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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, luni, 14 
noiembrie, ședința Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunise Român.

tn cadrul ședinței au fost dezbătute 
și aprobate proiectul Planului financiar 
centralizat al economiei naționale și pro
iectul Bugetului de stat pe anul 1984.

Comitetul Politic Executiv a dat o înal
tă apreciere contribuției esențiale la 
fundamentarea și elaborarea acestor docu
mente, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sub a cărui îndrumare nemijlocită s-a 
desfășurat întreaga activitate de planifi-. 
care economico-financiară pe anul 1984, 
ce asigură înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, privind dezvoltarea 
economiei naționale și ridicarea, pe a- 
Ceastă bază, a nivelului de trai al popo
rului. Comitetul Politic Executiv a subli
niat că nivelul indicatorilor financiari, mo
dul de constituire și utilizare a resurselor 
financiare, pe fiecare titular de plan, se 
bazează pe ridicarea mai accentuată a 
productivității muncii, sporirea eficienței 
fiecărui teu investit sau cheltuit, reducerea

mai substanțială a cheltuielilor de pro
ducție, îndeosebi a celor materiale, apli
carea unui regim sever de economii în 
toate domeniile de activitate, consolida
rea echilibrului bugetar, financiar-mone- 
tar și valutar, pe întărirea ordinii și dis
ciplinei în utilizarea fondurilor statului.

S-a evidențiat că prevederile înscrise în 
proiectul Bugetului de stat asigură resur
sele financiare necesare pentru dezvolta
rea, pe mai departe, a tuturor ramurilor 
economiei naționale, în conformitate cu 
sarcinile și prioritățile stabilite în planul 
economic. In același timp, a fost relevat 
faptul că dimensionarea veniturilor și 
cheltuielilor pentru anul 1984 permite sta
bilirea echilibrului financiar numai pe 
seama resurselor interne.

Comitetul Politic Executiv a cerut ca 
Ministerul Finanțelor împreună cu Comi
tetul de Stat al Planificării, băncile, ce
lelalte organe centrale să analizeze siste
matic modul în care se înfăptuiește bu
getul de stat și să stabilească măsurile ce 
se impun pentru realizarea prevederilor 
acestuia,, pentru utilizarea cu maximum

(Continuare în pag. a 4-a)

O cerință la I. M. Paroșeni

Froducție maximă, cu cheltuieli minime
. Cu toate că Inceplnd 

din luna aprilie, activita
tea de extracție s-a îm
bunătățit în mod substan
țial, mina Paroșeni s-a 
prezentat la bilanțul pri
lejuit de recenta adunare 
a reprezentanților oame
nilor muncii cu principa
lii indicatori nelndepll- 
niți. La producția fizică a 
fost Înregistrată o restan
ță pe 9 luni de aproape 
60 mil tone, cifră la care 
se adaugă producția re- 
butată pentru neîncadra- 
rea In calitate. Cauzele 
acestor nerealizări au fost 
pe larg analizata în ra

portul c.o.m, prezentat de 
Alexandru Bucea, pre
ședintele consiliului, iar 
modul deschis, critic și
wmiuuimmmimamm

Adunări generale ale 
reprezentanților oamenilor 

muncii 
lirttitrnmurînniiirmnn.

autocritic, tn care au fost 
înfățișate adunării a sti
mulat dezbaterile, orlen- 
tîndu-le spre găsirea de 
noi căi și posibilități de 
îmbunătățire a realizărilor.

După cum am amintit.

din luna aprilie, odată cu 
înființarea celui de-al 
treilea sector de produc
ție șl reorganizarea cîm- 
pului minier, a fost obțl- 
nută lună de lună creș
terea producției zilnice, 
dar nu în măsura în care 
să asigure recuperarea 
restanțelor primului tri
mestru. S-a acționat, de 
asemenea, pentru execu
tarea unui mare volum 
de lucrări de pregătire, 
tot pentru asigurarea ca-

Ion MUSTAȚA
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Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român
Luni, 14 noiembrie, au început, 

sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, lucră
rile Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Participanții au păstrat un moment de 
reculegere în memoria tovarășului Valter 
Roman, membru al C.C. al P.C.R., acti
vist din ilegalitate, care a încetat din via
ță în perioada ce a trecut de la ultima 
plenară.

La propunerea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., plenara a adoptat 
în unanimitate următoarea ordine de zi:

4
1. Proiectul Planului național unic de 

dezvoltare economlco-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1984;

2. Proiectul Planului de dezvoltare a a- 
griculturil și industriei alimentare, gos
podăririi apelor și silviculturii pe anul 
1984;

3. Proiectul Planului financiar centrali
zat al economiei naționale și proiectul 
Bugetului de stat pe anul 1984;

4. Programul privind creșterea mal 
accentuată a productivității muncii și per
fecționarea organizării și normării muncii 
în perioada 1983—1985 și pînă în 1990:

5. Programul privind îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de materii prime, 
de combustibili și energie și valorificarea 
superioară a materiilor prime și materia
lelor în perioada 1983—1985 si pînă în 
1990;

6. Programul privind aplicarea măsuri
lor de autoconducere și autoaprovizionare 
pentru asigurarea unei bune aprovizionări 
a populației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum pe perioa
da 1 octombrie 1983 — 30 septembrie 
1984.

La lucrările plenarei participă, ca in
vitați, primi-secretari ai comitetelor jude
țene de partid, cadre din ministere, ins
tituții centrale și organizații de masă, 
redactori șefi ai presei centrale care nu 
sînt membri ai C.C al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

Președintele Comitetului militar de salvare
națională din Republica Islamică Mauritania va 

efectua o vizită de prietenie în țara noastră
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii So
cialiste România, locotenent-colonel 
Moliamed Khouna Ould Haidalla, pre
ședintele Comitetului militar de salva

re națională din Republica Islamică 
Mauritania, șef al statului, va afectua o 
vizită oficială de prietenie în țara noas
tră' in a doua decadă a lunii noiembrie 
1983.

Schimb de
Ieri, la Lupeni a avut 

loc un schimb de experien
ță, organizat de Consiliul 
municipal de educație poli
tică și cultură socialistă pe 
tema „Cum acționează 
Consiliile de educație poli
tică >i cuitură socialistă, 
comisiile de propagandiști 
și agitatori, colectivele de 
agitatori și colectivele mo
del de muncă și de viață, 
în vederea mobilizării oa
menilor muncii la realiza
rea sarcinilor de plan pe 
acesi an și pregătirea pro
ducției anului viitor, in lu
mina Consfătuirii de lucru 
de la Mangalia din 2—3 
august a.c.“.

Au participat președinții 
consiliilor orășenești și co
munale de educație politi-

experîență
câ și cultură socialistă, se
cretarii adjuncți cu pro
blemele de propagandă de 
la comitetele de partid din 
municipiu, responsabilii co
lectivelor de propagandiști 
șl agitatori din unitățile e- 
conotnice, ai colectivelor 
model de muncă și de via
ță, președinții comitetelor 
de cultură și educație so
cialistă, al consiliilor de 
educație politică și activita
tea cultural-sportivă ale 
comitetelor sindicatelor din 
Valea Jiului și membri ai 
Consiliului municipal de e- 
ducație politică și cultură 
socialistă.
' în prima parte a Intîlnl- 
rli, participanții au făcut

(Continuare in pag. a 2-a)
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Vrednica echipă de intrețincro și reparații pu
țuri, din cadrul sectorului VII de la I.M. Lonca, 
condusă de Constantin Solomon.

Cărăușii** bogăției pădurilor99
coloana din U- 
U.M.T.C.F Deva 
— e drept —

i

I Lupta de eliberare națională
| a românilor din Transilvania ! 

și unirea

Despre 
rican- a
S-a scris 
puțin. Unul din drumu
rile noastre reportericești 
ne-a prilejuit o vizită ta 
coloana sus-amintită. Gaz
dă amabilă, Doru Cimpo
ner, șeful de coloană, a 
avut ambiția ca, intii, să 
ne arate incinta unității. 
Trebuie să subliniem aici 
un adevăr incontestabil 
am avut prilejul să ad
mirăm (acesta e cuvintul 
care se potrivește) una 
din cele mai curate, tn- 
grijile și frumoase incin-

te aparțtnlnd unei unități 
de transporturi auto. Bo
xe speciale amenajate 
pentru ulei uzat, pentru 
materiale recuperate și 
refolosibile, pentru 
cauciucuri uzate, pentru 
piese noi, pentru materia
le diverse — separat pen
tru fiecare in parte; ma
gazie de combustibil pusă 
la punct, loc de parcare 
pentru fiecare mașină (cu 
numărul afișat, — totul 
intr-o ordine ireproșabilă, 
iată lucruri care ne-au 
entuziasmat. Atct se cu
vine o paranteză, in luna

maz, coloana 
a UM.T.C.F.

din Uricani 
Deva a găz

duit un schimb de expe
riență cu participarea re
prezentanților tuturor co
loanelor din județ, prilej 
cu care colectivul condus 
de Doru Cimponer, rezul
tatele, precum și aspec
tul gospodăresc al coloa
nei din Uricani s-au bu
curat de cele ma( bune 
aprecieri.

Dar, să intrăm in amă
nunte. cu ce se ocupă de 
fapt oamenii acestui co
lectiv de muncă? Cu ma
șinile de care dispune

(autotrenuri de 10 și 25 
tone capacitate, autobas
culante și utilaje grele) 
asigură ailt transportul 
materialului lemnos din 
zona cuprinsă intre >s- 

croni pină la Cimpușel, 
cit și de întreținerea u- 
crărilor de carieră și a 
drumurilor forestiere.

Despre eficiența cu ca
re muncește cole : tivui de 
aici, vorbesc elocvent ci
frele realizărilor obținute

Alexandru TĂTAR
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Idealul uninii îșl are 
geneza în cele mai înde
părtate timpuri ale isto
riei poporului nostru, în 
însăși epoca formării sale 
ca unitate etnică în spa
țiul carpato-dunărean. Po
porul român a cunoscut o 
dezvoltare unitară avînd 

| la temelie lianți puternici 
’ ca unitatea de origine, de 
I limbă ți de teritoriu.
• Dezvoltarea relațiilor 
Ide producție capitaliste a 

pus pe un plan superior 
î ideea și conștiința umtă- 
Iții de neam, iar năzuința 

de un tate a devenit un
I țel politic, Iul afirmări: 
“ naționale, al unirii tutu- 
I ror românilor intr-un stat 

național unitar și inde
pendent. Revoluția de la 
1848 a piu» clar problema 
necesității unirii teritori
ilor locuite de români 
C.A. Rossetti 9e adresa 

] moldovenilor: „unițl-vă 
!cu noi, frați de dincolo 

de Milcov... Munteanul și 
| Moldoveanul sînt toți 
I Români, sînt fraț., o sin

gură națiune". Iar pe 
1 Cîmpia Libertății de Ia 
I Blaj, în mai 1848, lin 
I piepturile celor 40 000 de

ardeleni adunați din' toa- a 
te părțile Transilvaniei, a | 
răsunat dorința lor seca- s 
Iară: „Vrem să ne unim 
cu Țara".

Pe baza acestor prentr 
se de o legitimitate istori
că incontestabilă s-a fău
rit la 24 ianuarie 1859 Li
ni rea Principatelor, pri
mul pas spre realizarea 
statului național român. 
Evenimentul plin de con
secințe rodnice pentru 
țară, a fost opera oopo- 
rulțy, nu a diplomatei 
europene. Așa după cum 
aprecia ilustrul om politic 
și patriot Mihail Kogăl- 
mceanu unirea „a fost ac
tul energic al întregii na
țiuni române.„ Unirea |
națiunea a făcut-o".

Importanța actului de I 
la 24 ianuarie 1859 apare 
mai clară în perspectiva 
istorică, creîndu-se pre
misele pentru realizarea 
statului național unitar și

Prof. Dumitru BARNA 
Arhivele stilului Deva

(Continuare id pag a 2-a1
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Mai multă exigență in 
combaterea „nemotivatelor"

agenda de lucru 
organizațiilor 

de partid

Pe parcursul lunii oc
tombrie, cind au avut loc 
dezbaterile prilejuite de 
generalizarea acordului 
global, minerii, maiștrii, 
muncitorii policalificați de 
la mina Vulcan — ca de
altfel de la toate unită
țile miniere din municipiu 
— au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbu
nătățirea activității de 
extracție, dovedind intere
sul real cu care au pri
mit această formă supe
rioară de organizare și 
retribuire a muncii. In 
d e z baterile 
din organiza
țiile de bază, Pe 
la învăță- 
mîntul politi
co-ideologic 
sau în gru
pele sindicale,
în cadrul celor 15 minu
te dedicate „momentului 
economic" s-au făcut re
feriri la principalele re
surse interne ale colecti
velor, iar propunerile au 
reflectat tocmai dorința 
de a contribui la valorifi
carea tuturor' posibilități
lor proprii de creștere a 
realizărilor.

Consemnăm, în acest 
context, că cele mai multe 
propuneri au vizat starea 
de ordine și disciplină. 
Cu toate acestea, in lu
na octombrie „nemotiva
tele" s-au menținut la 
nivelul înregistrat și în 
lunile precedente. Nu s-a 
făcut simțită exigența și 
fermitatea colectivelor, a- 
șa cum era necesar, pen
tru înlăturarea uneia din
tre principalele cauze ale 
nerealizării planului de 
producție.

„Absențele nemotivate 
determină în mod direct 
nerealizarea sarcinilor de 
plan" — s-a arătat pe 
bază de calcule concrete 
la dezbaterile amintite. 
Pe seama „nemotivatelor" 
nu se poate obține o eco
nomie la posturile plani
ficate, cum ar fi înclinați 
unii să creadă. Chiar și 
brigăzile în care de ani 
de zile este obținut un 
coeficient de prezență 
bun, trebuie să fie mai

(Urmare din pag. l)

u

în primele trei trimestre 
ale anului: producția glo
bală depășită cu 19,1 la 
sută, „transport lemnoase" 
— indicator de bază, de
pășit cu 10 la sută, un 
beneficiu de 292 000 leu 
Alături de aceste rezulta
te stau economiile reali
zate la lubrifianți și 
carburanți: 8000 kg mo
torină și 1000 kg uleiuri. 
Se acționează intens și 
in spiritul inițiativei „Re
cuperare, recondiționare, 
refolosire". Uleiurile arse, 
fierul vechi, anvelopele 
pentru reeșapat, metalele 
abrazive (plumb, cenușă 
de plumb, alamă, cupru, 
aluminiu) sînt repere im
portante care, recuperate, 
aduc economii deosebite 
unității.

mult interesate ca „nemo
tivatele" înregistrate pe 
sector să fie minime. Da
că nu sînt plasate cu 
efectivul necesar, lucră
rile de pregătire vor în
registra întirzieri care se 
vor repercuta mai de
vreme sau mai tîrziu — 
adică atunci cind va fi 
diminuată linia de front 
— asupra întregului sec
tor. Este lesne de înțeles 
și efectul negativ al ne
motivatelor asupra cali
tății lucrărilor executate 
de echipele care asigură 

aproviziona
rea tehnico- 
m a t erială, 
transportul 

minier sau în
treținerea și 
funcționarea 
utilajelor.

Toate aceste probleme 
ale „stării disciplinare" 
au fost dezbătute. Dar, 
menținerea pe mai depar
te a unui număr încă ma
re de nemotivate face 
necesară și în continuare 
intensificarea discuțiilor 
pe această temă Preocu
pat de această cerință, 
comitetul de partid pe în
treprindere pornește de <a 
constatarea că nota de 
exigență trebuie imprima
tă în primul rînd, în ca
drul organizațiilor de ba
ză. acolo unde întronarea 
unei discipline ferme a- 
trage îndatorirea și răs
punderea tuturor comu
niștilor din sector. In ur
ma analizelor întreprin
se, comitetul de partid, 
conducerea minei au dat 
curs dorinței colectivelor 
dc a se despărți de ..cam
pionii" absențelor, cum 
sînt Ion Ciobanu, Teodor 
Conta. loan Albescu, Va- 
sile Cojocarii, Gheorghe 
Stanciu, Constantin Cioba
nu și alții care numai în 
acest an au acumulat 
fiecare, cîte 20—30, iar 
unii chiar 50 de nemoti
vate. Această măsură va 
contribui la îmbunătățirea 
stării disciplinare și în
tărirea calitativă a for
mațiilor de lucru.

Ion MUSTAȚĂ J

Șeful de coloană ne-a 
vorbit, cu modestie despre 
o scamă de dificultăți pe 
care oamenii muncii de 
aici le întîmpfnă și le în
ving. Pentru că, oricine 
își poate închipui, cit de 

»• ce.S9t«iraușuM 
bogăției pădurilor

greu este să strunești pe 
drumurile abrupte de 
munte, in pante și ser
pentine „mastodonții" în- 
cărcați cu 20—25 de tone 
de lemn. Și asta, chiar și 
iarna, în condiții meteo
rologice dintre gele mal 
grele.

Pentru cei care conduc 
aceste mașini ca loan. Ou- 
cuilă, Iosif Malcaș, Fran-

(Urmare din pag. I)

cucerirea independenței de 
stat.

Unirea Moldovei cu Ța. 
ra Românească a dat un 
puternic impuls și luptei 
românilor aflați sub do
minație străină pentru 
drepturi sociale și națio
nale. Evenimentele ce a- 

Iveau loc la București și 
Iași erau urmărite cu a- 

| dine interes de românii 
I ardeleni, care vedeau în 

unirea celor două princi- 
Ipate românești, speranța 

că într-un viitor apropiat 
Iși Transilvania se va alipi 

la țara mamă. în perioa- 
■ da premergătoare actului 
• unirii și în ianuarie 1859 
In-a existat număr din 

Gazeta Transilvaniei sau 
| din alte ziare românești 
Idin Ardeal care să nu cu

prindă știri referitoare la 
dezbaterile marilor puteri 

I de la Constantinopol, Vie- 
I na sau Paris, reprodueîn- 
Idu-se in același timp 

fragmente din lucrările 
Idivanurilor ad-hoc sau 

cuvin țări le unor deputațl 
unioniști. Erau publicate 

I și luări de poziție ale

Schimb de 
experiență 

(Urinari din pag. I) 

cunoștință cu activitatea 
economică și politico-edu- 
cativă desfășurată dc comi
tetul de partid al I.M. Lu- 
peni. A urmat o 
acțiune metod.că în cadrul 
căreia au fost dezbătute o 
seamă de aspecte privind 
activitatea consiliilor de 
educație politică și cultură 
socialistă, a colectivelor 
model de muncă și de via
ță, precum și a organiza
țiilor de sindicat, U.T.C., în 
domeniul muncii politico- 
educative și cultural-artis- 
ce. în încheierea dezbateri
lor s-au prezentat atribuțiile 
și sarcinile ce revin consi
liilor de educație politică 
și cultură socialistă în lu
mina Consfătuirii de lucru 
de la Mangalia. A urmat o

In cadrul schimbului 
de experiență, participanțil 
au vizionat un film de scurt 
metraj, prezentat de cine- 
clubul „Amafilm" din Lu- 
peni.

cisc Virag, loan Kibedi, 
Grigore Gălățean, loan 
Voiutan, Cornel Iovescu 
și loan Tivig, nu este u- 
șor. Dar poate tocmai di
ficultățile fac munca lor 
mai frumoasă. Insă pen- 

iru ca mașinile lor să fie 
mereu gata, pentru ca 
drumurile să fie accesibi
le alți oameni depun efor
turi deosebite și, în con
dițiile grele ale iernii, 
supraomenești chiar, l-am 
notat atei, din spusele 
impiegatului de mișcare 
Paula Virag, pe mecani
cii Alexandru Enache, ion 
lonașcu, Vaier Vizitiu, e- 

unor fruntași ardeleni ca
re militau în favoarea ce
lor două țări române, ele 
exprimînd astfel aspira
țiile maselor populare. A- 
cest interes s-a transfor
mat în 1857—1859 în ma. 
nifestații cu un caracter 
pronunțat antihabsburgic.

Lupta de eliberare națională 
a românilor din Transilvania 

și unirea
în agitații de solidaritate 
cu lupta pentru cauza u- 
nirii și, fapt deosebit de 
Important, în conturarea 
unui curent de masă a 
cărui dorință era unirea 
într-un singur stat, nu 
numai a Moldovei și Ță
rii Românești, ci șl a su
rorii acestora, Transilva
nia.

Autoritățile militare șl 
civile din Imperiul hab- 
sburgic au sesizat frămîn- 
tările și tendințele popu
lației românești din 

Instantaneu de muncă de Ia noua fabrică de piine din Lupeni.

Producție maximo
(Urmare din pag. I)

pacităților și recuperarea 
restanțelor. Pe baza unei 
noi gîndiri tehnice, efor
turile brigăzilor din aba
taje și de la lucrările de 
deschideri-pregătiri au 
fost îndreptate spre creș
terea vitezelor de avan
sare și a product vității 
muncii, valorificarea mal 
bună a capacităților e-

lectricianvl Csaba Korc. I 
ifronistul Petru Tibeti, au- ( 
togrederistul Dumitru Ti- J 
mofte, pe șoferul Teodor ) 
Martinov, oameni care, zi 
și noapte, ori de cite ori 
a fost nevoie, au răspuns 
prezent la locurile de 
muncă.

Despre oameni, despre 
locuri de muncă și suc
cese s-a scris și se va 
mai scrie mult. Dar, des
pre acești „cărăuși" ai 
pădurilor noastre, care a- 
duc cu ei nu numai bo
găția milenară a codrilor, 
dar și cite ceva din mira
colul de basm și farme
cul legendar al înălțimi
lor carpatine trebuie să 
rostim cuvinte de prețui
re a faptelor lor de eroism 
care le caracterizează 
munca.

\
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ț
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Transilvania influențate 
direct de evenimentele 
din principate șl au luat 
măsuri de supraveghere 
strictă și de înăbușire a 
oricăror acțiuni naționa
le ale românilor.

Evenimentele din ianu
arie 1859 din principate 

au constituit obiectul ar
ticolelor tuturor z’arclor 
românești și chiar ma
ghiare și germane din 
Transilvania. Se dădeau 
amănunte despre mersul 
lucrărilor adunării elec
tive, se sublinia partici
parea maselor populare 
la înfăptuirea unirii, pa
triotismul și maturitatea 
lor, impresii despre ale
gerea lui Al. I. Cuza ca 
domn în ambele princi
pate. La 1G februarie 185h 
un raport al autorităților 

xistente și a dotării locu
rilor de muncă, utilizarea 
la maximum a timpului de 
lucru. S-a mai acționat și 
pentru optimiza-ea rapor
tului dintre personalul di
rect productiv și cel de 
întreținere, printr-o inten
să muncă de atragere a 
celor mai buni muncitori 
spre locurile cheie ale 
procesului de extracție.

Activitatea minei Pa- 
roșeni este înscrisă, în pre
zent, pe linia redresării. 
Organul colectiv de condu
cere pune accent și în 
continuare pe creșterea 
producției extrase cu me
canizare complexă, care 
va însuma în 1984 peste 
72 la sută din totalul căr
bunelui extras. încă din 
prima parte a anului ur
mător vor începe pregătiri
le necesare introducerii a 
două susțineri mecanizate 
de înălțime mare in -.aba
taje care vor mai fi echi
pate și cu combină de tă- 
ere. Pentru înfăptuirea a- 

cestor adevărate premiere 
tehnologice în cimpul mi
nier Paroșeni precum și 
pentru trecerea în mod 
corespunzător la exploata
rea stratelor groase se în
treprind de pe acum mă
riri, prin intensificarea 
pregătirii forței de muncă 
șl soluționarea celorlalte 
probleme legate mai cu 
seamă de creșterea aportu- 

austriece menționa fră- 
mlntările și starea de 
spirit a populației româ
nești din Transilvania 
care spera că „...în scurt 
timp și Transilvania va 
face parte din Moldova și 
Valahia, și că vor avea 
un principe propriu".

In toată perioada dom
niei lui Al. I. Cuza, româ
nii ardeleni au urmărit 
îndeaproape, cu 6impatie 
și interes, eforturile tînă- 
rului stat român de a se 
face recunoscut pe plan 
internațional și de a-și 
realiza pe deplin unita
tea politică și administra
tivă.

Realizarea unirii admi
nistrative a celor două 
principate „a provocat 
în rîndurlle românilor de 
aici (din Transilvania) o 
bucurie nespusă" — scria 
ziarul austriac „Wande
rer" într-o' corespondență 
din Brașov. Românii din 
Transilvania își afirmau 
încă o dată, cu acest pri
lej. adîncile lor sentimen
te și aspirații comune cu 
frații lor de peste Car- 
pați.

(Va urma)
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lui calitativ al activității de 
întreținere a utTajelor și 
instalațiilor.

în cadrul dezbaterilor mi
nerul Fazakaș Francisc, șe
fii sectoarelor I și II, ingine
rii Remus Becuș și Cornel 
David, maiștrii Constant n 
Mitroi și Ioan Grigorescu, 
electricianul Constantin 
Corcoveanu au făcut propu
neri u. Ie, izvorîte din du- 
rința de a contribui la îm
bunătățirea activității de 
ansamblu a întreprinderii, 
în cadrul dezbaterilor a 
fost făcută de către mal 
mulți vorbitori o aprecie
re. în condițiile acordului 
global, a fost îmbunătățită 
activitatea formațiile de 
lucru productive, dar șl a 
muncitorilor care erau re- 
tribuiți pînă acum în re
gie. A crescut interesul — 
și așa este normal să fie 
— pentru a rezolva proble
mele tvite în subteran, re- 
nuțîndu-se la practica de 
a justifica nerealizarea lor. 
Pe această cale în contex
tul larg al afirmării auto- 
conducerii muncitorești și 
autogestiunii. răspunderea 
înaintată dovedită de în
tregul personal muncitor 
față de realizarea sarcini
lor de plan constituie ga
ranția unor Importante 

succese economice • care se 
vor răsfrîngo în mod di- 
rect asupra bunăstării mi
nerilor.

I 
I 
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■ REALIZAREA SARCI
NILOR planificate în do
meniul autogospodăririi și 
autoaprovizionării consti
tuie o problemă prioritară 
pe agenda de lucru a Con
siliului popular din Pe- 
trila. în aceste zile, depu
tății și comitetele cetățe
nești prin vizite la domi
ciliul crescătorilor de ani
male, încep o nouă acțiune 
ai cărei scop este îndepli

nirea sarcinilor de pre
dare a animalelor șl pro
duselor animaliere la fon
dul de stat (T.S.)

■ EXPOZIȚIE FILATE
LICĂ. Cercul filatelic „Mi
nerul" Petroșani organizea
ză duminică, 20 noiembrie 
o expoziție omagială, cu 
prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la înființarea Aso
ciației filatelice din Repu
blica Socialistă România. 
Expoziția se va deschide 
Ia Casa de cultură și va 
putea fi vizitată zilnic, în
tre orele 10-—13 și 14—17, 

pînă sîmbătă 2S noiembrie 
a.c.

■ GER. După cum ne a 
Informat stația meteorolo
gică dimineața zilei le ie» i 
a fost foarte rece; la ora 
8, în Petroșani, au fost 
minus 12 grade, iar ia Pa
ring, minus 14 grade. Stra
tul de zăpadă în Paring 
este de 3 cm.

g DIRIJARE! Lăudabil 
ritmul de lucru al muncito
rilor de la I.DP. Deva ce 
construiesc drumul betonat 

Cimpu lui Neag — Uiicanl. 
Este însă de neînțeles de 
ce nu se dirijează circula
ția mașinilor in zona de 
lucru. Dirijarea este nece
sară deoarece pe sens nu 
Încape decît o mașină, fă
ră posibilitatea de s se 
refugia lateral în cazul 
venirii altei mașini din 
sens invers. (Șt. N.)

SUB SEMNUL CALI
TĂȚII. La compania de 
pompieri Petroșani ciclul 
de instrucție 1982—1983 s-a 
încheiat sub semnul cali

tății șl eficienței rid cate, 
fapt care a condus la ob
ținerea de către companie 
pentru a 15-a oară con
secutiv, a tuiului da sub
unitate de frunte. Acest 
fapt îndeamnă la □ activi
tate și mai bună în viitor 
pentru perfecționarea pre
gătirii politice, de luptă și 
de prevenire a incendiilor. 
(I. JITEA, coresp.)

g CURSURILE DE GHID, 
organizate de filiala B.T.T. 
din Petroșani pentru a-i 

forma pe cei care vor însoți 
șl prezenta tinerilor turiști 
din țară frumusețile natu
rale și realizările noi din 
Valea Jiului, vor începe 
vineri. Pentru cursurile, 
care se vor desfășura la 
Casa de cultură din Pe
troșani, iu fost selecționați 
45 de tineri. (T.S.)

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚĂRCĂ
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Un pas mare spre o treapta 
cît mai înalta a clasamentului

MINERUL
C.S.M. REȘIȚA 4—0 
(2—0). Am urmărit dumi
nică pe stadionul „Mine
rul" din Lupeni un foarte 
frumos spectacol fotbalis
tic. Pe parcursul celor 90 
de minute de joc, Sălă- 
gean, Volcu, Nichlmiș, 
Popa Ion, Leordean și 
toți ceilalți coechipieri au 
prestat un joc excelent 
cum rareori se poate ve
dea chiar în eșalonul su
perior. în imtes partide., 
cei mai optinr.ști supor
teri ai gazdelor nu au 
prevăzut scorul fluviu cu 
care s-a încheiat meciul. 
Rezultatul de pe tabela 
de marcaj (care putea fi 
mai mare) reflectă eloc
vent situația din teren. 
Oaspeții, cu o carte de 
vizită onorabilă, cunoscuți 
ca fiind unii dintre pre- 
tendenții primului loc în 
seria a III-a a diviziei 
naționale B, n-au avut 
nici o șansă în fața gaz
delor, „care i-au ținut sub 
papuc" atît din punct de 
vedere tehnic cît și al 
condiției fizice. Buni teh
nicieni, posedînd o viziu
ne de joc tehnic „stil sud 
american", stăpînind 
plin spectaculoasele

LUPENI 
REȘIȚA

doiuri", schimblnd jocul 
cu rapiditate de pe o ex
tremă pe alta, minerii 
construit numeroase 
țiunl de atac care au 
călzit suporterii din
bune, făcîndu-I să nu sim. 
tă tăișul ascuțit al geru-

au 
ac- 
în- 
tri-

FOTBAL, 
DIVIZIA B

lui din această duminică 
de noiembrie.

Dar să revenim la joc. 
Gazdele se impun încă 
din primele minute. Min
gea circulă cu repeziciune 
doar în jumătatea de te
ren a oaspeților. Apar și 
ocaziile de gol, dar ata- 
canțil echipei gazdă ra
tează deschiderea scoru
lui. Vine min. 32. Un fun
daș reșițean comite henț 
la marginea careului de 
16 metri. Lovitura este 
executată scurt balonul 
ajunge la Petre Popa ca
re șutează puternic, cu 
efect și... gol. După .nu
mai' 7 minute, Ion Popa 
șutează puternic, prin sur-

prindere, din afara careu
lui de 16 m și portarul 
oaspete nu mai poate re
ține. Este 2—0 pentru 
gazde, scor cu care se în
cheie prima repriză.

După pauză, gazdele 
rămîn stăpîne pe joc, reu
șind încă două goluri 
spectaculoase. în min. 68, 
la o acțiune de atac pre. 
lungită, Voicu șutează de 
la distanță în colțul lung 
și 3—0. Cu opt minute 
înainte de fluierul final, 
Nichimiș face o cursă 
spectaculoasă pe extrema 
dreaptă, centrează în ca
reu, Colceag se înalță și 
înscrie cu capul al patru
lea gol pentru echipa sa.

A arbitrat la centru co
rect și autoritar Octav>an 
Ștreng din Oradea, ajutat 
la tușe de Ion Goliș (O- 
radea) și Francisc Bcrcțki 
(Salonta).

MINERUL LUPENI : 
Grigore — Leordean, CHI- 
ȚAC, Sebestycn, ION PO
PA (min. 83 Pantelimon) 
— Rusu, MUȘAT (min. 75 

Colccag) VOICU — SALA- 
GEAN, Petre Popa, NI
CHIMIȘ.

Text șl foto :
Ștefan NEMECSEK

României" la

L.a un pas de victorie
l'ază din meciul 

nerul Lupeni — ( 
Reșița.

RAPID BUZĂU — ȘTI
INȚA PETROȘANI 15—13 
(12—7). Avind în Gomoies- 
cu un adevărat specialist 
în lovituri de pedeapsă și 
transformări, rugbiștii din 
Buzău au reușit să cîștige 
în final meciul cu studenții 
din Petroșani.

Meciul a început în nota 
de dominare a favoriților 
noștri, care au reușit să 
înscrie prin Mateescu un 
eseu de toată frumusețea, 
după o acțiune a grămezii 
în apropierea buturilor ad
verse: 4—0 în mm. 2 și 
Luca ratează transfai ma
rea. Urmează > perioadă 
de aproape jumătate de o- 
ră de echilibrare a situa
ției din teren, dar, în ace
lași timp, de dezechilibra
re a tabelei de marcaj, 
deoarece Luca și Gomoies- 
cu au beneficiat de același 
număr de lovituri de pe
deapsă, dar în timp ce 
transformeurul adversarilor 
înscrie in min. 18 și 25, 
fundașul nostru ratează, tn 
plus, buzo enii reușesc o 
încercare în min. 36 și 
scorul devine 4—10. apoi 
4_ 12 prin transformare.
Abia în finalul primei re
prize Luca reduce din han
dicap: 7—12.

Cea de a doua repriză a 
aparținut Științei, care ob-

ține, prin presing susținut, 
alte lovituri de pedeapsă. 
Pe prima Luca o transfor
mă, în min. 45: 10—12, pe 
cea de a doua o ratează. 
Dominarea se concretizează 
în min. 
reușește 
circa 25 
ina dată 
lanța victoriei 
înspre rugbiștii din
Jiului. însă, în final, la o 
acțiune a buzoienilor diri
jată de talonerul N’iță, ar
bitrul penalizează 
noastră cu o l.p. 
același Gomoiescu 
te de la peste 30 
ral, printre buturi : 15—13 
scor cu care ia sfîrșit acsst 
meci de cupă, in care stu
denții noștri au fost la un 
pas de victorie.

Au jucat: Sandu, Ortele- 
can, Șipețan, Druinea, Șu- 
șinschi, Băloi — Palamariu 
— Viciu. Mateescu, Beză
rău, Medragonlu — D. 
rel, Năstase — Tulpan 
lin), Luca.

Urmează, duminica 
itoare, meciul cu Vulcan 
București pe stadionul din 
dealul Institutului, ultimul 
meci din această perioadă 
competițională al deținăto
rilor „Cupei F.R.R.". Le do. 
rim succes!

52, cînd Bezărău 
un dropgol de la 
m și pentru
(și ultima !)

se înclină 
Valea

echipa 
pe care 
o trimi- 
m late-

Vio- 
(Că-

vi-

Ioan Dan BALAN

Mîinc se reia campionatul primei divizii Fotbal, divizia C
de fotbal

Jiul își așteaptă 
suporterii!

IV

Cu primii fulgi de nea, 
duminică, puțini iubitori 
ai fotbalului din Vale s-au 
încumetat să urmărească 
întilnirea divizionarei A 
din Vale cu fostele sale 
glorii. Din motive obiecti
ve au lipsit „stelele" de 
primă mărime: Mulțescu, 
Augustin, Stoichiță, acest 
„argument" și gerul nu 
constituie o scuză pentru 
adevărații suporteri. Și 
Sturza Rusu și Vasiliu, 
și Ion Gabriel sau Mincu- 
lescu au luptat cu abnega
ție pentru prestigiul eclri- 
pei de la poalele Paringu- 
lui, au furnizat de-a lun
gul anilor atîtea clipe de 
satisfacții. Așadar, galeria 
Jiului a rămas în continua
re corigentă.

Partida a plăcut 
fazele de mare spectacol si 
apetitul de joc al lui Bă 
luță, Varga și Vizitiu; în 
general actuali; titulari au 
un bagaj tehnic ridicat și 
au înțeles că o adevărată 
echipă presupune osmoză 
sufletească, întrajutorare 
intercom jaartimentală 
însușirea unui număr 
mai mare de scheme 
tice. îmbucurător nu

SO-

ad versa» i

prin

Și 
cît 

tac- 
e 

numai faptul că fundașii
marginali se avîntă în a- 
tac, i-am văzut duminică, 
într-un meci fără miză, pe 
Varga și Cura în propriul 
careu, participînd des Ia 
faza defensivă. Readucerea 
lui Gogu Tonca, alături de 
Cavai, la cîrma ech-pei 
dovedește salutară; 
strateg, fostul stoper

Lupte libere

se 
tin
al

Jiului, știe să brodeze 
Iuții tactice, în funcție de 
capacitatea fizică și termică 
a jucătorilor săi, în funcție 
de adv’ersari. Există totuși 
pericolul de „izolare" a 
cuplului Băluță — Varga, 
nccolaborînd cu colegii de 
linie își atrag
mai mulți șl în consecință 
de multe ori pierd balonul. 
Observația nu trebuie să 
supere, mai ales că dumi
nică Băluță și Varga s-au 
dovedit cei 
teren.

Scorul a 
Lăsconi în 
după pauză, titularii 
astăzi s-au detașat cu go
lurile spectaculoase îns- 

’ crise de Băluță (48) și Var
ga (67 și 80). învingătorii 
au avut alte numeroase o- 
cazii de a înscrie, iar im
precizia șuturilor (Lăsconi, 
Cura) sau teama de finali
za re <1 in 
făcut Ca 
proporții

Mîine, 
meci oficial F.C. Olt, 
sperăm că perioada de 
trerupere a campionatului 
s-a dovedit fertilă pentru 
„unsprezecele" nostru. în 
acest context, apărătorii 
culorilor miniere fac apel 
la suporteri să devină, ca 
prezență și participare la 
joc (prin încurajări spor
tive, nu huiduieli) cu ade
vărat „cel de-al 12-lea ju
cător", atît de necesar pen
tru obținerea victoriei a- 
casă.

mai buni din

fost deschis de 
min. 12, dar, 

de

orice poziție 
scorul să nu 
mai mari
Jiul întîlne.ște

au
ia

în 
să 

în-

Ion VULPE

roEazMeds
pentru Gelu itâadear

Luptătorii de la C.S.Ș. 
Petroșani și-au asigurat 
„abonament" pentru me
dalii în întrecerile finale 
ale campionatelor repu
blicane de toamnă. re
zervate juniorilor. Astfel 
la această ediție, disputa
tă între 11—13 noiembrie 
în sala sporturilor din 
Cluj-Napoca, a fost rîn- 
dul lui Gelu Madear să 
se remarce cu toate că.

de foarte puțină vreme, 
a părăsit categoria cade- 
ților. în panoplia sa cu 
trofee figurau medalia de 
argint la cădeți și bron
zul republicanelor de 
toamnă din ediția prece
dentă. De această dată, 
el a avut o misiune di
ficilă la categoria 81 kg 
(24 de corn urenți). tn se
rii, Gelu Madear a ob
ținut șase victorii înainte

Campionatul județean de fotbal, seria Valea Jiului

Numărătoarea de la jumătatea drumului
Cu meciurile etapei res

tanță care potrivit progra
mării, trebuiau să se dis
pute în 2 octombrie, s-a 
încheiat turul campionatu
lui județean de fotbal. Cum 
era de așteptat, titlul "ie

CITE 0 REPRIZA
MINERUL URICANI — 

PREPARATORUL LUPENI 
5—1 (0—1). Derbiul ' seriei 
„Valea Jiului" a angajat în 
prima repriză formația oas
pete, care contrar așteptă
rilor, a și obținut o lovitu- 
r de pedeapsă, în min. 27, 
transformată cu Siguranță 
de Banc. După pauză însă, 
gazdele s-au dezlănțuit, 
Băltaru readucînd egalita
tea în min 47. Imediat du
pă gol, Banc scapă pe con
traatac, dar ratează o oca
zie rarisimă, nereușita sa 
a blocat psihic coechipie
rii. La deznodămîntul se
ver pentru oaspeți au con
tribuit; Băltaru (50), Cîm- 
peanu (61), Diniș (68)șila- 
cob ,87), care au asigurat 
și detașarea echipei lor în 
clasament. (I.V-)

campioană de toamnă a 
revenit reprezentativei mi
nerilor din Uricani cue 
pînă în ultima etapă n-a 
gustat din cupa amară a 
înfrângerii și care pînă s- 
tunci nu a cedat n:ci măcar 
un punct partenerilor de 
întrecere nici acasă nici în 
deplasare. Dar în 
etapă a primit, de la Pa-
rîngul I.onea, trei 
fără să înscrie nici
pierzînd nimbul de echipă

- • «r-
egal
Pa-

nici în 
ultima

goluri 
unul

neînvins. Dealtfel ca 
mare a rezultatului 

de la Hațeg, echipa 
încheiat 

doi la nu-
rîngul Lonea a 
returul pe locul

Cînd compartimentul 
defensiv gafează.

MINERUL PAROȘENI — 
MUREȘUL — EXPLORĂRI 
DEVA 2—3 (1—2). Devenii 
au arborat, și în această 
ediție, intenția de a promo
va în divizia secundă, în 
deplasare își apără cu în- 
dîrjire șansele, în consecin. 
ță obțin și puncte, dar du
minică ei au „beneficiat* ! 
de greșelile adversarilor, 
care s-au aruncat în atac, 
neglijind ultimul compar
timent. în m'n. 23 mureșe-' ’ 
nii au deschis scorul, cursa 
lui Popa s-a soldat cu un 
șut lung, jmparabil pentru 
Coge. Cu un 
te de finalul 
loș a readus 
imediat Popa 
după 
bara, 
1—2.

La 
sistentă a minerilor s-a 
dovedit ineficace multă 
vreme, abia în min. 70 
centrarea lui Lăzăroiu a 
fost reluată în gol de Bir- 
san. Cursa contracronome- I 
tru pentru egalare a epui
zat forțele fotbaliștilor lo
calnici, iată de ce suporte
rii lor au trăit puține clipe 
de satisfacție. Astfel, în 
min. 77. Maria l-a „stopat" 
pe Stoica prin fault în 
careu. înaintașul faultat 
l-a învins apoi pe Coge, a- 
sig urinei victoria echipei 
sale.

MINERUL: Coge — Han-' 
C'UC, Maria, Florescu, Pe
tra — Lăzăroiu, Pintea, I. 
Popescu (Stanei) — Boloș 
(Pop). B. Popescu, Bîrsan.

minut înain- 
reprizei, Bo- 
egalarea, dar 
a „recidivat", 

ce balonul a atins 
a poposit în plasă i

reluare, ofensiva in- 
a minerilor 
ineficace 

abia în min.

Sever NOIAN

de limită, dar a pierdut 
la puncte întilnirea de
cisivă. în fr.rla mică, 
brașoveanul Ion Creangă 
a trebuit să încline stea
gul (la limită, 14—15) în 
favoarea luptătorului nos
tru.

Performanța Im Gelu 
Madear, la care adaugăfri 
medalia de aur cîș țigară 
în luna octombrie la con
cursul internațional de la 
Tg. Jiu de Aron Cîndea 
(înainte de a fi legitimat 
• "• " ----- 1 în-

an-
Făgaș 
sezon

Ia Dinamo Brașov), 
dreptățesc speranțele 
trcnorului Vasile ” 
privind actualul 
competițional. (A. Apostol)

mai două puncte de lider 
avînd la activ 39 de goluri 
marcate și 9 primite. Re
velația turului a fost fără 
îndoială echipa preparato
rilor din Lupeni, lot cu 18 
puncte, situată pe treapta 
a treia a clasamentului. 
Purtătoarea lanternei este, 
cel puțin pînă la primăva
ră, Sănătatea Vulcan care 
are la activ doar pa'.ru 
puncte și un golaveraj de 
neinvidiat 7—44. Dar lec- 
turînd clasamentul se vede 
clar că atît lupta pentru 
primul loc cit și aceea din... 
fruntea cozii rămîne deschi
să. (D.C.)

CLASAMENTUL
1. Minerul Uricani 11 10 0 1 35— 7 20
2. Parîngul Lonea 11 8 2 1 39— 9 18
3. Preparatorul Lupeni 11 9 0 2 35—25 18
4. Avintul Hațeg 11 8 1 2 30—10 17
5. Preparatorul Petrila 11 6 0 5 35—18 12
6. Hidromin Petroșani 11 5 1 5 33—18 11
7. Autobuzul Petroșani 11 4 1 6 23—27 9
8. Minerul Botța 11 4 0 7 19—17 8
9. Măgura Pui 11 3 0 8 17—28 6

10. Minerul Bărbăteni 11 2 2 7 12—29 6
11. C.F R Petroșani 11 2 1 8 8—31 5
12. Sănătatea Vulcan 11 2 0 9 7—44 4

ȘAH

I
I
I
I
i
I
I
î
II

Întîlnire 
tradițională

întîlnirile dintre șa
hiștii Văii Jiului și marele 
maestru Internațional Flo
rin Gheorghiu au devenit 
o manifestare de tradiție 
în municipiul nostru.

în virtutea relațiilor sta
tornicite, multiplul nostru 
campion va susține și de 
această dată două simul
tane la Petroșani, sîinbătă 
19 noiembrie, ora 17,30, la 
Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani și du
minică, 20 noiembrie la 
Institutul de mine, unde 
va întîlni o selecționată 
formată din studenți și ca
dre didactice universitare.

Fiecare jucător este ani
mat de dorința obține
rii unui rezultat bun 
lupta ce o va susține 
marele maestru.

In numele iubitorilor 
hului, îi urăm lui Florin 
Gheorghiu un călduros bun 
venit pe meleagurile noas
tre și mulțumiri pentru 
propaganda ce o face con
secvent acestei minunate 
discipline, simbioză între 
spoit, artă și știintă.

Mlrcea BOTEZ, 
corespondent

Bl 
cu

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

(parțial color). Mar
cel Anghelescu.

22,30 Telejurnal, (parțial 
color).

(Urmare din pagina I)

de eficiența a fondurilor 
materiale ți bănești, pen
tru creșterea rentabilității 
și beneficiilor fiecărei uni
tăți economice.

In ce privește proiectul 
Planului financiar centrali
zat al economiei naționale 
pe anul 1984, Comitetul 
Politic Executiv a indicat 
guvernului, consiliilor popu
lare, centralelor și între
prinderilor să acționeze cu 
hotărire pentru realizarea 
integrală a prevederilor sa
le, pentru intărirea contro
lului financiar-bancar in 
toate sectoarele de activita- 
te. Fiecare Întreprindere și 
Unitate economică trebuie

ACTUALITATEA IN LU/MC
Convorbiri româno-austriece

VIENA 14 (Agerpres). — 
Tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, aflat la Viena 
cu prilejul participării ia 
reun'unea internațională 
consacrată păcii, cooperă
rii și dezvoltării economice 
mondiale, a avut, luni, o 
întrevedere cu Fred Stno- 
watz, cancelarul federal al 
Austriei.

Cu acest prilej, șeful gu
vernului austriac a rugat 
să se transmită tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste 
România, salutări cordiale.

Acțiuni în favoarea păcii și dezarmării
COPENHAGA 14 (Ager

pres). In Danemarca au 
luat ființă alte două orga
nizații ale militanților pen
tru pace.

în suburbia Valensberg, 
din Copenhaga, a avut loc 
ședința constitutivă a or
ganizației „învățătorii pen
tru pace**. Participanții — 
200 de pedagogi, profesori 
și învățători — au adresat 
colegilor lor apelul de a 
participa activ la lupta 
pentru pace și dezarmare, 
de a milita pentru distru
gerea arsenalelor militare, 
în primul rînd nucleare, 
chimice și bacteriologice. 
De asemenea, ei au cerut 
ca în programele didacti
ce să fie introduse cursuri 
in problemele luptei pen- 
tru pace șl dezarmare.

De asemenea, a fost în
ființată organizația „Zia
riștii pentru pace", care 
— după cum se arată in
tr-un apel al acesteia, di-

POTR1VIT COMUNICA
TULUI Consiliului electo
ral suprem privind rezul
tatele definitive ale alege
rilor parlamentare din 
Turcia, Partidul Patriei, 
condus de Turgut Ozal, a 
obținut 211 din cele 400 
mandate ale Marii Adu
nări Naționale, asigurîn- 
du-și majoritatea absolută 
în forul legislativ suprem. 
Pe locuri'e următoare s-au 
situat Partidul Populist, cu 
117 udate și Partidul 
Dem «rației Naționale cu 
71 locuri.

AUTORITĂȚILE MILI
TARE ISRAEL1ENE au 
hotărit demolarea mai mul
tor case din tabăra de re 
fugiați palestinieni Dheisne 
din apropiere de Bethleem 
— Cisiordania, teritoriu <*- 

să se înscrie în mod obliga
toriu în prevederile stabi
lite privind vărsarea veni
turilor la bugetul de stat. 
Iu mod deosebit. Comitetul 
Politic Execntlv a cerut 
guvernului să analizeze si
tuația Financiară a unități- 
ilor cooperatiste și să în
tocmească un program con
cret care să asigure crește
rea veniturilor acestora, re- 
ducerea cheltuielilor, mai 
buna gospodărire a fondu
rilor materiale și bănești, 
ridicarea eficientei econo
mice.

In continuare, în ca
drul ședinței, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
a prezentat o informa
re In legătură cu vi

împreună cu urări de pros
peritate poporului român.

Din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, au fost 
transmise cancelarului fe
deral un salut cordial și u- 
rări de progres poporului 
austriac.

în timpul convorbirii s-a 
evidențiat cu satisfacție 
cursul ascendent al relați
ilor româno-austriece pe 
multiple planuri.

Au fost abordate, de a- 
semenea, probleme ale vie
ții internaționale șl, în mod 
deosebit, situația din Eu
ropa.

fuzat la Copenhaga — are 
drept scop să contribuie la 
întărirea păcii și înțelege
rii internaționale.

♦
ROMA 14 (Agerpres). La 

Inițiativa partidelor politi
ce, organizațiilor sindicale, 
de femei și tineret, la 
Mantova s-a desfășurat o 
demonstrație pentru pace, 
împotriva planurilor de 
amplasare pe teritoriul Ita
liei de rachete nucleare a- 
mericane „Pershing II** și 
„Cruise**.

ir
BONN 14 (Agerpres). Or

ganizația de tineret a 
Partidului Social Demo
crat, de opozițte din R.F. 
Germania, „Tinerii Socia- 
liști“ (JUSO), a lansat un 
apel la desfășurarea, la 
21 noiembrie, a unei „Zile 
naționale de protest îm
potriva înarmărilor nu
cleare șl deteriorării situa- 

cupat de Israel, relatează 
agenția WAFA. Această 
hotărire, anunțată de minis- 
trul israelian al locuințe
lor, face parte din planu
rile Israelului de a demo
la toate taberele de refu- 
giați din Cisiordania, for- 
țîndu-i pe palestinieni să 
părăsească acest teritoriu 
— adaugă agenția.

DUPĂ CUM INFOR
MEAZĂ AGENȚIA TA- 

1UG, circa 100 000 de 
spanioli au participat la 
demonstrații de protest îm- 
potriv.- șomajului, flagel 
care afectează oficial 
2 330 uOO de persoane.

Astfel de demonstrații 
au avut loc în orașele San
tiago de Compostela, Va
lencia, Vigo, Ferrol șl al
tele. 

zita oficială de prietenie 
efectuată în țara noastră, 
în perioada 2—4 noiembrie, 
de tovarășul Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

Comitetul Politic Execu
tiv a dat o deosebită apre
ciere întîlnirii dintre cei 
doi șefi de stat, care se îns
crie ca un moment de sea
mă al dialogului tradițio
nal româno-iugoslav la ni- 
vel înalt, cu un rol hotărî- 
tor în dezvoltarea tot mai 
puternică a colaborării din
tre partidele, țările și po
poarele noastre, atît pe 
plan bilateral, cit și în sfe
ra vieții internaționale.

Aprobînd în unanimita

Cancelarul federal al 
Austriei a dat o înaltă a- 
preciere acțiunilor și ini
țiativelor de mare impor
tanță întreprinse pe plan 
internațional de România, 
personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
a asigura o lume a păcii și 
colaborării internaționale-.

în aceeași zl, tovarășul 
Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, a avut o întîlnire cu 
Anton Benya, președintele 
Consiliului Național al Par
lamentului Republicii Aus
tria.

țlel sociale în R.F.G.**, in
formează agenția D.P.A.

★
BERLINUL OCCIDEN

TAL 14 (Agerpres). în Ber
linul Occidental a avut loc 
o demonstrație împotriva 
creșterii pericolului de 
război, ca urmare a accele. 
rării cursei înarmărilor. în 
cadrul mitingului care a 
avut loc cu acest prilej, 
vorbitorii au relevat peri
colul pe care îl prezintă 
amplasarea de noi rachete 
nucleare în Europa.

LONDRA 14 (Agerpres). 
Sindicatele din Manchester 
au constituit un comitet 
municipal de luptă pentru 
pace. în cadrul conferinței 
constitutive, vorbitorii au 
relevat rolul deosebit de 
important al sindicatelor 
în lupta pentru pace și 
dezarmare, împotriva am
plasării de noi rachete nu
cleare cu rază medie de 
acțiune în Europa.

Calendar sâptâmînal
15 NOIEMBRIE 1983

— Vizita oficială în Egipt a secretarului federal 
pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia, 
Lazar Moisov.

— președintele Finlandei, Mauno Kolvlsto, soseș
te în vizită la Paris.

16 NOIEMBRIE 1983
— încep lucrările celui de-al XII-lea Congres al 

Partidului Democrat din Guineea (16—21).
17 NOIEMBRIE 1983

— Intîlmrea în Panama a Grupului de la Conta- 
dora, asupra problemelor Americii Centrale.

— Ministrul francez al relațiilor externe, Claude 
Cheysson, începe o vizită !n Indonezia.

18 NOIEMBRIE 1983
— Congres special în problema armelor nucleare 

al Partidulu Social-Democrat d:n R.F.G. (1—20).
19 NOIEMBRIE 1983

— Vizita oficială în Bangladesh a primului minis
tru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau.

20 NOIEMBRIE 1983
— Al X-lea Congres internațional de protecție a 

plantelor, sub auspiciile Uniunii internaționale 
de științe biologice (Brighton; Anglia) (20-25).

te rezultatele și concluziile 
la care s-a ajuns cu pri
lejul convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Mika Șpiliak, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru transpune
rea în viață a înțelegerilor 
convenite, pentru realiza
rea. in bune condiții, a o- 
biectivelor de colaborare 
romăno-iugoslave, in folo
sul și spre binele țărilor 
și popoarelor noastre, ve
cine și prietene, al cauzei 
socialismului șl păcii în 
lume.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

kicheșerea 
lucrărilor 

Congresului 
P.C. din S.U.A.
WASHINGTON 14 (Ager

pres). — La Cleveland s-au 
încheiat lucrările celui 
de-al 23-lea Congres al 
Partidului Comunist din 
Statele Unite.

Delegații au aprobat ra
portul prezentat de secreta
rul general al partidului, 
Gus Hali, precum și o re
zoluție politică.

în cadrul congresului — 
anunță agențiile de presă 
— au fost aîese Comitetul 
Central și Comisia Centra
lă de Revizie ale partidu
lui.

Plenara Comitetului Cen
tral, i-a reales pe Gus 
Hali în funcția de secretar 
general al partidului, iar 
pe Henry Winston în cea 
de președinte național al 
P.C. din S.U.A.

Demisie
SAN JOSE 14 (Agerpres). 

Ministrul costarican de 
externe, Fernando Volio, 
și-a anunțat demisia din 
guvern, după o întrevedere 
cu șeful statului, Luis Al
berto Monge — transmit 
agențiile France Presse și 
U.P.I., citind un comunicat 
oficial.

Observatorii din capitala 
costaricană menționează — 
potrivit agențiilor citate — 
că fostului ministru de 
externe costarican 1 s-a 
reproșat poziția sa „dură** 
față de Nicaragua, precum 
și opoziția față de inițiati
va președintelui Luis Al
berto Monge privind pro- 
movarca, de către Costa 
Rica, a unei politici de 
neutralitate activă perma
nentă. 

î PETROȘANI — T No
iembrie: Misterele Bucu
reștilor; Unirea : Prăpas. 
tia de aur.

LONEA: Transportul.

ANINOASA: Răzbuna
rea.

VULCAN i Polițistul 
ghinionist.

LUPENI; Cîntec pentru 
rîndunică.

URIC ANI: Favorițu
noștri răsfățațl.

TV.

11,0(1 Telex,
11,05 Almanahul familiei,
11.35 Roman foileton: Re

becca. (color)
12,30 Publicitate.
12.35 Desene animate.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.35 Clubul tineretului.
17,05 Imagini din Belgia.
17.25 îndrumări tehnice 

pentru lucrătorii 
din agricultură.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal, (parțial 

color)
20,40 Tradiții progresiste 

ale presei românești.
21,00 Videoteca internațio

nală. (color)
21.25 Telefilmoteca de aur

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ AN1N0ASA 

încadrează de urgenta, direct sau prin transfer,
- un instalator tehnico-sanitar 
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 

de Legea nr. 12/1971 ;i Legea 57/1974.

Mica publicitate
VÎND Trabant Combi 601 

cu motor rezervă și piese 
de schimb, Petroșani, Calea

Romană 25/2, după ora 
14, telefon 44118. (1320)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Niculi- 
ciou Elisabeta — Elena, e- 
liberată de I.U.M. Petro
șani. O declar nulă. (1311)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Bărboi — Botez 
Camelia, eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani. 
O declar nulă, (1313)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sionea- 
nu Marioara, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1315)

PIERDUT legitimație dc 
bibliotecă (periodice) nr. 
3784 eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1316)

PIERDUT legitimație de 
servit.» pe numele Szabo 
Adr ana, eliberată de în
treprinderea de tricotaje 
Petroșani. O declar nulă. 
(’317)

RADIO

6,00 Radloprogramul ; 
dimineții. 7,00 Radlojur- î 
nai. 8,00 Revista presei, ș 
8,10 Curierul melodiilor, i 
9,00 Buletin de știri. 9,05 I 
Răspundem ascultătorilor. .; 
10,00 Buletin de știri, ;
10,05 Corul de copii al i 
Radioteleviziunff, dirijat 
de Elena Vicică. 10,20 Din 
cîntecele și dansurile po
poarelor. 10,40 Miorița. ' 
11,00 Buletin de știri, : 
11,05 Microfonul pionieri- î 
lor. 11,35 Publicitate. 12,00 ; 
Buletin de știri. 12,05 Li- ; 
tera și spiritul legii. 12,25 ' 
Din comoara folclorului. ; 
12,45 Avanpremieră Ra- = 
dio-TV. 13,00 De la 1 la | 
3. 15,00 Clubul curioșilor. ’ 
16,00 Buletin de știri. 5 
16,05 Cîntece din folclo- - 
rul contemporan. 16,15 ’■ 
-fătul medicului. 16,20 i 
Condu-ne drag partid lna- | 
inte — cintece. 16,30 Ra- < 
diogazeta economică. 17,00 1 
Buletin de știri. 17,05 Po- i 
litica noastră. 17,30 Au- . 
diența radio. 18,00 Orele i 
serii. 20,00 Radiojurnal, i 
20,10 Memoria pămîntului j 
românesc. 22,00 O zl intr-o. i 
oră. Radiojurnal. 23,00 i 
Bijuterii muzicale. 23,27 — ■ 
5,00 Non stop muzicaL i

memento

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vas- 
nluc Vasile, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1318)

PIERDUT carnet student 
șl legitimație de bibliotecă 
pe numele Scortațiu Sor-.n, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (1319)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bucur 
Adriana, eliberată de I.M. 
Lupem. O declar nulă. 
(1322)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Smocot 
Vavile eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă. 
(1323)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gheor- 
ghe Paraschiva, eliberată 
de Piepaiația cărbunelui 
Peltlia. G) declar nulă. 
(1324)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bogdau 
losif el beiată de I.U.M. 
Petroșani. ® declar nulă. 
(132t>)

'i^TRAȚIA : Petroșani, str. N. Bâlcescu - 2, telefoane 416 62 (secretariat), 416 63, 4 24 64 (secții). ȚIPARUL S Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu - 2,


