
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

PRObFPARl DIfi fOAT* ȚÂRitS, UNIȚl-V*!

> Sub președinția tovarășului Nicotae 
- Ceaușescu, secretar general al Partidului Co. 

- — munist Român, luni, 1 noiembrie, a avut - loc
ședința Comitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Ro
mân.

In cadrul ședinței, a fost examinat și a- 
probat proiectul de lege privind asigurarea 
calității produselor și serviciilor destinate o- 
biectivelor și instalațiilor nucleare.

Luind în dezbatere acest oct normativ, Co
mitetul Politic Executiv a relevat că Progra
mul partidului, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism prevede realizarea 
unor importante investiții în domeniul folosi
rii energiei nucleare în scopuri pașnice. S-a 
subliniat că înfăptuirea acestor investiții face 
necesară construirea și exploatarea obiecti- 

. velor nucleare în concordanță cu cele mai 
noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice 
contemporane, precum și la un înalt nivel de 
calitate specific domeniului nuclear, asigu- 
rîndu-se astfel securitatea instalațiilor și uti
lizarea lor cu eficiență economică ridicată, 
protecția populației și a mediului înconjură
tor. O atenție deosebită trebuie să se acor
de calității produselor și serviciilor destinate 

. obiectivelor și instalațiilor nucleare.
of-.. acest scop, a fost întocmit proiectul de 

4 fiecare reglementează autorizarea reaiizâ- 
nf’^ioduselor și serviciilor în domeniul nu. 
clear, stabilește măsuri pentru asigurarea 
calității la nivelul impus de 
cerințele s p e c i f i ce obiective
lor nucleare, pentru participarea cu eficiență 
maximă a sectoarelor economiei naționale ce 
concurâ ta înfăptuirea obiectivelor nucleare.

S-a indicat că prin lege să $e stabilească 
responsabilități concrete privind sarcinile 
cercetării științifice, asigurarea proiectelor, 
materialelor și utilajelor necesare, îndatoriri
le constructorului, ale serviciilor de exploa
tare, transport și depozitare, precum și atri
buțiile organelor de control.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca pro
iectul de Lege să fie supus dezbaterii și a- 
doptărij Marii Adunări Naționale.

In continuare, Comitetul Politie Executiv a 
examinat un raport cu privire la valorifica
rea complexă a resurselor naturale din Del. 

ta Dunării, elaborat, la indicația tovarășului 
Nicotae Ceaușescu, de ministerele și organe
le de resort. Raportul cuprinde studii de spe
cialitate privind folosirea cit mai deplină și 
eficientă a terenului, accentul punindu-se pe 
dezvoltarea puternică a activităților econo
mice, prin exploatarea integrală și comple
xă a tuturor resurselor din această zonă.

Programul prevede extinderea agriculturii, 
îndeosebi in delta fluvială, de ta 60 050 hec
tare în prezent, la 144 000 hectare, prin di- 
verse lucrări ameliorative complexe. In ca
drul acestui program, paralel cu sporirea 
producției de cereale, un loc deosebit îl va 
ocupa amenajarea de orezarii. O atenție 
prioritară se va acorda pomiculturii și viti
culturii, inclusiv organizării plantațiilor de 
smochini, pentru care există bune condiții 
pedoclimatice. Creșteri substanțiale sînt pre
văzute în domeniul zootehniei, prin sporirea 
considerabilă, pînă în 1990, a numărului de 
oi, ol păsărilor și, în special, al rațelor și gîș- 
telor. S-a indicat să se acorde o atenție 
specială dezvoltării pisciculturii, prin amena
jarea și exploatarea intensivă și semimtensi- 
vă a celor 240 000 de hectare bălți și lacuri, 
ostiei incit să se obțină o producție de cel 
puțin 130 000 - 150 000 tone pește anual.

' Se au in vedere, de asemenea, exploata
rea mai intensă a biomasei (stuf, papură, to. 
goz, vegetație acvatică), creșterea fondului 
forestier prin dezvoltarea plantațiilor de spe. 
cii repede crescătoare și de mare eficacitate, 
economică, atit din soiurile interne, cit și 
prin aclimatizare, recoltarea fructelor de 
pădure și a plantelor medicinale, extinderea 
vînatului. S-a hotărît ca, in raport de dezvol
tarea producției agricole și zootehnice, să 
se treacă ta crearea de noi unități ale in-' 
dustriei alimentare, in vederea valorificării 
complexe, eficiente, a tuturor posibilităților 
oferite de Delta Dunării. Programul cuprin
de, de asemenea, măsuri pentru trecerea la 
exploatarea minieră a nisipurilor din Deltă 
și extinderea cercetărilor in aceste domenii. 
Se preconizează, totodată, intensificarea - 
pe baza unor măsuri speciale a activității tu
ristice in Delta Dunării. Vor fi efectuate lu
crări de sistematizare, dotare și apărare a 
localităților, de dezvoltare cu prioritate a

' (Continuare in pag. a 4-a)
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În ultimele două luni ale anului

Există condiții pentru 
realizarea sarcinilor ce extracție I

Din nou, și la încheierea lunii octombrie, 
majoritatea întreprinderilor miniere ale Văii 
Jiului au înregistrat restanțe în realizarea 
sarcinilor la producția fizică de cărbune. 
Din nou, în cazul majorității întreprinderilor, 
aprecieri formulate la început de lună de 
qadre de conducere - tehnică, da 
factori de decizie în organizarea 'și coofdo. 
narea activității productive nu s-au canfir. 
mat. Aceasta înseamnă că nu s-a respectat 
disciplina de plan, la minusurile din pri
mele trei trimeste ale anului adăugîndu-se 
în prima tună a trimestrului IV alte neîm
plinit. La întreprinderile miniere Lonea, Li- 
vezeni, Aninoasa, Paroșeni și Uricani nive
lul realizărilor zilnice a continuat să fie 
scăzut, fiind doar excepții zilele lunii în ca-, 
re extracția s-a apropiat de plan sau, și 
mai rar, a depășit prevederile. ;
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Este adevărat, în a doua jumătate a iunii 
octombrie, un șir de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice și, îndeosebi, o activitate politi- 
co-educativă mult mai susținută desfășura
tă de comitetele de partid, de organizați
ile de bază ale sectoarelor în vederea mo. 
bilizării potențialului propriu al colective, 
lor miniere au avut ca urmare creșterea 
producțiilor zilnice. Acest fapt, chiar dacă 
n-a reușit încă să ridice peste tot cota efi. 
cienței muncii formațiilor de lucru, consti
tuie pentru luna în care am pășit, pentru 
ultima lună a anului premisa sporirii ex
tracțiilor zilnice și realizării pionului de 
către întreprinderile miniere.

(Continuare In pag. a ?-a;
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Prin Decret preziden
țial, tovarășul Emilian 
Dobrescu se eliberează 
din funcția de președinte 
al Comitetului de Stat 
al Planificării, pentru 
motive de sănătate.

Tovarășul Ștefan Bîr- 
lea se numește In func
ția de președinte al Co
mitetului de Stat al Pla
nificării.

Tovarășul Gheorghe 
Stoica se eliberează din 
funcția de vicepri>m-mi- 
nistru al guvernului.

Tovarășul Ion M. Nico- 
lae se eliberează din 
funcția de ministru se
cretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice 
internaționale, șef al De
partamentului Cooperă
rii Economice Interna
ționale, șl se numește în 
funcția .de viceprim-mi
nistru al guvernului.

Tovarășul Ioan Totu 
se numește in funcția de 
viceprim-minlștru al gu
vernului.

La zi, în campania electorala

întîlnirile canidatHar 
de deputați cu alegatorii

Dialog constructiv, mobilizator pentru 
înfăptuirea planului în profil teritorial și 
înflorirea economico-soc’ală a localităților

Utilaje pentru 
întreprinderi 

mMere

Bilaof rodnic 
al forestierilor

Harnicul colectiv de mun
citori. tehnicieni și ingineri 
de la întreprinderea de uti
laj minier Petroșani, a repa
rat in luna octombrie utila
je miniere complexe în va
loare de peste 26 milioane 

■■ardei. Printre utilajele reparate 
se numără patru combine de 
abataj de diferite tipuri și 
28 de tălpi rigide pentru 
complexele mecanizate cte 
tipul SMA-1 și SMA-2. Be
neficiarii acestor utilaje re
parate sînt întreprinderile 
miniere de la Petrila și Lu- 
peni. Tot în luna octombrie 
a început livrarea unui corn, 
piex de mare capacitate și 
productivitate către 1.M, Pa
roșeni la care s-a asigurat 
în uzină o reparație capitală 
de-bună calitate.

la aceste bune rezultate 
au contribuit din plin mun
citorii din secția de prelu
crări ia rece și atelierul de 
mașini de abataj și proto- 

. tipuri. < „■

Forestierii de ia U.F.E.T.
Petroșani au încheiat pri
mele 10 tuni ale acestui 
an cu un bilanț deosebit 
de bogat. Planul la pro
ducția marfă a fost depă
șit cu 7,5 milioane lei, iar 
productivitatea muncii a 
fost realizată în proporție 
de 103,5 la sută. Pe sorti
mente, ei au livrat supli
mentar beneficiarilor ur
mătoarele cantități: buș- 

j teul de fag — 12 000 mc, 
[ bușteni de rășinoase 1300 
l mc, lemn de mină 430 mc, 

lemn dc foc 8800 tone, che
restea de rășinoase T90
mc și cherestea de fag
163 mc. La aceste bune 

: rezultate o contribuție de.
osebită și-au adus fo
restierii de la sectoarele 
Cimpu lui Neag. Iscroni și 
Petrila.

Eveniment politic cu 
ample șî profunde rezo
nanțe în viața țării, a po
porului nostru, campania 
electorală , și pregătirile 
pentru alegerile de' depu- 
tați în consiliile populare 
comunale, orășenești și 
municipale aii Intrat în- 
tr-o nouă etapă. Din aces
te prime zile din noiem
brie a încețput perioada 
premergătoare alegerilor 
care aduce in prim-plan 
întîlnirile dintre candidații 
de deputați și alegători. 
Acest nou și important

moment al-.campaniei e- 
lectorale, dind o dată mai 
mult expresie profundu
lui democratism al orin- 
duirii noastre socialiste, 
se constituie în binevenite 
prilejuri de sfat cetățe
nesc în probleme de larg 
interes colectiv. ... d'.':

In municipi ul nostru 
ca în întreaga țară,-< este 
creat cadrul organizatoric 
propice ca, sub conduce
rea organelor și organiza
țiilor de partid, sub egida 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, fiecare 
din întîlnirile candidați- 
lor de deputați cu alegă

torii să devină un dialog 
cons tructiv, mobili zator,
în centrul Căruia să stea 
ca obiectiv predominant 
unirea eforturilor celor Ce 
muncesc — mineri, cons
tructori, energeticieni — 
de pe aceste meleaguri 
pentru înfăptuirea' hotă- 
rîtă a politicii partidului, 
transpunerea cu fermitate 
în viață a sarcinilor și o- 
rienlărîlor izvorî te din re
centa vizită . de lucru a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicotae Ceaușescu în Va
lea Jiului. •

întîlnirile prilejuiesc

trecerea în revistă, ana
lizarea realizărilor obți
nute, în actuala legislatu. 
ră a consiliilor populare, 
pe planul dezvoltării eco
nom ico-sociale a localități
lor municipiului, al pers
pectivelor de viitor ce vi
zează înfăptuirea obiecti
velor de sistematizare șl 
dezvoltare urbanistică și 
edilitar-gospodărească'. '

Dialogul dintre candida
ții F.D.U.S. și alegători, 
prilejuit de întîlniriie a- 
cestora, se înscrie ca un 
moment deosebit pentru 
perfecționarea cadrului 
organizatoric de participa, 
re a maselor largi la con
ducerea treburilor societă
ții, ale fiecărei localități. 
Realizarea con tree, 
telor încheiate cu statul 
și livrarea ritmică, Ia ni
vel superior, a produselor 
la fondul centralizat, asi
gurarea furajelor și îngri-
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Cenaclul literar „Panait Istratî", la 30 de ani de activitate
AMOTIMFUL MATURITĂȚII

Toamna se cîntărește 
rodul pămîntului, rodul 
miinilor aspre care fe
cundează belșugul. Dar, 
cum de atîtea ori se. în- 
timpiă, natura și munca 
făuritorilor ,def 
materiale au fericite 
militudini cu 
rea roadelor 
Cenaclul literar 
Istrati" 
perenitatea vocilor 
fletului, ale înălțării 

. cuvînt a izbînzilor 
tidiene la rang de 
bol. ..

La 30 de ani de

bunuri 
si- 

taaturiza- 
spiritului.

„P an a if 
demonstrează 

' sU- 
prin 

co
si m-

i

i

i

i

... ............* la 
semnarea actului său de 
naștere, el și-a trecut în 
„cartea, sa de aur“ nume 
cu ecou in conștiința iu
bitorilor de literatură din 
țară. Nicșlae Țic sau

lon Băieșu, Radu Sele- 
jan sau Dumitrii Dem 
lonașcu și-au rezervat 
deja cîteva pagini intr-o 
viitoare istorie a 
lor românești din epoca 
noastră.

Trecînd pe tind de la 
numele de . .Minerul4*, la 
acela de „Meșterul Ma- 
nole“‘ și apoi „Rhabon“ 
(anticul Jiu), această gru
pare de „meșteri1* ai ou- 
vintului s-.a oprit la de
numirea, de „Panait Is- 
trati**, -prozatorul care a 
scris cel dinții despre 
minerii Văii Jiului, ime
diat după „vînătoarea- 
de oameni** din august

< ; Ioan LASCU
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Scrisoare acasă

(Urmare din pag. 1)
cunoscut 

educative

ANOTIMPUL
Se dedică ortacilor mei de Ia Petrila

Părinții mei cu lacrimi picurind sub gene 
Ce-aș mai putea de mine să vă scriu . 
Decît că aici o duc bine și, deși lîrziu, 
Am înțeles că-adevărații oameni nu știu 
; ce-nseamnă lene

Sudoarea frunții mele-o las de-o vreme 
Nu pe cărți de-aventuri sau pe reviste.
Alte emoții prind de-acuma să mă cheme 
Nu din acelea cînd mă căutam la vreun concurs

pe liste.
Nu- știu de ce, dar vreau să-aflați și voi 
Că simt tăria unui lucru împlinit 
Ți-aduci aminte mamă? Spuneai că n-o să fac

nimic de soi 
Insă aici în fieăare zi se rupe-un mit.
Asemeni Prometeului ce-a furat focul de la zei 
Prometeii de azi sînt toți ortacii mei,
Cînd scot cărbunele născător de lumină și căldură 
Și vorbe de-omenie li se desfată-n gură.
Aici în subteran eu și ortacii mei rupem lumina 
Pământului. Și e ceva firesc, în curgerea domoală 
Să ne mîndrim că ne-nfășoară mina 
Cum înfășoară mama pruncul ce-l ține-n poală.
Aș vrea să vă întreb ce mai este pe-acasă 
Tata mai e bolnav, dar mama mai suspină ? 
Oricum, pînă cînd o să fim cu toți la masă 
Din întuneric, vă trimit lumină.

! 
i

1929 de la Lupeni, 
care a fost martor oou-

■ Iar.
Duminică la Casa de 

cultură din Petroșani, în 
prezența membrilor se
cretariatelor Comitetului 
județean de partid și Co
mitetului municipal de 
partid, a reprezentanților 
Consiliului- Culturii și E. 
dueației Socialiste, ăi Co
mitetului de cultură și e- 
ducație socialistă ăl ju
dețului Hunedoara și ai 
Consiliului municipal al 
sindicatelor a avut loc 
festivitatea aniversării 
celor trei decenii de fer
tile demersuri de îmblîn- 
zire a necunoscutului 
prin puterea cuvintului. 
La festivitate au partici
pat și cunoșcuți scriitori 
din țară : Irimie Negoiță, 
Virgil Nistor,

1 Străuț, Valentin 
Corneliu Marcp, Ion Lun. 
gu, Daniel Tei.

Au fost transmise me
saje de felicitare și urări 

I de fructuoasă și neîntre- 
ruptă activitate din par- 

I tea comitetelor județean 
| și municipal de partid, a 
. Comitetului județean de 
' cultură și educație socia- 
| listă. •
| Pentrti semnificațiile. 
. evenimentului - marcat 
I prin aceste festivități 
| sînt definitorii cuvintele 
l exprimate în mesajul co_

Irimie 
Tașcu,

miletului municipal 
partid Petroșani s „Aici, 
în Valea Jiului, unde s-a 
plămădit de milenii, căr
bunele, cenaclul „Panait 
Istra ti" a însemnat o 
puternică școală de edu
cație comunistă pe care 
au slujit-o scriitori ce au 
dat țării în acești ani o- buna" și 
pere de valoare. Flacără 
pasiunii lor s-a extins 
pînă astăzi cînd putem 
spune că avem o activi
tate literară prodigioasă, 
materializată în paginile 
publicațiilor locale 
centrale, în volume 
proză și de poezie".

Ion Lungu, prozator, 
reprezentantul revistei 
„Tribuna", a transmis 
salutul acestei valoroa
se publicații, dorind u-le 
tuturor membrilor cena
clului o contribuție tot 
mai spornică în răspândi
rea frumosului 
minerii

Virgil Nistor, poet, me
sagerul 
a spus : „ _ 
cliștilor de la „Panait Is- 
trati" succese din ce în 
ce mai expresive, care 
să aibă un aport plenar 
la nobila operă de for
mare a omului ’ nou".

Rafila Iacob, președin
tele Comitetului județean 
de cultură și educație 
socialistă, a remarcat că 
cenaclul Văii Jiului re
prezintă o adevărată for
ță artistică între cena-

Și 
de

printre
Văii Jiului.

revistei „Steaua", 
„Le dorim cena-

clurile literare din județ.
El s-a făcut 
prin acțiuni 
de amploare în festivalul 
culturii și educației so
cialiste hunedorene „Sar- 
mis", „Zilele revistelor 
literare din Transilvania", 
„Zilele revistelor „Tri- 

“ 1 „Contempora. 
’ nul", a publicat pagini 
colective în periodicele 
de cultură „Tribuna", 
„Steaua", „Astra", „Ar
geș".

Cenaclului „Panait Is- 
trati" i-a fost înmînată 
cu acest prilej diploma 
de onoare din partea Co
mitetului județean de 
cultură și educație so
cialistă. De asemenea, 
pentru bogată și înde
lungă activitate în cena
clu le-au fost 
diplome creatorilor lite
rari Dumitru Dem Ionaș- 
cu, Corneliu Rădulescu, 
Dumitru Velea, Ion Pas- pentru soarta 

în parte.
Niciunde ca 

spațiu, în care 
cu discreție, pentru ă nu 
tulbura obișnuințele, 
n-am avut senzația că 
scriitorul are față de lu
me o datorie 
va avea cum 
deplinească 
îndeajuns".

în sala de apel se face 
apelul luminii, la care ce
naclul „Panait Istrati" a 
răspuns întotdeauna pre. 
zent. -

I.

Realizarea
(Urmare din pag. 1)

, Realizarea integrală a pla
nului in noiembrie 
Cembrie constituie 
damentul major al 
tocmai pentru că 
zarea acestui țel 
la ora actuală de temeinice 
condiții — așa cum s-a su
bliniat și in plenarele de ac
tiv ale comitetelor de partid 
de la fiecare 
prinderile de mare pondere 
în extracția 
ne referim la 
la și Vulcan - dispun de 
posibilități certe în această 
direcție, cu singura condiție 
că rezervele interne de creș
tere a producției, în special 
prin sporirea productivității 
tnuncii. să fie intens valorifL. 
Cate. La aceste mine, ta fel 
ca și ia Aninoasa, la Live- 
zeni și Io Paroșeni, creșterile 
zilnice ale producției pot și 
trebuie să sporească prin 
concentrarea activității în 
abatajele frontale de mare 
capacitate. La Lu
peni, Livezeni, Petrila, Ani-

și de- 
coman- 
etapei, 

materiali- 
dispune

mină. Intre-

cărbunelui
i Lupeni, Petri 
- dispun

titutului de istorie 
teorie literară „George 
Călinescu", delimita spa
țiul de existență a lite
raturii din Valea Jiului 
_ sala- de apel: „Sala de 
apel a unei mine este 
agora, forul. Toate cuvin
tele rostite în spațiul ei 
se contaminează de fio. 
rul întîlnirii cu veșnicia 
zi de zi învinsă. în sala 
de apel sunetele se în
carcă cu alte semnifica
ții decît cele obținute în 
alte locuri de întîlnire a 
oamenilor muncii. în sa
la de apel fiecare frază 
reprezintă o supremă se
riozitate sub aparența 
faptului obișnuit. De ce 
să nu recunoaștem, lo
cul acesta este un scurt 
purgatoriu spre oricînd 

conferite posibilul drum in infinit.
un spațiu de asumare a 
răspunderii pentru C™ 
ținui țârii și,

des- 
desigur, 

fiecăruia
cal VI ad, Mircea An- 
draș, Maria Dincă, Ion 

. Țigăntele, George Negra-
ru, Doru Roman, Dumi
tru Nechifor, Silvian Ma
tei, Auguștin Țancă, Ra- 
heia Baroan, Constantin 
Cîmpeanu, Mircea Bujo
rescu, Ion Vulpe, Leonard 
Liciu.

Au citit din creațiile 
lor scriitorii membri ai 
cenaclului și invitații. 
Valentin Tașcu, critic 
literar, cercetător la' filia
la din Cluj-Napoca a Ins-

în acest
am intrat

pe care nu 
să și-o 1n- 

niciodată

sarcinilor de extracție! 
noasa, Paroșeni, chiar și la 
Uricani, „cheia" succesului 
depinde de parametrii pro. 
ductivi ce. trebuie să se ob
țină in abatajele dotate cu 
complexe mecanizate de sus.
ținere și 
siderație 
acestora 
in acest 
anului.

Pentru un șir
deri - intre care Vulcan și 
Anirtțsasa in primul rină, dar 
nu numai în cazul lor - se 
ridică problema de organiza
re a transportului, experien- 
ța dovedind că au existat 
mari pierderi ale producției 
din cauză că nu s-o putut 
evacua ritmic cărbunelevpro- 
dus de mineri in abataje. în 

_ asemenea cazuri, pentru 
organizatorii producției la - 
nivel ăe mină este de ma
xim interes să-și concentreze 
eforturile pentru o determi
na colectivele din comparti
mentele de întreținere și de- 
servire să-și facă mai 
datoria, asigurînd, totodată, 
pregătirea lucrărilor "miniere

tăiere, luînd în con- 
numărul sporit al 
aflate 
ultim

în funcțiune 
trimestru dl

de intreprin-
F

de acces Și de evacuare in 
acest scop.

Un mare rol în valorifica
rea rezervelor interne de 
muncă ale minelor revine 
organelor și organizațiilor 
de partid, de sindicat și tine
ret, chemate ca, prin propri
ile acțiuni, numeroase și va. 
riate în ultima perioadă, să 
asigure prin antrenorea largă 
a comuniștilor, o atmosferă 
de elan și responsabilitate 
la înfăptuirea sarcinilor pro
ductive. O însemnată resursă 
a acestui țel este creșterea 
numărului brigăzilor cu sar
cinile lunare îndeplinite. Tre
buie să se acționeze Insis
tent pentru întărirea discipli
nei de plan și o muncii. E- 
xistă create în Valea Jiului 
condiții de realizare a sarci
nilor Ja producția fizică de 
.cărbune in ultimele două 
luni ale anului ! Aceasta ' 
trebuie să constituie obiecti- 

ț vul nr. 1 al tuturor acțiunilor, 
■ atît in viața organizațiilor de 

bine . partid cit și pentru conduce, 
rile și compartimentele teh- 
nico-productive ale minelor.

I

I

• BRIGADĂ ȘTIINȚI
FICA. Azi, la Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani, are loc o expu
nere pe tema „Tineretul și 
literatura dramatică", sus
ținută de membrii brigăzii 
științifice a casei de cul
tură. Aceeași brigadă 
fi prezentă, mii ne, în 
de apel a minei Dîlja, un
de va susține pentru mi
nerii care intră în schim-

bul II, în Cadrul colocvi- 
' țlor de istorie, o expunere 

cu tema „Istoria - patriei 
— syrsă de inspirație a 
scriitorului Mihail . Sado_ 
veanu".
• FRUCTE DE PĂDU

RE. în cadrul amplelor ac
țiuni de muncă voluntar- 
patrlotică desfășurate în 
luna octombrie, elevii Li
ceului industrial minier 
din'Lupeni au colectat și

Va predat o cantitate de 3200 
sala kg fructe de pădure.

• ESTRADĂ. în noul 
parc din centrul orașului 
Vulcan este în curs de fi.

Mircea Bujorescu, în timpulimagine, 
șezătorii

autorul 
literare

poeziei, 
organizată la Casa de cultură.

La zi, în campania electorală
Întîlnirile 

candidaților 
de deputați 

cu alegătorii
(Urmare din pag. I)

jirea corespunzătoare 
feclivelor de animale 
gospodăriile proprii 
probleme de care se

a e_ 
în 

sînt 
ocu

pă, prioritar, în cadrul in- 
tîlnirilor din aceste 
candidații de deputați 
alegătorii din satele și 
munele municipiului.

Exprimarea deschisă

co-

Exprimarea deschisă a 
părerilor, observațiilor, pro. 
punerilor pentru activi
tatea de viitgr a consili
ilor populare, dar și a an
gajamentului de a-i spriji
ni pe viitorii deputați ce 
vor fi aleși — iată ce ca
racterizează participarea 
cetățenilor, din municipiul 
nostru la întîlriirile cu 
candidații de deputați.

nisare o amenajare edili
tară. Este vorba despre o 
estradă pe care formațiile 
artistice din întreprinderi
le și instituțiile orașului 
vpr prezenta spectacole 
în aer liber.
• CINEMATECA. Cine

matograful „7 Noiembrie" 
din Petroșani prezintă în/ 
cursul acestei săptămîni, în 
cadrul obișn uitei cinema
teci, două filme cu mare 
audiență la publicul de 
acum 20 de ani i comedia 
românească „Directorul 
nostru" și memorabila pe
liculă „La răscruce de vîn-

tun". Spectacolele vor a- 
vea loc. marți și, respectiv, 
joi, de la orele 18.
• TURISTICA.- La aso

ciația sportivă 
Petroșani, cu sediul 

A l.U.M. Petroșani (la 
• Crîsnic Gheo'rghe) se 

procura, contracost, 
nele turistice „Paring" 
„< - • -

Rezolvarea multiplelor 
din cartier confirmă încrederea 

acordată deputatului
țiativă. Se străduiește ca 
propunerile și sugestiile

Cu zece ani în urmă,
constructorii care au înăl- . . .. . .
țat cel mai tinăt oraș al alegătorilor să fie traduse 
Văii Jiului, Uricaniul, și-au 
mutat zona de activitate 
în dreapta Jiului. Atunci 
s-a pus piatra de temelie 
a noului cartier 
Primele blocuri ale 
tierului au fost cele 
merotate cu cifrele 
apoi 10. Aici a luat 
și una din primele 
cumscripții electorale din 
cartier. Este vorba de cir
cumscripția nr. 8, unde 
cetățenii l-au ales ca de
putat in actuala legislatură 
pe tovarășul ’ ion Geană, 
ce-și desfășoară activita
tea profesională la : mina 
Uricani. Ca și în produc
ție. deputatul Ion Geană 
este destoinic, plin de ini-

Bucura. 
car- 
nu- 

6—8, 
ființă 

cir-

din Vaiea^

„Utilajul" 
la 

tov. ganizate 
pot 

insig-
■ - - - ■ Și

.Obîrșia Lotrului". Aceste 
două noi modele sînt cele 
mai recente-creații de a- 
cest gen realizate pentru 
iubitorii drumeției monta
ne din Valea Jiului.
• ÎNCEPÎND DE IERI, 

1 noiembrie, în liceele și -—

școlile generale
Jiului se vor organiza spec
tacole artistice dedicate a- 
iegerilor de deputați 
Conferinței Naționale 
P.C.R. Spectacolele sînt or-

Și
a

ectacolele sînt or- | 
de Inspectoratul | 

șwnu, vvusiliui județean ■ 
al organizației pionierilor I 

.................. I
I

școlar, Consiliul județean

și Comitetul județean Hu
nedoara al U.T.C. :

Rubrică realizată de 
T. CAMPIANU

vo

in viață. în jurul multor 
blocuri din cartierul Bucu
ra sînt întinse zone verzi, 
cu ronduri de flori, 
arbori și arbuști orna
mentali.'*

Copiilor din cartier le 
trebuia un teren unde să 
se joace cînd se întorc de- 
la grădiniță ori școală. De- - 
putatul, împreună cu ce. 
tățenii au acționat și pen
tru satisfacerea acestei cel 
rințe. începind cu acest 
an de învățămînt, copiilor 
din cartier li s-a > oferit 
drept cadou o școală no
uă, frumoasă cu săli de 
clasă mari și- luminoase, 
Odată cu aceasta s-a găsit 
și locul pentru terenul de 
joacă. Iar părinții, chiar 
și copiii mai mărișori, la 
îndemnul cjeputatului. au 
tnuncit la amenajarea te
renului. Dar mai sini încă 
multe de; făcut. ; n ; / :

Pentru activitatea și re. 
zultateie obținute în . cir
cumscripția Nț. 8 Bucura 
— Uricani, unde a fost 
deputat Ion Geană, in ac- 
tuala campanie electorală, 
cetățenii din acest frumos 
cartier al orașului au sus
ținut din nou propunerea 
ca deputatul lor să candi
deze pentru un nou man
dat de deputat în Consi
liul popular Uricani.

cu .

Dumitru CR1ȘAN

I
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Prejudecățile s-au confirmat:

Un gol și nimic mai mult
încă din start s-a por

nit cu prejudecata că par
tida cu F.C. Olt este difi
cilă. în sezoanele ante
rioare, această echipă ne-a 
mai creat probleme, chiar 
și aici, la poalele Parîn- 
gului și era de așțeptat ca 
și de această dată să se 
întîmple la fel. Din nefe
ricire, așa a fost, în fața 
unei formații dure, în a- 
devăratul sens al cuvîntu- 
lui, care practică un joc 
distructiv, cu multe, foar. 
te multe faulturi chiar la 
mijlocul terenului, „Jiul" 
a abordat partida destul 
de timid, creînd impresia 
că joacă în deplasare. A 
fost un meci, foarte slab, 
lipsit de factura tehnică 
.obișnuită, care ar trebui 

1 fie caracteristică unor 
vizionare A. Un joc cu 

Oaxoane înalte, trimise 
aiurea, cu risipă de ener
gie, cu faze confuze, cu 
scăpări (unele foarte 
mari) de arbitra], intr-un . 
cuvînt, nesatisfăcător. „Nă
duful" celor aproape 8000 

, de spectatori (altădată a- 
ceastă cifră era record, pe 
vechiul stadion) este cît 
se poate de justificat, pen
tru că, într-adevăr, am 
fost martori la unul din
tre cele mai slabe meciuri 
disputate la Petroșani. în

. ultimii 3—4 ani. Să reve
nim la ceea ce s-a întîm- 
plat.

Pînă în minutul 3, oas
peții au și „încasat" două 
cartonașe galbene pentru 
„amabilitatea11 cu care 
și-au tratat adversarii, în
ceputul jocului a produs 
rumoare în tribune și da. 
torită jocului slab prestat 
de formația noastră. Stana 
a avut dese momente de 
neatenție, răsfățatul nos
tru Vizitiu (care a prestat

capacitate. Atacul 
suferă, de organizare, Bă-

.Jiului" întîmplare. Nici „jiuliștii" 
n-au evoluat mai bine. Sa-

Handbal, divizia B ; „Utilajul-Știința“ Petroșani 

„F.C. Minaur(< Baia Mare ît 19—21 (8—9)

Scorul acestei partide 
..spune tot despre ce s-a 
întîmplat duminică pe te
renul Școlii sportive. De
mult n-am mai văzut o 
partidă atît de dramatică, 
cu răsturnări de scor spec- ....____ _________
taculoașe. Formația antre. datorează și faptului' că 
mată de prof. Ieronim Cea- Gliga a ratat 3 lovituri de
cu a evoluat sub posibili- la 7 m, iar Cîmpeânu una, 
tăți, „complexată" de va- . 
loareă adversarului. De 
fapt, era de așteptat. La 
Baia Mare există o veche 
„școală" de handbal, de 
aici s-au ridicat componen. 
ți ai echipei naționale, 
condițiile de pregătire din 
acest oraș sînt propițe 
dezvoltării acestui sport. 
Am aflat cu surprindere 
că, numai la echipele de 
copii și juniori, 
„F.C4 Minaur" are, 
mai mult, nici mai 
de... 11 antrenori, 
n-avem 11 antrenori 
ții. Să nu mai vorbim de 
condițiile de pregătire — 
lipsa unei săli, terenul și 
tribunele au început 
să-mbătrînească și nimeni 
nu le administrează un...
„Gerovital" gospodăresc.

Revenind la partidă, ea 
a fost aprig disputată. 
Oaspeții au condus mai 
tot timpul, ajungind și la 
diferență de 3 puncte. Fos
tul divizionar A, Stamate, 
a înscris 9 goluri. Apoi, 
băimărenii s-au apărat 
foarte bine pe semicerc, 
dar și gazdelor le-a lipsit

Iută nu-și găsește locul, lăgean „acumulează" un
trece cînd pe stînga, cînd cartonaș galben, pentru
pe dreapta. Din păcate nu că așa a considerat arbi-

' ' ; țrul Mircea Salomir (nesi
gur șî părtinitor). Cavai 
n-a avut emoții prea mari 

' pentru că linia noastră de
fensivă (Neagu, Vizitiu. 
Stana și Popa Vasile) a 
fost la post. Consemnăm 
și lovitura liberă din min. 
61, (șutul lui Dina este 
apărat in extremis de A- 
riciu), și fază din min. 
66, cînd Băluță primește 
o pasă bună de la Varga, 
dar, incomodat de adver
sar, trage peste 
De asemenea, în 
după o acțiune 
Popa Vasile —
— Băluță, ultimul șutează 
din 6 m dar „bătrînul" 
portar Ariciu apără. Au 
mai avut ocazii Muia (min. 
76) și Sălăgean (78 și 80). 
, Aceasta este 
fia unui meci slab, 
compania unui 
dificil. Oricum, 
e victorie, punctele 
puncte, dar unde-i specta
colul ?

JIUL : Cavai — Popa, V., 
Neagu, Vizitiu, Stana — 
Muia, Varga, Dina (M. Ma
rian — min. 86), Băluță, 
Stoinescu, Sălăgean (Vî- 
nătoru, min. 88). La tineret- 
speranțe : Jiul — F.C. Olt

s-a jucat deloc pe aripi, 
toate acțiunile (puține, ci
te au fost I) s-au înghesuit 
în zona centrală. Așa s-a 
făcut ,că în 25 de minute, 
„Jiul" n-a expediat nici un 
șut pe poartă.

A venit însă norocosul 
minut 26, cînd Stoinescu, 
un Jucător care ar trebui

puterea de pătrundere, pî. 
voții noștri au acționat ti
mid. La toate acestea a 
contribuit și un arbitraj 
subiectiv, '

Dar, înfrîngerea suferi
tă de „Utiîajul-Știința" se

Gliga a ratat 3 lovituri de

Fotbal, divizia A :
Jiul Petroșani - F.C. Olt 1-0 (1-0)

un joc bun, de altfel) a 
găsit de cuviință să-l „gî- 
tuie“ pe Iamandi,’ sub ti
chii tușierului. Degringo
lada din teren irosește for
ța fizică a ambelor for
mații, faulturile se țin 
lanț. în min. 16, la o lovi
tură liberă executată de 
Dina, Muia trece, . foarte 
aproape, pe lingă 
derea scorului, 
joacă „om la om" 
traatacă periculos
Ies pe partea dreaptă, un_ 
de Stana evoluează sub că apărarea noastră

deșchi- 
Oaspeții 
și con- 
mai a-

mai mult uzitat, a făcut 
ca tribunele să răsufle u- 
șurate. La o centrare 
Stana, Dina preia cu 
tetul capului pînă la 
nescu, iar acesta, cu 
șut puternic în colțul 
„înțeapă" poarta 
de Ariciu : 1—0.
sfirșitul reprizei, am 
notat o acțiune frumoasă 
realizată de Stana, 
nefructificată și

poartă, 
min. 70, 

pe ruta 
Sălăgean

a lui
ereș- 
Stoi- 

un 
lung 

apărată 
Pînă la 

mai

radiogra- 
in 

adversar
victoria 

sînt

clubul 
nici 

puțin 
Noi 

cu to-

REZULTATE: Petro- geș — Univ. Craiova 1—0;
Iul — Poli. Iași 2—0; Jiul Chimia —, Dinamo 0—0 ; 
-z-, F.C. Olt 1—0 ; F.C.M. ^■C\^onsta,n^a, ~ ^ ^A‘ 
Brașov — Steaua 1—i ; “
Poli, Timișoara — CJȘ. Sportul stud. 
Tîrgoviște 1—0 ; F.C. Ar. 1—1.

~ .Tg. Mures 1—1 ; S.C. Ba- 
„• cău — F.C. Bihor 2—0 ;

l. — Corvinul

CLASAM E N T -u L
1. Dinamo București 13 6 7 0 26-7 19
2. Sportul studențesc 13 8 3 2 21- 8 19
3. Corvinul Hunedoara 13 6 5 2 18- 8 17
4. Steaua București 13 6 4 3 20-15.
5. Universitatea Craiova 13 7 1 5 22-10 15
6. F.C. Argeș 13 6 3 4 16-13 15
7. S.C. Bacău 13 6 3 4 19-16 15
8. Jiul Petroșani . o 13 4 6 3 13-16 14
9. F.C. Olt 13 6 1 6 17-13 13

10. F.C. Bihor 13 6 1 6 28-27 13
11. Petrolpl Ploiești 13 6 1 6 18-26 13
12. A.S.A. Tg. Mureș 13 4 4 5 11-15 12
13. Chimia Rm. Vilcea 13 5 1 7 12-16 11
14. Politehnica Iași 13 2 6 5 11-16 10
15. C.S. Tîrgoviște 13 2 5 6 11-17 9
16. F.C.M. Brașov 13 4 1 8 14-24 9
17. Politehnica Timișoara 13 3 2 8 13-26 8
18. F.C. Constanța 13 2 2 9 13-28 6

ETAPA VIITOARE: 
Poli. Timișoara - 
Brașov | Steaua 
Constanța ;
— Petrolul;
— F.C. Argeș ;

C.S. Tîrgoviște ;
F.C.M. niv. Craiova — Jiul; Chi- 

• F.C. mia Rm, Vîlcea — Cor- 
S.C. Bacău vinul; A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Bihor — Sportul stud.; Poll.

Dinamo lași — F.C. Olt.

(
înainte de opiniile 
spectatorilor, consem. 
năm (cu regret!) o mos
tră de indisciplină spor
tivă. Dacă meteahna (ve
che, foarte veche) a an
trenorului Halagian de a 
se certa cu arbitrii a 
trecut neobservată în 
tribune, nu ne-a scăpat 
z însă atitudinea (total in- 

7 compatibilă cu noțiunea 
) de sport), unuia dintre 
z conducătorii clubului F.C. 
? Olt, fost fotbalist de va- 
/ loare, Florian Dumitres- 
) cu. Acesta a încercat să 
? facă... ordine cu uh om 
? de ordine. Dar nu civili. 
? zat, ci apeiînd la forța.,, 
r pumnului.
? Și acum, opiniile 
? Nicolae Flețan, 
? Paroșeni; „Meci
f irosire de forțe, bine că 
V am reu§h să înscriem, 
( altfel... Cred că, din 
f punct de vedere organi-

l.M. 
slab,

dar 
faptul 

s-a 
trezit la realitate. Vizitiu
a scos cîteva mingi cu ca. 
pul și a evoluat serios, do
vadă că se poate și așa.

în repriza a dou>a, gar
nitura oaspeților a încer
cat eșalarea, dar pentru 
asta trebuie jucat fotbal, 
nu un joc pe.,, rupte și la

Cu aceste 4 goluri, alta 
era situația. S-a șutat mult 
„la freză", cum se spune 
în limbaj de... teren, ceea 
ce r.u a condus la nici un 
rezultat,* portarul oaspe
ților avînd o înălțime 
spre... 2 metri. E adevărat, 
s-a muncit mult (Cimpea- 
nu, Gliga, Gheciu, Drăgan, 
Bencoviei), dar dezorga
nizat. Portarul Popescu a . 
salvat (cel puțin în repri
za'a doua) 4 goluri gata 
făcute. Și totuși... Și mai 
adevărat este că echipa 
oaspete a fost mai bună, 
dar nu era imposibil de 
învins. Propunem întări
rea ordinii pe stadionul 
școlii sportive, întrucît, du
pă meci, arbitrii au cam 
avut emoții la pătrunderea 
spectatorilor pe teren.

Un meci pierdut este 
un bun prilej de reflecție!

■ BUNU. ?.

8

Breviar
FOTBAL, divizia C : Me- : 

canica Alba lulia - Mi- ; 
nerul Aninoasa 1-1; Mi- ’ 
nerul Ghelar - 'Minerul- i 
Știința Vulcan 3-0; Mi- j 
nerul Paroșeni - Dacia ; 
Orăștie 3-3 ; Minerul Lu. ; 
peni - Șurianul Sebeș 3- : 
0. Republican juniori : J 
Jiul Petroșani - Carpati ; 
Mirșa 6-0. HANDBAL - i 
campionatul județean, : 
senioare Victoria Câlan ;
- Hidromin Petroșani 7- i 
26 (jocul s-a desfășurat i 
ia Hațeg). RUGBY, divi- '■ 
zia B (tineret) : Minerul : 
Lupeni — Știința II Baia : 
Mare 26-0. Juniori : C.S.Ș. ; 
Petroșani - Carpați Mir- ; 
șa 9—25. TENIS DE MA- i 
SA, campionat județean, j 
seniori : Hidromin Petro- ; 
șani - Voința Deva 9-3. i 
Junioare : C.S.Ș. Petroșani :
- Constructorul Hunedoa- ; 
ra 5-3. (S. BALOI) •

i

Bujor MIRCESCU

5:'

«

UflFază din meciul
• F.C. Olt.

Foto : loan BALOI

â- A" - Afei '--"

zatoric, echipa ar trebui 
să fie pregătită special 
pentru fiecare 
In funcție de asta 
trebui să se 
tactica fiecărui joc 
parte". • . .
tMlllllllllllllllllllllllllllll

adversar, 
ar 

abordeze 
in

din tribune

Ion Leșe, muncitor ti
pograf ; „Evoluții slabe 
ale ambelor echipe, Nu-mj 
imaginez cît 'de dur joa
că pe teren propriu F.C. 
Olt, dacă în deplasare 
practică un astfel /■. «ie 
fotbal. Oricum, formația 
noastră nu ne-a dat să

tisfacție în această par
tidă".'

loan Opriș, I.M. Live- 
zeni ; „N-am mai văzut 
de mult timp un meci a- 
tît de slab. Golul 
Stoinescu a fost, pe 
de frumos, pe atît 
norocos. Rămînem 
dincioși echipei noastre, 
dar așteptăm mai 
de la ea".

Și o observație, 
dem necesară. Este

lui 
cit 

• de 
cre-

mult

erg- 
inu- 

tilă, stația de amplificare 
a stadionului, din moment , 
ce din difuzoare nu se ( 
pot auzi decit hîrîituri și , 
o voce care anunță ceva ( 
greu de înțeles. Am avut , 
de curînd ocazia șa „rî- ( 
dem“ cu Liviu Oros, doar ( 
după mimică și paritorni, ( 
mă. Propunem și rezol- ( 
varea acestei mici pro- , 
bleme. Este păcat - de j 
stadion ! ,

ESCU

Meci frumos,
„MINERUL" PAROȘENI 

— „DACIA" ORĂȘTIE 3— 
3 (1—1). Spre lăuda jucă
torilor din ambele forma
ții, spectatorii prezenți în 
tribune au putut urmări 
un joc plăcut cu faze de 
fotbal curat și goluri spec
taculoase. Gazdele 
taeat din start, în 
obținînd o. lovitură 
executată de Mihăi 
în min. 2 pină la 
care reia dintr-o 
in plasă și 1—6. 'înviorați,

• jucătorii gazdă 
atacul cu întreaga 
neglijînd linia de 
care, de altfel, a 
slab în acest meci. 
11, Vișan pătrunde 
los în careul mic 
delor de unde șutează pu
ternic spre poartă făcînd 
inutilă intervenția lui Do
ge : 1—1. Repun gazdele 
de la centru, pornesc în 
viteză la atac cu pase 

'scurte, se încearcă poarta 
dih acțiuni construite însă 
parcă cu frică, ratînd de 
fiecare dată. în repriza a

au a- 
viteză, 
de ePlț 
Marian 
Maria, 
bucată

forțează 
echipă 

apărare 
evoluat 
în min. 
pericu- 
al gaz-

doua antrenorul Benea îl 
introduce în formație pe 
lancu în locul lui Mihai 
Marian. La o acțiune de 
atac, in min. 49, lancu șu
tează puternic spre poarta 
lui' Stăncel, care nu poate 
reține și deviază mingea 
în corner. în min. 52, gaz-

«I BRRR I RRR R

Fotbal, divizia C
** 1 a ir*i»u»*

dele pornesc pe contraatac, 
pătrund în careul mic prin 

între
Petra,

un-doi-uri scurte
Gitan, Be none și 
acesta din urmă profită 
de învălmășeala oaspeților, 
împinge mingea în fața 
lui Gîtan, care șutează în 
lungul porții, mingea se 
îndreaptă spre plasa por-

Oniga 
prea

intervine, 
tîrziu, ar-

lii, ' 
dar 
bitrul de centru, atent, pe 
fază, .. L „1 ,1 1.
Jocțjl con ti nuă în ,j umăta- 
tea de teren a gazdelor 
repliate în fața poeții pen-

acordă gol și :2—1.

tru a păstra avantajul, în
să oaspeții parcă înviorați 
atacă, domină și în min. 
62,-după cursa frumoasă a 

. lui Reitz printre gazde, 
pasează spre Vișan pă
truns în fața porții, ten
tează portarul și înscrie : . 
2—-2. După numai minu
te, oaspeții mai înseriii o_ 
dată prin • Strimbeanu, a- 
flat nemarcat în careul 
mic și iau conducerea :
2— 3. Gazdele fac eforturi 
după acest gol, încearcă să 
pătrundă in careul advers, 
insă fazele sînt irosite prin 
intervențiile prompte ale 
apărării oaspeților. La o. 
pătrundere periculoasă 9 
lui Be.none pe partea stin
gă. in careul oaspeților, 
intervine Fogarași, încear
că o deposedare de balon ■ 
periculoasă, îl faultează • 
și penalty. Lovitura de 
la 11 m este executată pu„ 
ternic de'Florescu și me
ciul se :r. la egal,'.atei
3— 3. ....

loan BĂLOt
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transporturilor pa apă, îmbu
nătățirea sistemelor de tele, 
comunicații, de alimentare 
cu energie electrică. Se pre. 
văd măsuri de protecție a 
naturii.

In înfăptuirea întregului 
program se pornește de ta 
principiul''finanțării celei mai 
mari părțf a investițiilor din 
veniturile realizate în același 
an. . ./■■/-,

Complexul de lucrări, me
nit să asigure exploatarea 
integrală, cu mare eficien
ță, a resurselor naturale ale 
Deltei urmează a fi executat 
pînă în anul 1990.

In vederea ducerii la In- 
deplinire a programului da 
amenajare ți exploatare in
tegrală a Deltei Dunării, Co
mitetul Politic Executiv a ce
rut ministerelor ți organelor 
locale de resort să treacă 
la elaborarea actelor nor- 
motive privind aplicarea 
măsurilor organizatorice pro. 
puse, extinderea cercetărilor 
ți studiilor de teren ți elabo. 
rarea documentațiilor teh-

■»•«••••»••••••

o^cru^LHxrrezi in lu/me
/împle manifestări pentru pace și dezarmare

TOKIO 1 (Agerpres). 
„Nu, transformării Japo
niei într-o arenă a unui 
război nuclear !“, „Cerem 
lichidarea arsenalelor mi
litare", „Nu, bazelor ame
ricane de pe teritoriul ță
rii noastre" — sub aces
te lozinci s-au desfășurat, 
-săptămîna trecută, în Ja
ponia ample manifestații 
de masă ale partizanilor 
păcii prilejuite de „Săptă
mîna mondială pentru dez
armare". La aceste mani
festații au luat parte, la 
chemarea Consiliului ja
ponez împotriva bombe
lor atomice și cu hidro
gen (Genwuikyo) și a al
tor organizații democrati
ce și sindicale, zeci de 
mii de persoane.

COPENHAGA 1 (Ager
pres)- în orașul da
nez Colling a avut loc 
conferința organizației de 
masă „Nu — armei nu
cleare". Participanțli au 
adoptat un program de ac
țiune care prevede, ca o- 
biective principale, des

nico-economice pentru o- 
biectivele de investiții.

Sabotării ca, pe bazo 
acestei documentații; Pro
gramul de amenajare ți ex
ploatare integrală a Deltei 
Dunării să fie aprobat prin 
Decret al Consiliului de Stat

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu o prezentat o in. 
formare cu privire la vizita 
oficială de prietenie efec
tuată, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in perina- 
da 12-14 octombrie, în Re
publica Populară Bulgaria.

Tovarășul - Nicolae 
Ceaușescu a informat de 
asemenea, despre vizita ofi
cială de prietenie efectuată, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in R.S.F. Iugosla
via, in perioada 25-27 oc
tombrie.

Aprobtnd in unanimitate 
înțelegerile și concluziile 
la care s-a ajuns cu prilejul 
vizitelor In Bulgaria ți lugo. 
slavia, Comitetul Politic Exe. 
cutiv a cerut ministerelor, al
tor organe centrale de stat 
să ia toate măsurile pentru 
transpunerea m viață a ho
tărârilor convenite, pentru»••••••••••••••'

fășurarea unei ample cam. 
penii In favoarea trans
formării nordului Euro
pei și a întregului conti
nent european într-o zonă 
denuclearizată, precum și 
împiedicarea amplasării 
într-o serie de țări vest- 
europene a noilor rachete 
americane cu rază medie 
de acțiune. în documentul 
final al conferinței se a- 
rată că transformarea Eu
ropei într-un continent 
fără arme nucleare ar 
putea deveni o verigă im
portantă în lupta pentru 
menținerea destinderii și 
întărirea păcii în întreaga 
lume. -o

. ’ ' ; i

ROMA 1 (Agerpres). Sub 
deviza „Pentru pace, des
tindere, în apărarea ins
tituțiilor democratice", la 
Roma a avut loc o mani
festație de masă.

Participanțli au adoptat 
un apel către toți oamenii 
de bună credință, către 
toate statele, către opinia 
publică internațională, ce- 
rînd intensificarea luptei 

dezvoltarea tot mai intensă 
a colaborării multilaterale 
dintre România și aceste 
țări vecine șt prietene.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut, 
de asemenea, o informare 
cu privire la vizita efectuată 
în țara noastră de președin. 
tete Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, Yasser Arafat.

Comitetul Politic Executiv 
a subliniat însemnătatea noii 
întîfniri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ți tova
rășul Yasser Arafat pentru 
întărirea raporturilor tradi
ționale de strinsă prietenie, 
solidaritate și colaborare 
dintre Partidul Comunist Ro
mân, Republica Socialistă 
România ți Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, u- 
nicul reprezentant legitim al 
poporului palestinian.

In legătură cu unele pro- 
bleme organizatorice, Comi
tetul Politic Executiv a apro. 
bat următoarele măsuri :

- eliberarea tovarășului E- 
milian Dobrescu din funcția 
de președinte al Comitetu- 
lui de Stat al ’Planificării,

i ••••••••*••

pentru pace, pentru a nu 
permite repetarea orori
lor celui de-al doilea răz
boi mondial, a luptei pen
tru reducerea și lichidarea 
treptată a arsenalelor nu
cleare, pentru dizolvarea 
blocurilor militare.

VIENA J (Agerpres). 
Mișcarea împotriva înar
mărilor nucleare, pentru 
dezarmare se află într-o 
interdependență strînsă cu 
lupta oamenilor muncii 
pentru apărarea drepturi
lor sociale și, în primul 
rind, a dreptului la mun
că — a declarat Franz 
Muhri, președintele Parti
dului Comunist din Aus
tria. După ce a reliefat 
amploarea mișcării euro
pene pentru pace și dezar
mare, vorbitorul a arătat 
că, dacă măcar o parte 
din cheltuielile destinate 
înarmărilor ar fi utilizate 
pentru dezvoltarea pro
ducției de pace, ar putea 
fi create suplimentar mi
lioane de noi locuri de 
muncă.

pentru motive de sănătate, 
ți numirea in această func
ție a tovarășului Ștefan Bîr- 
l ea ;

- eliberarea tovarășului 
Gheorghe Stoica din funcția 
de viceprim-ministru al gu. 
vernului j

- eliberarea tovarășului ■ 
Ion M. Nicolae din funcția 
de ministru secretar de stat 
fa Ministerul Comerțului Ex- 
terror ți Cooperării Economi
ce Internaționale, șef al 
Departamentului cooperării 
economice internaționale, ți 
numirea sa în funcția de vi. 
ceprim-ministru dl guvernu
lui ;
- numirea tovarășului loan 

Totu în funcția de viceprim- 
ministru al guvernului.

Comitetul Politic Executiv 
a hotar it înființarea pe lingă 
Consiliul de Miniștri a De
partamentului pentru con- 
tractarea ți achiziționarea 
produselor agricole.

★
Comitetul Politic Executiv 

a rezolvat, de asemenea, ti
nete. probleme curente ale 
activității de partid ți de 
stat.
••••••••••••••

BONN 1 (Agerpres). Re
prezentanți ai opiniei pu
blice vest-germane au 
participat la o manifesta
ție de protest împotriva 
amplasării de noi rachete 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune pe te
ritoriul R.F.G., . acțiune, 
organizată în zona Bitburg, 
din Renania Palatinat, pe 
locul unde se preconizează 
amenajarea unei baze pen
tru rachetele „Cruise". Du
pă cum precizează agenția 
DPA, manifestația a avut 
loc ca urmare a informa
țiilor apărute în presa 
vest-germană, potrivit că
rora ău început pregătirile 
practice pentru construi
rea, la Bitburg, a uneia 
din rampele de lansare a 
noilor rachete. Participau- 
ții și-au exprimat indig
narea io legătură cu faptul 
că, ignorind protestele o- 
piniei publice vest-germa- 
ne, cercurile NATO în
cearcă să o pună In fața 
unui fapt împlinit și să-și 
realizeze planurile de su- 
pratnarmare.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie :
pustiului ; Unirea: Gră
nicerii.

Telex- 16.05
■ 7 " 16,25 Clubul

17,15 Cabinet
17,40 Muzică
17,50 1001 de
Telejurnal. 20,20 Carnet e- 
lectoraf. 20,25 Civica. 20,45 
Teatru în serial O scrisoare 
pierdută de i.t. Carogiale. 
22,00 Teieiurnol

LONEA: întoarcerea
lui Hordubal.

ANINOASA! Bronco 
Billy.

VULCAN : Cununa Pa- 
trieh: ;

I 
I.

DUPENI -
Emigrantul.
- URICANI : Jumătate
de casă fără mire.

Cultural;

Mica publicitate
VI ND Trabant 601 stra

da Independenței nr. 26 
Lupenl. (1336) •

VÎND Dacia 1100 stare 
bună. Stoica Gheorghe, Ta
ta «1 A Petrila. (1337)

VÎND urgent aparta
ment două camere central 
(cărămidă, parchet, gaze) 
Bl.. E • 23 scara 1 aparta
mentul 10 Deva între ore
le 18—20. (1342)

SCHIMB apartament 2 
camere confort I Timișoa
ra, cu apartament 3 ca
mere Petroșani — central 

-telefon 44729. (1331)
SCHIMB apartament 2 

camere București cu apar
tament 3 camere — cen
tral Petroșani. Informații 
strada Viitorului 6/4 Pe
troșani, (1332)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
519, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă. (1327)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vintilă 
Maria, eliberată de Fabri
ca de pline Petroșani. O 
declar nulă. (1328)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Popp Wilhelm Au

C O M E M O RARI

Un an de lacrimi și dor, a trecut de cînd Iubitul 
nostru soț și tată

SALAGEA IOAN
a plecat pentru totdeauna din mijlocul nostru. Sufle- 
tul lui bun nu-1 vom uita niciodată, (1300) . /'

Cu aceeași nemărginită durere amintim că azi se 
împlinește un an de la dispariția celei ce a fost mult 
iubita noastră fiică, soră, soție» nepoată

KIRSCHNER AURELIA născută AMPOIȚAN
Niciodată timpul n*u va șterge durerea noastră, 

păstrîndu-i veșnică recunoștință, flori, lacrimi și fru
moase aduceri amirite. FAMILIA. (1325)

■o

I 
I 
I
I 
I

0
11.00 Telex. 11,05 Profe

siunile cincinalului. 11,30 
Roman foileton. Docherii 
- episodul 1. 12,00 Muzică 
populară instrumentală. 
12,25 Panoramic, economic. 
12,50 Album_ coral.’ 16.00 

Viața școlii.
tineretului, 

profesional, 
populară, 

seri. 20,00

I
I
I
I

rel. eliberată de Institutul 
de miile Petroșani. O de
clar nulă. (1329)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Briș- r 
caru Rodica, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de-‘ 
clar nulă, (1330)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Bîea Nicolae, eli
berată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1335):

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Năsui Gavrilă, eli
berată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar 
nulă. (1339) -

PIERDUT carnet student 
pe numele Isac Dimitrie, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (1340)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Țugui 
Cristlnel, eliberată de 
I.M. Aninoasa. O declar 
nulă. (1341) .

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Popescu Nicolae și 
Balea Gheorghe, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declarăm nule. • 
(1343) . . ; . .

vtf
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„N-au existat niciodată 
a ti țla americani fără sluj, 
bă în perioada de după 
marea depresiune", „O zi 
tristă pentru țara noastră" 
— cu aceste cuvinte, sin. 
dlcaliștl și congresman» 
(ai opoziției, evident) au 
comentat știrea potrivit că
reia șomajul a atins 10,1 
la sută din forța de mun
că, un indice în spatele 
căruia se ascunde Cifra de 
11 300 000 de șomeri.

Aceasta este cifra ofi
cială, dar, după cum a 
remarcat cunoscutul eco
nomist Lester Thurow, eâ 
trebuie dublată, dacă i se 
adaugă șomerii neoficiali, 
dar care și ei nu au vreo 
slujbă : 2 100 000 de per
soane care lucrează după 
un orar redus, dar ar dori 
o normă întreagă ; 3 600 000 
car<x.ar dori să lucreze 
mai multe ore decît în 
prezent ; 250 000 _  300 000
de tineri între 14 și 15, ani,

care, deși n-au de lucru, 
nu sîrit considerați șomeri; 
1000 000 de muncitori se
zonieri sau cu munci spo
radice. Thurow susține că, 
dacă s-ar lua In conside
rare șl aceste grupuri, șo
majul . ar reprezen ta 17 - la 
sută din forța de muncă, 
o cifră foarte apropiată de 

. „recordul" din anii „marii 
depresiuni" — 25 la sută.

Relevind, apoi, că, in 
pofida mult trîmbițatului 
ajutor pentru șomaj și a- 
cesta este acordat doar 
pentru „mai puțin de ju
mătate din totalul șomeri
lor", „L’Unita" . subliniază 
și implicațiile acestui grav 
flagel al lumii capitalului 
și asupra realizării unuia 
dintre cele mai elementa
re drepturi ale omului, 
dreptul la muncă, și asu. 
pra altor drepturi ale o. 
mului.

„în marile state- indus
triale din Nord-est situa-

-—- :  ......———   ,    

țla economiei este conside
rată alarmantă din cauza 
crizei industriei de auto
mobile și siderurgice: în 
Illinois, Ohio și Michigan, 
șomajul este de două ori 
mai măre decît în Florida

„Strabane - orașul cu cea mai înaltă 
rată a

„Junior’s Bar" este o 
circiumă tristă în Irlanda 
de Nord, în orășelul Stra
bane, situat într-un peisaj 
idilic, la sud de London
derry. Proprietarul, în 
vîrstă de vreo 55 de ani,

Din presa străinâ
(„L’UNITA") (AGENȚIA DPA — RJ. GERMANIA)

și Texas și nu exagerăm 
dacă vorbim de o adevăra
tă degradare economică, 
socială, urbană și psiho
logică. Un. studiu efectuat’ 
recent corela creșterea 
șomajului cu cea a morta
lității, sinuciderilor, omu
ciderilor, - alcoolismului, 
consumului de droguri, cu 
creșterea numărului per
soanelor care ajung în cs_ . 
picii si închiscrj".

se numește John P. O’Ka- 
ne. El știe totul despre 
or.aș. șj. despre cei 12 000 
locuitori ai săi, deoarece, 
de 21 de ani, e deputat 
independent în consiliul 
municipal. Iar orașul de
ține un trist record — 
peste 40 la sută 
iație nu are ' un 
muncă. Aceasta 
dublul mediei
pe. ansamblul. 1

i din popu_ 
i loc de 

reprezintă 
șomajului 

Irlande; de

i șomajului tio Europa"
Nord și aproape de patru sfișiată de lupte politico :
ori mai mult decît în ge- devine aproape automat
neral în Marea Britanie. «n dezavantaj. Iar Strafea-
„Peste puțin timp, aici ne și-a pierdut jspatele
vor exista mai mulți șo-' .frontului" prin împărți- 
meri decît lucrători", emi- ’ 1 ’
te profeții John. „Aici a. 
normalul devine normai".

— „De cînd stau lucru
rile astfel ?“

— „De cînd țin eu min
te". Calea ferată, canalul 
și portul nu funcționează 
de 30 de ani. Singura fa
brică a orașului oferă 700 
de locuri de’muncă. Odi- 

dinioară important centru al Tatăl Reginei s-a 
construcțiilor de nave și al 
industriei textile, Strabane 
a devenit, astăzi— după 
cum afirmă John —, „pe
riferia periferiilor", în 
plus, el este în mod spe
cial „pedepsit". Comuni
tatea care locuiește 
este catolică, ceea ce 
tr-C Irlandă de Nord
mi n.a iă. .de o rștestanți:

aici 
în. 
do

si

rea insulei^ devenind oraș 
de frontieră cu Republica 
Irlanda,...

Emigrarea nu este nici 
ea o soluție.'Vreme de se
cole, irlandezii loviți de 
criză au plecat în Marea 
Britanic, Europa sau peste 
ocean. Dar astăzi mina de 
lucru prisosește și acolo, 

angajat 
ca muncitor/ în Republica 
Irlanda, la riumai cîteva 
sute de metri de oraș, pe 
celălalt mal al rîplui Fojle. ■ 
Dar salariul plătit .în mo
neda „săracului" . Pieței ’; 
comune se micșorează dra
matic cînd este schimbat 
în lire sterline

(AGERPRES)
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