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Cu tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

CU

Pentru ca angajamentul minerilor din Valea Jiului
să prindă viață, este necesar:

Realizările din această lună — 
la nivelul prevederilor anului viitor

Luna noiembrie s-a în
cheiat, iar rezultatele eco
nomice, în ceea ce privește 
extracția de cărbune, au 
fost prezentate în unul din 
numerele trecute ale zia- 
rutui nostru și repetăm, cu 
excepția a patru întreprin
deri miniere care și-au 
realizat și depășit sarcinile 
planificate, celelalte, deși 
au avut un sfîrșit de lu
nă cu realizări bune, nu 
s-au achitat de sarcinile 
ce le reveneau. Amintim, 
totodată, că de la începu
tul anului,, și după trece
rea a 11 luni din acest. 
penultim an al cincinalului 
nutriși două întreprinderi 
miniere — Lupeni și Petri- 
1a — și-au realizat și de
pășit sarcinile planificate, 
totalizînd, este adevărat, un

plus substanțial: 83 265 to
ne de cărbune — 
peste 55 000 tone 
bune cocsifieabil.

Aceasta fiind 
reală, dar mai ales finind 
seama, de sarcinile anului 
viitor, sarcini superioare 
celor din acest an și cu
noscute de fiecare membru 
al colectivelor miniere, mo
bilizarea exemplară a tu
turor oamenilor muncii de
vine o necesitate de prim 
ordin.

Minerii Văii Jiului au de 
realizat nu numai sarcinile - 
de plan ale lunii decem
brie, realizări care trebuie 
să se ridice Ia nivelul pre
vederilor anului viitor, dar 
unii dintre ei, printr-o an
gajare fermă și dăruire în

din care
de căr-

situația

muncă de excepție, trebuie 
să recupereze cit mai mult 
din minusul acumulat pe 
parcursul timpului trecut 
din acest an. Eforturi dea? 
sebite trebuie să depună 
în mod special colectivele 
miniere de la Livezeni (mi
nusul acumulat este 
aproape 160 000 tone 
cărbune), 
'96 700), 
83 200)
81 300). 
lelalte 
este necesar să acționeze 
'cu mai multă stăruință 
pentru redresarea produc
ției de cărbune extras, in-

Dorin GHEȚA

de 
de 

Dîlja (minus 
Lenea (minus 

și Băi'băteni (minus 
De asemenea și ce- 
colective miniere

La I.F.A. „Vîscoza“ Lupeni

dinarei contribuții a omu
lui care a primit învestitu
ra de a fi la china parti
dului, a patriei, la toate 
înfăptuirile din România 
de azi. Politica clarvăză
toare promovată de partid 

___ _______ „__ _ |„ este relevant oglindită de: 
cretar general âl - partidu- prevederile privind dezvol- 
luî a tovarășului 
Ceaușescu. Am reacționat 
cu emoție, cu entuziasm 
fierbinte la acest act isto
ric împreună cu întregul 
grup al reprezentanților ju
dețului Hunedoara, în nu
mele colectivelor de oa
meni ai muncii din Valea 
Jiului, exprimînd senti
mentul nostru comun de 
admirație și recunoștință 
față de cel mai iubit fiu 
al poporului.

Magistralul Raport pre
zentat Congresului de că
tre tovarășul Nicolae 
.Ceaușescu — analiză pro
fundă a pașilor uriași reali
zați de poporul român în 
Ultimii ani, perspectivă lu
minoasă pentru anii viitori 
—* a constituit un nou pri
lej de apreciere a extraor--

Am participat la Congres, 
în modul cel mai sincer, 
din adîncul inimii, alături 
de toți participanții, re
prezentanți ai întregului 
popor, am dat expresie 
yoinței unanime a națiunii 
pentru realegerea ca se-

Nicolae tarea eConomico-socială a 
României în cincinalul 
1981—1985. Se cere subli
niat aici că prin grijă și 
atenția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în Valea Jiului, 
s-au construit și se con
struiesc în continuare noi 
obiective menite să asigu
re folosirea mai deplină a 
forței feminine de muncă 
disponibilă pe aceste me
leaguri. în acest context 
se cere precizat că, pînă 
în anul 1982, producția de 
fire artificiale a I.F.A. 
„Vîscoza* din Lupeni, unde 
peste 60 la sută din forța

Constanța STAN, 
secretara comitetului de

partid de la I-F-A.
„Vîscoza" Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a)

FLOREA MĂCIUCĂ, 
secretar a! Comitetului municipal 

de partid

cale ale F.U.S. pentrurdare 
de seamă și alegeri, pre
mergătoare Congresului al 1 
II-lea al Frontului Unității 
Socialiste. Membri ind'.vi-

Depășiri la toți 
indicatorii planului

Angajat plenar 
realizarea sarcinilor 
plan, colectivul de 
meni ai muncii 
I.R.I.U.M. Petroșani

în 
de 

oa- 
de ia 

a 
obținut în perioada ca
re a treeut din acest an. 
depășiri substanțiale la 
toți indicatorii de plan. 
Astfel, indicatorul de 
bază — producția netă 
— a fost depășit cu 5,6 
la sută, iar producția 
globală a fost realizată 
in proporție de 101 la 
sută. S-au confecționat, 
în această perioadă, pes
te prevederi, 1 644 stilai 
hidraulici și o gamă va
riată de piese de schimb. 
In luna deeemhrie a.c„ 
oamenii muncii de la 
I.RJ.U.M. Petroșani sint 
hotăriți să-și realizeze 
sarcinile de plan la ni
velul lunii ianuarie 1980.

amplă. acțiune de în
tărire a democratismului 
orînduirii noastre socialiste 
a fost declanșată, de la 
începutul acestei luni, o-jTduali ai organizațiilor pre
dată cu primirea celor din- prii ale F.U.S. pot fi toți 
tîi cereri de înscriere a 
membrilor individuali în 
vederea constituirii organi
zațiilor proprii ale Frontu
lui Unită- 
ții Socialiste. 
Prind viață, 
pe această ca
le, propuneri
le 
rului general 
al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
elaborate pe baza cunoaș
terii temeinice a interese
lor șî aspirațiilor tuturor 
categoriilor de cetățeni din 
patria noastră, dornici să 
participe tot mai activ la 
viața politică și . socială, 
să-și aducă o - contribuție

cetățenii patriei, fără deo
sebire de naționalitate, ce
re, de regulă nu fac parte 
din Partidul Comunist "o- 
mân, au împlinit vîrsta de 
__________   18 ani, rect - 

, ,______________ M nosc statutul
Constituirea organî- și acționează 
Zațîilar proprii ale pentru înfăp

tuirea scopu
rilor și sarci
nilor Frontu
lui Unității 

Socialiste. Primirea cereri
lor de înscriere a membrilor 
individuali se va face, in 
cartiere prin intermediul 
colectivelor de deputați, 
iar în întreprinderi și' in
stituții prin intermediul co
mitetelor de inițiativă, for-: 

. mate din membri ai orga-

Frontului Unității 
Socialiste

mereu sporită Ia dezvolta-f irigațiilor de masă și oa-
rea economiei naționale și 
înflorirea științei și cultu
rii românești. Avînd loc 
la puțin timp după Con
gresul al XII-lea al parti
dului, această amplă ac
țiune se constituie ca o e- 
locventă expresie a perfec
ționărilor ce se petrec în 
sistemul democratic ge
neral al societății, perfec
ționări care vor conduce 
la întărirea unității de 
voință șl de acțiune a în
tregului popor, în jurul 
partidului, la intensificarea 
procesului de transformare 
a societății noastre într-o 
societate tot mai unitară.

După cum se prevede, 
primirea membrilor indi
viduali, constituirea orga
nizațiilor proprii ale F.U.S. 
și alegerea organelor con
ducătoare se vor desfășu
ra în paralel cu adunările 
generale și conferințele lo-

ștești și cadte cu' munci de 
răspundere. După primirea 
unui număr corespunzător 
de cereri se va trece la con
vocarea 
tuire a

. legerea 
biroului 
nizației 
continuare,

adunării de consti- 
organizației, la a- 
comitetului și a 
comitetului orga- 

proprii a F.U.S. în 
primirea mem

brilor individuali se 
face de către 
organizației 
F.U.S. Potrivit , 
din organele aleSfe - 
mitete și. birouri pe între
prindere, instituții, cartie
re și localități — vir 
face parte reprezentanți 
ai . membrilor individuali
din toate categoriile de ce
tățeni, corespunzător struc
turii sociale și naționale a 
societății. Se prevede, de 
asemenea, ca 40—50 la su
tă din membrii organelor

va
comitetul 

proprii a 
normelor.

— co—

(Continuare în pac. a 2-a)
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In ziarul de azi

Aproape la fiecare pas libera și clară a opțiunii, 
omul este pus în situația Începînd de la alegerea

Minerii conduși de Ion 
Budiliceanu, de la secto
rul II al minei Lupeni, 
extrag zilnic suplimentar 
planului zeci de tone de 
cărbune.

In foto : șeful 
schimb Ștefan Cernencu 
eu ortacii săi.

I 
I 
i
( 
ț

de a opta. Societatea de 
astăzi implică în perma
nență individul la noi 
inovări și restructurări, 
necesare vieții, mersului 
nostru Înainte. în acest 
caz a decide eficient în
seamnă 
optimă,

a găsi calea 
cea mai si

gură, care să determine 
realizarea scopului. Astfel 
oamenii muncii, toți cetă
țenii țării sînt chemați 
să-și spună părerea, să 
contribuie efectiv la so
luționarea problemelor cu 
care se confruntă societa-

unui deputat în cartier și 
pînă Ia alegerea secreta
rului general al partidu
lui. Gama, posibilităților 
pentru a opta în cutare 
sau cutare problemă, fie 
ea de ordin economic, po
litic sau social, este din 
ce în ce mai extinsă, ca 
urmare a adincirîi demo
cratismului relațiilor uma
ne, al’ întregii societăți. 
Este cunoscută contribu
ția pe care oamenii mun
cii o- aduc în organismele 
colective de conducere ale 
întreprinderilor și institu-

l_ț.

tea. Largul democratism ț iilor, în comitetele de 
al orînduirii noastre per- cetățeni.
mite, prin diverse forme - - -
și. modalități, exprimarea în fața unei. noi posibili-

Iată că astăzi ne aflăm

tați de participare a ce
tățenilor la viața politică 
și socială a țării. O nouă 
modalitate pentru a-și 
exprima opțiunea politică 

.sau socială, în rezolvarea 
problemelor orînduirii 
noastre. Organizațiile 
F.U.S., a căror constituire 
are loc în aceste zile, re
prezintă un asemenea ca
dru de manifestare a. de
mocrației noastre socialis
te. O posibilitate nu numai 
de opțiune, ci și de an
trenare a tuturor forțelor 
Ia construcția noii socie
tăți, îndeplinirea nea
bătută a sarcinilor trasate 
de Congresul al XH-Iea 
al partidului. ' '

Valerin COANDRAS jj

• Hotărîrile Con
gresului cri XII-lea 
al partidului - Pro
gram mobilizator 
pentru fiecare co
lectiv de muncă

(Fag. a 2-a)

• s PORT
- Cronic» meciuiui de 

fotbal Spartul studențesc 
— Jiul» din cadrul etapei
a XVUI-a (prima din re
tur) a campionatului di
viziei A de fotbal.
•/** Cronici ale meciuri

lor susținute de divizio
narele c de fotbal, din 
Valea Jiului, în ultima 
etapă a turului»

(Pag. a 3-a)



PROGRAM MOBILIZATOR
PENTRU FIECARE COLECTIV DE MUNCA

Ridicarea continuă 
a eficienței economice — 

țelul preocupărilor 
noastre permanente

în viitor să acționăm pen
tru ridicarea eficienței în
tregii activități pe care 
o desfășoară, brigada noas
tră, întregul colectiv de 
oameni ai muncii din ca
drul sectorului II, așa cum 
ne-o cer documentele pro
gramatice recent 
te la Congresul 
lui.

Folosind noul 
participare a tuturor 
menilor muncii 
vitatea 
a țării, 
organizațiilor 
le F. U. S„ 
aduce întreaga 
tră contribuție dc 
țeni ai țării la dezvoltarea 
și înflorirea scumpei noas
tre patrii. Așa înțelegem 
noi, minerii să răspun
dem grijii partidului și 
statului nostru, personal 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,. secretarul . ge
neral al partidului, care 
-este:; preocupat în perma
nență de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă . si

- ' ,1 ..i
viață ale minerilor. Folo
sim . actastă cale . pentru 
a exprima adeziunea noas
tră deplină față dc reale
gerea tovarășului Nicolae 
.Ceaușescu, in înalta func
ție de - secretar general al 
partidului, urîndu-i mulți 
.ani fericiți la cîrrna țării', 
multă putere de muncă 
îndeplinirea- nobilelor. 
dealuri comuniste.

a

Simțim cu toții preocu
parea statornică a parti
dului și statului nostru 
pentru ridicarea continuă 
a eficienței muncii noas
tre, sporirea răspunderii 
pentru îndeplinirea rit- 

. mică a sarcinilor de plan, 
contribuind în.acest mod 
Ia dezvoltarea economieo- 
sociâlă a patriei. Am des
prins din Hotărîrile
doptate la Congresul ‘ al 
XII-lea al partidului, 
o problemă de primă în- 
semriănate, necesitatea 
perfecționării activității în 
toate domeniile. Am înțe
les că trebuie să ne preo
cupăm mai mult pentru 
sporirea productivității 
muncii și, implicit, crește
rea producției de cărbune; 
De aceea, organizîndu-ne 
mai bine munca am reușit 
să sporim randamentul 
de la 7—8 tone pe post 
la 10 tone pe post, în 
condițiile -aplicării meto
delor clasice de extracție 
a cărbunelui, dar folosind 
mai bine timpul de lucru, 
menținînd o disciplină fer
mă și sporind contribuția 
zilnică a fiecărui miner 
din brigadă. Datorită 
cestui fapt am reușit

• în luna trecută să obți
nem 750. tone de; cărbune 
peste plan, realizînd su
plimentar de la începutul 
anului • peste 2500 tone de 
cărbune. De asemenea, fo
losind la parametri' no
minali utilajele miniere 
din dotare, brigada - noas
tră a realizat importante 
economii de materiale,. com
bustibil și energie.

Sîntem preocupați ca și

ca

a- 
ca

adopta-
partidu-

cadru de 
oa

la acti- 
economieo-socială 

prin constituirea 
proprii a- 

ne vom 
noas- 
cetă-

m
i-

Petrică MEZEI, 
miner, sef de brigadă 

sectorul li — I. M. Petrila

Colectivul întreprinderii de confecții Vulcan va acționa ferm pentru 
realizarea sarcinilor de

prezentat
XI 1-lea 
Nicolae 

sublinia : 
va creș-

în Raportul - 
Congresului al 
de tovarășul 
Ceaușescu se 
„Industria ușoară
te cu un ritm mediu de cir- 

• ca 8 la sută, fiind orientată 
îndeosebi spre îmbunătăți

rea structurii sortimentale și 
calității produselor, valori
ficarea superioară a re
surselor de materii prime 
naturale și sintetice din 
țară. Se va realiza o gamă 
variată de țesături, tricota
je, confecții, încălțăminte, 
articole de blănărie și ma- 
rochinărie, cu Un grad ri
dicat de finisaj".

Sarcini mobilizatoare îi 
revin în acest sens colec
tivului întreprinderii de
confecții Vulcan. în pe
rioada. care ,a trecut din 
acest trimestru, de pildă, 
indicatorul producția glo
bală a fost realizat 
proporție de 102,5 
sută. Succese însemna
te a m obținut și în 
ceea ce privește valorifi
carea superioara a energiei 
și combustibilului. Prin 
măsurile adoptate piuă în 
prezent am reușit șă re
ducem cu un kilowattoră' 
consumul: de energie pe 
unitatea de produs. Faptul 
că am realizat peste pre
vederi în ‘luna noiembrie 
ac. 900 bucăți confecții 
dovedește capacitatea de 
mobilizare a colectivului 
nostru, puterea de muncă 
a acestuia de a prelua 
„din mers“ sarcinile de 
plan ale anului 1980. Spre, . , . ----.r---  Jțj,

u-; 
cu 
în

„ PQ. 
ocupăm de spe-

formațiilor de 
sortimente de

în 
la

deosebire de acest ap, 
anul următor producția 
nității. noastre va crește 
60. la sută. Acționînd . 
această direcție încă de 
acum ne
cializarea 
lucru pe

Punem un mare accent pe creșterile 
cantitative si calitative»

(Urmare din pagina 1)

plan ale anului viitor

Tinerele confecționere Luiza Ungurcanu, Naslasia Apetrei, Ileana Nislor și 
aflat in fluxul tehnologic de 
Foto : Ștefan NEMECSEK

Aurelia Costinaș decupează tiparele pentru modelul 
fabricație al întreprinderii de confecții Vulcan.

produs, de îmbunătățirea 
indicelui de utilizare 
riiașinilor-unelte care, prin 
măsurile pc caro le vom 
aplica în continuare, va 
crește cu 1 la sută față 
de cel planificat.

O altă , măsură pe care 
o aplicăm cu succes.și care 
vizează în mod direct 
lizarca exemplară < 
nilor de plan este 
carea pe schimburi cu, co
menzi și 
a tuturor 

; Dotartea 
al anului 
mașini de cusut și intro
ducerea de dispozitive spe--- puterea 
Ciale . la. operațiile ,de : a- 
samblare vor avea ca urma
re creșterea substanțială a

. Dc. âse- 
pfeocupări 
ceea ce

a

rea-i 
a sărci- 

> încar-

oameni calificați 
. mași.nilor-uhelte.- 
în trimestrul I 

viitor cu -încă. 30

producției fizice, 
menea, avem 
susținute și în 
privește dotarea atelierului 
mecano-electrice cu mașini- 
unelte corespunzătoare în

vcdcrea asigurării pieselor 
de schimb de care avem 
nevoie în procesul de pro
ducție. Pentru a atinge 
chiar din prima zi a anU- 

. lui 1980 nivelurile plani
ficate de producție, va tre
bui, să trecem încă de pe 
acum, cu mai multă hotă- 
rîre, la valorificarea re
zervelor de care dispunem. 
Mă refer în primul rînd 
la o mai bună organizare. 
a producției și a muncii, 
completarea schemei orga
nizatorice a unității cu. ca
dre temeinic pregătite,,
eu specialiști. Stă 'in

tînărului nostru 
colectiv de . a materializa., 
mărețele obiective înscrise, 
in documentele celui de-al 
XII-lea-Congres-al partidu
lui.

Vasile CHIRIAC, 
coordonator tehnic — 

întreprinderea de confecții 
Vulcan

(Urmare din pagina 1)
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ce vor fi alese, să fle din 
- rîndul femeilor.

Adunarea generală. de 
constituire a organizației 
proprii a F.U.S. va cuprin
de, Ia ordinea de zi: pre
zentarea propunerilor se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la 
creșterea rolului Frontului 

Unității Socialiste în viața 
soeial-politică a României 
și îmbunătățirea organiză
rii sale; anunțarea număru
lui de ; cetățeni care au 
depus cereri în vederea 
primirii ca membri indi
viduali ai organizației; con
stituirea organizației pro
prii a F.U.S., consemnată 
în proces verbal ; alege

rea comitetului organizați
ei proprii a F.U.S.; alege
rea delegaților pentru con
ferința Frontului Unității 
Socialiste pe localitate; 
prezentarea principalelor 
acțiuni 
nomice 
ti ve ce 
se vor 
ciparea 
zației. In continuare, 
ganizațiile proprii

zi minus l 127 tone de căr
bune — la mina Paroșeni. 
Procentul de realizare de 
numai 86 la sută de la 
nivelul Văii Jiului consti
tuie de fapt, sau ar trebui 
să constituie, 
semnal 
pentru
ie de conducere ale între- 

tn ■ prinderilor miniere.

în anul și anii viitori să 
.putem extinde volumul 
produselor exportate, spre 
a înfăptui și pe această 
cale cerința exprimată de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul la 
Congres, privind creșterea 
prestigiului României în 
lume, lărgirea relațiilor de 
colaborare cu toate țările ' 
lumii.

Realizările pozitive din a- 
cest an ale colectivului 
l.F.A. „Vîscoza" din Lupeni, 
stau chezășie că prevede
rile viitoare ale colectivu
lui vor fi onorate. Crește
rile pe care le vom realiza 
în cincinalul următor, prin 
punerea în funcțiune de 
noi capacități productive, 
sînt, de asemenea, pregătite 
cu minuțiozitate. De 
acum, primele utilaje 
viitoarelor spații de 
ducție au început să 
sească. Totodată, prin 
eeul de chimie și 
școala profesională 
localitate am trecut la 
gătirea forței de muncă ne-; 
cesare. Prin toate acestea 
vom contribui ca sarcinile 
ce revin în dezvoltarea e- 
conomico-socială a muni
cipiului, ca o parte inte
grantă a dezvoltării între
gii țări, așa cum este pre
figurată ea prin documen
tele Congresului al XII-lea 
al partidului, să fie înfăp
tuite exemplar.

similarea în producție, prin 
atelierele proprii, a piese
lor de schimb necesare asi
gurării unor înalți indici 
de folosire a mașinilor 

înfăptuirea utilajelor din dotare.
ceasta a constituit și 
serios examen, trecut 
succes, privind capacitatea 
de profesionalism și creati
vitate tehnică a colectivu
lui. In parale], ne-am preo
cupat pentru policalificarea 
muncitorilor, perfecționa
rea pregătirii lor, încheie
rea acestei etape de ridica
re a calificării soldîndu-se 
prin extinderea lucrului la 
mai multe mașini. Și aici, 

, merită a fi făcută o im- 
pe

vade muncă sînt femei, 
crește de 3,5 ori, pe seama 
unui susținut ' program de 
investiții, la 
căruia participăm cu toată 
energja, > ;

în cadrul aceleiași poli
tiei dinamici’, l.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni a cunoscut 
și în anii actualului cinci
nal . transformări de esență, 
unitatea fiind complet reu- 
tilată. Ca.rurmare, -în acest- 
an, colectivul nostru, a do- 
bîndît importante succese 
în domeniul activității pro
ductive. ' După unsprezece 
luni, s-au înregistrat în- 

la pro- 
și marfă, 
proporție 
producti- 
Valoarea 
indicator 
în noul 

economico-fi- 
a fost, de aseme-

Și 
A- 
un 
cu

seinriate depășiri 
ducția globală 
fiind realizată în 
d” 101,3 la sută 
vitatea muncii, 
producției nete, 
calitativ de bază 
mecanism 
nanciar, 
nea, depășită prin reduce
rea cheltuielilor materiale 
de producție. In 
noiembrie s-au realizat pes
te prevederi 4 tone de fire 
de mătase. Prin forța de 
mobilizare proprie a co
lectivului, la temelia a- 
eestor rezultate au stat 
două mari acțiuni situate 
în centrul 
organizației

portantă subliniere : 
această cale a sporit sub
stanțial în acest an calita
tea produselor.

La lucrările Congresului 
am participat în secțiunea 
pentru comerțul exterior și 
cooperare economică inter
națională. Acest cadru a 
constituit o nouă ocazie de 

____  a se exprima adeziunea 
luna ■ poporului întreg la politica 

externă înțeleaptă pe care 
o promovează secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
începînd cu acest an, în
treprinderea noastră ex
portă, pentru prima dată, 
fire artificiale. Prin tot 

în.
acest moment, ne concen
trăm interesul pentru ca

pe 
ale 

pro- 
so-
li- 

prin 
din 

pre-

preocupărilor
noastre de ceea ce ne preocupă 

partid și conducerii tehni
ce. Cea dinții constă în a-

dieator de realizarea căruia 
depinde și îndeplinirea ce

lorlalți indicatori planificați.
Exemplul Vulcanului, mi

nă care în luna noiembrie 
și-a realizat și depășit 
sarcinile lunare de plan, 
al minei Lonea care, prin 
activitatea desfășurată 
ultima parte a lunii, a de- . Acum, în acest , sfîrșit 
monstrul că sarcinile ti-, de an, trebuie făcut totul,, 
zice pot fi, nu numai rea- poate mai mult ca pricind, 
lizate dar și depășite, pentru realizarea sarcinilor 
exemplul oferit <’ ’ '
aceste două colective poate 
fi urmat și de celelalte u- 
nități miniere. Și mina U- 
ricani în ultimele, zile ale 
lunii noiembrie și-a reali
zat și depășit sarcinile zil- 

planificate, ba mai 
are un debut pro-

... .. "_i această ultimă 
lună a anului cînd în prima 
zi a obținut o depășire de 
plan de 186 tone cărbune 
cocsificabil. Pentru că am 
amintit de realizările . pri
mei zile a lui decembrie, 
vrem să subliniem un alt 
aspect, neplăcut, este ade
vărat, dar aceasta e rea
litatea — cu excepția mi
nei Uricani. In prima zi 
a acestei luni nici o altă 
întreprindere nu și-a rea
lizat sarcinile zilnice înre- 
gistrîndu-se minusuri de 
la 54 de tone, la mina Li- 
vezeni, la 1 127 sde tone — 
accentuăm, într-o singură

nice 
mult, 
mițător în

de 
toate

un serios 
alarmă 

colective

de dc plan lunare, pentru a se 
recupera cît mai mult po
sibil din restanțele acumu
late (acolo unde există a- 
semenea situații), dar mai 
ales trebuie pregătită te
meinic producția anului 
viitor.

Realizarea cu succes a 
prevederilor actualului cin
cinal, ale ultimului an al 
acestui cincinal este hotă- 
rîtoare pentru producția 
cincinalului viitor, cînd în 
anul 1985 va trebui să se 
ajungă, la nivelul 
Jiului, la o producție 
15—16 milioane tone de 
cărbune, cum prevăd docu- 
‘mehtele Congresului 
XII-lea al partidului.

Sînt necesare realizări de 
prestigiu în această lună 
pentru a acoperi în fapte, 
iar faptele înseamnă cărbu
ne, angajamentul minerilor 
din Valea Jiului; „SA
DAM ȚARII CĂRBUNE — 
TOT MAI MULT, MAT

BUN, MAI IEFTIN!"

Văii 
de

al

politice, sociăl-eco- 
și cultural-educa- 
vor fi organizate și 
desfășura cu parti- 
membrilor. organ i- 

or- 
o____ ____ ale
F.U.S. vor desfășura adu
nări generale trimestriale 
și ori de cîte ori este ne
cesar în care, pe lingă dez
baterea problemelor de in
teres economic sau obștesc 
vor fi prezentate expuneri 
asupra politicii interne și 
externe a partidului și sta
tului, asupra ; realizărilor 
dobîndite în opera con
strucției socialiste și pers
pectivelor economico-socia- . . in-

lpcălităților
le ale întreprinderilor, in
stituțiilor și 
țării noastre.

Cadrul larg 
ce va fi asigurat prin con
stituirea organizațiilor pro
prii ale F.U.S. va oferi,
încă de la primele adu
nări de constituire, prilejul 
unei participări active, ne
mijlocite a oamenilor mun
cii și cetățenilor care nu 
sînt membri ai parti
dului la dezbaterea pro
blemelor de interes major 
și adoptarea unor măsuri 
eficiente care să conducă 
la perfecționarea activității 
social-economice și accele
rarea ritmului de progres 
al societății.

democratic
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Sport • Sport » Sport » Sport • Sport • Sport • Spor»
Abordarea returului. încă 

din acest final de sezon, 
punea probleme fotbaliș
tilor de la Jiul, deși în 
condițiile unui bilanț fa
vorabil ; în deplasare și-au 
dorit revanșa cu formația 
studențească, autoarea u- 
nei nescontate victorii la 
Petroșani, în debutul cam
pionatului. Spre surprin
derea unora, dar nu și a 
mănunchiului de supor
teri din Vale, prezenți la 
această confruntare, echi
pa antrenată de tandemul 
Tălmaciu — Tonca a pășit 
cu dreptul, parcă dorind 
să infirme scepticismul re
dacției de sport a televi
ziunii. De lapt, surpriza 
din cea de-a 1001-a trans
misie sportivă ‘. (la pro

priu !) a lui Ion Ghițulcscu 
avea premise în istoricul 
întîlnirii lor •bilaterale — 
cinci victorii, cinci în- 
frîngeri, ciryii partide nu- .. 
le terenul propriu ne- 
maiconstituind un avantaj . 
decisiv. Apoi Jiul, în a-

- Ceasta toamnă fertilă, cu ■ 
garnitura înnoită și re-' 
structurată, mai sorbise din 
cupa victoriilor., la Pitești 
și Satu Mare.

Așezared în teren a oas
peților, un dispozitiv 
1 — 4 — 4 — 2 ermetic 
în apărare, dar mobil pe 
contraatac, cu Bădin „um
bra" lui Mircea Sandu, 
a reușit să bareze drumu
rile bueureștenilor, chiar 
dacă ei au ales soluția, a- 
taeului în valuri. Impe-

Returul campionatului

tuozitatea cam agresivă a 
lui Octavian Ioneșcu , s-a 
soldat, în primul minut, 
cu accidentarea la cap, 
a portarului nostru, din 
fericire Cavai a rămas în
tre buturi, mijlocașii Jiu
lui au acționat ca o pri
mă linie defensivă, care a 
anticipat intențiile tactice 
ale oaspeților. După sfer
tul de oră al gazdelor (la

tăți sau au pasat imprecis, 
înscrierea celui de-a 1 doi
lea gol al Jiului a fost 
precedată de cîteva faze 
fierbinți la : poarta 
Moraru. Astfel, în
59, la o lovitură liberă de 
la 18 m (apărătorii Spor
tului au oprit deseori in
cursiunile lui Sălăgcan și

lui 
min.

* ze spre dreapta Ia Ciupi
tu. Greșeala de orientare 
aduce foloase studenților 
— deschis în adîncime, 
Iorgulescu,, cu un șut vi
olent. reduce din handicap. 
Finalul aparține gazdelor, 
dar centrările înalte con
vin apărătorilor noștri Ru
sh, Bădin și Bedo (debu-

Fotbal, divizia A (XVIII): Sportul studențesc—Jiul 1-2 (0-1)

Debut cu dreptul în retur
' - z  '

o -bilbîială în careul Iui 
Cavai în min. 14, balonul 
a atins bara), Ciupitu și. 
colegii de linie se desfă-' 
șoară dezinvolt; In min. 17, 
Jiul ia ’chiar conducerea, 
după o suită de faze spec
taculoase, rămase fără re
plică — balonul circulă pe 
ruta Stoichiță —■ Ciupitu 
— Bucurescu — Sălăgcan, 
Bucurescu, .■ redeschids în 
careu, lobează balonul’ pes
te .Moraru, ieșit în întâm
pinare. Terenul greu .n-a 
constituit 6. piedică în 
desfășurarea rapidă a par
tidei, oaspeții au sancți
onat" ofensiva fără rezer
ve a bueureștenilor, Pe
tre Grigore (39) și alți co
echipieri s-au lansat în 
adîncime, dar au fost faul-

diviziei A la fotbal

Bucurescu prin procedee 
obstrucționiste), balonul 
șutat puternic de Ciupitu, 
deviat de un apărător, a 
fost respins :de: bară. Do
uă minute mai tîrziu. Stoi- 
chiță n-a mai greșit ținta, 

' fructificînd, în unghiul 
• . scurt, combinația Ciupitu 

— Sălagean — Bucurescu.
Cu agoniseala punctelor 

asigurată, formația din 
Vale își permite momen
te de respiro, ba 
irosește alte ocazii, 
nificativă este faza
min. 72 : scăpat pe contra
atac, Sălagean pasează lui 
Bucurescu, aflat în poziție 
de ofsaid, în loc să centre-

chiar
Sem-

din

tidei de duminică, prelun
gită de cavalerii fluierului, 
fără motiv, pînă în min. 
92. Victoria Jiului, singura 
dobîndită de oaspeți în 
nouă partide, deși nu adu
ce un salt spectaculos în 
clasament, sporește zestrea 
de optimista a suporterilor 
(dacă n-ar fi fost punctele 
pierdute în teren propriu, 
înfrîngerile la' Craiova și 
Iași la scoruri dure, dacă 
înaintarea noastră și-ar fi 

’ făcut întotdeauna datoria!...). 
Fiindcă, șezobul de pri
măvară se arată destul de 
dificil pentru . formația de 
Ia poalele Pafîngului — 
din șapte partide pe teren 
propriu, cinci se vor des-; 

, , , , , ' fășurâ în compania frunta-
tant ca lateral stingă); , . , • j ■
baloanele periculoase sînt șelor clasarpentului,^ 
respinse, deși constănțea- "
nul Gh. Ispas trece cu ve
derea 
comise 
Sandu 
parte, 
fundașului Tănăsescu

fost „potolit1
tate de bunul dublaj efec
tuat de Sălagean și Stoi- . 
chită, pe aripa stingă, de 
misiunea de a-1 anihila pe 
Munțeanu II s-au achitat 
cu succes Bucurescu și ' 
Varga (perseverent și în a- 
ceastă, partidă).

Acestea ar fi datele par-

Campionatul 
județean

faulturile în atac 
de Iorgulescu sau 
Mircea. Pe de altă 
apetitul ofensiv al 

a 
cu regulari

întîlniri grele, iar, in tere
nurile candidatelor la re
trogradare, soarta se do
vedește adesea vitrega... 
Iată de ce, ; ■ partida de 
miercuri, cu Poli Timișoa-; 
râ, trebuie privită cu 'foar
te-multă ambiție, impune 
aportul mobilizator al ga
leriei. ’ ■

JIUL : Cavai — P. Gri
gore, Bădin,1 Rusu,. Bedo 
— Stoica, Ciupitu, Stoichi
ță, Varga — Sălagean, 
Bucurescu (Lixandru, E- 
nescu).

Schimbări inspirate
MINERUL PAROSENI 

— PARINGUL LONEA 
5—0 (1—0). Ambele echi
pe aflate într-un com
plex proces de refacere, 
s-au situat la înălțimea 
pretențiilor, un plus de 
forță și clarviziune ina- . 
hifestînd gazdele, încura
jate și de inimoasa gale
rie a minerilor din. Pa- 
roșeni.

Prima repriză, încheia
tă cu 
Irode, 
fluviu 
bările 
priza 
locală __
le. Prin intrarea lui Flo
ri >a și apoi Constantin se 
dă mai multă vigoare a- 
tacului, Constantin fi
ind fermentul spectaco
lului. El este de fapt au
torul a două goluri — min. 
60 și 82 — alte două go
luri fiind înscrise din cen
trările sale, de Lelesan și 
lluniady. Scor final 5—0,

C. A. VOINESCU

1—0 prin golul lui 
nu anunța scorul 
din final. Schim- 
inspirate din ' re- 
secundă în echipa 
limpezesc lueruri-

Ion VULPE

DIVIZIA C

•0 in favoarea gazdelor. Fază din meciul
Foto : Stefan NEMECSEK

PE- 
PE-

In 
la un

La Petrila, un reușit 
derby local

PREPARATORUL
TRILA — I.G.C.L. 
TROȘANI 0—2. 
minutul 27
atac al echipei r.G.C.L. 
Petroșani, Ghiță îl deschi
de pe Balasz, care cu un 
șut de la 18 m face inu
tilă intervenția portarului 
și.. 0—1. Repriza a doua 
oferă spectatorii»!- un joc 
deschis, frumos. Tot cei de 
la Preparatorul sînt 
cei care atacă mai 
mult, dar în minutele 48, 
52, 64, 73, 75, intervenți
ile portarului Oțelea de ia 

să 
In 

Ba
de 

șut 
.bate"

Prima etapă
ETAPA A II-A, miercuri, 

5 decembrie : C,S. Tîrgoviș- 
te — Gloria Buzău, F;C. 
Argeș — „U" Craiova, Di
namo — S.C. Bacău. F.C. 
Scornicești — „Poli" Iași, 
Steaua — Olimpia, F.C.M. 
Galați — F.C. Baia Mare, 
,,U" Cluj-Napoca — Sp. 
studențesc, A.S.A. — Chi
mia, Jiul — „Poli" Timi
șoara

TEHNICE:
— C. S.

Sp. stu-
1—2, Chi-
— Dinamo 
Buzău .-4

REZULTATE 
„U “ Craiova 
Tirgoviște 5—0, 
dențesc — Jiul 
mia Rm. Vîlceâ 
3—1, Gloria
Steaua -2—2, S C. Bacău — 
U. Cluj-Napoca 3—1, „Poli" 
Iași — A.S.A. 1—0, „Poli" 
Timișoara — F.C.M. Galati 
3—0, Olimpia — F.C. 
Scornicești 1—1, F.C. Baia 
Mare — F.C. Argeș 1-4Î. "

i 1 ' ' i

1. Steaua . 18 11 4 3 43—19 26
2. „U.“ Craiova 18 11 3 4 42—19 25
3. F.C. Baia Mare 18 10 2 6 31—23 22
4. Dinamo ’ ’ M8 8 ■;.5 5 30—20 21
5. F.C. Argeș 18 9 3 6 26—20 21
6. S.C. Bacău 18 6 8 4 24—26 20
7. JIUL 18 9 2 7 14—20 20
8. A.S.A 18 9 1 8 21—24 19
9. Chimia 18 8 2 8 24—24 18

10. F.C.M. Galați' j 18 6 5 7 25—33 17
11. „Poli" Timișoara 18 7 2 9 26—24, 16
12. Șp, studențesc 18 7 2 9 18—19 16
13. „Poli" lași 18 7 2 9 24—26 16
14. U. Cluj-Napoca 18 5 5 8 22—28 15
15. F.C. Scornicești 18 6 3 9 23—31 15
16. C.S. Tirgoviște „ 18 7 0 11 18—27 14
17. Olimpia S.M. 18 4 5 9 16—28 13
18. Gloria -Buzău / 18 4 2 12, 14—30 10

Mingea centrată în careu este interceptată de Arhip care, printr-un șut 
plasat, pecetluiește scorul partidei : 3 
Minerul Vulcan — Meta Iul Bocșa.

I.G.C.L. l'ac ca scorul 
nu sc modifice, 
minutul 89, același 
lasz primește o pasă 
la Popescu și cu un 
sec de Ia 12 m îl „ 
din nou pe portarul Pre
paratorului : 0—2.

Simina TIBERIU, 
corespondent

Aplauze binemeritate
MINERUL LUPENI — 

CHIMISTUL RM. VILCEA 
4—0 (1—0). Confirmînd bu
na evoluție din ultimele e- 
tape, elevii antrenorului 
Teodor Mihalache au . dat 
satisfacție și in ultimul 
„act" fotbalistic al sezonu
lui, surclasînd pe chimiștii 
vîlceni cu categoricul scor 
de 4—0. Intîlnirea debutea
ză cu atacuri susținute ale 
gazdelor. După ce în min. 
7, Iacob ratează de la 5

Din nou, înfrîngere pe teren propriu
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— ELECTROMOTOR TI
MIȘOARA 0—2 (0—1).
Ultimul meci al turulpi, 
disputat pe teren pro
priu, a coincis cu o nouă 
înfrîngere pentru echipa 
studenților din Petroșani. 
De astă dată, elevii profe
sorului Gheorghe Irimie 
au fost învinși de o 
formație fără veleități, dar 
cu o mare putere de lup
tă. Ceea ce a surprins ne
plăcut în evoluția fotbaliș
tilor de la Știința ă fost 
lipsa lor de orientare în 
teren, jocul lent, fără spon
taneitate în fața porții. 
După ce, în min. 10, Gu
lea a luftat la... 4 nu de 
poartă, următoarea ocazie
de‘gol a fost ratată (min. în schimb oaspeții

18) de către Seceanschi. 
Nici în min. 26, cînd por
tarul oaspeților a scăpat 
mingea din mîini, Gulea 
nu a înscris-, șutind alături. 
Timișorenii se apără gru
pat, contraatacă rar, dar 
destul de periculos. La o 
asemenea acțiune, purtată 
rapid pe centrul terenului 
(min. 33), Tauner șutează 
și înscrie pe sub portarul 
Chișbora, neatent la a- 
c’eastă fază. Imediat după 
pauză, gazdele domină și 
atacă susținut poarta apă
rată cu succes de către 
Svhiehovsky. Omul de gol 
al studenților nu se arată. 
Tismănaru, Seceanschi și 
Gulea se agită fără folos, 

conti-

nuă să se apere calm și 
să inițieze contraatacuri 
tăioase. Cu 7 minute îna
inte de finalul partidei, 
fundașul timișorean Batki, 
urcat în ■ atac, primește o 
pasă excelentă de la To
ma și, din marginea ca
reului de 16 m, trimite ba
lonul în plasă, urcînd ast
fel scorul la 2—0 pentru. 
Electromotor.

Comportarea sub aștep- 
: țări a formației studen

țești, în acest tur de cam
pionat, trebuie să consti
tuie un serios semnal de 
alarmă pentru conducerea 
asociației sportive, pen
tru factorii ce se ocupă de 
soarta acestei echipe.

C. MAIEESCU

m, două minute mai tîrziu, 
Burdangiu îl răzbună, în
scriind din pasa lui Dosan. 
Pînă la finalul primei re
prize scorul de 1—0 nu 
se mai modifică, deoarece 
Voicu, Dosan și Leca, ra
tează pe rîhd. In min. 65, 
Leca nu mai greșește țin
ta și înscrie. Zece minute.. 
mai tîrziu, întreaga galerie 
aplaudă o fază de o rară 
frumusețe. Mingea, . șutată 
de Burdangiu, întîineȘte 
bara, revine la Leca, pas 
la Taeob și acesta, prin
tr-un spectaculos plonjon, 
ridică scorul la 3—0. Cu
cinci minute înainte de\ fi
nalul partidei, după o țe
sătură de pase, Voicu cen
trează și Dosan pecetluieș
te scorul la -.4—9. Compe
tent și autoritar arbitrajul 
lui Gh. Tismănaru din Lu
goj.

După această binemeritată 
victorie, rod al unei serioa
se și intense pregătiri fi
zice și tehnice, fotbaliștilor 
de la Minerul Lupeni le-au 
crescut considerabil șanse
le pentru promovare în 
divizia secundă Ambiția 
și dăruirea în teren de 
care a dat dovadă, în ul
timul timp, întreaga echipă, 
ne fac să privim cu opti
mism realizarea acestui de
ziderat.

Corvin AI.EXE

MINERUL VULCAN 
METALUL BOCȘA 3—0 
(1—0). Duminică la orele 
12,45. s-a trâs cortina pes
te prima parte a campi
onatului diviziei C la fot
bal. Dorind să demonstre
ze comportarea, bună din 
acest sezon fotbalistic, ju
cătorii echipei din locali-' 
tale s-au. prezentat la a- 
ceastă ultimă reprezenta
ție într-o formă excelentă. 
Chiar dacă au avut unele 
indisponibilități, ei au re
ușit să întreacă pe Meta
lul Bocșa cu categoricul 
scor dc 3—0. Comparat cu 
ocaziile de gol, ratate în
să cu multă ușurință, pu
tem aprecia că de fapt, ce
le trei goluri reprezintă 
minimum din posibilității 
le de finalizare a multe
lor acțiuni de atac ini
țiate.

Jocul în ansamblu a 
demonstrat o bună pre
gătire a lotului din Vul
can, ceea ce a permis 
cătorilor să acționeze 
vervă pînă în ultimul 
nut de joc. în partida 
duminică, localnicii 
pus stăpînife pe ’joc
că din debutul partidei, 
dar n-au înscris decît du
pă 40 de minute. In min. 
17 în urma unui atac pre
lungit, Zlate nu poate fi 
oprit decît prin fault în

jo
in 

mi- 
de 
au
în-

careu. Penaltiul insă
ratat de Ștoeneseul Spec
tatorii sc așteptau ca a- 
cest șoc psihologie să-și 
pună amprenta asupra, jo
cului. Dar antrenorii l-au 
înlocuit pe Stoeneseu cu. 
un apărător (Haiduc; tri- 
mițîndu-1.. în față pe Greii, 
cel care în min. 40, prin- 
tr-un șut sec de la Semi- 
distanță, deschide scorul. 
Atacul cîștigă în consis
tență, gazdele domină tot 
mai mult, oaspeții au doar 
cîteva zvîcniri, spulberate 
de ■ apărători, dintre care 

. Văduva a fost într-o foar
te bună formă. Pe fondul 
■acestei dominări Zlate mă
rește avantajul în min. 67, 
iar Arhip în min. 89 pe
cetluiește scorul final de 
3—0 după ce eu cîteva 
minute înainte trimisese 
mingea în bară. Finalul 
în forță al turului demons
trează buna pregătire a 
lotului din Vulcan, dar ca
re nu este suficientă pen
tru situarea în plutonul 
fruntaș al seriei. De a- 
ceea, considerăm că antre
norii vor lua toate măsu-’ 
rile pe parcursul întreru
perii campionatului, incit 
valoarea Iotului să fie 
in continuă creștere.

C. STANESCU
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Dezbaterile din Comitetul Politic 
al Adunării Generale a O.N.U.

— Pe ordinea de zi, punctul înscris de România —
NAȚIUNILE UNITE 3 

(Trimisul Agerpres, N. 
Chilie transmite) : Dezba
terile din Comitetul Politic 
al Adunării Generale asu
pra punctului înscris de 
România pe ordinea de zi 
a-actualei sesiuni intitulat 
„Reglementarea prin mij
loace pașnice a diferendelor 
dintre state" și adoptarea 
în unanimitate a rezoluției 
prezentate de țara noastră 
în această problemă au e- 
vidențiat cu putere intere
sul viu al majorității co- 
vîrșitoare a statelor mem
bre ale O.N.U. față ’ de 
propunerea ■ românească, 
faptul că prin spiritul con- 
structiv în care a fost con
cepută. prin obiectivele no
bile pe care le urmărește, 
ea răspunde unor necesități 
obiective majore, actuale 
și de perspectivă ale vieții 
internaționale. In luările 
de cuvînt în cadrul dezba
terilor generale pe margi
nea punctului românesc, 
cit și în declarațiile făcute 
înainte și după adoptarea 
rezoluției, numeroase dele
gații au adresat felicitări 
României pentru inițiativa 
valoroasă, profund realistă 
și constructivă de abordare 
a acestei probleme în 
preocupările O.N.U., au su
bliniat semnificațiile mul
tiple și profunde ale ac
țiunii politico-diplomatice

întreprinse de România la 
Națiunile Unite, relevînd 
că ea vizează consolidarea 
legalității internaționale, 
înlocuirea vechilor metode 
bazate pe forță prin, nor
mele raționale ale dreptu
lui și justiției, urmărește 
întărirea capacității O.N.U. 
de promovare și aplicare a 
principiilor noi ale relați
ilor dintre state, de stin
gere a focarelor de tensiu
ne și conflict existente și 
prevenirea apariției altora 
noi, de menținere și în
tărire a păcii și securității 
în lume.

Multe delegații au rele
vat deplina concordanță a 
acestei inițiative românești 
cu principiile și activitatea 
internațională coqcretă a 
României pusă neabătut în 
slujba întăririi respectului 
față de normele dreptului, 
a rezolvării pe cale politi
că pașnică a oricăror con
flicte și diferende dintre 
state.

Evidențiind spiritul con
structiv al inițiativei Ro
mâniei, precum și faptul 
că ea vine în întîmpinarea 
unor preocupări majore ale 
O.N.U. și comunității in
ternaționale privind crește
rea rolului organizației în 
soluționarea pașnică a di
ferendelor dintre state, 
președintele Comitetului 
Politic, Davidson Hepburn

(Bahamas), a apreciat că. 
prin dezbaterile constructi
ve pe care le-a generat pe 
această temă propunerea 
românească „va contribui 
la îndeplinirea în mai bu
ne condițiuni de către Na
țiunile Unite a uneia din
tre cele mai importante 
funcțiuni ale sale privind 
menținerea și consolidarea 
păcii și securității interna
ționale".

In aceiași ordine de idei, 
reprezentantul S.U.A., Lar
ry Winn jr., a declarat 
că țara sa „sprijină cu tă
rie această inițiativă care 
urmărește să întărească e- 
ficiența prevederilor din 
Cartă privind obligația sta
telor de a-și 
disputele 
pașnice".

Un mare 
gații, între

pria
reglementa 

mijloace

număr 
care

Președintele R.P.D. Coreene 
a primit conducerea 

Filarmonicii „George Enescu**
PHENIAN 3 (Agerpres). 

Kim Ir Sen, președintele 
R.P.D,' Coreene, a primit 
conducerea Filarmonicii 
„George Enescu1’, aflată în 
turneu în R.P.D. Coreeană. 
Președintele R.P.D. Core
ene a apreciat turneul a- 
cestui ansamblu artistic 
drept o contribuție la dez
voltarea relațiilor de prie
tenie dintre popoarele ro
mân și coreean, reafirmînd 
că între cele două țări și 

■ popoare există relații deo
sebit de prietenești."

La primire au luat parte 
Li Chang Sung, ministrul 
artei și culturii, și Kil Ge 
Ghion, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, pre
cum și ambasadorul român 
la Phenian, Paul Marines
cu.

La încheierea turneului 
său în R.P.D. Coreeană, în
cununat cu succes, Filar
monica „George Enescu" a 
susținut la Teatrul Mare 
din Phenian un spectacol 
de gală, în care au fost 
incluse lucrări muzicale, ro
mânești și coreene.

Au participat Li Gioang 
Ok, premierul Consiliului 
Administrativ al R.P.D. 
Coreene, Chung Jun Ki 
și Kon Gin Te — vicepre- 
mieri, alte persoane oficiale, 
reprezentanți ai vieții cul
turale și artistice, un 
meros public.

Artiștilor români 
fost oferite flori în 
de adîncă prețuire a 
românești.

nu-

le-au
semn
artei

LA VARȘOVIA A
VUT LOC ședința 
lui R,P. Polone, la

- fost prezentate și 
tute proiectele planului" de 
dezvoltare a economiei na
ționale și bugetului de stat 
pe anul 1980. Au fost 
prezenți Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., alțî conducători 
de partid și de stat polo-, 
nezi. ■ '

Seimu- 
care au 
dezbă-

LA DACCA AU ÎNCE
PUT LUCRĂRILE SEMI
NARULUI INTERNAȚIO
NAL cu tema „Invățămîn- 
tul elementar general în 
țările Asiei și zonei Ocea
nului Pacific", la care iau 
parte reprezentanți ai 13 
țări. In alocuțiunea de i- 
naugurare a lucrărilor, pre
ședintele Republicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur 
Rahman, a subliniat că 
numai prin lichidarea de
plină a analfabetismului 
pot fi obținute progrese 
reale pe calea dezvoltării 
social-economice a țărilor 
din sudul și sud-estul A- 
siei.

ANDREI GROMÎKO, mi
nistrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., l-a primit pe 
Wang Youping, adjunct al 
ministrului afacerilor 
terne al R.P. Chineze, 
ducătorul delegației 
vernamentale a R.P.
neze la tratativele sovieto- 
chineze, relatează agenți
ile TASS și China Nouă. 
In cadrul convorbirii au 
fost abordate unele proble
me legate de tratativele 
dintre cele două țări.

ex- 
con-
gu- 

Chi-

ȘAPTE DINTRE CELE 
MÂI MARI CONCERNE 
PETROLIERE JAPONEZE, 
precum și companiile 
gate de monopolurile 
trolțere americane, au 
jorat, cu începere de 
decembrie, prețurile 
produsele petroliere în 
die cu 20 fa sută. Este 
șasea mărire de prețuri la 
produsele petroliere opera
tă în acest an în Japonia.

le-
pe- 

ma- 
la 1

la
me-

a

a 
a 

ca-
cercetă-

Hemoragia creierilor a 
păgubit în ultimii zece 
ani cu 6 miliarde de do
lari economiile țărilor în 
curs de dezvoltare și 
dus la exodul 
50 000 de cadre 
lificate (medici,

■ tori, ingineri, cadre di
dactice). Un transfer de 
tehnologii ? Da, desigur, 
dar, în sens invers. Așa 
s-a ajuns la situația ciu
dată că există mai mulți 
medici togolezi în regiu
nea pariziană decît în în
tregul Togo — cum de
clara un ministru fran

cez. Din cei 350 000 de
* medici chirurgi sau sto

matologi care au emigrat 
în Statele Unite, Canada, 
sau Marea Britanie. în 
perioada 1961-1976, 210 000 
au provenit din țările în 
curs de dezvoltare! Dar A- 
frica nu mai este astăzi
principalul furnizor de un om de stiintă indian, 
creiere. Din 1970, 50—70 La sesiunea UNCTAD

la sută dintre medicii pa
kistanezi au emigrat 
țările industrializate. ; 
proximativ 25 la sută 
,tre ingineri și 30 la 
dintre medicii indieni

în
A- 

din- 
sută

de dele- 
cele ale 

R.P. Chineză, Italiei, Siriei, 
Liberiei, au exprimat cu
vinte de apreciere în le
gătură cu însemnătatea și 
actualitatea inițiativei ro
mânești, relevînd că a'- 
aceasfa arc meritul de a 
contribui la eforturile pen
tru întărirea legalității în 
lume, la identificarea unor 
noi căi și mijloace mai 
eficiente de acreditare și 
generalizare a metodelor 
pașnice, politice pentru re
glementarea conflictelor și 
disputelor dintre state.

O reuniune a primarilor 
și șefilor consiliilor 

municipale din Cisiordania
IERUSALIM 3 (Agerpres). 

Primarii și șefii consiliilor 
municipale din Cisiordania 
s-au reunit, duminică, la 
Ierusalim, pentru a defini 
poziția lor în problemele 
ridicate de arestarea de 
către autoritățile militare 
israeliene a lui Bassam Al 
Chakaa primarul arab al

Rezultatele parțiale ale alegeri!» 
parlamentare din Portugalia

LISABONA 3 (Agerpres). 
In Portugalia s-au desfă
șurat duminică alegeri ge
nerale intercalate 
desemnarea noii 
nențe a Adunării Republi
cii (Parlamentul — format 
din 250 de deputății, ale că
ror rezultate parțiale au fost 
comunicate luni la Lisa
bona. Astfel, potrivit ci
frelor preliminare publica
te de Ministerul Comuni
cațiilor Sociale (Informați
ilor), alianța Povo Unido 
(formată din Partidul Co
munist . și Mișcarea Demo
cratică Portugheză) a înre
gistrat un succes, obținînd 
un substanțial spor de vo
turi comparativ cu alegeri
le precedente, din aprilie 
1976. In noua adunare, co
muniștii și aliații lor de
țin 47 mandate față de 40 
in Adunarea precedentă.

Partidul socialist, con
dus de Mario 'Soares. a ob
ținut 73 mandate, înregis-

pentru 
cornpo-

trind un recul de 34 man
date, comparativ cu alege
rile anterioare. Uniunea 
Democratică Populară a 
obținut un mandat. In to
tal, partidele politice de 
stînga au obținut 121 man
date

Alianța Democratică
(centru-dreapta) care reu
nește Partidul Social De
mocrat, Centrul Democrat 
și Social, Partidul Popular 
Monarhist și reformiștii, a 
obținut 125 mandate. De 
menționat că 7 din aceste 
mandate au fost obținute 
exclusiv de către Partidul 
Social Democrat în insule
le Madeira și Azore, Unde 
Alianța Democratică nu a 
prezentat candidați co
muni.

Rezultatele definitive ale 
alegerilor generale interca
late vor fi cunoscute la 12 
decembrie.

localității Nablus, în ve
derea expulzării sale — 
informează agenția France 
Presse. Participanții au 
adresat ministrului israe- 
lian al apărării, Ezer Weiz- 
man, o telegramă în care 
declară că „expulzarea lui 
Bassam AI Chakaa va pune 
sub semnul întrebării în
suși principiul existenței 
Consiliilor municipale liber 
alese".

La încheierea reuniunii 
— relevă agenția France 
Presse — cei 100 de pri
mari și șefi ai Consiliilor 
municipale au dat publici
tății un apel în favoarea 
unui „stat palestinian inde
pendent, sub conducerea 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei".

NOTA EXTERNA

dc la Viena, conducătorii au început șă ia măsuri 
țărilor in curs, de dezvol
tare au căutat căi noi de 
refacere a rezervelor lor 
de cadre. Este esențial, a- 
firma Arnoldo Ventura,

I

migrează anual. In lipsi 
cadrelor naționale, țările 
în curs de dezvoltare sînt 
confruntate cu greutăți a- 
proape insurmontabile. In 
prezent, ele încearcă să 
oprească hemoragia creie
rilor. „Nu am construit 
institute tehnice ca șă ne 
pregătească tinerii pentru 
export" — declara, recent.

din Jamaica, ca țările în 
curs de dezvoltare să 
spargă „ciclul mediocri
tății".

Dat fiind că „un cadru 
calificat provenit din ța
ra noastră este al nostru 
— cum afirma Burendra 
Patel, din India, direc
tor al UNCTAD - pen
tru că din copilărie l-am 
îmbrăcat, l-am hrănit, am 
investit în el", unele țări

mai sigure. Filipinele au 
inițiat un program în a- 
ccst sens, denumit „Balik- 
bayan" („Intouri eți-vă a- 
easă"). ONU. finanțează 
un program similar in 
Turcia. Alte țări se gin- 
dese la emiterea unor legi 
care să oprească exodul 
acestor specialiști, cerîn- 
du-le să se. întoarcă în 
țară după terminarea stu
diilor, sistem folosit de 
unele țări din estul Afri
cii. Iordania se pronunță 
în, favoarea unui program 
de „fee back" anual, care 
să-i încurajeze pe teh
nicieni și pe oamenii do 
știință să lucreze în ță
rile lor o anumită perioa
dă de timp. Aceasta, 
deoarece 80 la sută din 
cadrele naționale califica
te lucrează în străinătate.

Constantin OPRICA
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Petroșani
vă invită să petreceți împreună cu 

familia dumneavoastră

„REVELIONUL 1980“

care se organizează la

Restaurantul 301 „Minerul" Petro
șani, telefon 42501

Restaurantul nr. 319 „Parîngul" Petrj-

șani, telefon 42923

Restaurantul nr. 326 „Transilvania

din Petrila, telefon 112

Restaurantul 331 „Cotnari" din Lonea

Invitațiile se pot procura de la șefii unită 
ților menționate mai sus.

REȚINEȚI DIN TIMP LOCURILE PREFE 
RATE.

Muzică, dans, antren, tombolă, diferite 
surprize.
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