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Hotârîrile Congresului al XII-Iea

Program mobilizator pentru fiecare colectiv de muncă
I.T.A. DEVA,
AUTOBAZA LIVEZENIAngajamentul minerilor din Valea Jiului

„SĂ DĂM TĂRII CĂRBUNE - TOT MAI MULT, 
MAI BUN, MAI IEFTINIV,

Producție sporită
in abatajele minei BărbăteniZiua de 15 decembrie a.c. a însemnat pentru colectivul minei Bărbăteni lin adevărat motiv de satisfacții și bucurii, în această zi au fost realizate 2142 tone de cărbune, unul din cele mai mari 'succese înregistrate la mina Bărbăteni în ultimii ani. De la începutul lunii decembrie, . colectivul acestei unități miniere înregistrează o producție suplimentară de 1 425 tone de cărbune, și acționează cu perseverență pentru recuperarea restanței acumulate pînă în prezent. O contribuție

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ
A ENERGIEI Șl COMBUSTIBILULUI 

preocupare de mare actualitate 
pentru minerii de la

„O altă orientare prin
cipală a viitorului cin
cinal este creșterea ba
zei. energetice, punîndu- 
se accentul pe utilizarea 
cărbunilor în producția 
de energie electrică și 
termică, valorificarea 
potențialului hidroener
getic, construcția de 
centrale nuclearo-elec- 
trice, folosirea noilor 
surse de energie, îmbu
nătățirea continuă a or
ganizării și exploatării 
sistemului electroener- 
getic național, aplicarea 
unui regim sever de e- 
conomisire a petrolului 
și gazelor, a tuturor 
combustibililor și ener
giei electrice".(Din Raportul la cel de-al XII-Iea Congres al partidului)Complexitatea -și importanța covîrșitoare a documentelor ' Congresului al ■XII-Iea al partidului se evidențiază atît prin creșterea . eficienței întregii noastre activități, cît și prin faptul că aceste istorice documente definesc opțiunile strategice menite să ducă la atingerea obiectivelor prevăzute in Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretar gene- cal al partidului.'Acționînd în contextul mărețelor obiective, al valorificării superioare â energiei și combustibilului, oamenii muncii de la .mina

importantă la acest succes, și-au adus-o brigăzile conduse de Mihai Kovacs, Gheorghe Onofrei, Pompei Tomolea și Aurel Roman (sectorul I), Nicolae Oprea, Lazăr Kacso, Ion Pintecan și Androne Gru- rnăzeșcu (sectorul II). Mai poate fi evidențiat faptul că la sectorul III, datorită hărniciei echipelor de lăcătuși conduse de Fran- cisfc Csaki și Vasile Stra- va, a fost pusă în funcțiune o combină de înaintare în steril. cu patru zile înainte de termenul planificat; (C.V.)

Paroșeni au economisit în acest an 2 147 188 kWh e- nergie electrică și 11,2 tec. La temelia acestor realizări stau măsurile aplicate de muncitorii, inginerii și teli- 

nicienii din unitatea noastră.Organizația de partid, sindicat, U.T.C., conducerea minei, au gîndit pentru anul viitor un program de măsuri care vizează în mod direct folosirea chibzuită a energiei electrice, termice și a combustibilului. In acesț sens vom continua acțiunea de înlocuire a transportoarelor cu raclete
Păstrez încă în memorie imaginea unui om care are vîrsta acestui timp înălțător. Neclintit în fața furtunilor vieții, pătruns de ceea ce înseamnă spirit muncitoresc, și-a îndreptat întotdeauna gîndul și fapta spre împlinirea unor idealuri înălțătoare. S-a călit în focul muncii aspre, aducînd în destinul său tainele unei meserii pe care o îndrăgește din toată ființa. N-a făcut parte din partid și nu face nici

Brigadierul Gheorghe O- 
nofrei de la'sectorul I al 
I.M. Bărbăteni. Brigada sa 
a depășit lună de lună sar
cinile de plan la lucrările 
de pregătiri.

Paroșenicu transportoare cu bandă, acțiune care se va solda în anul viitor cu economisirea a 296 000 kWh energie electrică. Schimbări însemnate, calitative, se vor 

ce, de altfel, la tot fluxul de transport.Preocupat de reducerea consumului de energie pe tona de cărbune, colectivul nostru a gîndit și aplicat o serie de soluții tahnice noi, care să contribuie la a-tin-
Ing. Ioan BESSERMAN, 

inginer șef al I.M. Paroșeni

(Continuare în pag. a 2-a 
invățînd deastăzi. De la comuniști a învățat, însă, lecția muncii, a exigenței, a dăruirii. A devenit exigent, or aceasta înseamnă pentru el, în primul rînd, autoexigență.Acest om, care simte pulsul uzinei ca pe propria lui inimă, fiind trup din trupul colectivului, poartă respectul și admirația celor pe care i-a învățat meserie, dragostea pe care elevul o are față de profesorul său. Pe un asemenea om, ca-

Cu planul anual 
îndeplinitLuni; 17 decembrie, colectivul Autobazei de transporturi din Livezeni aparținînd de I.T.A. Deva și-a realizat sarcinile de plan ale anului 1979.Realizarea' cu două săptămâni în avans a tuturor indicatorilor planului anual evidențiază cu prisosință hărnicia, priceperea și dăruirea în muncă a acestui colectiv, calități asupra cărora vom reveni pe larg într-unul din numerele viitoare ale ziarului nostru.

înfăptuirea măsurilor de creștere a rolului
Frontului Unității Socialiste

Progresul continuu al patriei 
ne stimulează și ne unește 

energiile creatoare
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Dezvoltarea și adîncirea democrației, reprezentată 
în această perioada de constituirea organizațiilor pro
prii ale Frontului Unității Socialiste, este expresia 
întăririi unității poporului în jurul partidului, lăr
gind sfera de cuprindere a întregii națiuni la opera 
de construcție socialistă. Oamenii muncii din Valea 
Jiului adresează telegrame C.C. al r.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, exprîmîndu-și adeziunea 
față de propunerile referitoare Ia creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste în viața social-politică 
a țării, angajîndu-se să-și consacre energiile creatoare 
pentru progresul continuu al patriei, pentru înflori
rea și prosperitatea patriei, îndeplinind cu fermitate 
hotărîrile Congresului " ’al XII-Iea al partidului.o- în„Oamenii muncii din rașul Lupeni, constituiți organizația proprie a Frontului Unității Socialiste, mobilizați plenar pentru traducerea în viață a valoroaselor propuneri făcute de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a României și îmbunătățirea organiză- . rii sale, mulțumesc și cu acest prilej din inimă conducerii superioare de par-

■ . . ■ ' l

la comuniști
I 
$re-și înțelege bine răspunderile se poate conta la orice oră din zi șl din noapte, fiind gata oricînd să contribuie activ la destinul colectivității, al întregii națiuni. Puuîn- du-și semnătura pe cererea de primire în organi. nația proprie a F.U.S., s-a angajat să fie pe mal departe un muncitor de nădejde, purtător al noului, constructor devotat al ; vieții noi.

Valerin COANDRĂȘ

CONSILIUL DE STAT
af Republicii Socialiste România

EtI
privind alocarea sumei de 68 milioane 

lei in vederea organizării pomului 
de iarnă pentru copiiCa urmare a grijii deosebite a partidului și statului nostru față de copiii patriei și ținînd seama de rezultatele deosebite obținute în îndeplinirea prevederilor pe 4 ani ai cincinalului 1976—1980, în vederea sărbătoririi pomului de iarnă 1979,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează)

Art. 1. — Se alocă suma de 60 milioane lei din rezerva prevăzută în bugetul republican, în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii.
Art 2. — Cu suma prevăzută la articolul 1 se suplimentează bugetele de venituri și cheltuieli ale consiliilor populare județene pe arul 1979.
Art. 3. • Consiliile populare județene și al municipiului E.. ,'s Ști vor asigura distribuirea pe unități a tuturor fondurilor destinate organizării pomului de iarnă, inclusiv cele ale sindicatelor și cooperativelor agricole de producție, încadrîndu-se în haremurile aprobate pentru fiecare categorie de copii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Consultație în sprijinul 
dezbaterilor în învățământul 

politico-ideologic
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL Șl LINI

ILE DIRECTOARE ALE DEZVOLTĂRII ROMÂ
NIEI, STABILITE DE CONGRESUL AL 
XII-LEA AL. P.C.R. pentru cincinalul 1981 — 
1985 si in perspectivă.

1N PAGINA A III-A

țid, dumneavoastră personal, pentru faptul că încă o dată dați posibilitatea tuturor fiilor patriei să participe activ la edificarea societății noastre soeialiste și înaintarea României spre comunism se arată în
(Continuare în pag. a 2-a)

La Vulcan — Paroșeni o fost recepționat

Un nou cămin pentru tineri 
care lucrează în subteranIn lumina sarcinilor conducerii superioare de partid, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușeseu personal, stabilite cu prilejul vizitei de lucru în Va-. lea Jiului, la Vulcan — Paroșeni a fost recepționat, sîmbătă, 15 decembrie, primul din cele patru cămine de nefamrliști aflate în construcție. S-au dat în folosință 324 noi locuri de cazare pentru tinerii muncitori care lucrează în subteran, în prima jumătate a anului viitor urmînd să se pună în funcțiune celelalte trej cămine, însumînd alte aproape 1000 locuri, și noua cantină a complexului social de aici. Pentru calitatea execuției, obiectivul a primit calificativul de „foarte bine" din partea beneficiarului — Combinatul minier Valea Jiului. Se materializează astfel programul suplimentar" de dezvoltare eeonomico-socialâ a municipiului, elaborat la indicația conducerii partidului, privind, în cazul dc față, stabilizarea forței de muncă necesară înfăptuirii prevederilor de creștere a producției fizice de cărbune pînă la 15—46 milioane tone în 1985.

I. M. LUPENI
ÎN SECTORUL IV AI,

membrilor F.U.S., 
în sprijinul 
producțieiA trecut puțin timp de. la constituirea celor două organizații F.U.S. din cadrul sectorului IV al mi- . nei Lupeni. Sub directa îndrumare a organizațiilor^, de partid, noile organe ale F.U.S. au trecut imediat, în baza programului de măsuri stabilit, la acțiuni concrete care au ca scop principal mobilizarea întregului colectiv de oameni ai muncii la realizarea sarcinilor economice.— Sprijinul pe care-1 a- cordă membrii organizațiilor de rat rul pe mai bună mobilizare a co-
Val. COANDRĂȘ / ■

proprii ale F.U.S. este real folos, ne-a decla- 
Alexe Furdai, secreta- comiietului de partid sector. Se constată o

(Continuare tn pag. a 2-a)



Intr-unui din abatajele mecanizate ale minei Lupoaia studenții urmăresc cu a 
tenție explicațiile privind dispunerea uti lajelor in frontul de lucru.

Acțiuni ale membrilor F.U.S.

Excursie de studiiIn vederea aprofundării cît mai temeinice a cunoștințelor teoretice și aplicarea lor în practică, studenții grupelor 263 și 264 din cadrul Facultății de mașini și instalații miniere de la Institutul de mine Petroșani au făcut o vizită, de Studii — sub conducerea prof. univ. 11,ie Rotunjeăntr și asist, univ. ing, Nicolae cursurilor și Bolunduț — în bazinul carbonifer Motru. apropiatelor examene din cadrul sesiunii în timpul vizitării minei și carierei Lu- de iarnă, poaia, studenții au purtat discuții cu cadre tehnico-inginerești și minerii din
Cînd vor fi puse în funcțiune lifturile 

blocului 3B1 din Vulcan ? (Urmare din pagina 1)Deeîteva luni, în orașul Vulcan, pe Bd-ul Victoriei s-a dat în folosință blocul 3B1. Locuiesc în apartamentul 24 din seara a 11-a a acestui bloc și mă adresez ziarului, în primul rînd eu sentimentul de satisfacție pe care mi-1 produce apartamentul nou, ■ dar și pentru - a solicita sprijinul în rezolvarea linei probleme.Să mă explic. In luna iulie ac,, mai precis în ziua de 15, am avut deosebita satisfacție de a mă număra printre familiile 
ce se mutau în apartamentele noi din noul centru civic al orașului Vulcan. Am reușit, împreună cu soția mea, să mobilăm și să aranjăm cu bun gust apartamentul. Problema care își așteaptă încă rezolvarea este aceea că nici•••••• »••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

VOLEI

Victorie în toate 
întîlnirileîn ziua de 16 decembrie 

s-a desfășurat o nouă etapă din campionatul județean de volei. Spre satisfacția iubitorilor acestui frumos sport, echipele din Valea Jiului au cucerit victorii în toate - intilnirile susținute. La feminin, Sănătatea Vulcan a învins cu 3—0 pe Sportul studențesc Hunedoara, iar Parîngul Petroșani tot cu 3—0 pe . Liceul Aurel Vlaicu din Orăștie. Cu același scoi’ au învins și băieții de la Minerul Livezeni pe Chimica Orăștie.
POPICE

Jiul Petrila, învingătoare în ultima etapă a 
turuluiîntîlhirea de popice din ultima etapă a turului dintre Jiul Petrila — Chimi

ca Tîrnăveni a fost echilibrată. Oaspeții, avînd o poziție precară în clasament, au luptat cu ardoare pentru obținerea victoriei care în final a revenit totuși gazdelor datorită faptului că au manifestat o comportare mai constantă.

multe tastarea de lifturilor, număr și e-

unul din cele două lifturi ale blocului nu funcționează Ia aproape patru luni de la darea imobilului în folosință. Și sînt mi Iii care resimt nefuncționare a printre care mă eu, întfucît locuiesc la tajul șapte. Ni s-a spus la început că trebuie să vină o echipă de la Sibiu pentru punerea în funcțiune a celor două lifturi. Echipa a venit, dar lifturile tot în starea de hefuneționare au rămas. S-a spus, de a- semenea, că cele două lifturi vor funcționa pe bază de memorizare, dar se pare că cineva și-a pierdut memoria, uitîr.d să pună în funcțiune. Ic

lon DRAGOI, 
Vulcan

Primii campioni orășenești ai „Oaciadei“Duminică, 16 decembrie a.d., în localitățile Petroșani și Petrila s-au desfășurat întrecerile etapei orășenești . din»cadrul „Daciadei" la șah și tenis de masă, categoria 10—14 ani. Au participat primii doi clasați la nivelul unităților'școlare din localitățile respective.
IATA PRIMII CLASAȚI: 

Petroșani, șah, fete: 1 Cristina Radulescu (Școala generală nr. (if, 2 Ana Ciu- blea, (Școala generală nr. 7), 3 Daniela Brînzan (Școala generală nr. 6). Băieți : 1 Atila Bogdan (Școala ge
nerală nr. 1), 2 Jean Da- lidis (Școala generală nr. 4), 3 Constantin lacob(Școala generală nr. 6). Te-

Iată rezultatele obținute de jucătorii echipei gazdă : Constantin Dobrîcă 850 p.d., Victor Miclea 832 p.d., loan Scorțea 829 p.d., loan Popa 824 p.d., Vaier Pișcoi 813 p.d. și Bella Schuler II 771 p.d. Scor final 4 921—4 912.
Staicu BALOI

abataje cu privire la introducerea și diversificarea amplă a mecanizării miniere, atît-în condițiile de subteran eît și în cadrul exploatărilor la zi. .Noile cunoștințe dobîndite eu prilejul vizitei în subteran vor fi de un real folos studenților privind sistematizarea însușirea lor în vederea
Foto si text 

Șt. NEMECSEK

sistem de abatajele să ducă sarcină a ce transla vametode în anul ur- vom obține o eco- de 454 000 kWh e- elecirică. Măsurile

gerea scopului propus. In acest cincinal, de pildă, ' prin măsurile pe care le-am luat, am obținut an de an, în medie, o reducere de 1 ' kWh energie electrică pe tona de cărbune. In prezent sîntem preocupați de introducerea unui temporizare la mecanizate, care la scoaterea din unui motor după portorul a pornit paritate. Prin generalizarea acestei maior nomic nergiecu caracter pur organizatoric., cum ar fi oprirea la începutul fiecărui schimb, timp de o oră, a fluxului de transport cu benzi și a unui compresor de mare capacitate, fără a stin- jeni, bineînțeles, procesul de producție, vor conduce 

nis de masă, fete: 1 Luciana Rotaru (Școala1 generală nr. 6), 2 Elena Nagy, (Școala generală nr. 4), 3. Erika Szabo (Școala generală nr. 5). Băieți: 1 Alexandru Oaidă (Școala generală nr. 2), 2 Sorin Hen- zel (Școala generală nr. 4), 3 Oyidiu Dodu (Școala generală nr. 1).
Petrila : Șah, fete : 1 Simona Rus (Școala generală nr. 6), . 2 Carmen. Preoțes- cu (Școala generală nr. 2), 3 Adriana Laza (Școala generală rir. 6). Băieți : 1 Ion Barbălată (Școala generală nr. 5), 2 Daniel Bakos(Școala generală nr. 6), 3 Jeno Ambrus (Școala generală nr. 6). Tenis Ide ma

să, fete : 1 Iulia Pădurea- nu. (Școala i generală nr. 1), 2 luliana Ladi (Școala ge_1). Băieți : 1Wili Rusu (Școala generală nr. 2), 2 Dorin Cpldâ(Școala generală nr. 1).
nerală nr.

Aurel SLABII

(Urinare din pagina I)lectivului, asigurarea U- nui climat de exigență sporită, în scopul îndeplinirii de către fiecare formație a sarcinilor ce-j revin cu privire Ia sporirea producției de cărbune.Din discuțiile purtate eu mineri, maiștri, tehnicieni, și ingineri din cadrul sectorului, am aflat că programul alcătuit în urma propunerilor făcute , de membrii F.U.S. cu oeazia constituirii organizațiilor, a devenit programul de acțiune al tuturor oamenilor muncii din. sector, ei find hotărîți să ridice întreaga activitate la un nivel calitativ superior. Ion Pribea- nu și Mihai Marcel, președinții celor două comitete ale organizațiilor recent constituite, cu sprijinul celorlalți membri ai comitetelor, sînt permanent preocupați de întărirea disciplinei la fiecare loc de muncă, reducînd la maxim■ absențele, sprijinind brigăzile în rezolvarea problemelor cu care se confruntă în procesul de producție.
superioară

în mod firesc în anul 1980 la o economie de peste 800 000. kWh.Tot în direcția valorificării superioare a energiei și combustibilului, colectivul nostru este angrenat la ora actuală în acțiunea de mare anvergură, care va dura și în anul 1980, 'și anume, sectorfzarea alimentarii cu energie și aer comprimat a sectoarelor și a- batajelor. Măsuri exigente de reducere a consumurilor s-au luat și in ceea ce privește activitatea auxiliară, neproductivă, măsuri prin care se economisesc peste 35 000 kWh energie electrică. Prin înlocuirea la lucrările de deschideri a căruciorului de perforat BUR—2 cu căruciorul ele perforat românesc, premieră națională, obținem încă o economie de 54 000 kWh. Acestea sînt doar cîteva măsuri, considerăm suficiente pentru a releva preocupările colectivului nostru in domeniul valorificării superioare a energiei și combustibilului. De asemenea, merită să fie menționat faptul că, cu economia de energie realizată in acest an, întreprinderea noastră poate să-și desfășoare activitatea timp de 21 de Zile.Oamenii muncii de la mina Paroșeni dispun' de rezerve importante în acest domeniu și sînt hotărîți. ca prin acțiunile pe care le vor întreprinde, prin soluțiile tehnice pe care' le vor aplica în viitor, să reducă consumul de energie pe tona de cărbune, să dea țării cărbune mai mult și mai ieftin, contribuind la materializarea obiectivelor prevăzute în documentele celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, la propășirea patriei noastre pe noi culmi <k> progres și civilizație.
Duminică și Juni au fost puse la dispoziția cetățenilor din Vulcan două noi unități comerciale — unitatea nr. 145 Radio- TV, respectiv, unitatea nr. 138 Menaj-porțelan. în felul acesta au fost date în folosință toate spațiile comerciale de la parterele blocurilor con- 

acțiuni la care își contribuția aproapeAlte aduc toți cei 117 membri ai organizațiilor F.U.S. de la a- cest sector se referă la pregătirea forței de muncă necesară activității care se desfășoară în subteran, în condițiile introducerii continue a tehnicii noi. In a- cest sens, membrii organizațiilor F.U.S. acordă un sprijin concret conducerii sectorului în convingerea oamenilor muncii pentru a șe înscrie la cursurile (de calificare .și policalifi- Valentin Tofană; care s-au care și pentru completarea studiilor.— Rezultatele obținute de colectivul sectorului IV, arăta în continuare tovarășul Alexe Furdui, sînt pe măsura preocupărilor noastre. In Juna decembrie a- vem un plus de 4 500 tone de cărbune, ctea ce ridică

situat în fruntea întrecerii.Activitatea desfășurată de organizațiile F.U.S. de la sectorul IV al minei I.u- ,-peni exprimă lărgirea ța" drul ui .democratic în scopul antrenării active a tutu-. ror oamenilor muncii, la conducerea întregii activități economlco-sociale.
Progresul continuu 

al patriei
(Urmare din pagina I)

ur- în de 
a 

U- 
ora-Noi, delegații de oameni ai români, maghiari,

telegrama adresată de 
conferința organizației
Frontului Unității Socialiste 
din orașul Lupeni. Prin această nouă formă organizatorică a Frontului U- nității Socialiste, sîntem hotărîți cu toții, noi cei ca
re trăim și muncim în a- cest oraș, să nu precupețim nici un efort pentru traducerea și aplicarea în fapte a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XII-lea al P.C.R.".„In aceste zile ele muncă și entuziasm muncitoresc, cînd întreaga dă viață istoricelor documente aprobate de Congresul al XII-lea ai P.CR., și oamenii muncii din orașul Vulcan înfăptuiesc cu consecvență revoluționară și tărie muncitorească politica partidului care deschide localității noastre perspective luminoase în anii mători — se remarcă telegrama adresată , 
conferința orășenească 
organizației Frontului 
nității Socialiste din 
șui Vulcan, celor 5 225 muncii, germani, constituiți în 6» de organizații, vă raportam dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan, dînd patriei noastre scumpe eît mai . mult cărbune, vom face totul ca orașul nostru să strălucească viu în constelația orașelor României socialiste. ' Strîns uniți jurul partidului, știind la eîrma țării se află mai iubit fiu al poporului muncitor, revoluționarul consecvent care a ridicat România pe o nouă treaptă de civilizație și cultură, ne vom aduce și noi contribuția la creșterea rolului Frontului. Unității Socialiste în viața social-po- litică a țării,; făeînd totul pentru înflorirea și prosperitatea scumpei noastre patrii".„La conferința organizației comunale a Frontului Unității Socialiste, la care au participat și delegați ai celor patru organizații pro- 

în că cel

struite în noul orașului. al
maghiară de in ; la din
pînă în prezent centru civic 
(C.I.)
★Formația de teatru limba clubul sindicatelor Lupeni a devenit cunos

cută în Valea Jiului prin spectacolele pe care le-a susținut cu prilejul Festivalului național ,.Cînta- rea României". Recent o echipă a televiziunii a filmat secvențe din acti- 

nivelul depășirii- sarcinilor de plan, de la începutul anului, la peste 33 000 tone de cărbune. Aceasta ne-a permis ca în ziua de 13 decembrie a. c. să putem raporta îndeplinirea sarcinilor anuale și, concomitent, să trecem la pregătirea condițiilor necesare pentru realizarea producției anului viitor. Aș evidenția in mod deosebit brigăzile conduse de loan Să- lăgean, Constantin Lupu- lescu, Teodor Boncalo și 

prii ale Frontului Unității Socialiste din comuna noastră — se spune în t elegia-- ma adresată de conferința 
organizației Frontului U- 
nității Socialiste din comu
na Aninoasa — gîndurile ni se îndreaptă spre dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu iubit al poporului nostru, de numele căruia se leagă perioada celor mai mari realizări ale construcției socialiste, exprimindu- pe deplina adeziune: lată de propunerile făcute de dumneavoastră cu privire la creșterea rolului Froritu- îna detară ^ui Unității Socialiste viața social-politică României. Conștient,i faptul că aceste propuneri răspund aspirațiilor umaniste ale poporului nostru, ne angajăm. tovarășe Nicolae Ceaușescu, să participăm cu abnegație și pasiune revoluționară la înfăptuirea lor, la înfăptuirea neabătută a directivelor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Ro- m<in". '„Noi, cadrele didactice din orașul Petroșani, întrunite în adunarea de constituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, ne alăturăm întregului nostru popor, exprimîn- du-vă gîndurile și sentimentele de nețărmurită " prețuire și ădîncă recunoștință pentru înțelepciunea și clarviziunea cu care ne călăuziți. Ne exprimăm totala noastră adeziune față de propunerile cu privire la constituirea noului cadru democratic, de participare a noastră la viața politică și socială a țarii — se â- rată în telegrama adresată de organizația proprie a 

Frontului Unității Socia
liste din învățămîntul ora
șului Petroșani. Ca semn al recunoștinței pe care v-o purtăm, ne angajăm să muncim cu dăruire și abnegație pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite de partid în domeniul învățămîntului, pentru ridicarea calitativă a conținutului instruct iv-educativ și a nivelului de predare a cunoștințelor, răspunzînd astfel marilor exigențe pe care partidul și societatea noastră le pun în fața slujitorilor școlii". ’vitatea acestei-formații de interpreți amatori. (C.V).

★In sala cinematografului din Uricani a avut loc un medalion I.L. Ca- ragiale. Cu acest prilej, a fost prezentată viața și opera marelui dramaturg român. S-au prezentat a_ poi secvențe din filme românești, realizate pe scenarii inspirate din o- pera marelui dramaturg. 
(Al. Cor)
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| anii care au trecut de la Congresul al XI-lea al P.C.R. și Conferința Nașa partidului au fost obținute realizări remarcabile în dezvoltarea eco- Soeială a României. Succesele înregistrate au asigurat dezvoltarea puter- ’forțelor de producție, creșterea vertiginoasă a avuției naționale, fapt ce ■'s la transformarea întregii societăți, la ridicarea continuă a nivelului de țerial și spiritual al întregului popor. „Realizările obținute în acest cincinal ! domeniile de activitate. — arată tovarășul Nicolae. Ceaușescu în rapor- entat la Congresul al Xll-lea — situează în. continuare România printre s țări din lume a căror dezvoltare eciihomică urmează o linie ascendentă, pă și echilibrată". : •.
iivele fundamentale ale dezvoltării economico-sociale a României 

1981-1985

muncii, extinderea mecanizării și automatizării. statului și al întreprinderilor pentru învăță- introducerea progresului tehnic și' pregătirea ' ‘ corespunzătoare a forței de muncă.
• Creșterea mai accentuată a eficienței ac

tivității economico-sociale reprezintă un obiectiv important pentru cincinalul viitor. Aceasta presupune : valorificarea superioară a materiilor primo, materialelor, energiei și combuști- bililor, folosirea intensivă a -mașinilor și instalațiilor, reducerea costurilor de producție și realizarea dc beneficii. In această perioadă cheltuielile materiale vor trebui să se reducă de la 57,7 la sută preliminat în 1980, la 55,5 la

mint, sănătate, asistență socială, cultură și sport vor crește cu 37 la sută ajungînd la finele cincinalului la 14 200„lei pe familie. Volumului desfacerii mărfurilor va spori anual cu 5.4 — 6,4 la sută asigurînd principalei!' produse solicitate de populație. Se vor construi 1 100 000 apartamente din care în Valea Jiului peste 9 000. Pînă la sfîrșitul cincinalului siva generaliza săptămîna d(> lucru de 44 de ore.
• Perspectiva dezvoltării României în de

ceniul 1981 — 1990. Deceniul al nouălea repre-
în cincinalul

tivul fundamental al viitorului 
instituie : îndeplinirea Programu- , creșterea în ritm suținut a eco- lale, afirmarea cu putere a re- țifico-tehnice în toate domeniile, iciență în întreaga activitate e- ală, dezvoltarea bazei tehnico- bunătățireă condițiilor de trai a narea nivelului învățămîntului, i și culturii, a spiritului revolu- jconștiinței socialiste a întregului

acționa pentru creșterea propor- 
ilivasă și echilibrată pe întreg te- 
a industriei și agriculturii, a fii
lor economiei naționale. Astfel, său industria va înregistra în 1—1985 o 0 la sută retă și de producția inîndu-se nu întrea- a anului na acestor pinde de proprii•ime. asi- in resur- i .aducerea i importul se va terea in- ntîve. rea-1985 o cărbune ioane to-"bazinullea Jiului15 —16 ie. Penii acestei cărbune în Valea Jiului, se va e ; deschiderii de noi cîmpuri srflizării tehnologiilor de exploa- 't și preparare, înfăptuirii pro- mecanizare, creșterii productivi- a calității producției, stabilizării, policalificării personalului.
cinalul viitor, un obiectiv de 
eșterea și dezvoltarea accentuată 
{etice, punîndu-se accent pe uti- Inilor și nisipurilor bituminoase î energiei electrice și termice, ia potențialului energetic al țării, e centrale nuclearo-energeticc, în paralel cu economisirea com- chizi și gazoși. Această acțiune iltă c&n-ș1' ață muncitorească a >or și va face ca, la sfîrșitul de- România să devină independentă vedere energetic. Realizarea ter- i Jiului va asigura valorificarea reducerea consumului de cărbune 30 la sută pentru încălzire.
iția de oțel a țării va ajunge în 000 tone, prin dezvoltarea Com- rurgic Galați și intrarea în func- na etapă, a Combinatului de la

ia o I , i j-ii buia pivHHiuțai, Hi J.JOV, ia ---- U.yv.: .vuvcuiur cu > touaica 1 ‘-piscită în 1985, reaiizîndu-se creșterea venitului zintă realizarea în linii mari a sarcinilor făuri- 7,4 rii societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. In lumina Programului partidului, principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale a României sînt : dezvoltarea industriei în ritm mediu, anual de 8,1—8,5 la s.ută, prioritate ăcbrdîndu-se lărgirii bazei proprii de materii prime și asigurării independenței energetice; agricultura se va transforma într-o variantă a activității industriale pe baza mecanizării și chimizării producției ; industrializarea tuturor județelor va asigura poporului un înalt nivel dc civilizație materială și spirituală. Din cei 25 milioane locuitori ai României în 1990, cei ocupați în activitatea productivă vor reprezenta 12 milioane. Venitul național va crește de peste două ori revenind pe locuitor 47 — 50 mii lei. Retribuția reală a, spori în acest deceniu eu 37—39 la sută. Se prevede realizarea a 2 350—2 450 mii apartamente asigurîndu-se condiții corespunzătoare de locuit pentru toți oamenii muncii. Pînă la Congresul al XlII-lea se va elabora tm nou program al partidului. In acest deceniu accentul se va pune pe încheierea procesului de organizare și sistematizare' a teritoriului, a orașelor și comunelor noastre, elimi- minarea deosebirilor esențiale între munca fizică și munca intelectuala, apropierea condițiilor de viață de la orașe și sate, ridicarea nivelului de pregătire tehnică și cul- uncii, România va depăși astfel stagiul de țară socialistă în curs de dezvoltare și va deveni țară cu dezvoltare medie.
Sarcinile organelor și organizațiilor de 
partid în înfăptuirea planului de dez
voltare economică și socială a patriei'In îndeplinirea rolului de forță politică conducătoare a întregii vieți economice și sociale, organelor și organizațiilor de partid le revine sarcina de răspundere pentru realizarea producției nete și fizice, a calității și. nivelului ei tehnic, folosirea și întreținerea utilajelor din dotare, calificarea și policalificarea personalului muncitor, întărirea displinei și a spiritului revoluționar. Aplicarea autoeon- ducerii muncitorești și autogestiunii, reducerea cheltuielilor de producție, economisirea materialelor, energiei și combustibililor,, creșterea eficienței economice, constituie obiectivele de însemnătate primordială.

național într-un ritm mediu anual de 6,7 — la sută.
• Afirmarea revoluției lehnico-știirițifice 

în toate domeniile de activitate. In viitorul -acoperi. în următorii cinci ani cel puțin 40—50 la sută din nevoile interne .......... ....... .......... ..................
• înfăptuirea unei profunde revoluții a- cincinal științei îi revine un rol determinant, ...... .... ,. „n dezvoltarea economico^sbcială. a țării.; Știința trebuie să-și pună amprenta în modernizarea economică și a vieții sociale, în conducerea societății, legarea strînsă a cercetării cu . producția, la progresul multilateral ,și dinamic al României, astfel că deceniul următor să de

vină, cu adevărat deceniul științei, tehnicii, ca
lității și eficienței. In industre, cercetarea trebuie să asigure dezvoltarea rapidă a bazei proprii de materii prime și energetice, utilizarea intensivă a noilor rezerve de energie, introducerea noilor tehnologii, generalizarea mecanizării, problemo ce trebuie să stea și în. atenția colectivelor și cadrelor de conducere

grare care să cuprindă baza telinico-materială și de organizare a producției reprezintă un obiectiv de bază al viitorului cincinal, înfăptuirea acestui program reclamă: raionarea culturilor, mecanizarea complexă și chimizarea producției, creșterea efectivelor și ameliorarea raselor de animale, rezolvarea problemei furajelor. In cincinalul 1981—1985 fondurile de investiții alocate agriculturii se cifrează la 155 miliarde lei. Producția de cereale va ajunge la 27—28 milioane tone.
• Dezvoltarea puternică a bazei tehnico- 

materiale a socialismului, amplasarea rațională 
a forțelor de producție. Pentru a asigura în- muncitorilor va

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL Șl LINIILE
DIRECTOARE ALE DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI,

STABILITE DE CONGRESUL AL XII-LEA AL P.C.R.
pentru cincinalul 1981-1985 și în perspectivă

Sarcinile organelor și organizațiilor de partid în înfăptuirea planului
de dezvoltare economică și socială a patriei

a cu cea mai dinamică dezvoltare 
il viitor va fi construcția de ma- erdăte într-un ritm mediu anualLa Petroșani va fi dată în folo- rindere de produse electrotehnice, i modernizarea l.U.M.P.
riă chimică, cu un ritm de~dez- 

la sută va fi orientată spre va- iperioară a materiilor prime și
ria ușoară se dezvoltă cu un ritm și va fi orientată spre imbunătă- ii sortimentale și a'calității pro- rificarea superioară ă materiilor le și sintetice. Această ramură are ascendentă și în Valea Jiului area și punerea în funcțiune Petroșani, Lupeni, Vulcan.
Irul industriei alimentare, ta în ritm anual de 8 la nt pe asimilarea de noi iținut nutritiv ridicat, pe calita- r, servirea civilizată, cu mijloace onsumatorilor.obiectiv important este îmbună- 
Vizionării tehnico-materiale a ceasta se va realiza prin normărilor de materiale, combustibili uzarea produselor, cooperarea în- lonomice, gospodărirea rațională ■ și refolosirea lor, recuperarea secundare sau deșeuri care vor

care sută, sorti-

Consultație în sprijinul dezbaterilor în învățămîntul 
politico-ideologic și în cursurile universității 

politice și de conducere
—------------------------------ —deplihirea obiectivelor de dezvoltare economi- co-socială a țării în anii 1981—1985 se prevede tin volum de investiții de 1 300—1 350 miliarde lei, superior perioadei 1951 — 1975. Din acest volum impresionant destinat investițiilor se prevede : construirea a peste 1 200 capacități de producție și modernizarea a 1100 u- nități industriale, 350 capacități în agricultură, obiective științifice, sociale și culturale. Municipiului Petroșani îi revine un volum de investiții de peste 11 miliarde lei, destinat dezvoltării și modernizării unităților miniere și de preparare, deschiderii și exploatării noilor cîmpuri miniere, dezvoltării construcțiilor de mașini, termoficării Văii Jiului, construcțiilor sociale și culturale, de învățămînt, sănătate, comerț și ale industriei ușoare.Realizarea acestui program, necesită : a- plicarea unor soluții constructive noi, mecanizarea și industrializarea activității de con- strucții-montaj, folosirea eficientă a utilajelor din dotare, a forței de muncă, realizarea la termene a obiectivelor și funcționarea la parametrii proiectați, pregătirea cadrelor, gospodărirea cu răspundere a materialelor, îmbunătățirea calității și a eficienței construcțiilor, și conlucrarea între proiectant, constructor și beneficiar. Planul cincinal prevede continuarea politicii de amplasare rațională și echilibrată a forțelor de producție pe teritoriu, apropierea județelor în ceea ce privește nivelul producției globale, folosirea resurselor de muncă, modernizarea localităților și a factorilor de civilizație. Fiecare județ va trebui să ajungă în 1985 la o '......................70 mii lei pe locuitor puțin 400 persoane la transformate în orașe centre de comună. Toate acestea vor determina omogenizarea crescîndă a societății socialiste românești, afirmarea deplină a tuturor cetățenilor patriei, a omului, fără deosebire de naționalitate, ridicarea gradului general de civilizație și a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.

• Pentru o calitate nouă, superioară, pen
tru creșterea puternică a productivității mun
cii și gospodărirea eficientă a resurselor ma
teriale și financiare.Productivitatea muncii sociale va spori în ritm mediu anual de 7 — 7,5 la sută, contribuind cu circa 80 la sută la realizarea sporului de producție. Creșterea productivității muncii impune : organizarea științifică a producției și

producție globală de și de ocupare a cel 1000 locuitori. Vor fi agroindustriale 140

din Valea Jiului deoarece numai astfel vom realiza sarcinile ce ne revin la producția de cărbune.Trebuie să se acționeze ș.i în municipiu] Petroșani, ca în întreaga țară, pentru legarea mai strînsă a cercetării, proiectării cu învățămîntul și producția, conlucrarea mai strînsă între unitățile de cercetare și invăță- m'in't s'upei'ior minier, cu întreprinderile miniere.
• /Asigurarea și pregătirea forței de mun

că, dezvoltarea învățăm.ntului. Și în viitorul cincinal, partidul și statul nostru vor acordă a- tenție dezvoltării in continuare a învățămîn- tului, pe baza celor mai-, noi cuceriri-ale științei și tehnicii, a politehnizării și ' integrării strmse cu cercetarea și producția. Populația ocupată va ajunge la 11,4 milioane în 1985, iar cea școlară va reprezenta circa 27 ia sută. Se vor crea condiții pentru generalizarea, pînă în anul 1990, a învățămîntului de 12 ani, va crește mai accentuat învățămîntul seral și fără frecvență, pentru a da posibilitatea '■■oamenilor muncii din producție să obțină o calificare tot mai înaltă.Cheltuielile statului pentru dezvoltarea bazei materiale, a procesului de învăță- m nt și acordarea de burse va depăși 128 . milioane lei. Se acordă atenție activității eii in producție a studenților și. elevilor însușirea unei profesii, CÎt și reciclarea a 2 000 000 de oameni ai muncii.
• Participarea activă a României 

viziunea internațională a muncii. In concordanță eu principiile politicii externe a României, partidul și statul nostru vor milita și acționa pentru dezvoltarea activă și eficientă a relațiilor economice și de cooperare cu statele membre ale CAER, cu toate țările socialiste, relații economice care vor prezenta 48 la sută în comerțul nostru exterior. Se vor extinde schimburile comerciale și cooperarea în producție cu țările în curs, de dezvoltare în procent de 25 la sută, eu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii în spiritul avantajului reciproc.
• Creșterea continuă a bunăstării întregu

lui popor, scopul fundamental al politicii 
P.C.R. In conformitate cu Programul-direetivă de creștere a nivelului de trai, a calității vieții, înfăptuirea prevederilor planului cincinal de dezvoltare economico-socială a țării va permite creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Astfel, veniturile reale ale populației vor spori în. anul 1985 cu 23—25 la sulă față de 1980,Cheltuielile din. bugetul

practi- pentru anuală
Ia di-

turală a oamenilor m

RECOMANDĂRI METODICE
• Pentru această temă, organizațiile 

de partid vor asigura cursanților docu
mentele Congresului al Xll-lea, biblio
grafie, tematici, care vor fi studiate, con
spectate și apoi dezbătute în cursuri.

• Ooiectivele fundamentale ale dez
voltării României in cincinalul viitor vor 
fi concretizate cu sarcinile de realizat 
în această perioadă demnitățile economii 
ce unde cursanții iși desfășoară activita
tea.

• Punctele de documentare vor fi 
dotate cu materiale documentare la te
mele ce se vor dezbate în cursuri (docu
mentele Congresului al Xll-lea, propriile 
hotărîri, diapozitive, planșe, grafice).

• Propagandiștii vor insista în ca
drul dezbaterilor asupra neîmplinirilor, 
neajunsurilor ce se mai manifestă, pe 
măsurile ce trebuie luate pentru îmbună
tățirea activității economice și educative.

B I B L IO GRAFIE• Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, partea a IlI-a.• Nicolae Ceaușescu — Raport la cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R. • Nicolae Ceaușescu — Cuvîntare la încheierea lucrărilor Congresului al Xll-lea. • Rezoluția Congresului al Xll-lea al P.C.R.
Consultație întocmită de Teodor RUSU
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I iembrie : Stepa ;
. blica: Război și 7 No- 

Repu- pace ; 
Unirea : Mihail, cîine deUn nou volum din ciclul

România 
și lumea contemporană"

„Nicolae Ceaușescu

ATENA 17 (Agerpres). In capitala Greciei a ieșit de sub tipar un nou volum —- al cincilea — din ciclul de opere „Nicolae Ceaușescu — România și lumea contemporană", subintitulat „Pace, colaborare și bunăvecină- tate în Balcani*. Publicat de cunoscuta editură „Pnevmatikos*, noul volum, consacrat personalității de înalt prestigiu internațional și gîndirii cutezătoare a președintelui României, este prefațat de Constantin Tsatsos, președintele Republicii Elene.Editată în condiții grafice deosebite și publicată la numai două săptămîni de la apariția celui de-al patrulea volum, noua lucrare — îngrijită de scri-

itorul Lambros Zogas, directorul „Casei de cultură a prieteniei greco-ro- mâne“, care a tradus și textele — se deschide cu portretul președintelui Nicolae Ceaușescu.„Noua lucrare —- scrie în prefață președintele Tsatsos —■ permite cititorului grec să pătrundă în modul cel mai deplin originalitatea, consecvența și dimensiunile operei președintelui României.Avînd în vedere că legăturile noastre de prietenie cu România se dezvoltă continuu, se intensifică și devin tot mai a- propiate, este foarte u- til pentru fiecare cetățean grec să cunoască modul cum gîndește și cum acționează poporul român pe plan politic. Iar mo-

dul de gîndire și politica poporului român sînt exprimate cu fidelitate de domnul Nicolae Ceaușescu, cel care le-a materializat, cel care este inspiratorul și coordonatorul ei".Publicarea în Grecia a unui nou volum din ciclul „Nicolae Ceaușescu — România și lumea contemporană" se înscrie printre acțiunile editoriale de largă rezonanță care au loc în numeroase țări ale lumii și ilustrează e- locvent locul pe care l-a dobîndit România în comunitatea națiunilor, pre- ședintele Nicolae Ceaușescu, ca urmare a politicii . românești consecvente de pace și cooperare cu toate țările.

N-u- Rezoluții vlzînd accelerarea 
procesului de decolonizare

NAȚIUNILE UNITE 17 .(Agerpres). Plenara Adunării Generale a încheiat examinarea punctului referitor la aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, prin a- doptarea unor rezoluții prezentate de un mare grup de țări nealiniate și în curs de dezvoltare, printre care și România, vizînă o serie de măsuri noi care să ducă la accelerarea procesului decolonizării, la lichidarea ultimelor vestigii coloniale.In rezoluția principală Adunarea Generală declară că menținerea în continuare a colonialismului sub toate formele sale de ma-

nifestăre, inclusiv rasism, apartheid, exploatarea resurselor naturale în teritoriile coloniale de trusturile transnaționale, războaiele coloniale pentru suprimarea mișcărilor de e- liberare națională din teritoriile coloniale africane este în totală contradicție , cu Carta O.N.U.Adunarea Generală exprimă hotărîrea de a întreprinde măsurile necesare în vederea eradicării complete a colonialismului și reafirmă legitimitatea luptei prin toate mijloacele a popoarelor oprimate pentru exercitarea drepturilor lor la autodeterminare și independență.
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IRAN. Adoptarea unei legi pentru 
asigurarea de locuri de muncă

TEHERAN 17 (Agerpres). — Trimisul Agerpres, Paul Diaconii, transinite : Consiliul Revoluției a aprobat o nouă lege privind asigurarea de locuri de muncă pentru muncitorii șomeri — a anunțat ministrul iranian ai afacerilor interne, Hojjatoleslam Aii Akbar Hashemi Rafsanjani. Noua lege — a spus el — prevede crearea de locuri de muncii pentru, muncitorii calificați, tehnicieni, absolvenți ai colegiilor și instituțiilor de învățămînt superior, care nu sînt angajați. Se prevede, între altele, înființarea unor uni-

tăți cooperatiste de producție Ia care să lucreze toate persoanele cu calificare tehnică.Subliniind necesitatea de a se înlătura dependența economică a Iranului de industria străină, el a menționat că unitățile cooperatiste de producție vor constitui-cadrul în care să se manifeste talentul și potențialul persoanelor neangajate pentru revitali- zarea agriculturii și zootehniei, pentru satisfacerea necesităților industriei iraniene în ce privește piesele de schimb,

general Georges, satisfac- de dez-

COMUNICATUL
MUN dat publicității la încheierea convorbirilor dintre primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gie- rek, și secretarul al P.C. Francez, Marchais, relevă ția părților fațăvoltarea relațiilor dintre cele două partide.P.M.U.P. și P.C.F. apordă o mare însemnătate transpunerii în viață a Actului final de la Helsinki în toate domeniile, precum și pregătirii temeinice a reuniunii de la Madrid.

ÎN PREZeAiȚA LUI KIM 
IR SEN, președintele R.P.D. Coreene, la Phe-

Conferința sindicală de solidaritate cu lupta 
revendicativă a oamenilor muncii din 

zona caraibianăcii caraibieni la care participă delegații sindicale din 15 state .situate în a- ceastă zonă. In numele Comitetului de pregătire a Conferinței, Basil Blair, reprezentantul Congresului sindical din Guyana, a prezentat un raport care analizează aspecte ale evoluției situației soc.ia l-politice și economice din regiune și sarcinile ce revin în acest domeniu mișcării sindicale caraibiene.Raportul precizează, între altele, că peste 100 milioane de persoane din A- merica Latină și zona caraibiană trăiesc în sărăcie, iar 30 la sută din forța activă din țările acestei zone nu dispune de- locuri de muncă.

HAVANA 17 (Agerpres). — La Havana s-au deschis lucrările celei de-a II-a Conferințe sindicale de solidaritate cu lupta revendicativă a oamenilor mun-
co- din.

nian s-a desfășurat Conferința națională a lucrătorilor din domeniul merțului exterior R.P.D. Coreeană.
MARGARET THAT

CHER, primul ministru al Marii Britanii, a sosit duminică seara la Washington, într-o vizită oficială în S.U.A.Premierul britanic va a- vea convorbiri cu președintele Jimmy Carter privind relațiile bilaterale, precum și asupra unui larg evantai de probleme internaționale.
DUMINICA A FOST I- 

NAUGURATA, în localitatea israeliană Ein-Bokek, pe coasta Mării Moarte, cea mai mare centrală e- lectrică din lume care utilizează energia solară. Centrala va produce 150 kw/h, de energie electrică.
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Agenția United Press International publică un reportaj care dezvăluie cine sînt cei ce se gîndesc la război în aceste cînd majoritatea speră cu ardoare„Primul lucruîl observi în legătură cu centrul de - studii de securitate internațională este că nu-i ușor de găsit. Cuibărit într-o vale liniștită din statul Virginia (S.U.A.) și adăpostit confortabil ■ în- tr-un palat în stil Tudor, centrul găzduiește oameni care cred că însăși existența Statelor Unite este în pericol. El servește drept sediu Consiliului A- merican de Securitate (C.A.S;).". In continuare, agenția ne furnizează cîte- 
va date în legătură cu o- riginile, scopurile tii :„C.A.S.surori — asemenea zonanță oficială — se străduiesc să mobilizeze publicul pentru a susține o situație militară puternică" a S.U.A. — scrie a- genția, eufemizînd ceea ce de fapt înseamnă intensificarea cursei înarmărilor.Fondatorul organizației, John Fisher, fost agent al 
F.B.I., a devenit înalt funcționar al uneia dintre marile companii americane — „Sears Roebuck 
and Co" — în 1960, cînd această corporație, împreună cu alte cîteva au format o alianță ce avea să 

fc...,

vremuri omenirii în pace, pe care

componența și acestei organiza-și organizațiile toate dotate cu titulaturi cu re-

fie predecesorul C.A.S. A- ceste corporații — arată mai departe U.P.I. — credeau că responsabilitatea marelui capital nu se limitează la afaceri. Ele considerau că acesta trebuie să întreprindă ceva cu privire la amenințările la adresa securității naționale și la amenințarea cbmu- nismului. Deci, altfel spus, C.A.S. — nou campion al cursei apocaliptice a înar-

De asemenea, „seminariile centrului cu privire la politica militară sînt permanent frecventate de strategii Pentagonului și de alți funcționari ai guvernului federal". Printre membrii C.A.S. se mai numără „cel puțin trei pre- tendenți ai candidaturii prezidențiale din partea Partidului Republican, alături de o mulțime de generali, amirali în retrage-
CINE PROMOVEAZĂ 
CURSA ÎNARMĂRII ?mărilor — nu este altceva decît un moștenitor al slo- ganelor și sperietorilor de pe vremea războiului rece. - „Fisher — arată mai departe agenția — a fost numit să lucreze în cadrul acestui grup anticomunist al corporațiilor și a condus, începînd de atunci, C.A.S., transformînd-o într-o organizație multimilionară, dotată cu un puternic aparat de informații și propagandă".Cine sînt membrii și suporterii acestei organizații militariste americane ? C.A.S. și activiștii ei și-au atras sprijinul din partea unora dintre cele mai înalte eșaloane de la Washington". De exemplu, așa-zisa Coaliție pentru pace prin forță, fondată de C.A.S., numără printre membrii săi zeci de . congresmani.

re, precum și foști experți ai serviciilor de spionaj". In sfîrșit, „Fisher a calificat legăturile C.A.S. cu C.I.A. ca nefiind nimic special. Noi primim date de la instituțiile de spionaj", în afară de publicitate în favoarea intensificării înarmării Statelor Unite ți țărilor occidentale, „deși C.A.S. nu este înregistrată ca un loby congresional, ea îi îndeamnă pe congres- mani să voteze pentru sau contra Unor anume măsuri cu caracter militar, după care raportează membrilor săi rezultatele lor întreprinse",Cit despre concrete actuale ale acestei organizații, ele dezvăluie clar, dacă mai era. nevoie, caracterul ei de exponent al celor mai reacționare cercuri pe care,

demersuri-obiectivele

după cît se pare, politica de destindere 'și pace în lume, de încetare a cursei înarmărilor a început să le deranjeze. Astfel, primul obiect al atacurilor C.A.S. este ratificarea Acordului SALT II, iar în ultima vreme ea și-a oferit serviciile pentru a susține sporirea și mai mare a bugetelor militare ale guvernului S.U.A., pentru a contracara în încheierea tratatului cu privire la Canalul Panama și pentru alte asemenea cauze „sfinte" ale „Cruciadei anticomuniste", resuscitată, . după cum se vede, pentru a frîna orice progres al relațiilor internaționale.Iar ca să nu mai rămînă nici un dubiu asupra adevăratelor sentimente ale cercurilor marelui capital— cuprinse subit de nostalgia anilor războiului rece— și asupra orientării u- nor asemenea organizații care îl reprezintă, iată în ce companie se află C.A.S.: „Printre cei care au cerut sau oferit consultații centrului la diverse seminarii sînt ambasadorii din Taiwan, Coreea de Sud, Chile și fostul director al C.I.A., William Colby". In sfîrșit, „cînd Ian Smith, șeful regimului rasist de la Salisbury, a vizitat Statele U- nite, anul trecut, el a petrecut o noapte în palatul C.A.S., ca oaspete de o-C.A.S., ca oaspete de noare“.Fără comentarii.
Constantin BADEA

întreprinderea
și întreținere a utilajului minier 

Petroșani
ANUNȚĂ CONCURS

pentru ocuparea postului de 

ȘEF BIROU APROVIZIONARE.

Condițiile de pregătire și vechime con
form prevederilor Legii nr. 12/1971. Retri
buirea conform prevederilor Legii nr. 57/ 
1974 și Decretului 280/27 iulie 1979.

Informații suplimentare se primesc la 
Biroul personal, învățămînt, retribuire, Petro* 
șani, strada Republicii nr. 7, telefon 43962.

Mica publicitatePIERDUT legitimație de la domiciliul meu, contra serviciu pe numele Șimon Ștefan, I.R.I.U.M. Petroșani, clară nulă. (1051).IN URMĂ cu 10 zile am pierdut o vinilin de culoare ~ închis în care se găseau: buletinul de identitate, a- utorizație de comerț eliberată de Direcția comercială Deva, ceas de mină, lănțișor cu medalion, umbrelă de damă, diferite facturi, procese verbale de sechestru și alte acte-, toate pe numele Laslău Maria din Petroșani, strada Circa Pompierilor nr. 11.Rog pe cei ce au găsit sacoșa cu obiectele și actele respective să le aducă

eliberatăSe de de-— 12 sacoșă bordo
unei bune recompense. (1053).IN ZIUA de 16 decembrie, ora 13,45, în autobuzul Bărbăteni — piață s-a găsit o sumă de bani. A- dresați Dascălu Rozalia, strada Mihail Kogălnicea- nu nr. 21 Lupeni, telefon 605.

ANUNȚ DE FAMILIEFAMILIA Ungureanu anunță cu durere încetarea din viață a celui ce a fost tată, socru și bunicBATIN GHEORGHEAmintirea lui va ră- mîne veșnic în inimile noastră, (1052).
I. I. .........  .1 I! .. . ! J I.
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