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MITiNGUL Pix PACE DiN PETROȘANI

Stăruie încă în fața noas
tră imaginea puternic con
turată a mitingului de pace 
de la Petroșani, impresionant 
legămînt de credință al oa
menilor muncii din toate lo
calitățile Văii Jiului, care au 
ținut să fie prezenți, ieri, in 
reședința municipiului, pen
tru a da expresie sentimen
telor de mîndrie patriotică 
și recunoștință cu care au 
primit strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, eminentul condu
cător al partidului și statului 
nostru, Minerul de onoare al 
Văii Jiului. Mineri, prepara
tori, constructori, oameni ai 
muncii din Uricani, Petrila, 
Vulcan și Lupeni, din Ani- 
noasa și Banița, din Petro
șani, tineri și virstnici. băr
bați și femei și-au manifes
tat adeziunea totală față de 
Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, 
document de referință care 
pumc din nou in lumină, în 
fațd întregii omeniri, poziția 
constructivă a țării noastre 
în problemele dezarmării și 
păcii.

Ora 14,30. Grupuri mar! 
de participant! la marșul 
păcii, reprezentanți ai colec
tivelor muncitorești din între
gul municipiu, încep să so
sească pe platoul din fața 
Casei de cultură, purtînd 
pancarte sugestive : „Pace", 
„Ceaușescu, pace", „Dezar
mare, pace", „Partidul și 
România, pacea și prietenia", 
„Pacea lumii să rodească, 
toți copiii mari să crească

Ora 15,00. In mijlocul masei 
largi de participant se cflc

membrii Biroului comitetului 
municipal de partid. Mitin
gul de pace este deschis de 
tovarășul Viorel Faur, prim-, 
secretar al Comitetului muni
cipal Petroșani al P.C.R., pre
ședintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular 
municipal, care subliniază 
importanța deosebită a noii 
și strălucitei inițiative de 
pace a tovarășului Nicoloe 
Ceaușescu, expresie elocven
tă a politicii umaniste, pro
movate de partidul și statul 
nostru in relațiile internațio
nale, încununarea unui în
delungat șir de acțiuni po
litice, orientate cu consec
vență spre realizarea clima
tului destinderii, pentru în
tărirea prieteniei și increde- 
rii între toate statele lumii 
contemporane.

Au luat cuvintul și au sus
ținut cu însuflețire. ideile 
înălțătoare cuprinse in A- 
pelul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, in cu- 
vintările secretarului general 
al partidului, numeroși oa
meni ai muncii de cele mai 
diverse vîrste și preocuoări : 
lean Cojocariu, Ana Anghel, 
Aron Cristea, loan Stanciu, 
Rodica Tatulici, Gheorghe 
Scorpie, Sorin Radu, Viorel 
Vladislav și Camelia Ci’.ircu- 
lescu.

in cuvinte S'nrple, emo
ționante. vorbitorii s-au 
pronunțat cu hotărire impo-
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București
Organizația municipală de partid, comuniștii, 

toți oamenii muncii din Valea Jiului, bărbați și 
femei, tineri și virstnici, cărora ne este scumpă 
pacea, pentru a ne putea consacra energiile muncii 
pașnice, pusă in slujba dezvoltării econcmico-soci- 
ale a patriei, a progresului și bunăstării poporului 
nostru, am primit cu viu interes și nemărginită 
satisfacție Apelul pentru pace și dezarmare al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste. Noi 
vedem in conținutul apelului o nouă și inestima
bilă contribuție românească, inițiată de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru apărarea cauzei păcii, pentru 
reducerea actualei încordări internaționale și insta
urarea unor relații între statele lumii, bazate pe 
înțelegere, respect, încredere reciprocă, dorință de 
colaborare multilaterală.

Purtăm in inimă și conștiință o mare min Irie 
patriotică văzînd că această nouă si strălucită ini
țiativă de pace se bucură de un larg ecou în 
viața internațională, că Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste a fost difuzat, zilele a- 
cestea, ca document oficial la Organizația Națiuni
lor Unite și prezentat in actuala ses'une consacrată 
Securității de la Madrid, fapt ce ridică o dată mai 
mult prosti tini R, maniei socia! --'e în ochii tu ttrur 
popoarelor lumii. Iubitoare de pace și progres, in 
Țața întregii planete, intr-un moment in care sini 
in joc destinele sale.

PARTICIPANT’!! LA MITINGUL I'E PACE 
DIN MUNK IPIIL PETROȘANI

■Continuare <n nao o i-ai

Vizita oficială de prietenie

Sosirea' în Capitală
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, vi
neri dimineața a sosit în 
Capitală. într-o vizită o- 
ficială de prietenie, tova
rășul Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționa
le Africane Zimbabwe — 
Frontul Patriotic, primul 
ministru al Republicii 
Zimbabwe, împreună cu 
tovarășa Sally Mugabe.

Ceremonia sosirii solilor 
poporului Zimbabwe a 'a- 
vut loc pe ■ aeroportul 
Otopeni.

La coborîrea din aviân, 
tovarășul Robert Mugabe 
și tovarășa Sally Mugabe 
sînt salutați cu deoseoită 
cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Tova

rășii Nicolae Ceaușescu și 
Robert Mugâbe i i string 
miinile cu căldură, sa 
îmbrățișează.

în intîmpinarca oaspe
ților. pe aeroport au ve
nit tovarășul Ilie Vvrdvț, 
alți tovarăși din conduce
rea de pârtid și de stat.

Numeroși bucureșteni, a- 
flați pe aeroport, au a- 
clamat cu căldură pentru 
prietenia dintre țările și 
popoarele noastre.

T o v a r ă ș 1 i Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mu
gabe au răspuns cu cor
dialitate manifestărilor de 
dragoste și vie simpatie 
celor veniți în inti.npi- 
nare.

Președintele Ni ula» 
Ceaușescu. primul minis
tru Robert Mugabe și to
varășa Sally Mugabe pă
răsesc aeroportul in apla
uzele celor prezenți.

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului 

de Stat au început, vineri. 
13 noiembrie, convorbirile 
oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Ro
bert Mugabe, președintele 
Uniunii Naționale Africa
ne Zimbabwe — Frontul 
Patriotic, primul ministru 
al Republicii Zimbabwe.

Tovarășul N i e 
Ceaușescu a salutat 
dură pe tovarășul 
Mugabe cu prilejul

o 1 a e 
cu căl- 
Robert 
acestei

prime vizite pe care o face 
in România după obținerea 
de către Zimbabwe a in
dependenței naționale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că vi
zita președintelui Uniunii 
Naționale Africane Zim
babwe — Frontul Patrio
tic, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, are 
un rol foarte important în 
stabilirea bazelor noi ale 
colaborării dintre cele 
două țări, în extinderea 
domeniilor de colaborare,

/Continuare in ixig. a 4-a)

SĂ FIE PACE FE PĂMÎNT!
i 

. Azi inimile noastre își împletesc bălaia
și gimlurile toate se leagă-ntr-un euvint, 
e! este țel și viață și-n aur se preface

: cind vrei să-i știi valoarea, cuvintul simplu PACE, i 
Cu tulburare in suflet 
azi vrem să facem V ți i:n legăiiiînț, 
să fie întotdeauna pace pe pămint !
Azi toți sTitcm uu S'jfl-t. o gindire, 
nu este limp de vise și nici <1» șovăire 
eînd nori de neutroni apasă omenirea.
De noi d pin le totul, viața, viitorul 
noi făurit-am lumea și-o vom păstra, poporul, 
că nu i r'urc mai trainic mai simplu și mai sfint

; de.it să fie veșnic PACE PE PAMiNT.

Adrian POPA
noc a !-o



2 Stea?

„APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE,} 
J ADRESAT ÎNTREGULUI POPOR SI ALTOR POPOARE ALE LUMII, A POR

NIT DE LA RĂSPUNDEREA FATĂ DE VIATĂ SI VIITORUL NAȚIUNII NOAS-1 
TRE, AL GENERAȚIEI ACTUALE SI AL GENERAȚIILOR VIITOARE. DO-1 
RIM CA TINERETUL, COPIII, SĂ TRĂIASCĂ ÎN LINIȘTE, SĂ TRĂIASCĂ ' 
FĂRĂ GRIJA Că VOR CĂDEA ViCTIME ARMELOR ATOMICE ! ÎN NU
MELE VIEȚII, ÎN NUMELE TINERELOR GENERAȚII, AL GENERAȚIILOR 

4 VIITOARE NE-AM RIDICAT CU HOTÂRÎRE LA LUPTA PENTRU DEZAR- 
\ MARE SI PENTRU PACE".

*

I NICOLAE CEAUȘESCU

*

__ t

picti-iumt
H S-O APĂRĂM

x H SĂ TRIUMFE
CU TO/
RAȚIUÎ

Mitingul de pace din Petroșani
(Urmare din pag. 1)

triva pericolului care de
vine tot mai grav, al răz
boiului, împotriva acumulă
rilor fără nici o rațiune, 
de arme cu putere de dis
trugere în masă, care pot 
declanșa un act nimicitor 
pentru întreaga omenire. 
Inițiativa de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
— s-a desprins ca un fir 
roșu ideea care a străbă
tut cuvîntul tuturor vorbi
torilor — confirmă încă o 
dată justețea politicii înțe
lepte a partidului și statu
lui nostru, o politică c&-ee- 
identifică cu aspirațiile și 
idealurile întregului popor, 
cu dorința sa arzătoare de 
a trăi în pace, de a edi
fica liber și independent 
un viitor luminos, viitorul 
comunist.

IOAN COJOCARII), miner 
șef de brigadă I. M. Lo- 
nea : „Consider că nu
poate exista ceva mai 
scump și mai nobil pentru- 
poporul nostru, pentru po
poarele lumii întregi decit 
PACEA, SECURITATEA și 
LIBERTATEA de care oame
nii muncii, noi minerii, a- 
vem atita nevoie în munca 
noastră de a scoate la lu
mină cărbunele dătător de 
forță și energie. Cu toată 
răspunderea și convingerea 
am spus și voi spune NU 
răspicat și plin de hotă- 
rîre oricăror încercări de 
creștere în continuare a 
cursei înarmărilor și a fa
bricării unor noi tipuri de 
armamente care duc la dis
trugerea planetei Pămînt, 

O echilibrului și bunăstării 
de care ne bucurăm".

ANA ANGHEL, munci
toare la I. M. Paroșeni : 
„Noi, mamele, vrem PACE, 
VIATA și DEZARMARE, 
vrem liniște deplină pen
tru creșterea copiilor noș
tri și asigurarea unui cli
mat de viață sănătos și o 
copilărie fericită. Cerem cu 
toată hotărîrea trecerea 
fondurilor folosite pentru 
înarmare la asigurarea hra

nei și condițiilor de viață 
a celor peste 25 milioane 
de copii care mor anual 
din cauza subnutriției.

Spunem un NU hotărît 
fabricării bombei cu neu
troni și stocării acesteia. 
VREM' PACE, NU RĂZ
BOI 1".

ARON CRISTEA, pensio
nar, membru de partid, cu 
stagiu din ilegalitate : ,,Am 
trăit două războaie mon
diale prin care a trecut 
omenirea în acest secol. 
Știu cite nenorociri au a- 
dus ele. Au murit milioane 
de oameni. De aceea, nu 

Csaușsscu—România
Munca, Pacea, Omenia

doresc ca asemenea urgii 
să se mai abată asupra 
lumii. Tineretul nostru să 
poată astfel să trăiască și 
să muncească în pace și 
libertate, să poată duce 
mai departe cuceririle con
temporane".

IOAN STANCIU, maistru 
I. M. Petrila : „Impresionan
ta sumă de 550 miliarde 
dolari destinată înarmărilor, 
distrugerii vieții pe planeta 
Pămînt apasă ca o grea 
povară pe umerii întregii 
omeniri. Noi vrem să mun
cim în pace, liniște și si
guranță pentru ca roadele 
activității noastre de zi cu 
zi din abataje să fie puse 
în slujba continuei înfloriri 
a patriei noastre, în slujba 
bunăstării materiale și spi
rituale a poporului nostru, 
pentru propășirea patriei 
noastre socialiste. TRAIAS- 
CA CEAUȘESCU - ROMA- 
NIA - PACEA !“.

RODICA TATULICI, di
rector la I. F. A. Vîscoza 
Lupeni : „In numele celor 
peste 1 000 de oameni ci 
muncii de la I. F. A. -Visco- 
za Lupeni, exprim totala a- 
deziune la conținutul Ape
lului pentru dezarmare și 
pace, care fără indoială^se 

înscrie în istoria relațiilor 
internaționale ca un docu
ment de mare importanță 
in lupta pentru încetarea 
cursei înarmărilor și pentru 
pace. Ne alăturăm cu toată 
ființa noastră acestui glas 
și spunem NU hotărît bom
bei cu neutroni și rachete
lor în Europa, unele dintre 
cele mai distrugătoare din 
cite a cunoscut vreodată 
umanitatea".

GHEORGHE SCORPIE, 
miner șef de brigadă la 
I. M. Uricani : „Ne dăm 
destul de bine seama ce 
înseamnă un nou război 

mondial, de pericolul creat 
astăzi in lume prin accele
rarea cursei înarmărilor. 
De aceea ne bucură iniția
tiva tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și vrem să se 
audă glasul nostru, al mi
nerilor, oameni ce iubesc 
pămîntul și roadele-lui, do
rința noastră de a ne făuri 
liberi o viață cît mai feri
cită și demnă. SĂ SAL
VAM VIATA, SĂ SALVAM 
COPIII I".

SORIN RADU, student ia 
Institutul de mine Petro
șani : „Cei peste 4 200 de 
studenți ai Institutului de 
mine din Petroșani pătrunși 
de înoltul sentiment patri
otic de a ne apăra țara, 
această minunată vatră de 
progres și civilizație ade
răm in unanimitate la con
ținutul de idei, orientărils 
și propunerile cuprinse în 
Apelul pentru dezarmare șî 
pace. Sîntem alături de 
toți tinerii lumii, convinși 
că va triumfa rațiunea în 
conștiința popoarelor creîn- 
du-se condiții dorinței noas
tre de muncă, de afirmare 
plenară în libertate și pace. 
Să spunem un NU hotărît 
cursei înarmărilor, bombei 
cu neutroni, penfru pacea 

și fericirea noastră, a în
tregului tineret de pe pă- 
mint.

VIOREL VLADISLAV, mai
stru, comuna Bănița : ,,A- 
lături de întregul popor, 

cetățenii comunei Bănită, 
spun un NU hotărît bom
bei cu neutroni, NU am
plasării și depozitării pe 
continentul european a ra
chetelor nucleare. Dorim 
ca vocile ’ noastre să se 
facă auzite de cei care nu 
fac altceva decit să năs
cocească arme mereu mai 
nimicitoare. TRĂIASCĂ 
PACEA PE PĂMÎNT !".

CAMELIA CHiRCULESCU, 
elevă la Școala generală 
nr. 1 Petroșani : „In aceste 
zile, cînd natura însăși 
face și ne aduce un me
saj prin albul strălucitor al 
zăpezii, venim și noi, co
piii țării să ne împletim 
glasurile cu cele ale părin
ților, într-un singur glas : 
PACE. Pace pentru ca sub 
această haină a iernii să 
crească liniștit bobul de 
grîu, pîinea de mîine pen
tru oameni.

Oameni mari, dacă sîn- 
teți mari cu adevărat, dacă 
sînteți. OAMENI, ridicați-vă 
împotriva a ceea ce nu 
este omenesc. Lăsați-ne să 
aruncăm noi cu bulgări de 
zăpadă, nu aruncați voi 
cu bombe ucigătoare".

Răsună din mii de piep
turi înflăcărate lozinci-sim- 
bol : „România a ales, soci
alism, pace, progres!**, „Vom 
munci și vom lupta, pacea 
o vom apăra I*. Cu vehe
mență sînt rostite pronun
țări de împotrivire la adre
sa oberantei curse c înar
mărilor : „NU rachete in 
Europa, NU bombe cu 
neutroni".

In unanimitate de ve
deri, miile de participanți 
care au manifestat în ca
drul impresionantului mi
ting pentru pace de la Pe
troșani au adoptat textul 
unei telegrame odresote 
Comitetului Centrol ol 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cărbune penlro prosperitatea
GHEORGITE NISTOR, lucită inițiativă româneas- îmi exprim 

miner șef de brigadă, că de pace, cu tot mai față de sti 
I. M. Uricani: „Ca mi- mult cărbune pentru căi- tivă de pa< 
ner, ca om care iubește dura și lumina țării". lui Nicolae 
munca pașnică, PACEA, MIHAI POCSCH, mi- care ne aii 
aprob din inimă valoroa- ner, șef de brigadă, I. M. preparatorii 
sa inițitivă a secretarului Vulcan : „Bunăstarea și printr-un ț 
general pentru pace și fericirea noastră, a copi- la sporirea 
dezarmare. Alături- de ze- ilor noștri nu poate fi litare". 
cile de mii de pârtiei- asigurată decit într-un PETRU T 
panți la marșul și mitin- c-limat de pace, de înțe- de brigadă, 
gul păcii din municipiul legere între toate po- „Vin la m 
Petroșani spun un NU poarele lumii. Ca miner, al protestul 
războiului, NU bombei cu împreună cu toți ortacii, războiului, . 
neutroni". simțim tot mai mult răs- tacii mei și

VAS1LE CERCEJA, mi- punderea de a contribui meni ai rrr 
ner șef de brigadă I. M. la întărirea economică a paș. Vas 
Paroșeni: „Am venit din patriei, iar pe această cale loan GrT 
adîncul minei Paroșeni, la susținerea politicii ex- Negru, Ștei 
împreună cu ortacii, cu terne a țării noastre. Cu- .
gîndul de a ne exprima vîntul nostru este: cSr- . ' p ’
și noi hotărîrea de a sus- bune mai mult pentru Șt celelalte 
ține cu fermitate întrea- dezvoltarea patriei, pentru neri din Va 
ga politică externă a apărarea păcii". tru a Spun
partidului și statului nos- NICOLAE VÎJDEA, pre- , .
tru. întărim adeziunea părător, Petrila: „Exis- p 1
noastră fierbinte față de tența noastră este comU- rachete 
Apelul F.D.U.S., la stră- ționată de pace. De aceea nostru, un

■ Să facem totul pentru ca imensele bugete mi
■ rile cheltuite pentru înarmare să fie folosite pentru
■ programelor de dezvoltare economică și socială ale 
; pentru sprijinirea popoarelor din țările subdezvoltate 
S lor de progres, pentru făurirea unei lumi mai drepte
■ Să facem ca politica de dezarmare să contribuie la 1 
• calajelor dintre state, la instaurarea noii ordini econc 
; diție esențială a păcii și progresului, a stabilității poli 
« mice mondiale !
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VOL OAMENI!
i Voi, oameni luminați ai științei mondiale i

Ce-ați descompus atomul cu scopul de-a ucide
: Opriți cursa-narmării! Aveți curajul de-a decide
I Că Pacea, libertatea ne sînt la toți vitale
| Voi, oameni, ascultați acum al nostru-apel :
■ Pacea, Pacea lumii cu sînge-i dobîndită ! , 

Nu vrem război, vrem înarmarea-oprită, 
Vrem să trăim în pace sub scumpul nostru drapel. ;î £

loan BALOI, 
electronist

Conținutul apelului — încărcat de 
imensitatea grijii ce o aveți permanent, 
mult stimate tovarășe secretar general, 
pentru prezentul atit de complex și de 
încărcat al omenirii, pentru viitorul său 
atit de amenințat de norii războiului și 
distrugerii nucleare — ne trezește în 
conștiință un puternic imbold, ne insuflă 
nemăsurate energii de a vă urma măre
țul exemplu și a ne ridica în apărarea 
celor mai nobile și înălțătoare idealuri 
ale omenirii, pentru încetarea aberantei 
curse a înarmărilor, interzicerea fabrică
rii armei cu neutroni, a amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiune 
în Europa, pentru îmbunătățirea clima
tului internațional și înlăturarea spec
trului amenințător al unui distrugător 
război termonuclear.

Organizația municipală de partid, cei 
peste 15 000 de oameni ai muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte na

ționalități —, participanți la Mitingul 
<le pace din Valea - Jiului, aprobăm din 
inimă, înțeleaptă politică internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, al 
cărui eminent arhitect sînteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, asigurîndu-vă că ne 
vom strînge și mai mult rîndurile in 
jurul partidului, întărindu-i și mai 
mult unitatea de nezdruncinat.

Cu aceste gînduri, cu acest solemn 
angajament comunist, patriotic, vom sta 
neclintiți de strajă păcii, vom spune un 
hotărît NU — așa cum dumneavoastră 
ne îndemnați — războiului, muncind 
fără preget pentru sporirea producției 
de cărbune necesar independenței ener
getice și întăririi patriei noastre dragi, 
luptînd cu întreaga energie și înalt de
votament revoluționar pentru cauza so
cialismului și comunismului.

Petroșani, 13 noiembrie 1981

■ CÎNTEC DE PA'
Cintec de veacuri ce-și cere-mpl 
Pacea e toată lumina, iubirea.

i Și pieptul ni se umple de slavă 
Pacea e-o floare-atît de suavă! 
în părul iubitei o pui,
Cinci ea îfi zimbește cu ochi all 
Și limpezi ca cerul scăldat de lur 
Pacea-i parfumul plutind prin g
Pacea e ritm de ciocan ce spada

• să scoatem din glie recoltă mai g 
l Pacea e glasul mistriei ce cîntă pe 
; Și pruncii cei fragezi, ce mîine p

s-or <i
I<
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I
I
I
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Viață i
JENICA NECȘOIU, 

I. F. A. „Vîscoza" Lu
peni : „Vrem să trăim in 
pace, să ne creștem co
piii și să le asigurăm un 
viitor care să tiu le fie 
amenințat de primejdia 
războiului. Noi, femeile 
de la «Vîscoza» Lupeni, 
alălurîndu-ne glasului și 
năzuințelor femeilor clin 
întreaga țară, din întrea
gă lume, spunem un NU 
hotărît războiului. Sîn
tem ferm hotăirîte să fa

cem tot 
noi pei 
stavilă 
războiul 
rii sint 
noi le-< 
care le 
că vigu 
fericirec 
pe între 
pentru 
dorim t 
luminez 
curie".

IRIH
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. ENERGIA
L ȘI UMANISMUL

„POPORUL ROMÂN ESTE CONȘTIENT CÂ ÎNFĂPTUIREA MĂREȚE
LOR SALE ASPIRAȚII DE ZIDIRE A CELEI MAI DREPTE Șl UMANE 
ORÎNDUIRI - COMUNISMUL, CA Șl REALIZAREA NĂZUINȚELOR TUTU
ROR POPOARELOR SPRE BUNĂSTARE Șl PROGRES SÎNT CONDIȚIO
NATE ÎN MOD VITAL DE ÎNLĂTURAREA PERICOLULUI RĂZBOIULUI,' DE 

INSTAURAREA UNEI PĂCI TRAINICE PE PLANETA NOASTRĂ".

Apelul pentru dezarmare și pace al Fron
tului Democrației și Unității 'Socialiste

î NU RĂZBOIULUI«
• Să-ntindem miinile peste acest păinint, 
| ocrotitoare ca un ccr de pace.
' rațiunea să ne fie supremul legămînt
l pe vatra lumii noastre, să facem jurăniînt
> cu toții într-o gîndire, și eu și el și tu.
* Războiului să-i spunem un categoric NU 
i Să umplem cu iubirea de glie universul, 
, să semănăm aroma pămîntului în pîine 
| desăvîrșind din vatra izbînzilor culesul
> - să facem cunoscut, prin fapte, înțelesul 
I

I

cuvîntului oribil ce-atîta rău făcu 
războiului să-i spunem un categoric NU. 
Să-ntindem voal de pace, ideal de viitor, 
să știm că truda noastră nu este în zadar, 
că e conștiința caldă-a lumii în orice 

muncitor 
păzind cu fapte-n suflet al păcii vechi 

hotar.
Deschisă-n noi e rana războiul ce fu 
Nu vrem să se repete iarăși, NU !

Rahela BARCAN

I
I
I
i *
I
I*
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Vrem să construim Șansa

sntul 
îiția- 
rășu- 
u, Ia 

noi, 
ileni, 
>tărît 

mi-

utilaje pentru case pentru libertățiimineri oameni
, șef 
nea : 
Dacii, 
triva 

or- 
i oa- 

I ’5'-
T ’
l 

N îc- 
lcear 

mi- 
pen- 
răs- 
noi 

entul 
T.

OTILIA DIACONU, lăcătuș I.U.M.P. : 
„Exprim dorința fierbinte a construc
torilor de utilaj minier, care astăzi spu
nem un NU ferm bombei cu neutroni ! 
Cît mai multe flori pe Terra în loc de 
bombe ucigătoare ! Vrem ca viața noas
tră, munca noastră, construcțiile noas
tre să fie apărate de coșmarul războ
iului, de amenințarea celor mai dis
trugătoare ai-me. Vrem șl vom construi 
utilaje pentru minerii Văii Jiului, pen
tru toți minerii țării, 
scot din adincuri forța și 
Mașini și unelte pentru 
nelor, pentru cărbunele
dorința noastră și vom lupta pentru ea,1.

LUDOVIC BICSKEI, șef echipă Ia 
I.R.I.U.M.P.: „Eu, ca și ceilalți oameni 
ai rr'ncll Spirea Suditu, Ladislau Ne- 
vezi, Georgeta Chircu, Tiberiu Brodin, 
Nicolae Scorei, Ștefan Vlrtopeanu, gîn- 
dim că pacea trebuie apărată, de aceea 
astăzi spunem un NU războiului, un 
DA păcii și colaborării între toate na
țiunile lumii11.

pentru cei ce 
lumina PĂCII, 
abatajele mi- 

țării, aceasta-i

mdu-' 
ui rea 
țări, 

(urile 
tune ! 
a de- 

con- 
cono-

ȘTEFAN FAZAKAS, maistru cons
tructor, șantierul din Vulcan al Grupu
lui Petroșani al T.C.H. : „Noi am cons
truit și construim case pentru a asigura 
o viață mai bună semenilor noștri. Nu 
dorim să fie distrus de bombe tot ceea 
ce am construit cu trudă în zeci de 
ani. Iată de ce ne exprimăm din toată 
inima adeziunea deplină la Apelul 
F.D.U.S. pentru pace, hotărîrea de a fa
ce totul, acum, pînă nu e prea tirziu, 
pentru a preîntimpina războiul11.

DUMITRU POSTOLACIIE, zidar, 
șantierul 1 Petroșani, Grupul de șan
tiere Petroșani al T.C.H. : ■ „Apelul 
pentru pace lansat din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
mers la inimă fi ne-a înflăcărat 
ființele. Noi constructorii vrem 
Vom face tutui pentru a trăi
lume a păcii, fără arme atomice. Spu
nem un NU hotărît bombei cu neutroni. 
Vom munci șl vom lupta din toate pu
terile pentru înfăptuirea nobilelor ide
aluri de pace'1.

ne-a 
conș- 
pace. 
intr-o

Prezent alături de ze
cile de concetățeni din 
comuna Banița 
la mitingul din 
șani pentru a-și 
ma hotărîrea de 
ține dorința de 
poporului român, 
ranul Petru Marcu ne-a 
declarat: „Prin munca 
mea modestă doresc să 
contribui la îmbunătă
țirea 
populației cu 
carne, brînză și 
Obținerea acestor 
duse este posibilă 
mai prin muncă 
nică, în condiții de pa
ce. Iată de ce susțin din 
toată inima 
F.D.U.S., politica 
nă și externă a 
dulul și statului 
de încetare a 
înarmărilor, de pace și 
colaborare cu toate na-

o ase- 
ne <lă 
certi- 

mîinc1.

veniți 
I’etro- 
expri- 
a sus- 

pace a 
ță-

aprovizionării 
lapte, 
lină.
pro- 
nu- 

paș-

țiunile.
menea politică 
șansa libertății, 
tudinea zilei de

Numai

Apelul 
inter- 
parti- 
nostru 
cursei

Vibrant apel la rațiune 
și înțelepciune

— Institutul de mine 
din Petroșani este una 
dintre creațiile socialis
mului în Valea Jiului, în 
patria noastră, ne-a măr
turisit studentul Valeriu 
Ursan, președintele Con
siliului Uniunii Asocia
ților Studenților Comu
niști din institut, o cre
ație a acestor fertili ani 
de pace. în amfiteatre
le institutului și în ma
rele amfiteatru al mun
cii minerilor, dorim să 
ne formăm ca specialiști 
folositori patriei, pentru 
a ne pune în valoare in
teligența și 
ator.

De aceea 
tegoric NU 
mărilor și 
DA eforturilor României,

elanul cre-

spun un ea- 
cursei înar- 

un entuziast

ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu, pentru pace.

— Continentul care a 
contribuit atît de mult 
la civilizația omenirii, 
Europa, a devenit un a- 
devărat arsenal nuclear, 
ne spunea lector univ. 
Florian Iovan. Această 
imensă forță distructivă, 
care pune în pericol nu 
numai pacea. însăși exis
tența speciei umane, 
este deosebit de costisi
toare. Imensele 
cheltuite pentru 
mai sofistificate șr 
nale arme trebuie 
folosite pentru 
rea și 
Iată pentru ce ader la 
chemarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu. vi
brant apel la rațiune și 
înțelepciune.

sunie 
cele 

infer- 
să fie 

bunăsta- 
fericirea omului.

plug, 
eișug. 
chele

stele.

Cercetătorii
vor pace

Sing. NICOLAE 1IAN, 
secretar U.T.C., la 
C.C.S.I.T.U.M. : „Noi ti

nerii de la C.C.S.I.T.U.M,. 
ca de altfel, multi tineri 
din lume nu am 
noscut greutățile 
iului, am crescut 
cu țara, am trăit 
niște și pace. De 
o prețuim și o
veșnică pe pămînt. Nu 
dorim amplasarea de 
noi arme pe continen
tul Europa. Tot ceea ce 
este în stare să .concea
pă mintea omenească 
să fie pus în interesul 
păcii și nu în slujba 
războiului'1.

cu- 
războ- 
odată 
în li- 
aceea 
dorim

i

u toți copiii lumii
ninde de 
se pune 
arii cu 
l omeni-
* cărora 
nJța, pe 
:ă creas-
• pentru 
n PACE 
ct, PACE 
ii lumii, 
wild să-i 
coși bu-

M, ope-

J> «
rator la I. M. Petrila:-dorească zîmbet 
„Copilul meu, care parti
cipă și el la această de
monstrație pentru pace, 
vreau să crească fără tea
ma acestui coșmar, fără 
teama unui război cu 
toate consecințele lui. Nu
mai noi, mamele, știm cu 
adevărat cit de greu se 
cresc copiii. De aceea, 
pentru viitorul lor dorim 
pace veșnică pe pămînt. 
Nu există mamă pe fața 
acestui pămînt să nu-și

fericit 
de copil, să nu tremure 
la gîndul că surîsul și 
viața lui pot fi umbrite 
și chiar stinse de o bom
bă creată de oameni ha
ini, fără suflet, 
meni 
aducă 
copii, 
lumea 
lioane 
să zburde in pace, in li
niște spre tihna și mul
țumirea părinților".

de oa- 
care nu vor să-și 
aminte că au fost 
că au copii, că în 
întreagă sînt mi- 
de copii care vor

GIIEORGIIE 
de la C.C.S.M. 
: „Pentru a
ne dezvoltăm 

cum ne-am

Sing. 
GHEȚIE 
Petroșani 
putea să 
țara așa
propus, să ajungem pe 
cele mai înalte culmi 
ale civilizației, avem 
nevoie de pace și înțe
legere între popoare. 
Sumele fabuloase des
tinate fabricării de noi 
arme de distrugere în 
masă trebuie folosite 
în scopuri pașnice, „pen
tru dezvoltarea civili
zației și nu pentru dis
trugerea ei“.

K Să acționara pentru instaurarea unui ciimat în care toate popoa- 
dezvolia liber și suveran, la adăpost de orice amec- 
din afară I

rele să se poată 
tec sau agresiune

BB în interesul 
planeta noastră, 
toată energia împotriva politicii de 
continuare a înarmărilor !

păcii și liniștii pe 
să ne ridicăm cu

El Să cerem în modul 
niului uman, ale științei și 
păcii si progresului — și nu

S3 Să spunem un NU hetărît 
bombei cu neutroni ! Să ne ridicăm 
cu fermitate pentru scoaterea în 
afara legii a tuturor armelor de dis
trugere în masă !

ferm ca minunatele cuceriri ale ge- 
sjba

cel mai
tehnicii moderne să fie puse.exclusiv în sl 
a distrugerii și a războiului !

Din Apelul pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației și Unității So
cialiste din Republica Socialistă România.
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Vizita oficială de prietenie in țara 
noastră a tovarășului Robert Mugabe

mare din pag. I)

ea deschizînd o perspecti
vă fructuoasă relațiilor vi
itoare dintre România și 
Zimbabwe.

In numele poporului Zim
babwean, tovarășul Robert 
Mugabe a exprimat po
porului român, perso
nal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, profunda gra
titudine pentru sprijinul 
dat luptei drepte a poporu-

lui zimbabwean pentru eli
berare națională, pentru a 
fi liber și stăpîn pe pro
priile destine.

Sub semnul acestei soli
darități militante și traini
cei prietenii care unesc 
popoarele noastre, au în
ceput convorbirile oficiale 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mu
gabe, în probleme bilate
rale și internaționale de 
interes -comun.

Vizita protocolară
Președintele Uniunii Na

ționale Africane Zimbab
we — Frontul Patriotic, 
primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe .tovarășul 
Robert Mugabe, a făcut, 
vineri, după-amiază, o vi-

zită protocolară tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

Dineu
*

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România șj 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
au oferit, vineri, la Pala
tul Consiliului de Stat, un 
dineu oficial în onoarea 
tovarășului Robert Mugabe, 
președintele Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe 
— Frontul Patriotic, prim 
ministru al Republicii Zim
babwe, și a tovarășei Sally- 
Mugabe.

în timpul dineului, des
fășurat într-o ambianță de 
cordialitate și prietenie, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Robert Mu
gabe au rostit toasturi.

Intervenție
NAȚIUNILE UNITE 13 

(Agerpres). — Corespon
dență de la Romulus Că- 
plescu : Adunarea Genera
lă a ONU a trecut în ple
nul său la examinarea u- 
nui punct special privind 
bombardarea, vara trecută, 
de către aviația israeliană 
a reactorului nuclear ira
kian de la Tammuz, punct 
înscris - pe ordinea de zi 
la cererea Irakului și a 
unui mare număr de alte 
state arabe și nealiniate.

Reafirmînd poziția con
secventă a țării noastre în 
ce privește irțadmisibilita- 
tea folosirii forței sau a- 
menințării cu forța în re
lațiile internaționale, ne
cesitatea respectării stricte 
a independenței, integrită
ții teritoriale, dreptului 
fiecărui stat de a pune în 
slujba dezvoltării sale toate 
resursele disponibile, re
prezentantul permanent al 
României la ONU, amba
sadorul Teodor Marinescu, 
a reamintit că guvernul

românească la O.N.U.
român, opinia publică din 
țara noastră au condam
nat cu toată fermitatea, 
încă din prima zi, acest 
act de agresiune armată, 
considerîndu-1 o gravă vio
lare a principiilor funda
mentale și a normelor de 
drept internațional.

Comunitatea internațio
nală, a arătat vorbitorul, 
trebuie să respingă cu atît 
mai ferm teza unui atac 
sau război preventiv, cu 
cit există intenția de a se 
transforma această teză în 
doctrină politică. Consi- 
derind că securitatea nici 
unui stat nu poate fi ga
rantată prin agresiuni ar
mate contra altui stat, 
România și-a fixat ca unul 
din obiectivele fundamen
tale ale politicii sale ex
terne, subliniat cu neabă
tută consecvență de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
excluderea definitivă a 
forței din viața internațio
nală, soluționarea proble

melor litigioase dintre 
state exclusiv prin mijloa
ce pașnice, pe calea trata
tivelor. România, condam- 
nînd cu fermitate acțiu
nea militară israeliană, a- 
preciază în același timp 
că evoluția evenimentelor 
din Orientul Mijlociu de
monstrează mai mult ca 
oricînd necesitatea unei re
glementări globale, juste și 
durabile a situației din 
zonă.

în împrejurările actuale, 
s-a arătat in încheierea in
tervenției, se impune ca 
Adunarea Generală, con- 
damnind in mod ferm a- 
tacul israelian, așa cum a 
făcut și Consiliul de Secu
ritate in vara acestui an, 
să pună pe primul plan ac
țiunea hotărîtă împotriva 
folosirii forței sau ame
nințării cu forța, pentru 
renunțarea definitivă la u- 
tilizarea mijloacelor mili
tare în soluționarea pro
blemelor internaționale.

Popoarele lumii resplog politica 
de înarmare nucleară

IIAGA 13 (Agerpres). — 
Pictorii olandezi s-au în
scris și ei în ampla miș
care de protest din țară 
împotriva armelor nucle
are.

în orașul Groningen — 
sub deviza „NU bombei 
cu neutroni !“ — a fost
deschisă o expoziție în 
care sînt prezentate apro
ximativ 300 de lucrări, fon
durile obținute din vîn- 
zarea acestor picturi ur- 
mînd a fi donate pentru 
finanțarea marșului națio
nal de protest împotriva 
rachetelor nucleare, ce ur
mează să fie organizat la 
Amsterdam.

★
TOKIO 13 (Agerpres).— 

Zeci de mii de oameni ai 
muncii din Japonia, sosiți 
din toate colțurile tării, 
au organizat pe străzile 
capitalei nipone o amplă 
manifestație de protest îm
potriva cursei înarmărilor. 
Participanții la demons
trația inițiată de o serie de 
organizații sindicale s-au 
pronunțat împotriva creș
terii cheltuielilor militare.

în favoarea utilizării fon
durilor destinate înarmări
lor pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului, a asistenței 
medicale și în alte scopuri 
sociale.

•ir
OTTAWA 13 (Agerpres). 

— O demonstrație antirăz
boinică a avut loc, vineri, 
la uzinele „Litton Systems'* 
de la periferia orașului 
Ottawa, unde se produc 
unele componente pentru 
rachetele ele croazieră a- 
mericane. Participanții la 
demonstrație purtau lozinci 
împotriva cursei înarmări
lor nucleare, pentru dezar
mare, pace și colaborare 
între popoare.

★
WASHINGTON 13 (Ager

pres). — Mitingul de masă 
organizat la Universitatea 
Georgetown din capitala 
S.U.A. se înscrie în cam
pania generală de protest 
contra înarmărilor, pentru 
preîntîmpinarea unui răz
boi nuclear. Vorbitorii au 
subliniat absurditatea ideii 
unui „război nuclear limi
tat".

CETATEA VATICANU
LUI 13 (Agerpres). — în 
cadrul unei alocuțiuni ros
tite la Vatican, papa loan 
Paul al II-lea s-a pronun
țat împotriva cursei înar
mărilor, avertizînd că „o- 
menirea dat fiind creșterea 
fără precedent a arsenale
lor nucleare este amenin
țată cu distrugerea atomi
că**. „Nu este vorba de o 
singură țară sau un singur 
continent, ci de întreaga 
lume care este amenințată 
astăzi de pericolul unei 
autodistrugeri atomice** — 
a spus loan Paul al II-lea.

★
LIMA 13 (Agerpres). — 

Senatul peruan a adoptat, 
la propunerea coaliției 
„Stî.nga unită'*, o moțiune 
în care este condamnată 
hotărîrea S.U.A. de a se 
trece la fabricarea bombei 
cu neutroni. Documentul 
subliniază. în același timp, 
că principiile autodetermi
nării și neintervenției în 
treburile interne ale altor 
țări să devină norme de

conviețuire internațională. 
Popoarele sînt acelea' care 
sînt chemate să-și rezolve 
problemele și să-și aleagă 
destinele proprii — se 
subliniază, de asemenea, în 
moțiunea amintită.

☆
BOGOTA 13 (Agerpres). 

— într-o declarație făcută 
la Universitatea El Cauca. 
din Popayan, ministrul co
lumbian al relațiilor exter
ne, Carlos Lemos Si
mmonds. s-a pronunțat pen
tru intensificarea acțiuni
lor împotriva cursei înar
mărilor, pentru un climat 
de pace și cooperare în re
giune și în lume. El a evi
dențiat pericolul pentru pa
cea mondială pe care îl 
are cursa înarmărilor prac
ticată de unele țări din 
zonă, invitînd guvernele 
din America Latină și zo
na caraibiană să facă tot 
ce depinde de ele pentru 
înlăturarea oricărei posibi
lități de declanșare a unui 
război.

Cutremur în 
orașului

Centrul de Fizică a 
pămîntului și Seismolo
gie anunță : în ziua de 
13 noiembrie 1981, la ora 
11,7’20”, s-a produs în 
apropierea orașului Tul- 
cea la adincimea de 15 
km, un cutremur cu 
magnitudinea de 5.4 
grade (scara Richter).

Intensitatea cutremu
rului a fost de VI—VII

apropierea
Tulcea

%
grade (scara Mercalli) în 
zona epicentrală, unde 
s-au produs avarii la u- 
nele clădiri.

Cutremurul a fost sim
țit în localitățile din 
partea de est a țării cu 
intensitatea de IV—V 
grade. Intensitatea la 
București a fost de IV 
grade.

Declarația directorului Oficiului pentru buget 
și probleme de conducere aî SUA

WASHINGTON 13 (A-
gerpres). — Directorul Ofi
ciului pentru buget și 
probleme de conducere al 
SUA, David Stockman, a 
adus critici severe politicii 
economice a administrației 
republicane, în special mă
surilor de reducere a im
pozitelor și „avidității și 
risipei practicate de Minis
terul Apărării".

într-un interviu publicat

de revista „Atlantic 
Monthly" directorul bu
getului american a apre
ciat că politica economică 
a președintelui Reagan, 
mizînd pe o diminuare a 
impozitelor în scopul deter
minării unei creșteri a in
vestițiilor și producției, „nu 
reprezintă decît un «cal 
troian» care ascunde ve
chea politică economică a 
republicanilor, care nu vi

zează decît îmbogățirea bo- 
gaților, prin reducerea ha
remurilor de impozite asu
pra veniturilor".

Această declarație a lui 
Stockman — considerat u- 
nul dintre arhitecții prin
cipali ai politicii econo
mice a administrației re
publicane, a avut un mare 
ecou în cercurile politice 
și în opinia publică ame
ricană.

AFRICA DE SUP

Ziariști de culoare, victime ale rasismului
PRETORIA 13 (Agerpres) 

— Politica autorităților ra
siste sud-africane de redu
cere la tăcere și anihilare 
a oponenților apartheidu
lui este promovată cu in
sistență în rîndurile zia
riștilor de culoare, scrie 
ziarul britanic „The Times". 
Una dintre ultimele victi
me este Zwelakhe Sisulu, 
ziarist în vîrstă țje 31 de 
ani, care se află sub sta
re de arest de la 20 iunie. 
Nici un motiv nu a fost 
formulat pentru arestarea 
lui. Conform legislației ra

siste în vigoare, el poate 
fi reținut pe termen nede
finit, poliția nefiind obli
gată să dea informații des
pre deținuți, să confirme 
o detenție sau să precizeze 
locul de detenție.

Ziarul britanic remarcă 
faptul că nu este prima 
oară cînd Zwelakhe Sisulu
— al cărui tată, Walter 
Sisulu, unul din liderii 
Congresului Național Afri
can, organizație interzisă 
în RSA, ispășește o sen
tință pe viață in închisoa
rea de pe Robben Island
— este victima prigoanei

aparatului polițienesc de 
apartheid. In 1980. în timp 
ce era președintele unei 
organizații profesionale a 
ziariștilor de culoare sud- 
africani a fost pus sub 
arest la domiciliu, liindu-i 
interzisă orice activitate.

Despre „continuitatea" 
prigoanei vorbește faptul 
că un alt ziarist de mioa
re de frunte, Thank -i.laz- 
wai, a fost leținut de for- I 
țele polițienești. Nici des- ! 
pre el nu se mai știe ni- 1 
mic. I

Pt SliliRI
PROCESUL PERSOANE

LOR acuzate de asasinarea 
președintelui Anwar El 
Sadat va începe la 21 no
iembrie — a declarat, po
trivit agenției M.E.N., pre
ședintele tribunalului Mi
litai, generalul Hamed 11a- 
mou. Puma ședința a tri
bunalului va li pumicu. iar 
celelalte cu ușile incluse. 
Agenția .itala publică nu
mele celei 24 de persoane 
impikale in 'asasinarea 
președintelui Sadul, pentru 
care parchetul militar a 
cerut pedeapsa capitală. 
Patru dintre aceștia — lo
cotenentul Khalid El Ișlam- 
buii și trei dintre complicii 
săi — au fost acuzați de 
uciderea cu premeditare a 
fostului președinte al Egip
tului.

PRIMUL MINIȘTRI BRI
TANIC, Margaret That
cher. a lost confirmată o- 
ficial ca lider al Partidului 
Conservator, într-o reuni
une de rutină a grupului 
conservator în Camera Co
munelor. Margaret That
cher, realeasa din oficiu, 
in absența oricărui alt 
candidat, conduce Partidul 
Conservator din 1975. Li
derul Partidului Conserva- 
tor.din Marea Britani® est 
ales anual în luna noii m- 
brie în Camera Comunelor.
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12,00

FILME 13,00

No- 
ex-

7
Un șerif

Republica 
pe ring :

1 de iarnă;

PETROȘANI 
iembrie; 
traterestru ; 
Love story 
Unirea: Stele 
Roiul.

LONEA:
ANINOASA : Stele de 

iarnă.
VULCAN — Luceafă

rul : Ciinele electronic; 
. LTTI ENI — Cultural . 
Cîinele; Muncitoresc : 
Mașina timpului.
, URICANI : Talisma- 
nul toreadorului.

Cum vorbim, cum 
scriem.
Centre 
ale țării.
ȘOV (I). 
La sfîrșit de 
tămînă. 
Săptămîna 
tică.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Teleenciclopedia.

muzicale 
Bra-

săp-'

poli-

TV

Gornistul.

8,15 Prezentarea pro
gramului zilei. 
Universul feme
ilor.
Tele.școală.

Film artistic : 
„I’rln cenușa im- 
periului**.

11,40 Limba română.

8,25

9,10
9,50

18,50 
19,00 
19,30
20,05 Laudă păcii — e- 

misiune de cîntece 
și versuri.

20,20 Pentru ^^zarmare 
și pace — o nouă 
și strălucită iniția
tivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
a României socia
liste.

Film artistic: 
„Drumul oaselor** 
III).
Telejurnal.
Șlagăre în deve
nire — ediția a 
VUI-a.

I 
I
I
I
I 

I

I
I

21,45
22,05

20,45

întreprinderea pentru administrarea 
cantindor și cazare 

Valea Jiu-ui
cu sediul în Petroșani strada Grivița Roșie 
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încadrează prin transfer sau direct (cu 
repartiție de la Oficiul forțelor de muncă) 

muncitori necalificați — femei 

ospătari și fochiști pentru cabana 
Rusu.

Relații suplimentare se pot obține de la 
biroul organizare, personal, învățămînt, re
tribuire ai întreprinderii.
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