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Expunerea tovarășului Nicolae Ceăușescu 

la Plenara lărgită a C. C, al P. C. R.
ORIENTĂRI DECISIVE

La I.M. Vulcan, minerii au semnat Apelul poporului român pentru pace cu 
hotărirea de a contribui neabătut la susținerea întregii politici externe a 
României socialiste. Foto : Șt, NEMECSEK

PENTRU VIITORUL LUMINOS AL OMENIRII
Abordind cu clarviziu

ne științifică, modul 
care se dezvoltă și 
trebuie soluționate pro
blemele fundamentale a- 
le organizării și conduce
rii științifice a societății 
noastre socialiste, magis
trala Expunere a secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la recenta
Plenară lărgită a CC. al 
P.C.R., a evidențiat cu 
pătrunzătoare forță esen
ța mutațiilor calitative și 
factorii de care trebuie 
să se țină seama în ope
ra revoluționară a popo
rului nostru de edificare 
a noii orînduiri sociale pe 
pămîntul României, Cons- 
tituindu-se — prin orien
tările de mare valoare 
practică ce le conține — 
drept amplu program de 
muncă al întregului nos-

V _____

- îa 
cum

expunerea ' 
prioritar

pentru perfecționarea cadrului de manifestare 
a autoconducerii muncitorești

tril popor, 
desprinde, ca
imperativul de a șe asi
gura manifestarea mai 
puternică a rolului condu
cător al clasei muncitoa
re în societate. Este o 
teză piină. de justețe da
că ținem seama că în so
cietatea noastră mijloa
cele de producție se 'află 
în mîinile poporului — 
ale clasei muncitoare — 
'care, ta calitate de pro
ducător, este interesată in 
cel mai înalt grad în 
dezvoltarea și buna gos
podărire a acestora. Por
nind de la această cerință 
legică, secretarul gene
ral al partidului sublinia 
necesitatea de a se acor
da atenție și a se acționa 
pentru întărirea conti
nuă a democrației socia
liste, muncitorești, pen
tru perfecționarea cadru-

lui organizat de partici
pare a maselor de oameni 
ai muncii la conducerea 
societății. In acest con
text, pentru organele de 
conducere colectivă din 
Valea Jiului, pentru sin
dicate, pentru consiliile 
populare, pentru oamenii 
muncii și cei .care-i re
prezintă în c.o.m. este 
necesar să .se rețină din 
exigențele privind creș
terea ralului, consiliilor 
de conducere, sens in ca
re tovarășul 
Ceausescu 
„Este necesar 
ram creșterea 
consiliilor de 
in care oamenii
ce lucrează direct în pro

ducție reprezintă cel pu
țin 30 la sută, să întărim 
rolul adunărilor generale

Nicolae 
sublinia : 

să asigu- 
rolului 

conducere, 
muncii

(Continuări in pag. a 2-aj

Preocupări stăruitoare 
pentru încheierea 

semestrului I 
cu planul realizat

I. M. Lupe *
RSspunzînd chemării 

partidului de a se acțio
na cu toate forțele pen
tru realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan, co
lectivul sectorului V de 
lâ I.M. Lupeni raportea
ză fapte de muncă deo
sebit de rodnice. De la 
șeful de sector, inc. 
Gheorghe Cotormani, a- 
flăm că după primele 
două săptămtei ale lunii 
iunie, sectorul înregis
trează depășirea sarci
nilor primului semestru 
cu 9203 tone. S-au eviden
țiat, brigada condusă de

I. M. Petrila

minerul Vasile Rusii, ca
re a extras In plus 1800 
de tone — cu un spor al 
productivității muncii te 
abataj de 5,5 tone — și 
brigăzile conduse de Ion 
Rotaru, Nicolae Rusu și 
Victor Butnaru. în ca
drul sectorului s-a acțio
nat cu stăruință pentru 
creșterea vitezelor de a- 
vansare și, concomitent, 
pentru îmbunătățirea lu
crărilor de revizii și rd*, 
parați! ■ a utilajelor, în 
vederea creșterii indice
lui de folosire a dotării 
tehnice.

Cariera Cîmpu

î-

Preocupate de înche
ierea acestui semestru 
cu realizări cit mai bu
ne, sectoarele minei Pe- 
trila obțin însemnate 
depășiri la producția fi
zică. Este vorba, în 
principal, despre colec
tivele sectoarelor III (cu 
plus 1262 tone cărbu
ne), I (4-616 tone) și IV 
( + 477 tone). Rezultate
le acestor colective au 
ia bază mai buna orga
nizare a producției la 
frontul de lucru, îmbu
nătățirea asistenței teh
nice pe schimburi, în
tărirea ordinii și disci
plinei.

Iui Neag
Punînd în practică in

dicațiile tovarășului 
Nicolae Ceausescu cu 
privire la mobilizarea 
întregului potențial teh
nic și uman in vederea 
sporirii realizărilor fizi
ce, colectivul carierei 
Cîmpu lui Neag rapor
tează noi sporuri la 
producția de cărbune. 
Pînă în data de 14 iu
nie plusul la producția 
extrasă însuma 38 500 
tcne. La această depă
șire au contribuit în 
mod substanțial minerii 
Ion Diaconescu, Valen
tin Tămășoiu, Zoltan 
Zab. excavatoriștii An
ton Dumitrescu, Nicolae 
Szatmari și Florea Stăn- 
culea.

In numele dreptului de a trăi

„Planeta Pămint — in
formează un documentat 
panou aflat în sala de apel 
a întreprinderii niiniere 
Lupeni — poartă atîtea ar- . 
me care o pot distruge de 
cîteva ori". Minerii, oameni 
ai muncii cu vocația păcii, 
se opresc în fața acestui ■ 
panou comes tind sumele
astronomice care stat chel
tuite în fiecare an pentru 
înarmare, în primul rînd 
nucleară. „Noi și copiii noș
tri, trebuie < să trăim in
tr-o lume a păcii, o lume 
fără arme, o lume a cola
borării, spunea maistrul 
Petru Ardei în timpul a- 
dunării, în cadrul căreia

La cota finală
Constructorii din forma

ția condusă de 
principal Mihai Popescu, 
de la șantierul 3 Lupeni 
al T.C.H., au atins ultima 
cotă a lucrărilor la struc
tura de rezistență a blocu
lui 4. In prezent se execu
tă intens lucrările de mon
taj la instalații și finisaje-

maiștrul
le interioare. Noul bloc, 
amplasat ta' zona centru
lui civic, este prevăzut cu 
spații comerciale la parter 
și va avea 8 etaje.

în prezent stat create 
condiții pentru depășirea 
planului la apartamentele 
prevăzute pentru 1982.

înminerii, care intrau 
schimbul II, și-au pus sem
nătura pe vibrantul Apei 
al poporului român adre
sat sesiunii speciale a A- 
clunării Generale a O.N.U. 
Sîntem profund recunos
cători tovarășului Nicolae 
Ceăușescu, secretarul ge
neral al partidului, Mine
rul de onoare al Văii Jiu
lui, pentru dăruirea, pasiu
nea și responsabilitatea 
cu care militează pentru a 
se opri ' cursa înarmărilor 
și folosirea acestor fonduri 
pentru dezvoltare, pentru 
colaborare ■ între „ toate 
popoarele". „Semnez Ape
lul pentru pace, împotriva 
războiului, cu convingerea 
că și eu, alături de- ortacii 
mei și împreună cu milioa- ' 
nele de oameni ai muncii 
din patria noas'tră, parti
cip, la crearea unei atmos
fere de încredere, de pace 
ta lume, spunea -Vasile 
Mărginean u .maistru mi
nier la sectorul IV. Prin 
îndeplinirea sarcinilor de ’ 
producție, prin extrage-

Vrem să ne
creștem copiii 

în pace!

•t:

Și ia Combinatul niiniee 
Valea JiuluLs-a desfășurat 
adunareâ in cadrul căreia 
oamenii muncii și-au pus 
cu hotărîfe semnăturile pe 
Apelul poporului român a- 
dresat sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată- dezar
mării. întruniți intr-o at
mosferă emoționantă, da 
înalt patriotism și solida
ritate, inginerii, tehnicie
nii și. economiștii din com
partimentele C.M.V.J. și-au 

.exprimat voința fermă, de 
a se alătura întregului po
por în efortul de făurire . 
a unei păci trainice.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășa Elena Bă
lan, secretar adjunct cu 
probleme organizatorice a 
comitetului de partid. Au 
luat cuvîntul numeroși 
participant!, „Răspundem 
cu însuflețire îndemnului 
secretarului general al

{Continuări in pag. a 2-a)

Luna manifestărilor polilico-ideologice, cultural-educative și sportive

„Laudă omului muncii șl creației sale

fCiritinttart în sag. a f a)

Pe stadionul din Petroșani, în fața unui numeros Public, a avut loc festivitatea de închidere a anului 
sportiv școlar și de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, în cadrul „Lunii manifestărilor poli- 
tico-ideologice și cultural-sportive". Aspect de la evoluția celor mai tineri gimnaști.

Foto: Cristian ȘTEFAN

iniri cars atestă potențialul 
calitatea vieții noastre spirituale

Citiți în pagina a 2-a reportajul nostru la încheierea acestei ample manfestâri
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PENTRU PACE, PENTRU VIAȚA,
pentru viitorul luminos al omenirii

ORIENTĂRI DECISIVE 
pentru perfecționarea cadrului de manifestare 

a autoconducerii muncitorești
(Urmare din pag. V dreptată atenția îl cons

tituie combaterea forma
lismului. Manifestări de 
formalism se mai întîl- 
nesc și privind îndeplini
rea rolului pe care-1 au 
adunările generale ale 
oamenilor muncii, ale 
căror programe de măsuri 
nu întotdeauna și în toa
te unitățile economice 
prind viață, unele dintre 
ele — nu puține la nu
măr — rămînînd doar 
consemnate în procesele 
verbale, în timp ce pro
blemele ce erau vizate 
rămîn nerezolvate, gre- 
vînd producția, îndepli
nirea sarcinilor de plan.

Se apropie sfîrșitul pri
mului semestru, iar oda
tă cu aceasta adunările 
generale ale oamenilor 
muncii, care vor face bi
lanțul realizărilor sarci
nilor de plan la toți in
dicatorii vor analiza în
treaga activitate econo- 
mico-f ijianciară a între
prinderilor și modul cum ;

ale proprietarilor, pi se
ducătorilor și beneficia
rilor în buna desfășurare 
a autoconducerii mun-

* citorești".
Iată o exigență asupra 

căreia participanții la 
activitatea consiliilor de 
conducere, la adunările 
oamenilor muncii ce se 
organizează în Valea Jiu
lui, trebuie să reflecteze 
cu toată seriozitatea și 
răspunderea. în exercita
rea rolului consiliilor de 
conducere ale unităților 
socialiste din municipiu 
s-au înregistrat progrese 
simțitoare. Totuși mai 
este loc pentru perfecțio
narea stilului de muncă

■ al consiliilor oamenilor 
muncii — în primul rînd 
din întreprinderile mi
niere, precum și al birou
rilor executive, datoare să 
asigure 6 participare ac
tivă a tuturor membrilor 
c.o.m. la luarea deciziilor, 
la urmărirea modului de 
înfăptuire a acestora, pen- și-au îndeplinit manda 
tril a se asigura bunul 
mers al activității econo- 
mico-sociale. Un aspect 
asupra căruia trebuie în-

V__________________

tul consiliile oamenilor 
muncii. Desfășurarea a- 
cestor foruri ale demo
crației și autoconducerii

a- 
ale 
se 
în 

acti-

muncitorești trebuie pre
gătită cu maximă exi
gență — de către sindi
cate și consiliile oameni
lor muncii, sub conduce
rea organizațiilor de 
partid — ținînd seama 
de rezultatele nesatisfă
cătoare din prima jumă
tate a acestui an, tn mod 
deosebit la producția fi
zică de cărbune, pentru 
ca rolul și eficiența 
dunărilor generale 
oamenilor muncii să 
facă simțite concret 
redresarea întregii 
vități economice, în înde
plinirea planului în cel 
de-al doilea semestru, pe 
întreg anul. Adică trebu
ie aplicată cu fermitate 
indicația secretarului ge
neral al partidului care 
precizează că „Trebuie 
să facem totul ca adună
rile, consiliile de condu
cere ale unităților econo- 
mico-sociale să răspundă 
rolului important pe ca
re îl au în democrația 
noastră economico-socia- 
lă, în conducerea diferi
telor sectoare de activi
tate".

0 lume îără arme
(Urmare din pag, t) r

la
prosperitatea 
consolidarea 
internațional 

țară cu mari

rea unor cantități sporite 
• de cărbune cocsificabil, 

noi, minerii Lupeniului, în
țelegem să contribuim 
progresul și 
patriei, ia 
prestigiului 
al României,
contribuții la acțiunile care 
au drept scop dezarmarea, 
în primul rînd nucleară".

La astfel de mitinguri, 
desfășurate ieri pe schim
buri la I.M. Lupeni, au 
participat sute de mineri 
care s-au pronunțat într-un 
singur glas: „NU — răz
boiului ; DA — păcii, secu
rității, colaborării". (T.S.)

Garanția realizării idealurilor noastre
Oamenii muncii de la 

întreprinderea comercială 
de stat pentru mărfuri in
dustriale Petroșani și-au 
exprimat în unanimitate a- 
deziunea la Apelul popo
rului român adresat sesiu
nii speciale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru 
dezarmare, în oadrul unei 
însuflețite adunări. După 
sublinierea scopului adu
nării de către secretara or
ganizației de bază, Emilia 
Iancu, și citirea Apelului 
de către directorul între
prinderii, Dumitru Poie- 
nariu, au luat cuvînful mai 
mulți parțicipanți. „Semnă
turile noastre —a spus Di
nu Ștefănescu, alături de 
cele ale tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului — 
bărbați, femei, tineri și 

. vîrsinici —, trebuie să facă 
cunoscută întregii lumi do
rința fierbmte de pace a 
poporului român, reafir

Vrem sâ ne creștem 
copiii în pace!

(Urmare din pag. 1)

partidului de a ne pune 
semnăturile pe acest do
cument de mare însemnă
tate pentru pacea și liniștea 
planetei. Aceasta, pentru 
că totdeauna pacea a fost 
pentru noi o năzuință11 (ing. 
Nicolae Pătruț). „Vrem să 
trăim în pace, să asigurăm 
copiilor noștri un viitor 
fără griji, fără pericolul 
războiului" (Emilia Man). 
In același spirit, Duțu Al- 
boiu, Florian Bușe, de la 
centrul de calcul', și-au 
exprimat adeziunea la A

mată încă o dată în Apelul 
adresat sesiunii speciale a 
O N.U, consacrată dezar
mării. Numai pacea, în
cetarea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarma
re, ne dau certitudinea zi
lei de mîine“. „Afirm un 
NU categoric împotriva 
bombei cu neutroni, îm
potriva amplasării rache
telor nucleare cu rază me
die de acțiune în Europa, 
un DA pentru renunțarea fiecare om, dar mai 
la armele de distrugere a 
vieții, pentru pace și liniște 
pe planeta noastră11 — a ară
tat Livia Meliță. „Fiind o 
continuare a marii acțiuni 
pentru pace, desfășurată 
în România în toamna a- 
nului trecut, o ilustrare e- 
locventă a politicii ferme 
de colaborare pașnică pro
movată statornic de parti
dul și statul nostru,' noua 
chemare adresată O.N.U. 
de a trece peste orice con-

pelul poporului . ' român 
pentru pace și dezarmare, 

în încheierea adunării, 
participanții au adresat Co
mitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în- 
cate se exprimă atașamen
tul fierbinte față de stră
lucita politică externă pro
movată de partidul și sta-s-V 
tul nostru, fată de inițiati
vele de pace, âle secretarului 
general al partidului, care 
au adus țării noastre un 
recunoscut prestigiu inter-* 
național. (Al. T.)

siderente și obstacole și de 
a hotărî oprirea cursei î- 
narmărilor dovedește con
secvența cu care țara noas
tră militează pentru apăra
rea păcii", a spus, între al
tele, Ana Velciov. „Apelul 
exprimă dorința noastră de 
pace. Semnez pentru înce
tarea cursei înarmărilor, - 
pentru eliminarea spectru
lui unui război atomic". 
„Numai în condițiile păcii, 

. 1 ales
tineretul îsi: poate realiza 
Idealurile" — au subliniat 
lucrătoarele Monica Mun- 
tean-u și Ioana Viritilă.

Toate aceste gînduri și 
opinii, adeziunea întregu
lui colectiv la Apelul po
porului român adresat se
siunii speciale a O.N.U. con
sacrată dezarmării au fost 
sintetizate în Moțiunea 
pe care participanții' la 
adunare au adoptat-o in 
unanimitate. (T-Ț.)

Luna manifestărilor politico ideologice, cultural-educative și sportive din Valea Jiului

să, virtuozitatea soliștilor 
vocali, orchestrei șl dan
satorilor ansamblului 
^Rapsodia r-omână", pre- 
cum și recitalul susținut 
ile cunoscuții actori Sil
viu Stăn'culescu și Ștefan 
Tapalagă de la Teatrul de 
comedie din București.

municipal 
desfășurat, 
stadionului 

festivitatea inchi- 
anului sportiv șco- 
de pregătire a ti-

După-amiază, cele două 
prestigioase colective in
vitate și-au dat concursul, 
alături de formațiile ar
tistice din municipiu, la 
realizarea unor specta
cole pe scenele așeză
mintelor culturale din 
Petroșani și Petrila.

Astfel, pe gazonul stadio
nului, au prins viață li
terele celui mai «cump 
cuvjnt al umanității — 
PACE.

tn continuare, artiștii 
amatori din Vale și-au re
liefat talentul prin evo
luția grupului satiric „Ve
selia" și a orchestrei 
„Mîndrâ" a Casei de cul
tură a sindicatelor din 
Petroșani. Timpul nefa
vorabil a impus ca spec
tacolul. să se desfășoare, 
în continuare, pe scena 
Casei de cultură. Audien
ța. care a umplut pînă Ja 
refuz sala de spectacole, 
a subliniat prin aplauze 
repetate, la scenă deschi-

In dimineața zilei de 
duminică, reședința de 
municipiu a trăit un
grandios și emoționant 
eveniment — încheierea 
Lunii manifestărilor po- 
iitico-ideologice, cultu
ral-educative și sportive 
— sărbătoare’ tradiționa
lă a oamenilor muncii 
din Valea Jiului, înscrisă 
organic, prin deziderate 
și realizări, în cadrul am
plului Festival național 
„Cintarea României".

Spre stadionul Jiul s-au 
îndreptat coloanele de 
sportivi și artiști amatori, 
parada Vigoare! fizice, a 
frumuseții fără seamăn a 
portului și artei popu
lare, care a fost urmărită 
de un numeros public. In 
prezența secretariatului 
Comitetului 
de partid s-a 
pe gazonul 
Jiul, 
derii
Iar și
neritului pentru apăra.

rea patriei, cu care prilej 
cei prezenți în tribune au 
aplaudat o impresionan
tă demonstrație de gim
nastică. Stegulețele roșii, 
eșarfele și trupurile mi
cilor sportivi de la școli
le generale nr. 1, 2, 4, 5, 
6 din Petroșani an sim
bolizat prin mișcări dina
mice și grațioase ferici
tul destin al tinerei ge
nerații, aspirațiile poporu
lui nostru de a construi 
societatea socialistă în
tr-un climat de încredere 
și destindere internațio
nală, din care să fie ex
cluse conflictele militare 
sl pericolele înarmații.

Publicul spectator a răsplătit, și de această dată, cu aplauze evoluția Ansamblului de cîntece și dansuri „Rapsodia română". In stingă : membri ai renumilu 
Iui ansamblu, in sala de apel a minei Dilja. In dreapta sus : tin alt colectiv de prestigiu al scenei românești — Teatrul de comedie București — prezent în mij

locul minerilor. In dreapta jos t în fața Casei de cultură evoluează formațiile locale ale artiștilor amatori.

' î
Festivitățile finale ale 

Lunii manifestărilor po- 
litico-ideologice, culturali- 
educative și sportive au 
ilustrat bogata viață .spi
rituală a municipiuîffii 
nostru, strînsa și fertila 
colaborare'a artiștilor a- 
matari cu colectivele pro
fesioniste din Capitală, 
receptivitatea și exigența 
oamenilor muncii •— mi
neri, preparatori, cons
tructori, forestieri, texti- 
liste etc. — ca beneficiari 
ai actului cultural-arlis- 
tie. I
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Jucătorii noștri au mizat
pe... spectacol

Fotbal, divizia C

La limită, dar pe merit
Partida din cartierul bă

căuan Cornișa iivȘa o în
semnătate deosebită pentru 
gazde, încă amenințate ; în 
'etapa precedentă însă. S.C. 
Bacău a fost autoarea u- 

‘ nei surprize de proporții 
și totodată cea care „a pa
rafat" retrogradarea for
mației universitare din

, Cluj-Napoca. Performan- 
' ~fa a fost însă, în final sa

lutară pentru menținerea 
în primar eșalon. în acest 
context, jucătorii Jiului 
nemarcăți de „sperietoa
rea" care i-a amenințat pî- 

"ftă în etapa precedentă, au 
pus pe prim plan specta
colul. Acțiunile ofensive 
au pendulat între cele do
uă porți ; moldovenii . au 
ținut însă să-și materiali
zeze avantajul 'terenului,, 
intenție vădită încă din 
startul partidei, cînd Pe
noff a șutat in bară. Sco
rni a fost deschis la 
vălmășeală in careul

o în- 
lui

Cavai (min. 29). Verigeanu 
sănețlonînd plasamentul 

' greșit al adversarilor săi :
1—0.

ii

divizia B
Reșița
Petro-

Breviar

timp ce Anglia, este rppre- 
zentativa cea 'mai virstni- 
eă, eu o medie de 26,5 ani.

campionat mondial, 
monstrînd că favoriții nu 
sint invincibili. Ne putem 
aștepta și la alte surprize 
în zilele ce vor .verii".

REZULTATE TEHNICE: U.T.A.
Steaua — F.C. Constanța 
2—1, Corvinul — C.S- Tir- 
goviște 1—1, F.C.M. Bra
șov — Dinamo , 2—1, S.C. 
Bacău — Jiul 3—1, 
Sportul studențesc — 
A.S.A. Tg. Mureș 1—0,

CLASAMENTUL
1. Dinamo București 34 20 7 7 62—31 47
2. Universitatea Craiova 34 20 5 9 67—28 45
3. Corvinul Hunedoara 34 15 9 10 64—42 39
4. F.C. Olt 34 17 5 12 48—41 39
5. Sportul stud. 34 12 14 8 36t—36 38
6. Steaua 34 14 9 11 41—33 37
7. S.C. Bacău 34 11 11 12 40—47 33
8. Chimia Rm. Vîl< ea 34 12 9 13 37—48 33

-7 9, U.S. Tîrgoviște 34 12 9 13 30—43 33
■ 10. F.C. Argeș ' 34 11 10 13 36—34 32

11. „Poli" Timișoara i 34 12 8 M. 40—41 32
11 Jiul 34 11 10 13 40—43 32
13. F.C.M. Brașov 34 13 6 ÎS 31—40 32

■ 14. F.C. Constanța 34 10 11 13 38**<»46. 31
15. A.S.A. Tg. Mureș 34 13 4 17 45—47 30
16. Univ. Cluj-Napoca 34 11 8 15 34—49 30
17. U.T.A. 34 10 9 15 33—40 29
18. Progresul Vulcan 34 7 6 21 29—62 20

„Cupa Românie?*

atac 
scorul 
Dulcii, 

timbrați

Avalanșă
. PREPARATORUL PE- 

TR1LA — AVÎNTl L HA
ȚEG 8—6 (3—4), Repre
zentativa de fotbal a pre
paratorilor din Petrila a 
întîlnit, duminică, pe teren 
propriu, în „Cupa Româ
niei" echipa Avîntul Hațeg.. 
Terenul a fost foarte, greu, 
dar jucătorii echipei gaz
dă .mai incisjvi in 
reușesc să deschidă 
în, min. 20, prin . 
Oaspeții nu sirit ' 
de acest gol si nu trec de
vii două minute și egalea
ză prin Cizmăș. încurajați • 
de egalare: ei pitii stăpîiiire 
pe .joc și, ia o învălmășea
lă, Siminieiue înscrie ■ în 
propria poarta; oaspeții pre- , 
luînd conducerea. în. min. 
27. Socaci de ,1a Avîntul 
scapă pe culoarul Lițoiu, 
Lorinez .11, lybeâză mingea a 
peste portarul Bețivu și 
toscrie, scorul ; devenind 
l-*73. Văzindu-se dominați 
șl ca joii și ca scor ' jucă-

( tării echipei gazdă își re
vin și în min. 32, Dupir 
reduce din handicap. Cu 

j două minute mai tirziu tot

După pauză, pe același 
fond plăcut al jocului, 
gazdele s-au , detașat prin 
cel mai bun jucător din 
teren, Penoff, un tînăr am
bițios, care nu se mulțu
mește doar cu trecerea sa 
pe lista probabililor titu-

Fotbal, divizia A:
S.C. Bacău — Jiul

3—1 (1—0)
liaaiiaiaaaiaiaiaiallllllll

lari. Atacantul băcăuan, 
a înscris, în două rînduri, 
în aceeași manieră — in
cursiunile sale pe aripa 
stingă s-au soldat cu șu
turi seci, la firul ierbii, în 
dreapta lui Cavai, Pînă la
3—0 însă oaspeții s-au 
flat în cîteva rînduri 
apropierea 
verse, prin 
Varga, dar 
canților a 
vreme înscrierea golului 
de onoare. O acțiune pre
lungită a lui tăsconi pe 
aripa stingă (min. 80),- ur-

a- 
ln 

ad-
sau
ăia- 

multă .

buturilor 
Lăsconi 
indecizia 

amînat

Chimia Rm. Vîl- 
cea 2—2, Politehnica Ti
mișoara — F.C. Argeș
3— 1, Universitatea Cra
iova — Progresul Vulcan
4— 0, F.C. Olt — Univer
sitatea Cluj-Napoca 3—0.

FINAL

gazdele înscriu prin Ghib 
si egalează : 3—3. Nu trec 
trei minute și din nou, oas
peții -preiau conducerea 
prin golul înscris de An
tal. Prima repriză se în
cheie cu scorul de . 3—4.

După reluare oaspeții 
înscriu prin același Antal. 
De lâ acest al cincilea gol, 
jucătorii oaspeți dau seni
ne . de oboseală, neglijea
ză marcajul și în min. 48 
Kertesz II înscrie și ega
lează 1 5—5.

- Sînt introduși ; Ghenescu 
și Purec la gazde. Această 

' schimbare a alimentat e- 
cii’pa cu energie și a , r( ut 

■im'și mai frtunbs specta
col fotbalistic. în . aceste 
condiții. Purec înscrie de 
trei ori, ridi-eul scorul la 
8—5. Pînă la fluierul final, 
jocul aparține gazdelor cu 
excepția minutului 88, cînd 
oaspeții reduc din handi
cap prin Țapu si meciul se 
încheie eu un rezultat de... 
handbal, 8—S în favoarea 
echipei Preparatorul.

,.V. BELDIE

mată de o degajare defec
tuoasă, l-a găsit je Varga 
(autorul unei bare : intr-o 
fază precedentă) în poziție 
ideală, șutul său, de la 12 
m, a atins plasa : 3—1. 
Spre final, cum și băcăua
nii. depășiseră emoțiile, 
fotbaliștii din Vale au în
drăznit mai mult, de două 
ori Sălăgean a fost în duel 
direct cu apărătorul buturi
lor adverse: prima oară 
lovitura sa de cap a ocolit 
cadrul porții, apoi căpita
nul echipei din Vale a 
„țintit" brațele portarului.

în consecință, într-o- par
tidă plăcută ca spectacol, 
Jiul a fost învinsă cu sco
rul de 3—1, întrucît obo
seala acumulată în acest 
campionat și automulțu- 
mirea combatanților (ne
speratul loc 12 în clasa
ment !) au drămuit cu 
zgîrcenie fondul lor voli
tiv. Dar asupra acestei edi
ții vom reveni...

JIUL: Cavai — P. Gri- 
gore- (Popa) Vizitiu, Rusu 
(Vînătoru), Giurgiu — Var
ga, Vînătoru (Frățilă), Șu- 
mulansclii, Dina — Sălă
gean, Lăsconi.

Ion VULPE

MADRID 14 (Agerpres). 
Comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă, re
marcă în ample corespon
dențe surpriza înregistra
tă în partida inaugurală a 
turneului final al. Campio
natului mondial de fotbal, 
în' care formația Belgiei â 
învins cu scorul de 1—0 
(0—0) pe deținătoarea ti
tlului suprem, echipa Ar
gentinei, ’ Astfel, Associă- 

. ted Press. . serie : „Mâi 
bine organizați, cu un joc 
elaborat și bine gîndit 
tactic, fotbaliștii belgieni 
au debutat cu o victorie în 
cea de-a 12-a ediție a „Cu
pei Mondiale" la fotbal, in
i' rirad primul gol al a- 
restui campionat (de la e- 
diția 1966, toate meciurile 
de deschidere s-au înche
iat la egalitate : 0—0).

La rindul său, agenția 
France Presse notează : ■ 
„Patru ani după finala lor 
victorioasă de la Buenos 
Aires, argentinienii au 
fost învinși duminică, la 
Barcelona ,de o echipă bel-

I

MINERUL ANINOASA 
— VITROMETAN MEDIAȘ
2—1 (2—0). Gazdele au rea
lizat în penultima etapă 
o victorie la limită dar pe 
deplin meritată care le dă 
posibilitatea de a participa 
și în ediția viitoare în cam
pionatul diviziei C. Meciul 
în sine a fost presărat cu 
multe faze plăcute, în po
fida terenului alunecos și 
a ploii care 
toată durata

a căzut pe 
partidei. Du-

Victorie clară
MINERUL VULCAN 

EXPLORMIN DEVA 
(0—0) Prima repriză
i-a  încălzit pe cei mai .. 
de 1000 de spectatori din 
tribună. Gazdele nu s-au 
mulțumit însă ou o remiză 
și chiar de la începutul re
prizei a doua forțează vic
toria. Primul gol „cade" în 
min. 52, Voicu găsește un 
culoar liber, șutează pu
ternic, balonul lovește ba
ra, dar este urmărit cu a- 
tenție de Postelnicu care-1 
introduce în poartă. După

3—0
nu 

bine

• TELEX •TELEX*TELEX •TELEX •TELEX

. giană .are și-a confirmat, 
astfel, rolul de outsider la 
acest turneu final. Vice- 
eampionii Europei au me
ritat succesul, datorită nu
mărului mai mare de oca
zii de a înscrie pe’cgje și 
le-au creat și dominăni pe 
care au exercitat-o într-un 
meci în 'care campionii 
mondiali au fost, în mdd 
ciudat, foarte timorați.. ■

Cu o apărare în zonă 
> belgienii au reușit să-l a- 

nihileze. pe celebrul Mara
dona, la aceasta contribuind 
și cele cîteva .intrări- durș 
ale lui Coeck, După uri 
început de partidă mai bun, 
campionii mondiali au ce
dat inițiativa adversarilor 
lor și, în ciuda activității 
prodigioase a lui Ardileș, 
rapizii mijlocași bel
gieni au pus stăpîiiire pe 
ioc, lansînd contraatacuri 
tăioase in special prin pu
ternicul Ceulemans.

Recompensa acestei. do
minări a venit în minutul 
63, cînd Vandenbcrgh 6-a 
găsit complet dcmaicat în 
centrul apărării argentî- 
niene, reeepționind o pasă 
de la excelentul Vercau- 
teren, și l-a învins, eu sin
ge rece, pe Fillol. ’<•

Această victorie a fotba
liștilor belgieni . deschide 
noi perspective actualului

cînd o centrare a aceluiași 
Emil Dobrescu. în repriza 
secundă dominarea uns- 
prezecelui din Aninoasă 
devine din ce în ce mai e- 
videntă, dar superiorita
tea nu poate fi fructifica*

pă prima jumătate de oră tă și pe tabela de marcaj,
de joc echilibrat în cape în ultimul sfert de oră jo-
am consemnat acțiuni peri- cui se mută în careul fot- 

mai insistenți, minerii reu
șesc să deschidă scorul prin 
fundașul central Emil Do
brescu care transformă în 
gol o lovitură liberă de la 
30 m. Urmează consolida
rea avantajului la două 
goluri prin Florin Pocșan 
(celălalt fundaș central) în 
min. 44, acesta fructifi-

culoase la ambele porți, baliștilor din Mediaș, care 
. . ‘ _ fac față cu dificultate

fensivei 
nicilor, 
acestei 
2—1.

La juniori, Minerul A- 
ninoasa — Vitrometan 0—1.

alte 11 minute de joc, o 
centrare pe partea dreaptă, 
îl găsește liber în careul 
de 16 metri pe același Pos- 
telnieu. Portarul îi iese în 
întîmpinare dar acesta lo- 
bează balonul pesțe el I
2— 0. în minutul 72 al par
tidei, “Voicu execută o 
centrare, Topor se înalță 
peste buchetul de apărători 
și cu o frumoasă lovitură 
de cap
3— 0.

Deși 
gazdele 

majorează scorul la

conduc confortabil, 
se află în conti-

*
i MADRID 14 ■ (Agerpres). 
La ceremonia de deschide
re a turneului final al 
campionatului mondial de 
fotbal, desfășurată dumini
că seara pe stadionul „Nou 
Camp“ din Barcelona, au 
participat o serie de foști 
mari jucători : Prânz Bec
kenbauer (R.F. Germania), 
căpitanul campioanei mon
diale în 1974, italianul 
Giannino Ferrari, dublu 
c arapi on mondial, în 1934 
și 1938, Ghigia', care a în
scris în 1938 golul decisiv, 
prin care Italia a câștigat 
al tloilea titlu suprem, en
glezul Bobby Charlton, con
ducătorul de joc al forma
ției învingătoare în 1966, 
Omar' I.arosșa (Argenti
na), celebrul fotbalist bra
zilian Pele. precum și por
tughezul Eusebio.

*
Cea. mal tjnără echipă a 

„Cupei Mondiale" din Spa
nia, este selecționata 
U.R.S.S., cu o medie de 
vîrstă de 25 de ani, în

o- 
dezlănțuite a local- 
Rezultatul final al 
întîlniri rămîne

Teodor TRIFA

nuare la cîrma jocului dar 
ratează majorarea scoru
lui în minutele 75, 80 și 82, 
prin Topor, Zlațe și Postel
nicu, astfel că tabela de 
marcaj rămîne neschim
bată, if

★
Scorul de 6—0 dintre di

vizionarele C, Minerul Pa
roșeni — Textila Cisnădie 
vorbește de la sine despre 
modul în care au evoluat 
în teren cele două forma
ții. Unii în vervă de șut, 
alții cu o apărare penetra- 
bilă. .

Alexandru TATAR

FOTBAL, tineret spe- 
rarițe : S.C. Bacău — Jiul 
Petroșani 4—1. Divizia B: 
U.M. Timișoara — Minerul 
Lupeni 4—0. Campionatul 
municipal: Sănătatea — 
Dinamo .6—4, Minerul Li- 
vezeni — Minerul Dilja 2— 
1, Autobuzul —Iiid'romin
4—1. ” '
• HANDBAL, 

(tineret): C.S.M.
— Utilajul-Știința 
șani 19—17.

Aspect din meciul de 
fotbal disputat între e- 
chipa Minerul Paroșeni 
și Textila Cisnădie în
cheiat cu scorul de 6—0 
în favoarea gazdelor.

*.
Dintre cei 528 de jucă

tori care participă la „El 
Mundial", Dino Zoff, por
tarul selecționatei Italiei, 
este decanul de vîrstă, cu 
cei 40 de ani ai săi, parti- 
cipind pentru a patra oa
ră lâ un turneu final. Zoff 
are 100 de selecționări în 
echipa națională a țării 
sale, prima „Cupă Mondia
lă” la care a fost nrezeht 
fiind.cea din 1970, in Me
xic, cînd n-a jucat insă, 
fiind considerat, la 28 de 
uni, prea puțin experimen
tat. Cel măi tînăr jucător 
aflat în Spania este Nor
man Whiteside, din forma
ția irlandei'de Nord, care 
și-a sărbătorit cea de-a 17-a 
aniversare la 7 mai anul 
acesta.

are
cămilă,

★

Selecționata Kuweitului, 
debutantă la faza finală a 
„Cupei Mondiale" 
diept mascotă o 
sosită la Valladolid odată 
cu lotul de jucători. Mas
cota vie a fost prezentată 
echipată în culorile forma
ției Ruweitiene.
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ACTUALITATEA iN LU/ME

VIENA 14 (Agerpres). 
Luni au început, la Viena, 
lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comitetului con
sultativ al O.N.U. pentru 
Anul Internațional al Ti
neretului, organ intergu- 
vernamental creat de Adu
narea Generală a O.N.U. 
și compus din reprezentan
ții a 24 de state, între care 
România,

Sesiunea comitetului are 
sarcina de a elabora re
comandări privind pune
rea în aplicare a progra
mului de măsuri și activi
tăți ce vor fi întreprinse 
înaintea și în timpul Anu
lui Internațional al Tine
retului (1985), eveniment 
ce se va desfășura sub 
deviza „Participare, dez
voltare, pace**.

Ca expresie a prețuirii 
deosebite de care se bucu
ră în întreaga lume Româ
nia, președintele ei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
contribuția șl poziția activă 
a țării noastre în cadrul 
Organizației Națiunilor U- 
nite și ținînd seama de 
bunele rezultate obținute 
la prima sa sesiune, Comi
tetul .consultativ a recon
firmat, prin consens man
datul de președinte al a- 
cestui organ pe care îl de
ține tovarășul N i c u 
Ceausescu, secretar al C.C, 
al U.T.C.

Ca vicepreședinți . au 
fost - realeși- reprezentanții 
Indoneziei, Guatemalei și 
Guineei, iar ca raportor, 
reprezentantul Olandei.

NAȚIUNILE UNITE 14 
— Trimisul Agerpres Nea- , 
gu Udroiu, transmite I 
La New York, o primă săp
tămână de dezbateri în ca
drul sesiunii speciale a 
Adunării Generale consa
crate dezarmării s-a înche
iat. Locul geometric ăl in
tervențiilor de pînă acum, 
al punctelor de vedere ex
primate de la tribuna A- 
dunării Generale este pre
figurat de îngrijorarea su
bliniată față de încorda
rea gravă a situației inter
naționale și, ta‘ relație lo
gică cu aceasta, de efortu
rile . găsirii cheilor către 
o rezolvare cît mai rapidă 
a problemelor existente în 
beneficiul umanității, al 
viitorului său.

MARȚI, 15 IUNIE 1982
... . a. iinaif

IN LOCALITATEA Warf- 
fum, din nordul Olandei, 
s-a desfășurat cel de-al 
■XVII-lea Festival interna
țional de muzică și dan
suri populare, la care au 
participat formații dintr-o 
serie de țări, între care și 
România.

Ansamblul folcloric „A- 
ro“, din Cîmpulung Mus
cel, . a prezentat un bogat 
program de cîntece și dan
suri populare din toate re
giunile țării, care s-a bu
curat de mult succes.

„POLITICA împrumutu
rilor cu dobînzi mari, 
practicată de băncile ame
ricane, a rănit grav econo
mia țărilor occidentale și 
ar putea ucide economia 
țărilor în curs de dezvol
tare11. „Creșterea dobînzi- 
lor stimulează inflația, 
ducînd pur șl simplu 
sugrumarea economică 
popoarelor din țările 
curs de dezvoltare1*,

la 
a 

în 
apre

ciază revista „Afrique 
Asie**.

; PRIMUL ministru al 
Franței, Pierre Mauroy, a 
anunțat duminică un pro
gram de măsuri vizînd 
combaterea inflației. A- 
ceasta include, între altele, 
blocarea prețurilor și a 
salariilor, timp de patru 
luni (în perioada iulie — 
octombrie a.c.).

MINISTRUL israelian 
de finanțe, Yoran Aridor, 
a anunțat, duminică, mai 

financiare 
amortiza- 
efectuate 

Liban, 
măsuri se 

la

multe măsuri 
care urmăresc 
rea cheltuielilor 
pentru invazia în 
Printre aceste 
află majorarea cu ÎS 
sută a impozitului pe ve
nit.

ÎN PREZENT, în Da
nemarca sînt înregistrați 
oficial aproape 260 000 de 
șomeri, a anunțat Directo
ratul muncii al acestei țări, 
citat de agențiile de presă. 
Această cifră este supe
rioară cu 25 000 celei înre
gistrate în urmă cu un an.

PREȘEDINTELE Nige
riei, Shehu Shagari, a fost 
desemnat candidat al Par
tidului Național în alege
rile prezidențiale care 
vor avea loc în această 
țară în 1983.

MONOPOLURILE 
companiile japoneze 
tihuă să-și sporească 
tițiile în economia 
țări. Potrivit unui 
publicat la Tokio de 
nisterul japonez de finan
țe, în anul financiar 1981 
investițiile directe de capi
tal ale companiilor private 
nipone în străinătate au 
fast de aproximativ 9 mi
liarde dolari.

Și 
con- 

inves- 
altor 

raport 
Mi-

Cîștigul de pînă acum 
al dezbaterilor poate fi 
considerat după opinia 
mea, tonul concertat al 
vorbitorilor — șefi de stat 
și de guvern, miniștri 
externe, ambasadori — 
catalizarea acțiunii de 
dentificare a măsurilor 
trebuie luate de urgență 
pentru oprirea cursei. înar
mărilor și trecerea la de
zarmare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară. în 
concertul vocilor lumii, își 
proiectează* personalitatea 
inițiativele de pace : ale 
președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
impresionantele manifes
tări care au avut loc în 
țara noastră, făcind cu
noscută pe tot Pămîntul 
hotărîrea poporului român 
de a-și rostui viața sub 
soarele libertății, indepen
denței, al păqii.

Nu demult, secretarul
general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia cu deo
sebită plasticitate impera
tivul zilei : „Pînă nu 
căzut primele bombe 
cleare, să trecem la 
zarmare ! Cînd vor începe 
să cadă bombele, va fi 
prea tîrziu !“. în această 
duecție și în acest spirit 
își desfășoară activitatea 
la Națiunile Unite delega
ția României — în baza 
mandatului. încredințat de 
Marea Adunare Națională, 
reflectînd voința poporu
lui român de a colabora cu 
toate popoarele pentru rea
lizarea unui acord între 
toate statele privind tre
cerea la măsuri de dezar
mare și, în primul rînd, la 
dezarmarea nucleară.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Destinația
Mahmudia ; Unirea: A- 
cum 20 de ani.

PETRILA : Hangar 18. 
LONEA : Totul 

dragoste .
ANINOASAI Acțiu

nea „Fulgerul circular*1,
VULCAN — Luceafă

rul : Soțul ideal.
LUPENI “ ' ’

Superpolițistul ;
citoresc : Cină 
prieteni.

URICANI: Scene din 
viața de familie,

TV
11,00 Telex.
11,05 Profesiunile 

cinalului.
Roman foileton î 
Drumuri — ulti
mul episod.
Pentru curtea 
grădina 
voastră.
Cadran 
Pentru

ii,25

12,05

12,15

c in

Și
dumnea-

mondial, 
dezarmare

și pace. Poziția 
activă și construc
tivă a României, 
a președintelui 

Nicolae Ceaușescu. 
Muzică populară 
instrumentală.
„Pe sub munte-n 
Făgăraș". Emisiu
ne de cîntece și 
dansuri populare.

16.15 Priorități în învă- 
țămînt pentru no
ul an școlar.

16,35 Clubul ’ 
lui.

17.15 Irakul 
ran — 
tar,

17,30 Eminesciana. Emi
siune liîerar-mu- 
zicală.

17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea pro-z 

gramului.
20,00 Telejurnal.
• Actualitatea eco

nomică.
20,25 Semnătura noastră 

pentru pace.
20,40 Un vast program 

de activitate poli
tico-ideologi că.

2J ,00 Teatru TV : Un
deva, o lumină 
de Doru Moțoc,

22.15 Telejurnal.

tineretu-

contempo- 
documen-

au 
nu- 
de-

întreprinderea minieră Livezeni
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi:
'' — șef birou programare, pregătire și ur

mărirea producției
— maistru atelier mecanic
— șef raion lucrări miniere investiții
Condițiile de participare sînt cele prevăzu

te în Legea nr. 12/1971.
Concursul va avea loc în ziua de 28 iunie 

1982, ora 9, la sediul întreprinderii.

--••«•■■■■■«••••■(■■■■■•■■(■(I
voltate, fenomenul persis
tent și paradoxal consti
tuit de simultaneitatea șo
majului șl a inflației a 
fost agravat de investițiile 
militare naționale. Pentru 
țările în curs de dezvolta
re, cheltuielile militare 
constituie o povară deose
bit de grea. Economiile cel 
mai puțin dezvoltate au 
nevoie urgentă de ajutor 
extern, financiar, comer
cial și tehnologic; care le 
face deosebit de sensibile 
la consecințele investițiilor 
militare din state dezvol
tate. Țările în curs de dez
voltare sînt victimele ce
le mai afectate de un ca- 

defavorabil, 
înar- 
sfîr-

99Prețul armelor"
Un grup de experți ai Națiunilor Uni

te au pregătit un studiu privind legătu
ra intre dezarmare și dezvoltare. Teme
le sale fundamentale au fost furnizate 
de prima sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată dezarmării.

(„Buletinul Națiunilor' Unite")
Acest studiu, care consideră cheltuieli-

le militare ca o barieră în calea crește
rii economice și cursa înarmărilor ca 
un obstacol în calea edificării unei noi 
ordini economice internaționale demons
trează legătura strînsă între dezarmare 
și dezvoltare. Publicăm mai jos extrase 
din rezumatul studiului, realizat. de 
Centrul pentru dezarmare.

(„Forum du Developpement")

întreprinderea de construct 
și montaje miniere Petroșani 

cu sediul în strada Mihai Viteazul, nr. 11 
încadrează urgent pentru toate șantierele z - 

din Valea Jiului 1 '
— DULGHERI
— TlMPLARI BINALE
— ZIDARI
— MOZAICARI.
— INSTALATORI SANITAR1ȘTI și ÎN

CĂLZIRE
— ELECTRICIENI
— LĂCĂTUȘI CONFECȚII METALICE ȘI 

MONTĂRI UTILAJE
— BETONIȘTI
— TINERI (băieți) avînd vîrsta de 17 ani 

împliniți, pentru calificare prin cursuri 
de scurtă durată, fără scoatere din pro
ducție în meseriile mai sus arătate

— ELEVI (băieți) in perioada vacanței de 
vară (cu vîrsta de 17 ani împliniți)

— PENSIONARI cu limită de vîrsta, cali
ficați (perioada de 3 luni), 

încadrarea și retribuirea se fac in baza 
prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii nr 
57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul întreprinderii, biroul personal-învățămînt- 
retribuire, telefon 42670 sau 42671, interior 41.

în 1980, cheltuielile mi
litare mondiale au atins 
aproape 500 miliarde de 
dolari, adică aproximativ 
110 dolari pentru fiecare 
ființă umană a planetei, 
în cursul ultimelor 
decenii, cheltuielile 
tare au reprezentat 
la sută din resursele 
diale

Se apreciază că valoarea 
vînzărilor de arme se ri
dică la 26 miliarde dolari 
anual. Paralel însă. 570 

i de milioane de persoane 
din lume suferă de pe ur
ma subnutriției, 1,5 mi
liarde beneficiază cu greu 
— sau deloc — de servicii 
medicale, iar 250 de milioa
ne de copii nu sînt școla
rizați.

Organizația Mondială a 
Sănătății a cheltuit în 10 
ani mai puțin de 300 mi
lioane dolari pentru

' dicarea variolei
dar ultimul
bombardier strategic
lorează mai mult decît a-
ceastă sumă.

Autorii studiului arată 
că, în prezent, în lume 50 
de milioane de persoane e- 
xercită, direct sau indirect, 
o activitate ce are legătu
ră cu sectorul militar, din 
care 25 milioane încadrate
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trei 
mili- 
5—8 

mon-

cheltuielile militare mon
diale sînt de 19 ori mai 
mari decît toate ajutoare
le oficiale pentru dezvol- 

de 
statele membre ale 'Orga
nizației pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare. 
(OECD)

în absența oricăror uni
tăți de măsură ale înar
mării și, în plus, față de

în forțele armate regulate, 
aproximativ 10 milioane 
în formațiunile paramili
tare, 4 milioane civili în 
serviciile apărării, 50 000 tare, furnizate în 1980 
de oameni de știință și in
gineri în domeniul cerce
tărilor militare și cel pu
țin 5 milioane care lu
crează direct în producerea 
de echipament militar.

Utilizarea petrolului în 
scopuri militare, inclusiv

Din presa străina

în 
model

era- 
lume. 

de 
va- i

consumul indirect prin 
intermediul întreprinderi
lor producătoare de arma
ment este estimat între 5 
și 6 la sută din consumul 
mondial.

în 1980, cheltuielile mon
diale în domeniul cercetă
rilor militare au atins 
miliarde 
sfert din 
destinate 
țifice pe
nii ’70, aproximativ 20 la 
sută din oamenii de știin
ță și inginerii specializați, 
din lume activau fa dome
niul cercetărilor militare.

în termeni financiari,

35 
dolari, adică un 
totalul fondurilor 
cercetării știin- 
ansamblu. în a-

dru strategic 
dominat de o cursă a ' 
mărilor aparent fără 
șit.

Studiul relevă, de 
menea, că cercetătorii 
lucrătorii din sectorul 
litar ar putea fi utilizați 
cu bune rezultate în do
menii cum a. fi punerea 
la punct, construirea și
instalarea de echipamen
te destinate utilizării e-
nergiei solare. protecției 
mediului, în diverse disci
pline ale științelor natura
le și sociaie, programe ur
banistice, organizarea de 
sisteme de transport etc.

Studiul examinează, tot
odată. unele măsuri prac
tice pentru dezarmare care 
ar fi în favoarea dezvol
tării, printre care stabili
rea unui fond special 
dezvoltare format din 
conomîile rezultate din 
ducerea cheltuielilor de 
narmare sau 
unei 
rii"

ase- 
sau 
mi-

tensiunile internaționale 
actuale, introducerea unei 
noi generații de arme mai 
ucigătoare și mai oneroa
se economic ar aduce o
creștere și mai mare a
cheltuielilor militare. . Ad-
mițînd, ca ipoteză, că â-
cestea ar crește cu numai
2 la sută anual — procen
taj totuși modest la era 
actuală —, cheltuielile mi
litare ar ajunge, în anul 
2000, la 743 miliarde de 
dolari îb prețuri curente. 
Dacă sporul anual ar fi de ....
3 la sută, cifra s-ar ridica tuielile militare ale fiecă- 
la 903 miliarde de dolari.

în țările capitaliste dez-

Mica publicitate

de 
e- 

re- 
î- 

impunerea 
„taxe asupra înarmă 

proporțional cu chel-

rui stat.
(AGERPRES)

SCH1MB apartament, 
gaze, Deva, cu apartament 
Petroșani. Telefon ,43436. 
Petroșani, după ora 16. 
(750)’

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Rățoiu 
Dan, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (745)

PIERDUT carnet de stu
dent' pe numele Căpraru 
Viorel, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (747)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Ghidiu Va
lentina, eliberat de Institu-

tul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (748)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Găină Mi- 
hăiță, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (749)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Silaghi 
Irina, eliberată de între
prinderea de confecții Vul
can. O declar nulă. (751)

PIERDUT legitimație da 
serviciu pe numele Rădu- 
lescu Nistor. eliberată de 
I.M. Paroșfeni. O declar nu-< 
lă. (752) j


