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într-o atmosferă de entuziastă și 
însuflețită exprimare a hotărîrii 

comuniștilor hunedoreni 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 

să fie reales în funcția
de secretar general al partidului

a avut loc la Deva
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI IUDEȚENE DE PARTID

Miercuri, 7 noiembrie a.c., 
Ia casa de cultură din mu- 

-ț-, nicipiul Deva au avut loc 
• lucrările Conferinței orga

nizației județene de partid, 
eveniment politic de o deo
sebită însemnătate în viața 
politică a județului, mo
ment de seamă în pregăti
rea Congresului al XHI-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân.

La lucrările forumului 
reprezentativ al comuniș
tilor hunedoreni au parti
cipat 621 delegați aleși în 
conferințele municipale, 
orășenești și comunale și 
130 invitați: muncitori, ță
rani, intelectuali, activiști 
de partid și de stat, con
ducători de întreprinderi și 
instituții, de organizații de 
masă și obștești, membri 
de partid cu îndelungată 
activitate revoluționară.

Din partea conducerii 
partidului, la lucrările 
conferinței a luat parte 
tovarășul Ion Coman, mem
bru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân.

Au participat, de ase
menea, la conferință cadre 
din conducerea unor mi
nistere și organe centrale.

In aplauzele entuziaste 
a1? celor prezenți, tovară- 
șvh" Ion Coman a transmis 
salutul conducerii partidu
lui, al secretarului general 
al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresat confe
rinței județene de partid.

„îndeplinesc un mandat 
de onoare adresînd Con
ferinței județene de partid 
Hunedoara, ale cărei lu
crări au Ioc cu puțin timp

(Continuare în pag. a 2-a)

HOTARÎREA
Conferinței organizației județene de partid 
Hunedoara, privind susținerea propunerii 

ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția supremă de secretar general 

ai partidului
Conferința organizației județene Hu

nedoara a partiaului Comunist Roman, 
în consens cu voința unanimă exprima
tă cu înflăcărare și entuziasm de . toți 
comuniștii hunedoreni în cadrul adună
rilor generale și conferințelor pentru 
dări de seamă și alegeri, acordă o înal
tă apreciere activității remarcabile, des
fășurate cu profundă dăruire și patos 
revoluționar în fruntea partidului și sta
tului nostru, de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — fiul cel mai iubit și stimat 
al națiunii române. ;

Personalitate politică proeminentă a 
lumii contemporane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului nostru, și-a dovedit în nenumăra
te rînduri patriotismul înflăcărat, virtu- 

j țile și calitățile demne de militant al 
î mișcării comuniste, de ilustru gînditor 

și luptător revoluționar, de promotor 
; consecvent al prieteniei și colaborării în

tre popoare.
; j .Cele aproape două decenii de însem

nate împliniri ale poporului nostru, iz- 
bînzile obținute îricepînd du anul celui 
de-al IX-lea Congres al partidului, dez
voltarea fără precedent a României so
cialiste, poartă pecetea vastei și neobo
sitei activități a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care prin clarviziune și spi
rit realist a condus națiunea română 
spre noi culmi de progres și civilizație.

Marile transformări revoluționare în
registrate în toate domeniile de activita
te, izbînzile istorice obținute de poporul 
român în ultimii douăzeci de ani sînt 
indisolubil legate de vasta și prodigioa
sa activitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Mobilizatoarele direcții de acțiune pen

tru viitorul cincinal și în perspectivă, o- 
rientările cuprinse în proiectul de Di
rective ale celui de-al XHI-lea Congres 
ai partidului au girul vizionar, înțelep
ciunea și realismul desprinse din gîn- 
direa mult stimatului nostru conducă
tor, președintele României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel ce și-a 
consacrat întreaga viață și activitate slu
jirii comunismului, apărării demnității, 
independenței și suveranității patriei 
noastre.;

Acordînd cea mai înaltă apreciere și 
prețuire nobilelor trăsături ale secreta
rului general al partidului, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Hunedoara — români, 
maghiari, germani și alte naționalități 
— Conferința organizației județene de 
partid hotărăște ca delegații săi pentru 
cel de-al XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român să susțină în unanimi
tate, prin votul lor, realegerea în supre
ma funcție de secretar general șl parti
dului nostru, <i tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai stimat și iubit fiu al 
națiunii române, strălucit conducător, e- 
minentâ personalitate a vieții politice in
ternaționale.

In acest act de voință unanimă și ne
strămutată a întregului partid și popor, 
în care se integrează bucuria nemărgini
tă și convingerea deplină a organizației 
noastre județene de partid, a tuturor 
locuitorilor hunedoreni, vedem garanția 
sigură a amplificării marilor înfăptuiri 
de pînă acum, certitudinea transpune
rii în viață a Directivelor celui de-al 
XlII-lea Congres, a programului de edi
ficare a comunismului în patria noastră.

Deva, 7 noiembrie 1984

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
JUDEȚENE HUNEDOARA 

A P.C.R.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
PREȘEDINTELE 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
București

Dînd expresie simțămintelor de aleasă prețuire 
și adînc respect, de nemărginită dragoste și recunoș
tință față de neobosita dumneavoastră activitate des
fășurată pentru binele și fericirea României socia
liste, participanții la conferința județeană, expri- 
mînd gîndurile celor peste 103 000 comuniști hune
doreni, ale minerilor, siderurgiștilor, energeticieni- 
lor, constructorilor, lucrătorilor ogoarelor, ale tutu
ror celor ce muncesc și trăiesc pe acest istoric și în-- 
floritor meleag românesc, se alătură adeziunii în
tregului popor față de Hotărîrea Plenarei Comitetu
lui Central al P.C.R. din iunie a.c. privind realege-- 
rea dumneavoastră la Congresul al XlII-lea, în su
prema funcție de secretar general al partidului.

Activitatea strălucită, plină de responsabilitate și 
cutezanță, pe care o desfășurațî îri fruntea partidu
lui și statului nostru pentru edificarea socialismu
lui și comunismului în România, pentru statornicirea 
unui climat de pace și înțelegere între toate popoa
rele, ne dau garanția fermă ca, avîndu-vă la cîrnja 
țării, progresul patriei, destinele sale vor fi în con
tinuă înflorire.

PARTICIPANȚII 
LA CONFERINȚA ORGANIZAȚIA 

JUDEȚENE DE PARTID
HUNEDOARA

(Continuare în pag. a 3-a)
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!Comitetului județean de partid! ‘- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
Radu Bălan — pnm-secretar 1 
Gheorghe Matei — secretar I 

pentru probleme organizatorice!

Maria Mitrofan — secretar pen-1 
tru probleme de propagandă |

Ion lonesctl — secretar pentru | 
probleme economice I

Maria Mocanu — secretar pen- j 
tru probleme sociale f

I
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Secretariatul

Colegiul județean de partid
ZAVOIAN GHEORGHE — președinte, 

Bulgărea Aurel — vicepreședinte, Pîrva A- 
ron — vicepreședinte, Cazacu Alexandru, Co- 
toț Iosif, Crișan Ana, David Gavrilă, Dragoș 
Romuluț, Gaspar Francisc, Giurgiu Lucia, I- 
vanica Filomica, Irimie Pavel, Lazăr David, 
Lasconi Mircea, Rusu Petru — membri.

Comisia de revizie
ȘTEF ZEVEDEI — președinte, Bîrlca 

Aurel, Bogdan Dumitru, David Ionica, Duna 
Vasile, Ghiuța Maria, Nicola Ioan, Păcurar 
Viorel, Pilly Nicolae Rudolf, Resiga Ioan, 
Sicoe Ravcca.
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ORGANIZA
(Urmare din. pag. D Conferinței 

vine 
a 
cu răspundere, modul în 
care s-a acționat pentru 
aplicarea programelor sta
bilite privind dezvolta
rea industriei, agricultu
rii, sistematizarea satelor 
și comunelor, precum și 
celorlalte programe adop
tate în această perioadă 
în « vederea , ridicării nive
lului calitativ și a efi
cienței activității ecorio- 
mice, ??... :;■??

Lin loc de seamă în ca-
. drul lucrărilor ' conferin

ței trebuie acordat mo
dului în care organele și 
organizațiile de partid au 
acționat pentru dezvol
tarea democrației mun
citorești. revoluționare, 
pentru perfecționarea sti
lului și metodelor de lu
cru, pentru intensifica
rea muncii politico-ideo- 
logice, a activitatfi edu- 
caiive, pentru ?<ieștereh' 
spiritului de combativi
tate al comuniștilor, a 
conștiinței revoluționare, 
patriotice, a tuturor oa
menilor îpuneii. . •; :•

Conferința trebuie să 
tragă toate învățămin- 

des- 
fășulată pînă acum, 
să asigure alegerea în 
Comitetul județean de 
partid și în biroul său a 
celor mai buni comuniștij 
astfel îneît noul organ 
de partid să poată să-și 
îndeplinească în cele mai 
bune condiții rolul im
portant îh conducerea în
tregii activități din județ. 

Prin caracterul de lu
cru, prin atmosfera dez- bune 
baterilor, acest forum 
de partid reprezintă un 
minunat prilej de reafir- 

directa rnare a adeziunii depline 
a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din ; ju
deț față de politica in
ternă și externă a parti- 

nostru,
pre- 
pe 

con-

. îi
sarcina 

examinaînaintea Congresului ■ al 
XlII-lea — eveniment de 
însemnătate istorică in 
viața partidului și popo
rului nostru — un cald 
salut tovărășesc, .. revolți-; 
ționar și urări de deplin 
succes din partea 
ducerii partidului, ?; 
sonal a secretarului 
neral al Partidului . _ 
munist Român, -președin
tele Republicii Socialiste 
R o ură n > a. tovarășul 
Nii’olae . Ceaușescu.

Tocodăța, imi fac o în-; 
dațorrrc** de onoare de a 
transmite din partea?,to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral; al partidului . nos-. 
tru. felicitări- tuturor cot 
munișților, tuturor qgnțeț- 
țți lor muncii. din județul 

.. riitm nea voastră ' pentru ‘ 
contiiibțiția adusă la ma- 
r>ie realizai i. obținute?în 
eliistea celei ’ de â 40-a 
aniversări a Revoluției de 
eliberare socială și națio
nală; antifascistă și ati- 
tiimperialistă, a Congre
sului al. XlII-lea. al parti
dului, precum și urarea 
de ai obține noi și tot mai 
mari- succese în îndepli- tele din activitatea 
nireâ sarcinilor ce vă re
vin în măreața operă de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Conferința județeană ur- 
meală Să dezbată ” docu
mente dâ însemnătate ho- 
tărîtpare pentru înainta
rea fieabătută â societă
ții rîoastre pe calea soci
alismului și comunismu
lui, 'asigurîndu-șe în a- 
cestl cadru dezvoltarea 
în ritmuri înalte și a ju
dețului dumneavoastră.

Efebofăte sub CI— 
conducere și prin contri
buții hotărîtoare a 
varăjșului Nicolae 
Ceaușescu, proiectul de 
Directive ale Congresu
lui du privire Ia dezvolta
rea i economico-socială a 
Ron aâniei în cincinalul
1986—1990 și orientările 
de perspectivă pînă în a- 
nul '2 000, proiectul pro
gramului dezvoltării e- 
conomico-sociale în pro
fil • teritorial, proiectul 
programului privind creș
terea nivelului de’ trai 
material și spiritual al oa
menilor muncii trasează 
coordonatele 
ferme a patriei 
pe calea progresului 
conomic și social. ~ 
aceste documente 
dese în mod convingător 
prin realismul și cutezan
ța prevederilor, prin ca
racterul lor științific ca
pacitatea partidului nos
tru de a asigura condî- 
țiild necesare progresu
lui cantitativ și' calitativ 
al forțelor de producție, 
al bazei tehnico-niateri- 
ale,: pentru trecerea
României socialiste într-o 
etapă nouă, superioară de 
dezvoltare.

Avînd Ia ordinea de zi 
o problematică bogată, 
complexă, conferința tre
buie ?să examineze eu e- 
xigențâ partinică activi
tatea desfășurată pînă în 
prezent de conjitetul ju
dețean, de organele și or- 

. ganizațiile de partid, de 
stat, de masă și obștești, 
de organismele democra
ției noastre muncitorești, 
socialiste, modul în care 
au fost înfăptuite hotărî- 
rile Congresului al XII- 
lea și ale Conferinței Na
ționale, indicațiile și o- 
rientările secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

con- 
per-

Co-

to-

de

înaintării 
noastre 

e- 
Toate 
oglin-

re- 
de 

aprofundat.

dului și statului 
față de inițiativele 
ședintelui României 
plan internațional, 
sacrate colaborării și în
țelegerii între popoare, 
soluționării neîntârziate 
a problemelor grave cu 
care se confruntă omeni
rea pentru asigurarea 
păcii pe planeta noastră.

In perioada de la ale
gerile trecute pînă în 
prezent, Comitetul jude
țean de partid Hunedoa
ra a desfășurat o in
tensă. activitate organi
zatorică și politică pen-- 
tru transpunerea in via
ță a programelor de dez- 

■ voltăre a bazei en.ei’gețj- 
<’e și de materii prime, 
de .creștere mai accen
tuată -a productivității secretarului 
muncii, îmbunătățirea ni
velului calitativ al pro
duselor, reducerea consu
murilor și valorificarea 
superioară a îhateriilbr 
prime, combustibililor și 
energiei.

In realizările cu 
județul Hunedoara

omului nou, constructor al pentru îmbunătățirea ac-
societății socialiste. tivității politico-organi-

Raportînd realizările zatoriee, pentru formarea
județului la nivelul sar- unui om înaintat, cu o î-
cinilor pe acest an 
pe întregul cificinal, 
perspectivele 
în Directivele 
lui al XlII-lea 
la dezvoltarea 
co-soeială a României 
cincinalul 
a oi ientărilor de 
pectivă pînâ în anul 2000, 
rezultă importante sar
cini ! pentru i organizația 
județeană de partid.

In domeniul 
ției : cărbunelui. 
Hunedoara trebuie 
aducă o mai mare « 
tribut ie la ? asig urarea 

• conomici naționali? 
cantități sporite, atît 
cărbunele cocsificab’il, 
și la cel energetic, 
trebții . luate '- 
pentru; punerea în 
tiune a noilor capacități 
de' 1 extracție, folosirea 
completă a . zestrei tehni
ce din dotare, îndeosebi 
a complexelor mecaniza
te, combinelor de abataj 

•și de înaintare, pentru 
creșterea continuă a pro
ductivității muncii, ridi
cării nivelului de califi
care și policalificare, re
ducerea fluctuației per
sonalului muncitor.

De o deosebită impor
tanță pentru balanța e- 
nergetică a țării este asi
gurarea funcționării în 
continuare, la întreaga 
capacitate, a termocen
tralelor Deva și Paroșeni, 
îndeosebi la producția de 
energie pe bază de căr- 

, cit și impulsiona
rea lucrărilor la hidro
centralele de la Rîu Ma
re—Retezat amonte și a- 
val, a căror punere în 
funcțiune a fost în mod 
repetat- amînatâ. : î .. - ?..

Organizația județeană, 
comitetele de partid și 

?bpnț>ilîile oamenilor mun
cii din combinatele side
rurgice Hunedoara 
Călan, trebuie să 
prindă măsuri mai 
și eficiente pentru 
gerea parametrilor 
ieetați la noile obiective 
in vederea realizării pla
nului la fonta 
pentru punerea 
în funcțiune a capacității 
lor destinate sporirii pro
ducției și diversificării 
sortimentelor de oțeluri 
aliate .și înalt aliate so
licitate de ramurile de 
vîrf ale economiei națio
nale.

In spiritul

Și 
la 

prefigurate 
Congresu- 
eu privire 

economi- 
în 

1986—1990 și 
peis-

cxtrac- 
județul 

sâ-și 
Con

i' '' e-

cit
Vor 

măsuri 
. f UI IC-

'■ ți 
între- 
ferrne 
ătiti-
pro-

canușie,' 
urgentă
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naltă conștiință socialis
tă, pentru instaurarea spi
ritului revoluționar, 
ordine și disciplină, 
toate 
vitate.

Am convingerea că, a- 
lăturîndu-se voinței în
tregului partid, și popor, 
sentimentelor de dragos
te, admirație și gratitudi
ne față, de încercatul 
nostru conducător — ma
nifestate într-o impre
sionantă unanimitate, în 
întreaga țară, în această 
perioadă de pregătire a 
Congresului —, Conferin
ța organizației județene 
de partid va susține • cu 
deplină încredere și mîn- 
drie patriotică, hotăiîrea 
de realegere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
funcția supiema d*. socie
tar general ăl partidului, 
garanție sigură a înfăptui
rii neabătute a istorice
lor documente ce vor fi 
adoptate de forumul co
muniștilor, a programu
lui de edificare a socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate și a comu-, 
nismului în patria noas
tră, a creșterii neconte
nite a prestigiului Româ
niei socialiste pe arena 
internațională.

Am de asemenea, fer
ma convingere că dum
neavoastră delegații - la . 
conferință, veți da man
dat celor -ce vor prezen
ta la Congres organizația 
județeană 
susțină și 
tărîrile ce 
în cel mai înalt for de 
conducere al partidului, 
să se angajeze în numele 
tuturor oamenilor muncii „ 
din județ și să exprime 
voința lor nestrămutată 
ca strîns uniți în jurul 
partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu, să a- 
plice cu fermitate, cu î- 
nalt patriotism, linia po
litică a partidului, să 
dea viață programelor 
cutezătoare de dezvolta
re multilaterală a patriei 
noastre. Fv . .. ■

Adresez. încă o dată, 
Conferinței, urări de suc
ces deplin în desfășurarea

de 
în 

domeniile de acti-

Hunedoara să 
să aprobe ho
se vor adopta

funcția de secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român.

Darea de seamă asupra 
activității Comitetului 
județean de partid de la 
alegerile trecute pînâ în 
prezent a fost prezentată . 
de tovarășul Radu Bălan, 
prim-secretar al Comite
tului județean de partid.

in .continuare, tovară
șul Zevedei Ștef, a pre
zentat raportul Comisiei 
județene de revizie.

In
din
luat cuvin tul 
'Faur Viorel, 
îacob, Brîndușa 
Cornelia, Faur 
Rusan lefonim, 
Mircea, îacob Rafila. Ro
tea Mircea, Hodorog Io
nel. Popescu Stelian, Fi- 
lipescu Anton,. Ticușan 
Ana Maria, Sicoe Virgil, 
Bugnaf Petru, Androna- 
ehe Nicolae, Fazakaș îe- 
renez* Arsiri Corneliu, 
Prip Gheorghe, Feier Teo
dor, Sicoe Raveca, Mtț- 
reșan loan, Bărțan Ileana, 
Dănilă Viorel, Clepcea Lu- 
ciâ Ruxahdra, Ciroe La
zar; Rîcă Elena.

Conferința a adoptat în 
unanimitate, în încheie
rea dezbaterilor, darea 
de seamă și -; activitatea 
Comitetului județean de 
partid, raportul și activi
tatea Comisiei județene de 
revizie. In unanimitate au 
fost aprobate proiectele 
de documente ale 
greșului al XlII-lea 
Partidului Comunist 
mân și planul de 
voltăre economico-socia
lă a județului în cincina
lul 1986—19.90. De aseme
nea, delegații au aprobat 
Hotărîrea Conferinței ju
dețene de partid, al cărei 
rezumat se dă publicității.

In deplin consens cu' 
voința fermă a tuturor 
celor, ce trăiesc și. ' mun
cesc în județul Hunedoa
ra, participant!) la Con
ferința organizației ju
dețene de-partid și-au ex
primat totala lor adeziu- 

de
ex

is ta- 
co-

„Conferința organizației de Utilaje pen
județene Hunedoara a tria minieră, 3

. Partidului Comunist Ro- produse din m 
mân încredințează dele
gaților aleși pentru țel 
de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân, următorul mandat 
politic :

1. Să exprime în nu
mele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județu
lui, sentimentele de dra
goste fierbinte, do pro-- 
fundă admirație și vie 
recunoștință cu care în
tregul popor îl înconjoa
ră pe cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, tovară-’ 
șui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
îjocialiste România, emi
nent conducător-al parti
dului și statului, ctitorul 
României socialiste de 
ăstăz.i, cârc a avut și are 
rolul decișiv.? îtț elabora
rea și ■ înfăptuirea politi
cii intărne și externe a 
partidului și statului, în 
ridicarea necontenită a 
țării pe noi culmi de 
progres și civilizație, în Efectivele de a 
asigurarea bunăstării? și " ’ " "
fericirii întregii noastre 
națiuni, în promovarea 
idealurilor socialismului 
și comunismului,, ale pă
cii, prieteniei și colabora-; 
rii internaționale.

2. Delegația organiza- 
: ției județene de partid să

dea glas actului de voin
ță, opțiunii, politice de 

al excepțională însemnăta
te ale comuniștilor, ale 
tuturor cetățenilor pa
triei, susținînc) Și votând 
cu aleasă însuflețire Ho
tărîrea Plenarei C<€, ăl 

a.c., 
în 

funcția supremă de. secre
tar general al Partidului 
Coniunist Român, a to
varășului Nicola e 
Ceaușescu, cea mai sigu
ră garanție a întăririi ne
contenite și afirmării tot 
mai puternice a partidu
lui nostru, a înfăptuirii 
mărețelor programe de e- 
dificare a societății so- 

, ciâliste multilateral dez
voltate și înaintării fer
me a patriei spre-comu
nism. a ridicării- presti
giului internațional al 
României.

3. Delegații organiza
ției județene să participe 
activ la dezbaterea Ra
portului Comitetului Cen
tral cu privire la activi
tatea Partidului Comunist 
Român în perioada din
tre Congresul al XlI-lea 
și ■ Congresul al XlII-lea 
și sarcinile 
partidului, 
tovarășul 
Ceaușescu, 
Congresului al 
eu privire la dezvoltarea 
economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1986— 
1990 și orientările de 
perspectivă pînă în anul 
2000, precum și a celor
lalte documente aflate pe 
ordinea de zi a Congresu
lui, să aducă eu respon
sabilitate, eu- spirit revo- 
iuț'ionar, întreaga contri
buție la adoptarea aces
tor docu in eh te program a- 
tlce. ' ’■'? ' . ' ? -

sa ședință 4 Conferința dă -man-

cadrul dezbaterilor 
cadrul conferinței au 

tovarășii : 
TopIiceanU 

Elena.
Grațian, 

Silvestru

Con-

Ro- 
dez-

P.C.R. din 27 iunie 
privind realegerea

tria minieră, 3

ce, confecții t 
valoare de 1 
lei și alte "ro<

Vor fi p ăse 
ne în devans i 
de 7 obiective 
tate în minerii 
întreprinse mă 
pentru a îndej 
păși sarcinile 

Conferința 
ceste delegații 
me in fața < 
angajamentul 
ției județene < 
de a realiza 

‘ obiectivele din 
tură. In anul i 
baza programe 
creștere a supr 
culturi intensi’ 
nizația județt 
partid se anga 
realizeze produ 
5000 kg la hei 
pe o suprafață 
hectare? ID 000 
rumb știuleți p 
tare, 40 tone < 
560 ha și 50 1 
de zahăr pe 25

fi depășite cti 
te bovine și se 
peste plan la ! 
stat o cantitate 
tone carne și 
lapte.

5. Delegații 1; 
vor exprima 
totală față de 
internațională 
tă de Comitetț 
după Congresul 
față de întreai 
externă a part 
statului ce pos 
prenta gîndirii 
responsabilități 
conducătorul p; 
statului nostru 
^Jicolae Ceaușe 
litant de frunți 
rit comuniste ș 
iești internați 
sonalitate p 
a lumii cei.Jer 
abordează 
majore ale epo 
ale păcii și 
internaționale.

S. Conferința 
dat delegaților 
liteze cu toată 
rea pentru ale 

organele central 
dului, a celor 
tehnici comuni 
s-au afirmat ț 
ca luptători 
înfăptuirea j 

politicii partid
7. Delegații 

mite Congresu 
apreciere pe < 
nizația județe 
partid Hunedo 
oamenii munci 
o dau muncii 
te de Comitet'

ne și aprobare față 
politica internă și 
ternă a partidului și 
tului nostru, care 
respunde pe deplin: inte
reselor fundamentale ale 
națiunii noastre? contri
buind la făurirea unei 
lumi a păcii și colaboră
rii. .

Intr-o atmosferă de 
vibrantă trăire patrioti
că, de alese sentimente 
de dragoste, prețuire și 
stimă, conferința a votat 
în unanimitate Hotărîrea 
Conferinței organizației 
județene de partid Hu
nedoara privind susține
rea propunerii ca tovară
șul .Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în funcția ' su
premă de secretar gene
ral al partidului.

Conferința , a ales prin 
vot secret noul Comitet 
județean de partid, for
mat din 95, membri și 46 
membri supleanți, Comi
sia; județeană de revizie 
formată dih 11 ntembri, 
precum și 96 delegați la 
Corigreșui al NlII-lea al 
partidului.

In prima 
plenara, Comitetul jude- ddt delegaților sa expn-
țean de partid și-a ales nle țn fața Congresului
Biroul și Secretariatul. A angajamentul eohiuniș- 
fost, de asemenea, cons
tituit Colegiul județean

Partidului Conul- partid, iar Comisia ju
dețeană de' revizie și-a 
ales președintele.

Conferința a desemnat, 
prin vot individual, un 
număr de 20 candidați 
pentru organele supe
rioare ale partidului și a 
aprobat Mandatul politic 
încredințat de Conferința 
organizației județene de 
partid Hunedoara delega
ților aleși pentru Congre
sul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român:

lucrărilor sale".
Conferința a ales in 

continuare organele sale 
de lucru și a adoptat în 
unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1. Dezbaterea Hotărî- 
rii plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. cu pri
vire la realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
in funcția de secretar ge
neral al Partidului " 
munist Român.

2. Dare de seamă asu
pra activității Comitetu
lui județean de partid.

3. Raportul Comisiei de 
revizie județene.

4. Dezbaterea proiec
telor documentelor Con
gresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist ■ Ro
mân. '

5. Planul de dezvoltare 
economico-socială a jude
țului în anii 1986—1990.

6. Alegerea Comitetu
lui județean de partid, a 
Comisiei de revizie jude
țene, a delegaților pen
tru Congresul al XlII- 
lea al 
nist Român și desemna
rea candidaților pentru

de viitor ale
prezentat do
N i c o 1 a e 

a Directivelor
XXII-lea al partidului,

indicațiilor 
general al 

partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu de a 
obține: producții agricole 
sporite, trebuie să se a- 
corde o atenție cu totul 
deosebită realizării pro
ducțiilor la culturile in
tensive stabilite pentru 
județul Hunedoara în a- 
nul 1985. Să acționați, to
varăși, în așa fel îneît 
producțiile de 5000 kg 
grîu, 10 000 kg porumb 
.știuleți, 40 tone de car
tofi și 50 tone de sfeclă de 
zahăr la hectar,, să fie 
obținute pe toate supra
fețele prevăzute în pro-

Co

care 
se 

prezintă la conferința ju
dețeană sînt 
zăte eforturile, 
priceperea și 
puternicelor 
te muncitorești 
reneg. minerii Văii Jiu
lui, Hunedoarei și Mun
ților Apuseni, făuritorii 
metalului diii Hunedoara . gram și chiar depășite.

Rezultatele bune -în 
realizarea producției des- Comitetul Central și Co- 

lucră-' ținute exportului trebuie
toți
ma- 

. Tot- 
obținute 

de îfi-

materiali- 
hărnicia, 

abnegația 
detașamen- 

hunedo-
asemenea, cons-

și, Călan, energeticienii-, 
constructorii de 1 

..miniere, vrednicii 
tori ai ogoarelor, 
creatorii de bunuri 
teriaie șl spirituale, 
odată, au fost 
rezultate deosebit 
semnate in formarea con
științei revoluționare a

mașini

să fie amplificate pentru 
sporirea contribuției ju
dețului Hunedoara la re
ducerea efortului valutar 
al statului.

Pe un front mai larg 
trebuie să se acționeze

misia Centrală de revizie.
In cadrul primului 

■punct la ordinea de zi, 
tovarășa Maria Mitrofan 
a prezentat Iîotărîrea'ple
narei Comitetului Central 
al P.C.R. cu privire la 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în

. ti lor, al oamenilor mun
cii din județ de ă reali
za .exemplar planul și 
programele din industrie. 
Va fi realizat suplimen
tar fața de. plațnul anului 
1985 o producție, indus
trială de 100 milioane lei, 
conqrcfizată în 50 mii 
tone huilă netă, 15 mi
lioane kWh. energie e- 
lectrică, 6 000 tone fier 
în minereu marfă, 4000 
tone oțel aliat, 1000 tone

neobosite a 
Nicolae Ceauș, 
realizarea 
Congresului a 
Conferinței N: 
Partidului Co 
mân, să expri 
dură mîndria 
a cetățenilor 
social iste față 

..țele împliniri 
domeniile, o 
gămîntul solei 
precupeți nici 
pentru trans 
xeînpiară în ’ 
relui program 
a r>a tijei, de

- bunăs4/ii int 
por, pe. care-! 
Congresul al 
Partidului Cc 
mân“.

Intr-o atmo 
puternic entu; 

la cc 
în în 
o te 
Corn

cipanții 
adoptat 
crărilor, 
dresată
trai al P.C.R. 
NICOI.AE CI 
al cărei text 
cității.

NICOI.AE
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Participanții la lucrările I or.f-r, • .>i organizați 
ei județene de partid Hunedoara — ;-.;bătind c 
răspundere și angajare comunistă proiectul de Di 
rective ale celui de-al XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — își exprimă întreaga lor adezi
une față de conținutul acestui document de excep
țională însemnătate, care -jalonează dezvoltarea eco- 
nomico-socială , a țării noastre în perioada anilor 
1986—1990 și orientările de perspectivă pină în anul 
2 000.

Cu adîncă mîndrie patriotică, Conferința a -evi
dențiat contribuția fundamentala pe care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general, ați 
adus-o la elaborarea, acestor documente de inestima
bila valoare, în care se reflectă înalta responsabili
tate comunistă, revoluționară cu care conduceți des-, 
tinele partidului și poporului nostru.

însuflețiți de pilda luminoasă a activității dum
neavoastră revoluționare, de chemările adresate po
porului nostru pentru a onora eu fapte ele mîn- 

, dne, anul 40 al libertății și demnității patriei și peh-ț 
tru a întîmpina cu rezultate de prestigiu istoricul 
eveniment politic — Congresul ăl XlII-lea al parti
dului — oamenii muncii hunedoreni, în frunte cu 
comuniștii s-au angajat cu răspundere în efortul co
mun de realizare -și depășire a sarcinilor majore ce 
le-au revenit.

. In industrie s-a asigurat o creștere continuă a 
producției marfă, care la nivelul acestui an va fi de 
37,1 miliarde lei, cu 13,6 miliarde lei mai mare deeît 
cea obținută în ultimul an al cincinalului trecut. Spo
rurile la producția fizică reprezintă 428 milioane 
KWh energie electrică, 2,2 milioane tone cărbune 
brut, 116 mii tone fontă, 4315 tone mașini și utilaje 
pentru industria minieră, 630 mii tone ciment, 200 
mii mp placaje din marmură, 220 mp țesături de 
mătase, mobilă în. valoare de 49 milioane lei și alte 
produse. . . ..' ' ' ■ -

Pe 10 luni ale anului, în industria htmedoreanâ 
s-au realizat suplimentar 12 milioane KWh energie 
electrică, 80 000 tone huilă netă, 5 000 tone fier în 
minereu marfă, peste 10 000 tone oțel aliat, 1 300 to
ne utilaje tehnologice pentru lucrări miniere, 200 
tone produse prelucrare din materiale plastice, 11 000 
mp dale mozaicate, 22 milioane lei confecții textile, 
în condițiile în care planul productivității muncii pe 
fiecare om al muncii a fost depășit cu 456 lei. Pro
dusele realizate pentru export depășesc prevederile 
planului pe 10 luni cu 181 milioane lei.

Oamenii muncii din agricultură s-au preocupat 
cu deosebită răspundere pentru executarea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare pe mai mult de 15 000 
hectare, folosirea judicioasă a pămîntului și a bazei 
tehnico-materiale, reușind să obțină cele mai mari 
producții de cereale, legume și plante tehnice, de la 
cooperativizarea agriculturii, ceea ce a permis creș
terea contribuției unităților agricole și gospodăriilor 
populației la fondul de stat și la fondul de autoapro- 
vizionare,

Cu dorința vie de a întîmpina Congresul al XIII- 
lea al partidului cu noi și. însemnate realizări, ne 
angajăm ca pînă la sfîrșitul acestui an să obținem 
suplimentar față de plan 14 milioane KWh energie 
electrică, 6 000 tone fier în minereu marfă, 11 000 to
ne oțel aliat, 1 500 tone utilaje tehnologice 
lucrările miniere, 250 tone produse prelucrate 
materiale plastice, 12 000 mp dale mozaicate, 25

Aspect din timpul Iu- 
crărilor Conferinței or
ganizației județene de 
partid.

Foto: N. GHEORGHIU

V .Wlhte - a. -b' . ■
7.: v 'v. :

Catididații 
pentru 

organele 
centrale 

ale 
partidului

Ion Coman, Ștefana
che Marin, Niță Constan
tin, Ancuța Dimitrie, 
Ghișe Dumitru, Petrescu 
Barbu, Szabo Alexandru, 
Barbu Emil, Bălan Radu, . 
Matei Gheorghe, Iones
cu Ion, Cosțescu Iulian, 
Ticușan Aha Maria, Ke- 
lemen Iosif, Faur Gra
țian, Toblicean 
Mitrofan Maria, 
Viorel, Brîndușa 
na-Cornelia, 
Ionel.

Iacob,
Faur
Ele-

Hodorog
. pentru 

din 
mi

lioane lei confecții textile și alte produse fizice ne
cesare dezvoltării patriei noastre.

Uniți eu cugetul și fâpta mai mult ca ofieînd în 
jurul partidului, al dumneavoastră mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul noii Româ
nii, vă încredințăm că în comuniștii, în toți oamenii 
muncii de pe străvechea și atît de înfiorătoarea va
tră hunedorcană. partidul, națiunea noastră, au un 
detașament de nădejde, ferm hotărît să-și consacre 
eforturile pentru a-și aduce întreaga .contribuție la 
îndeplinirea grandiosului program de dezvoltare a 
patriei pe care îl va adopta cel de-al XlII-lea Con-

Membrii Comitetului județean de partid
Alstani Ion, Andronache Nicolae, Barb ria, Miclăuș Vaier, Mihai Gheorghe, Mi- 

loan. Bălan Radu, Bărțan Ileana, Berian reștean Octavian, Mitrofan Maria, Moca- 
Ana, Bogdan Teofil, Bozdog Nicolae, nu Maria, Mogodici t ristea, ^Moisoni An- 
Brindușa Elena-Cornelia, Chițoiu Cons- tonie. Muntean Ioan, Mureșan Ioan, Neag 
tantin. Cioată Constantin, Ciorogar A- Constantin, Oană Maria, Ocoș Viorel, 
Icxandru, Circo Leru, Clepce Ruxandra Pasc Ilisie, Pele Maria, Petresc Andrei, 

’ ’’ —■ - Popa Constantin, Popescu Grigore, Poli
fronie Tudor, Popescu Stelian, Prip 
Gheorghe, Prodea Vasile, Răceanu Vio
rel, Rob Ioan, Rotaru Mihai, Rotea Mir
cea, Sabău Rozalia, Scânteie Iordache, 
Sicoie Constantin, Sicoe Doina, Sicoe 
Virgil, Silvestru Mircea, Spinean Euge
nia, Spafiu Constantin, Stan Constanța, 
Szegedi Ana, Șooș Andrei, Ștefan Ilina, 
Tănăsoni Maria, Todescu Florica, Toma 
Nicolae, Toplicean Iacob, Trifan Ange-» 
la, Vlad Ionel, Voiculescu Alexandru, 
Zăvoian Gheorghe. Zăvoian Nicolae. Zu- 
dor Alexandru.

Lucia, Cosțescu Iulian, Dănilă Viorel Lu- 
țu, Dîaconescu Constantin, Dirvan Floa
rea, Dobrean Aurelia, Dumitrescu Izidor, 
Faur Grațian, Faur Sabin, Faur Viorel, 
Fazakaș Ferenc, Filipescu Anton, Fodor 
Dumitru, Golda Vasile, Grozav George, 
Hamz Traian, Hodorog Ionel, Iacob Ra- 
fila, Ianc Vasile, Ilieș Aurelia, Iloiu Cor
nelia, Ionescu Ion, Istrate Tiberiu, Iuga 
Antoniu, Jampa Mircea-Saviu, Jurca 
Gheorghe, Lavu II ie, Lazăr Eugenia, Lă- 
pădătoni Cornelia, Lăpușcă Aurel, Lugo- 
jan Melania, Makșai Maria, Maracu 
Constantin, Matei Gheorghe, Medrea Ma-

Membrii supleanți
ai Comitetului județean de partid

Almășan Ioan Finn, Belea Virginia, Jeldujer Emil, Kenderesi Francisc, Ke- 
Benea Valeria, Berar Ioan, Blaga Mihail, resteș Ioan, Lugojan Maria, Mariș Ma-, 
Bugesch Alexandru, Bontea Li via, Bor- ‘
cea Silvia, Bordei Maria, Budugan 
Gheorghe, Cicel Letiția, Coțolan Maria, 
Dabelea loan, Dan Viorica, Dediu Pa
vel, Doboș Aurel, Dubar Mircea, Furdea 
Lucreția Rodica, Gabor Terezia, Gjigor 
Adrian, Hiriza Otilia, Irimie Sabin 
Viorel, Iuga Ghizela, Ivăscoi Cornelia,

ria, Mitulescu Ana, Muntean Victoria, 
Murari Marcela Olivia, Neag Viorel, Pa
vel Ecaterina, Patru Florea, Prăștean 
Maria, Rășinar Aurelia, Stoica Maria, 
Ștef Mihai, Ticiu Veturia Dorica, Tivo- 
rag Carol, Văceanu Lucian, Vălean .Ca- 
tița, Vârjan Verginia, Vereș Zoltan, Zar- 
culea Elena.

j ■

Comitetului județean de partid
Bălan Radu, Matei Gheorghe, Mitrofan Maria, 

Ionescu Ion, Mocanu Mariă, Ocoș Viorel, Spinean 
Eugenia, Circo Leru, Faur Grațian, Bărțan Ileana, 
Sicoe Virgil, Szegedi Ana, Cosțescu Iulian, Faur Sa
bin, Brîndușa Elena, Silvestru Mircea, Andronache 
Nicolae, Fodor Dumitru, Rotaru Mihai, Sicoe Doina, 
Clepce Ruxandra Lucia,greș al partidului

Femeile muncitoare au constituit o prezență numeroasă la conferință.Femeile muncitoare au constituit o prezență numeroasă la conferință.

Membrii supleanți 
ai Biroului Comitetului 

județean de partid
Maracu Constantin, Mure.șan loan, Iacob Rafila, 

Istrate; Tiberiu, Zăvoian Nicolae, Popescu Stetian, 
Pele Maria, Stan Constanța.

Delegații la Congresul al XlII-lea al P.C.R.
lea Ion, Giurgiu Lucia, Hodorog Ionel, 
Hortolomei Neculai, Iacob Rafila, Ilieș 
Aurelia, Ionescu Ion, Iovan Nicolaie, Ke- 
lemen Iosif, Maksai Maria, Matei Gheor
ghe, Măniuț Liviu, Mihăiescu Gheorghi- 
ța, Mitrofan Maria, Neag Constantin, 
Nedelcu Gheorghe, Oană Maria, Ocoș 
Viorel, Oros Vasile, Pascal Maria, Pascu 
Carol Tiberiu, Patilineț loan, Păcurari 
Iulian, Pătrășcoiu Felicia, Popa Constan
tin, Polifronie Tudor, Prăștean Maria, 
Kaica Ștefan, Rășinar Aurelia, Rică Ele
na, Rusan Ieronim, Sabău Rozalia, Scân
teie lordache, Sicoie Constantin, Sicoe 
Doina, Spafiu Constantin, Stan Constan
ța, Stănescu Maria, Szabo Maria, Ște
fan Ilina, Tănăsoni Maria, Ticușan Ana 
Maria, Toma Nicolae, Topliceăn Iacob, 

Georgescu' Persida, Glrerghel Cornel Li- Torpk Gavrilă, Vârjan Verginia, Zăvo-

ț.

Ion Coman, Ștefanache Marin, Niță 
Constantin, Ancuța Dimitrie, Ghișe Du
mitru, Petrescu Barbu, Szabo Alexan
dru, Barbu Emil, Păun Alexandru, Co- 
jan Petru, Gheorghiu Gheorghe, Chcșa 
ion, lurea Costică, Gen. lt. Geoană Ion, 
Gen. lt. Antoniu Constantin, Marin Cons
tantin, Acs Francisc, Alstani Ion, Andrica 
Elenă, Barna Petru, Bălan Dumitru, Bă
lan Radu, Bărțan Ileana, Bârlea Marin, 
Belea Virginia, Bogoșel Cornelia Maria, 
Bogye Carol, Biikbs Iosif, Borcea Silvia, 
Borncci Marin, Brîndușa Elena Cornelia, 
Cibian Ioana, Cosțescu Iulian, Cotoi Io
sif, Crișan Ana, Crișan Arpad, Dănuț 
Petru, Devian Neculaie Ioan, Dirvan 
Floarea, Faur Grațian, Faur Sabin, Faur 
Viorel, Fazakaș Ferenc, Feier Teodor, 
Filipescu Anton, Geller Alfred Petru, roma

f -

viu, Gherghina Schitea Paraschiva, Ghi- jan' Nicolae.
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Marcarea celei de-a 67-a aniversări a
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din capitala 

Uniunii Sovietice
MOSCOVA 7 (Agerpres). 

— Cu ocazia celei de-a 
67-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie, în Piața Roșie din 
Moscova au avut loc, la 7 
noiembrie, tradiționala pa
radă militară, și demon
strația oamenilor muncii 
din capitala Uniunii So
vietice.

In tribuna centrală a 
Mausoleului V.I. Lenin se 
aflau Konstantin Cernen- 
k<>, secretar genetai al C.C. 
al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Su
prem ăl U.R.S.S., alți con-

ducători de partid și de 
stat, generali și ofițeri ai 
forțelor armate sovietice.'

Serghei Sokolov, mare
șal al Uniunii Sovietice, 
prim locțiitor al ministru
lui apărării al U.R.S.S., a 
rostit o cuvîntare.

A urmat, apoi, parada 
militară, la care au parti
cipat reprezentanți g£i dife
ritelor genuri de arme din 
garnizoana Moscova.

Prin fața tribunelor au 
trecut, în continuare, par- 
ticipanții la demonstrația 
oamenilor muncii.

La Stockholm au fost reluate

Lucrările Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa

STOCKHOLM 7 (Ager
pres). La Stockholm . se 
desfășoară lucrările Con
ferinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Eu
ropa. In cursul noii, sesiuni 
vor fi examinate, în con
tinuare, propunerile for
mulate pînă în prezent de 
diferite state, inclusiv de 
România, în scopul stabi
lirii mai precise a elemen-

telor convergente, al a- 
propierii pozițiilor, astfel 
încît negocierile care vor 
urma să poată duce la 
rezultate cît mai substan
țiale.

Au fost reluate, totodată, 
eforturile de finalizare a 
unei înțelegeri asupra ins
tituirii organelor de lucru 
necesare pentru începerea 
și desfășurarea negocieri
lor de fond.

Știri din 
Uniunea 
Sovietică

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
Specialiștii sovietici ău 
realizat un amplu studiu 
geologic al zonei dintre 
lacul Baikal și țărmul Pa
cificului, regiune traversa
tă de magistrala feroviară 
Baikal-Amur (BAM).

In legătură cu această 
lucrare s-a precizat că a 
fost cercetat, din Cosmos, 
un teritoriu însumînd 1,5 
milioane kmp.

Printre bogățiile mine
rale ale zonei sînt citate 
zăcămintele de cupru, de 
la Udokan, de fier — în 
sudul Iakuției, de plumb
— în ținutul Habarovsk, 
de apatită — în bazinul 
rîului Olekma.

☆

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
Producția de oțel a Uniu
nii Sovietice s-a ridicat Ia 
116 milioane tone în pri
mele nouă luni ale anului. 
Citind date statistice des
pre rezultatele obținute 
în diferite sfere ale acti
vității economice în acest 
interval al anului în- curs, 
agenția TASS precizează, 
de asemenea, că livrările 
de fibre și fire chimice au 
totalizat 1 046 000 tone. Iar 
intr-un domeniu de vîrf 
al construcțiilor de mașini
— cel al utilajelor automa
te — au fost produse, în 
intervalul ianuarie-sep- 
tembrie, 10 300 roboți . in
dustriali.

FILME
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iembrie: Locotenent Cris
tina; Unirea: Să mori ră
nit din dragoste de viață; 
Parîngul: Emisia continuă.

PETRILA: împușcat în 
spate.

LONEA: Colonia.
VULCAN — Luceafărul: 

Cartierul veseliei.
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URICANI: Cancan fre
netic.

TV
15,00 Telex. 
15,05 Omul și sănătatea.

15.20 Studioul tineretu
lui. ' “ ■ " ■ '

16.20 Desene animate (e).
16,30 închiderea progra- 

mului.
, 20,00 Telejurnal (pc).

20.20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Un partid avem și 
o țară. Cîntece pa
triotice și revolu
ționare.

20,45 Congresul al XII- 
lea — Congresul al

XlII-lea. Trepte de 
progres și civilizație, 
înflorirea persona
lității umane.

21,00 Film artistic: Pro
fesorul suplinitor, 
(color). Producție a 
studiourilor iugo- ? 
slave. Premieră TV. j

21,55 Revista literar-ar- •; 
tistică TV. Partidul, î 
ctitor de cultură so- î 
cialistă. j

22,15 Telejurnal (pc).
22,30 închiderea progra- I 

mului. î

Universitatea Craiova a repurtat 
o splendida victorie

fulul, dar, după ce l-a 
driblat pe Sarganis, porta
rul grec a revenit și a re
ținut.

Arbitrul belgian Alexis 
Ponnet a condus următoa
rele formații: Universita
tea Craiova : Lung — Ne- 

' grilă, Tilihoi, Ștefănescu, 
Ungureanu, Țicleanu, Mă- 
năilă, Irimescu, Geolgău, 
Cămătaru, Cîrțu (au mai 
jucat în repriza secundă 
Bîcu și Beldeanu); Olym- 
piâkos Pireu: Sarganis, 
Xanthopoulos, Papaghelis, 
Vanvakulos, Michos, Per- 

Welzl, Kousoulakis, 
Albertsen, Mitropoulos, A- 

___ ... „ ' 35, 
acțiune purtată în viteză, Michos a fost eliminat pen- 
baionul a ajuns la Cîrțu, 
care a înscris unicul 
al partidei, cu un șut în
șelător, în stilul său

SCHIMB DE FOCURI
! INTRE SUBUNITĂȚI ALE 

MINISTERULUI DE
: INTERNE NICARAGUAN 

SI TRUPE CONTRA- 
’ REVOLUȚIONARE

. MANAGUA 7 (Agerpres). 
: — In departamentul Boaco, 
din zona de centru a Re
publicii Nicaragua, a avut 
ioc un puternic schimb de 
focuri între subunități ale 
Ministerului de Interne 
nicaraguan și trupe "contra
revoluționare, transmit a- 
gențiile Prensa Latina și 
EFE, citind un comunicat 
oficial dat publicității la 
Managua. S-a precizat că, 
în cursul luptelor, forțele 
contrarevoluționare — cu 
un efectiv de 99 de mem
bri — au fost anihilate.

MANAGUA 7 (Agerpres). 
—» Intr-o declarație făcută 
la Managua, coordonatorul 
(funiei Guvernului de Re
construcție Națională din. 
Nicaragua, Daniel Ortega 
Saavedra, a arătat că nu
mărul persoanelor deceda
te în urma acțiunilor for
țelor contrarevoluționare 
se ridică la aproximativ 
8 000.

ORGANIZAȚIA NAȚIU
NILOR UNITE PENTRU 
ALIMENTAȚIE SI A- 
GRICULTURÂ (FAO) a dat 
publicității, lă Roma, uji 
nou raport estimativ pri
vind producția mondială 
de cereale din acest an. 
Potrivit documentului ci
tat de agenția Reuter, re
colta de cereale a lumii va 
fi in 1984 de 1,761 miliar
de tone, în creștere cu 8 
Ia sută comparativ cu â- 
nul precedent.

PARTTCIPANȚII LA 
REUNIUNEA Consiliului 
ministerial al Asociației 
(vest-) Europene a Liberu

Rezultatele alegerilor 
prezidențiale din S.U.A.

nie de mijloc harnică și a- 
tacanți impetuoși și abili, 
Universitatea Craiova s-a 
calificat în turul trei al 

de spectatori, echipa Uni- „Cupei UEFA“ absolut me- 
versitatea Craiova a re- ritat, după evoluții con-
purtat o splendidă victo- vingătoare în ambele par-
rie, întrecînd cu scorul de tide.

. 1—0 (0—0), formația O- ~ 
lympiako.s Pireu, în meciul 
retur pentru turul al doi
lea al „Cupei UEFA“ 
fotbal. învingători . ’ 
prima partidă cu același 
scor, fotbaliștii români 
se califică astfel pentru 
optimile de finală ale com
petiției.

Superiori din punct de 
vedere tehnic și 'tactic, ju
cătorii craioveni și-au de
monstrat încă o dată ma
turitatea și valoarea com- 
petițională, . impunîndu-se 
în față unei formații care 
a făcut totul pentru a rea
liza uri rezultat favorabil. 
Cu o apărare sigură, o li-

ATENA 7 (Agerpres). 
Miercuri seara, pe stadio
nul „Olimpic" din Atena, 
în prezența a circa 80 000

Și
la 
în'

români 
pentru

Prima repriză s-a des
fășurat în maniera aștep
tată, gazdele încercînd să 
atace cu întreaga 
dar acțiunile lor au 
respinse cu calm de apă
rarea condusă de *

• Ștefănescu, iar în. partea a 
doua a meciului fotbaliștii 
români au pus stăpînire sis, 
pe joc, contraatacînd peri
culos. In minutul 75, la o nastopoulos. In min.

echipă, 
fost

Lung și

gol
a

șelător, in stilul sau ca
racteristic. Tot Cîrțu, a a- 
vut, un minut mai tîrziu, 
posibilitatea majorării sco-

tru lovirea fără balon 
lui Cămătaru.

Tragerea la sorți a 
ciUriîor din turul 3 
„Cupei UEFA“ va avea loc 
vineri, 9 noiembrie.

me
al

In meciul retur, contînd pentru turul doi al „Cupei campionilor europeni”

1 WASHINGTON 7 (Ager
pres). După numărarea a 
99 la sută din voturile ex
primate în alegerile prezi
dențiale, desfășurate, mar
ți, în Statele Unite, pre
ședintele Ronald Reagan, 
candidatul Partidului Re
publican, a fost, practic, 
reales președinte al S.U.A. 
pentru o nouă perioadă de 
patru ani. b El a obținut 
52 672 120 voturi (59 Ia su
tă din total), în timp ce 
candidatul Partidului De
mocrat, Walter Mondale, 
a întrunit 36 488 416 vo
turi (41 la sută).

Intrucît candidatul re
publican Ronald Reagan 
a obținut majoritatea în 
49 dintre cele 50 dc state 
ale federației, lui i-au re

venit 525 dintre cei 538 de 
electori, care în mod ofi
cial îl vor alege pe pre
ședinte la 17 decembrie. 
Walter Mondale nu a ob
ținut majoritatea decît în 
statul Minnesota și în dis
trictul Columbia și, drept 
urmare, nu i-au revenit 
decît. 13 electori, ;

Rezultatele alegerilor 
pentru Senat — după cum 
transmit agențiile de pre
să — relevă că, din cele 
33 de locuri (din 100) su
puse scrutinului, democra
ții au obținut 14 locuri, Iar 
republicanii 17. Celelalte 
două locuri vor fi atribui
te ulterior. In Camera Re
prezentanților, democrații 
dețin pînă acum 249 locuri, 
iar republicanii — 177 (din 
totalul de 435 locuri).

Oaspeții au obținut calificarea, 
după prelungiri

Pe stadionul „23 August" 
din Capitală s-a disputat; 
miercuri, la lumina reflec
toarelor, meciul retur- din
tre echipele Dinamo Bucu
rești și Girondins Bor
deaux, contînd pentru tu
rul doi al „Cupei campio
nilor europeni" la fotbaL 
Partida s-a încheiat la e- 
galitate : I—1 (după pre
lungiri), astfel că echipa 
franceză, care cîștigase pri
mul joc cu 1—0, s-a cali
ficat în sferturile de fina
lă ale competiției.

Meciul a început cu a- 
tacuri bine organizate ale 
fotbaliștilor români, care 
au dominat debutul parti
dei printr-un joc pe ex

treme : la una dintre a- 
ceste acțiuni, în minutul 9, 
mingea a ajuns la Țălnar, 
acesta a centrat excelent și 
Dragnea, cu o lovitură pre
cisă de cap a deschis sco
rul. Oaspeții încearcă, în 
continuare să egaleze, dar 
ocaziile de gol aparțin tot 
dinamoviștilor: în min. 21, 
Augustin șutează puternic, 
însă Dropsy parează; min. 
23 — șut bun al lui Drag
nea, respins în corner de 
portarul francez; și, mai 
ales, în min. 38, cînd Red- 
nic, singur în. careu, tri
mite cu capul pe lîngă 
bară.

In repriza a doua jocul 
s-a echilibrat, iar în pre

lungiri, oaspeții au reușit 
să egaleze prin Lacombe, 
în min. 110, obținind cali
ficarea.

Arbitrul scoțian Brian 
McGinlei a condus urmă
toarele formații : Dinamo 
București: Moraru — Red- 
nic, Nicolae, I. Marin, Stă* 
nescu, Andone, Suciu (min. 
102 Movilă), Dragnea, Țăl
nar, Augustin (min. 88 
Tulba), Orac; Girondins 
Bordeaux: Dropsy — Rohr, 
Specht, Battiston, Tusseau, 
Martinez, Girard, Țigana, 
Giresse (min. 76 Audrin), 
Lacombe, Muller.

(Agerpres).

lui Schimb (AELS). ale 
cărei lucrări s-au încheiat 
la Geneva, și-au exprimat 
profunda îngrijorare în le
gătură cu persistența ten
dințelor protecționiste, ca

re au dus Ia importante 
tensiuni și incertitudini 
în sistemul comercial in- 
țetiiațional, transmit agen
țiile DPA și Reuter. Ei 
au apreciat că aceste ten
dințe, care constituie o

amenințare pentru crește
rea economică, trebuie să 
fie contracarate prin efor
turi comune.

NOI INCIDENTE în
tre forțele de represiune 
rasiste sud-africane și 
manifestanții de culoare 
s-au înregistrat în zona 
Transvaal, unde a avut loc 
o grevă generală de două 
zile. Agenția Reuter relevă 
că alte cinci persoane de 
culoare și-au pierdut via
ța în urma acțiunilor re
presive ale poliției împo
triva demonstranților de 
Ia Port Alfred, Tembisa 
și Rotund.

COLEGI'^enr-gEDĂCflE s lo*« ’’••UN. Ic un DU8EK, Dorin GH^ȚA, MUSTAȚA, 
Simioe POR- redactor & ,eod°' ~ .eoacto'r șef adjunct, Toma JÂJĂRCA.
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întreprinderea minieră 
Uricani

încadrează direct sau prin transfer
■ 4 paznici (bărbați) obiective speciale.
Condițiile de încadrare și retribuire sint 

conform Decretului 477/1983 si Legii 
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U.M.T.C.F. URICAM
ÎNCADREAZĂ

— șoferi
Informații la sediul unității, telefon 180.

Mica 
publicitate

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mitaru 
Ion, eliberată de I.M. Lu- 
peni. O declar nulă. (2877)

D E C E S

! Fiul, fiica, ginerele, 
nora și nepoții anunță 
cu adîncă durere înce
tarea din viață după o 
lungă și grea suferință 
a scumpei lor mame, 
soacre și bunici 
SARU IOANA (JENI) 
Inmormintarea are loc 

azi, 8 noiembrie, ora 15. i 
(2876)
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