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Inițiativa, emulație creatoare în întîmpinarea 
marelui forum al partidului, al întregului popor

Documente»' Congresului al Xll-lea al partidului
în dezbaterea întregului popor

încheierea convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și losip Broz Tito

Spre noi salturi calitative în activitatea 
de preparare a cărbunelui

i Roadele inițiativei

„Brigada înaltei

productivități" în

fronturile minerilor

care au lansat-o

Alături de mineri, prepa- ții interne de partid, a vie- ratorii simt din plin răspunderea sarcinilor mobilizatoare ce le revin, cu privire la creșterea producției de cărbune, îndeosebi a celui cOcsificabil. In organizațiile de bază de la secția de preparare Lupeni, în colectivele de muncă din ateliere, prevederile documentelor elaborate pentru apropiatul Congres al partidului au făcut subiectul u- nor vii dezbateri, contribuind la intensificarea vie-
Brigada Eugen Voicu a îndeplinit

angajamentul de onoare
în cinstea Congresului

REALIZAREA SARCINILOR ANUALE 
LA EXTRACȚIA DE CĂRBUNE

• De la începutul cincinalului : în plus, pes
te 32 500 tone de cărbune

• Peste plan, de la începutul anului ; 29 162 
tone cărbune

• 2 600 kg/post peste nivelul planificat al 
productivității muncii".Cu peste două luni mai numeroase alte formații de devreme, minerii cundscu- lucru din Valea Jiului, in-devreme, minerii cundscu- lucru din Valea Jiului, iritai brigăzi a înaltei pro-' clusiv din alte domenii deduct! vi tăți — cea care alansat această valoroasă i- A. HOrrMAN^.-fiițiaii vă muncitorească, ——---------------------------------preluată la ora actuală de (Continuare in pag. a 2-a)

ind că acestea vor stimula și mai mult extinderea și adîneirea relațiilor de strînsă prietenie și colaborare activă dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre România și Iugoslavia, dintre poporul român și popoarele iugoslave.Tovarășii Nicola e C e a u ș e s c u și losip Broz Tito au reafirmat ho- tărîrea de a acționa și în viitor pentru transpunerea

Duminică dimineața s-au încheiat convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Iosip Broz Tito. președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Cei. doi conducători de partid și de stat și-au exprimat. satisfacția deplină față de rezultatele rodnice ale convorbirilor' purtate, pentru hoțărîrile conveni- cu acest prilej, sublini-ascendentă se înscriu și 'realizările din acest an, con- prin depășirea producției fizice la cărbunele net și îmbunătățirea indicatorilor financiari și de eficiență. Sub conducerea organizației de partid, s-a acționat în principal, pentru creșterea selectivității utilajelor de preparare, mărirea capacității de însilozare pentru cărbunele spălat, creșterea productivității muncii, reducerea continuă a consumurilor specifice. Toate acestea a-

ții economice în general, ceea ce dovedește interesul cretizate și abnegația cu care preparatorii își însușesc îndatorirea de a participa tot mai activ ia progresul societății.Ca rezultat direct muncii politice tot bogate în conținut, al gajării preparatorilor tr-o activitate responsabilă; consemnăm faptul că în ultimii doi ani am obținut cele mai mari producții din activitatea secției noastre, producții situate la uri nivel calitativ superior. Car- testă faptul că am făcut un bunele preparat și livrat de noi a avut în anii 1977— 1978 conținutul de îmbunătățit cit 0,1 față de standardele goare, succes însoțit obținerea unor importante economii lă cheltuielile de producție. Pe aceeași linie (Continuare în pag. a 2-a)

al mai an- în-

te Plecarea (Continuare in pag. a 4-ajînaltului

I.M. URICANI
Brigadierul Eugen 

Voicu se întreține cu șefi 
de schimb și alți ortaci 
din brigadă. Buna orga
nizare a muncii, soluțio- 
area problemelor din ă- 

bataj necesită, de altfel, 
o cunoaștere, in detaliu 
și din timp, a tuturor 
problemelor de 
ile de muncă 

găzii.

la locu- 
ale bri-

Foto: Ion LICIU

iugoslavși losip Bțoz Tito, convorbirile pe care le-au purtat și înțelegerile importante stabilite cu acest prilej, au relevat, încă o dată, cu pregnanță, rolul determinant al dialogului fructuos, tradițional, dintre cei' doi conducători de partid și de stat în amplificarea și întărirea continuă 
a prieteniei și colaborării româno-iugoslave.Ceremonia plecării înaltului oaspete a avut loc pe aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește .

oaspeteDuminică, 4 noiembrie, s-a încheiat vizita oficială de prietenie pe care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro- rriân, președintele Republicii Socialiste România, aefectuat-o în țara noastră tovarășul losip BrozTito, președintele Republicii Socialiste FederativeIugoslavia, președintele U- niunii Comuniștilor din Iugoslavia. . vNoua întîlnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu

salt calitativ în ce privește exploatarea utilajelor de care dispunem, succes pe un
Ing. Victor CORPADEA, 

adjunct șef de secție 
preparație, Lupeni

cenușăpuncte care îl socotim doarîn vi- și de
La mina Paroșeni, hotărîre unanimă a minerilor

îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan 
și angajamentelor asumate pentru anul 1980— Ne aflăm rn ajunul celui mai de. seamă eveniment politie al anului — Congresul al Xll-lea al partidului — Congresul poporului. In întîmpinarea a- cestui deosebit eveniment întregul nostru , colectiv este hotărît .să-și amplifice eforturile pentru a obține noi și importante succese. Cinstind Congresul al XII- Ica, cinstim . eforturile, întregului colectiv .pentru dezvoltarea industriei, aeconomiei naționale, nepregătim temeinic pentru a prelua .producția anului, viitor. Angajamentele colectivului nostru, susținute de minerii șefi de brigadă ca- , re au luat cuvîntul dovedesc pe deplin hotărîrea și puterea de mobilizare a 'colectivului, nostru . ce nu dă îndărăt în fața greutăților pe care deocamdată le avem dc înfruntat — spunea în cuvîntul său secretarul comitetului de-partid

ANGAJAMENTUL COLECTIVULUI : • Planul 
producției nete va fi depășit cu 200 000 Iei • Produc
ția fizică de cărbune extras va fi superioară sarcini
lor planificate cu 2 000 tone de cărbune • Prin redu
cerea consumurilor specifice se vor obține economii in 
valoare de 600 000 lei la cheltuielile materiale de pro
ducție • Se vor executa suplimentar 50 ml la lucră
rile de deschidere și 200 ml la lucrările de pregătiri 
• Se vor economisi 50 mc lemn de mină, 50 mc che

restea si 40 000 kWh energie electrică.pe întreprindere, Vasile NemeșAfirmațiile secretarului de partid sînt susținute’ de minerii și șefii de brigadă, de maiștrii. care și-au ex-
primat adeziunea deplină față de sarcinile anului viitor, față de programul de măsuri stabilit, vorbitorii făeînd totodată o analiză temeinică a posibilităților

de care dispune întreprinderea pentru realizarea an- , gajamentelor asumate. Au > fost evidențiate unele pro- 1 bleme încă nerezolvate pe deplin, dar de rezolvarea cărora — și s-au făcut propuneri în acest sens — depinde în bună măsură sporirea producției de cărbune, a productivității m uncii.
Mihai Soldea, miner șef de brigadă la lucrările de

Dorin GIIEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Noile măsuri cu privire la creșterea rolului
Frontului Unității Socialiste asigură

Intensificarea participării active a tuturor cetățenilor 
la viata social-politică a tării

Două sectoare cu planul la cărbune depășitMinerii din cadrul sectoarelor II și I de la I.M. Uricani au realizat împreună peste prevederi, în primele trei zile din această lună, peste 1120 tone de cărbune. In întrecerea pentru mai mult cărbune, desfășurată în cinstea apropiatului eveniment politic, Congresul al Xll-lea al , ____ ___.partidului, s-au remarcat cu Mezambrovschi, Gheot- imperii sectarului;.; II cu ghe Șerbu si Ion Nicolae.

plus 704 tone cărbune. Succesele obținute de harnicii mineri de aici au la bază depășirea productivității muncii planificate de cărbune cu 1472 kg/post, Dintre brigăzile care și-au a- dus un aport deosebit la depășirea sarcinilor de plan amintim pe cele conduse de Laurențiu Kelemen, Lei-

Sîntem permanent stimulați spre o 
activitate superioarăAm luat cunoștință cu viu interes despre noile măsuri cu privire la creșterea, rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a ’ țării, adoptate la propunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și îmi exprim totala adeziune față de conținutul lor, considerînd că ele sînt menite să asigure participarea mai largă a oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor

Ing. Petre ALBASTROIU, 
șef lucrări I.M.P.

(Continuare in pag. a 2-ă)

Va crește contribuția noastră la 
îndeplinirea planuluiAm luat cunoștință cu deosebită satisfacție de Ilotărîrea Plenarei Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste cu privire la adoptarea și transpunerea în viață a propunerilor tovarășului Nicolae 

Ceaușescu pentru creșterea rolului F.U.S. .în viața social-politică a țării.Noi, cetățenii țării, care nu sîntem
Geza KALMAN, , ;

șef de brigadă, sectorul II al minei
Paroșeni

.
(Continuare in pag. a 2-a)
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Din viața organizațiilor de partid Spre noi salturi calitative

Duminică, 4 noiembrie a.c., la chemarea organizațiilor de partid, în toate secțiile întreprinderii de utilaj minier Petroșani au fost organizate acțiuni de muncă patriotică în întîmpinarea marelui forum al comuniștilor. Cu acest prilej oamenii muncii din secțiile turnătorie, forjă, tratament termic, mecanică,
Concursul 

cabinetelor 
și punctelor 

de documentare 
poiitico-ideologicăIn toate organizațiile de partid din Valea Jiului se desfășoară în aceste zile concursul cabinetelor și punctelor1 de documentare politico-ideologică, prilej de îmbunătățire a activității educative, desfășurate prin aceste forme și mijloace ale muncii politice, de activizare a colectivelor de conducere a punctelor.La punctele de documentare de la întreprinderile miniere, preparați» și școli, au fost organizate dezbateri. întîlniri. simpozioane, mese rotunde, avind drept scop cunoașterea și însușirea documentelor programatice ale Congresului al Xll-lea al partidului. Cu ocazia desfășurării fazelor orășenești și comunale s-a constatat o bună preocupare pentru dotarea punctelor de documentare cu cărți social-pdlitice, planuri tematice, grafice, planșe, mape, documentare, diapozitive.Faza municipală a concursului va avea loc în zi' a de 12 noiembrie a.c.

Valeria COANDRAȘ

Rețeaua comercială din orașul Vulcan s-a îmbogățit cu o nouă unitate de desfacere a produselor lactate și de panificație. Bine amenajată, dotată cu mobilier nou, aprovizionată ritmic, în cantități suficiente și o gamă variată de produse, unitatea este în măsură să satisfacă solicitările oamenilor muncii din cartierul Coroiești. (C.I>.)

★Ieri la căminul nr. 1 Aeroport — Petroșani a

Zi de producție recordconstrucții metalice, mașini de abataj și prototipuri, au efectuat lucrări pentru realizarea noilor utilaje, de înaltă productivitate ce vor intra în dotarea unităților miniere. De menționat că în cadrul acestei zile de producție record, aproape toate secțiile au lucrat cu efectivele complete, realizînd o im
Brigada Eugen Voicu 

a îndeplinit angajamentul 
de onoare 

în cinstea Congresului
(urmare din pagina I)cît mineritul — a îndeplinit sarcinile anuale ce-i revin în extracția de cărbune. Brigada, o formație complexă de mineri, care exploatează concomitent trei fronturi de abataj, la mina Petrila, din care u- nul este dotat cu .complex mecanizat de susținere conceput în Vale și fabricat de constructorii de utilaje miniere din municipiu, a extras de la începutul anului pînă la zi (conform datelor pînă ieri), peste prevederi, 29162 tone de cărbune, prin depășirea nivelului planificat al productivității muncii Cu peste 2 600 kg/post.Brigada este formată din 80 de muncitori. Doisprezece dintre ei conduc activitatea la cele trei fronturi ale brigăzii ; Vasile Ilerineanu, Nicolae Boboc, Iuliu Boyte, Iulian Brujan, Dumitru Panțucu, Nicolae Cioabă, Gavrila Mihai, Ioan Ene, Florea Mirea, Petru Andruș, Constantin avut’ loc o festivitate e- moționantă: 50 de copii au fost primiți în rîndu- rile șoimilor patriei. în această perioadă sute de copii merituoși din școlile și grădinițele Văii Jiului sînt primiți în organizația pionierilor și șoimilor patriei, ei for- mînd generația Congresului al Xll-lea al partidului. (T.S.)

★La Lupeni, pe lingă Liceul de’chimie nr. 2, vor fi construite noi spații școlare, incluzînd o .cantină și un internat. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la suma de 2150 

portantă producție suplimentară in întîmpinarea Congresului partidului. Este o reală contribuție a colectivului la devansarea programului de mecanizare, sarcină pe care constructorii de utilaj și-au asumat-o în fața tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului.

Vasile și loan Ungureanu. Acest nucleu de bază de oameni vrednici și pri- cepuți, împreună cu întreaga brigadă, au realizat de la începutul actualului cincinal o producție care depășește 750 000 tone de cărbune, din care peste 82 500 tone în plus față de sarcinile stabilite.în întîmpinarea Congresului al Xll-lea al partidului, oamenii brigăzii își consolidează succesele. A- cum, în întîmpinarea mărețului eveniment politic din viața partidului și întregului popor ei sînt mobilizați în materializarea angajamentului de a extrage zilnic peste plan, între 80 și 100 tone de cărbune și a atinge astfel, pînă la Congres, cifra de 30 000 tone de cărbune peste prevederi de la începutul anului. Ca o confirmare a hotărîrii ferme de a-și respecta cuvîntul de miner, în numai trei zile, brigada a extras în plus 262 tone de cărbune.

Un nou bloc se află 
în curs de finisare la 
Lupani.

Foto: O. George

mii lei. Cantina și internatul, ale căror lucrări sînt în curs de execuție, vor fi date în folosință în anul 1980. (V.S.)

★Cercul de turism — drumeții de la l.M.P. va întreprinde, în 11 noiembrie, o originală drumeție montană, în masivul Retezat, care va fi . atacat prin trei părți (Huța, Ba- leia, Pietrele). în această pasionantă întrecere sînt angajate alte trei echipaje ce-și vor disputa cu studenții întîietatea sosirii în zona Bucura —Peleaga. (D. Chicet)

(urmare din pagina I)început, așezindu-l la baza activității viitoare.Desigur, dezbaterile noastre au subliniat, cu destulă exigență, neajunsurile și deficiențele din activitatea secției, din dorința firească a comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii de a le înlătura și de a înregistra noi creșteri cantitative și calitative. Cauzele care au condus la stagnări își au originea in faptul că nu am manifestat o preocupare statornică pentru respectarea programelor de revizii și reparații și, în general, pentru întronarea linei discipline tehnologice exemplare. Eliminarea .deficiențelor din activitatea noastră se află în atenția noilor organe de partid a- lese care acționează stăruitor pentru creșterea răspunderii și stimularea inițiativelor muncitorești înaintate în fiecare atelier, în fiecare formație de lucru din cadrul secției.Cu prilejul dezbaterii documentelor programatice pentru Congresul al XII- . lea, din căutările și strădaniile muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor preparatori pentru îmbunătățirea activității au reieșit noi propuneri orientate spre dezvoltarea și perfecționarea procesului de spălare- preparare. Ele sînt rodul gîndirii colective și ilustrează caracterul larg, democratic al participării munci
Sîntem permanent 
stimulați spre o 

activitate superioară
(urmare din pagina I)economico-sociale, a întregii societăți. Personal sînt bucuros că au fost luate ase* meneamăsuri întrucît eu, care nu sînt membru de partid, voi avea posibilități mai mari de participare activă la viața politică a țării, să mă alătur la eforturile tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea în bune condiții a mărețelor sarcini ce stau în fața țării.Sînt conștient că activitatea mea va trebui să se situeze Ia noi cote calitative. In cadrul cursului de tehnologia materialelor, curs care are o mare contingență cu integrarea învățămîntului cu producția, grupa de studenți, pe care o coordonez va fi tot mai mult implicată în problematica întreprinderilor. In acest fel studenții își consolidează cunoștințele practice. Această grupă este dealtfel o grupă cu buhe rezultate, avind cel mai mare procent de frecvență la cursuri din cadrul institutului. Referitor Ia activitatea științifică, pot afirma că săptămânal asigur asistența tehnică și științifică la întreprinderi miniere din bazinul Olteniei, în cadrul sarcinilor ce revin cadrelor didactice de a fi prezente în întreprinderile de profil. Totodată și în cadrul institutului am diferite sarcini obștești ca președinte al comisiei de îmbunătățire a condițiilor de muncă și viață, sarcini pentru care răspund în fața organizației noastre de partid. .

Va crește contribuția 
noastră la

- îndeplinirea planului
(urmare din pagina I)membri de/partid, făcând parte din organizația Frontului Unității Socialiste, vom avea posibilitatea ca, sub conducerea .organizațiilor de partid să participăm și mai activ la viața politică, și . socială,. să ne aducem din plin contribuția la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății - socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, în acest cadru organizatoric, ne vor reveni răspunderi majore pentru a dovedi prin fapte că încrederea care ni se acordă este pe deplin justificată, că sîntem capabili să depunem toate eforturile pentru ■a ne aduce o contribuție esențială la înflorirea patriei .noastre, Ia ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Brigada pe care o conduc are sarcina, pregătirii unor noi fronturi de lufifăr în cincinalul 1981—1985 revenindu-i îndatoriri mobilizatoare, în vederea creșterii producției de cărbune. Dispunem de toate condițiile necesare, între care un loc principal îl ocupă dotarea cu utilaje miniere de înalt randament, pentru a ne face munca mai ușoară și mâi rodnică. Ne-am 

angajat ca în cinstea mărețului Congres al partidului, ce va avea loc în curînd, să ne prezentăm cu sarcinile de plan depășite, așa cum am făcut-o întotdeauna, aducînd pe această cale o contribuție efectivă la dezvoltarea României socialiste.

torilor la actul conducerii și organizării producției. Sînt, totodată, rezultatul cunoașterii de către muncitorii, inginerii și maștrii cu experiență bogată a unor reale resurse de creștere a producției. In principal, propunerile se referă la mărirea parcului de vagoane din proprietatea combina-, tului cu . circa 10 vagoane, pentru îmbunătățirea recepției. cărbunelui brut de la întreprinderile miniere, 
la- dotarea secției noastre cu încă o locomotivă Diesel, amenajarea unei ramuri de haldare la funicular, dotarea cu cîntare de bandă pentru recepționa- rea cărbunelui brut la galeria de coastă a I.M. Băr- băteni și, în perspectivă, la viitorul, puț cu schip al I.M. Lupeni precum și la dotarea cu aparate de determinare rapidă a conținutului de cenușă pentru cărbunele cocsificabil. Alte propuneri, pe care le-am înaintat, de asemenea, forului tutelar, privesc îmbunătățirea aprovizionării cu piese de schimb, încadrarea cărbunelui brut în limitele de calitate fixate prin normele interne, îmbunătățirea sistemului de cointeresare pentru ramura preparară,Colectivul nostru de preparatori, avind în frunte comuniștii, este pregătit și acționează efectivi.. Mea din acest trimestru, pentru fundamentarea producției anului viitor la nivelul e- xigențelor stabilite.

(urmare din pagina I) : pregătire: „Sîntem dotați cu■ o combină de înaintări in J cărbune, iar pentru a obține avansări corespunzătoa-; re dotării tehnice, în lu- , urările de pregătire pe care le executăm, este necesar ca linia ferată să fie adusă ‘ pînă la cel mult 100 metri de front. In felul acesta se îmbunătățește mult aprovizionarea locurilor de muncă, iar noi vom folosi timpul de lucru în lront și nu pe galerii căutînd materiale și ; piesele de schimb necesare.O altă problemă cu care ne confruntăm este absența ar- î măturilor TH. Răpim noi : din abataj armăturile, dar cu acestea nu ne putem ți- : ne de avansările unei com-■ bine.' Ar însemna să reducem vitezele de înaintare. Or, la noi fiecare metru 

de pregătire câștigat în. plus înseamnă avans în punerea in funcțiune a unui nou a- bataj. In atelierele minei trebuie să se acorde mai multă atenție calității lucrărilor de revizii și reparații*.
Ion Bongioiu, miner șef 

îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan
de brigadă Ia pregătiri; „Pentru a grăbi punerea în funcțiune a noi capacități, a noi abataje, trebuie șă grăbim ritmul de avansare, vitezele de înaintare în lucrările de pregătire. Pentru aceasta trebuie să introducem mecanizarea în lucrările de pregătire mai mult decît am făcut-o pînă acum pentru că trebuie să ținem pasul cu mecanizarea abatajelor, trebuie 

corelate avansările obținute eu complexe mecanizate, cu vitezele de Înaintare din lucrările de pregătiri. Iată de ce solicităm ca și brigada noastră să fie dotată cu o combină de înaintări. . De asemenea, consider că este absolut necesar ca odată cu 
introducerea pe scară largă a mecanizării să fie intensificată cercetarea geologică pentru o eîț mai bună cunoaștere a condițiilor de zăcămînt*.

Vasile Capriș, șeful formației „Service* a întreprinderii: „Sîntem una din minele cele mat mecanizate și vom continua pe a- ceaștă linie a mecanizării complexe. Dar, pentru ca mecanizarea să dea rezul- 

țațele dorite, superioare celor obținute pînă acum, u- tilajcle trebuie mai bine întreținute, iar., piesele de schimb mai judicios, gospodărite. Nu ne putem permite să facem risipă de piese de schimb. Cele deteriorate trebuie scoase o-
perativ la suprafață și recondiționate la atelier, pentru a avea timp să executăm lucrări de calitatea dorită". .

Mihai Cîrșmaru, maistru minier principal la sectorul de investiții: „Ne-am realizat sarcinile de plan stabilite în mod ritmic pînă acum și ni le vom realiza și în anul 1980 pentru că lucrările de investiții pe care le executăm. sînt vi

tale pentru dezvoltarea minei. Spre exemplu, deschiderea orizontului 360. Pentru a grăbi ritmul de execuție este necesară o aprovizionare ritmică; operativă a întreprinderii cu materiale necesare. Minerii sector rului nostru sînt hotărîți să-și depășească sarcinile planificate pentru 1980 cu 50 ml.*
Vasile Barzol, maistru e- lectromecanic: „Sarcinanoastră, a meseriașilor e- lectromecanici, este să asigurăm funcționarea în condiții optime a utilajelor și instalațiilor din dotare. Și ne vom achita cu cinste de această sarcină. Am propune insă urgentarea aprovizionării cu baterii pentru încălzirea aerului Ce intră în subteran și urgentarea punerii în funcțiune a celei de a doua stații de comprc- soare*. ,Printre cei care au luat 

cuvîntul și și-au spus opiniile, au făcut propuneri de îmbunătățire a programului de măsuri îi amintim de asemenea pe Constantin Banculea, Nicolae Bodescu, Mihai Bakos, Suciu Nicolae, și loan Besserman.Optimismul vorbitorilor, al participanțîlor la dezbaterea cifrelor de plan pentru anul 1980 are o bază trainică la mina Paroșeni — puterea de mobilizare a colectivului, hărnicia și priceperea sa, ambiția Și dîrzenia care, nu odată, i-au ajutat pe mineri să depășească momentele grele, conducîndu-i la noi succese. ■ . . ”Pregătirea temeinică a producției, dezvoltarea în ritm susținut a mecanizării, sînt principalii factori care vor asigura îndeplinirea cu succes, a sarcinilor planificate și a angajamentelor asumate pentru anul 1980.
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Sport • Sport ® Sport * Sport ® Sport • Sport ® Sport
Competiția de masă „Cupa Congresului*

Selecționata I.M.P.
*

Start în ediția a IlI-a, 
de iarnă, a

Fotbal, divizia C

„Daciadei“
a cîștigat 

etapa municipalăIn ziua de 4 noiembrie, pe sadionul Jiul, sălile de sport ale liceului Vulcan, A.S. Minerul Lupeni, pbpi- căria Preparatorul Petrila și terenul de handbal al C.S.Ș. Petroșani au avut loc întrecerile etapei municipale interorașe ale competiției dedicate celui de al Xll-lea Congres al partidului. După întreceri viu disputate, au fost declarați cei mai buni sportivi din orașele Văii Jiului (legitimați și neligitimați). Avînd o comportare bună și parti- cipînd la majoritatea disciplinelor sportive, selecționata studenților ne-a făcut o surpriză plăcută cîștigînd

p.d.; 2. U.M. nr. 02617 cu 929 p.d.; locul 3 Orașul Petroșani 884 p d. și locul IV Orașul Lupeni 729 p.d.; Șah: S-a jucat în-formula echipă mixtă. Locul 1: Orașul Vulcan; ’ 2. I.M.P.; Tenis de 
masă; locul X, Orașul Lupeni; 2. Orașul Vulcan; 3. Orașul Petroșani.

Clasamentul pe orașe se 
prezintă astfel: locul 1, selecționata I.M.P. cu 17 puncte; 2. selecționata Petroșani 16 puncte; 3. selecționata Lupeni 9 puncte; 4. selecționata Vulcan cu 8 puncte; 5. selecționata Petrila cu 6 puncte.La buna desfășurare a întrecerilor au contribuit trofeul și dovedind că a- Consiliul orășenesc de cul- tunci cînd există preocupare, sportivii institutului pot ieși din anonimat. Iată' rezultatele pe discipline —sportive și clasamentul ge- ț; neral. Cros fete: selecționa-(Minodora Popa,

Băieți:

Duminică, în municipiul nostru, ca în întreaga țară, 
s-a dat startul celei de a 
IlI-a ediții de iarnă a competiției naționale „Dacia- da". întrecerile sportive organizate la nivelul liceelor și școlilor generale au a- tras marea masă de elevi care au participat la sporturile lor preferate. Astfel, 
la Grupul școlar Petroșani peste 180 de elevi s-au întrecut la șah, tenis de masă, fotbal și handbal. Iată-i pe cei evidențiați i 
tenis de masă: Dan Roșu (clasa a X-a E), Aurelian Mihuț (clasa a IX-a), Gheorghe Costea (clasa ă X-a), Mihai Torok (clasa a Xll-a) ; șah : Dumitru Po- rojniuc (clasa a X-a E) ; 
handbal: clasa a X-a(băieți), care în finală învins clasa a X-a K cu —10, iar la fete, clasa

K cu 18—13. La fotbal din cele 8 clase participante în finală, disputa pentru locul 
I a avut loc între clasa a X-a F și a X-a A, eîștiga- tă de prima cu 4—1. Pe locul III s-a situat clasa a 
X-a H.La școlile generale nr. 
4 și 5 din Petroșani au a- vut loc întreceri la șah, tenis de masă și, handbal în cadrul competiției inter- clase.Școlile generale din orașul Lupeni au organizat e- tapa orășenească la tetra- tlon fete și băieți în care s-au remarcat sportivii școlilor nr. 1 și 3.La clubul unității de pompieri militari din localitate au avut loc întreceri de șah și tenis de masă între sportivii acestei unități și ai I.R.I.U.M.P.

Studenții au pierdut printr-un gol stupid, dar au avut o

■ta Petroșani: iZamfiroiu, Maria G.S.M. Petroșani) Constantin Cîmpeanu, loan David, Petru Vlaicu și Gheorghe Avram, toți de la I.M.P., au ocupat locul I pe echipe. Handbal fete: locul I: C.S. Școlar Petro; șani; 2. Orașul Lupeni. 
Handbal băieți: 1. I.M. Petroșani ; 2. Oraș Petroșani (I U.M.P.). Volei fete: locul1, I.M. Petroșani, 2. Orașul Vulcan; 3. Orașul Lupeni. 

Volei băieți, locul I: IM.P.,
2. Orașul Petroșani; 3. Orașul Vulcan; Popice: locul 1, Orașul Petrila cu 991

tură fizică și sport Lupeni, clubul sindicatului minier Vulcan, C.S.Ș. Petroșani și activiștii sportivi obștești Vasile Argint, loan Ciobo- tea, prof. Gheorghe Pop, Nicolae Baban, Petre Lăs- c.ăianu și alții.Duminică, 11 noiembrie a.c., va avea loc la Deva etapa județeană a „Cupei Congresului" între reprezentativele municipiilor și orașele județului, la care vor participa selecționatele respective cu cei mai buni sportivi legitimați și nelegitimați.
★„Cupa Congresu- la fotbal, sportiviInlui"nelegitimați: I.M. Livezeni—I.R.I.U.M. PetroșaniC.C.S.M. — Comerț1 U.M.P, — I.M.4—2.

3—i;3—0; Livezeni
Aurel SLABII

B a13 aX-a C învinge clasa a X-a Staicu BALOI

comportare meritorie
C.F.R. TIMIȘOARA — 

ȘTIINȚA PETROȘANI 
1—0 (1—0). Dorind să infirme poziția din clasament studenții s-au deplasat la Timișoara minați de ambiția de a face un joc bun. Spre lauda lor au reușit a- cest lucru și dacă nu s-au întors cu oel puțin un punct, aceasta se datorește unei faze din minutul 43 cînd șutul lui Chimiuc de la 18 metri este respins defectuos de Bogheanu și fundașul central al gazdelor Bocănică înscrie din a- propierea porții. Comportarea studenților s-a concretizat nu numai printr-o bună circulație a balonului, care i-a scos din ritm pe gazde, dar și prin două situații bune de a marca în minutele 26 și 35. Apărarea în care au excelat San-

Rugbi, divizia A
Știința PetroșaniMai este nevoie de vreun semnal de alarmă ?

Rapid 22-25 (13—13)

Cea mai mare surpriză a campionatului primei divizii la rugbi a fost înregistrată, duminică dimineața, la Petroșani. Anonima echipă a feroviarilor bucu- reșteni, Rapid, a învins în deplasare, un cincisprezece, care, pînă mai ieri, e- volua cu gîndul la prima treaptă a ierarhiei rugbi u- lui românesc, Știința Petroșani. Un singur jucător,
0 tinărăpoi cu pricepere de antrenorul Vasile Făgaș, a- re „absolvenți" valoroși. După ascensiunea în loturile republicane a lui Mircea Risipitu și Aron Cîndea, ni se propune un alt nume, care va face, să sperăm, . carieră luptele libere, dacă, neînțeles, va rămîne

speranțărului luptător din Vulcan de s-a impus la categoria 62 kg, performanțele lui recomandîndu-1 deja selecționerilor pentru lotul național? In primul rînd, o pregătire tehnică desă- vîrșită, în lupta la parter manifestînd preferință pentru „chei" și rebururi,

s#

i

1

i

Luptele libere — sport de performanță care ,a. adus mereu satisfacții Văii Jiului, nu numai prin rezultatele obținute pe plan național, ci mai a- les prin stăruința cu care au fost promovați competiții, au învățat luptelor la Jiul Petrila sau C.S.S. ~ „Școala", inițiată de prof. Ghiță Pop, secondat
îpsportivi care „ alfabetul"Petroșani.a-

în bi- în în picioare acționînd. mai limitele unei vieți sportive exemplare.— II am în vedere, îmi spunea, deunăzi, antrenorul Vasile Făgaș; pe Dorul Brebinaru de la C.S.S. Petroșani. Tînărul mecanic auto din Vulcan are acum 17 ani, a început luptele cu nuxnai 4 ani în urmă. Anul acesta s-a clasat pe locul IV la campionatul juniorilor mici și la concursul național de toamnă al juniorilor mari, deși nu a- re încă vîrsta lor.Care sînt atuurile tînă-

ales prin șuruburi și „mo- rișcă“. Calitățile fizice remarcă un luptător rezistent, care poate crește în categorie, deci poate candida la titularizarea în echipa divizionară A, Jiul Petrila. Iată așadar, un sportiv bine înzestrat fizic, care, dacă va da dovadă de seriozitate în pregătire, va avea un cu-' vînt de spus în sportul la saltea. Așteptăm cu încredere, viitoare evoluții ale lui Dorel Brebinaru. ''
Ion VULPE

ti I i l ) l ( ll I

Șișu, printr-o evoluție de excepție a reușit să îngenuncheze o întreagă echipă, înscriind — caz ieșit din comun — nu mai puțin de cari, 3 căzute, deapsăCe au făcut în timp studenții ? Cu 5—6 jucători de primă mină în tribune, antrenorul Titi Ionescu și-a încercat șansele în teren cu o formație de-a dreptul debu- solată în fața eficacității ieșite din comun a unui sportiv în vervă deosebită, component al unei formații fără nici o pretenție. Bucan, Dobre și Budieă au fost singurii echipieri ai gazdelor dornici să infirme comportarea de-ă dreptul lamentabilă a unui cincisprezece ce alunecă cu repeziciune pe toboganul ierarhiei sportului cu balonul oval. Rapidiștii au venit- la Petroșani cu gîndul de a nu ceda la un scor astronomic, cum mai pierduseră în fața echipelor cu

25 puncte : 2 încer- lovituri de picior 2 lovituri de pe- și o transformare.acest alți

pretenții din ■ campionat. Acest 13—13 înregistrat la pauză (pentru studenți au înscris Milcă — încercare, Tudose — lovitură de pedeapsă, Bucan — încercare, Tudose transformare) părea o falsă alarma ; după pauză, Știința Petroșani preia conducerea cu 16—13 (lovitură de pedeapsă, transformată de Tudose) și mai apoi cu 22—13, grație reușitei unei singure faze inițiate de gazde și finalizate spectaculos de Budi- că, printr-un eseu transformat de Tudose. Era minutul 62 și se părea că Or- telecan și compania și-au revenit, apropiindu-și o victorie lejeră. Nu a fost însă așa. Șișu a mai interceptat o pasă greșită a gazdelor în apropierea buturilor studențești și aduce e- galarea prin transformarea încercării. Tot el semnează marea surpriză, înscriind, cu 9 minute înainte de final, cea de a treia lovitură de picior căzută a bucU- reștenilor.

du și Ghițan a făcut joc foarte bun în tot pul meciului reușind respingă ofensiva gazdelor, care, se știe, țintesc locul I în serie. Se poate amin.» ti în acest sens că primai fază periculoasă la poarta lui Bogheanu s-a consumați abia în min. 30 la șutul lui lancu, ocazii de gol au fost[ 
în minutele 36, 38 și 45, Din minutul 46 în locul lui Bogheanu, accidentat, în poartă intră Chișbora care, cu excepția unei bîlbîieli din min. 63, a apărat foar» te bine, dovedindu-se sal» vator la fazele inițiate de Chîmiuc în min. 58 și 70 sau la marea ocazie din. min. 69 cînd Cincu ratează de la numai 5 metri. Practicînd un joc în viteză, etalînd calități tactice 
și tehnice cunoscute de faptjși dovedind o condiție fizică superioară — oare se putea concretiza în 82 printr-un gol dacă ceag ar fi insistat mult — studenții din troșani au demonstrat locul ocupat de ei nu conform cu lor.Rămîne de văzut cum vor înțelege ei în continuare să concretizeze aceste atuuri. j

Alexandru TATAR j

ua tim» 
să

min»Col» mai Pe» că esteposibilitățile

Baschet, divizia B (tineret)

A patra victorie 
consecutivă

Nicolae LOBONȚ

Campionatul județean

Oaspeții, 
de

Lupte libere

C.S.S. Petroșani, 
republican

Pe 
peLa sfîrșitul săptămînii trecute, sala Olimpia din Craiova a. găzduit primul turneu al campionatului republican pe echipe al juniorilor și școlarilor la lupte libere. Concurînd în compania a- cinci garnituri școlare, luptătorii de la C.S.S. Petroșani au ocupat un onorant loc II (46 de puncte), după C.S.M. Craiova (52) și Înaintea gazdelor — Olimpia (46). A ' i-unetat eficient pentru e-

locul secund în turneu) campionatului 
echipe al juniorilor și școlarilorchipă vicecampionul canic de anul trecutproba copiilor și- campion școlar în acest an, Aron Cîndea (15 ani), la prima sa participare oficială în categoria juniorilor. La 52 kg., intîlnind adversari cu patru ani mai mari decît el, a obținut locul II, la fel ca și coechipierii săi Eugen Botoroga (57 kg), Dorel Brebinaru (62), Marian Șișu (74), Mihai Zol- tan (82) și Nicuț Munțea-

bal- nu (90). La plus 100 kg., din Petru Todericiu a cucerit locul III, iar Virgil Scripcam (44), • Marin Hoțea (48), Petre Stanciu (68) și Gh. Tirintică (1Q0) au fost înregistrați pe poziția a IV-a. Dacă elevii antrenorului Vasile Făgaș își păstrează locul în seria a 
IlI-a și în celelalte trei turnee, C.S.Ș. Petroșani va cîștiga dreptul de a participa la întrecerile interse- rii. (I.V.)

I.G.C.L. PETROȘANI — 
MINERUL URICANI 2—3 (0—1). Această întâlnire a făcut dovada că în Valea Jiului nu nuipai Minerul Aninoasa poate aspira la câștigarea campionatului județean și la dreptul de participare la barajul pentru promovare în categoria C, ci și Minerul Uricăni, o echipă bine pregătită din punct de vedere fizic și tehnic și cu o apărare solidă. Avînd în Al. Kelemen un bun coordonator de joc, oaspeții, neînvinși de opt etape, au cîștigat și acest meci datorită unui mai bun plasament’în atac și a unor faze mai' insistente la poarta gazdelor. Dealtfel, una din acestea este fructificată de Al. Kelemen în min. 15.In repriza a doua, asistăm la aceeași dominare teritorială a oaspeților și

ne învinși 
etapeîn min. 60, în urma unei frumoase țesături de pase, Vasian înscrie peste portarul gazdelor, ieșit neinspirat. La 2—0 pentru oaspeți, gazdele ies la atac și în min. 70 șutul lui Balasz în- tîlnește bara, dar Popa, a- tent, reia și trimite mingea, cu capul, în plasă. Cu 10 minute înainte de finalul -partidei, Balasz egalează. Dar, parcă simțind că egalitatea n-ar fi fost în concordanță cu prestația în teren a celor două e- chipe, la o lovitură liberă în min. 85, cupe-a oaspețilorIoana oprește balonul inîna în suprafața de deapsă. Arbitrul Mihai Fo- ceac, care a condus bine această partidă, acordă 11 metri și Munteanu înscrie, aducînd o victorie pe deplin meritată oaspeților.

Corvin ALEXE

JIUL—ȘTIINȚA PE
TROȘANI — VOINȚA TI» 
MIȘOARA — In sala de industrial troșani a de baschet contînd pentru etapa a șaptea a campionatului diviziei B (tineret) între echipele Jiul-Știința și Voința Timișoara. Con- firmînd forma bună din ultimul timp, jucătorii noștri au terminat învingători cu scorul de 72—49 (43—27). Meciul a plăcut spectatorilor, iar echipa noastră s-a remarcat prin unitate de joc, calm și o bună aplicare practică a indicațiilor primite din partea antrenorului Teodor Szilagyi. Așa se face că gazdele au condus din primul pînă în ultimul minut al partidei. Au fost folosiți toți jucătorii, fiecare dintre ei reușind să puncteze (Gheorghe Ghiță, Mihai Buzdugan, Alese Nunu Ghiță, Doru Brăgaru, Lică Crișan, Octavian Cărăbuș, Francisc Deak, Nicolae Mi» huți și Mihai Tăngăreanu). De aplaudat jocul echipei noastre (publicul a făcut-o), dar am dori același lucru din partea a cit mai mulți spectatori la meciul ce va avea loc acasă peste două săptămîni cu Carpați București. Cu toate că se află la a patra victorie consecutivă, aruncările libere a- le echipei noastre lasă de dorit (din 19 încercări doar 10 puncte). Deoarece parchetul nu a fost bine curățat, aderența bascheților la sol nu a fost tocmai bună, și ar fi deosebit de necesară în sală o tabelă de marcaj.Felicitînd echipa, antrenorului Teodor Szilagyi (12 puncte din 14 posibile —■ coșaveraj +38) îi dorim succes la următorul meci în deplasare cu lidera seriei — Universitatea Timișoara. .

loszef PILDNER, 
student

72—49 (43—27) sport a Liceului minier din Pe» avut loc meciul
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Declarația președintelui Tito despre 
vizita efectuată în România FILME

în țaraîncheierea convorbirilor
(Urtnars djtt nag. 1)în viață a măsurilor stabilite în cadrul acestui nou dialog româno-iugoslav la nivel înalt, măsuri care corespund intereselor fundamentale ale celor două popoare vecine și prietene, cauzei generale a socialismului și păcii în lume.A fost exprimată, de a- semenea, voința .României și l ugoslaviei de a conlucra tot mai strîns pe a- Tena internațională pentru a-și aduce o contribuție și

mai importantă la soluționarea în interesul popoarelor, a marilor probleme ale contemporaneității, la consolidarea climatului de destindere, pace și colaborare în întreaga lume, la afirmarea idealurilor, de progres ale tuturor națiunilor.Convorbirile s-au desfășurat în aceeași atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, în spiritul relațiilor de bună vecinătate și strânsă colaborare intre țările, partidele și popoarele noastre.
Semnarea Declarației comune 

româno-iugoslaveDuminică, 4 noiembrie, tovarășul Nieolae Ceaușescu, Comunicatul secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul. Iosip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, au semnat, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Republicii, Declarația comună a Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.La solemnitate au participat persoane oficiale române și iugoslave.

A fost adoptat, totodată, comun privind vizita oficială de prietenie pe care, la invitația tovarășului N i c o 1 a e Ceauș eseu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat-o în țara noastră tovarășul Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Cei doi conducători de partid și de stat au rostit apoi scurte alocuțiuni.

BELGRAD 5 (Agerprcs). 
Agenția Taniug informea
ză că, la întoarcerea din 
vizita întreprinsă îh Repu

blica Socialistă România, 
președintele Iosip Broz Tito 
a făcut următoarea decla
rație : . -„Vizita noastră de prietenie în România socialistă reprezintă o continuare a întîlnirllor regulate care au loc la cel mai înalt nivel și care constituie de acum o tradiție între cele două țări vecine ale noastre.Am aVut un schimb foarte larg de păreri cu gazda noastră, președintele Ceaușeșcu, și cu colaboratorii săi, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească. Tovarășii care m-au însoțit în vizita în România au avut, de a- semenea, convorbiri separate cu colegii lor Rezultatele acestor biri sînt conținute clarația comună.Doresc să subliniez mod deosebit hotărârea celor două țări ale noastre de a dezvolta și mai mult colaborarea bilaterală în toate domeniile. Vpm continua să promovăm colaborarea — care se desfășoară cu succes foarte mare — pe plan politic, cultural, științific și pe alte planuri.O atenție consacrat continuare conomice. împreună că există posibilități pentru cooperare, pentru prezentarea în comun pe terțe piețe și pentru alte forme moderne de colaborare, să trecem fără realizarea lor.Subliniez eu

români, convor- în De-în

șpecială am dezvoltării în a relațiilor e- Âm constatat mari
Am hotărât întîrziere lasatisf acți e că și de această dată s-a confirmat caracterul cu a-

LA NICOSIA S-AU ÎN
CHEIAT lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu Cipru, pentru a- plicarea rezoluțiilor O.N.U. asupra Ciprului. La conferință au participat 200 de pin iei pentru lor de prul de pe toate continentele. Din România a fost prezentă o delegație a Comitetului național pentru apărarea păcii.

PREȘEDINTELE EGIP
TULUI, Anwar El Sadat, a

peste reprezentanți ai o- publice, mișcării pace și ai comitete- solidaritate cu Ci-
primit luni pe man, ministrul vVelz- maji, ministrul apărării al Israelului, sosit într-o vizită în capitala egipteană, informează agenția M.E.N.

UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT al guvernului Zam- biei, citat de agenția Reuter, a declarat la Lusaka că, la finele șăptămînii trecute, trupe ale regimului

Analiza lucidă, realistă, profund științifică făqițtă de Partidul Comunist Rpniân _ , . ____ . ,în legătură cu situația actu- vînd în vedere complexila- ală din Europa,, conduce teâ realității europene — la o idee majoră elocventă exprimată în repetate rin- duri de președintele Nieolae Ceaușeșcu, că, acum este necesar să se intensifice e-, forturile tuturor popoarelor europene în. vederea traducerii în .viață, a pre- , vederilor Actului final al Conferinței pentru securitate. și cooperare in Europa. (C.S.C.E.) Este o certitudi-. ne incontestabilă că încheierea cu succes . a C.S.C.E. a constituit o. victorie. fără precedent a rațiunii,. a înțelegerii dintre statele acestui continent, locui unde s-au declanșat cele două conflagrații mondiale și unde, astăzi, sînt concentrate cele mai mari efective și forțe militare, cele mai puternice arsenale, clasice și nucleare, și se a- flă față în față două blocuri militare, discutabil, adoptarea portantelor documente la Helsinki nu poate considerată decît începutul unul progres în vede-

rea asigurării unui viitor pașnic al continentului nostru, dar țara noastră, a-
și nu numai europene — pledează în favoarea, accelerării procesului de înfăptuire a securității pe

celeIn-
fi

• devărat prietenesc al reia- vitatea în cadrul mișcării țiilor noastre eu România, muncitorești internaționale, relații animate de deplinul a dovedit —■ ca și cu alte respect reciproc și de în- prilejuri anterioare — că credere. Relațiile iugosla- punctele noastre de vedere vO-ronlârie pot să serveas- coincid în mare măsură sau că în orice direcție drept exemplu de relații de bună vecinătate. Aceasta prezintă importanță nu numai pentru cele două țări ale noastre, ci și pe plan mai larg, pentru securitatea și colaborățea în Europa, dar în special în Balcani.Am convenit să colaborăm strîns și să ne aducem contribuția la traducerea- cu succes în viață a Actului final de la Helsinki, și în special să colaborăm în pregătirea reuniunii CSCE de anul

sînt apropiate. Aceasta prezintă importanță cu atît mai mult cu cît este vorba de două țări socialiste dețin poziții diferite plan internațional și au forme specifice de vblțăre internă.Doresc ca de aici să exprim mulțumiri președintelui Ceaușeșcu pentru primirea deosebit de caldă și pentru atenția cu care am fost înconjurați în timpul vizitei.Am simțit această căldură și pe străzile Bucu- re'știului, unde locuitorii a- cestui oraș frumos ne-au făcut o primire cu adevărat cordială. Ne-am putut convinge de sentimentele de prietenie nutrite față de popoarele iugoslave și

carePe

de la. Madrid, viitor.Am subliniat, nea, hotărârea pune eforturi în cît să se pună capăt odată cursei înarmărilor în lume, în general, și în special în de apropierea profundă ca-■ Europa;"Salutăm toate ini- re există între popoarelețiativele care duc m aceas- - • - -tă direcție.Schimbul de păreri în multe p/obleme actuale ale .relațiilor internaționale, precum și referitor la actî-
sînt reciproce' șl ele reprezintă o bază prețioasă și un stimulent pentru dezvoltarea multilaterală în . continuare a prieteniei iu- goslavo-române și a colaborării de,bună vecinătate”.

Conferința mondială de solidaritate cu 
popoarele arabe

LISABONA 5 (Agerpres). ședințele Academiei de științe sociale și politice, șe-- fui delegației române la a- ceastă conferință.Reprezentantul român a remis generalului Costa Gomesy.. mesajul adresat

de la Salisbury au întreprins un atac într-o zonă din sudul țării. El a precizat că trupele agresoare au pătruns pînă la aproximativ 100 kilometri pe teritoriul zambiarț.
AGENȚIA PRENSA LA

TINA ANUNȚA că „ultimul grup de 400 de foști deținuți politici cubanezi, arestați pentru activități împotriva securității statului, au fost amnistiați".Agenția citată informează că astfel s-a încheiat programul de punere în li-
fficația unui obiectiv de primă importanță al. politicii sale externe. România se numără printre inițiatorii consultărilor multilaterale de la Helsinki consacrate pregătirii C.S.C.E.. După cum sublinia, recent, tovarășul . Nieolae

Corespondență de la Crăciun lonescu : Generalul Francisco da Costa Gomes, președin t ele Con feri n țelmondiale de solidaritate cu popoarele arabe,' vicepre- . ___ .... ____ ________ședințe al Consiliului Mori- . Conferinței de președintele ..1 ■ Ceaușeșcu.Generalul Francisco da Costa Gomeș a rugat să se transmită mulțumirile sate președintelui Nieolae Ceaușeșcu pentru mesajul" adresat Conferinței.
dial al Păcii, fost președin- .Nieolae te al Portugaliei; a avut o .întrevedere, la Lisabona, cu Mihnea Gheorghiu, pre-
bertate a deținuților contrarevoluționari, inițiat cu 10 luni în urmă de guvernul cubanez.

LA MAINZ se desfășoară lucrările unei conferințe a femeilor, din cadrul Partidului, Comunist German. Participă peste 500 de delegate din toate landurile R.F.G. Pe ordinea de. zi .figurează probleme actuale ale Mișcării de femei pentru asigurarea de facto a drepturilor egale cu bărbații in viața economică, socială și în alte domenii.
de dezangajare militară a continentului, fără de care nu se pot înfăptui securitatea și. pacea”. înfăptuirea acestui obiectiv — care, în concepția președințeluiNieolae Ceaușeșcu, a poporului român, trebuie să ducă la excluderea forței si a
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Grupul școlar Lupeni
ÎNCADREAZĂ URGENT:

un muncitor calificat electrician.

Condițiile de încadrare și retribuire, 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/ 
1974.
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fie folosite atît pentru progresul fiecărei țări, cît și pentru .sprijinirea țărilor jn curs, de : dezvoltare. Totodată. Roriiânia susține necesi- . talea retragerii trupelor străine și lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor state, reducerea activității militare a blocurilor iși .desființarea acestora.- Unind, armonios vorba, cu fapta, România a adoptat hotărârea de a nu spori partea din venitul național alocată î iarmărilor, pentru a nu afecta cu nimic programul său de dezvoltare economico-socială, precum și măsuri de majorare a - alocațiilor pentru copii pe seama fondurilor destinate cheltuielilor militare. Cu a- semenea propuneri și acțiuni concrete întîmpină ța- prioritară — pentru ra noastră viitoarea reuniune general-europeană de la Madrid, reuniune de la care popoarele — cel puțin cele reprezentate —

în mod constant pe agenda tuturor convorbirilor și în- lni.it iior bilaterale la ni* velur conducerii partidului și stalului. In concepția românească, " dezarmarea constituie ctieia de boltă a întregii vieți internaționale. Ea' are implicații • detefim-nan te asupra rezolvării tuturor problemelor majore 
Consecventă acțiune pentru edificarea . făuririi noii1 ordini ^c-ono; mice și politice internațip- . nale. Fără .înfăptuirea ei nu se va .putea depăși fenomenul subdezvoltării, problemă crucială a vieții _ contemporane, frână a pro greșului, și sursă de mari pericole pentru pacea umanității. In context. țara noastră consideră că o măsură promovarea căreia trebuie să acționeze toate statele semnatare ale Actului final, și nu numai ele — o constituie' înghețarea Și r0- dueerea cheltuielilor militare — ea un prim-pas, cu 10—13 la sută — fondurile

securității și cooperării europene — 
aspirație a popoarelor de pe continent

continent, și consideră că trebuie acționat cu mai multă hotărâre în direcția documentelor Helsinki, privi- tot unitar.țară socialistă vital interesată
înfăptuirii semnate la te ca unRomânia, europeană, în asigurarea păcii și securității internaționale, a condițiilor necesare pentru desfășurarea vastei opere constructive în care este angajată plenar, atribuie securității europene semni-

Ceaușescu, ccea ce se impune acum este intensificarea eforturilor „pentru dezvoltarea largă, neîngrădită a colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și în alte probleme umanitare, între toate statele continentului, pentru înlăturarea barierelor și practicilor discriminatorii care afectează cooperarea europeană. în același timp, trebuie acționat pentru adoptarea unor măsuri concrete

amenințării cu forța din relațiile dintre state, să garanteze, fiecărei țări dezvoltarea liberă, la adăpost de orice act de agresiune — ar avea, fără îndoială, urmări pozitive în întreaga lume. România consideră că, fără o dezarmare reală, este de neconceput un sistem viabil de securitate, pace și cooperare în Europa, fată de ce problemele încetării cursei înarmărilor și ale dezarmării sînt înscrise astfel eliberate urmînd să
așteaptă nasuri susceptibile să contribuie la adîneirea ■ destinderii și cooperării ia- , ternaționale. ;

Marin GHEORGIIE
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