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

Sub președinția tovarășului Nicolac 
C’eaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a avut loc, marți, 
11 octombrie, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
și aprobat raportul în legătură cu a- 
plicarea Decretului nr. 101/1980, referi
tor la predarea unor unități prestatoare 
de servicii pentru populație, cu volum 
redus de activitate, în gospodărirea și 
gestiunea unor persoane fizice, pe bază 
de contract.

Ținind seama de rezultatele obținute, 
precum șl de necesitatea îmbunătățirii 
continue a prestărilor de servicii către 
populație, Comitetul Politic Executiv a 
stabilit o serie de măsuri prin care se 
asigură sporirea numărului unităților 
mici predate in gospodărirea și gestiu
nea unor persoane fizice, buna desfășu
rare a activității acestor unități și spo
rirea eficienței lor. S-a stabilit ca mi
nisterele, Uniunea Centrală a Coopera
tivelor Meșteșugărești, Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Producție, Achiziții 
și Desfacerea Mărfurilor, comitetele e_ 
xecutive ale consiliilor populare să a- 
nalizeze, în continuare, modul în care 
sînt satisfăcute cerințele de servicii ale 
populației în toate localitățile, inclusiv 
la sate, să ia măsurile ce se impun 
pentru ridicarea calitativă a serviciilor 
de către unitățile respective, pentru di
mensionarea la strictul necesar a per
sonalului acestor unități, îndeosebi a 
celor din domeniul comerțului și turis
mului. Totodată, s-a indicat să fie ur
mărite riguros îndeplinirea îndatoriri
lor asumate de gestionari prin contracte, 
ținerea evidenței veniturilor și achitarea

la timp a obligațiilor ce le revin față 
de bugetul de stat.

Comitetul Politic Executiv a exami
nat și aprobat un raport privind pre
lungirea contractelor de închiriere și 
reglementarea unor obligații ce revin 
chiriașilor pentru întreținerea și repa
rarea locuințelor.

Analizind legislația actuală referitoa
re la obligațiile chiriașilor în legătură 
cu întreținerea, repararea și folosirea 
fondului locativ de stat cu destinația 
de locuință, obligațiile organizațiilor de 
stat care închiriază locuințe, în cadrul 
ședinței Comitetului Politic Executiv a 
aprobat prelungirea de drept a con
tractelor de închiriere pînă la 1 ianua
rie 1988. Noile prevederi accentuează o- 
bligația chiriașilor de a folosi în mod 
corespunzător locuința pe care o dețin, 
de a întreține starea de curățenie a 
apartamentelor și clădirilor, de a asigu
ra funcționarea normală a instalațiilor 
imobilelor în care locuiesc. Chiriașii vor 
executa periodic lucrările de întreținere 
a finisajelor interioare, precum și a 
tuturor obiectelor și instalațiilor aferen
te clădirii. Totodată, ei au obligația de 
a asigura repararea și înlocuirea 
ror obiectelor și instalațiilor din 
riorul și exteriorul construcției, 
riorate ca urmare a folosirii lor 
respunzătoare.

La rîndul lor, comitetele asociațiilor 
de locatari au obligația de a verifica 
modul în care membrii asociației, titu
lari ai contractelor de închiriere a 
cuințelor din fondul locativ de stat, 
losesc și întrețin suprafața locativă 
chiriată.

tutu- 
inte- 
dete- 
neco-

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
va efectua, imoreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 

o vizită ofic aiă de prietenie 
în Republica Arabă Egipt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, va efectua, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Arabă Egipt, la invitația 
președ ntelui Republicii Arabe Egipt, Mohammed 
Hosni Mubarak, și a doamnei Suzanne Mubarak, 
în a doua jumătate a lunii octombrie 1983.
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în-
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Văii Jiului

Cadrul de afirmare
plenară a tineretului

MUNCA, EDUCAȚIE, 
RĂSPUNDERE

EXEMPLUL PERSONAL 
aebimmâ ambițiile ortacilor, 

rumurile abatajeior
...
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CLASAMENTUL 
vredniciei minerești 

(după prima decadă)
După prima decadă a lunii octombrie clasamentul

și brigăzilor aratătreprinderilor miniere, sectoarelor

Cariera Cîmpu lui Neag
— plus 1361 tone de cărbune •

I. M. Paroșeni
Sectorul II 

frontale — Oprea Țenea 
tone ; abataje cameră 
pregătiri — Kalman 
investiții (—).

plus 1486 tone ; abataje 
plus 1238 

(—) ; lucrări de 
Geza ; lucrări de

i. M. Petriîa
Sectorul IV — plus 

frontale — Ștefan Alba 
abataje cameră (—) ; lucrări de pregătiri
— Kovacs Francisc; lucrări de investiții
— Constantin Borș.

938 tone ; abataje 
plus 285 tone;

I. M. Lonea
Sectorul IV — plus 433 tone ; abataje 

frontale — Anton Florea — plus 95

Restantele
$

tcebuie recuperate chiar 
în cursul acestei luni

la nivelul 
astfel :

tone ; abataje cameră
— plus 350 tone ; lucrări de pregătiri 
(—) ; lucrări de investiții (—).

— Ludovic Repaș

I. M. Uricani
Sectorul II B — plus 136 tone ; aba

taje frontale — Dumitru Izvoreanu — 
plus 250 tone ; abataje cameră — Gri- 
gore Lovin — pltls 80 tone ; lucrări de 
pregătiri — Aurel Șoșoi ; lucrări de in
vestiții — Doboș Ianoș.

I. M. Lupeni
Sectorul IV — plus 2971 tone ; aba

taje frontale — Constantin Popa — plus 
737 tone ; abataje cameră — loan Cășu- 
neanu — plus 151 tone ; lucrări de pre
gătiri — Dumitru Boboc ; lucrări de 
investiții — Costică Neguț.

(Continuare ir. pag. a 2-a)
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Vibranta adunare

a oamenilor muncii
de la întreprinderea minieră

Aninoasa

Doi bărbați robuști 
doi mineri vrednici, 
brigadieri de frunte 
sectorului V, fruntaș 
minei Vulcan.

Punctul de pornire 
dialogului e cel „clasic' 
— faptele brigăzilor :

TRAIAN BORȘA ; A- 
vem o depășire de vreo 
12 000 tone. Productivita
te ? Bună. In jur de 10 
tone pe post față de 7,10.

IOAN BUD: Peste 
8000 plus de la începu
tul anului. Productivi
tatea aproape ca la Bor- 
șa : în jur de 9 tone pe 
post ; de multe ori șl 
10...

— Cum reușiți ? în
trebarea pare gratuită. 
Ce să răspundă ? Ridică 
din umeri, se uită unul 
la altul și răspund 
proape simultan, tot 
conic :

— Muncim... Adică 
organizăm bine.

— Adică ?
— Adică ne organizăm 

astfel îneît toți să 
ceașcă, toți să_și 
datoria.

Că ce înseamnă 
face datoria in cele 
uă brigăzi, în abatajele 
lor cameră îd bogatul 
strat 3 — din care 
bunele curge gîrlă < 
are cine să apuce 
fora marele și să 
proptească în frontul 
batajului, dacă este cine 
g’ nsigure ca pușcătura 
să rupă din plin, ca ar
măturile să țină piept

doi 
ai 
al

al
.44

a- 
la-

ne

mun- 
facă

a-ți 
do-

zdravăn apăsării rocilor i 
și dacă, după pușcătură, J 
are cine să încarce ț 
cărbunele pe transpor- l 
tor — ne-am făcut o i- J 
magine după precizarea 1 
brigadierului Borșa : „Eu l 
cînd m-am făcut miner, • 
cărbunele după pușcătu
ră l-am terminat într-o 
oră cel mult...**.

Adică într_o 
cîmpul abatajului a 
„curățat", cărbunele 
fost încărcat, 
fixarea 
grindă, 
noului 
începe 
a fost 
brigadierul Borșa de me
seria de miner. Anii au / 
trecut, dar „termenul de ) 
comparație" iși menține 
valabilitatea și viabili- i 
tatea. Dovadă : cele 4 ’ 
cîmpuri cu cît avansea- \ 
ză zilnic abatajele celor 
două brigăzi, producti- i 
vitatea de 9—10 tone cît 
realizează zilnic ortacii i 
celor doi brigadieri. I

„Dacă tinerii țin pa- ) 
sul cu ritmul brigăzii ?" I 
— tot Borșa răspunde i / 
chiar azi s-a tînguit un ) 
tinerel in fața unui lemn, i 
cam gros e adevărat i < 
„E greu. E peste dimen- 1 

Așa e. Așa ne vi- 
ne lemnu' în ultimul > 
timp. Dar dacă nu poți > 
singur, 11 apucăm amin- ț 
doi. Si am reușit. Și reu- i

Ioan DU BEK

oră 
fost

a
A urmat 

stîlpilor sub 
deci armarea 

cîmp, șl putea re- 
atacarea... Aceasta ■ 

cind s-a apucat \

I

căr-
dacă siuni. 
per

le
l a-

____ \
(Continuare in pag a 2-a) ț
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Pentru luna octombrie, ca 
de altfel pentru întreg trimes
trul IV au fost stabilite pro
grame de măsuri care vizau 
realizarea ritmică și integrală a 
sarcinilor de plan la între
prinderile miniere și, totoda
tă, recuperarea unei cantități 
Însemnate din restanțele cu
mulate în primele trei trimes
tre. Pentru aceasta, conduceri
le întreprinderilor miniere 
făceau cunoscut la sfîrșitul lu
nii septembrie, că s_au luat 
toate măsurile pentru crearea 
tuturor condițiilor care să a- 
sigure realizarea sacinilor de 
plan pe această lună și pe în
treg trimestrul. ~ 
obținute 
decade a 
sînt însă 
măsurile 
mentele asumate. Spunînd a- 
ceasta, avem în vedere că 
doar două din cele unsprezece 
colective de mineri din Valea 
Jiului au reușit să se mobili
zeze în așa fel incit să poată

pentru pace și dezarmare

sfîr-

pe- 
află

Rezultatele 
primei 

nu 
cu 

și angaja-

la sfîrșitul 
lunii octombrie 
în concordanță 
stabilite

spre 
stația 

fost 
au 

trenuri,

Tură rodnică 
penZru ceferiști

în noaptea de 9 
10 octombrie, în 
C.F.R. Petroșani au
descompuse 9 trenuri, 
fost compuse 11 
iar alte 4 au tranzitat prin 
complexul C.F.R. Petro
șani. Totodată, au fost ex
pediate 24 000 tone de 
cărbune d n stația C.F.R. 
Petroșan.. lată și cîțiva e- 
vidențiați : Haralambie
Stane.u. Ioan Dan, Ștefan 
Kertesz — operatori, 
Gheorghe Popescu, Adam 
Rera, Nicolae Mihai, Ser- 
ghei Voica, Drăghicl Ma- 
rica și Petru Murăreț, ma- 
nevranți. (A.T.)

raporta realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan la produc
ția fizică de cărbune la 
șitul primei decade.

Șl la încheierea acestei 
rioade, pe primul loc se
colectivul de mineri șl meca
nizatori din cariera Cîmpu lui 
Neag, care au extras suplimen
tar 1361 tone de cărbune coc- 
sificabil. Acestora li se alătură 
minerii de la Paroșeni, care 
au extras suplimentar, în pri
ma decadă a acestei luni, 1261 
tone de 
obținute 
mineri 
în plus

cărbune. Rezultatele 
de aceste colective de 
confirmă o dată 
hărnicia și răspunde

rea cu care acționează 
creșterea producției de 
ne, pentru îndeplinirea 
pășirea prevederilor de 
și pentru recuperarea 
țelor. Trebuie, totodată, men
ționate eforturile susținute de-

pentru 
cărbu. 
și de- 

plan 
restan-

Gh. BOȚEA

(In pagina a 2-a)

Aspect de muncă dintr-unul din 
abatajele celei mai mecanizate mi
ne din Valea Jiului — Lupeni. Prin 
grija partidului și statului nostru, 
fronturile de lucru din subteran au 
fost dotate — în majoritatea lor — 
cu complexe mecanizate de tăiere 
și susținere, combine și alte utila
je moderne de înalt randament, cu 
ajutorul cărora minerii sporesc 
productivitatea muncii, extrag can
tități tot mai mari de cărbune coc- 
sificabil.

Foto : Cristian ȘTEFAN(Continuare in pag a 2-a)
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Vibranta adunare a oamenilor muncii 
de la Jnfrejrmderea miniera Aninoasa 

pentru oace șl dezarmare

PUNEM MUNCA NOASTRĂ 
LA TEMELIA PĂCII

Vibranta adunare ce 
a avut loc ieri la mina 
Aninoasa a reunit mineri, 
tehniceni, ingineri și 
funcționari care și-au 
exprimat intr-o deplină 
unitat de voință hotă- 
rîrea lor fermă de a 
lupta pentru ca viitorul 
omenirii să nu mai fie 
amenințat de pericolul 
distrugerii nucleare. Dînd 
gla hotărîrii de a lupta 
pentru oprirea curse: 
demențiale a înarmării, 
pentru scoaterea arme
lor nucleare din arsena
lele statelor, pentru o- 
prirea amplasării de no 
rachete nucleare in Eu
ropa, oamenii muncii de 
la mina Aninoasa au 
scandat îndelung numele 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, om politic 
proeminent al lumii 
contemporane, luptător 
neabătut pentru pace și 
colaborare pe' planeta 
noastră. Totodată și-au 
exprimat cu tărie ade
ziunea totală la Apelul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sus- 
ținînd cu însuflețire me
sajele adresate de secre
tarul general al partidu
lui nostru, președintele 
țării, conducătorilor U- 
niunil Sovietice și State
lor Unite ale Americii, 
mesaje care cheamă la 
luciditate, la rațiune — 
pînă nu este prea tîrziu 
— la oprirea cursei a- 
berante a înarmărilor.

"'orbitorii Nicolae Bo- 
kor, Teofil Blag, Petru 
Her, Daniela Sico', Ni-
cușor Rebegea și Io
sif G u r a n. au 
subliniat în cuvinte 
simple, emoționante, ho- 
tărîrea lor de a munci 
fără preget pentru a da 
țării cît mai mult cărbu
ne, contribuind astfel la 
înflorirea patriei, la fău
rirea unui viitor fericit, 
așa cum ni l-a jalonat 
partidul, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
\______________________

Răspundem ctitorilor

Ceaușescu „Dai pentru
asta avem nevoie de pa
ce, de liniște, lată de ce 
punem la temelia păcii 
munca noastră pașnică. 
Vrem să trăim și să 
muncim în pace, fără 
teama războiului. Vrem 
să asigurăm 
noștri un viitoi 
fără coșmarul 
Cerem statelor 
seda armament

copiilor 
fericit, 

atomic, 
care po- 

nuclear
să dea dovadă de lucidi
tate, să nu mai fabrice 
rachete care pot duce în 
orice moment la distru
gerea civilizației și a vie
ți pe planeta Pămînt" 
s-a subliniat în adunare.

Vibranta telegramă ă- 
dresată secretarului ge
ne l al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimă hotărîrea mi
nerilor Aninoasei de a 
munci fără preget pen
tru a da tării tot mai 
mult cărbune. „Urmînd 
strălucitul dumneavoas
tră exemplu de activita
te pusă fără preget in 
slujba binelu: tării și na
țiunii noastre, al întregii 
omeniri, noi participanții 
la adunarea de Ia mina 
Aninoasa, facem legă- 
mint solemn să sprijinim 
cu întregul devotament 
și toată energia iniția- 
tivele și acțiunile dum_ 
neavoa; ‘-ă pentru dezar
mare și pace", s ' spune 
în telegramă

Scrisorile și mesajei. 
adresate președintelu 
actualei sesiuni a Adună 
Tii Generale a O.N.U., 
ambasadelor Uniuni: So
vietice și Statelor Unite 
ale Americii exprimă ce
rerea minerilor de la 
Aninoasa de a se face 
totul pentru prevenirea 
unui dezastru atomic și 
scoaterea armamentului 
nuclear în afara legii, 
pentru reducerea cursei 
înarmărilor și folosirea 
resurselor materiale dis- 
■onibile în lupta împo

triva sărăciei, pentru 
progresul civilizației u- 
mane.

că deoarece la repetate
le noastre controale am 
constatat că la unitatea 
cu autoservire de lîngă 
cinematograful „Cultu
ral" se primesc perma
nent sticlele și borcanele 
goale.

Inginerul Jan BIes_ 
neac și șeful de tură 
Gheorghe Ardelean la 
„lucru" în camera de 
comandă de la U.E. Pa- 
roșeni.
Foto: Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag. I)

șim întotdeauna. Doar 
sîntem ortaci și ne aju
tăm".

— La noi n-au ce cău
ta chiulăii. Că vin și 
dintre aceștia. Dar se 
cern ei nu peste mult 
timp intervine Ioan 
BUd. a brigada să fie 
brigadă trebuie să pună 
mîna toți. Succesul bri
găzii depinde de munca 
fiecăruia. Și cîștigurile 
oamenilor la fel... Așa 
cum cere acordul global. 
La noi acest principiu 
se aplică de mult. Cîști- 
gă cei ce muncește, cine 
nu... Și încă ceva : nu 
cer mai mult decît fac 
și eu. Adică întîi cu le 
la exemp!" Schimbul 

în care lucrez Cît facem 
în schimbul nostru, pre-

r

CLASAMENTUL 
vredniciei

(Urmare din pagina I

minerești
I. M. Dilja»

j l.M. Vulcan
: Sectorul V — plus 1495 tone ; aba

taje frontale — Mircea Murăraș — plus
| 81 tone , abataje cameră — Traian Bor- 
î șa — plus 435 tone ; lucrări de pregă- 
= tiri (—) ; lucrări de investiții — Cons- 
: tantin Niță.

1. M. Aninoasa
Sectorul (—) ; abataje frontale — Pa

vel Dediu — plus 81 tone ; abataje ca
meră ț—) ; lucrări de pregătiri — Efti- 
mie Geluță ; lucrări de investiții (—).____________

Sectorul (—) ; abataje frontale (—) ; • 
abataje cameră — Varga Ludovic — ' 
plus 158 tone ; lucrări de pregătiri (—) ; * 
lucrări de investiții (—).

• BAUER FLOR1CA, 
Lupeni: Am aflat de la 
conducerea E.G.C.L. Lu- 
peni că problema dum
neavoastră a fost rezol
vată. Mai rămîne ca a- 
partamentul la care 
v-ați referit în scrisoare 
să fie reparat de lucră
torii E.G.C.L. • UN GRUI’ 
D" CETĂȚENI (Braia II, 
Lupeni). în primul rînd 
trebuia ca scrisoarea 
ce ne-ați expediat-o să 
fie semnată de unul din
tre dumneavoastră. în 
al doilea rînd sesizarea 
nu s-a dovedit temeini

1. M. Livezeni
Sectorul (—) ; abataje frontale (—); 

abataje cameră (—) ; lucrări de pregă
tiri (—) ; lucrări de investiții — Mircea 
Secrieru.

I. M. Bărbăteni
Sectorul (—) ; abataje frontale •— 

Kovacs Mihai — plus 513 tone ; abataje 
cameră — Constantin Onofrei — plus 
127 tone ; lucrări de pregătiri — Ni
colae Oprea ; lucrări de investiții {—).
....- ——---------------------- ..y

FOTBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Partidă echilibrată, săra.ă 
în goluri

PREPARATORUL I*E_  
TKILA — IIIDROMIN 
PETROȘANI 1—0 (0—0)
Partidă alertă, desfășurată 
multă vreme sub semnul 
echilibrului. Spre sfîrși- 
tul primei reprize, două 
șuturi expediate de Dul- 
cu și Androane l-au găsit 
la post pe Costin. După 
pauză gazdele trăiesc e- 
moții, in mm. G0 și 65, Vasile BELDIE

Exemplul
tind să facă și celelalte 
Și avem noi grijă să nn 
Speriem nici tinerii.

— Dimpotrivă, spune 
Traian Bor.șa, ii ajutăm. 
.Adică întîi il „cintărim; 
p. fiecare : de unde vi
ne. pe unde și ce a mai 
lucrat și apoi, pe măsu
ra puterilor, îi dăm și de 
lucru Adevărul e că toți 
care vin în sector, la 
noi se, cer. Noi îi pri
mim, dar selecția e ne
cesară. Avem brigăzi cu 
rezultate. Dar pentru 
asta trebuie să ceri...

— Să ceri adică din 
pa-tea fiecăruia o atitu
dine responsabilă, conști
entă față de propriile 
sale puteri. Așa e în mi- 

dar Nicula nu înșeală vi
gilența lui Kertesz II, 
înaintașul de odinioară... 
Singurul gol al partidei a 
fost înscris, în min. 85, 
de Lițoiu, în urma unei 
lovituri de colț executată 
de Coroianu.

lxi juniori, 5—2 în fa- 
voarea gazdelor.

personal
nerit, așa e înlr-o bri
gadă fruntașă, interven
ția aparține maistrului 
minier Dumitru Cucu, 
prezent la discuție. Reu
șitele celor două brigăzi, 
ne spune maistru), au o 
explicație simplă : au in 
fruntea lor doi mineri 
ambițioși care știu să 
pretindă, dar nu doar 
prin vorbe, ci pe măsura 
exemplului lor personal 
Și cei care sînt cinstiți 
față de muncă șl față de 
ei înșiși, nu dau înapoi. 
Ambele brigăzi 6Înt o- 
mogene cu oameni hotă- 
rîți să se afirme, să se 
autodepășească. Vă dau 
doar două exemple, doi 
șefi de schimb — Costea

V
f
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|

J
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BREVIAR
HANDBAL, campiona

tul republican al juniori
lor și școlarilor: C.S.Ș.
Petroșani — C.S.Ș. Sighi
șoara 24—21, „Cupa CJS.Ș.“ 
ediția 1983 : Școala gene
rală nr. 5 — Școala gene
rală nr. 1 : 7—12 la fete și 
9—15 la băieți.

Tfc.NIS DE MASA, divi
zia A (feminin) : Construc
torul Tg. Mureș — C.S.Ș.- 
C.F.R. Petroșani 2—5 și 
5—4.

RUGBY, juniori : Li
ceul industrial nr. 2 Me
diaș — C.S.Ș—Știința Pe
troșani 3—58 și C.S.Ș.- 
Știința — Liceul industrial 
Independenta Sibiu 82—0.

Staicu BALOI 

Gligor de la Bor.șa și 
Cezar Butnaru de la 
Bud. Doi mineri care au 
crescut in spiritul exi
gențelor celor două bri
găzi și oricînd sînt în 
stare să conducă ei în
șiși brigăzi cu aceleași 
exigențe și rezultate. 
Sper că intr-un an și 
ceva, pină mă pensio
nez, vor ajunge să aibă 
brigăzile lor. Pentru că 
și cu, și alții trebuie să 
predăm ștafeta. Dar în 
mîin; sigure, în mîinile 
unor bărbați Ia fel de 
ambițioși, care știu să 
prețuiască munca lor și 
a altora, care știu că nu 
se poate da cărbune de
cît printr-o atitudine 
responsabilă față de 
muncă și viață din par
tea fiecăruia.

(Urmare din pag. I)

puse de colectivele de mi
neri de la Uricani, Petri- 
la, Lonea și Vulcan pen
tru a se menține cu rea
lizările zilnice aproape de 
nivelul prevederilor de 
plan. Aceste colective, în
registrau la sfîrșitul pri
mei decade a acestei luni 
minusuri cuprinse între 
1316 tone (l.M. Uricani) și 
3408 tone (l.M. Vulcan). 
Tocmai de aceea aceste 
colective trebuie să se 
mobilizeze exemplar și, 
printr-o mai bună organi
zare a muncii, să recu
pereze minusul în zilele 
următoare, în așa fel în- 
cît la sfîrșitul lunii să se 
numere printre colectivele 
de muncă cu planul înde
plinit și depășit.

Restanțele 
trebuie 

recuperate
Inexplicabilă ni se pare 

scăderea producției ex
trase zilnic la l.M. Băr
băteni, care la sfîrșitul 
lunii septembrie înregis
tra doar un minus de a- 
proape 4 000 tone de căr
bune, iar în cele 10 zile 
care au trecut din această 
lună, minerii de aici în
registrează un minus de 
peste 8 000 tone de cărbu
ne. Producția prevăzută 
pentru prima decadă a 
fost realizată doar în pro
porție de 56 la sută. A- 
ceste nerealizări trebuie să 
constituie un semnal de 
alarmă pentru colectivul 
minei Bărbăteni, care nu 
de puține ori a arătat că 
poate să se mobilizeze 
pentru a ieși din impas 
și chiar pentru a obține 
producții suplimentare, 
dovadă in acest sens fi
ind prima decadă a lunii 
trecute pe care o încheia 
cu un plus de 600 tone de 
cărbune.

Cu minusuri îngrijoră
toare au încheiat prima de
cadă a acestei luni și mi
nerii de la Dilja, Live
zeni, Aninoasa și Vul
can. minusuri care se în
scriu între 3351 tone la 
l.M. Dîlja și 6 500 tone la 
l.M. Aninoasa. Aceste 
restante mari înregistrate 
în prima decadă din oc
tombrie trebuie să dea de 
gîndit acestor colective de 
mineri.

vă infopmorr.
A FOST TERMINATA 

turnarea betonului pe 
Aleea Poporului, o nouă 
stradă modernă a Pe- 
troșaniului, ce leagă 
străzile Nicolae Bălcescu 
și Ion Creangă. Păcat 
că nu a mai ajuns be
tonul pe încă 3—4 m pen- 

i tru terminarea trotuaru
lui la racordul cu stra- 

| da Ion Creangă. (LD.) 
I EXCURSIE. Pentru 

perioada 8—20 decem
brie a.c., Filiala Petro
șani a O.J.T. organizea
ză o excursie în Uniu
nea Sovietică. înscrie
rile pentru participare 
la excursie se fac pînă 
la 5 noiembrie. Costul 
aproximativ — 5 000 lei. 
(T.Ț.)

SPECTACOLE. Astăzi, 
la orele 10 și 14, cel mai 
mici iubitori ai teatrului 
pot urmări pe scena Ca
sei de cultură a sindica
telor din Petroșani co
media muzicală „Fotbal 
cu peripeții*.  în triplă 

ipostază, de autor, re
gizor și interpret, instruc
torul metodist al așeză- 
mîntului cultural men
ționat, George Negraru.

FESTIVITĂȚI. Pio
nierii și elevii școlilor și 
liceelor din Petroșani și 
Petrila fac, in aceste zi_ 
le, intense pregătiri pen
tru deschiderea festivă a 
anului sportiv școlar și 
de pregătire pentru a- 
părarea patriei. Festivi
tatea de la Petroșani se va 
desfășura, în dimineața 
zilei de duminică, la 
complexul sportiv „Jiul".

DE SEZON. Cămări
le I.A.C.C.V.J. cunosc 
febra sezonului de toam
nă ; recent s_au însilo- 
zat 900 tone de cartofi. 
In prezent, 6e strînge 
cea de-a treia recoltă a 
solariilor, ceapa de pe 
un hectar.

EVENIMENTE. La o- 
fițerul stării civile din 
cadrul Consiliului popu
lar municipal s-au înre
gistrat recent: nașterea 
cu nr. 900 din acest an, 
este vorba de Claudiu 
Nicolae Preda și cea de_a 
300-a căsătorie, în aceas

tă ipostază fericită fiind 
întîlniți Ana și Sabin 
Pop, colegi de muncă la 
Teatrul de stat „Valea 
Jiului*.

SALONUL de toamnă 
al umorului de la Pe
troșani, aflat la cea de-a 
opta ediție își va desfă
șura manifestările artis
tice în zilele de 19 și 20 
noiembrie, sub generi
cul „Vîrsta a treia". Lu
crările care se vor ver
nisate în foaierul Teatru
lui de stat „Valea Jiu
lui" trebuie să 6e înscrie 
în dimensiunile 30x50

cm. (tehnica, liberă). Ele 
vor fi trimise pe adresa 
teatrului, pînă in ziua de 
10 noiembrie. Manifes
tările din această toamnă 
își propun și înființarea 
unui cenaclu al carica- 
turiștilor din Valea Jiu
lui.
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„O atenție deosebită trebuie să 
acordăm formării tinerei generații 
pentru muncă, pentru luptă, edu
cării ei în spirit revoluționar”. Cadrul de afirmare plenară a tineretului Văii Jiului

<

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Cuvîntare la Consfătuirea de 

lucru pe problemele muncii 
organizatorice și politico- 
educative de la Mangalia

MUNCA, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERE

Ample acțiuni politico-educative 
în sprijinul realizării sarcinilor economice
în această perioadă, în 

centrul activității tuturor 
organelor și organizați
ilor U.T.C. din Valea 
Jiului stau programele 
proprii de măsuri, sta
bilite cu prilejul dezba
terilor din adunările ge
nerale privind îndepli
nirea cu cea mai înaltă 
responsabilitate a sarci
nilor și orientărilor date 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, 
Consfătuirea de lucru 
la Mangalia. Pornind 
la aceste sarcini, la 
velul tuturor organizați
ilor U.T.C. din munici
piu s_a dezbătut cu 
înaltă răspundere și exi
gență activitatea organi
zatorică 
cativă desfășurată 
munca cu tinerii în 
derea mobilizării 
plenare, cu spirit 
răspundere și inițiativă, 
pentru realizarea sarcini
lor producției.

Semnificative pentru 
acVvitatca tineretului

din această perioadă sînt 
acțiunile de muncă pa
triotică în sprijinul pro
ducției organizate lunar 
în fiecare întreprindere 
minieră, care se vor des
fășura pe baza unor gra
fice întocmite eșalonat 
pentru a putea fi urmă
rită îndeplinirea lor. 
Vom acționa nemijlocit

area politico-ideologică 
acestora, pe îmbunătăți
rea comportamentului 
lor potrivit principiilor 
normelor eticii și echită
ții socialiste, prin pro
movarea unui ■ pronunțat 
spirit critic și autocritic 
și prin întreprinderea u- 
nor măsuri ferme împo
triva celor care comit a-

la 
de 
de 
n:-

și poliiico-edu-
în 

ve- 
lor 
de

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
trăsătură definitorie a epocii noastre socialiste

pentru întărirea 
și disciplinei 

red ucerea 
de absențe nernoti-

In același 
se vor intensifica 

concentra-

ordinii 
muncito- 

numă-rești, 
ruiui 
vate. 
timp, 
acțiunile de
re a forței de muncă la 
obiectivele de investiții 
pentru a se asigura 
nalizarea lor la 
le de punere în 
nc în acest an.

în vederea
spiritului revoluționar al 
tinerilor, vom pune un 
accent sporit pe pregăti-

fi-
termene- 
funcțiu-

creșterii

bateri. Și în continuare, 
pentru stimularea activi
tății In toate domeniile, în 
toate întreprinderile eco
nomice din Valea Jiului 
vom 
tiza 
rești 
nul 
în 
ale muncii, creației 
disciplinei”,

aplica și permanen. 
inițiativele muncito- 
și acțiunile de ge- 
„Zile, decade-record 

producție”, „Ștafete 
Și 

„..jv.,.,.,.-.. *, „Colectivul 
model în gospodărirea și 
economisirea materiilor 
prime, materialelor, e - 
nergiei și combustibili
lor”, precum și man.fes-

tări ca „Ștafeta gene
rațiilor în producție”, 
„Prietenul noului înca
drat” șl altele. Vom fo
losi toate formele muncii 
politico-educative pen
tru întărirea ordinii și 
disciplinei, stabilizarea 
forței de muncă, redu
cerea fluctuației și a ab. 
sențelor nemotivate 
rîndurile tineretului, 
centrul 
Comitetului 
U.T.C.
nuare, 
rîndul tinerilor a 
rii economice, folosind ca 
forme de îmbogățire a 
cunoștințelor cursurile 
de perfecționare a pi 
gătirii profesionale 
unele acțiuni menite 
contribuie la înțelegerea 
noului mecanism eco- 
nomico-financiar, auto- 
conducerii și autogesti- 
unii muncitorești.

Imagine cotidiană de la sectorul III al I.M. Dilja: 
brigadierul, Gheorghe Cercel, împreună cu cîțiva din 
tinerii sui ortaci, iau cunoștință, cu satisfacție, des
pre rezultatele muncii lor, pe care le prezintă șeful 
de sector, ing. Emil ian Neagoe.

ț

i

el îmi

|

E

de brigadă ai minei Dîlja", după cum a- 
lon Cornea, președintele comitetului sin- 
pe întreprindere.
îl vezi, cu 
fața ta ar

greu ai crede că „băiatul” 
putea fi deținătorul unui

sub- 
ase- 
an- 

numirea lui ca șef de brigadă

urmă, 
pe 
de 
e-

care o 
a-c

I
I 
i E
E 
i

la înălțimea 
încrederii acordate
Născut în comuna Aninoasa — Gorj, in urmă 

cu 27 de ani. A lucrat ca șef de schimb, stîrnind 
admirația și respectul ortacilor. Din ianuarie ’83 
este cel mai tînăr șef de brigadă al minei Dilja. In 
primele trei trimestre ale acestui an brigada pe ca
re o conduce a extras suplimentar prevederilor 
plan aproape 1 000 tone cărbune, în condițiile 
care, lună de lună, planul productivității muncii 
cărbune a fost depășit, în medie, cu 500—600 
cărbune pe post.

O fișă biografică demnă de invidiat care 
parț’.ne utecistului și, în același timp, comunistului 
Gheorghe Cercel, „unul din cei rnai buni și destoi
nici șefi 
preciază 
dicatului

Cind 
țire din 
menea palmares ca cel prezentat în rîndurile 
terioare. „Chiar cu 
a fost o întreagă poveste — își amintește ing. Emi- 
lian Neagoe, șeful de sector. Cînd am enunțat pro
punerea numirii Iui Cercel am fost privit cu oa
recare reținere. Nu am abandonat însă ideea. l-am 
cerut doar simplu să-mi răspundă dacă se simte 
în stare să preia responsabilitatea conducerii unei 
brigăzi. Poate răspunsul lui calm — „aveți încredere 
în mine ; îmi voi face datoria” —, poate intuiția 
m-au făcut să-l numesc fără temeri. Iar astăzi, re
zultatele obținute de brigada ce o conduce 
oferă satisfacția că nu am greșit”.

Nu este ușor să înfrunți dificultățile din 
ran. Nu este simplu să îmbini experiența 
oameni ca Alexandru Vlad, Octavian Ung 
Ion Bican și Gheorghe Dăianu cu elanul specific 
viistei, relativ tinere, proprie lui Gheorghe Maftei, 
David Kulcsar, Ion Vladu și Constantin Moise. Dar 
priceperea și abnegația, liotărîrea și preocuparea 
permanentă de a face din tinerețe un atu în mun
că, de a fi la înălțimea încrederii ce i s-a acor
dat, îi dau prilejul lui Gheorghe Cercel să devină, 
pe merit, eroul acestor rîndurL

subte. 
unor 

ureanu.

deloc 
4000 

peste 
anu- fructelor

inițiate 
clasele 

(secretar

linia 
pen-

organizației 
cu ajutorul 

instructori 
declanșat cî- 

acțiuni pe

în 
în 

preocupărilor 
municipal 

va sta, în conti- 
dezvoltarca în 

gîndi-

Gheorghe BOBAR, 
prim-secretar al Comi

tetului municipal 
U.T.C.

Deși linăr, lăcătușul 
I’elru Stoica de la I.U.M. 
Petroșani, lucrează 
multă pricepere la 
pozitivul pentru s< 
zarea furtunelor de 
naltă presiune.

Pentru realiiarea 
angajamentelor 

asumate
Microinterviul nostru

Prezentă nemijlocită în producție
— Tovarășe secretar, Ion Păducel, ce 

înseamnă de fapt tineretul pentru colec
tivul de oameni ai muncii de la I.M. 
Petrila ?

■— Afirmația că inteligența, forța și 
creativitatea tineretului își află defini
ția și măsura valorii în procesul de 
producție, la locul de muncă, nu este 
nouă. La noi, la Întreprinderea minie
ră Petrila, tinerii reprezentînd circa 30 
la sută din totalul efectivului, prezența 
lor în munca productivă nu este 
neglijabilă, dimpotrivă, cele peste 
tone cărbune energetic extras 
plan în primele trei trimestre ale 
lui înglobează și contribuția efectivă a 
tinerilor pe care ii reprezint cii mîn- 
drie.

— Au trecut cîteva zile de 
rea la generalizarea acordului 
și peste o lună de Ia dată de 
minerii beneficiază de o nouă 
re a retribuției. Ce ați întreprins 
tru ca tinerii să înțeleagă și să contri
buie la reușita acestor acțiuni ?

— In toate adunările generale care 
au avut loc au fost dezbătute noile de
crete. împreună cu cadrele de condu- 

întreprindere am explicat ti

la trece- 
global, 

la care 
majora, 

pen

nerilor semnificațiile, detaliile și avan
tajele reglementărilor privind creșterea 
retribuțiilor personalului muncitor și 
generalizarea acordului global.

— Puteți să ne oferiți cîteva exem
ple concrete de rezultate obținute ?

— încă din primele zile de aplica
re a noilor reglementări, uteciștii din 
organizațiile 2, 3, 4, 5 și 11 au obținut 
rezultate deosebite. Pe lingă îndeplini
rea integrală a sarcinilor ce le revin 
în procesul de producție, ei au partici
pat la acțiuni inițiate de comitetul 
U.T.C. Aprovizionarea locurilor de mun
că cu materiale, recuperarea și recon- 
diționarea unor piese și subansamble, 
descongestionarea galeriilor și căilor de 
acces sînt cîteva din acțiunile impor
tante care contribuie la buna desfășu
rare a activității în cadrul întreprinde
rii.

Asigurarea bazei energetice, făurirea 
deplinei independențe energetice a țării 
încă din acest cincinal, iată o deviză pe 
care și noi tinerii de la Petrila ne-am 
însușit-o și acționăm pentru traducerea 
ei în fapte.

Pasiune și dragoste do mosor ia aleasă
de 
pe 
cu

Cu trei ani în 
Paula Țărnă intra 
poarta întreprinderii 
tricotaje Petroșani cu 
moția firească pe
fată aflată la vîrsta 
dolescenței o poate avea 
Avea o diplomă în mină 
(obținută în urma absol
virii școlii profesionale 
M.I.T’. Timișoara), o me-

serie pe care o învățase 
cu sîrguință și hărnicie.

Era un început 
drum, dar unul sigur, 
care a pășit ferm,
convingerea în propriile-i 
forțe, în utilitatea Sa în 
cadrul colectivului care o 
primise cu încredere. Pa
ralel cu munca desfășu
rată în atelierul de tri
cotaje (meseria de bază 
este tricoter) a urmat și 
cursurile liceului seral 
pe care Ie-a absolvit în 
vara acestui an. întreba
tă despre meseria pe care 
o practică, 
o consideră 
portantă 
activitate, 
atelierul în 
este pentru 
de afirmare. Ne 
„șansa de a deveni tu în
suți, ți-o hotărăști sin
gur prin muncă, hărnicie 
și seriozitate, făcind to-

tul să cucerești încrederea 
colectivului care te-a 
mit și te-a format 
om”. Ca muncitoare 
nădejde, comunistă 
mată și apreciată — 
dăugăm noi pentru că 
Paula 'J’ărnă, la numai 22 
de ani, este deja membru 
de partid.

Despre activitatea și re
zultatele ei în muncă ne-a 
vorbit și secretara 
tetului U.T.C. i 
prindere, Emilia 
Hărnicie, disciplină și

pri- 
ca 
de 

sti- 
a-

Odată cu începerea 
anului școlar, uteciștii 
liceului nostru', sub con- 
d ucerea 
de partid, 
diriginților 
U.T.C., au 
teva 
educației prin și 
tru muncă. S-a realizat 
integral perioada de 
muncă patriotică, par- 
tlcipîndu.se la acțiuni 
pe șantierele de cons
trucții, de înfrumuseța
re și gospodărire a o- 
rașului, de reamenaja- 
re a spațiilor școlare, 
de colectare a plantelor 
medicinale și 
de pădure.

In acțiunile 
s-au evidențiat 
a XI_a A 
Manuela Bălan), a Xl-a

(Loreta Ene), a XII_a 
(Rodica Raczi), a IX-a 

(Cristina Krachtus) 
a X_a A.

Vom răspunde cu i- 
nițiativă și entuziasm 
tineresc chemărilor și 
obligațiilor ce ne stau 
în față, continuînd ac
țiunile pentru îmbu
nătățirea situației la 
învățătură în cadrul 
întrecerii utcciste „cla. 

model”, făeînd to_ 
pentru traducerea 

viață a sarcinilor ce 
revin, din îndemnu-

spunea că 
fel de im- 
orice altă 

unitatea,

ne 
la 
ca
iar
care lucrează 

ea unicul loc 
spune:

comi- 
pe între- 
i Strat, 

o 
mare putere de muncă, o 
nețărmurită dragoste față 
de meseria aleasă, iată 
elementele care constituie 
baza caracterizării 
J'ărnă. Acestea 
fapt și motivele 
care- a reprezentat 
prinderea alături de 
ria Cerna și Cornel 
rariu, la etapa finală a u- 
nui concurs profesional 
„.ganizat pe centrala de 
profil.

să 
tul 
în 
ne
rile adresate de secre
tarul general al partidu
lui, tineretului școlar 
la adunarea populară 
de la 
lejuită 
noului 
mint, 
grija statornică a parti
dului și statului nostru 
pentru viitorul luminos 
al tinerei generații.

tineretului 
adunarea

Cluj-Napoca, pri
de deschiderea 
an de 

în care
învăță- 
vedem

Mihaela KELEMEN, 
elevă, Liceul de mate- 
matică-fizică Petroșani

Paulei 
sînt de 
pentru 
între- 

Ma- 
Mu-

Pagină realizată de 
Alexandru TATAR și
Mircea BUJORESCU 

Ilustrația : 
Robert TAVIAN și 
Ștefan NEMECSEK

tlcip%25c3%25aendu.se
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

Potrivit prevederilor, co
mitetele executive ale con
siliilor populare județene 
și al municipiului Bucu
rești vor lua măsuri ca 
întreprinderile care admi_ 
nistrează fondul locativ 
de stat să controleze și să 
acționeze pentru îndepli
nirea de către locatari a 
obligațiilor contractuale 
privind întreținerea și re
pararea locuințelor, men
ținerea în bună stare de 
funcționare a instalațiilor 
în vederea prevenirii o- 
ricăror degradări ale fon
dului locativ de stat.

In cadrul ședinței. Co
mitetul Politic Executiv a 
examinat o informare cu 
privire la încheierea Reu
niunii de la Madrid a 
reprezentanților statelor 
participante la Conferin
ța pentru securitate și co
operare în Europa.

Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat activitatea 
delegației române la reu
niunea de la Madrid, care, 
acționind pe baza indica, 
țiilor și orientărilor stabi
lite de secretarul general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și-a a- 
dus contribuția activă la 
lucrările reuniunii, a pre
zentat propuneri care 
și-au găsit reflectarea în 
documentul adoptat.

Comitetul Politic Exe
cutiv a dat o înaltă apre
ciere rolului hotărîtor pe 
care l-au avut intervențiile

Vizita delegației
PXLR*  în

HELSINKI 11 (Ager- 
pres). Delegația Partidu
lui Comunist Român, con
dusă de tovarășul Ilie 
Ve.deț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
aflate în vizită în Finlan
da, a avut o întîlnire cu 
tovarășul Kalevi Kivistoe, 
președintele Uniunii De
mocratice a Poporului 
Finlandez.

Cu această ocazie, din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele

Acțiuni in ravoarea păcii și dezarmării
V1ENA 11 (Agerpres). 

„Săptămîna păcii și Ca
rinthia", a fost inaugurată 
la Klagenfurt — centrul 
administrativ al celui mal 
sudic land austriac. Mani
festarea este organizată 
din inițiativa secției de 
land a Consiliului luptăto
rilor pentru pace și a unei 
serii de organizații obș
tești din Ca-;nthia.

In cadrul „Săptămînii 
păcii", in diferite localități 
din Carinthia vor avea 
l<_c numeroase demons
trații antirăzboinice, mi
tinguri, mese rotunde pe 
teme alt păcii și dezarmă
rii. Inițiatorii intențio
nează s> identifice noi 
modalități de intensifi
care a acțiunilor popu
lației landului in favoarea 
păcii, pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru 
elibera _ Europei de pe
ricolul unei catastrofe nu
cleare.

„Săptămîna păcii" cons
tituie etapa finală a pre- 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru respec
tarea consensului, a nor
melor democratice ale con
ferinței general-europene 
și pentru realizarea unui 
acord care să poată fi ac
ceptat de toate statele 
participante la negocieri.

Comitetul Politic Execu
tiv apreciază că rezulta
tele reuniunii de la Ma
drid constituie o nouă și 
elocventă confirmare a 
faptului că, chiar în con
dițiile extrem de comple. 
xe și dificile ale situației 
internaționale actuale, nu 
există probleme, oricît de 
complicate, care să nu 
poată fi soluționate pe ca
lea tratativelor, atunci cînd 
se dă dovadă de rațiune 
politică, de spirit cons
tructiv și dorință de co
operare. cînd se pornește 
de la interesele majore a- 
le popoarelor, ale păcii și 
securității întregii lumi.

Comitetul Politic Execu
tiv apreciază că acordul 
realizat la Madrid asupra 
convocării, la începutul 
anului 1984, la Stockholm, 
a Conferinței pentru mă
suri de încredere și secu. 
ritate și pentru dezarmare 
în Europa constituie un 
important pas înainte și 
o nouă expresie a voinței 
statelor participante de 
a-și uni eforturile și de a 
acționa pe calea destinde
rii, a reducerii riscului de 
confruntare militară și a 
înfăptuirii dezarmării pe 
continent. De o deosebită 
importanță sînt măsurile

Finlanda
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, s-au 
tiammis președintelui U- 
niun Democratice a Po
porului Finlandez un sa
lut cordial și urări de 
succes în activitatea con
sacrată înfăptuirii năzuin
țelor poporului finlandez.

Mulțumind, tovarășul 
Kalevi Kivistoe a rugat 
să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu căl
duroase urări de sănătate, 
de progres și prosperitate 
poporului român.

gătirilor partizanilor pă_ 
cil din Carinthia pentru 
manifestația generală în 
favoarea păcii și dezarmă
rii, care va avea loc, la 22 
octombrie, la Viena.

*

BONN 11 (Agerpres). Co
mitetul principal federal 
al Partidului ecologist din 
R.F. Germania a adresat 
au apel populației vest-

LA GENEVA A AVUT
LOC marți o nouă reuniu
ne plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la nego
cierile bilaterale privind 
limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice — 
relatează agenția TASS.

LA BUDAPESTA AU 
ÎNCEPUT lucrările celui 
de-al 34-lea Congres mon
dial al Federației Interna
ționale de Astronautică. 

adoptate la reuniune pen
tru asigurarea continuită
ții procesului început la 
Conferința de la Helsinki, 
prin organizarea de noi 
întilniri in perioada 1983— 
1986, ceea ce va favoriza 
dezvoltarcâ, în continuare, 
a conlucrării dintre state
le semnatare ale Actului 
final în vederea întăririi 
păcii și securității pe con
tinent.

In spiritul orientărilor 
stabilite de secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul Politic Executiv 
a reafirmat hotărîrea 
României de a participa 
activ la pregătirea și des
fășurarea Conferinței pen
tru încredere și dezarma
re pe continent, precum 
și la celelalte acțiuni con
venite în documentul fi
nal al reuniunii de la 
Madrid. In acest spirit, ța
ra noastră își va intens), 
fica eforturile, va între, 
prinde noi acțiuni, va lua 
noi inițiative și va con
lucra strins cu celelalte 
state europene, pentru a 
se ajunge la înțelegeri 
concrete privind oprirea 
amplasării noilor rachete 
cu rază medie de acțiune 
pe continentul nostru, pen
tru retragerea și distruge
rea celor existente, pentru 
edificarea unei Europe 
unite, fără arme nucleare, 
pentru o Europă a păcii și 
colaborării.

In cadrul ședinței Comi
tetului Politic Executiv, to

întrevederi ale tovarășului 
Nicu Ceaușescu, la Bagoad, 

cu personalități politice 
irakiene

BAGDAD 11 (Agerpres). 
Tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al 
Tineretului, care se află 
la Bagdad cu prilejul reu
niunii regionale pentru 
Asia de Vest, consacrată 
pregătirii AIT, a avut în
trevederi cu Taha Yassin, 
Ramadhan, prim viceprim- 
ministru al guvernului i- 

germane. Partidului Social 
Democrat și Uniunii 
sindicatelor vest-germane 
(DGB' de a spune un -Nu 
necondiționat" staționării 
noilor rachete nucleare 
americane cu rază medie 
de acțiune în R.F.G., pre
cum și de a participa ma
siv la manifestările de 
toamnă ale mișcării pen
tru pace din perioada 15— 
22 octombrie, informează 
agenția DPA.

Participă 6u0 de specialiști 
din 35 de țări, între care 
și România. în centrul 
dezbaterilor se află căile 
și mijloacele de dezvoltare 
a colaborării internațio
nale în acest domeniu. 

varășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o Informare cu 
privire la vizita oficială 
de prietenie efectuată in 
țara noastră, în perioada 
6—11 septembrie, de pre
ședintele Republicii Bot
swana, președintele Parti
dului Democratic din Bot. 
swana, Quett K.J. Masire.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat in unanimi
tate documentele și înțe
legerile convenite și a 
stabilit măsuri pentru 
transpunerea lor în viață.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat, de 
asemenea, asupra vizitei 
de prietenie pe care tova
rășul Todor Jivkov, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, a efectuat-o 
în țara noastră, în pe
rioada 6—8 octombrie.

Aprobînd întru totul în
țelegerile stabilite cu pri
lejul noului dialog roinâ- 
no-bulgar la nivel înalt. 
Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsuri pentru 
înfăptuirea lor, pentru am
plificarea și aprofundarea 
continuă a relațiilor de 
strînsă prietenie și cola
borare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente 
ale muncii de partid și de 
stat, precum și unele pro
bleme ale activității in
ternaționale.

rakian, și cu Naim Had
dad, președintele Adună
rii Naționale, secretar 
general al Frontului Na
țional Patriotic și Progre
sist din Republica Irak.

Cu acest prilej, respon
sabilii irakieni au rugat să 
fie transmise tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, calde mul
țumiri pentru preocupă
rile si eforturile sale pri
vind dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colabo
rare dintre România și 
Irak, pentru soluționarea 
pașnică a conflictelor și 
problemelor complicate din 
7cnă și din lumea întrea
gă, pe baza respectării ne
abătute a independenței 
naționale și a dreptului 
fiecărei țări la dezvoltarea 
de sine stătătoare.

în cursul întrevederilor, 
au fost examinate aspecte 
ale raporturilor de cola
borare dintre România și 
Irak.

GUVERNUL GREC A 
ADRESAT S.U.A. un pro
test în legătură cu viola
rea spațiului aerian gre
cesc de către avioane a- 
mericane participante la 
manevrele NATO din Ma
rea Egee „Display Deter
minat on ’83“ — relatează 
agențiile Reuter și France 
Presse, care citează un co. 
municat oficial dat publi
cității la Atena.

FILME
PETROȘANI — 7 No. 

iembrie: Micul lord ;
Unirea: Fata care vinde 
flori.

PETRILA i Raidul
vărgat

LONEA : Jandarmul
la plimbare.

ANINOASA ; Agonia, 
I—II.

VULCAN — Luceafă
rul : Drumul oaselor.

LUPENI — Cultural : 
Cafe expres.

URICANI i In fața ușii 
închise.

rv.
16,00 Telex.
16,05 Școli șl tradiții.

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE și de 

LEGUME-FRUCTE
- LA SCHIMB
- CONȚRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

Mica puDlicitaie
VIND Fiat 1300, preț 

convenabil, strada Tău- 
lui 150, Paroșeni. (1148)

VlND casă, 3 camere,
baie, grădină, Petroșani,
strada Karl Marx, 35. 
(1151)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Maxim 
Virgil, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. 
(■135;

PIERDUT legitimație de 
serviciu cu nr. 428, eli
berată de I.C.P.M.C. Pe
troșani. O declar nulă. 
(11^7)

PIERDUT legitimație de 
s< -viciu pe numele Dinu

16,25 T. agerea pronoex- 
pres.

16.30 Viața -ulturală.
16.50 Din Estramadura 

în Andaluzia.
17,10 U'.iversul femei

lor.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (par

țial dor)
Pentru dezarmare, 
pentru pace.

20.30 Legămînt de pace.
20,40 Actualitatea în eco

nomie.
20,55 Forum politico-i

deologic.
21,10 Film artistic: Schimb 

de roluri, (color). 
Premieră pe țară.

22.30 Telejurnal. (par
țial color)

Dumitru, eliberată de l.M. 
Petrila. O declar nulă. 
(1149)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
3323, el-berată de Institu
tul de m ne Petroșani. O 
declar nulă. (1150)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Brănescu Paul, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1152)

SPITALUL orășenesc 
Petrila încadrează ur
gent un zugrav. Relații 
suplimentare se pot obți
ne la telefon 250 Petrila. 
(1154)

REDACȚIA Șl ADMlNlSlRApA ! Petroșonl str. N Bâlcescu - 2, teiofoone 4 16 62 (secietonot). 4 16 63. 4 24 64 (secții). TIPARUL s [ipogiofio Petroșani st». N. Bâlcescu - 2.


