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Sub președinția tovarășului Nicoiae 
T Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, luni, G decembrie, a a- 
vut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat Raportul privind proiectele 
Bugetului de Stat și Planului financiar 
centralizat pe anul 1983, elaborate în spi- 
Titul orientărilor și sarcinilor stabilite în 
documentele Congresului al XII-lea al 
P.C.R. și pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu.

S-a subliniat că nivelurile propuse în 
aceste proiecte au în vedere indicatorii 
producției industriale și de eficiență cu
prinși în proiectul Planului național unic 
pentru anul următor și sînt corelate 
prevederile din programele speciale 
tocmite pe sectoare de producție.

Activitatea de fundamentare a indicato
rilor economici și financiari a fost orien
tată în direcția creșterii mai accentuate 
a eficienței în toate domeniile, sporirii 
veniturilor și asigurării unui regim sever 
de economii, consolidării echilibrului bu
getar, financiar-nionetar și valutar, întă
ririi ordinii și disciplinei în utilizarea 

arselor financiare ale economiei națio
nale, aplicării ferme a noului mecanism 
economico-financiar.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
prevederile celor două proiecte asigură 
resursele financiare pentru dezvoltarea 
planificată a industriei și agriculturii, a 
tuturor ramurilor economiei naționale, 
pentru finanțarea acțiunilor social-cultu- 
raie, de administrație, apărarea țării, pre
cum și pentru restituirea unei părți din

datoria externă și a dobînzilor aferente.
Proiectul Bugetului de Stat însumează 

la venituri și cheltuieli 301,9 miliarde lei. 
Prevederile bugetului se bazează pe creș
terea în anul 1983, a produsului social cu 
4,1 la șută, a valorii producției marfă in
dustriale cu 6,6 la sută, iar a celei nete 
cu 8 la sută, a valorii producției globale 
agricole cu 5,1 — 5,6 la sulă, reducerea 
cheltuielilor totale la 1000 Iei producție 
marfă cu 1,5 la sută.

Analizîndu-se proiectul Planului finan
ciar centralizat pe 1983, s-a arătat că, 
pe baza dezvoltării susținute a producției 
materiale, reducerii cheltuielilor de pro
ducție și de circulație, ridicării eficienței 

'economice în toate sectoarele de activi
tate, se asigură, în anul următor, resur
sele necesare acoperirii integrale a sar
cinilor prevăzute în Planul național unic.

In vederea înfăptuirii obiectivelor și 
sarcinilor cuprinse în proiectele Bugetu
lui de Stat și Planului financiar centrali
zat pe anul 1983, Comitetul Politic Execu
tiv a cerut ministerelor, consiliilor popu
lare, centralelor. întreprinderilor și ce
lorlalte unități socialiste, organizațiilor 
financiar-bancare să acționeze pentru a- 
piicarea fermă a mecanismului economi- 
co-financiar, realizarea unei înalte efi- 
ciențe economice, pentru punerea în func
țiune la termen a fondurilor fixe și scur
tarea duratei de execuție a investițiilor, 
pentru creșterea eficienței comerțului ex
terior, îndeosebi a exportului, prin îmbu
nătățirea structurii acestuia.

(Continuare in pag. a t-a)
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Productivități 
sporite în abataje

Colectivul de ia secto
rul î al minei Lupeni a 
reușit să extragă în luna 
noiembrie peste 2000 tone 
de cărbune cocsificabil 
peste plan. Minerii 
sectorului au început și 
această ultimă lună a 
anului cu realizări cumu- 
Iînd deja peste 350 tone 
de cărbune suplimentare 
sarcinii de plan la zi.

Productivitatea mun
cii pe sector a 
fost depășită în medie 
eu 300 kg pe post. Re
zultate deosebite au ob
ținut brigăzile conduse 
de Dumitru Tămirș, Va- 
sile Iușan, Ioan Divri- 
ceanu si Ioan Benko.

Un domeniu

de afirmare

în economia

Văii Jiului

nea, dintre unitățile care 
nu au plan de
I.C.P.M.C. Petroșani

Realizarea sarcinilor 
destinate exportului

Unităților economice din 
municipiul Petroșani le 

'•Aîii’ne. sarcina realizării 
in acest an a unor produ
se pentru export în valoa
re de peste 51 milioane 
lei, cifră mult superioară 
realizărilor din anii pre- 
cedenți. Unitățile care au 
sarcini în acest an pentru 
export sînt întreprinderea 
de tricotaje Petroșani, în
treprinderea de confecții 
Vulcan, U.F.E.T. Petro
șani, Ocolul silvic Petro
șani și Ocolul Silvic Lu
peni. Ponderea producției 
destinate partenerilor ex
terni o dețin cele două 
întreprinderi ale industriei 
ușoare din Petroșani și 
Vulcan, constfu.te în Va
lea Jiului la indicațiile 
conducerii superioare de 
partid. Iată de ce aceste 
colective întîmpină apro
piata Conferință Naționa- 

■C !ă a partidului eu realizări 
valoroase. De aseme-

stat,
____ . a e- 

xecutat studii și proiecte 
pentru parteneri străini, 
în primele 10 luni, în va
loare de- 6,3 milioane lei, 
realizîndu-și planul in
tern pe acest an ‘ prin pro
iectarea unei mine cu o 
capacitate de 1,2 m licane 
ture pe an și a unei uzine 
de spălare a cărbunelui 
cu o capacitate de 1,8 mi
lioane tone pe an.

In scopul realizării pro
ducției planificate la ex
pert, organeic și organi
zațiile de partid din unită
țile economice amintite 
i.i analizat din timp cu 
forurile tutelare, cu între- 
pt înde rile de comerț ex- 
tetiur și în analize' deca
dal e șt lunare la comite
lui municipal de partid, 
modul în care conduceri
le unităților au creat con-

i

(Continuare tn pay. a Z-a)

Brigada condusă de minerul Ilie Graure este 
una din formațiile de lucru fruntașe de la sectorul 
XI investiții al minei Petrila, care a îndeplinit deja 
sarcinile anului 1982. In imagine brigadierul (primul 
din dreapta) alături de doi ortaci.

Foto : Șt. NEMECSEK ’
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• Rubrica „Retrospec
tivă fotbalistică — Jiul Pe
troșani" (V)

0 Clasamente finale la 
încheierea turului cam
pionatelor de fotbal. .
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Vibrantă manifestare a 
unității minerilor, construc
torilor, energeticienilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului in jurul 
partidului, cetățenii mu
nicipiului Petroșani și-au 
exprimat la 21 noiembrie, 
puternica adeziune și an
gajare la politica : internă 
și externă: a partidului și 
statului nostru,., de înfăp
tuire neabătută a hotărî ri- 
lor Congresului al X.Il-lea 
al P.C.R., a indicațiilor și 
îndemnurilor tovarășului 
Nicoiae Ceausescu, secre
tar generai al partidului, 
exprimînd opțiunea fermă 
de a continua și dezvolta 
procesul înnoitor 
trucție socialistă

de cons- 
din acest

important bazin carboni
fer al patriei.

Ieri dimineață. la Casa 
de cultură din Petroșani 
s-au desfășurat lucrările 
sesiunii de constituire a 
Consiliului popular muni
cipal, eveniment aflat sub 
semnul liotărîrii tuturor 
oamenilor muncii de â în
făptui obiectivele stabili
te : de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân, de a asigura o cali
tate superioară în viața 
sociăl-economică a muni
cipiului. La lucrările se
siunii a luat parte tovară
șul Stelian Popescu, vice
președinte al Consiliului

(Continuare în pap a 2-a)

Membrii Comitetului executiv 
al Consiliului popular 

ai municipiului Petroșani
pre-

VI-

Faur Viorel
,ședințe

FîliP Lazăr — prim-vi- 
cepreședinte <t,

Filipovici Adrian 
cepreședinte

Iovănefcu Constantin
— vicepreședinte

Nicola Aurel — vice
președinte

Secrieru Mircea — vi
cepreședinte.

Bîcoi Vasile — membru 
Dîrlea George — mem

bru

Iacob Francisc — mem
bru

Karacsony Adriana — 
membru ■

Lăsat loan — membru 
< Lazăr loan — membru

Kelemen Iosif — nKm- 
bru :

Negru Victor — mem
bru

Nccșa Felicia — mem
bru

Șerb Miron — membru
Todor Alexandru — 

membru

Prezență sub așteptări
care este prea închisă 
pentru ceea ce vrea să 
simbolizeze tematica, in 

.___ contextul unei scenogra-
că formațiile care s-au fii bine realizate de Ște- 
prezentat la faza orășe
nească n-au dovedit ni
velul artistic cerut. 
I.U.M.P., deși s-a prezen
tat în concurs cu multe
."iwltlIlrmiillUHtn'-

Festivalul național 
„Cîntarea României**

„numere", a excelat prin- 
tr-o brigadă artistică ne
pregătită, iar corul tine
retului, deși a impresio
nat prin număr, n-a lă
sat aceeași impresie
prin calitatea" vocii, da
torată credem alegerii
unor piese de-a dreptul nirea" și altele nu 

de prezentat cu nici o for
mație artistică. Ce fel de 
activitate culturală exis
tă în aceste întreprin
deri ? Cum raportează, 
comitetele de partid res
pective, îndeplinirea sar
cinilor ce le revin din

Val. URICANEANU

nuit, mai puțin ținuta* 
vestimentară care a 
creat un aspect neplăcut.

în rest, putem spune

■Doar câteva elemente 
noi la faza orășenească 
de la Petroșani a Fes
tivalului. național „Cîn- 
tarea României", desfă
șurată sîmbătă la Casa 
de cultură. Este : vorba 
de teatrul folcloric „Pă
cală argat" care s-a pre
zentat corespunzător, de- 
sigur cu unele discre

panțe care aU făcut ca 
Spectacolul să nu „curgă", 
și cei doi folkiști ■— Vir
gil Stratulat și Florentin 
Btidea deVeniți cunoscuți 
publicului prin modul 
în care știu să-și stăpî- 
nească chitara și. vocea. 
La aceasta se mai poa
te adăuga prezența în 
concurs a muzicii culte, 
urmare a sprijinului a- 
cordat de Casa de cultu
ră și prof. Hora țiu A- 
lexandrescu, fervent pa
sionat al artei. S-a evi
dențiat orchestra de ca
meră (cu un număr încă 
mic de instrumentiști), 
trio-cameral (Mariana 
Petrescu, Adina și Hora- 
țiu AlexandrOscu), solo 
vioară, pian și violoncel. 
Grupul cameral „Armo
nia" dirijat de prof. A- 
drian Schwaițcr s-a 
prezentat la nivelul obiș-

fan Barath. Nici școala 
populară de artă tiu s-a 
prezentat la nivelul aș
teptărilor, deși este 
instituție specializată 
acest sens. Cu trei 
turi (acordeoane, 
fon și clarinet) și

i

î
v
î

y
X

I
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benzilor. \

Vom închide orice „robinet" al risipei
Decretul

Cpnsiliului de 
Stat privind 

reducerea 
consumului 

de energie, ga
ze naturale și 
combustibil a 
avut un larg 
rîndul oamenilor muncii 
de ia I.M. Dîlja. Rezulta
tele obținute de minerii 
de la Dîlja pe primele ze
ce luni ale acestui 
atît la extracția de 
bune (unde am înregistrat 
un minus de 56 000 tone) . 
cît și la obținerea unei 
producții cît mai mari cu

> consumuri reduse de- e- 
nergie electrică nu- sînt 
in măsură să ne mulțu-

an, 
căr-

mească. Consumul de 
iiergie electrică pe tona 
de cărbune extras a fost 
depășit în medie cu 7,64 
kWh și aceasta în condi
țiile cînd nu s-au. realizat 
sarcinile de plan. Această 
neîncadrare în consumul 
pe unitatea de produs a- 
re la bază unele cauze o- 
biective, cum ar fi cazul 
evacuării sterilului (în ce
le zece luni 14 831 tone)

pentru care 
nu avem cotă 
de energie și 
deci crește 
consumul pe 
tona de căr
bune, dar și 
cauze subiec

tive cum este cazul func
ționării în gol a unor uti
laje cum ar fi transportoa
re TR-3 care consumă 33 
kW pe oră și a 
Să ne oprim puțin numai 
la banda 19 cu o lungime 
de 200 m și un consum de 150 ț

Ioșif GONCZY,________ . . *
inginer șef electromecanic, ț

*

I.M. Dîlja

rConțtnuar • in sag. a t-a,

pretențioase. Grupul 
recitatori al Casei de 
cultură („Sete de lumi
nă") este anemic, ne
pregătit pentru a se pre
zenta la concurs cu alte 
formații de acest gen 
din Valea Jiului. Dansul 
tematic poate intra în 
competiție acordîndu-se 
atenție mai mare ritmu
lui mișcării, costumației

o 
în 

due- 
saxo- 

trei 
solo (vioară și pian), nu 
putem afirma că se â- 
cordă atenția necesară 
reprezentării școlii în 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României'**

Subliniem de 
nea, faptul că la 
orășenească de la Petro
șani, unele întreprinderi 
cum ar fi : I.M. Dîlja, 
I.M. Livczeni, I.C.M.M., 
T.C.H., cooperativa „U- 

s-au

ascme-
faza

(Continuare in pag. a Z-a>
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Angajare fermă 
a tinerilor preparatori 

pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan

(Urmare din pag, 1) democratism al societății

Recent a avut loc con ■ 
ferința organizației U.T.C. 
de la pi-eparația Petrila. 
Darea de seamă prezenta
tă la conferință a oglindit 
realizările de seamă ale 
colectivului preparațlei în 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție, 
contribuția însemnată a 
tinerilor preparatori la a- 
ceste realizări. Un număr 
de peste 290 tineri, se su
blinia în darea de seamă, 
au fost antrenați în acest 
an în întrecerea socialistă, 
multi dintre ei, între care 
Aurel Prlslopean, Octa
vian Tomuța, Marinela 
Marindescu, Agneta Cio- 
cîltea, Doina Brusturea- 
nu, Ioszâ Mariana, Dumi
tru Voica, 
Nicolae Dună 
sînt fruntașii 
în producție. 
Contribuția 
prețioasă pe 
care tinerii 
preparatori o 
aduc la îndeplinirea sar
cinilor de producție se 
cit sorește în bună măsură 
grijii ce se acordă ridică
rii calificării lor. Anul 
acesta la preparația Pe- 
trila au funcționat trei 
cursuri, pentru ridicarea 
cal licării tinerilor, în me
seria de preparatori, elec
tricieni și sudori, unde au 
fost cuprinși 83 de tineri. 
De remarcat că în afara 
procesului de producție, 
tinerii au participat la di
ferite acțiuni organizate 
de comitetul U.T.C. Prin 
muncă patriotică, tinerii 
au colectat o însemnată 
cantitate de fier vechi, au 
efectuat modificarea și 
montarea distribuitorului 
general de abur din pre- 
parație, rectificarea de 
brățări TH pentru I.M. Pe
trila. De asemenea, tinerii 
preparatori au prestat pes
te 1000 ore muncă patrio
tică ia înfrumusețarea o- 
rașuiui și a uzinei.

Participanții la dezba
teri au arătat că realizări
le organizației U.T.C. pu
teau fi mai bune dacă în 
activitatea . comitetului

U.T.C. nu s-ar fi manifes
tat 6 serie de lipsuri. Tî- 
nărul Gheorghe Arșoi în 
cuvîntul său spunea : „Co
mitetul U.T.C. nu a desfă
șurat o muncă colectivă, 
nu a îndrumat organizați
ile de bază spre a pune 
în discuția adunărilor ge
nerale cele mai acute pro
bleme din munca tineri- 
loi“. Gheorghe Brustu- 
țeanu și Sever Gheban au 
scos în evidență faptul că 
organizația U.T.C. nu a 
acordat atenția cuvenită 
atragerii tinerilor la mun
ca culturală. „La prepăra- 
ție, arătau vorbitorii, a 
existai- o brigadă artistică, 
care ia început a desfășu
rat o activitate rodnică, 

cu timpul în
să, nefiind 
îndrumată și 
sprijinită, bri
gada s-a des- 

'trămat11. Ute- 
cistul Alexan
dru Băiețo- 

iu a criticat slaba preo
cupare a birourilor orga
nizațiilor de bază pentru 
atragerea tinerilor la ac
țiuni ce se desfășoară la 
club. Participanții la dez
bateri au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbună
tățirea activității organi
zației U.T.C. din prepara- 
ție. Ei au recomandat nou
lui comitet să organizeze 
lunar „ziua secretarilor 
U.T.C.11, să îndrume înde
aproape organizațiile de 
bază, să fie mai aproape 
de munca și preocupările 
tinerilor.

Propuneri concrete s-au 
făcut și în ceea ce pri
vește atragerea tinerilor 
la creația tehnico-științi- 

' fică, la îmbunătățirea ca
lității, la întărirea ordinii 
și disciplinei.

Tinerii de la prepara- 
țiâ Petrila au dat expre
sie, în cadrul conferinței, 
hotărîrii " lor de a depune 
eforturi susținute. . pentru 
îndeplinirea în mod e- 
xemplar a sarcinilor de 
plan. ' ' ' •

Emilian DOBOȘ, ; 
corespondent

Alegeri
în organizațiile U.T.C.

popular al județului Hu
nedoara.

în conformitate cu Le
gea de organizare și func- putații Consiliului popular 

municipal.
2 — Alegerea Comitetu

lui executiv al Consiliului 
popular al municipiului Pe
troșani.

3 — Depunerea jurămîn- 
tului de către membrii' 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular mu
nicipal.

ționare a consiliilor popu
lare, lucrările primei părți 
a sesiunii au fost conduse 
de un prezidiu al cărui 
președinte a fost desemnat 
tovarășul Nicolae Popescu, 
decan de vîrstă al depu
taților în Consiliul popu
lar municipal, deputat în 
circumscripția 
municipală nr. 
aleâsă, apoi, comisia 
validare a legalității 
gerii deputaților, 
care va funcționa 
treaga perioadă a 
tului consiliului 
municipal. La 
de la 21 noiembrie, pentru 
cele 55 mandate de depu
tat au candidat 105 
tățeni. După validarea 
legerii deputaților, a fost 
declarat ca fiind constituit 
Consiliul popular al 
nicipiuluî Petroșani, 
baza Legii electorale 
fost declarați aleși în 
siliul popular 
55 de deputați.

Sesiunea a adoptat 
unanimitate 
ordine de zi :

electorală 
6. A fost 

de 
ale- 

comisie 
în în- 
manda- 
popular 

alegerile

ce-
a-

mu- 
în 
âu

Con-
municipal

în
următoarea

1 — Depunerea jurămîn-
tului de credință și devo- noastre socialiste, atit de 
tament față de Republica sintetic exprimat la 
Socialistă România și po- noiembrie, cînd corpu!

lectoral din Valea Jiului 
și-a ales reprezentanții în 
Consiliul popular munici
pal, oameni ai muncii ca
re, împreună cu cetățenii, 
vor contribui efectiv și 
multilateral la dezvoltarea 
Văii Jiului în -noua legis
latură.

La punctul .doi al ordi
nii de zi sesiunea a ales 
în unanimitate, prin vot

porul român, de către de-

4 — Alegerea comisiilor 
permanente pe domenii de 
activitate ale Consiliului 
popular municipal.

Lucrările sesiunii Con
siliului popular municipal 
au fost marcate de carac
terul solemn al depunerii 
jurămîntului de credință 
de către deputății aleși la 
21 noiembrie. Acest mo
ment se află sub puterni
ca impresie a profundului

Prezență sub așteptări
(Urmare din pag 1)

plenara C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie a.c. la e- 
xigențele căreia trebuie 
să ne raportăm activita
tea 1 Din motive organi
zatorice — se pare — 
n-au participat la .faza 
orășenească brigăzile ar
tistice de la- comerț și 
I.C.P.M.C., grupul satiric 

- și montajul literar-artis- 
tic, ambele ale Casei de 
cultură. Care-i activita
tea acestor formații dacă 
nu participă nici măcar 
la concursul care se or
ganizează o dată pe an ? 
Factorii vizați pentru

aceste deficiențe trebuie 
să întreprindă măsurile 
necesare în vederea a- 
cordării unei mai mari 
atenții activității cultu- 
ral-artistice, pentru a 
participa cu toate forțe
le în această generoasă 
întrecere a muncii și 
creației care este _ Festi
valul național „Cîntarea 
României11.

'Urmare din pag. I)

21
e-

Vom închide orice robinet al risipei
(Urmare din pag. 1)

kW pe. oră. Această 
bandă normal pentru a 
evacua producția de căr
bune în condițiile cînd este 
încărcată Ia capacitate, ar 
trebui să funcționeze a- 
preximativ 1,5— 2 ore pe 
fiecare schimb, în realita
te ca funcționează apro
ximativ 5 ore, deci 
consum suplimentar 
peste 450 kWh. ,

Cu toate că producția 
de cărbune extrasă în ce
le 10 luni nu s-â încadrat 
în consumul pe unitate de 
produs, totuși pe mină 
s-au înregistrat economii 
la consumul de energie e- 
lectrică. Au fost economi
siți în această perioadă 
3839 MWh. Aceste econo
mii nu s-au făcut pe sea
ma nerealizării producției 
fizice de cărbune, dovadă

un 
de

luna noiembrie cînd pla
nul la producția fizică 
fost realizat în
de 102,2 la sută, la consu
mul de energie electrică

a
proporție

mul de energie electrică 
pe această lună am înre
gistrat 
kWh.

Față 
trecut, 
am redus 
nergie electrică 
kWh/tonă, ceea ce arată 
că au fost preocupări din 
partea colectivului pentru 
reducerea acestor consu
muri. în ceea ce privește 
consumul de energie elec
trică pe schimburi, proble
ma este rezolvată întrucît 
repartizarea este de 104 la 
sută în schimbul I (cel 
mai încărcat) și 97 la sută 
în schimbul IV, deci o 
diferență de numai 7 la 
sută între cel mai încăr
cat schimb și cel mai , 
slab plasat.

economii de 205 180

de 
pe

perioada
11 luni
consumul de e-

cu 1,33

anului 
de zile

i-

Pentru reducerea în 
contirțuare a consumului 
de energie electrică trebu
ie să urmărim mai îndea
proape reducerea la ma
xim a pierderilor de aer 
comprimat în rețele, să re
ducem la minim funcțio
nările în gol ale utilajelor, 
utilizarea la capacitate 
nominală a instalațiilor 
de extracție. De asemenea 
trebuie raționalizat ilu
minatul de la suprafață.

Prin modificarea pro
gramului de lucru la per
sonalul TESA și de supra
față în perioada de iarnă 
vom economisi, de aseme
nea, mulțl kWh. în conti
nuare vom căuta să urmă
rim îndeaproape respec
tarea acestor măsuri, astfel 
îneît energia electrică 
consumată pe tona de căr-, 
bune extras să fie în con
tinuă scădere la mina 
Dîlja.

dițiile necesare îndeplini
rii sarcinilor Ta export pe 
acest an. O atenție deose
bită a fost acordată pre
gătirii fabricației pentru 
fiecare produs în parte, 
lansării în execuție a unor 
produse noi, îmbunătățirii 
calităților produselor des
tinate pieții externe, com
petitivității acestora, pen
tru a face față exigențe
lor impuse de beneficiari, 
’ndeosebi la produsele tri
cotaje, confecții. lemn, ce
luloză fag și fructe de 
pădure;

în această perioadă a 
fost asigurată moderniza
rea tehnologiilor de fabri
cație, a crescut gradul de 
uti’izare a liniilor tehno
logice, -s-a îmbunătățit ac
tivitatea de întreținere și 
reparații la întreprinderea 
de tricotaje Petroșani și 
la întreprinderea de con
fecții Vulcan.

Activitatea de export 
a fost impulsionată prin

• CABINET METO
DIC. Din inițiativa co
mitetului sindicatului, de 
Ia I.M. Lupeni se ame-' 
najează un cabinet me
todic, în care vor fi ex
puse planșe, grafice, cărți, 
alte materiale de in
formare și documentare 
pentru organele alese ale 
sindicatului, pentru toți 
oamenii muncii de la 
mină. (A.M.)

• ÎN CONTUL ANU
LUI 1983. Librăria 
viu Rebreanu" din 
peni (șef Unitate Traian 
Jimboreanu), care în tot 
cursul anului s-a clasat 
pe primul loc între uni
tățile de profil pe județ, 
din data de 15 noiembrie, 
desface mărfuri în con
tul anului 1983. Pe 11 
luni din acest an, unita
tea respectivă a depășit 
planul valoric cu 450 000 
lei.
• IARNA POATE SA 

VINA I Primii iubitori ai 
ieșirilor montane în se-

„Li- 
Lu-

zonul hibernal, care au 
fost prezenți duminică 
la <•' hă Pasul Vîlcan, 
ai. , i întîlni aici, ca 
întotdeauna, o atmosferă 
primitoare și... călduroa
să, asigurată de cabanie
rul Alexandru Vass. în 
plus, inimoșii susținători 
al acțiunilor patriotice, 
care se desfășoară aici, 
pentru ca turiștii să se 
simtă cît mai bine „timo
nier" fiind apreciatul Lor
ii Deac — au definitivat 
un punct de intervenții 
în genul amenajărilor 
salvamont.

• ORAR... FANTOMA? j 
Pentru locuitorii cartie- I 
rului Sohodol — Paro- I 
seni, unitatea de „Legu- I 
me-fructe“ din cartier nu 
este de un real folos ! De 
ce? Pentru simplul mo
tiv că lacătul de pe ușă 
(cu o frecvență... nedori
tă) îi împiedică să facă 
cumpărăturile necesare. 
Pînă cînd. acest orar... 
fantomă ?

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

lare, ,în prima sa sesiune 
Consiliul popular munici
pal a ales numărul și 
componența comisiilor per
manente pe principalele 
ramuri și domenii de acti-. 
vitate corespunzătoare spe
cificului și nevoilor social- 
economice locale. Au fost 
alese următoarele comisii 
permanente : comisia pen
tru gospodăria 
și locativă ; comisia 
tru construcții, 
ră, sistematizare ; 

”pentru comerț, 
nare, prestări 
și agricultură ; 
pentru cultură, 
muncă și prevederi sociale; 
comisia pentru plan — bu
get — finanțe, juridică 
și administrație locală.

în cadrul lucrărilor se
siunii tovarășul Viorel 
Faur a relevat semnifica
ția politică și social-eco- 
nomică a alegerilor de la 
21 noiembrie, . exprimîn- 
du-și convingerea că, prin- 
tr-o unitate de gîndire și 
acțiune cu toți deputății, 
cu toți cetățenii Văii Jiu
lui, se va contribui în mod 
eficient la dezvoltarea Tfe 
conomico-socială a nhrtfi3‘“ - 
cipitriui Petroșani. în în> 
cheierea lucrărilor de cons
tituire a Consiliului popu
lar municipal a luat cu
vîntul tovarășul Stelian 
Popescu, care â subliniat 
că sarcinile economice Și 
sociale deosebit de impor
tante care revin Văii Jiu
lui în anii următori cer o 
activitate de calitate su
perioară din partea depu
taților în Consiliul popu
lar municipal — cetățeni 
cu muncă și viață exem
plară, a căror 
încredințată de 
Văii Jiului, este 
afla permanent, 
înnoitor, în fruntea 
nilor muncii din 
vechi și important

comunală 
pen- 

arhitecțu- 
comisia 

aprovizio- 
de servicii 

■ comisia 
sănătate,

direct, Comitetul executiv 
al Consiliului popular al 
municipiului Petroșani. A- 
probînd în unanimitate de 
voturi propunerea Con
siliului municipal al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, sesiunea 
l-a ales în funcția de pre
ședinte al 
popular al
Petroșani
Viorel Faur.
nimitâte de 
ții au ales, 
componența 
executiv 
popular municipali 

într-o atmosferă solem
nă, membrii Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular municipal au de
pus jurănlîntul de credin
ță față de Republica So
cialistă România și popo
rul român,

în conformitate cu Le
gea de organizare și func
ționare a consiliilor popu- minier al țării noastre.

Consiliului 
municipiului 

pe tovarășul 
Tot în una- 

. voturi deputa- . 
de asemenea, 

Comitetului 
al Consiliului

datorie, 
locuitorii 
de a 
cu

se 
spirit 
oame- 
acest 

centru

sarcinilor destinate export ului
măsurile adoptate în a- zarea cu efort'suplimentar 
nalizele de la comitetele 
municipal șl orășenești de 
partid și din consiliile 
oamenilor muncii de la u- 
nitățile economice cu sar
cini la export, în urma 
cărora s-a hotărît ca pe 
frecare întreprindere, ate
liere, secții să fie reparti
zați membri' acestora, ca 
re au urmărit realizarea 
ritmică a producției fizi
ce și au ac. rdat sprijin 
în soluționarea probleme
lor ivite. Au fost între
prinse măsuri, pentru îm
bunătățirea aprovizionării, 
organizarea <i perfecțio
narea calificării foiței de 
muncă specializarea aces
teia, asigurarea asisten
ței tehnice de către cadre 
corespunzător pregătite, 
urmărirea pe faze tehno
logice a calității produse
lor, precum și îmbunătăți
rea activității tehnice de 
creație, pentru lărgirea 
gamei x.rtimentale pen
tru expert. La toate uni
tățile cu sarcini la export 
au fost activizate comisi
ile de export de pe lîngă 
c.o.m., reușindu-se să se 
seu’•teze termenele de in
troducere în fabricație a 
articolele: noi, rezolvîn- 
du-se in timp util detali
ile o» fiec'ire comandă în
că din atelierele de crea
ție.

Pentru finalizarea cu 
bune rezultate a sarcinilor 
anuale la export, la între
prinderea de tricotaje Pe
troșani, s-a desfășurat în 
luna noiembrie o febrilă 
activitate, în două schim
buri, pentru 
nor comenzi 
din partea 
străini. S-a

I 
I
I
I

onorarea u- 
noi, primite 

partenerilor 
reușit mobili-

a întregului personal mun
citor, pentru realizarea în 
termen a comenzilor pen
tru Cinstirea Conferinței 
Naționale a partidului cu 
realizări demne. La 
întreprinderea de confec
ții Vulcan se acționează 
hotărît pentru îmbunătă
țirea organizării produc
ției și a muncii, întărirea 
ordinii și disciplinei în 
vederea realizării sarcini
lor suplimentare la export 
ce revin întreprinderii în 
luna decembrie. Ambele 
întreprinderi au condiții 
temeinice create. pentru 
depășirea substanțială a 
prevederilor în domeniu. 
La U.F.E.Ț. Petroșani se 
are în vedere asigurarea 
desfacerii și primirea fruc
telor în timp util pentru 
produsele destinate ex- > 
portului, îndeplinirea sar
cinilor la celuloză de 
fag, la cherestea de răși- 
noase și mangal. Cele do
uă ocoale silvice acționea
ză în continuare pentru 
recoltarea vînatului, în a- 
șa mod îneît să 
rea (zarea planului și 
acest sortiment"

In această etapă de 
șit de- an se impune 
tru toate conducerile 
lective din unitățile 
sarcini la export, 
organele și 
de partid din acest 
meniu să acționeze hotă
rît și prioritar pentru 
soluționarea la timp a tu
turor problemelor ce con
diționează realizarea pro
ducției destinate livrării 
pe piața externă — așa 
cum există create condi
ții la această dată — șî, 
acolo unde este posibil, 
să se valorifice integral J 
posibilitățile de livrare a 
unor produse suplimentare.

asigure 
la

sfîr- 
pen- 

co- 
cu

pentru 
organizațiile 

do-



7“' Cite speranțe punem în... speranțe ?
în cadrul grupei de la 

Timișoara a competiției 
dedicate jubileului Repu
blicii, Jiul a fost învinsă 
de „Poli" (0—3), Corvinul 
(1—2) și a terminat la e- 
galitate cu A.S. A. 
în turneul de sală 
tetelor respective, 
ția din Vale a

. Corvinul (10—8), dar 
finală a fost întrecută la 
limită de fotbaliștii gaz
delor (9—10). Nu . asupra 
meciurilor propriu-zise 
am vrea să stăruim, ne 
exprimăm doar o . nedume
rire — în vreme ce alte 
divizionare A au găsit pri
lejul să încerce jucători 
din eșaloane inferioare, 
chiar juniori, Jiul și-a 
trimis prima echipă, doar 
Catțg/, K’eagu și Muia au 
fost 'îțîîbcuiți de rezerve
le formației, de seniori. 
Meciurile fără miză, de 
regulă, servesc la familia
rizarea jucătorilor tineri 
cu confruntările seniori
lor, nu odată contribuie 
chiar la titularizarea lor;

Susține această 
ție comportarea 
a formației de 
speranțe în turul campio
natului 
Cu 19 
clasat 
viugînd 
tate 
lbr : Steaua (1—Q), Corvi
nul (2—0), F.C. Olt (6—0) 
etc. Celor șapte 
li s-au adăugat 5 drawuri, 
dintre care numai unul 
pe teren propriu cu Dina
mo (1—1). Bunele rezulta
te demonstrează o sănă
toasă schimbare de optică 

■la nivelul conducerii clu
bului, o mărturisește an
trenorul Gogu Ton ca.

. J — Formația noastră cu
prinde cei mai buni ju
niori ai clubului și 6 re
zerve de la echipa mare ;

. față de altădată, pregătiri
le aifvțjsț privite cu mai 
multă seriozitate, la nive-

(4—4). 
al sex- 
forma- 
depășit 

în

afirma- 
meritorie 

tineret-

în

în desfășurare, 
puncte, Jiul s-a 
pe locul VIII, in
formații bine co- 
întrecerea cadeți-

victorii

lul cerințelor diviziei A. 
S-a 'instaurat un climat 
fertil de muncă, concreti
zat prin disciplină în te
ren și în afara lui. Ținem 
o strînsă legătură cu șco
lile. Cîștigul noii ediții 
se manifestă în plusul de 
responsabilitate a 
rilor, dorința lor 
mare.

Formula tactică
3 — 3, 
a servit echipei, a pus în 
valoare calitățile persona
le ah jucătorilor, rezulta
tele au atras atenția, sa
lutar este faptul că antre
norul principal Vlad ma-

jueăto- 
de afir-

1 — 4
utilizată și acasă,

W.WZZfZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZ/.WZ/ZZW

Retrospectivă 
fotbalistică — 

Jiul Petroșani (V) ; 
rZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZi ’

'nifestă un interes deosebit 
pentru eșalonul cadeți- 
lor. Și nu numai el. Ast
fel, Hentzel (născut în 

1967),Șimianu, Țoma, Neagu 
și Kalman au fost chemați 
la trialurile pentru defini
tivarea loturilor U.E.F.A., 
vor fi testați în continua
re. Compartimentul forte 
al echipei este mijlocul, 
acolo unde evoluează 
Ceuță, Cristea și un senior 
(Vînătoru ori Vesa, Muia 
sau Șumulanschi), ceea 
ce este însă demn de 
luat în seamă, în „redute
le" adverse acționează ă- 
tacanți de meserie : Hen
tzel, Nasta, Toma (Colceag), 
numărul golurilor (27) i- 
lustrînd aplombul celor 
dornici de afirmare. în 
consecință, Jiul a căpătat 
personalitate, mobilitatea, • 
spiritul ■ colectiv, dăruirea, 
iată atuurile cadeților, care 

aduc astfel probe incontesta
bile că și în Vale „nasc"... 
fotbaliști. De altfel, prede
cesorii juniorilor de azi : 
Stanei, Crecan, Gîtan, Flo-

rescu prind jocuri în pi
cioare în cadrul diviziona
rei C, Minerul Paroșeni. 
Ce se poate face însă ca 
pepiniera proprie să ser
vească interesele divizio
narei A ?

Formația de tineret-spe- 
ranțe trebuie ' să devină 
rampă de lansare a talen
telor, nu numai cu nume
le, mai ales că în prezent 
există condiții excelente 
de pregătire. Lipsește nu
mai îndrăzneala de a da 
credit valorilor locale. în 
cadrul unor partide ami
cale sau de cupă, Hen
tzel, Cristea, Ceuță, Ro- 
sclmafschi. chiar alți coe
chipieri, pot fi introduși 
în teren măcar spre fina
lul confruntărilor, cînd 
rezultatul este deja decis. 
Așa s-a procedat odi
nioară cu Mircea Popa și 
Lăsconi, amînarea debu
tului în prima echipă, se 
știe, are uneori, consecințe 
nedorite, inhibă persona
litatea unui talent de 
perspectivă. Dacă Nasta, 
Colceag sau Szekely au 
datoria să se angajeze cu 
mai multă ambiție pentru 
a ajunge titularii, juniorii 
merită mai multă atenție, 
tact pedagogic, toate a- 
cestea integrate într-o am
bițioasă investiție de în
credere. Cum și juniorii 
din campionatul repu
blican, antrenați de Nico- 
lae Toma se află în frun
tea seriei lor, sînt semne 
că, în ceea 
perspectiva, 
clubului a luat o măsură 
înțeleaptă, de bun augur. 
Se impune însă depășirea 
indicatorului cantitativ, 
de-acum interesează în 
principal promovarea cu 
fermitate a talentelor Văii 
Jiului. Vremea „păsărilor 
călătoare" ne-a dat destul 
de furcă, să punem deci
mai multe speranțe în...
speranțele noastre.

Ion VULPE

ce privește 
conducerea

CLASAMENTELE FINALE ALE TURULUI

CAMPIONATELOR DE FOTBAL
' /

DIVIZIA C 9

1. Minerul Lupeni 15 8 3 4 26—11 19
2. Explor. Deva 15 6 7 2 24—14 19
3. Unirea Alba 15 8 3 4 22—17 19
4. Min. Ghelari 15 8 3 4 22—14 19
5. Metalul Aiud 15 7 3 5 22—12 17
6. Dacia Orăștie 15 7 2 6 28—16 16
7. Inter Sibiu 15 6 4 5 29—18 16
8. Șurianul Sebeș 15 7 2 6 32—25 16
9. Mecanica Alba 15 6 3 6 22—23 15

10. Min. Șt. Vulcan 15 6 2 7 16—19 14
11. Min. Paroșeni 15 4 6 5 20—24 14
12. Vict. Călan 15 6 1 8 13—24 13
13. C.F.R. Simeria 15 4 5 6 12—27 13
14. Soda Ocna Mureș 15 5 2 8 17—29 '12
15. Min. Aninoasa 15 3 4 8 11—21 10
16. Textila Cisnădie 15 1 10 23—40 9

O disciplină încununată 
de rezultate meritorii

Orientarea sportivă este 
practicată din ce în ce mai 
mult și în Valea Jiului. în 
cadrul Clubului sportiv 
„Știința" Petroșani, de e- 
xemplu, ființează o secție 
feminină cu acest profil, 
secție care se poate mîn- 
dri cu rezultate meritorii- 
obținute în competițiile in
terne ba chiar în compa
nie cu formații similare 
din Suedia și R.F. Germa
nă, țări în care orientarea 
este un sport mult practi
cat.

Desigur, orientarea spor
tivă nu se desfășoară re
gulat, cu etape săpțămîna- 
le, aidoma altor sporturi, 
tocmai de aceea în retros
pectiva de mai jos sînt 
trecute în revistă rezulta
tele de pe perioada apri
lie — octombrie 1982.

■ „ CUPA VOINȚA", des
fășurată la Hunedoara (18- 
19 aprilie) a avut ca prota
goniste pe Natalia Decones
cu (locul I) și Vali Bârlescu 
(locul II), ambele componen
te ale secției sportive „Știin
ța" Petroșani. Conform aș
teptărilor și la campionatul 
unjversitar de la Sibiu (8-9 
mai) N. Deconescu (locul II) 
și V. Burlescu‘ (locul IV) au 
avut comportări meritorii. De 
menționat și locul III obținut 
tot in această competiție de 
ștafeta din Petroșani compu
să din N. Deconescu, V. 
Burlescu, Veronica Proteasa 

și Elena Câpilnean.
Douăzeci de zile mai tir- 

ziu (28-29 mai) N. Decones-

cu nu se dezminte și ocupă 
(iar) primul loc la „Cupa Da
cia" desfășurată în mirificul 
peisaj din Sinaia.

Perioada relativ mare din
tre concursul de la Sinaia 
și competiția internațională 
dotată cu „Cupa Prietenia" 
(Bistrița Năsăud 30 iulie - 3 
august) la care a luat star
tul și echipa miincheneză 
Bayern, a constitui o pe-

desfășurată tot în Poiana 
Brașov (31 octombrie) a a- 
vut la start și o reprezenta
tivă universitară suedeză.' 
Concludent a fost și de a- 
ceastă dată faptul că echipa 
noastră este intr-adevăr o 

Dovadă locurile

Orientare sportivă
rioadă de acumulări cantita
tive și calitative pentru o. 
rientaristele noastre. Și re
zultatele au fost pe măsură: 
N. Deconescu, locul I, V. Bur
lescu, locul III.

Ultimele două concursuri 
la startul cărora s-au înscris 
și studentele noastre, au a- 
vut loc în fermecătorul ca
dru ce-l oferă Poiana Brașov. 
Primul dintre acestea dotat 
cu „Cupa Brașovia", desfă
șurat la 30 octombrie, a con
firmat încă odată (dacă mai 
era nevoie) valoarea lui N. 
Deconescu (locul I) și V. 
Burlescu (locul III).

■ „CUPA CONSTRUCȚIA", 
competiție internațională

ECHIPĂ.
ocupate : V. Burlescu (II), V. 
Proteasa (III), N. Deconescu 
(IV) și E. Câpilnean (IX).

în final, cîteva cuvinte 
despre cele care au obținut 
rezultatele menționate și 

despre antrenoarea lor. Toa
te sînt studente la Institutul 
de mine, facultatea mașini 
și instalații miniere, Natalia 
Deconescu, anul IV, Vali Bur
lescu și Veronica Proteasa 
anul III și Elena Câpilnean 
anul II.

Pegâtirea lor desfășurată 
la indici calitativi și cantita
tivi superiori, a fost și este 
coordonată de Elena Bolog, 
profesoară de educație fizi
că in cadrul Institutului de 
mine.

Felicitări fetelor noastre 
și antrenoarei lor pentru 
remarcabilele rezultate ob
ținute și mult succes în com
petițiile viitoare I

Instantaneu din tim
pul unui antrenament 
al componenților echipei 
de box A.S. Minerul 
Lupeni.

Foto : Șt. NEMECSEK

Sub semnul „Daciadei"

întreceri de masă

Să nu ne culcăm pe lauri!
divizia 
Mine- 
de ei 
și su
la u-

goluri marcate și doar 8 
primite, dar aceasta era 
slabă consolare pentru 
înflăcărații ei suporteri. 
Au venit cele două etape 
cu meciuri acasă (2—0 cu 
Soda Ocna Mureș și 3—0 
cu Șurianul Sebeș) și cu 
cele 4 puncte acumulate, 
echipa a săltat pe locul 4 
în clasament; A urmat du
șul rece de la Aiud (0—2) 
și după acesta în ultimele 
trei etape ale turului, Mi
nerul Lupeni n-a mai ce
dat adversarilor nici mă
car un singur punct. Vic
torie acasă (2—0 cu Texti
la Cisnădie, 1—0 cu Dacia 
Orăștie, 3—1 cu Minerul 
Aninoasa în deplasare) spre 
satisfacția iubitorilor fot
balului din Valea Jiului, 
Minerul Lupeni termină 
turul în postura de cam- 

avîn'd 
8 victorii, 3 egaluri și > 4
înfrîngeri, golaveraj 26— 
11 și 19 puncte. Așa mai 
merge. Dar să nu ne cul
căm pe lauri ! (D. CRIȘAN)

Retrogradați din 
B jucătorii echipei 
rul Lupeni, alături 
conducătorii tehnici 
porterii ■ se gîndeau
nison ca popasul în seria 
a IX-a a diviziei C șă nu 
dureze mai mult decît e- 
diția 1982—1983 a campio
natului de fotbal. Meciuri
le bune au alternat însă 
cu cele slabe, șl, în conse
cință, aidoma bărcii pe 
valuri, Minerul cînd urca 
cînd cobora în clasament. 
Egalul de acasă din etapă 
a 8-a cu Inter Sibiu a a- 
runcat echipa pe locul 6. 
A urmat înfrîngerea la 
Mecanica Alba lulia, o 
echipă fără veleități și, 
iată că după 9 etape, re
prezentativa minerilor din 
Lupeni avea la activ doar 
3 victorii. 3 egaluri și toț 
atîtea înfrîngeri, iar cu pioană de toamnă, 
cele 9 puncte acumulate 
se situa pe un loc 8 deloc 
de invidiat pentru o pre
tendentă la șefia seriei. E 
drept că avea la activ 15

CAMPIONATUL JUDEȚEAN, SERIA VALEA JIULUI
SENIORI JUNIORI

1. Minerul Uricani 9 8 0 1 30—10 16
2. Avintul Hațeg 9 7 0 2 28—10 14
3. Paringul Lonea 9 6 1 2 25— 9 13
4. Sănătatea Vulcan 9 6 0 3 21—17 12
5. Prep. Petrlla 9 5 2 2 18—14 12
6. Măgura Pui ■ ' ' 9 4 1 4 29—21 9
7. Prep. Lupeni 9 2 1 6 20—42 5
8. C.F.R. Petroșani 9 1 2 6 10—20 4

-J). Hidromin Petroșani 9 1 1 7 10—26 3
10. Autotransport Petroșani 9 1 0 8 10—32 2

1. Parîngul Lonea 9 9 0 0 49—10 18
2. Sănătatea Vulcan 9 6 1 2 28— 8 13
3. Minerul Uricani 9 6 1 2 30—18 13
4. Avîntul Hațeg 9 5 2 2 27—18 12
5. C.F.R. Petroșani 9 4 1 4 23—19 9
6. Prep. Lupeni 9 ’4 1 4 23—21 9
7. Prep. Petrila 9 3 1 5 13—25 7
8. Măgura Pul. 9 2 2 5 11—26 6
9. Hidrqmin Petroșani 9 1 1 7 13—30 3

10. Autotransport Petroșani 9 0 0 9 10—52 0

Sorin NEMEȘ, 
student

Cu prilejul deschiderii 
etapei de iarnă a „Dăcia- 
dei", la Școala generală 
nr. 6 din Lupeni au fost 

. organizate întreceri spor
tive la tenis de masă și 
șah. După întreceri aprig 
disputate primul loc la

tenis de masă a fost ocu
pat de Adriana Andrei la 
fete și Dani Marton, la 
băieți. Aceiași concurenți 
au ocupat locurile întli 
și la concursul de șah.
Subredacția „Voci tinere" a 
Școlii generale nr. 6 Lupeni

a h Concurs individual promițător
Secția de șah a asocia

ției sportive „Hidronim" 
din Petroșani a organizat 
în perioada 15 octombrie 
— 20 noiembrie a.c., un 
concurs individual de șah 
la care au participat 16 ju
cători. La încheierea com
petiției pe primele trei 
locuri s-au clasat: 1. Vio
rel Diâconu ; 2. Ion Ber- 
zan Muntean, ambii cu 
cîtc 13 puncte ; 3. Sivero-

pol Cruceru, 12 puncte.
De menționat că patru 

jucători au obținut catego
ria, a IlI-a de clasificare 
Sportivă, urmînd ca la 
concursul ce se va organi
za în cinstea celei de a 
XXXV-a aniversări a Re
publicii. să lupte pentru 
realizarea 
tegoria a 
care.

normei de ca- 
II-a de clasifi-

S. BALOI

N°tă Epavă... (ne) sportivă
Nu cti mult timp în ur

mă o anume clădire din 
Lupeni atrăgea pașii mul
tor iubitori ai sportului. 
Popicăria aparținînd I.F.A. 
Vîscoza, căci despre ea 
este vorba, a devenit prin 
timp doar o amintire în 
rîndul bazelor sportivei 
Am revăzut-o de curînd. 
Cu geamurile sparte, cu 
pereții gata-gata să se dă- 
rîme. cu cele două piste

degradate, popicăria (mai 
bine zis, fosta) nu mai 
permite nici accesul, dato
rită lacătelor ce o păzesc, 
darmite organizarea de 
concursuri...

Ne întrebăm, și-i între
băm pe cei în cauză : cine 
deschide „drumul" rea
ducerii popicăriei „Vîsco
za" în circuitul sportului 
din Lupeni ?

T. ALEXANDRU



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

(Urmare din pag. li

S-a indicat, totodată, să 
se ia măsuri hotărîte pen
tru creșterea spiritului 
de răspundere în utilizarea 
resurselor financiare ale 
statului, întărirea contro
lului, evitajea cheltuieli
lor neraționale, a oricăror 
forme de risipă, pentru a- 
părarea avutului obștesc.

S-a cerut tuturor minis
terelor, tuturor unităților 
economico-sociale, să ac
ționeze pentru reducerea 
cheltuielilor de orice fel 
și, în acest cadru, pentru 
introducerea unui regim 
sever de economii Ia chel
tuielile administrativ-gos- 
podărești, pentru valorifi
carea cu maximă eficien
ță a tuturor fondurilor 
bănești, pentru sporirea 
venitului național — prin
cipala sursă de ridicare 
continuă a nivelului de 
trai al întregului popor.

Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat ca apro
barea bugetelor să se facă 
pe baza unei analize apro
fundate a veniturilor și 

cheltuielilor la nivelul 
fiecărei unități în parte 
și la nivelul fiecărui mi
nister. S-a stabilit, de a- 
semenea, să se introducă 
obligativitatea raportării 
lunare privind îndeplini
rea activității financiare, 
pînă la nivelul unităților.

S-a cerut, în același timp, 
ca băncile și celelalte or
gane financiare să exerci
te un control riguros pri
vind felul cum sînt gos
podărite mijloacele finan
ciare ale statului, condiție 
esențială pentru îndepli
nirea programelor de 
autoconducere și autofi
nanțare a unităților.

Comitetul Politic Execu
tiv a cerut guvernului, mi
nisterelor, celorlalte ins
tituții centrale să acțio
neze în vederea îndeplini
rii planului de beneficii 
al tuturor unităților, pen
tru lichidarea activități
lor nerentabile.

S-au stabilit măsuri 
privind mai buna folosire 
a creditelor pe care statul 
le acordă întreprinderilor, 
precum și pentru stimula

rea creșterii depunerilor 
bănești la CEC din partea 
populației.

Criticînd lipsurile exis
tente, Comitetul Politic 
Executiv a cerut guvernu
lui, ministerelor, consili
ilor populare, unităților 
de cooperație să ia mă
suri concrete pentru dez
voltarea serviciilor pentru 
populație, în conformitate 
cu prevederile de plan, 
astfel incit să sporească 
contribuția acestora la rea
lizarea venitului național.

Comitetul Politic Execu
tiv își exprimă convinge
rea că Ministerul Finan
țelor, băncile, întregul a- 
parat financiar-contabil 

din ministere,, consilii popu
lare, centrale, întreprin
deri și instituții ,vor acțio
na cu fermitate pentru 
înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Român de 

■ dezvoltare economico-so- 
ciâlă a țării și ridicare a 
nivelului de trai, material 
și spiritual, al poporului 
nostru.

Aprobînd proiectele
Bugetului de Stat și Pla

nului financiar centrali
zat pe ânul 1983, Comite
tul Politic Executiv a 
stabilit ca ele să fie supu
se dezbaterii și aprobării 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale și Marii Adunări Na
ționale. <

în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a făcut o informare cu 
privire la vizitele oficiale 
de prietenie, efectuate îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Indonezia — 
la invitația președintelui 
Republicii Indonezia, ge
neral Suharto, și a doam
nei Tien Suharto ; în Sin
gapore — la invitația pre
ședintelui Chengara Vc- 
etil Devan Nair și a doam
nei Nair ; în Malayezia — 
la invitația maiestății sa
le Sultan Haji Ahmad 
Shah Ibni Al-Marhum Sul
tan Abu Bakar, suvera
nul Malayeziei, și a ma
iestății sale Tuanku Haj- 
jah Afzan Binti Tengku 
Muhammad, suverana Ma
layeziei, și în Kuweit — 
la invitația emirului sta

tului, șeicul Jaber AI-Ah- 
mad Ăl-Jaber Al-Sabah. 
De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a infor
mat despre convorbirile 
purtate la Karachi cu 
președintele Republicii Is
lamice Pakistan, general 
Mohammad Zia-ul Haq, cu 
prilejul scurtei vizite efec
tuate în această țară.

Comitetul Politic Execu
tiv a dat o înaltă aprecie
re noii solii de pace, prie
tenie și colaborare pe care 
șeful statului român - a 
întreprins-o în aceste țări 
din Asia, reliefînd că ea 
se înscrie ca un moment 
de o deosebită importanță 
atît pe plan bilateral, cit 
și în sfera vieții interna
ționale.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat pe deplin 
activitatea desfășurată de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în timpul aces- 
<or vizite și a relevat con
tribuția sa determinantă 
la fundamentarea și trans
punerea în viață a politi
cii externe a partidului și 
statului nostru. S-a subli

niat că oamenii muncii, 
toți cetățenii patriei au 
salutat cu profundă satis
facție rezultatele rodni
ce ale vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ce co
respund pe deplin intere
selor fundamentale ale 
poporului nostru, cauzei 
dezvoltării libere și inde
pendente a tuturor națiuni
lor, progresului lor econo
mic și social.

Aprobînd în unanimi
tate înțelegerile și docu
mentele convenite cu pri
lejul acestor vizite, Comi
tetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru 
transpunerea lor în viață, 
în cele mai bune condiții, 
în vederea dezvoltării și 
mai puternice a relațiilor 
de prietenie și colaborare 
existente între România 
și țările respecțixM“"ojes- 
punzător dorinței și nă
zuințelor lor de pace și 
progres.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente 
ale activității de partid și 
de stat.
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Expunerea tovarășului Nicu Ceaușescu, la lucrările 
seminarului international de la Strasbourg

PARIS 6 (Agerpres). La 
•Strasbourg au început lu
crările seminarului inter
național cu terna „Națiu
nile unite și tineretul — 
edificarea unui viitor", de
dicat Anului internațio
nal ăl tineretului (A.I.T.), 
organizat de Mișcarea in
ternațională a tineretului 
și studenților pentru Na
țiunile Unite (I.S.M.U.N.),

Demonstrații și mitinguri de protest 
împotriva cursei înarmărilor

ATENA 6 (Agerpres). 
Mii de persoane au parti
cipat duminică în Grecia 
ia un marș de protest îm
potriva prezenței arme
lor nucleare pe teritoriul 
țării. Demonstranții au 
străbătut un traseu lung 
de 18 kilometri, avînd ca 
punct de plecare o bază 
militară grecească aflată 
la nord de Atena, la poa
lele Munților Parnas, iar 
ca punct final centrul o- 
rașului Eleusis.

Agenția Associated Press 
reamintește, în acest con
text, declarațiile primului 
ministru grec, Andreas 
Papandreu, care a anunțat 
intenția guvernului său de 
a proceda la eliminarea 
armelor nucleare de pe 
solul elen ca parte a pla
nului de creare a unei 
zone denuclearizate în 
Balcani.

dr
COPENHAGA 6 (Ager

pres). La Copenhaga a a- 
vut loc una din cele mai

PASIUNE MAI PUȚIN 
OBIȘNUITĂ

Charles Mentis din New 
Y ark are o pasiune mai 
puțin obișnuită; colecțio
nează benzi cu... zgomote 
de străzi. în colecția sa 
se află peste 500 de benzi 
cu zgomote ale marilor 
orașe : Londra, Paris, Mos
cova, Berlin, Roma, Vie- 
na etc. Sint zgomote pro
duse de mijloace de trans
port, forfota de pe străzi, 
sirene, strigătele vinzăto- 
rilor, melodii ale muzican- 

în colaborare cu Centrul 
European pentru Tineret.

în cadrul lucrărilor, to
varășul Nicu Ceaușescu, 
președintele Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pen
tru Anul internațional ăl 
tineretului, a prezentat o 
expunere, în care s-a re
ferit pe larg la interesul 
deosebit de care se bucu

mari demonstrații din ul
timii ani pentru pace din 
Danemarca, la care au 
luat parte peste 30 000 de 
persoane, reprezentanți ai 
diferitelor partide politice, 
organizații sindicale, de 
tineret și femei, cunoscuți 
reprezentanți ai vieții so
ciale,

Demonstrația a fost ur
mată de un mare miting, 
Ia care vorbitorii au su
bliniat pericolul escala
dării continue a cursei 
înarmărilor. Amplasarea 
de noi rachete nucleare 
pe teritoriul european 
au relevat vorbitorii — 
sporește pericolul unui 
război nuclear, duce la a- 
•gravarea situației inter
naționale.

Demonstrații pentru 
pace, dezarmare și împo
triva sporirii arsenalului 
nuclear amplasat pe teri
toriul Europei au avut loc, 
de asemenea, în numeroa
se alte orașe din Dane
marca.

ților ambulanți. Origina
lul colecționar a declarat 
că intenționează să orga
nizeze o audiție cu benzi
le sale, afirmind că ele 
constituie un mijloc origi
nal de a cunoaște viața 
de zi cu zi din orașele 
respective. 

ră Anul internațional al 
tineretului în rîndul sta
telor lumii, al instituțiilor 
specializate din sistemul 
O.N.U., precum și al orga
nismelor neguvernamen
tale de tineret. Vorbitorul 
a relevat progresele care 
au fost făcute privind pu
nerea în aplicare la nivel 
național, regional și mon-. 
dial, a programului de

PRIMUL MINISTRU AL 
LIBANULUI Shafic Al- 
Wazzan.a declarat,' refe
ritor la eventualele nego
cieri libanezo-israeliene, 
că Libanul insistă asupra 
aplicării rezoluțiilor 508 
și 509 ale Consili ului de 
Securitate — care cer re
tragerea necondiționată 
a forțelor israeliene din 
Liban —- și că este surprins 
de condițiile israeliene.

LIONEL JOSPIN, PRIM. 
SECRETAR AL PARTI
DULUI SOCIALIST FRAN
CEZ, și-a făcut cunoscut 
— într-o- scrisoare — a- 
cordul în legătură cu ape
lul secretarului general al 
Partidului Comunist Fran
cez, Georges Marchais. de 
a se trece neîntîrziat la 
încheierea unei înțelegeri 
între cele două partide în 
vederea alegerilor muni-

PLAN DE DEZVOLTARE 
A MUZEULUI

NAȚIONAL DIN CAIRO
După cum relatează zia

rul „Al Ahram", la Cairo 
a fost elaborat un plan 
de dezvoltare a Muzeului 
Național alocîndu-se pen
tru aceasta suma de 10 
milioane lire. Hotărîrea 
vine în intimpinarea unui 
vechi deziderat de a se 
moderniza Muzeul Națio
nal egiptean unde multe 
obiecte de preț se păs
trează în depozite. 

măsuri și activități ce ur
mează a fi întreprinse î- 
naintea și în timpul Anu
lui internațional al tinere
tului (1985), necesitatea in
tensificării eforturilor con
sacrate îmbunătățirii con
diției actuale a tineretului; 
sporirii rolului și contri
buției sale în lumea con
temporană.

cipale din primăvara anu
lui 1983, informează agen
ția TASS.

CORPORAȚIA INDUS
TRIALĂ JAPONEZA 
„ISHIKAWAJIMA — HA- 
RIMA“ A ACCEPTAT SA 
PRODUCĂ UN NOU TIP 
DE AVION DE LUPTĂ 
SUPERSONIC, scrie „Ni- 
hon Keizai Shimbun". în 
ultimul timp, scrie ziarul, 
industria și-a intensificat 
comenzile în domeniul 
producerii de armamente, 
în 1983 — 1987 pentru
dotarea forțelor armate 
nipone cu arme de luptă 
moderne guvernul va 
cheltui aproape de două 
ori mai mult față de pre
cedenta perioadă de cinci 
ani.

PREMIERUL CONSI
LIULUI DE STAT AL 
R.P. CHINEZE, Zhao Zi- 
yang, a avut, luni dimi
neața, la Beijing, convor
biri cu delegația „Comi
tetului celor șapte", con
dusă de . regele Hussein ai 
Iordaniei, care are misiu
nea de a stabili contacte 
cu conducătorii țărilor 
membre permanente ale 
Consiliului de Securitate, 
pentru a discuta probleme : 
legate de soluționarea con
flictului din Orientul Mij
lociu.

Colectivul secției sculărie a I.U.M. Petroșani, a- 
nunță cu profundă durere încetarea fulgerătoare din 
viață a scumpei lor colege PAPP CORNELIA. Sincere 
condoleanțe familiei îndoliate. (1492)

literatura SBcia'-jiolitică și beletristică 
românească, la Tîrgul 

international de carte
HAVANA 6 (Agerpres). 

La Havana a fost inau
gurat primul Țîrg interna
țional de carte, care are 
ca scop principal de a face 
mai bine cunoscută 'pe 
continentul latino-ameri- 
can literatura șocial-po- 
litică și beletristică a țări
lor socialiste.

România este prezentă 
cu un pavilion cuprinzînd 
aproximativ 750 de titluri 
de cărți social-politice, 
tehnico-științifice, de bele

FUME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Sfinx ; Unirea : 
O fată fericită.

LONEA : Centrala este 
pe emisie.

ANINOASA: Marea
baie nocturnă.

VULCAN : Campioana 
mea. A

LUPENI : Orchestra
fără nume.

URICANI : Vocile.
TV

11,00 Telex.
11,05 Școala satului — 

școală pentru sat.
11.30 Roman foileton. Do

cherii. Episodul 6.
11,55 Foarte bine l
12,10 Tezaur folcloric.
12,40 Din cronica marilor 

împliniri socialiste 
— reportaj.

16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.30 Repere din Coasta

Mica publicitate
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Clipici 
Gheorghe, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (1483) 

ANUNȚ DE FAMILIE

tristică și istorie. La ioc 
de frunte sînt expuse ope
re ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tive general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Pavilionul țării noastre 
a fost viziltat de. Armando 
Hart Davalos, ir nbru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cuba, mitiis- 
tru! culturii, precum și de 
alte oficialități cubaneze.

de Fildeș.
16,40 Clubul tineretului. 
17,50 1001 de seri.
20.00 Telejurnal.
20,20 în întîmpinarea 

Conferinței Națio
nale a Partidului 
Comunist Român. '■

20,45 Cîntece patriotice. { 
21,00 Teatru TV: Sufle-j 

tul fiecărui loc i 
de Corneliu Leu. | 

22,no Telejurnal. j

VREMEA î
■ ■ -V S

Meteorologul de servi- | 
ciu Gheorghe Paca comu- | 
n.că : ieri, temperatura I 
maximă a aerului lă Pe- 5 
troșani a fost de plus 5 .! 
grade, iar în Paring de 
plus 3 grade. Minimele au 
fost de minus 10 grade 
și, respectiv, — 2 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vreme relativ
frumoasă dar,. geroasă 
noaptea. Cer senin. Di
mineața — ceață și bru- : 
mă.
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_/ PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Puiu Do- 
rel Vasile, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. Ii declar nul. (1491)
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