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(„Puterea stă înmîiiiHe popoarelor' 
j—și avem deplina convingere că,j 
) acționînd unite, popoarele vor opri 
politica ce poate duce la dis
trugerea omenirii, 
pacea."

vor i m pune

(Din Cuvîntarea
CEAUȘESCU la
Naționale)
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Intr-o atmosferă de unitate indestructibilă 
în jurul partidului, a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

la Deva, a avut loo
Marea adunare publică pentru dezarmare și pace

Amplele acțiuni organi
zate in județul Hunedoara 
in spiritul noii și străluci
tei inițiative de pace a se
cretarului general al parti
dului nostru, președintele 
României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
au culminat ieri prin mar
șul păcii și marea aduna
re publică a reprezentan
ților oamenilor muncii din 
județul Hunedoara.

La marea manifestație 
de pace din orașul de re
ședință al județului au 
fost prezenți reprezentanți 
ai tuturor categoriilor so
ciale de pe meleagurile 
hunedorene : mineri din 
Valea Jiului, Teliuc, Ghe- 
lari. Brad si Gurabarza, 
siderurgiști din Hunedoara 
și Călan, oameni ai mun
cii din Orăstie. Simeria, 
Hațeg, a ricultori din co
munele județului, construc
tori și energeticieni, lu
crători din industria ușoa
ră. pionieri, elevi și stu- 
denți oameni ai muncii 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, ti
neri si vîrstnici, bărbați și 
femei.

Participants la marea 
manifestație de pace au 
exprimat plenar uriașa vo7 
ință si hotărire a tuturor 
locuitorilor județului Hu
nedoara de a trăi într-o 
lume a păcii și destinde
rii, fără pericolul amenin
țător al războaielor, al ar
melor atomice și cu ne
utroni.

Coloanele de demons
tranți, formate în trei 
puncte — la stadionul 
municipal, sala sporturilor 
și pe strada Eminescu —, 
s-au desfășurat într-o ade
vărată mare umană ce se 
îndrepta către piața Vic

toriei. din centrul muni
cipiului. Uriașe lozinci și 
pancarte, portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
o adevărată pădure tie 
stindarde roșii și tricolore 
erau purtate de masa de
monstranților.

Prin urale. lozinci și o- 
vații se dădea o inaltă 
apreciere noii inițiative de 
pace a secretarului gene
ral al Partidului "Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Roma
nia. cuprinsă în Apelul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Totoda
tă, s-a exprimat deplina 
adeziune față de noua ac
țiune de pace a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cu 
care a fost împuternicit de 
Marea Adunare Națională, 
de a se adresa tovarășului 
Leonid llici Brejnev, pre
ședintelui Ronald Reagan, 
celorlalți șefi de state 
semnatare ale Actului final 
al Conferinței de la Hel
sinki pentru . oprirea am
plasării de noi rachete nu
cleare. retragerea celor e- 
xistente si făurirea unei 
Europe fără arme atomice.

Ora 15,30. în piața Vic
toriei. peste 40 000 de oa
meni s-au grupat în fața 
casei de cultură pentru a 
participa la marea aduna
re publică a reprezentanți
lor cetățenilor- județului 
Hunedoara consacrată pă
cii și dezarmării.

Adunarea publică a fost 
deschisă de tovarășul 
Radu Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar județean, care a spus :

„Participăm astăzi la 
marea adunare publică a 

reprezentanților cetățeni
lor din județul Hunedoa
ra pentru a exprima vo
ința nestrămutată de pa
ce. colaborare și înțelege
re între popoare a între
gii noastre națiuni, strălu
cit exprimată în noua ini
țiativă de pace -a secreta
rului general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, care cheamă toate 
popoarele lumii la inten
sificarea acțiunilor pentru 
consolidarea păcii, pentru 
dezarmare și în primul 
rînd pentru dezarmare nu
cleară, constituie în ace
lași timp o patetieă che
mare adresată de Româ
nia popoarelor lumii de 
a-și uni glasurile și voin
ța pentru a spune un NU 
hotărît războiului. arme
lor. pentru a elimina din 
viața planetei pericolul u- 
nei nimicitoare conflagra
ții nucleare.

Știm cu toții că în con
dițiile de astăzi, datorită 
uriașelor acumulări de 
armament nuclear, un răz
boi nu poate fi limitat la 
o zonă sau alta a lumii, ci 
ar însemna distrugerea a 
însăși civilizației umane,, 
pulverizarea planetei în 
nemărginitul spațiu cos
mic.

Pentru ce. în numele că
rei rațiuni, lumea întrea
gă, civilizația umană cre
ată de-a lungul a milenii 
și milenii de muncă și 
creație să ajungă la un n- 
semenea sfîrsit tragic ? 
Nici un răspuns izvorlt
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român, 

România, președintele Frontului Demo crației

Întruniți la marea adunare publică din 
municipiul Deva, reprezentanții oame
nilor muncii din județul Hunedoara — 
români, maghiari si germani — își ex
primă, în numele tuturor locuitorilor a- 
cestor străvechi meleaguri, adeziunea de
plină și totală la valoroasele inițiative 
ale partidului și statului român, ale 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
secretar general, pentru făurirea unei 
lumi a păcii și colaborării, încetarea 
cursei înarmărilor, reducerea cheltuie
lilor militare, înfăptuirea dezarmării 
nucleare, pentru oprirea amplasării de 
noi rachete în Europa și lichidarea ce
lor existente, împotriva producerii bom
bei cu neutroni.

Dînd glas gîndurilor și voinței unani
me ale minerilor, siderurgiștilor. energe- 
ticienilor, constructorilor, lucrătorilor 
ogoarelor, intelectualilor si tinerilor, tu
turor locuitorilor județului Hunedoara,

1ST ROMÂN,

președintele Republicii S ialisle 
și Unității Jîocialiste

B u'c U R E Ș T 1
marea adunare publică a reprezentanți
lor oamenilor muncii hunedoreni vă a i- 
gură, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu de nețărmurita admirație si 
stimă pentru tot ceea ce faceți, cu ero
ism și devotament, pentru elaborarea si 
înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului si statului n .s'ru, pentru it’.'ă- 
rirea păcii si colaborării in.re pop ■ ireTe 
lumii,'

Apelul pentru dezarmare si nrs al 
Frontului Democrației și Unității s . i i- 
liste, nouă si strălucită inițiativă a d un- 
neavoastră. mult iubite tovarășe sec-->'.ar 
general, reprezintă o profundă sinte'i a 
concepției românești privind făurirea

Marea adunare pub'ică din 
municipiul D ;va, județul 

Hunedoara
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Sporuri in extracția de cărbune pentru cocs
Săptămîna care s-a„ în

cheiat a costituit pentru 
toți -minerii Văii Jiului 
zile de vîrf în realizarea 
sarcinilor de extracție Ta 
cărbune pentru cocs. Oa
menii muncii de la minele 
Paroșeni și JJricani s-au 
situat în perioada respec
tivă pe locurile de frunte 
ale stimulatoarei Întreceri 
socialiste desfășurate sub 
deviza „Țării mai mult 
cărbune !“.

<$ Da I.M. Paroșeni, in
tre 22—29 noiembrie, au 
fost extrase, în plus față 

de prevederi, peste 1300 
tone de cărbune. în abata
jele mecanizate ale minei 
s-au obținut randamente 
cu 1—4 tone pe post mai 
mult decît era planificat. 
Brigada condusă de Titu 
Teacenco realizează, la 
indicatorul productivității 
muncii, nivelul mediu cel 
mai Înalt pe mină — de 
15,9 tone/post, fiind urma
tă de ortacii lui Gavrilă 
Mesaroș — 13,9 tone pe 
post —, și minerii brigăzii 
condusă de Francisc Fa- 

zakaș, a căror depășire 
față de sarcină este de 1 
tonă/post.

O Plusul raportat pînă 
ieri de col?ctivele sectoare
lor II și I ale l.M. Uri- 
cani se ridi.ă în această 
lună la 4250 tone și, res
pectiv, 1590 tone de căr
bune cocsificabil. La aba
tajul din sectorul li, do
tat cu „marele complex**, 
brigada condusă de mais
trul Ilie Amor.iriței a rea
lizat și in săptămîna trecu
tă productivități de 17—18 
tone pe post.
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Aspect din timpul desfășurării marii adunări publice pentru dezarmare și pace, a oamenilor muncii din județul Hunedoara. Foto: Șt. NEMECSEK
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din rațiune nu poate li 
dat acestei grave întrebări. 

Iată de ce poporul ro
mân răspunde cu toată 
hotărîrea chemărilor din 
Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, 
exprimîndu-și adeziunea 
fierbinte la noua și stră
lucita inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Celor 22 de mi
lioane de piepturi ale po
porului nostru le alăturăm 
astăzi pe cele ale mineri
lor, siderurgiștilor, ener- 
geticienilor. constructorilor, 
lucrătorilor ogoarelor și 
intelectualilor, tuturor ce
lor ce trăiesc și muncesc 
pe străbunele meleaguri 
hunedorene. cerînd cu fer
mitate încetarea cursei 
înarmărilor, oprirea jocu
lui periculos cu armtele 
morții nucleare și neutro
nice.

Noi toți — indiferent 
de profesie, de naționalita
te sau de vîrstă — avem 
un singur țel : să făurim, 
strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. socialismul și 
comunismul pe pămîntul 
României, să edificăm, cu 
puterea minții și brațelor 
noastre, societatea socialis
tă multilateral dezvolta
tă. Opera noastră este u- 
riașă. profund pașnică și 
are menirea să ducă la 
creșterea bunăstării și fe
ricirii întregului nostru 
popor. Nu jvom permite ca 
aripa neagră a războiului 
să umbrească sau să dis
trugă munca noastră și 
avem convingerea că nu
mai prin lupta unită a tu
turor popoarelor se va 
putea pune stavilă războ
iului. se va stopa cursa 
înarmărilor, iar omenirea 
se va putea îndrepta că
tre drumul drept și nobil 
al bunăstării și păcii.

România. prin glasul 
său cel mai puternic și 
mai autorizat, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. s-a 
dovedit și se dovedește în 
permanență un statornic si 
perseverent apărător al ce
lui mai de preț bun al o- 
menirii — PACEA. In do
cumentele adoptate de 
Congresele partidului si 
plenarele Comitetului Cen
tral. în cuvîntările rostite 
cu diferite prilejuri. în 
activitatea bogată desfășu
rată la Națiunile Unite, în 
convorbirile la nivel înalt 
cu șefi de state si guver
ne, cu conducători ai 
partidelor revoluționare, 
progresiste, din întreaga lu
me, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a definit cu 
claritate concepția româ
nească privind făurirea li
nei lumi a păcii si colabo
rării. a unei lumi mai 
drepte. în care să fie în
lăturate decalajele dintre 
statele bogate s' statele să
race. iar banii destinați 
înarmărilor să poată fi fo
losiți pentru ridicarea ni
velului de civilizație si 
cultură al tuturor popoa
relor.

Poziția României în 
problemele păcii și dezar
mării, care se bucură de 
un larg răsunet în întrea-

adunare publică pentru dezarmare și pace
ga lume, a fost din nou si 
puternic reafirmată în cu
vîntările rostite de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la 
recenta Plenară a Comite
tului Central al partidului 
și la Sesiunea Marii Adu
nări Naționale.

După cum cunoașteți 
din presa de ieri. Marea 
Adunare Națională a adop
tat o hotărîre prin care to
varășul Nicolae Ceaușescu 
este împuternicit să se a- 
dreseze, înaintea începe
rii tratativelor de la Ge
neva. tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev. președinte
lui Ronald Reagan, celor
lalți șefi de state partici
pante la Conferința de la 
Helsinki în vederea opri
rii amplasării de noi ra
chete cu rază medie 
de acțiune, pentru retra
gerea celor existente, pen
tru o Europă fără arme 
nucleare.

Această importantă ac
țiune de pace constituie 
o nouă și puternică dova
dă că România socialistă, 
prin cel mai iubit fiu al 
său. nu precupețește nici 
un efort pentru făurirea 
păcii pe pămînt. Tn ace
lași timp, ea exprimă înal
ta prețuire de care se 
bucură neobosita activi
tate a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, strălucit exem
plu de militant revoluțio
nar și patriot înflăcărat, 
eminentă personalitate a 
lumii contemporane.

Dacă toate partidele si 
guvernele, toți conducă
torii de state ar desfășu
ra o asemenea luptă neo
bosită pentru binele si fe
ricirea popoarelor lor, pen
tru dezarmare și pace, 
planeta noastră nu ar mai 
cunoaște pericolul războ
iului. iar destinul omeni
rii ar fi mai fericit.

Cel mai bun răspuns pe 
care putem să-d dăm prin 
fapte înflăcăratelor che
mări, initiative si actiuri 
ale secretarului general 
al partidului nostru, este 
munca neprecupețită pen
tru înflorirea scumpei 
noastre patrii. Republica 
Socialistă România. Să 
facem totul ca noi. oa
menii muncii hunedoreni. 
să ne aducem o tot mai 
mare contribuție la în
făptuirea sarcinilor Con
gresului al XTT-lea al 
partidului. a recentelor 
hotărîri ale Plenarei C.C. 
al P.C.R. și Sesiunii Ma
rii Adunări Naționale, 
pentru binele si prospe
ritatea națiunii noastre 
socialiste.

•s. Avem de apărat împo
triva războiului care a- 
menintă lumea cetățile 
noastre de oțel, lumină si 
învățătură, minele de aur 
si cărbune. cîmpiile ro
ditoare de pîine, soții, so
țiile si bunicii noștri, tre
cutul civilizației româ
nești și viitorul luminos
al patriei. Avem de apă 
rat istoria și tradiția re
voluționară a oamenilor 
muncii de pe meleaguri
le hunedorene. a întregu
lui nostru popor. Pentru 
aceea sîntem aici, să î oș
tim. în numele cel _>r pes
te o jumătate de milion 
de locuitori ai județului 
nostru alături de întrea

ga națiune română, un NU 
răspicat înarmărilor, un 
NU categoric războiului, 
armei cu neutroni !

Nu avem nevoie de ca
tastrofele pe care ni le 
pregătesc mințile înfier- 
bîntate ale celor ce vor 
război !

Avem nevoie ca pe pămîn
tul românesc. înfloritor în 
prefaceri socialiste, să ră
sune dulcele cînt al Mio
riței, de la strămoși pînă 
în viitorime. Avem nevoie 
de pace pentru cea mai 
minunată creație a omu
lui — făurirea socialis
mului si comunismului, a 
bunăstării și fericirii popo
rului. a unei lumi mai 
drepte și mai bune pe 
planeta noastră.

Să triumfe politica de 
destindere, de colaborare 
multilaterală, de pace M 
independență națională !

Trăiască pacea !“.
In continuarea adună

rii. au luat cuvîntul Ște
fan Tripșa, maistru oțelar 
la Combinatul siderurgic 
Hunedoara. Erou al Mun
cii Socialiste; Maria Boșo- 
rogan, președinte al Co
operativei agricole de pro
ducție Orăștioara : Nicolae 
Dinescu, miner șef de bri
gadă. întreprinderea mi
nieră Petrila ; Camelia 
Popa. pionieră. Deva ; 
Parasch'va Deak. profe
soară. vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor mun" 
cii de naționalitate ma
ghiară; Petru Barna, mais
tru constructor la Trustul 
de construcții Hunedoara; 
Mircea Valea, doctor în 
științe, cercetător la Mu
zeul județean Hunedoa
ra, Corina Druță, elevă 
la Liceul industrial nr. 4 
Deva ; Alexandru Hotă- 
ran, protopop. Deva ; Ion 
Neacșu, student, Petroșani, 
Gheorghe Dobrescu, se
cretarul Comitetului Ju
dețean de luptă pentru 
pace.

Participanții la cuvînt 
au exprimat întreaga lor 
recunoștință, stimă și pre
țuire față de întreaga ac
tivitate a celui mai iubit 
fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. față de munca 
și lupta sa eroică puse 
în slujba binelui si feri
cirii națiunii noastre, a 
făuririi unei lumi a pă
cii. înțelegerii și colabo
rării. In același timp a 
fost aspru condamnată po
litica de escaladare a 
cursei înarmărilor, de a- 
menințare a popoarelor cu 
armele atomice sau cu 
neutroni, cu noi și distru
gătoare rachete. Iată cî- 
teva din opinii exprima
te de vorbitorii din Valea 
Jiului.

Nicolae Dinescu : „Noi 
cei ce scoatem cărbunele 
din adîncurile minei Pe
trila. cărora ne este dragă 
munca pașnică, din care 
își trag seva progresul 
social și bunăstarea în
tregului nostru popor, ne 
dăm din adîncul inimilor 
adeziunea fierbinte la 
noua și strălucita iniția
tivă de pace a tovarășu
lui Nicolae Ceausescu. De 
mai multe ori, secretarul 
general al partidului ne-a 

vizitat locurile de muncă 
din adincurile Văii Jiului 
și de fiecare dată, din 
orientările și îndemnurile 
neprețuite ce le-a dat co
lectivelor noastre de a 
crește producția de căr
bune, am putut vedea ne
mărginita sa grijă pen
tru apărarea și păstrarea 
ființei naționale, pentru 
ca munca poporului nos
tru, consacrată edificării 
socialismului si comunis
mului pe pămîntul Româ
niei, să nu fie tulburată 
de amenințările războiu-
lui. de politica de forță
și dictat"1.

Ion Neacșu : „Ca tineri
și viitori specialiști. a că
ror profesiune este pușă
în slujba ridicării bunăs
tării materiale, cerem să 
se pună capăt amenință
rii care planează asupra 
popoarelor, a vieții noas
tre. Ceea ce se învață în 
facultate, uimitoarele per
formanțe ale ' științei și 
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păcii in lume și reflectă cu înaltă fideli
tate năzuințele și idealurile dintoldeau- 
na ale poporului român de a trăi in li
niște și pace, de a conlucra cu alte state 
și popoare pentru stăvilirea încordării 
și războiului, făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta noastră.

Cu adincă emoție și cu aleasă mindrie 
patriotică ne exprimăm deplina încrede
re și fierbintea noastră adeziune la Ho- 
tărirea Marii Adunări Naționale prin 
care dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. vi s-a 
incredințat împuternicirea de a vă adre
sa, înaintea începerii tratativelor de la 
Geneva, tovarășului Leonid Ilici Brej
nev, președintelui Ronald Reagan, ce
lorlalți șefi de state participante la con
ferința de la Helsinki în vederea opririi 
amplasării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune, pentru retragerea celor exis
tente, pentru o Europă fără arme nucle
are.

Această înaltă împuternicire este ex
presia profundei admirații si respectului 
nemărginit al întregii noastre națiuni 
față de tot ceea ce întreprindeți pentru 
binele si fericirea poporului român, pen
tru făurirea unei lumi noi, a colaboră

rii, destinderii și păcii, constituind do
vada incontestabilă a prețuirii străluci
tei dumneavoastră activități de militant 
revoluționar și mare patriot, eminentă 
personalitate a vieții politice internațio
nale, care se bucură de un deosebit pres
tigiu în România socialistă cit si pe 
toate continentele globului.

Puternic mobilizați de mărețele idei 
cuprinse în Apel, de largul ecou pe plan 
național și internațional, conșticnți de 
faptul că cea mai substanțială contri
buție ce o putem aduce la sporirea ro
lului și prestigiului României socialiste 
in lume, la salvgardarea păcii, este mun
ca noastră fără preget pentru înflorirea 
patriei, vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că acționăm 
cu toată abnegația si dăruirea pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din documentele Congresului 
al XII-lea al P.C.R, a hotăririlor re
centei Plenare a C.C. al P.C.R. și Sesiu
nii Marii Adunări Naționale pentru 
sporirea contribuției județului Hunedoa
ra la dezvoltarea multilaterală a scum
pei noastre patrii, la creșterea presti
giului României socialiste în întreaga 
lume.
Deva, 30 noiembrie 1981

Reprezentanții oamenilor muncii din Valea Jiului la marea adunare pu
blică de la Deva au exprimat dorința lermă a colectivelor noastre de a trăi 
in pace, de a munci pentru dezvoltarea economico-socială a județului, pentru 
înflorirea scumpei noastre patrii.

tehnicii, care sînt obți- 
nute după lungi perioade 
de trudă și căutare, tre
buie să aibă ca finalitate 
binele omului, fericirea 
lui și nicidecum moartea 
sau distrugerea".

Participanții la adunare 
au încredințat mandatul 
lor delegaților hunedoreni 
la marșul păcii și marea 
adunare publică din Ca
pitală de a exprima. în 
numele locuitorilor jude
țului Hunedoara. deplina 
adeziune la noua inițiati
vă de pace a secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, 
împreună cu hotărîrea u- 
nanimă de a înfăptui e- 
xemplar. strîns uniți în 
jurul partidului, al secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
politica internă și externă 
a partidului si statului nos
tru, pentru binele, ferici
rea și prosperitatea în
tregii națiuni, pentru un 
viitor fericit al tuturor 
popoarelor de pe pămînt.

In aplauze, ovații și u- 

rale, participanții la a- 
dunare au adresat Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, o moțiune in 
care se exprimă deplina 
adeziune la noua și stră
lucita inițiativă de pace 
a României socialiste, e- 
manație a gîndirii crea
toare și spiritului revolu
ționar ale secretarului nos
tru general — cel mai iu
bit fiu al națiunii româ-
ne. mare om politic al
lumii contemporane.

Cu «înduri dragi. de
înaltă stimă, prețuire și
admirație, de profundă re-
cunoștință față de nobila 
și neobosita activitate a 
tovarășului, Nicolae 
Ceausescu. cu urarea de 
deplin succes în noua și 
prestigioasa acțiune de pa
ce cu care a fost împu
ternicit de către Marea 
Adunare Națională. adu
narea publică a repre
zentanților cetățenilor din 
județul Hunedoara con
sacrată păcii și dezarmă
rii a luat sfîr.șit.

1I Q O 1NTÎLN1RE de lu-
I cru a organului de con- 
I ducere colectivă cu mine

rii șefi de brigadă și de
| schimb a avut loc la I.M.

Uricani. Subiectul : măsu
rile practice prin care, la 
locurile de muncă din sub
teran. pot fi prevenite ac
cidentele. pentru continua

întărire a securității mun
cii în extracția cărbunelui.

© IN CADRUL „Deca
dei muncii patriotice" or
ganizată de tinerii secto
rului VIII de la mina Lo- 
nea, au avut loc mai multe 
acțiuni economice și gos
podărești destinate valori
ficării unei mari cantități 
de fier vechi. ■»

• ACȚIUNE DE MUN
CA PATRIOTICA. Trecînd 
la înfăptuirea hotărîrii lu

ate în cadrul organizației 
U.T.C., constînd in spriji
nirea unor unități econo
mice, ostași de la com
pania de pompieri din Pe
troșani au descărcat, sîm- 

șătă. din vagoane și au ajutat 
la transportul a 50 de metri 
c-ubi de cherestea pentru 
secția de mobilă de la Li- 
vezeni. Conducerea unită
ții economice a adresat 
calde mulțumiri ostașilor 
participant la acțiunea de 
muncă patriotică.

O LA .DACIA-SERVICE*' 
din Paroșeni. pentru au
toturismele 'aflate în ter
men de garanție, a fost 
construit un spațiu spe
cial, dotat cu instalații 
moderne de verificare și 
revizie. Amenajări noi au 
mai fost făcute si în cele
lalte ateliere ale unității.

© PASIUNEA graficie
nilor losif Maietz. și Petri- 
că Hdfer, de la mina Uri
cani ca și a membrilor co

lectivelor gazetelor de pe
rete. Ilie Coandreș, Cons
tantin Pintea, Carol Bo- 
lony, ion Bumbac și alții 
a fost răsplătită la con
cursul pe întreprindere cu 
frumoase premii în obiec
te. Cei amintiți s-au preo
cupat de popularizarea as
pectelor semnificative din 
viața minei contribuind la 
popularizarea experienței 
înaintate, la afirmarea o- 
piniei combativa față de 
unele neajunsuri.

• O SEARA
vă plăcută a avut loc sîm- 
bătă, la clubul muncito
resc din Petrila. cu parti
ciparea formației „intim 
XX“ intr-o nouă ștru< tu
ră. (I.D. Bălan)

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚĂ j

I 
I
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63 de ani de ia Unirea cea Mare

Conștiința de neam șl 
frăție a tuturor locuitori
lor dintre Dunăre, mare 
și din arcul carpatic s-a 
văzut în oglinda istoriei 
și la bine, și la rău. Car- 
pații nu ne-au fost ba
rieră, ci adăpost sigur, în 
umbra pădurilor secula
re, strămoșii găsindu-și 
sălaș. Nimic nu i-a clin
tit. vînturile, vromile nu 
i-au îngenunchiat. lim
ba și tradițiile și le-au 
păstrat mereu pure.

Cînd s-a ridicat, în 
Țara Românească, Mir
cea cel Bătrîn. Transilva
nia și Moldova au gravi
tat în jurul ei. Cînd „a 
răsărit" în Transilvania 
Iancu de Hunedoara, ce
lelalte două țări surori 
și-au îndreptat ochii a- 
supra lui. cum s-a întîrri- 
plat apoi cu ștefan cel 
Mare, reazem și țel pen
tru toată suflarea româ- 
naescă. ce ..de la Rîm se 
trage", cum spunea cro
nicarul.

Prin energia și inteli
gența lui Mihai Viteazul, 
pămîntul românesc s-a 
întregit pentru scurtă 
vreme. Flacăra aprinsă 
de el lumina în secolele 
viitoare, demonstrîndu-ne 
că numai uniți și liberi 
vom izbîndi, vom deveni 
o națiune de-sine-stătă- 
toare. Ne-au arătat-o 
mințile înțelepte cu mult 
înaintea Unirii celei mari 
cum au fost Coresi, Gri- 
gore Ureche, Miron Cos- 
tin, Constantin Cantacu. 
zino, D. Cantemir, Gh. 
Șincai, ideile lor circu
ited în întreg spațiul car
patic. Marele patriot Ni- 
colae Bălcescu asculta, 
lîngă ceilalți patrioți mol
doveni și ardeleni, pe 
Cîmpul Libertății de la 
Blaj cuvintele — simbol 

ale idealului pașoptist : 
-Noi vrem să ne unim 
cu Țara !“.

In 1859 s-a făcut un 
pas măreț ; Moldova și 
Muntenia și-au ales un 
singur domn, s-au unit, 
trecînd peste opreliști și 
neîncrederi. Peste munți, 
influența Unirii Princi
patelor a fost covîrșitoa- 
re. N-a fost o întîmplare 
că „mulțimile transilva
ne" au fost primele care, 
in curînd. au sărit în a-

Flîe de istorie

jutorul fraților de peste 
Carpați. încleștați-în răz
boiul de neatîrnare.

Comuniștii și uteciștii, 
plămăditori de eră nouă, 
socialistă sînt urmași ai 
dorobanților de la 1877, 
ai eroilor de la Mărășești, 
și ai luptătorilor din 
Munții Tatra în vremea 
războiului ultim mondial. 
In Valea Jiului, de-a. lun
gul deceniilor socialiste, 
minorii și ceilalți oameni 
ai muncii, sosiți de pe tot 
cuprinsul României socia
liste, români, maghiari, 
germani, „uniți în mun
că și-n simțiri" au deschis 
mine noi și au moderni
zat pe cele existente, au 
înălțat în vatra Jiului noi 
obiective industriale, car
tiere și orașe întregi, tra- 
ducînd în fapte principa
lii indicatori ai dezvoltă
rii economico-sociale a 
municipiului nostru, ga
ranția creșterii nivelului 
de trai, material și spiri
tual. al oamenilor. Este 
semnificativ că în ultimii 
doi ani pe meleagurile 
noastre au venit șantiere 

din toată țara și prin e- 
forlurile unite iu ale 
constructorilor din Vale 
se vor da în folosință în 
acest an circa 2000 de a- 
partamente. Tot la fel se 
realizează termoficarea 
Văii Jiului. Asemenea 
împliniri, rod al unității 
de gindire și acțiune a 
maselor, au avut loc pe 
tot cuprinsul județului 
nostru, precum și la scară 
națională. Prin munca 
unită și rodnică depusă 
de oamenii muncii din 
județul nostru în zece 
luni din acest an s-au 
realizat suplimentar 1G9 
mii kWh energie electri
că, 64 mii tone huilă ne
tă, 88 mii tone fontă, 
14 600 tone oțel, 15 500 to
ne laminate finite, au 
fost finalizate lucrări de 
investiții în valoare de 
aproximativ 5 miliarde 
lei.

Realitățile României de 
azi sînt concretizarea spe
ranțelor și viselor de u- 
nitate națională nutrite 
de generațiile de înain
tași. In acest context pri
vind semnificația actului 
Marii Uniri. înfăptuită la 
1 decembrie 1918. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, se< re- 
tarul general al partidu
lui. sublinia următoarele: 
„Acest moment epocal 
în istoria poporului nos
tru a deschis noi perspec
tive atît dezvoltării for
țelor de producție, știin
ței și culturii, cit și afir
mării poporului nostru, 
a aspirațiilor sale de 
progres, a voinței sale de 
pace, a hotăririi de a-.și 
făuri o viață demnă, li
beră, de a trăi in priete
nie și colaborare cu ve
cinii săi, cu toate popoa
rele lumii**.

Prof. D. PELIGRAD

In lumina recentelor sarcini trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
înalt spirit patriotic pentru 

creșterea bazei de materii prime
Cu deosebită satisfacție, 

cu mindrie patriotică, opinia 
publică din țara noastră a 
urmărit, pe parcursul săptă- 
minii trecute, o agendă po
litică bogată in manifestări 
de referință : lucrările Ple
narei comune a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale și lucrările Marii A- 
dunări Naționale — largi și 
reprezentative foruri de ofir- 
mare a rolului conducător al 
partidului, de adîncire a de
mocrației muncitorești, socia
liste, trăsături dominante ale 
societății românești con
temporane. Desfășurate sub 
președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, dezba
terile care au avut loc au 
pus din nou în lumină spi
ritul de înaltă responsabili
tate comunistă cu care se 
acționează pe linia hotăriri- 
lor Congresului ol Xll-lea, 
pentru progresul continuu 
al țării noastre, pentru mo
dernizarea structurilor eco
nomice, perfecționarea și 
dezvoltarea întregii activități 
desfășurate de popor, în o- 
pera construcției socialiste.

Din expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
zentată în cadrul plenarei, 
rezultă pentru toate domeni
ile de activitate orientări de 
mare valoare practic-aplica- 
tivă, sarcini imperioase ce re
vin organizațiilor de partid, 
colectivelor de muncă. Re
ținem, în acest context, che
marea adresată colectivelor 
din sectoarele producătoare 
de materii prime, de a con
tribui în mai mare măsură, 
cu înalt spirit potriotic, la 
asigurarea necesităților de 
energie și materii prime ale 
economiei naționale. Ală
turi de petroliști, minerii și 
îndeosebi minerii Voii Jiului 
trebuie să-și intensifice preo
cupările pentru ca rodul mun
cii lor să fie materializat în 
noi și însemnate sporuri de 
producție.

In lumina acestor îndatoriri, 

organizațiile de partid din 
intreprindeiile miniere, comu- 

* niștii, conducătorii formați
ilor de lucru, cadrele tehni- 
co-inginerești trebuie să ac
ționeze cu și mai multa per
severență pentru creșterea 
producției zilnice și îndepli
nirea celorlalți indicatori 
tehnico-economici. Obiecti

vele anului 1982 impun cu 
necesitate întărirea capaci
tății de acțiune a organiza
țiilor de partid, creșterea ro
lului lor conducător, afirma
rea mai pregnantă a inițiati
vei comuniste. a spiritului 
partinic, revoluționar, a com
bativității față de unele nea
junsuri.

Document cuprinzător, ex
punerea secretarului gene
ral al partidului argumentea
ză în mod convingător că 
progresul multilateral al so
cietății, nivelul de bunăsta
re sini nemijlocit condițio
nate de participarea activă a 
colectivelor la crearea pro
dusului social, la întărirea 
bazei economice a țării. Prin 
prisma rolului lor conducător, 
organizațiile de partid din 
minerit, din celelalte dome
nii de activitate din Valea 
Jiului sînt chemate să valori
fice întreaga capacitate pro
ductivă a întreprinderilor, să 
mobilizeze noi resurse inter
ne pe seama cărora să creas
că producția, productivitatea 
muncii, eficiența economică. 
Aceste resurse aduc în dis
cuție necesitatea întăririi cli
matului de disciplină, baza 
oricăror succese, căci * numai 
într-un asemenea climat poa
te fi valorificat în mod supe
rior potențialul existent, nu
mai pe terenul sănătos al or
dinii și disciplinei gîndirea 
tehnică înaintată, inițiative
le muncitorești devin un 
„bun economic’ al colectivu
lui. Pe același plan, în fața 
organizațiilor de pârtid stă 
îndatorirea de a acționa pen
tru mobilizarea tuturor for
mațiilor de lucru — produc
tive și de întreținere — pen
tru îndeplinirea integrală a 
normelor de lucru, întreține

rea și funcționarea la pora- 
metri planificați a utilojelor, 
îmbunătățirea simțitoare o 
calității producției. In dezba
terile adunărilor generole 
ale organizațiilor de bazo 
s-au făcut și continuă să 
se facă propuneri pentru 
bunul mers ol producției, 
dar nu toate sînt înfăptuite, 
organelor de partid revenin- 
du-le în continuare sarcina 
de a analiza cauzele și fac
torii care intîrzie, sau negli
jează, valorificarea unui bo
gat fond de idei, de a sta
bili măsuri pentru activizarea 
acelor cadre de conducere 
cărora oamenii muncii le 
prezintă căile prin care în
trevăd îmbunătățirea activi
tății. Receptivitatea față de 
propunerile izvorite din gîn
direa colectivă, preocuparea 
pentru stimularea și valori
ficarea acestei gindiri con
duc, după cum arată o înde
lungată practică, la rezulta
te superioare, la eliminarea 
multor neajunsuri, la soluțio
narea competentă, operati
vă și eficientă a problemelor 
ivite in complexitatea activi
tății productive.

Rolul conducător al orga
nizațiilor de partid trebuie, 
de asemenea, să se afirme 
mai mult pe planul muncii 
educative, de formare și 
dezvoltare a conștiinței so
cialiste a omului nou, cu o 
gîndire politică și economi
că superioară, cu o atitudi
ne exemplară in procesul 
muncii, în viața socială.

Pornind de la aceste sar
cini desprinse din lucrările 
plenarei, din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
organele și organizațiile de 
partid din Valea Jiului sînt 
chemate la o intensă muncă 
politică, organizatorică și e- 
ducativă, la acțiuni concrete, 
eficiente, la o nouă calitate, 
pentru ca anul în care ne 
aflăm să fie încheiat cu re
zultate cit mai bune, premi
să a îndeplinirii exemplare a 
obiectivelor celui de-al doi
lea an al cincinalului 1981 — 
1985.

FOTBAL. DIVIZIA B
Fotbal, divizia A

„V CRAIOVA — JIUL 
PETROȘANI : 1—0 (0—0).
Pe un timp ploios. peste 
10 000 de speriaturi au ve
nit să vadă duminică e- 
chipa campioană, mai a- 
les după victoria realizată 
in deplasare cu 2—0 in 
fața Politehnicii Timișoa
ra. Entuziasmul însă li s-a 
stins repede, cînd au vă
zut la lucru echipa mine
rilor din Vale, omogenă și 
hotărîtă, care a dat o re
plică neașteptat de dîrză 
liderului en titre.

Studenții atacă în trom
bă, chiar din primele se
cunde ale meciului. dar. 
calmi, fundașii Vizitiu și 
Giurgiu opresc incursiu
nile lui Cămătaru, care în 
min. 5 comite un henț, gre
șeală nesancționată de 
arbitru. In min. 6, înregis
trăm primul șut pe poarta 
eraioveană, cel al mijloca-

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— \ ULCAN BUCUREȘTI. 
13—0. După cum am anti
cipat, echipa studenților 
din Vale joacă din ce în 
ce mai bine, scorurile în
registrate în campionat 
„urcă", în clasament se a- 
vansează înspre locurile de 
frunte I

Meciul începe cu o l.p. 
acordată oaspeților chiar 
în min. 1, dar Buga ratea
ză. Știința se impune și 
Cjștigă teren. O desfășura
re furtunoasă a liniei de 
trei-sferturl îi obligă pe 
oaspeți să greșească și Lu
ca punctează în min. 8 :

Mari emoții
sului Neagu. Craiovenii a- 
tacă in continuare, dar 
Cavai apără pe rind șutu
rile lui Ștefănescu (min. 
9) și lrimescu (min. 10).

Petre Grigore, arătind 
că este in aceeași formă 
bună ca și in meciul cu 
F.C. Olt, se achită cu conș
tiinciozitate de Sarcinile 
încredințate, oprind multe 
atacuri inițiate de Bălăci 
și lrimescu. Cavai apără 
in continuare foarte bine 
șuturile lui Bălăci și Ne- 
grilă, dar în minutele 29 
și 31, craiovenii sînt îm
pinși in propriul teren, Să. 
lâgean și Muia trăgind pu
țin pe lingă poarta apăra
tă de I.ung. Jocul începe 
să capete aspect de luptă, 
craiovenii practică un joc 
dur, nesancționat de arbi
trul Octavian Ștreng. decât 
cu un cartonaș galben lui 
Tilihoi, în urma faulturilor

Rugbi, divizia A ffin ce în ce mai bine
3—0. După cîteva momen
te asistăm la un atac în 
trombă, în stilul neozee
landez, terminat pe linia 
scurtă : Viciu — Bonea — 
Garofil — tușă. Ștefan 
Constantin se evidențiază 
printr-lin șut de peste 50 
m, iar Garofil suplinește 
cu succes pe Ortelecan (ac
cidentat) în postul de ta- 
loneur. După ratarea lui 
Luca, din min. 19, asistăm 
la o fază de toată frumu
sețea construită de Ștefan

pe „Centralul" din Bănie
asupra lui Giuchici și Var
ga.

Repriza a doua debutea
ză cu atacuri ale craîove- 
nilor, respinse insă de apă
rarea supranuțherică a e- 
chipei noastre. Antrenorul 
Ion Oblemenco face două 
schimbări : Crișan și Cir- 
țu in locul lui Țicleanu și 
Negrilă, ultimul primind 
in min. 58 și cartonaș gal
ben pentru joc dur. Unicul 
gol al partidei vine în min. 
64, cind Geolgău face o 
cursă solitară pe partea 
dreaptă, Giurgiu și Vizitiu 
greșesc pe rind. centrarea 
pe jos a lui Geolgău a- 
junge la Cămătaru, care 
de la 3 m înscrie pe lîngă 
Cavai. Cavai este din nou 
la post în minutele 69, 76 
și 78, cînd reține șuturile 
lui Ungureanu, Crișan și 
Bălăci. In min. 88. Varga 
este faultat la circa 22 m

Constantin, care, din păca
te, nu se finalizează.

Presiunea, gazdelor de
vine sufocantă. Oaspeții 
acuză terenul înghețat, 
Drumea fixează, se desfă
șoară rapid linia Chiriac, 
Ghiță, Medragoniu, care 
■ ulcă balonul în terenul de 
țintă ; 7—0, în min. 28 al 
meciului.

După reluare publicul se 
încălzește, aplaudînd fur
tunos, cea mai frumoasă 
fază a meciului. La o gră

de poarta lui Lung, lovitu
ra liberă executata cu bol
tă de Giuchici peste zidul 
craiovean, nu este fructi
ficată de Sălăgean.

Finalul partidei îi gă
sește pe jucătorii noștri 
în atac, arătind tribunelor 
o echipă cu forță de joc, 
matură și' stupină pe ea, 
care atunci cînd vrea și 
respecta indicațiile antre
norilor poate juca fotbal 
de calitate.

A condus, cu greșeli de 
arbitraj, Octavian Ștreng 
din Oradea, părtinitor și 
neautoritar chiar și atun
ci cind căpitanul echipei 
craiovene, Ștefănescu, a 
sărit la el cu... pumnii.

JIUL : Cavai — I*. Gri
gore, Rusu, Giurgiu, Vizi
tiu. Șumulanschi, Varga, 
Neagu, Muia, Sălăgean, 
Giuchici.

Octavian ȚICtEANU 

madă ordonată, la aproxi
mativ 35 in, linia a treia 
scoate balonul, Bonea stră
punge, Ștefan Constantin 
se repliază, trece ca un bo
lid printre Niță și Mijiai, 
înscriind spectaculos: 11—li 
(min. 43) apoi V. Dobre 
transformă : 13—0.

Oaspeții luptă din răs
puteri pentru a reduce din 
handicap. Echipa Vulcan 
obține una după alta 3 l.p. 
dar Stoica și Buga nu

Din nou doar de un punct...
De data aceasta n-au mai 

fost ocazii multe. N-a mai 
fost nici Petre Popa (decît 
prima repriză, ca să „îm
pingă" echipa înainte). N-a 
mai fost decit aceeași do
rință oarbă și sterilă de 
victorie. O victorie, care 
se încăpățînează să „vină* 
din 18 octombrie (excepție 
făcînd doar acea ■ restanță 
din 12 noiembrie cu „Olim
pia"). Partida cu fotbaliștii 
băirnăreni nu a făcut alt
ceva decit să întărească 
proverbiala neputință a 
Minerului de a-și adjudeca 
o victorie. Și in meciul de 
duminică s-a dovedit (pen
tru a cita oară ?) că pur 
și simplu, echipa nu are a- 
siglirată o pregătire psiho
logică, tehnică și tactică 
necesară unei partide. A- 
runeîndu-se cu disperare

reușesc să înscrie. Meciul 
se încheie pe un fond de 
dominare teritorială a
echipei studențești, din ca
re s-au evidențiat Ștefan 
Constantin („internaționa
lul" nostru a fost cel mai 
bun de j>e teren și. după 
cum ne-a declarat, a lup
tat din răsputeri sâ înscrie 
es^ul ^pentru fetița sa, năs
cută in pre-ziua meciului, 
îi aducem pe această cale 
felicitările de rigoare) loh 
Florentin, Garofil, P. Do
bre, Medragoniu, Drumea.

Ioan Dan BĂLAN 

în atac, uitînd < ă adversa
rul nu este oricine, ci e- 
chipa care și-a cucerit fai
ma chiar în jocurile di» 
deplasare (și încă în divizia 
„A" 1), jucătorii „Mineru
lui" au oferit ca pe tavă, 
ocazii numeroase lui Rozs- 
nay et comp. Invitație „o- 
norată", din fericire, doar 
odată în min. 10 cînd Dra- 
gomirescu a înscris nestin- 
gherit. La 0—1 apărarea 
locală s-a mai trezit, ia» 
alacanții și-au adus a- 
minte că joacă, totuși, a- 
casă. După cîteva faze 
reușite (cam rare aseme
nea momente) ei au reușit 
egalarea in min. 20 prin 
Mușat, în urma unui ex
celent „un-doi“ cu Ion de
nied. După pauză, nu *» 
mai întîmplă nimic deose
bit. Și totuși putem spune 
fără reținere că gazdele 
au... ciștigat un punct 1 
Pentru că in finalul me
dului, băimărenii au avut 
trei ocazii mari, două din 
ele salvate de Lixandru, 
iar la una din ele opu- 
nindti-se bara. Gazdele, 
deși au efectuat două 
schimburi, nu au reușit sâ 
schimbe și tabela de mar
caj. încremenită la acel 
1 — 1. care adîncește toi 
mai mult ..prăpastia" pră
bușirii în clasament. Dumi
nică, galeria din Lupeni 
a avut o comportare sub 
orice critică, inconlpatibilă 
cu atmosfera sportivă.

Alexandru TĂTAR
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Amplu ecou internațional a! acțiunilor 
României socialiste, inițiate de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, pentru pace și
Importantele acțiuni în 

favoarea păcii și dezarmă
rii ale României socialis
te, inițiate de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, hotărî- 
rea Marii Adunări Națio
nale de a împuternici pe 
președintele țării noastre 
pentru a se adresa perso
nal conducătorilor U.R.S.S. 
si S.U.A., celorlalți șefi 
ai statelor semnatare ale 
Actului final de la Hel
sinki în vederea realizării 
dezarmării nucleare în Eu
ropa, importantele apeluri 
ale F.D.U.S. și Marii Adu
nări Naționale pentru 
dezarmare și pace — se 
bucură de un amplu ecou 
în diferite țări ale lumii, 
situate pe toate continente
le. Aceste inițiative și lu
ări de poziție, precum și 
puternicele manifestații de 
masă din țara noastră îm
potriva înarmărilor și răz
boiului sînt apreciate pe 
plan mondial ca un aport 
de seamă, constructiv al ță
rii noastre, al conducătoru
lui partidului și statului 
nostru, la eforturile pentru 
depășirea actualei încordări 
în viața internațională, 
pentru reluarea cursului 
destinderii, pentru progre
sul pe calea dezarmării, 
'pentru făurirea unei lumi 
pașnice, fără arme și fă
ră războaie.

HAVANA 30 (Agerpres). 
„Marea Adunare Națională 
a României a chemat par
lamentele. guvernele și po
poarele țărilor europene, 
Statele Unite și Canadei, 
să se pronunțe pentru 
dezarmare nucleară" — re
latează agenția cubaneză 
Prensa Latina.

BEIJING 30 (Agerpres). 
întu-un amplu articol con
sacrat inițiativelor valo
roase pentru pace și dezar
mare ale României, ale 
conducătorului partidului și

Tratativele sovieto-americane 
privind limitarea armamentelor 

nucleare
GENEVA 30 (Agerpres). 

— La 30 noiembrie, la 
Geneva au început trata
tivele dintre delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. privind 
limitarea armamentelor nu. 
cleare în Europa — trans
mit agențiile T.A.S.S., A.P.

Bomba cu
Despre bomba cu neutroni 

s-au publicat în presa de 
pe toate meridianele lumii 
numeroase date pentru a 
oferi omenirii o imagine 
necesară a acestei noi ar
me de distrugere în ma
să, adăugată stocului su
prasaturat de încărcături 
nucleare și de armament 
convențional existent pe 
glob. Lumea a aflat că 
această bombă — care se 
pretinde a fi „curată" în 
accepția celor care au pus 
la cale fabricarea ei — a 
fost concepută pentru a 
distruge, prin forța spori
tă a radiațiilor nucleare, 
toate ființele vii, lăslnd 
„cruțate", chipurile, valori
le materiale. Cinismul u- 
nei astfel de poziții nici 
nu mai trebuie explicat. 
Este de ajun3 doar să 
spui că, in absența omului, 
nici un obiect, fiel el cea 
mai grozavă operă de artă, 
nu mai are nici o valoare. 
Dar, dincolo de acest as
pect — discutat și el în 
toate implicațiile —, pro- 

statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, agenția 
China Nouă relevă că 
președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat Uni
unii Sovietice și Statelor 
Unite chemarea de a ajun
ge la un acord reciproc 
acceptabil asupra opririi 
amplasării de noi rachete 
nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa și asu
pra retragerii celor exis
tente".

De asemenea agenția 
China Nouă reproduce, din 
interviul acordat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
Societății naționale fran
ceze de televiziune „Tele- 
France 1", declarația tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în care se arată că Româ
nia salută începerea tra
tativelor dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite 
șl își exprimă „speranța că 
ambele state vor acționa 
cu cea mai înaltă respon
sabilitate pentru a ajunge 
la un acord reciproc ac
ceptabil".

Agenția China Nouă in
serează, în continuare, 
punctul de vedere al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
potrivit căruia este necesar 
ca toate statele de pe con
tinent să participe într-o 
formă sau alta la tratati
vele privind oprirea am
plasării și dezvoltării ra
chetelor nucleare cu rază 
medie în Europa pentru a 
contribui la realizarea u- 
nor înțelegeri acceptabile 
pentru toate părțile.

PARIS 30 (Agerpres). 
„Președintele Nicolae 
Ceaușescu — scrie agen
ția France I’resse — a lan
sat ' un apel președinților 
Leonid Brejnev și Ro
nald Reagan în legătură 
cu reducerea rachetelor cu 
rază medie de acțiune, în 
ajunul deschiderii negoci

sl U.P.I. In cadrul primei 
zile a tratativelor a avut 
loc. o întîlnire consacrată 
unor probleme procedurale, 
a șefilor delegațiilor celor 
două țări. Prima ședință 
de lucru a delegațiilor va 
avea loc marți.

neutroni —
blema care depășește gra
nița oricăror justificări 
este că, prin producerea a- 
cestei arme, cresc, o dată 
mai mult, riscurile unei 
conflagrații la scară pla
netară, ce s-ar putea des
fășura sub umbrelele uci
gătoare ale bombelor, fie 
că sînt nucleare, cu hidro
gen sau cu neutroni. Iată 

Notă externă
de ce protestele la decizia 
americană de a produce 
bomba „N" au dobindit o 
forță neobișnuită, catali- 
zînd conștiințele și unind 
voințele a milioane de oa
meni, care spun un NU 
ferm oricărei escaladări a 
pericolului nuclear, a pe
ricolului de război, în ge
neral.

In acest context al lar
gului ecou de respingere a 
ideii producerii celei mai 
antiumane dintre arme — 

erilor sovieto-americane de 
la Geneva asupra armelor 
eurostrategice". Președintele 
Nicolae Ceaușescu, care 
s-a adresat și celorlalți 
semnatari ai Actului final 
de la Helsinki, cere, în a- 
cest apel, oprirea amplasării 
de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, retrage
rea celor existente și cre
area unei Europe fără ar
me nucleare.

„Inițiativa originală a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu — scrie agen
ția — încununează o cam
panie intensă de acțiuni în 
favoarea dezarmării, de
clanșată de o lună în Româ
nia" — adăugind că, „în 
cîteva interviuri acordate 
presei occidentale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat nu numai în 
favoarea opririi amplasării 
rachetelor cu rază medie 
de acțiune, ci și a retrage
rii și chiar a distrugerii 
rachetelor instalate deja in 
Europa".

WASHINGTON 30 (A-
gerpres). Președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu,
— scrie agenția United 
Press International — a 
cerut președinților Ronald 
Reagan și Leonid Brej
nev retragerea rache
telor nucleare existente în

Europa și transformarea a- 
cestui continent într-o zo
nă denuclearizată.

Apelul parlamentului ro
mân salută convorbirile de 
la Geneva și își' exprimă 
speranța că, în pofida deo
sebirilor esențiale existente 
între declarațiile lui Ro
nald Reagan'și cele ale lui 
Leonid Brejnev, negocieri
le vor duce la un acord 
privind eliminarea armelor 
cu rază medie de acțiune, 
a oricărui fel de arma
ment nuclear din Europa.

LONDRA 30 (Agerpres!
— Ziarul britanic „The

Plenara a V l-a 
a C. C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 30 (Ager- 
ores). — După cum infor
mează agenția PAP, la 
Varșovia au avut loc lu
crările celei de-a Vl-a ple
nare a C.C. al P.M.U.P. 
Plenara a examinat rapor
tul Biroului Politic al C.C. 
cu privire la sarcinile

expresie a 
cea destinată să neantizeze 
pe „Homo sapiens", pe om 
in general —, citim cu stu
poare o declarație făcută 
de unul dintre așa-zișii 
„părinți" ai bombei cu 
neutroni, Samuel Cohen. A- 
legîndu-și ca loc al „măr
turisirilor" sale — nici nu 
se putea altfel — ediția 
vest-germană a publicației...

„Playboy", acest „părinte" 
pare să fie pe măsura 
„progeniturii" in ce priveș
te lipsa respectului valori
lor umane. „Omul — spune 
el, sfidînd cu cinism orice 
abordare științifică a unei 
astfel de chestiuni — are 
nevoie de războaie pentru 
a scăpa din tensiuni". Iar 
mai departe, vorbind des
pre bomba „N", el arată că 
„este greșit să se spună că 
această bombă ucide po-

dezarmare
Times" inserează frag
mente din cuvîntarea ros
tită de președintele 
Nicolae Ceausescu la ple
nara comună a Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român și a 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale, selectînd acele pa- 
sajț care reflectă poziția 
șefului statului român în 
legătură cu problematica 
dezarmării.

Este evidențiată poziția 
președintelui român cu 
privire la importanța ne
gocierilor sovieto-ameri - 
cane la Geneva și la ne
cesitatea ca acestea să se 
încheie cu rezultate pozi
tive.

BONN 30 (Agerpres). — 
Intr-un comentariu inti
tulat „Președintele Nicolae 
Ceaușescu adoptă o pozi
ție proprie1, cotidianul 
vest-german „Frankfurter 
Allgeineine Zeitung" sub
liniază că șeful partidu
lui și statului nostru a a- 
preciat, în interviurile a- 
cordate recent posturilor- 
televiziunii olandeze, că 
în problema dezarmării 
nucleare pe continentul eu
ropean există diferite pro
puneri care trebuie luate, 
toate, în considerare.

RABAT (Agerpres) — 
Cotidianul „AI Bayane", a 
publicat sub titlul „O nouă 
și importantă inițiativă de 
pace" un .articol în car? 
se referă- la Apelul pen
tru dezarmare și pace al 
F.D.U.S., relevind faptul 
că acest document cere 
tuturor popoarelor lumii, 
tuturor forțelor democra
tice. să acționeze cu ho- 
tărire pentru oprirea 
cursei înarmărilor. în pri
mul rînd nucleare. pen
tru a asigura pacea ome
nirii.

partidului în perioada ac
tuală, precum și în vede
rea realizării planului cen
tral al economiei naționale 
pe 1982.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, Wojciech Jaruzel- 
ski, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a rostit o cu- 
vîntare.

cinismului
poarele. Ea ucide soldați". 
Este o mostră de logică 
războinică greu de închi
puit. Cum să-1 faci să în
țeleagă pe un astfel de... 
„savant" că o asemenea 
bombă, odată detonată, nu 
va alege numai soldații ?

Este inutil să mai relu
ăm și alte declarații ale 
lui Samuel Cohen, reprodu
se în parte de agenția Reu
ter, pentru că numai o sin
gură propoziție, ca cele 
arătate mai sus, ne face 
să înțelegem că doar ast
fel de minți, în care rațiu
nea doarme, puteau să ză
mislească astfel de monștri.

In fața unor poziții atit 
de net războinice și cinic- 

. umane, glasul hotărît al 
popoarelor care cer să se 
pună capăt producerii de 
noi arme, de a se stopa 
cursa nebunească a înar
mărilor, de a se trece la 
măsuri de întărire a păcii 
șl securității reprezintă 
singura alternativă cu ade
vărat umană.

S. N.

I

8,00 — 11,00 Teleșcoa- 
I lă. 11,00 Pe sub obcine, 
I la Volovăț. 11,30 Docu- 
I mentar științific. 12,20 
. Telex. 16,00 Telex. 16,05 
I — 17,15 Teleșcoală. 17,15 
1 Clubul tineretului. 18,00 
I Almanah pionieresc. 18,25

Forum politico-ideologic. 
| 18,50 1001 de seri. 19,00

întreprindarea da construcții 
căi ferate Timișoara 

șantier 34 C.C.F. Deva cu sediul în Deva, 

strada Munteniei nr. 11

organizează concurs pentru ocuparea 
postului de

- TEHNICIAN CONSTRUCTOR CU 
PROBLEME DE NORMARE SI RETRIBUIREA 
MUNCII PENTRU LUCRĂRI ÎN VALEA 
JIULUI.

Condițiile de studii și vechime sînt cele 
prevăzute în Legea nr. 12/1971 si Legea 
nr. 57/1974.

Concursul va avea loc în ziua de 10 de
cembrie 1931, ora 10.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul șantierului din Deva, strada Munte
niei nr. 11, telefon 14307 sau C.F.R. 361 
și 362.

CETĂȚENI !
Predînd sticlele și borcanele goale maga

zinelor alimentare și de legume-fructe
® Ia schimb
• contra marfă
© sau numerar

contribuiți la reintroducerea in circuitul eco
nomic a unor însemnate resurse materiale.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Bo- 
toagă Luereția. eliberată 
de Preparația Coroești. O 
declar nulă. (1203)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borcea 
Ioana, eliberată de l.M. 
Vulcan. O declar nulă. 
(1204)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Murga 
Gheorghe, eliberată de l.M. 
Parosenl. O declar nulă? 
(1205)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dor- 
neami GlT'orghe, eliberată 

ANUNȚ DE FAMILIE

COLECTIVUL Spitalului Vulcan transmite sincere 
condoleanțe familiei îndurerate pentru pierderea ful
gerătoare a celei care a fost o bună colegă

FEHER MELANIA (Crizanta). (1210)

Telejurnal. 19,25 Practic, 1 
util, gospodărește. 19,30 I 
Memoria documentelor. ■ 
l Decembrie 1918, llăsu- I 
net în inimile românilor. | 
ecou peste hotare. 19,50 

'Unire pe-un pămînt de 
pace — spectacol muzical- 
literar. 20,20 Pentru 
dezarmare și pace — o 
nouă și strălucită iniția
tivă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României 
socialiste. 20,40 Teatru 
TV : „Cronică de vitejie11 
de Dan Tărchilă. 22,10 
Telejurnal. I

de l.M, Bărbăteni. O de
clar nulă. (1206)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borc 
Iovan. eliberată de l.M. 
Paroseni. O declar nulă. 
(1209)

PIERDUT1 legitimație de 
serviciu pe numele Ma
xim Dumitru, eliberată de 
l.M. Lupeni. O declar nu
lă. (30)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Haran- 
gozo Andrei, eliberată de 
l.M. Lupeni. O declar nu
lă. (38)
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