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HOTĂRÎRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA, Unitatea de nezdruncinat
MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE în jurul partidului, 

a înfloririi patriei
A.

Magistralul Raport prezentat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU la înaltul forum al partidului

ÎNTĂRIREA DEMOCRAȚIEI 
SOCIALISTE, REVOLUȚIONARE 

asigură participarea
a maselor la conducerea societății
înaltul forum comunist al partidului, vit mandatului ce li s-a încredințat, de- 

. Congresul al XIII-lea, s-a constituit în- ............... ~
tr-o strălucită afirmare a democratismu
lui larg ce guvernează viața și activita
tea partidului nostru comunist, demons
trând în mod, convingător că în Româ
nia socialistă întregul popor participă 
activ și cu responsabilitate la elabora
rea și adoptarea hotarîrilor, a obiective
lor strategice ale dezvoltării, ale progre
sului social, oamenii muncii dovedin- 
du-se cu prisosință stăpîni și făuritori 
ai propriului lor destin. In preajma Con
gresului, adunările și conferințele de 
dări de seamă și alegeri, adunările or
ganizațiilor de masă, ale oamenilor mun
cii au dezbătut pe larg documentele 
Congresului, comuniștii, ceilalți oameni 
ai muncii contribuind nemijlocit, cu nu
meroase propuneri și sugestii la îmbo
gățirea lor, hotărîrile elaborate de Con
gres constituind astfel 6 emanație a 
voinței tuturor comuniștilor, a întregu
lui nostru popor.

Ilustrarea cea mai pqternică a largu
lui democratism al vieții de partid, al 
întregii noastre orânduiri sociale a re
prezentat-o reînvestireâ tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă 
de secretar general al partidului. Potri-

V _______ _______________ _ ___

In deplină concordanță 
cu interesele întregului, popor

legații la Congresul al XIII-lea, purtă
tori ai gîndurilor și simțămintelor în
tregului partid și popor, prin votul is
toric din 22 noiembrie a.c., au dat înaltă 
expresie voinței și hotărârii tuturor co
muniștilor, consensului larg național, 
opțiunii întregii țări ca în fruntea parti
dului să fie reales - tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marele erou al României 
contemporane.

Democratismul orânduirii noastre în
seamnă, precum a demonstrat-o însăși 
desfășurarea lucrărilor Congresului, par
ticiparea largă a maselor la elaborarea 
și adoptarea programelor dc dezvoltare 
a țării. „Dispunem de un larg cadru 
democratic, unic în felul său, arată to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, consi
liile oamenilor muncii, adunările gene
rale — organe de conducere ale proprie
tarilor, producătorilor și beneficiarilor 
din întreprinderi și instituții — consilii 
județene, consiliile naționale și congre
sele oamenilor muncii din industrie, a- 
griculturâ, știință, cultură, asigură par
ticiparea organizată a maselor largi la

Se împlinesc astăzi 66 
de ani de la Unirea Tran
silvaniei cu România și 
făurirea statului național 
unitar român, eveniment 
de crucială importanță în 
istoria poporului nostru, 
sintetizînd hotărîrea și fer
mitatea cu care masele 
populare au luptat pentru 
apărarea integrității gliei 
strămoșești, pentru liberta
te și dreptate națională și 
socială, pentru afirmarea 
dreptului la dezvoltarea 
de sine stătătoare.

In fiecare an, prima zi 
a lunii decembrie reînvie 
în conștiința noastră eve
nimentele care au avut loc 
la 1 Decembrie 1918, acea 
zi cînd „Cîmpia din preaj
ma cetății Bălgradului era o 
mare de capete, care clocotea 
de la o margine la alta", 
cum relatează un martor 
al evenimentului. Elemen
tul de bază al istoriei po
porului nostru a fost conș- ducție, a deschis noi pers- 
tiința originii comune 3

• tuturor românilor, concen- 
trîndu-sc în întreaga dez
voltare politică și culturală 
a națiunii, în neîntrerup
tele și fecundele legături

chezășie 
noastre
hist Român, moment isto
ric de mare importanță, 
contribuind la organiza
rea și desfășurarea pe o 
treaptă superioară a luptei 
pentru libertate socială și 
națională, pentru realiza
rea aspirațiilor cele mai

economice dintre provin
ciile românești. Această i- 
dee a apartenenței Ia ace
lași popor se sprijină pe 
continuitatea neîntrerup
tă a poporului nostru pe 
aceste vetre și plaiuri stră
moșești, pentru unitatea 
statală năzuind și luptînd profunde ale poporului spre 

progres și civilizație, încă 
de la înființare, Partidul 
Comunist Român s-a iden
tificat cu cele mai nobile 
năzuințe ale poporului, pre- ’ 

permanent zente în Unirea Principa
telor la 24 ianuarie 1859, 
în bătăliile din 1877 în care 
s-a pecetluit independența 
de stat a României, în fi
nirea Transilvaniei cu 
România, la 1 Decembrie 
1918, însuflețind, mobiîi- 
zînd și luptînd pentru li
bertate și dreptate socială. 
Victoria revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia-? 
listă de la 23 August 1944, 
eveniment a cărui a 40-a 
aniversare am sărbătorit-o 
în vară, a deschis era ce
lor mai profunde prefaceri 
din istoria României,

voievozi și cărturari, ță
rani și tîrgoveți. Pentru că 
din cele mai vechi tim
puri, idealurile unirii, li
bertății și independenței 
au însuflețit 
munca și viața poporului, 
constituind o făclie trans
misă din generație în ge
nerație, luminînd conștiin
țele pe drumul spre liber
tate, spre o viață mai bu
nă, liberă și independentă.

Făurirea statului națio
nal unitar român, fruct 
al întregii noastre evoluții 
multiseculare, a creat con
diții favorabile pentru dez
voltarea forțelor de pro-

pective în progresul eco
nomic și social. La mai pu
țin de trei ani de la Marea 
Unire, înfăptuită prin voin
ța irezistibilă a poporului, 
s-a făurit Partidul Cornu- (Continuare în pag. a 3-a>

împreună cu minerii din 
brigada pe care o conduc, 
Ia mina Dilja am luat 
cunoștință cu deosebită sa
tisfacție din documentele 
programatice ale Congre
sului al XIII-lea, despre 
rolul mereu sporit ce re
vine industriei extractive, 
în următorii ani, în 
samblul 
voltare multilaterală

an- 
politicii de dez- 

a 
patriei. Această strategie 
poliv.că, izvorîtă din gîn- 
direa înaintată ă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, si
tuează și pe mai departe 
minerii în centrul atenției 
generale a societății, rcve- 
nindu-ne îndatorirea patrio
tică de a contribui tot 
mai mult la întărirea bazei 
de materii prime și ener
getice a țării.

Jporesc să consemnez că 
inVeaga noastră brigadă 
este puternic mobilizată de 
această îndatorire patrio
tică. In prezent, executăm 
săparea galeriei transver
sale din blocul V, o lucra
re de mare interes pentru 
asigurarea viitoarelor 
pacități de producție 
minei. Lucrarea este 
zată în proporție de 
60 la sută, și ne preocupăm 
în mod stăruitor să rapor
tăm terminarea ei în acest

ca- 
ale 

reali- 
circa

_________)

Tot mai mult cărbune extras
peste prevederi

j
DE MINE, S-A DESCHIS

LA INSTITUTUL

(Continuare in pag. a 2-a)

an, obiectiv care depinde 
într-o măsură hotărâtoare 
de modul în care știm să 
ne organizăm munca. în
treaga noastră atenție este 
îndreptată spre intensifi
carea ritmului de avansare, 
executarea corectă a ope
rațiilor de pușcare-perfo- 
rare. Sîntem în măsură să 
raportăm că pe baza orga
nizării atente a producției 
și a muncii am obținut • a- 
vansărî medii zilnice de 2 
ml, și pînă în prezent am 
asigurat executarea lucră
rii la un nivel calitativ co
respunzător.

Brigada noastră a trăit 
momente de nemărginită 
bucurie prilejuite de reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al 
partidului. Vedem cu toții 
că programele elaborate 
din inițiativa conducăto
rului partidului și națiunii 
noastre, obiectivele ce le 
stabilește pentru progresul 
patriei sînt în interesul în
tregului popor, ele contri-

Dinu NASTASE, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul investiții,
, I.M. Dilja

(Continuare in pag. a 2-a)

Devenită în scurt timp 
o brigadă etalon a mi
nei Livezeni, formația 
condusă de Mircea Se- 
crieru (primul din stin
gă) a răspuns prin fap
te d e o s e b i t e
apelurilor pentru muncă 
rodnică în subteran, re
zultatele situîndu-1 în 
permanență în fruntea 
întrecerii socialiste.

Foto: Al. TATAR

A XVII-a Conferință 
națională a 

cercurilor științifice 
studențești

Ieri, la Institutul de mi-, 
ne din Petroșani, s-au des
cins lucrările celei de a 
XVII-a Conferințe națio
nale a cercurilor Științific 

secțiunea 
manifestare 

Ministerul :.

ce studențești, 
„Tehnic C“, 
organizată ide
Educației ■ și Invățămîn- 
tului și Uniunea Asociați
ilor Studenților Comuniști 
din România, care are loc 
sub semnul marelui eye- 
niment politie din viața 
națiunii, Congresul . al 
XIII-lea al partidului.

Lucrările acestei reiuh iuni 
se desfășoară in 8 subsec- 
ții, la care studenți din

Patru întreprinderi miniere — LONEA, 
PETRILA, LIVEZENI și PAROȘENI — 
din bazinul carbonifer al Văii Jiului au 
raportat ieri dimineața extragerea unei 
producții de aproape 450 TONE DE 
CĂRBUNE PESTE PRELIMINARUL ZI
LEI. DIN „29 NOIEMBRIE.

• Ikcmaivauil este faptul că întreprin
derile — Lunca, Petrila și Paroșeni 
au extras peste sarcinile de plan, de 
începutul lunii, 6618 tone de cărbune 
nergetic și pentru Șemicocs.

• In cadrul acestor întreprinderi

principalele centre uni- 
susținversitare ale țării susțin

271 de lucrări științifice, 
j Sintetizînd potențialul creă- 

■ tor al studenților în dome-, 
nii de mare importanță . 
pentru dezvoltarea econo
miei naționale — chimie, 
minerit, petrol —, această 
manifestare științifică evi
dențiază preocupările cons
tante de integrare -a învă- 
țămîntului superior cu 
practica, cercetarea și pro
iectarea, în vederea apli
cării în producție a noilor 
cuceriri ale științei și teh- 
nicii moderne. Studenții 
Institutului de mine prezin
tă 36 lucrări din domeniile i 
Exploatări - miniere, subte
rane și la zi, Mecanica ro- 1 

minieră, . 
automati-

tone, și I de la I.M. Paroșeni cu plus 
2700 tone.

• Cel mai mare colectiv de mineri 
din bazin, cel de la I.M. LUPENI, A 
EXTRAS IN ACEASTA LUNA IN PLUS 
FAȚA DE SARCINILE DE PLAN, 4553 
tone de cărbune cocsificabil.

• Cinci sectoare de producție de 
‘22 . mina Lupeni, au pe luna noiembrie

nul depășit și anume : sectorul II — 
2473 tone de cărbune, III — plus 
tone, IV — plus 7256 tone^ V — 
420 tone și VI — plus 5593 tone.

• Peste 80 la sută din producția

la 
e-

la 
pla- 
plus 
1429 
plus

O 
contribuție deosebită și-au adus colecti
vele de mineri din sectoarele IV de la 
I.M. Lonea, cu plus 8875 tone de căr
bune, IV de la I.M. Petrila, cu plus 1313

• Jreste au ia suta din producția ex
trasă suplimentar sarcinilor de plan de 
aceste colective s-a obținut din abataje
le frontale dotate cu susținere și tăiere 
mecanizată.

iI
I
I
IGh. SPINU

a 4-a

cilor, Topografie 
Electrificări și 
zarea în minerit, Mecani
zări și mașini miniere.

Lucrările acestei reu
niuni științifice studențești 
se încheie astăzi.

I
i
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Hotăririle Congresului al Xlll-lea 
MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE

i
I

u
împreună cu toți

I

Muncitdfîî filatori, între
gul colectiv al întreprinde
rii de fire artificiale „Vîs- 
coza** Lupeni au primit cu 
vie emoție și deplina sa
tisfacție hotăririle marelui 
forum al comuniștilor' din 
România, magistralul Ra
port al Comitetului Central, 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la activitatea partidu
lui dintre Congresul al 
XII-lea și Congresul al 
iXIII-lea și activitatea de 
viitor a partidului privind 
dezvoltarea economico-so
cială a României în cinci
nalul 1986—1990 și în pers
pectivă pînă în anul 2000.

Insuflețitorul bilanț, ca 
ți perspectivele luminoase 
ale înaintării țării pe dru
mul progresului și prospe
rității ne îndeamnă la o 
muncă rodnică, plină de 
patos revoluționar pentru 
a ne face exemplar dato
ria față de țară, față de 
popor, față de viitorul lu- metrilor proiectați într-un 
minos al patriei. Mîndri de 
rezultatele obținute de în
tregul nostru popor, sub 
conducerea încercatului

nostru partid, oamenii 
muncii de la I.F.A. „Vîsco- 
za“ își exprimă profunda 
gratitudine pentru grija 
conducerii partidului și 
statului, a secretarului său • 
general, față de dezvolta
rea înti eprinderii noastre, 
a orașului Lupeni, ca și 
a tuturor zonelor și locali
tăților țării.

La indicația dată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia vizitelor de lu
cru în Valea Jiului, s-au 
alocat întreprinderii noas
tre fonduri pentru construi
rea unei noi capacități de 
5000 tone fire pe an, obiec
tiv care va asigura noi lo
curi de muncă pentru so
țiile și fiicele minerilor. 
Profund recunoscători pen
tru noua investiție, colec
tivul nostru este hotărît 
să depună toate eforturile 
pentru urgentarea punerii 
în funcțiune a acestui o- 
biectiv și atingerea para-

termen cît mai scurt.
Comitetul nostru de sin

dicat, grupele sindicale, 
sub conducerea organizați-

în deplină concordanță cu . 
interesele întregului popor
(Urmare din pag. 1)

buie nemijlocit la întări
rea economică a țării și 
creșterea bunăstării. Sîn- 
tem hotărîți să susținem În
făptuirea tuturor obiective
lor din programul de dez
voltare multilaterală a

României, fiind conșțienți 
de faptul că fiecare depă
șire de plan obținută la in
vestițiile miniere contribu
ie nemijlocit la creșterea 
producției de cărbune, la 
accelerarea ritmului de pro
gres și înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Răspundem cititorilor
■ UN GRUP DE LOCA

TARI din blocul 9 (scara a 
U-a), strada Independen
ței, Petroșani): Restabili
rea conviețuirii normale 
în bloc este de competența 
organelor locale. Vecinul 
dv. trebuie să respecte li
niștea, să-și mute cotețul 
cu păsări. Dacă nu o face, 
adresați-vă organelor com
petente, inclusiv Judecă
toriei, pentru aplicarea pre
vederilor Legii nr. 5/1973 
și a Decretului 153/1970. 
Dacă reglementările respec
tive nu au fost aplicate, 
înseamnă că nu ați insis
tat suficient.

■ SERGHF. NAC1O1U, 
Petroșani: Am verificat la 
fața locului cele sesizate 
de dvl cu privire Ia modul 
de. păstrare a materialelor 
și pieselor de schimb în 
incinta depozitului central 
Varnița. Nu contestăm fap
tul că la data cînd ne-ați 
trimis scrisoarea și foto
grafiile ar fi existat și de
zordine în unele locuri din 
curtea depozitului. Am se
sizat conducerea Bazei de

aprovizionare și a depozi
tului Varnița și acum as
pectul curții arată cu totul 
altfel. Pentru piesele de 
schimb ale transportoare
lor cu raclete s-a amena
jat un parapet, iar mate
rialele ce se descarcă din 
vagoane sau autocamioane 
sînt stivuite și aranjate. 
In ceea ce privește motoa
rele electrice și ventilatoa
rele aduse la atelierul de 
bobinaj al- I.P.S.R.U.E.E.M. 
de către unitățile miniere, 
cea mai mare parte . au 
fost reparate,, iar carcasele 
și tuburile rămase în afa
ra fostului atelier, vor fi 
transportate la depozitul de- 
metale vechi și apoi la o- 
țelării. Vă referiți și la 
posibile sustrageri de ma
teriale din incinta depozi
tului. Greu este de presu
pus că ar tenta pe cineva 
să sustragă materiale și 
piese de schimb grele, ne- 
fiind de folos în gospodă
riile oamenilor, doar rău
voitori ar încerca să facă 
acest, lucru. Vă rugăm să 
ne mai scrieți și. să treceți 
pe la redacție.

partid, vor acționailor de
cu stăruință pentru mobi
lizarea formațiilor de lu
cru, a întregului nostru 
colectiv la valorificarea su
perioară a potențialului 
productiv al fabricii, a tu
turor rezervelor pentru 
creșterea producției, redu
cerea costurilor de pro
ducție, în condițiile îmbu
nătățirii calității produse
lor. Vom insista în acest 
scop pentru stimularea în
trecerii între formațiile de 
lucru, ridicarea pregătirii 
profesionale și întărirea or
dinii și disciplinei în fie
care secție.

Alături de toți fiii țării, 
vom munci cu dăruire 
răspundere, așa cum 
cere secretarul general 
partidului, pentru a 
face exemplar datoria, pen
tru a îndeplini neabătut 
programele de dezvoltare 
economico-socială a țării, 
adoptate de Congres.

Angelica MANEA, 
președintele comitetului 

sindicatului de la 
I.F.A. „VîsCoza" J.upeni

socialiste,
(Urmare din pag. 1)

Și 
ne 
al 
ne

Angrenați în efortul 
comun al tuturor 
menilor muncii din 
lea Jiului, pentru 
traduce în fapte istori
cele hotărîri ale C 
greșului al XIII-lea 
partidului, energeticie- 
nii de la U.E. Faroșeni 
acționează cu elan pen
tru realizarea sarcini
lor ce le revin, l'urni- 
zind apa caldă necesa
ră încălzirii apartamen
telor, precum și energia 
electrică pentru siste
mul energetic național, 
colectivul de aici este 
ferm hotărît să înscrie 
noi realizări în cronica 
întrecerii socialiste.

democrației 
revoluționare

lui democrației muncitorești, revoluțio
nare. Perfecționarea organismelor demo-

conducerea activității economico-finan- crației noastre noi trebuie să ' asigure 
’* J unirea elanului și energiilor maselor

largi populare, dezbaterea problemelor 
construcției socialiste, precum și partici
parea efectivă a oamenilor muncii la 
conducerea tuturor domeniilor, la înfăp
tuirea politicii interne și externe a parti
dului și statului.

Punînd în centrul său dreptatea și 
echitatea socialistă, omul și cerințele saie 
materiale și spirituale, afirmarea plenară 
a, personalității umane, societatea noas
tră socialistă asigură drepturile esenția
le ale omului. Conșțienți atît de marile * 
drepturi și libertăți, de care beneficiază, 
cît și de înaltele răspunderi cetățenești, 
de îndatoririle pe care le incumbă e-

clare a întregii societăți socialiste1
înfăptuirea marilor obiective ale 

cinalului viitor și ale dezvoltării 
perspectivă a României impune, se 
liniază în Raport, creșterea și mai 
ternică a rolului statului socialist 
planificarea, organizarea și conducerea 
unitară a întregii activități economico- 
sociale, precum și îmbinarea armonioasă 
a activității organelor de stat cu aceea 
a organismelor democratice, pe baza 
centralismului democratic, ce îmbină 
armonios inițiativa largă a maselor, • a 
consiliilor oamenilor muncii cu princi
piul conducerii unice a tuturor sectoa
relor. . . ______ . _

Pentru perfecționarea activității de xercitarea acestor drepturi și libertăți, 
conducere în întreaga activitate a orga- oamenii muncii din Valea Jiului acțic- 
nelor de stat, a organelor democrației nează cu dăruire și responsabilitate 
muncitorești trebuie să se manifeste cu pentru a-și îndeplini exemplar sarcinile 
putere inițiativa, spiritul de răspundere, la locul de muncă și pe tărîm obștesc, 
disciplina și ordinea, condiții strict ne- contribuind astfel la dezvoltarea ncîntre- 
cesare pentru buna funcționare a statu- ruptă și multilaterală a patriei socialiste.

cin- 
în 

sub- 
pu- 

în

Sa se aplice cu fermitate masurile de protejare 
a amenajărilor edilitare ale localităților!

Primim sesizări, mai cu 
seamă din cartierele noi 
ale I’cti oșaniului, despre 
înmulțirea animalelor (pă
sări, porci, oi, chiar și cai 
și bovine), lăsate de pose
sori libere pe spațiile verzi. 
Ba mai mult, lăsate libere 
uneori și noaptea (sau nu
mai noaptea), ele ajung pe 
covoarele de flori — sau pe 
spațiile destinate lor — de 
pe străzile centrale, degra- 
dîndu-le. I-am mai averti
zat pe toți cei care au pă
sări, porci, cai și alte ani
male asupra măsurilor la 
care se expun, lăsînd ani
malele libere pe zonele 
verzi. Revenim precizînd, 
că, așa cum se arată in art.

8 al Hotărîrii nr. 21/1981 a 
Consiliului popular jude
țean Hunedoara, „Adăpos- 
tirea animalelor în aparta
mente, balcoane sail bo
xele blocurilor și în con
diții ce contravin norme
lor jgienico-sanitare sau 
care stînjenesc normala 
folosire a locuințelor de 
către locatari1* constituie 
contravenție și se sancțio
nează cu amenzi de 200— 
400 lei. Potrivit prevederi
lor art. 29 (1—2) al acele
iași hotărîri, cu amenzi de 
200—400 lei se sancționea
ză și degradarea zonelor 
verzi prin aprinderea de 
focuri sau „lăsarea în li
bertate a animalelor și pă

sărilor de curte**. Se cons
tată însă că cetățeni cu 
gospodărie individuală, po
sesori de terenuri și ani
male, locuitori din cartie
rele Carpați, Aeroport și 
altele din Petroșani, care, 
contrar reglementărilor în 
vigoare, lasă animalele, 
ziua și noaptea, să vaga
bondeze libere pe străzile 
localității, provocînd stri
căciuni, nu cunosc ori elu
dează precizările pe care 
le-am reamintit. Mai întîl- 
nim, din păcate, destul de 
multe asemenea abateri 
soldate cu prejudicii aduse. 
amenajărilor edilitare, pro
vocînd sentimente de mîh- 
nire și repulsie firească în

rîndul deputaților și al ce
tățenilor care prin contri
buții benevole, inițiative 
și spirit gospodăresc au 
contribuit la înfrumuseța
rea orașului. Cetățenii să 
sesizeze, iar organele im
plicate în aceste probleme 
să aplice măsurile discipli
nare ferme, împotriva a- 
celora care cresc animale 
în zonele centrale ale ora
șului sau le lasă la voia 
întîmplării. Situația exis
tentă impune aplicarea 
fără menajamente a amen
zilor,, stabilite și a altor 
măsuri cu rol de protejare 
a amenajărilor' orașului și 
de lichidare a abuzurilor.

Fowrârn
■ CURSURI DE CA

LIFICARE. Pînă în pre
zent, în anul acesta, la 
I.M. Dîlja au absolvit 
cursurile școlii de califi
care un număr de 80 mi
neri, 20 lăcătuși și .18 e- 
lectricieni. • _

■ EXPOZIȚIE. Bogata 
activitate a membrilor 
cercului de arte plastice 
„Paleta** din Lupeni este 

relevată și de noua „ex
poziție personală** aflată 
în pregătire, aparținînd 
tînărului artist amator 
Ioan Gall. Vernisajul ex
poziției va avea loc marți, 
4 decembrie, ora 18 în 
holul cinematografului 
„Cultural** din Lupeni. 
(A.Ț.)

■ UNITATEA de -re
parații ceasuri aparținînd 
cooperativei „Straja**, si
tuată în centru] vechi 
al orașului Lupeni, s-a 
mutat recent în noul cen
tru civic ăl orașului.. U-

nitatea este situată în
vecinătatea maroehină-, 
fiei. O altă unitate de
profil este deschisă în
prelungirea blocului 8 'de 
pe Aleea Narciselor. (T.A.)

■ BILETE DE VIN- 
ZARE. La agenția Casei 
de cultură din Petroșani 
s-au pus în vînzare bile
tele pentru spectacolul de 
revistă „Săracu’ Gică“ pre
zentat de teatrul Fantasio 
din Constanță. Amatorii 
vor avea plăcuta ocazie 
ca pe data de 5 decem
brie să-i reîntîlneăscă pe 

cunoscut ii actori de co
medie Gelu Manolache și 
Jean Constantin, (M.B.)

■ SATIRA ȘI UMOR. 
La I.C.S. Mixtă Vulcan 
au început repetițiile pen
tru noul program al bri
găzii -rtistice intitulat 
„Vine, băiatu’ !“. In pro
gram vor fi abordate 
aspecte critice din 
activitatea . comercială a 
orașului. .(M.B.)

■ CINTAREA ROMÂ
NIEI continuă trecerea 
în revistă a formațiilor 

artistice de amatori, la 
nivelul orașelor. Astăzi 
în Lupeni intră în con
curs formațiile folk, gru
purile vocale, formațiile 
de muzică ușoară și cul
tă. Lor li se adaugă so
liștii vocali și instrumen
tiști. Spectacolul va avea 
loc pe scena clubului 
.muncitoresc din Lupeni 
începînd cu ora 17. (Gh. S.)

■ VIZITA. Membrele 
clubului „Femina** de la 
Casa pensionarilor Petro
șani, au fost primite cu 
deosebită căldură la fa

bricile de pîine și de pre
parate din carne de pe 
platforma industrială Li- 
vezeni, unde prin grija 
conducerilor celor două 
unități le-au fost prezen
tate principalele momente 
ale procesului tehnolo
gic, fapt pentru care a- 
duc sincere mulțumiri. 
(T.Ț.)

Rubrică realizata de I
Gh. SPINU ’

. . I
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Acolo, la nord de 
Dunăre, de-o, par
te și de altă â 

arcului carpatic și, pînă 
la marea cea mare se 
află de mult și pentru 
totdeauna „un pămînt 
numit România".

De-a lungul secolelor 
s-au abătut peste vatra 
strămoșească vremuri 
de restriște și jale, tru
pul țării a fost rupt și 
fiii ei împrăștiați 
plaiuri numite 
silvania, Moldova 
Țara Românească, 
fiii ei continuau să voi’

pe 
Tran- 

Și 
dar

împlinit î

66 de ani de la istoricul act al făuririi statului
național unitar român

UNIREA-NAȚIUNEA A FĂCUT-O!"
ZIDIRE

T-i început a fost o’ năzuință
De a avea un viitor mai bun ■
Prea s-adunase-n inimi suferință
Pe-acest mănos pămînt, pămînt străbun ! 
Români cU inimi mari și-adevărate
Au pus istoriei o nouă temelie
Și-au dobîndit o nouă demnitate
In mersul vremii care va să vie.
Pe tricolorul fluturînd în pace
Cu litere de foc au scris ! UNIRE
Și-au dăruit prin fapte ROMÂNIEI,
Cu mîini de aur, marea ei zidire.

Valeria DEATCU

Concomitent cu declanșarea primei 
conflagrații mondiale, presa din Transil
vania și Banat a intrat într-o etapă de 
delicate încercări. Au fost suspendate, 
din diverse motive, o seamă de ziare 
și reviste româneștii „Adevărul", „Lu

ceafărul", „Libertatea", „Românul" etc. 
Această situație se va modifica la finele 
anului 1917 și în cursul anului 1918 cînd 
popoarele din vastul și anacronicul im
periu austro-ungar își vor decide sin
gure destinele-

I
i

ț

î

adu-
un
ce

bească aceeași limbă și 
trăiau aceleași sentimen
te, visînd și luptînd 
pentru păstrarea ființei 
naționale și împlinirea 
dreptății.

Mai întîi ie-a înmugu
rit inimile Mihai, 
nîndu-i laolaltă ca 
semnal al voinței
va putea fi deplin bi
ruitoare cîndva, Apoi 
și-au dat mîinile peste 
Milcov moldovenii cu 
muntenii spulberînd sub 
picioare zăpada într-o 
horă a unirii, a primei 
uniri. Și-au lăcrimat în 
suflete frații transilvă
neni, bucurîndu-se și 
nutrind speranțe pentru 
marea sărbătoare, care 
va fi și a lor.

Și-a venit apoi decem
brie 1918 cînd, pe cu
prinsul întregii Tran
silvanii au răsunat cu
vintele „Trăiască Româ
nia mare la Alba 
lulia punîndu-se bazele 
statului național unitar 
prin voință legitimă a 
poporului, visul împli- 
nindu-ni-se.

Acolo, la Alba — ar
hivă de piatră, suferin
ță și izbîndă 
a intrat triumfal 
teazul, unde au. 
martirizați Horia 
Cloșca și unde a 
întemnițat Iancu,
fa. Alba s-au înălțat dra
pelele tricolore pentru 
libertate, independență, 
unitate.

Glorie celor care au 
înfăptuit reîntregirea 
neamului, glorie 
care au luptat, au 
și-au crezut în 
cea mare 1

unde
Vi- 

fost 
Și 

fost 
acolo,

celor 
căzut 
ziua

Mircea MUNTEANU
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La cumpeni de istorii
Era la cum eni de istorii, 
era cind țara vru să fie, 
cînd toți românii, împreună, 
desăvîrșeau o Românie.

Eră tumult de inimi calde, 
poporul se urnea ca valul 
intr-un decembrie — 
tind țării-am readus

Ardealul.

această țară-a reînceput 
atunci, la marea ei unire.

Poporul dîrz, cu suflet mare 
cetății — făurind zidirea, 
prin voia lui a dăltuit 
un pas spre viitor —

Iutii, UNIREA.

Era Un început de drum, 
cu dor, cu luptă, cu iubire,

Era la cumpeni de istorii, 
era cînd țara vru să fie 
UNIREA — ca o năzuință 
ce-a ctitorit o Românie.

Mircea ANDRAȘ

Grinduri
Bate-a lumină
La Alba-n cîmpie 
Voința de Neam, 
Bate-a istorie

‘Inima care dorește 
Unirea, 
Bate'-a-mplinire 
Și gîndul și visul 
Spre-un nou viitor 
Caldă cinstire
A țării unite
Sub viu Tricolor.
Prin muncă și faptă 
Dura-vom prin timpuri 
A țării zidire

PATRIA
Se rup dorințele de vise
Iar timpul orele-și așterne

Să fie faptele-nălțate

Spre orizonturi noi, eterne. 

UNIȚI urcăm o nouă
tren ptă 

împliniri 

rămîne
Spre comuniste

<Su Patr.a care

Esența veșnicei

uMiiHiiiHiHriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiinu/iiiiin

în presa vremii

Și noi generații 
Trăi-vor mereu 
In UNIRE ! .

■■■

iubiri. Pămînt românesc
Vasile COJOCARU

nezdruncinatUnitatea de
in jurul partidului

(Urmare din pag. I) identificîndu-se cu

Conștiiirța națională este 
potențată astăzi de virtuți
le conștiinței noi, socialis
te, a poporului, devenind o 
forță a construcției socia- 

acealiste/.Rememorînd ... 
fierbinte zi de 1 Decem
brie 1918, poetul
Blaga scrie, mulți ani mai 
țîrziu: „...In ziua aceea am 
cunoscut ce înseamnă en
tuziasm național, sincer și 
spontan, irezistibil, orga
nic, masiv". Același entu
ziasm, sincer și spontan s-a 
manifestat în timpul Con
gresului al XIH-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, întreaga națiune ex- 
primîndu-și voința ca tova
rășul Nicolae Geaușescu, 
eminent fiu al poporului,

Lucian
pe 
al

de

cele 
mai înălțătoare idealuri ale 
înaintașilor, să fie reales 
în suprema funcție de se
cretar general al partidu
lui, garanție a victoriilor 
noastre viitoare, în opera 
de edificare a societății 
socialiste și comuniste 
pămîntul -strămoșesc 
României.

Aniversarea ă 66 ani
la înfăptuirea Unirii Tran
silvaniei cu România are 
loc într-o perioadă de in
tensă trăire patriotică și 
de strădanii a oamenilor 
muncii din Valea Jiului 
pentru a obține noi și re
marcabile succese care ci
mentează unitatea popo
rului în jurul partidului, 
chezășie a progresului și 
prosperității patriei nbastre. .

Ne-am născut
în neguta vremurilor 
pe pămîntul acesta 

străvechi
din umbra Carpaților.
Și veac de veac

Ro- - Vechiul săptămînal „U- 
nirea" de la Blaj s-a trans
format în a doua jumătate 
a lui noiembrie 1918 în 
„cotidian național" (redac
tor responsabil — O. Hu
lea, director Al. Ciura), 
devenind organ ăl Consi
liului Național Român s 
„Nu știu dacă vom mai 
avea prilej să mai vedem 
cîndva atîta frumusețe — 
relata ziarul despre ziua 
de 1 decembrie 1918 — atî
ta mîndrie și atîta trezie 
a poporului nostru, ca de 
astă dată la Alba lulia". 
(„Unirea" nr. 18, 1918)

La 17/30 noiembrie 1918 
apărea în orașul Marii U- 
niri ziarul „Alba lulia" 
(redactori: Z. Munteanu, 
AI. Rupeanu ■— Melin și 
I. Georgescu), subintitulat 
„organ al proclamării uni- 
tații naționale”. In humă-, fiind și depozitara unui te
iul din 22 noiembrie/3 de- zaur inestimabil de limbă: 

și simțire națională, vred
nică de respectul și , pre- . 
țuirea tinerei generații. 
„Urmașii, nepoții și stră
nepoții veteranilor de a- 
cum 65 de ani — consem
na „Scînteia" (nr. 12814 din ; 
4 noiembrie 1983) — pece-; 
tluiesc mereu Unirea în e-, 
lanul construcției so.cialis-; 
te. Munca lor, creația fără ' 
seamăn în care s-au 
jat sub conducerea parti
dului. dau chip nou țării, 
o înalță în lumină”.

La 1/14 no
iembrie 1918 
a reapărut la 
Orăștie „Li
bertatea", un
de vor fi în
serate toate 

comunicatele
Consiliului Național 
mân și Consiliului națio
nal local. „Să ne întîlnim 
deci cu toții — invita zia
rul hunedorean — dumini
că, în 18 noiembrie (1 de
cembrie) la Alba lulia. 
Trăiască și înflorească na
țiunea română și statul 
unitar național român 1", 
(„Libertatea" din 8/21 no
iembrie 1918).

La data de 4/18 noiem
brie 1918 reapare „Foaia 
poporului" de la Sibiu care 
se considera „cea mai ve
che foaie politică popo
rală" din Transilvania. Pe 
lingă articolele și materia- . 
lele relative la Marea A- 
dunare de la 1 decembrie 
1918, „Foaia poporului" va 
publica dări de seamă pri
vind prezentarea actului 
Unirii de la București din 
partea delegației trimisă de 
către Marele Sfat Național. ruț din 22 noiembrie/3 de

cembrie 1918, ziarul apare 
într-o ediție specială, pu- 
blicînd — in extenso — 
„Moțiunea Unirii” votată 
la Marea Adunare, precum 
și alte detalii legate de 
memorabilul eveniment.

Cu multă însuflețire și 
vi brant entuziasm au fost 
urmărite evenimentele 
premergătoare și ulterioare 
ale actului istoric de la 
1 Decembrie 1918 de către 
presa din România veche : 
„Universul”, „Neamul io- 
mânesc”, „Da< ia”, „Socia
lismul”, „Tribuna", „Viito
rul”, „Epoca”, „Opinia",

.Aii#

am purtat pe buze 
cuvîntul „UNIRE".

Și pămîntul a fost și va fi 
independent și suveran.

Mirela BUNGARDEAN,
elevă

Cinsti in Unirea în
• SPECTACOL FESTIV. 

Pe platforma clubului mun
citoresc din Lupeni for
mațiile artistice și soliștii 
clubului vor prezenta 
spectacol omagial 
aniversării a 66 de 
la făurirea statului 
nai unitar român.

un 
dedicat 
ani de 
națio-

• RECITAL DE 
ZIE. Sub genericul 
în cuget și-n simțiri", la 
Uricani va avea loc astăzi 
un recital de poezie dedi
cat istoricului eveniment 
de la 1 Decembrie 1918. 
Recitalul se va desfășura 
în sala bibliotecii, înce- 
pînd cu ora 17. . ..

POE-
„Umti 

la

• COLOCVIU DE ISTO
RIE. „Unirea Transilva
niei cu România” este te
ma- colocviului 'de istorie 
ce se va desfășura astăzi, 
la ora 17, în sala clubului 
din Petrila, cu parțicipa-

rea oamenilor muncii din 
oraș. .. . /

• EXPUNERE La clu
bul 
rea 
rea 
nia

din Aninoasa aniversa- 
a 66 de ani de Ia uni- 
Transilvaniei cu Româ- 
prilejuiește o expunere

„Izbînda" etc.; 
Convocarea, ; 
organizarea, 

moțiunea Ma
rii Adunări au; z 
fost comen
tate de ziarele! 
maghiare și;

germane din țară ; „Aradi 
Hirlap" (Arad), „Kolozsvaril 
Hirlap" (Cluj), „Szekely 
Naplo" (Tg. Mureș), „Kron- 
standter Zeitung” (Bra
șov), „Tagebaitt” (Sibiu) J 
ele.

O pleiadă de ziariști și, 
publiciști ca : V. Goldiș, 
Al. Ciura, Al. Lupeanu— 
Melin, Sever Dan, I. Lupaș, 
N. Regman, Vaier Moldo
van etc. au fost aleși de 
reuniuni, societăți, cercuri j 
electorale ș.a. participînd 
la lucrările Marii Adunări 
de la Alba lulia ca dele- ; 
gați oficiali.

Purtătoare de drapel în 
perioada premergătoare; 
Unirii a poclamării și con
solidării ei, presa a rămas 
o sursă i.U,. 
sebitâ pentru 
evenimentelor

informativă deo- 
cercetarea 
respective,

anga-

D. PELIGRAD

Ei au înfăptuit UNIREA
Falnici și nemuritori, 
avînd sceptru — dăruire.i, 
se întorc de-atitea ori 
în petalele din flori, 
sau în rouă de cu zori, 
tei ce-au făptuit UNIREA.

In acei istorici zori, 
într.;gindu-ne împlinirea, 
se întorc din nou în noi, 
falnici, gravi, nemuritori, 
eei ce-au făptuit UNIREA.

D. Florentina PAGNEJER

cuget și'-n simțiri
pe teme de istorie, la care 
vor lua parte cetățeni din 
comună. Expunerea va a- 
vea loc astăzi, la ora 17.

Fier — Caransebeș — Ha
țeg — Lupeni.

• EXCURSIE TEMATI
CA. 42 de elevi de‘ la Li-

■ >

ceul industrial minier din 
Lupeni participă mîine la 
o interesantă excursie 
vînd ca temă cunoașterea 
dezvoltării industriale a 
patriei. Excursia- se va des
fășura pe, itinerariul Lu
peni — Motru

a-

• SEARA CUI.TIR.-M.- 
EDUCATI V A.' ■ Tot astăzi, 
Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani organi
zează o seară cultUral-e- 
ducativă pentru tineret, în 
cadrul căreia prof. Dumi
tru Peligrad, directorul Mu
zeului mineritului din Pe
troșani, va prezenta expu
nerea „66 de ani de la fău
rirea statului național uni
tar român". Manifestarea, 
este organizată în colabo- : 
rare cu Comitetul munici- 
pal al Uniunii Tineretului

Porțile de Comunist.
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La O. N. U.Acțiuni în favoarea păcii 
pentru dezarmare nucleară

țării ca învățămintele 
tortei să nu fie niciodată 
uitate și ca pacea să fie a- 

loc o nouă rundă de con- parată pe întreaga planetă.
☆

WASHINGTON 30 (A-
gerpres). Intr-un editorial 
publicat joi, cotidianul 
„The Washington Post“ a- 
rată, potrivit agenției As
sociated Press, că „președin
tele Reagan trebuie să pu
nă frîu cheltuielilor de î- 
narmare dacă vrea să aibă 
vreo speranță de a reduce 
deficitele bugetare fără să 
majoreze impozitele".

☆
BONN 30 (Agerpres). Pes

te 400 de delegați ai Uniu
nii sindicatelor veșt-ger- 
mane, întruniți la Dort
mund, au semnat un apel 
care cere retragerea rache
telor nucleare cu rază me
die de acțiune instalate în 
R.F.G. Totodată, ei s-au 
pronunțat pentru reduce
rea cheltuielilor militare ale 
R.F.G. și alocarea mijloa
celor financiare astfel 
gajate pentru crearea 
locuri de muncă.

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
lițn perioada 28—30' noiem
brie, la Moscova a avut

Sultări sovieto-americarie 
în problema neproliferării 
armelor nucleare, transmi
te agenția TASS. Părțile 
■au convenit să continue 
schimbul de păreri în a- 
ceâstă problemă.

TOKIO 30 (Agerpres): 
i Organizațiile nipone de 
luptă pentru pace au a- 
nunțat inițierea unei cam- 

> panii pentru strîngerea 
i de semnături în favoarea 
realizării unui acord gene
ral și complet vizînd inter- 

.«icerea fabricării de arme 
hucleare, precum și înce
tarea cursei înarmărilor.

După cum se arată la 
Tokio — această acțiune 

. face parte din programul 
wavut în vedere de organi
zațiile respective în pers- 
pectiva celei de-a 40-a co- 
țjnemorări a tragediilor de 
Sa Hiroshima și Nagasaki, 
Jjpind o expresie a dorinței 
'înilioanelor de locuitori- ai

de- 
de

Poziția țării noastre—prezentată 
în cadrul sesiunii G.A.T.T.

GENEVA 30 (Agerpres). 
In cadrul sesiunii anuale 
,« Acordului General pen
tru Tarife și Comerț — 
GATT, ce se desfășoară, în 
prezent, la Geneva, a luat 
cuvîntul. reprezentantul 
României care a expus po
ziția țării noastre privind 
așezarea relațiilor comer
ciale internaționale pe ba
ze echitabile, depășirea cri- 
«ei economico-finănciare

actuale, relansarea dialo
gului economic internațio
nal și edificarea noii ordini 
economice internaționale. 
Reprezentantul României 
a expus o serie de proble
me care își așteaptă re
zolvarea: reducerea și eli
minarea restricțiilor canti
tative, abolirea măsurilor 
protecționiste, îmbunătăți
rea sistemului generalizat 
de preferințe.

NAȚIUNILE UNITE 30 sens a unei conferințe in- 
(Agerpres). La sediul din ternaționale, la care Si
New. York al O.N.U. a participe toate părțile 
avut loc o ședință solem
nă consacrată marcării 
Zilei internaționale 
solidaritate cu i 
palestinian. Luînd cuvîn
tul, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, s-a i 
pentru o reglementare a- 
totcuprinzătoare, justă 
și durabilă a problemei 
Orientului Mijlociu, pen
tru convocarea în acest

Să 
in

teresate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea 

; de Palestinei, singurul repre- 
poporul zentant legitim al popo

rului palestinian. O ase
menea conferință, a pre
cizat vorbitorul, trebuie 

pronunțat să soluționeze și proble
ma drepturilor inaliena
bile ale poporului palesti
nian, inclusiv dreptul său 
la autodeterminare.

S-au încheiat lucrările sesiunii 
Consiliului Național Palestinian 
AMMAN 30 (Agerpres).

Trimisul Agerpres, Con
stantin Oprică transmite : 
La Amman ș-au încheiat 
lucrările celei de-a XVII-a 
sesiune a Consiliului Na
țional Palestinian (CNP) 
(parlamentul).

Declarația politică adop
tată de cea de-a XVII-a se
siune a CNP salută lupta 
dîrză a populației palesti
niene din teritoriile oeu- 
pute și completa sa adeziu
ne față de Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei 
(OEP), unicul reprezentant 
legitim al poporului pales
tinian. Este subliniată, tot
odată, necesitatea conso
lidării unității poporului 
palestinian și a OEP.

Documentul exprimă a- 
cordul față de organizarea 
unei conferințe internațio
nale pentru pace în Orien
tul Mijlociu, sub auspiciile 
O.N.U., cu participarea 
membrilor permanent! ai 
Consiliului de Securitate și 
a tuturor părților aflate în

conflict. OEP, se subliniază, 
va trebui să participe * 
ceasta conferință ca 
egală.

Declarația politică 
pronunță pentru dezvolta
rea și întărirea relațiilor 
de prietenie ale OEP 
țările socialiste, cu 
nealiniate și islamice, 
mișcările de eliberare 
țională și cu toate statele 
care se opun imperialismu
lui, colonialismului șl 
sismului.

la a-
parte

se

cu 
cele

eu 
na-

| FILME

I PETROȘANI — 7 No
iembrie: Febra aurului ;

| Unirea: Fără panică, vă 
Irog ; Parîngul: Torpilorii.

ANINOASA : Alo, ate- 
| rizează străbunica.
» VULCAN — Luceafărul: 
I Salamandra,
| LUPENI — Cultural i 

Acțiunea Zuzuc.
URIC ANI: Ca-n filme.

TV
13,30 Telex. 13,35 

La sfîrșit de săptă- 
mînă (c): Marile momente 
ale baletului. Topsport. 
„Acolo s-a făcut marea 
Unire !“. „Cîntecele pa
triei" — moment poetic.

■ Farmecul operetei. Tele-
• sport. Tot ce are țara mai 

frumos — oameni, locuri, 
fapte în anul 40 al liber
tății noastre și al Con
gresului al XlII-lea al 
P.C.R. 16,40 Noiembrie — 
Cronica evenimentelor po
litice. 19,00 Telejurnal (pc). 
19,20 Gloriosul mesaj al 
unității, strălucind prin 
veacuri. 19,35 Uniți în cu
get și-n șimțiri (c). Spec
tacol festiv dedicat ani
versării Unirii din 1918. 
20,10 Teleenciclbpedia. 
20,35 Teatru TV (c). Mi- 

| hai Viteazul. 21,50 Din 
I toată inima (c). 22,20

Telejurnal (pc).

RADIO I
5,00 Buletin de știri. I 

5,05 Ritmuri matinale. I 
Gimnastică (ora 5,20). 6,00 I 
Radioprogramul dimine- I 
ții. 7,00 Radiojurnal. 7,30 | 
Hotărîrile Congresului. ! 
8,00 Revista presei. 8,10 I 
Flori de cin tec roma-: 
neșc. 9,00 Buletin de știri. I 
9,05 Varietăți muzicale. I 
10,05 Revista literară ra- I 
dio. 10,40 Orchestre de i 
muzică populară. 11,00 * 
Buletin de știri. 11,05 1 
Un univers într-un ghioz- * 
dan. 11,35 Publicitate. 11,50 I 
Buletin hidrologic. 12,00 1 
Buletin de știri. 12,05 A- I 
tlas cultural. 12,35 Din | 
comoara folclorului. 12,45 . 
Avanpremieră Radio-TV. I 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 I 
Meridian club. 16,00 Bu- ’ 
letin de știri. 16,05 Inter- | 
preți îndrăgiți ai cîntecu-■ 
lui popular. 16,30 Idealuri | 
slujite cu credință oglin-. 
di te în opereta româneas- » 
că — „Leonard11. 17,00 1 
Buletin de știri. 17,05 Ca- 1 
leidoscop social-cetățe- I 
nesc. 17,30 Muzică de J 
promenadă. 17,45 Noi în- 1 
registrar! de muzică popu- : 
Iară. 18,00 Orele serii. I 
22,20 Muzică de dans. I 
23,30—6,00 Non stop mu- • 
zical. (Buletine de știri I 
la orele: 24,00 ; 2,00; 4,00; 1 
5,00). *

MEMENTO
1

O vie dispută 
în curs de

Neîndeplinirea, de către 
țările dezvoltate, a angaja
mentelor luate față de țările 
in curs de dezvoltare și 
presiunile exercitate de 
Statele Unite de a se adău
ga sistemului GATT schim
burile în domeniile servi
ciilor, asigurărilor, trans
porturilor și în cel bancar 
constituie principala cauză 
a disputei vii dintre 
tele dezvoltate și cele 
curs de dezvoltare la
țuala sesiune anuală — a 
40-a — a țărilor semnatare 
ale Acordului General pen
tru Tarife și Comerț 
(GATT), care își desfășoa
ră lucrările la Geneva.

ij Țările în curs de dezvol
tare au denunțat cu tărie 
puterile industrializate, în

sta
in 

ac-

în cadrul G.A.T.T. între țările 
dezvoltare și cele dezvoltate 

general, și Statele Unite, 
în special, pentru închide
rea piețelor prin diminua
rea drastică a unor impor
turi, mai ales de textile.
/////✓/zx///z///z//zzz/zrz/////z/zz

Din presa străină
(AGENȚIA IUGOSLAVA. 

TANIUG)
viHummuuiiHiiiiiiiiiumi

precum și pentru faptul că 
nu au îndeplinit prevede
rile „programului de lu
cru11 al GATT, adoptat în 
noiembrie 1982.

Washingtonul a răspuns 
prin amenințarea cu o po
sibilă blocare a cotei Sta
telor Unite în bugetul 
GATT, în cazul în care

nu
obs-

nego-

condițiile americane 
sînt acceptate, și cu 
trucționarea altor 
cieri în cadrul GATT.

Washingtonul a amenin
țat, de asemenea, cu o po
sibilă încurajare a încheie
rii de aranjamente comer
ciale bilaterale în afara 
GATT și în această privin
ță s-au bucurat de spriji
nul Marii Britanii și ai 
Japoniei.

Un dezacord s-a ? mani
festat la sesiunea GATT 
și între statele industriali
zate în legătură cu proble; 
mele de bază referitoare lâ 

comerțului, 
de măsurile 

unilaterale 
contrare re-

liberalizarea 
împiedigată 
protecționiste 
ori bilaterale, 
gulilor GATT.

(Agerpres)

• NAJIUNILE UNITE.
Comitetul pentru probleme 
sociale, umanitare și cultu
rale al Adunării Generale 
a adoptat o serie de rezo
luții referitoare la proble
ma combaterii consumului 
și traficului de droguri 
în lume. Unul dintre aceste 
documente cere Adunării 
să declare că eradicarea 
traficului de droguri re
prezintă o responsabilita
te colectivă a tuturor sta
telor. : •
• națiunile unite. 

In Comitetul politic spe
cial al Adunării Generale 
a O.N.U. s-au încheiat dez
baterile referitoare la si
tuația din Orientul . Mij
lociu. In ultima sa ședință, 
comitetul a adoptat 
rezoluții prin care 
condamnate acțiunile 
politica Israelului în 
toriile ocupate.

• KABUL. La Kabul au 
început lucrările Conferin
ței Organizației de Solida
ritate a Popoarelor Afro- 
Asiatice (OSPAA), consa
crată problemelor referi
toare la instaurarea unei 
noi ordini internaționale 
în domeniul informațiilor. 
Participă delegați din pes
te 40 de țări și reprezen
tanți ai unor organizații in
ternaționale.

ÎNTREPRINDEREA
DE UTILA] MINIER 

PETROȘANI
încadrează direct sau prin transfer:

■ manevranți C.F.R. autorizați 
încadrarea, conform Legii nr. 12/1971.

opt 
sînt

Și 
tcrir

NEGLIJENȚA, SAU...

Ir dimineața zilei de 25 
noiembrie, conducătorul 
auto, Ion Hagighiol a lă
sat autobasculanta 31 HD 
8220 (proprietate a auto
bazei de transport CMVJ), 
cu motorul pornit și cu 
ușile deschise și a plecat 
după cumpărături prin 
piață. Agenți de circula
ție au luat mașina și au 
mutat-o în altă > parte. 
Constatînd lipsa mașinii, 
conducătorul auto s-a 
prezentat la miliție să 
reclame dispariția miste
rioasă a autobasculantei.

In urma testării cu fiola 
alcoolscopică, agenții de 
circulație au constatat 
că, conducătorul auto se 
afla sub influența alco
olului. Permisul de con
ducere i-a fost reținut 
în vederea suspendării și 
a plătit și contravaloarea 
amenzii. Dar, întrebăm 
conducerea întreprinde
rii : Ce verificări fac re
vizorii înainte de a lăsa 
mașinile să plece în 
cursă ?

Au mai fost sancționați 
pentru conducere sub in
fluența alcoolului Ion 
Duduță (31 TM 5945), loan 
Măriș (31 HD 897), Mikloș 
Rusz (2 IID 2511), Gri- 
gore Viicu (31 HD 8023), 
Ion Asandului (31 HD 
6923), Miliâi. Bîrsescu (2

GJ 291) și Mihai Gheor
ghiu (motoreta HD 8-305). 
Iar pentru faptul că a lă
sat mașina cu motorul 
pornit și neasigurată a 
fost sancționat Cristian 
Rus, conducător auto la 
autobaza de transport a 
CMVJ pe basculanta 31 
HD 8027.

RECOMANDĂRI
• Din cauza frigului, 

dimineața a început să a- 
pară polei pe partea caro
sabilă a drumurilor, de 
aceea se recomandă șă 
se circule prudent și cu 
■viteză redusă pentru a 
evita derapările.

• In ultima perioadă 
în municipiul nosțru s-au 
produs cîteva accidente

de circulație în care au 
fost implicați copii, de 
aceea se recomandă mul
tă atenție din partea co
piilor, iar în apropierea 
trecerilor de pietoni, a 
școlilor și grădinițelor se 
recomandă. conducători
lor auto să circule cu vi
teză redusă pînă la limi
ta evitării oricărui peri
col.

Duminică, 2 decembrie, 
este permisă circulația 
autoturismelor proprie
tate personală înmatri
culate cu număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

COLEGIUL DE REDACțlE : Iosif BALAN, loon DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAțA, 
Sitnion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șet adjunct, Toma ȚAJARCA.

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea"

cu sediul în Petroșani, strada 30 Decembrie IA 
încadrează de urgența 

personal calificat în următoarele meserii :
— tricoteur pentru funcția de responsa

bil unitate
— fochist pentru cazane medie presiune
— plăpumar
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 22/1969, Legea 
12/1971 și Legea 57/1974 republicată.

Cei interesați se pot adresa la sediul co
operativei și la telefon nr. 42763.

Mica publicitate
VIND motor Dacia 1100 

nou. Strada Livezeni nr. 
41, Spătariu. (2973)

VIND garaj și Dacia 
1300 zero km. Strada Vi
itorului, bloc K3, ap. 6, 
Lupeni. Intre orele 16—20. 
(2974)

SOȚIA și copiii urează 
soțului și tatălui Petre Dră- 
goescu „La mulți ani și 
multă sănătate cu ocazia 
ieșirii la pensie și împlini
rii vîrstei de 51 ani.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hoto- 
leanu Gabriela, eliberată

de Preparația Petrila. O 
declar nulă. (2972)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Schentk 
Arpad Mihai, eliberată de 
I.M. Livezeni. O declar 
nulă. (2975)
. PIERDUT legitimație dh- 

serviciu pe numele Sehenfc 
Mariana, eliberată de Fa
brica de mobilă Petrila. O 
declar nulă. (2976)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație de bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Sabou Veronica Ma
ria, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Le de
clar nule. (2977)

Redacția și administrația Petroșani, str. Nicolas Bălcescu, nr, 2. Telefoane ; 41662,
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul, Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


