de partid și de

. stat, cît și ‘ intensificarea preocupărilor in vederea perfecționării cunoștințelor profesionale, calificării și policalificării forței, de mirncă;■ în deosebi a noilor încadrați în muncă.De asemenea, vorbitorii — loan Cărăinîăneanu, Ionel Draia, Rodica Dijmă- reseu, George Bălan — s-au referit la intensificarea activității pentru cultivarea în rînclul tineretului a dragostei față de jm-uh- că, educarea'prin muncă și pentru muncă, a tinerei generații și, totodată', la necesitatea ca organele și organizațiile de partid să acționeze mai consecvent pentru reducerea manifestărilor antisociale, nătățirea stării de tate în municipiul acestea ducînd în
îmbu- legali- nostru, ultima instanță la întărirea ordinii și disciplinei la locurile de muncă și deci la rezultate superioare în producție.

c. iqvAnescv

In perioada a trecut din acest an constructorii de utilaj raportează îndeplinirea la principalii indicatori a sarcinilor de plan. spunea directorul l.U.M.P. tovarășul Gheorghe Olariu. Totuși acest lucru nu ne mulțumește pe deplin. Avem îneii mari rezerve în ceea ce privește îmbunătățirea calitativă a utilajelor, fn a.-est sens trebuie să organizăm mai bine controlul de calitate pe fluxul de fabricație în uzină cît și 'urmărirea în funcționare a acestora în a- bataje. Mai bine zis, utilajele noastre trebuie să fie pe măsura exigențelor impuse de condițiile de ză- < ămînt ale Văii Jiului. In această direcție trebuie să ne îndreptăm, în viitor, prioritar eforturile. Tipizarea produselor, îmbunătă-

firea continua a tehnologiilor de fabricație, este, așa ctiwi indica secretarul general al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei în» uzina noastră-, un® din problemele de bază ale mecanizării complexe. Sinlcm conștient! de faptul eă, dezvoltarea ' mineritului riripri- m in primul rînd utilaje de bună calitate și realizate la timp, afirma în. continuare directorul T.U.M.P.In prezent comitetul de partid, conducerea întreprinderii a luat măsuri de asigurare a realizării în ' bune condiții a planului pe acest trimestru cît și preluarea din „mers" a sarcinilor anului viitor, care deși sînt destul de mobilizatoare; sini pe măsura capacității de muncă a colec-■ tivului I.U.M-.P. Petroșani,

sporite pentru 
îmbunătățirea 
calității viețiiExprimîndu-și hotărîrea de a face totul pentru îmbunătățirea calității vieții, a întregii activități social- gospodărești -din municipiu, mai mulți partîcipanți la dezbaterile conferinței s-au referit la posibilitățile perfecționării activității în acest importamt domeniu. Astfel, tovarășii Gheorghe Săcăluș șl Gavrilă David, au subliniat necesitatea mai bunei gospodăriri și administrări a fondului locativ proprietate de stat, diversificării gamei prestărilor de servicii către populație,. îmbunătățirii dotărilor edilitare a localităților. Subliniind în mod autocritic nerealizarea l'a termen a investițiilor planificate, pentru dezvoltarea comerțului din municipiu, lipsa de preocupare - pentru testarea preferințelor cumpărâtorilor, tovarășul. Constantin Ciolofan s-a "angajat în fața conferinței să lichideze neajunsurile de pînă acum, să acționeze ferm- pentru extinderea formelor moderne de comerț în prezentarea și desfacerea mărfurilor.Pornind de la realitatea că: în domendul ocrotirii, sănătății s-au obținut în ultimii doi ani succese, remarcabile, cum ar fi creșterea duratei medii de viață» la 65 de ani în Valea Jiului ' și existența a . 13,6 pateri de spitalizare la mia de locuitori, față de 9 la mie media pe țară, tovarășa Rodica Dijmărescu a subliniat că în. centrul a- tențiel lucrătorilor sanitari va trebui să stea și în viitor preocuparea pentru reducerea morbidității cu incapacitate de muncă. îndeosebi la unitățile miniere, organizarea unor acțiuni mai eficiente de educație sanitară a populației.

V. STRAUȚ

întărirea poHtico-organizatorică, principala cale pentru 
' ‘ i conducător al orcreșterea roluluiO bună parte dintre par- ticipanții ța dezbateri au reliefat preocupările și sarcinile de viitor ce revin organizațiilor de partid pe linia întăririi politico-organ izatorice a acestora, a creșterii rolului lor conducător în toate domeniile de activitate. S-a subliniat faptul c-ă acesta trebuie să constituie factorul principal, dinamizator, în activitatea ce se desfășoară atît la. nivelul comitetelor de partid cît și al organizațiilor de bază. Referiri du-se- la acest aspect tovarășul

Ioan Sav, secretarul comitetului de partid de la mina Lupeni a spus : „Trebuie să crească rolul și atribuțiile organizațiilor de partid în vederea mobilizării comuniștilor. a tutuia eco- șu-

O sarcina de mare rdspyndere — 
calitatea formarii specialiștilor în mineritPerspectivele dezvoltării mineritului din Valea Jiului, inseparabil legate de In ultimii ani, remarca, în activitatea științifică» și introducerea progresului tehnic — s-a subliniat în dezbaterile conferinței — sporesc și mai mult sarcinile de mare răspundere ale Institutului de mine din Petroșani, reieșite din proiectul Programulili-direeti- vă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică de introducere a progresului tehnic în perioada

1981—1990 și direcțiile principale pînă în anul 2000.

și

cadrul conferinței prof. dr. ing. Dumitru lodor. rectorul Institutului de mine, procesul complex de formare a. specialiștiroi- a înregistrat multe succese pe baza integrării învățămîn- tului cu cercetarea și producția. Trebuie făcut totul ea aceste rezultate — care încă nu sînt la nivelul calitativ al. dotării Institutu

lui, al potențialului cadrelor didactice "și al prestigiului acestei instituții ce trebuie să fie» mai profund implicată. în viața economică a Văii Jiului să se afle la înălțimea grijii partidului și statului pentru formarea specialiștilor care activează în minerit.Continua dezvoltare a spațiului de învăță mint și social — obiective de presant interes, așa cum remarca și studentul George, Bălan —, splicabilita-

tea proiectelor de diplomă în practica mineritului, sporirea calității pregătirii profesionale și moral-politi- ce a studenților, într-un contact permanent cu realitățile Văii Jiului,. formează, împreună cu activitatea de cercetare științifică, principalele căi de acțiune pentru perfecționarea procesului de învățăiiTiînt de la Institutul de mine. " .
T. SFĂTABU

rbr oamenilor muncii realizarea sarcinilor noniice. Așa cum se bliniază în documentele de partid, Crițerfiil. principal de: apreciere al activității _ comuniștilor trebuie să-1 constituie realizarea sarcinilor de producție1'.Cu simț de răspundere, vorbitorii s-au referit la modul în care se rezolvă problemele vieții interne de partid, de care depinde întărirea și consolidarea organizației municipale a comuniștilor. „Avem programe de măsuri stabilite la toate nivelurile — spune , tovarășul Gavrilă David, prim-secretar al Comitetului orășenesc ele» partid Petrila, dar nu întotdeauna rezolvăm sarcinile ce ne revin din acestea la timpul cuvenit. De aceea, în Viitor trebuie să fim mai exigenți, în așa fel îneît hotărîrile pe care le luam să fie în scurt timp transpuse în practică". .In cadrul ' conferinței, numeroși comuniști referit la »făptul că necesar să sporească con-

rațiilor de partid.tribuția fiecărui membru de partid la îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, să dovedească exigență maximă față de unele lipsuri care se manifestă. Pe idee, tovarășul Săcăluș, prim-secretar Comitetului orășenesc partid Vulcan, arăta „membrii organizației șenești de partid din can acționînd în
această Gheorghe al de că oră- Vul- spiritul recentelor documente programatice, cc vor fi supuse dezbaterii Congresului al Xll-lea al partidului, sînt hotărîți să depună toa- . te eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor. Printr-o repartizare judicioasă forțelor,. eterii și încheiat reuși să

s-au este

a întărirea . răspun- competenței — a vorbitorul — vom ne îndeplinim în mod exemplar sarcinile".„Un accent deosebit, remarca tovarășul Vasile Pupăzan," secretarul comitetului de partid de la mina Bărbăteni, vom pune pe planificarea Și organizarea. muncii de partid. Măsurile pe care le-am întreprins l,ș mina noastră aii menirea de a îmbunătăți întreaga activitate, pentru a întîmpina Congresul al Xll-lea al partidului cu noi și importante realizări",
xValeria COANDRAȘ



MARȚI, 23 OCTOMBRIE 197® Steagul roșu

O victorie a ambiției
Campionatul județean

MINERUL GHELAR — 
MINERUL VULCAN 1—2 
(0—2). Partida de la Ghețar a opus' duminică două reprezentante ale minerilor, din Ghelar și Vulcan. In a- ceastă deplasare fotbaliștii de la Vulcan au plecat deciși să recupereze din zestrea pierdută pe propriul teren. Deși partida începe în nota de dominare a gazdelor. care ratează deschiderea scorului prin Ale- xandroni (min. 8) și.Ganțo- lea (min. 17), oaspeții sînt cei care pun mai repede stăpînire pe joc și în min. 27 deschid scorul. O combinație reușită între Stoe- nescu și Zlate, ultimul fiind cel care înscrie : 0—1.Gazdele sînt derutate, de aceasta profită adversarii și după numai patru minute, tot. în urma unei combinații, de data aceasta între Lacatos și Polgar scorul este majorat. Polgar pătrunde în careul oaspeților, șutea- ză, portarul nu poate reține, balonul ajunge la Ohescu, care de Ia metri îl introduce în ia goală. Deci 0—2, stupefacția suporterilor din localitate. Prima repriză, după cum arăta la pauză tabela de marcaj, a aparținut aproape în exclusivitate oaspeților, ei fiind cei care aupracticat spre deosebire de partidele anterioare. un joc colectiv, depu-

Sto- patru poar- spre

HANDBAL, DIVIZIA B

Păcat de galerie...
UTILAJUL — ȘTIINȚA 

PETROȘANI — UNIVER
SITATEA CRAIOVA : 13— 
17 (6—10). în final -de tur, divizionara B Utilajul — Știința Petroșani a întîlnit, pe teren propriu, Universitatea Craiova. Gabaritul oaspeților, mult superior, indica un atuu nu de neglijat, începutul partidei a pus însă în valoare o echipă omogenă valoric, cu doi buni trăgători de li distanță, stîngaciul Cornea și . veteranul Dumitru. In a- cest fel, studenții olteni, profitînd și de lipsa de vlagă a adversarilor lor, au Reușit să. se detașeze din start, 0—2, 1—3 etc. In min.7, K.isș a ratat o de la 7

_ .... . loviturăm, moment psihologic al partidei. Formația din Vale, fără șuteori de la distanță de valoare, cu un singur pivot pe semicerc, a ajuns de puține ori fală în față cu Szilagy, dar șu-' țurile anemice au fost parate sau deviate de ultimul apărător. Prima repriză s-a încheiat în defavoarea gazdelor : 6—10. La reluare, galeria cîntătoare și... în- cîntătoare a combinatei din Petroșani nu reușește totuși să-și scoată favoriții din apatia cvasiunanimă. Handicapul evoluează spre șase goluri (8—14),/apoi se reinstalează diferența precedență, se pasează greșit, Mioneci ,și Craibic se agită steril, doar Pali se apropie de valoarea sa, ceilalți coechipieri acceptând ... resemnați infrîngerea. Partida se încheie la scofui de 17—13 (10—6) în favoarea craiovenilor, victorioși pe merit. Dintre marcatori s-au detașat Pali (de la învinși), Dumitru și Ciobanu, autori a cîte cinci goluri. înfrîn- gerea formației noastre pune în cumpănă menținerea în divizia secundă, iată de ce antrenorilor, băieților lor le revine misiunea să acorde mai multă importanță pregătirii tactice și omogenizării formației.
Sever NOIAN

nînd Un efort suplimentar de fide gîndire, încununat suece . Scorul putea majorat, dacă Zlate și Arhip nu ar fi ratat alte ocazii clare de gol.In repriza secundă gazdele concretizează. în min. 49, la o învălmășeală fața porții, apărată foarte bine pînă atunci de Oltea- nu, ei reduc din handicap prin autogolul luj Căluți. Aceasta a fost de fapt singura greșeală a apărării oaspeților.încurajați de gol, fotbaliștii din Ghelar atacă susținut, țintind egalarea, dar o fac haotic și nu reușesc să mai înscrie. Cei care au mai multe ocazii sînt tot oaspeții, însă Arhip (72 și 78) și Zlate (min. 82, șut de la 3 metri pe lîngă stîlpul porții) ratează majorarea scorului.Oricum.: această victorie obținută în deplasare este răsplata ambiției jucătorilor de la Minerul Vulcan de a oferi un joc de calitate, pe măsura valorii .actualului lot.
C. A. VOINESCU

După „săpuneaiă 
se limpezesc apele

în
MINERUL ROVTNARI — 

MINERUL LUPENI 0—0. După acel de triștă, faimă 0—7, de la Motru, soldat cu o analiză critică la nivelul conducerii asociației sportive, fotbaliștii din Lupeni au luat hotărîrea unanimă de a se reabilita în fața suporterilor. După rocada antrenorilor, Teodor Mihala- . che a îndrăznit să introducă în formație pe debutantul Leordean și pe Moraru, produs al pepinierei proprii, ignorat pînă atunci tocmai... pe acest motiv. în derbiul minerilor de la Revin ari, oaspeții s-au apărat lucid, în general linia defensivă a excelat, avînd în M. Marian, în fața fundașilor centrali, un adevărat recordman al intercepțiilor. Arbitrajul corect prestat de o brigadă din Ai ud a temperat duritățile gazdelor,

astfel că nu s-au mai impune prin foiță și nridare. Dimpotrivă, mai mare ocazie de gol s-a consumat nu la poarta Iui Homan, ci în preajma buturilor omologului său — în min. 15, Leca a lovit însă defectuos balonul, care a trecut peste transversală.Draw-ul de duminică convinge astfel că minerii din Lupeni au, datorită valorii tehnice, posibilitatea de a rgcupera diferența față de lider și de a se angaja în lupta pentru profnovare. Arma principală trebuie să le fie însă dăruirea în teren, nu numai în fața propriilor suporteri, ci și pe terenurile din Drăgășani, Brezoi și din altă parte, unde-i așteaptă partide grele, dar nu, dinainte, pierdute. .

putut, inti- cea

Andrei APOSTOL

Pînă cînd, „lanterna roșie“ ?
victoria calan — 

ȘTIINȚA PETROȘANI 3—1 
(2—1). Divizionara C Știința Petroșani poartă de. mai multe etape „lanterna ro- . șie", în seria a VlII-a-, Duminică, la Victoria Călan. a fost învinsă cu scorul de 3—1 (2—1). Studenții acuză ,un arbitraj părtinitor și duritatea gazdelor, dar și u- nii jucători au partea lor de „contribuție" la primirea ultimelor două goluri. Astfel, în min. 25,: Minculescu

minerul aniNoasa
METALUL SIMBRIA 

7—0 (4—0). După bunele prestații în actualul campionat, putem afirma, pe bună dreptate, că elevii antrenorului Gheorghe Anisie pot aspira Ia câștigarea seriei și participarea lfl barajul pentru promovarea în categoria C. I-am urmărit și în întîlnirea cu Metalul Simeria și afirmația își găsește temei atît prin jocul frumos, tehnic și. bine legat Pe compartimente, cit și prin scorul fluviu înregistrat pe tabela de marcaj.Avînd în Burducea omul de gol, echipa minerilor din Aninoasa atacă dezlănțuit și în min. 5 Burducea înscrie nestingherit. în min. 22, tot scorul la gazdelor Burducea, ridică2—0. Atacurile continuă și ;*în

min. 35 arbitrul Cornel Hening din praștie, care a condus bine această întîl* nire, acordă lovitură de pedeapsă transformată de Dosza. Cu două mihuțe înainte de finalul primei prize, același Burducea bilește scorul la 4—0.La reluare, oaspeții cearcă construirea palide atacuri însă, de apărarea
re-sta-în* cîtorva destrămate mereu la post a gazdelor. In min. 65 asistăm la o lovitură liberă executată de [i 20 m de Gonezy. Zece : minute mai tîrziu, Burducea înscrie cel mai frumos gol al meciului. iar în min. 80 Ce- teraș pecetluiește frumoasa victorie obținută de Minerul Aninoasa,; ridicînd 1 scorul la 7—0.

PARÎNGUL LONEA — 
I.G.C.L. PETROȘANI 4—1.Pe o vreme splendidă penau dinLonea, meciul dintre echipele Parîngui și I.G.C.L. Petroșani. Cu un plus de luciditate și cu un realizator — Mora — în formă (trei goluri marcate), gazdele și-au adjudecat victoria la un scor concludent. Jocul a fost viu disputat, dar în limitele sportivității și cil multe faze frumoase. La una dintre ele Cic șu- tează sec de la 25 m, des- chizînd scorul1—0. Acest gol a dus la .accelerarea jocului și la Încălzirea publicului care l-a aplaudat în min. 33 pe Mora. autorul Scor final majorării scorului : 2—0pentru Parîngui. După numai un minut, Chirițoiu de

tru fotbal, spectatorii urmărit, pe stadionul
la oaspeți ratează, după un dribling prelungit, mingea lovind bara.A doua repriză s-a jucat mult pe aripi. Astfel, după o cursă solitară, Myulosy pasează în careu și Mora reia puternic, 3—0 pentru gazde, în min. 53. Oaspeții înscriu singurul lor gol în. min. 58 llîyci a driblat tot ce-i ieșise în cale, inclusiv portaru) și... 3—1. Avînd golul de onoare marcat, oaspeții lasă totul în seama apărării, unde Kosztia a luptat cit doi, respingind atac după atac și dove- dindu-se a fi cel mai bun de pe teren. Pînă la sfîrșit am mai notat și golul lui Mora din miri’. 81 (hat-trick).4—1, victorie meritată a gazdelor.

loan Dan BĂLAN

tească în rîndul echipei, în general fotbaliștii noștri se mulțumesc cu puțin, nu încearcă să se autodepășeas- că. Din această cauză. Gu- lea, Dumitreasa și Goreea au stat, cîteva etape, pe tușă. Să stăruim și asupra șase partide în deplasarer— tribunelor — deși sînt colegi cu "fotbaliștii, studenții din tribune nu fac galerie, ici-colo (și avem în vedere chiar partida de rugbj Știința — Steaua) se aude i- zolul cîte o încurajare. Deci spectatorii au datoria să fie mai aproape de echipele clubului studențesc.— Au mai fost și abateri disciplinare în teren, soldate cu eliminări și cartonașe galbene. Ce au de gînd fotbaliștii studenți ?— Sînt eonștienți că echipa se află într-0 situație dificilă. Vom căuta să intensificăm pregătirea la antrenamente, acOrdînd o atenție specială pregătirii individuale. De acum și programul ne este favorabil, în următoarele șase etape vom susține patru întîlniri pe teren propriu. Și • sperăm că V’om urca în clasament într-o poziție care să reflecte, cu fidelitate, valoarea lotului nostru.Explicațiile profesorului Irimie acoperă parțial ,comportarea sub așteptări’ a fotbaliștilor de Ia Știința. Rămîne însă ca ei să, demonstreze în teren că postura de: purtători ai „lanter- ■ei roșii" s-a datorat unor ccidente trecătoare.
Ion FIASTRU

are acum cel mai sărac bagaj de puncte din Serie. Ascultăm explicațiile prof. Gh. Irimie, pentru a motiva sau acuza comportarea fotbaliștilor pregătiți de .dînsul.— Mai întîi, am susținutTransferul lui Truică a descoperit defensiva. Dumitru, accidentat într-un meci ]a Lupeni, a fost operat de menise. Doar Ghîțan este fundaș central „de xne- a transformat o lovitură de serie", i-am încercat, alături pedeapsă, acordată gratuit, dar studenții au egalat peste 5 minute prin Voicu. In min. 33 gazdele au preluat conducerea prin șutul lui Rizescu, de lă 20 m, la care Bogheanu a rămas spectator. Cu Colceag (fault grosolan comis, de Rizescu) și Hanganu (lovit cu capul în față de Constantin, pentru câ.e „agresorul" a fost eliminat) accidentați, în repriza secundă studenții mai primesc un gol, fază în care Bogheanu a greșit, din nou. Scor final 3—1, (2—1), pentru fosta divizionară B.Bilanțul .Științei — două victorii, un meci riul și șase înfrîngeri, trei puncte pierdute pe teren propriu — are darul să îngrijoreze. E- chipa. care flutura, de atN tea ediții, ambiția promovării în eșalonul superior,

de el, pe Hanganu, pe Vel- cotă și Vulpeanu. N-au jucat cîte patru etape Voicu și Seceanschi, datorită accidentărilor, în aceeași situație s-au aflat Tismănaru și Velcotă. Infrîngerea pe teren propriu, cu Vulturii textila Lugoj, a dezechilibrat echipa, iată de ce cred că am pierdut în deplasare, tot la cite două goluri diferență,— Numai acestea să fie cauzele ?■— Băieții s-au resimțit și fizic și psihic după sesiunea din toamnă. Totodată se face prezentă o a- nume lipsă de dăruire și mobilizare în joc. Carențele în pregătire se explică prin prezența la antrenamente, în condițiile unui orar destul de încărcat. Nu se poate vorbi încă de o adevărată coeziune șufle-

REZULTATE TEHNICE: Avîntul Hațeg — Metalul Hunedoara 2—1. Minerul 
Aninoasa — Metalul Sime
ria 7—0, Parîngui Lonea — 
I.G.C.L. Petroșani 4—1, Mi
nerul Uricani — S.G.C.L. 
C'ălan 5—0, Minerul Paro-

șeni — Avîntul Zdrapți (ne- 
prezentare, 3—0), Constructorul Hunedoara — Aurul Certej 1—0, I.M.C. Bîrcea — I.G.C.L. Hunedoara 7—1, 
C.F.R. Petroșani — Prepa
ratorul Petri Ia 0—6.

S.G.C.L. Că-

C L A S A M E N T u L
1. Minerul Aninoasa 9 6 2 1 29-12 142, Constrictorul: Ilur ed. 9 6 2 1 22- 9‘ 143. Metalul Hunedoara 9 6 1- 2 28-10 134. Aurul- Certej 9 5 3 1 25-10 13
5. Minerul Uricani 9 5 2 2 28-17 12
6. Avîntul Hațeg 9 4 2 3 25-11 10
7. Parîngui Lonea 9 4 2 3 17-10 10
8. Preparatorul Petrila 9 4 2 3 17-21 10
9. Minerul Paroșeni 9 4 1 4 24-17 910. I.M.C, Bîrcea' '....  -u 9 4 0 5 17-18 811. I.G.C.L. Hunedoara r 9 3 2 4 13-21 812. Metalul Simeria 9 3 1 5 12-22 ' 7-13. S.G.C.L. Călan 9 1 3 5 11-23 .514. Avîntul Zdrapți 9 2 1 6 11-29 5

15. I.G.C.L. Petroșani 9 2 1 6 11-31 5
16; C.F.R, Petroșani 9 0 1 8 11-40 1

ETAPA VIITOARE U. Mi- Petroșani, Constructorul
O fază din care Sălăgean ar fi avut șansa de 

mări scorul pentru Jiul, dar...
Foto : I. LICIU

nerui Aninoasa — Metalul 
Hunedoara, Parîngui Lonea 
— Avîntul Hațeg, Minerul 
Uricani — Metalul Simeria, 
Minerul Paroșeni — I.G.C.L.

sa

Hunedoara —lan, I-.M.C. Bîrcea — Avîntul Zdrapți, C.F.R. Petro
șani — Aurul C’ertej, Pre
paratorul Petrila — I.G.C.L. 
Hunedoara.

Breviar
© RUGBY, divizia A: Rulmentul Bîrlad — Știința . Petroșani 0—6. Juniori : C.S.Ș. Petroșani — Liceul industrial Baia Mare 3—3.
© BASCHET, divizia B (tineret): C.S. Școlar Sații . ■ Mare — Jiul — Știința Petroșani 66—67.
© POPICE, di vizi. Aurul Baia Mare - Petrila 5043—4700. (Ii la 81 eist 783. D. ‘e piste ci : jucătorii încă ■ să'. se ăco -

bune rezultate de
. Rudolf Coi:Mihai iti ius-a jucat !

I;-.’, pc v ;r<r.-ail re: șit m- ■.

t A : - Jiul le maiJiul: pd și :i nou . plăș- noștr i
Siaicu BALOî 1
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Un Interviu al președintelui Ciprului

româneștiInaugurarea fabricii de acid sulfuric de la Abu laabal, 
construită in cadrul cooperării româno-egiptene

CAIRO 22 (Agerpres). , 
ta Abu Zaabal a avut loc inaugurarea oficială a fabricii de acid sulfuric con- guvernatorul provinciei Ko- struită în cadrul cooperă- lubeia, numeroși muncitori, rii economice româno-egip- ingineri și tehnicieni egiptene, pe baza proiectelor utilajelor și asistenței tehnice românești.La festivitatea inaugurării au luat parte Ibrahim Rahman Atallah, ministrul industriei și resurselor minerale, I. Sharkas, președintele Organismului general pentru industrializare, Hassan Abdin, pre-

ședințele Comitetului de abal pentru îngrășăminte Stat pentru îngrășăminte și produse chimice, a tran- chimice, dr. Ahmed Fahim, smis mulțumiri președintelui Republicii -Socialiste; România, N i c o 1 a e C e a u ș e s c u, guvernului român, pentru livra- . rea utilajelor fabricii, pentru sprijinul dat industriei cliimice din Egipt. El a dat o înaltă apreciere contribuției adusă de inginerii, tehnicienii și muncitorii români, cu care specialiștii egipteni au lucrat zi de zi la înălțarea obiectivului respectiv. ’

toni. Au participat, de asemenea, muncitori, ingineri și tehnicieni români, precum și Ion 'Iosefide — ambasadorul țării noastre la Cairo și membri ai ambasadei.In cuvântarea rostită, M.A. Gallal, președintele Consiliului de administrație al Societății Abu Za-
Rezultate 
în alegeri

BAGDAD 22 (Agerpres). Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a zilei armatei Republicii Socialiste România, atașatul militar, aero și naval al țării noastre la Bagdad a organizat o gală de filme documentare militare și o expoziție de fotografii cu imagini din activitatea și viața militarilor români. Au participat general Abdullah Zaidan Najim. comandantul forțelor de graniță ale Republicii Irak, generalul Suleiman Dawod, șeful de stat major al armatei populare irakiene, alți generali și ofițeri superiori ai forțelor armate irakiene.A luat parte și delega-

ția militară română, dusă de general-colonel Vasile Predtii, comandai- tul trupelor de grăniceri, aflată în vizită în Irak.Au fost preAenți ambasadorul României la Bagdad. Mihail Diămandopol, și alți membri ai ambasadei. .

BERNA 22 (Agerpres).Rezultatele preliminare ale alegerilor legislative desfă- ' șurate duminică în Elveția arată că nu au avut loc modificări însemnate în componența parlamentului. Potrivit unor prime estimări, cele două camere ale parlamentului vor avea aproximativ aceeași componență ca pîriă acum. Se remarcă în special slaba participare 
la vot a alegătorilor în toate cantoanele — 53 la sută din corpul electoral.

NEW YORK 22 (Agerpres). Intr-un interviu a- cordat revistei americane „Newsweek", președintele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, și-a .expus punctul, săli de vedere cu privire la viitorul insulei : formarea unei federații între cele două părți ale insulei și demilitarizarea completă, cu excepția unei mici forțe de poliție care să depindă direct de Con-

siliiil de Securitate al O.N.U.în context, președintele Kyprianou a subliniat necesitatea respectării rezoluțiilor adoptate de către Consiliul de Securitate în problema cipriotă.Spyros Kyprianou s-a pronunțat, totodată, pentru organizarea, sub -auspiciile Națiunilor Unite, a unei conferințe internaționale cu privire la reglementarea problemei Ciprului.

VARȘOVIA 22 (Ager- Preș). La Varșovia s-au deschis, luni, la Muzeul tehnicii din Palatul științei și culturii, „Zilele tehnicii românești în R.P. Polonă" manifestare ganizată de- Camera Comerț și Industrie României în colaborare cu Centrul pentru Progres Tel inie din Polonia.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Frumoasa Și bestia; Republica: A- cuarele ; Unirea : Tînăr si liber ;

PETRILA : Castelul nisip ;
LONEA• ' Cum hrănește Un măgar :
ANINOASA : Ultimul vals. " i
VULCAN : Moarteahui greier.

LUPENI — Cultural : Frumoasa și bestia. 
Muncitoresc: Inocentul, seriile I-II ;

Botswana

GABERONES 22 (Agerpres). Alegerile generale desfășurate, sâmbătă, în Botswana au fost cîștigate da Partidu) Democratic, condus de președintele țării, Seretse Kama. Potrivit rezultatelor preliminare a- , nunțate la Gaberones, Partidul Democratic a obținut 29 din totalul de 32 man-, date parlamentare, cu 2 mai mult decît l;1 scrutinul precedent. Frontul Național principalul partid din opoziție, și-a menținut cele două mandate pe care le-a deținut în legislatura anterioară.

LA BONN AU ÎNCEPUT luni convorbirile dintre cancelarul federal al R.F. Germania, Helmut Schmidt, și premierul Consiliului de Stat al R-P. Chineze, Hua Guofeng, sosit duminică în- tr-o vizită oficială’ în R. F. G., ' anunță agențiaDPA. ’■ "■
LA GENEVA AU LUAT 

SFIRȘIT lucrările celei d--a XlX-a sesiuni a Consiliului pentru comerț si dezvoltare al UNCTAD, la care au luat parte delegații din peste 160 de țări. Sesiunea a adoptat o serie, de hotărîri legate de îndeplinirea rezoluțiilor celej de-a V-a Conferințe a UNCTAD, desfășurată în mai-iunie a.c. , la Manila.

PREȘEDINTELE PROVI
ZORIU AU BOLI VIEI, Walter Guevara Ar^e, a cerut Congresului Național prelungirea mandatului său pentru o perioadă de încă un an pentru a putea pune în aplicare o serie de măsuri economice dictate de situația actuala a economiei țării.

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL SECURITĂȚII DIN 
TURCIA a hotărît, luni, să recomande parlamentului o nouă prelungire pentru o perioadă de două luni a legii marțiale în 19 din cele

Convorbiri siriano-iordaiiieiie
DAMASC 22 (Agerpres). Președintele Siriei, Hafez Al Assad a avut convorbiri cu regele Hussein al Iordaniei, care a făcut o scurtă vizită la Damasc. Cei doi șefi de stat au procedat la

un schimb de vederi asupra situației actuale din Orientul Mijlociu și au trecut în revistă stadiul și perspectivele relațiilor de colaborare dintre Siria și Iordania — s-a anunțat la Damasc.
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9,00 Teleșcoală.11... serial : Dallas — Compania petrolieră E- wing. Reluarea episodului 8. 10,50 Telex. 16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,40 Curs de limba engleză. 17,00 Din țările socialiste. 17,30 Melodii populare. 17,45 Reflector. 18,50 Almanah pionieresc. 18,25 Nota 10 Ia economii. 18,35 Revis-

i 
i
i 
i

ta social politică TV. 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal, 19.20 In pre- i gătirea Congresului al Xll-lea al partidului. I 19,30 Cîntece patriotice. , 19,45 Memoria documentelor. 20,05 La zi în a- l gricultură. 20,15 Seară de I teatru.: „Intrigă și iu- ! hire" de Er. Schiller. ■ 21 40 Telejurnal.67 de provincii ale țării. Legea marțială a fost proclamată, în decembrie anul trecut, în 13 provincii, după incidentele sângeroase de la Kahramanmaras, soldate cu peste 100 de morii. Ulterior, ea a fost extinsă la încă 6 provincii.
UN CUTREMUR DE PA- 

MÎNT de 6,7 grade pe scara Richter a afectat Insula Hali, precum și o altă insulă indoneziana Lombok, din apropiere — s-a anunțat la Jakarta. Se precizează că au fost înregistrate în afara pagubelor materiale, și. victime omenești. In- tr-iin sat din Insula Lombok s-a deschis o fisură în teren lungă de un kilometru.
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Unitatea de
transporturi și construcții 

forestiere
secția Iscroni și Uricani,
ÎNCADREAZĂ:

- șoferi
- strungar
- tinichigiu
- mecanici auto.
Informații : telefon inter 10 Aninoasa și 

180 Uricani.

mecanizare,

••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••>•»••••••••«•••••••••••••••••••••„Omenirea — menționa tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu are nevoie de noi arme nucleare, de bomba cu neutroni, de alte mijloace de distrugere în masă, de rachete care să ducă mai rapid la țintă arme distrugătoare. Omenirea sire nevoie să se distrugă toate aceste armamente, iar sute.e de miliarde de dotări ce se cheltuiesc anual in industria armamentului să fie. alocate pentru un progres economic-social mai rapid, pentru lichidarea șomajului, pentru o viață demnă. liberă a tuturor popoarelor lumii, pentru o lume mai dreaptă șț mai bună ie planeta noastră".în esență acest citat ilustrează ceea ce a devenit o adevărată axiomă a epocii contemporane. Relația de- .zarmare-dezvoltare, identificata astăzi pe plan internațional ca Un concept nou în cadrul complexei problematic'. a luptei împotriva cursei înarmărilor, la a cărui promovare România și-a adus o contribuție substanțială, are un caracter obiectiv. Statistici elaborate de diverse organisme ale Națiunilor Unite demonstrează elocvent că perpetuarea cursei înarmărilor vine în contradicție flagrantă cu nevoile dezvoltării economice a tuturor statelor, constituie un obstacol în calea eforturilor

pentru lichidarea subdezvoltării, frînînd procesul de rezolvare a unor probleme stringente de care depinde viitorul omenirii înseși, ca și strădaniile de promovare a cooperării interstatale necesară pentru soluționarea lor.Proliferarea cursei înarmărilor determină deturnarea unor uriașe energii

prezintă echivalentul cheltuielilor militare mondiale pe numai șapte zile. Din lipsă de fonduri, Organizația Mondială a Sănătății nu și-a putut realiza programul de combatere a malariei (numai 850 milioane de dolari — exact cit costă un singur portavion cu propulsie nucleară). Instruirea și antrenamentul u-

lor în exclusivitate în scopuri pașnice. Se subliniază, între altele. în planul relațiilor interstatale, importanța benefică a u- nor măsuri eficiente de dezarmare care să conducă la abolirea barierelor economice, artificiale, și discriminatorii create în goana după producerea și a- chiziționarea unor noi ti-
dezarmarea — obiectiv fundamental 
în lupta împotriva subdezvoltării

umane Și materiale de la scopul lor firesc — lupta împotriva subdezvoltării. Numeroase statistici oferă exemple elocvente în a- cest sens.1978, de pilda, s-au. cheltuit pentru înarmare 410 miliarde dolari, în vreme ce, în aceeași perioadă, în cele mai sărace regiuni ale globului au murit de foame peste 30 000 de oameni.. Organizația O.N.U. pentru alimentație și agricultură (F.A.O.) estimează la 8. miliarde dolari necesaruj a- nual al asistenței financiare externe pentru sprijinirea extinderii producției a- gricole în țările slab dezvoltate ; această sumă -re

nui soldat costă. în medie, puri de arme, și să asigu- 13 149 dolari anual, în timp ce pentru școlarizarea unui copil se alocă... numai 219 dolari anual.Abordarea corelată problemelor dezvoltării dezarmării scoate în dență valențele calitative și cantitative pe care aplicarea unor măsuri ferme de stăvilire a cursei înarmărilor o poate'avea în planul eficientizării eforturilor de asigurare a .progresului e- conomic și social al tuturor statelor, îndeosebi al celor în curs de dezvoltare.Relația vollare nu se limitează, însă, numai la aspectul reo- rientării resurselor Și tehnologiilor pentru utilizarea

ași evi-

dezarmare-dez-

ce în acest mod transferul de tehnologie, accesul tuturor țărilor la ultimele cuceriri ale științei și tehnicii — elemente esențiale în strategia dezvoltării.Concepția românească despre dezarmare cuprinde, în consecință, printre coordonatele sale esențiale, corelația directă, de interdependență, dintre programul de stăvilire a cursei ■ înarmărilor ți strategia dezvoltării, Acesta este și sen- sv.l propunerilor în mesajul adresat de șeful statului român celei de-a V-a sesiuni a UNCTAD, care, între altele, vizează reducerea cheltuielilor mili-

tare și alocarea unei părți din sumele asțtel eliberate pentru progresii] - tuturor statelor. In această ordine de idei, România a propus înghețarea bugetelor militare, a efectivelor armate și a armamentelor, în vederea trecerii ulterioare la reducerea lor treptată, într-o primă etapă cu 10—15 la sută. Se prevede, totodată, ca fondurile astfel obținute sa fie orientate spre înfăptuirea unor programe de dezvoltare a țărilor ce își reduc bugetele militare, precum și pentru , accelerarea progresului economic și social al statelor în curs de dezvoltare. Cu puterea exemplului propriu, țara noastră a hotărît reducerea ■ bugetului , ei militar pe anul 1979 cu 480—500 milioane lei și transferarea, fondurilor astfel eliberate într-o direcție nobilă — respectiv sporirea alocațiilor de stat pentru copii. Această măsură, ca și întreaga activitate a României socialiste consacrată înfăptuirii dezarmării, este prin ea însăși un apel la abordarea lucidă și responsabilă a fenomenului cursei înarmărilor, aPel ca' cuprinse re subliniază, în același timp, că între înarmare și dezvoltare există o gravă și obiectivă incompatibili
tate.

Venera ANGHE1,

Mica publicitateVIND casă două camere,, baie. Strada Aurel Vlaic-v nr. ,21 Petroșani. (864) 'SCHIMB garsonieră confort I cu apartament. Relații la "telefon 41071, după ora 16. (865)CAUT femeie pentru îngrijit fetiță doi ani jumătate, la domiciliu între orele 7,30—15,30. Telefon 43835 Pop (după orele 16). (863)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Moros- Ionel, eliberată de I.M. A- ninoasa. . Se delară nulă. (860)PIERDUT legitimație < serviciu pe numele CoveiDumitru; eliberată deE.G.C.L. Lupeni. Se declara nulă. (861)
Familia Coraăromi mulțumește tuturor celor care au participat la în- mormîntarea celui care a fOSt bun Soț, tată, bunic și străbunic
- COM AROMI 

ALEXANDRU (8.62)... J
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, sir, Republicii, nr. ^7.


