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cursei înarmărilor, pentru în
ghețarea cheltuielilor militare 
ia nivelul acestui an și trecerea 

j treptată la reducerea lor cu cel 
j puțin 10 la sută pînă în 1985“
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OAMENII MUNCII DIN VALEA JIULUI ÎȘI EXPRIMĂ 
VOINȚA FERMĂ DE A APĂRA PACEA

Mitingul de pace de la PetroșaniIeri, dupi-amiază, orașul de reședință a municipiului a trăit din nou vibrația puternicei manifestări a conștiințelor treze, a înaltei datorii față de pre- zentul și viitorul patriei, față de destinele întregii omeniri, cărora le-au dat expresie într-un singur glas, într-o singură voință și aspirație miile de oameni ai muncii — mineri și preparatori, constructori și energeticieni — de toate vîrstele, bă; oați și femei,' elevi și studenți întruniți într-un însuflelitor miting al păcii pe stadionul Jiul din Petroșani Ca într-o vie confluență, confluența gîndurilor fierbinți de pace, libertate și a dragostei nețărmurite de via- • ță, aici s-au înttlnit fluviile umane ale lungilor coloane de demonstranți — oameni ai muncii ve- niți din orașul Petrila, de la A n i n o a s a. d<‘ la minele Dîlja și 1,1- vezeni, de la I.U.M.P. și' I.R.I.U.M.P., din șantierele de construcții, din celelalte zeci și zeci de uni- -t4ti-‘economice, comerciale v și ale cooperației meșteșu- gărești, sanitare și prestatoare de servicii, din instituții și școli.Gîndurile și aspirațiile cu care miile de partici- panți luau parte la impresionantul miting îută- rindu-și semnăturile depuse pe Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a Națiunilor Unite consacrată dezarmării, document istoric ce poartă amprenta strălucitei inițiative de pace a secretaru

lui general al partidului, tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu. se puteau citi de pe zecile și sutele de pancarte și lozinci purtate de mulțime. Cit cuprindeai cu privirea pe întinsul stadionului se puteau vedea unduind in vint steaguri roșii și tricolore, se putea vedea portretul celui mai iubit și stimat fiu al poporului, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, încadrat de lozinci ca: „Ceaușescu 
pace„Ceaușescu — 
România, pacea și priete
nia !“, „Ne mîndrim cu tot 
ce face Ceaușescu pentru 
paceSînt cuvinte ce întruchipează în cea mai înaltă expresie sentimentele pe care miile de participant! le poartă în inimi, le nutresc față de marele bărbat de stat aflat în fruntea partidului comunist. a României socialiste, a poporului nostru, promotor neobosit și înflăcărat al înțeleptei politici interne și externe a partidului și statului nostru, politică al cărei nobil țel este progresul eeonomico-social al societății noastre, salvgardarea păcii și întărirea prieteniei, înțelegerii și colaborării între toate națiunile lumii.Dînd glas prețuirii și a- probării, atașamentului nețărmurit la această politică plină de umanism revoluționar, participanții la miting își manifestă din tot sufletul, scandînd lozinci și chemări la rațiune ea „NU înarmărilor nucleare!“, „NU bombe cu neutroni !“, „Să trium

fe pacea pe planeta noastră !“, hotărîrea fermă de a da viață îndemnului dat de secretarul general al partidului în Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., de a face totul pentru a apăra cel mai nobil și prețios bun al o- menirii — PACEA. In această atmosferă de puternică trăire a sentimentului de înaltă răspundere față de destinele națiunii noastre libere și ale tuturor popoarelor lumii, față de viitorul generațiilor tinere, tovarășul Viorel Faur, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, primarul m mici- piului, a deschis mitingul. In numele colectivelor de oameni ai muncii pe care îi reprezentau, al miilor de femei și tineri din Valea Jiului, au luat cuvîntul la miting tovarășii Nicolae Dinescu, miner șef de brigadă la mina Petrila, Nicolae Oprea, cercetător la C.C.S.M. Petroșani, Voichița Micheș, președinta Comitetului municipal al femeilor, pioniera Cristina Kraktus, elevă la Școala generală nr. 1 Petroșani. In cuvîntul lor, vorbitorii au dat o înaltă apreciere noii și strălucitei inițiative românești de pace întruchipată de Apelul poporului român adresat Adunării Generale a O.N.U. Adresînd din inimă cele mai calde mulțumiri partidului, secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru această nouă și inestimabilă contribuție la cauza salvgar

dării păcii, vorbitorii și prin cuvîntul lor toți participanții la miting ș£ău îndreptat gîndurile și speranțele spre Națiunile U- nite, exprimînd luarea de măsuri grabnice pentru încetarea cursei înarmărilor, în primul rină a celor nucleare, care pot genera o conflagrație mondială nimicitoare, care pun în grav pericol pacea și securitatea omenirii, existenței însăși a vieții pe pămînt.Animați de aceste gîn- duri pline de unanimă responsabilitate față de problemele grave, față de pericolul de război șl al unei catastrofe nucleare cu care este confruntată lumea contemporană, față de cerința vitală de. a se stopa cursa aberantă a înarmărilor care generează încordarea în relațiile dintre state și situația gravă din lume — participanții la miting aa adoptat textul unei Moțiuni adresate Organizației Națiunilor Unite.Intr-o unanimitate « impresionantă, .. entuziastă, participanții la miting au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, printre altele, se spune :
„Puternicul detașament 

muncitoresc din Valea 
Jiului, în frunte cu comu
niștii, toți cei ce muncim

(Continuare în pag. a 3-a)
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SESIUNEA SPECIALA A ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U.

NEW YORK 
însuflețiți de profunde sentimente de respon

sabilitate față de viitorul omenirii, miile de parti- 
cipanți la marșul păcii care s-a desfășurat în ora
șul Petroșani, vechi centru minier al României so
cialiste, își exprimă convingerea că problemele în
scrise pe ordinea de zi a celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite consacrată dezarmării, vor fi exami
nate cu atenția și înțelegerea pe care Ie reclamă, 
că se va da dovadă de rațiune și răspundere, adop- 
tîndu-se un ansamblu de măsuri practice, în con
sens cu dezideratul popoarelor de a se elimina 
pericolul războiului și a se promova destinderea, 
cooperarea și pacea în întreaga lume.

Ne exprimăm speranța că actuala sesiune spe
cială va contribui la găsirea unor măsuri de dezar
mare, atît de necesare în actualele tensiuni inter
naționale favorabile introducerii unei noi generații 
de arme costisitoare, destinate morții. Asistăm la o 
gravă deteriorare a relațiilor internaționale și la o 
nouă escaladare a cursei înarmărilor, Apreciem că 
dacă această tendință se continuă, dacă oamenii 
politici de decizie, guvernele statelor nu vor acțio
na într-un spirit nou, de colaborare și înțelegere, 
tensiunile internaționale vor ti și mai grave,; iar 
umanitatea va fi confruntată cu un nou război mon
dial pustiitor.

Conform cu Charta Națiunilor Unite și cu pres
tigiul ei mondial, organizația și organele ONU tre
buie să contribuie mai mult la întărirea voinței 
statelor membre de â negocia toate neînțelegerile, 
de a elimina pericolul unui nou război care ame
nință viața a miliarde de oameni. Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să promoveze un climat nou 
în viața internațională, pentru întronarea păcii și 
a securității, contribuind, astfel, la created unui 
climat poliție favorabil negocierilor fructuoase.

împreună cu întregul popor român, pârtiei pan * 
ții la marșul păcii din Petroșani — România aș
teaptă ca actuala sesiune specială a Adunării Ge
nerale a ONU să se înscrie ca un eveniment in 
acțiunea de întărire a încrederii între țări, în cre
area securității internaționale prin înghețarea și 
apoi reducerea armamentelor, în primul rînd nucle
are, pentru a crea o pace trainică, favorabilă mun
cii libere, progresului și colaborării în lume.j Petroșani, 15 iunie 1982
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„Poporul român, alături de toate popoarele lumii, cere să se acționeze cit mai grab nic acum, pînă cînd nu este prea tîrziu 9 pentru a se asigura dreptul fundamental al oamenilor—dreptul la pace, Ia viață, la libertate!4*
știința înaltei datori 
patriei, față de deși

■A*r-

OAMENII MUNCII
(Din Apelul poporului român adresat 

sesiunii speciale a Organizației Națiunilor 
Unite consacrate dezarmării). I își exprimă voința fe

GINDURI FIERBINȚI DE PACE„Doresc ca voința noastră de pace, a minerilor din Valea Jiului, a tuturor oamenilor muncii din municipiul nostru și din întreaga țară, voință pe care de altfel am întărit-o prin semnătura de- . pusă pe Apelul poporului român la .sesiunea nu specială a O.N.U. pentru dezarmare să fie transmisă de delegații noștri la această sesiune. Numai tivind în liniște și pace, clădind o lume lată arme, fără teama unui război pustiitor putem asigura un viitor prosper pentru copiii noștri, pentru întreaga națiune. Fabuloasele sume investite unim într-un singur an în aceste arme pustiitoare putea hrăni ne de copii meni de pe Terra care suferă aceea inima ceastă lor și îmi exprim adezi- 1 unea totală față de politica de pace pe care o duce partidul și statul nostru, politică inițiată de neobositul nostru conducător și militant pentru pace, tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al partidului".
Zoltan FARAGO, 

miner, șef de brigadă 
la I. M. Dîlja

pare din Petroșani, de a trăi și munci în liniște, fără pericolul unui război nuclear. Dorim pace nu război, dorim să clădim o viață nouă și fericită în România, dorim să lăsăm copiilor noștri o planetă care să mai fie amenințată niciodată de pericolul războiului".
Dumitru SAlAGEAN, 
lăcătuș, șef de echipă, 

I.U.M.P.

deții, oameni dornici de pace, înțelegere, prietenie. Și acum, mai mult ca oricînd în istorie, sîntem uniți împotriva unui mare dușman al omenirii — războiul. Inițiativele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Apelul poporului român pentru pace constituie motive de mîndrie patriotică pentru fiecare dintre noi că sîntem implicați procesul de apărare

ar militași oa-de subnutriție. De doresc din toată să fie oprită a- cursă a înarmări-

„Acum, cînd pericolul unui război nuclear este tot mai măre, noi ne‘ glasul cu glașui întregii țări, al tuturor popoarelor iubitoare de pace din lume și spunem un NU categorie războiului, un NU hotărît bombelor. cu neutroni. Dorim o Europă care să nu mai fie amenințată de pericolul unui război, o Europă a înțelegerii și colaborării".
Adrian AVRAMUȚIU, 
maistru, I.RXU.MJP.

în 
a celui mai de preț bun al omenirii — Pacea'".

Prof. Eugen BARBU,
Școala generală nr. 1 

Urieani

„Lucrăm sub pămînt dar ne place viața pe; pămînt. Pacea înseamnă viață, este fericirea în sinul familiei și al colectivității, este viața lipsită de grija zilei de inline, lipsită de groaza u- nei noi conflagrații, care ar secera vieți și distruge civilizația. Auzim sau citim în presă despie fo-. carele de război care e- xistă la. această oră în lume și ne îngrijorează orice știre.Aici, la noi în România, unde, sub conducerea . înțeleaptă a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaiișescu, Minerul nostru de Onoare, muncim în pace pentru progresul națiunii. Alături de toți oamenii Văii, de întregul nostru popor, alături de toți iubitorii de pace din noastră lume, îmi exprim ade-

i
i

„Am semnat Apelul tre sesiunea specială O.N.U. cu sentimentul că : sînt chemată să particip, împreună cu milioane și milioane de oameni, la rezolvarea unei mari probleme a lumii contemporane : crearea unui climat trainic de pace. Vreau să-mi cresc cei doi copii liberi și fericiți, în- tr-o țară liberă, intr-o lume a păcii, colaborării și prieteniei. împreună cu toți oamenii din patria noastră îmi dau seama că ne aflăm intr-un moment hotărîtor al istoriei, cînd trebuie să ne unim și să luptăm împotriva înarmărilor, în primul rînd nucleare, care pun în pericol pacea. Am auzit multe despre dezastrul de la Hiroshima. De aceea spun din toată inima, ca mamă și ca femeie, NU hotărît bombelor atomice. NU războiului ! Numai în pace ne putem bucura de munca noastră, ne putem crește și educa copiii pentru a înfăptui grandioasa operă de construcție socialistă". ;

ca- a

„Astăzi tineretul din Valea Jiului’ își întărește prin participarea la marele miting ăl păcii, semnătura pe Apelul , de pace al poporului român. Fie ca glasurile noastre, ale tineretului din țara noastră să fie auzite și de participanții la sesiunea ; specială a O.N.U. consacrată dezarmării, și să fie întreprinse în numele rațiunii și al dreptății pe pămînt, măsuri concrete pentru mare, tăzi netă hui care
dezar-Tineretul de as- își dorește o pla- ferită de orgiile u- război nuclear în nu vor mai fi niciînvinși, nici învingători. Vom lupta cu tot elanul nostru tineresc pentru instaurarea, păcii pe pămînt, pentru fericirea bunăstarea noastră". Și

„Menirea noastră, a medicilor este de a veghea la sănătatea și viața oamenilor, de a contribui la creșterea unui tineret viguros. Nobila 1 .~ ______,   ,___ .......profesiune este de a sal- ■ ziunea la nobilele acțiuni va viețile omenești și cu acest gînd am venit la marele miting de pace din municipiul nostru. Mă alătur din toată ființa milioanelor de oameni de toate vârstele și toate profesiile care și-au depus semnătura pe Apelul pentru pace al impurului român adresat sesiunii speciale a O.N.U. pentru dezarmare. Prin natura profesiei noastre, pline de umanism sîntem împotriva războiului rece, a armelor atomice,’ aducătoare de pierderi ireparabile omenirii, de a- ceea îmi alătur și eu glasul milioanelor de oameni de pe Terra spunînd un NU hotărît războiului".
Dr. Imre kORUZSI, 

medic, Spitalul municipal 
Petroșani

întreprinse pentru salvgardarea păcii pămîntului și liniștii sub soare. Mi- am pus semnătura împreună cir toți ortacii mei pe Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a O.N.U. consacrată dezarmării, eu convingerea că trebuie să triumfe glasul rațiunii, pe pămînt trebuie să se planteze flori pentru bucuria oamenilor, nu baze militare pentru distrugerea lor".
Aurelian PIPAN, 

miner, șef de brigadă 
sectorul I, I.M. Livezeni

I

i
I

A
\
i
i
i

I
I
I Stopați cursa înarmării

î

I

ț
I

ț

î
I
*
I • "| impresionantul mi

Ileana VERȘANSCllI,
electrician,

G. C. L. PetroșaniI.„în numele păcii Și al dreptății pe planeta Pămînt, exprim gîndurile sutelor de oameni ai muncii de la I.U.M.P., care participă astăzi la miting de

Alexandru KEKI, 
lăcătuș specialist, 

stația C.F.R. Petroșani

„Sini tînăr și vreau cerul tinereții mele și colegilor mei de generație să nu fie umbrit de norii negri ai războiului. Sînt căsătorit de curînd, am o fetiță, sîntem fericiți. Pacea este mai mult decit își pot dori oamenii, este visul de aur dintotdeauna și trebuie să devină profesiunea de credință a tuturor popoarelor. Este momentul ca glasurile lumii care cer pacea să fie auzite de cei ce investesc mi-, liarde de dolari pentru producerea de arme so- putea ori

ca al

„Istoria patriei noastre este străbătută de o constantă luptă a poporului pentru libertate, independență și pace. Numai astfel, în timp de pace, le spun elevilor mei, s-au putut crea valorile trainice ale civilizației. Odată cu educația patriotică, la care contribuie în bună măsură cunoașterea istoriei, le formez sentimentele de prețuire față de celelalte popoare, însuflețite de a- celcași idealuri ca și noi. Am semnat Apelul poporului român către sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, cu convingerea că particip e- fectiv la scrierea unei noi epoci istorice, o epocă în care sunetul sinis
tru al armelor este în- Vladimir DUMITRAȘCU, 
vins de vocile unite ale lăcătuș, sectorul VIII, oamenilor de pretutin- I.M. Lonea

fisticate care ar distruge de cîteva planeta noastră.Partieipînd la mare 1 .1.1. „ 1__.gîndurile tuturor oamenilor de bună credință, întregului nostru popor îmi exprim adeziunea la A- pelul adresat de poporul român sesiunii speciale a O.N.U. consacrată dezarmării, la poziția constructivă a României, a conducătorului său încercat, părintele și prietenul tinerei generații, tovarășul Nicolae Ceaușeseu".

acestmiting îmi alătur

oamenilor de pretutin-

-„în cei peste 36 de ani de activitate la prepâ- rația de cărbuni din Petrila am cunoscut atît orgiile nefaste ale războiului cit și munca pașnică a poporului român care, condus de partidul comunist și-a construit o viață liberă, 0 patrie socialistă eu renume în rîndul națiunilor lumii. Dezaprob ' cu fermitate escaladarea cursei înarmărilor și a războiului. Mă alătur milioanelor de . oameni cinstiți cu toată ființa punîndu-mi semnătura pe Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a Organizației Națiunilor Unite consacrată dezarmării și păcii. Ca participant ia impresionantul miting al păcii din Valea cărbunelui să facem să fie auzită voința noastră de ptice, pentru generațiile viitoare, iar cuvintele război, bombe, să fie scoase din vocabularul limbilor de pe glob. Vom face totul ca politica de pace a partidului și statului nostru, a conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să aibă ecou în întreaga lume".
Aurel IANCU, 

șef echipă, preparați» 
Petrila, secretar al 

organizației de bază nr. 6
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împreună cu, ortacii mei, cu întregul colectiv de la mina Petrila sprijinim din toată inima noua inițiativă.,de pace a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaiișescu, și susținem cu hotărîre Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a O.N.U. consacrată dezarmării. Consider că nu există ceva mai scump și mai nobil pentru poporul nostru, pentru popoarele Europei și ale întregii lumi decît PACEA, de care oamenii muncii, copiii noștri, noi minerii, avem atîta nevoie.Am simțit de mic co

pil urmările îngrozitoare popoareltale războiului, cpnsecin- civilizațiițeie lui nefaste, Sînt în ca acestmăsură să fac o compa- să se alarație între acele vre- țelor promuri de cruntă mizerie ță pentriși nesiguranță, și cele dare.pe care le trăim astăzi Hotărî) într-un climat de pace și mineriloi libertate. Dar norii raz— > action boiului au apărut din m>mcnou. Noi, cerem răspicat.' - —S Z oprirea cursei înarmări-" elor, eliminarea totală a țiațjva <armamentului nuclear de ducătoriipe continent și din întreaga lume. Organizația Națiunilor Unite, conducătorii tuturor statelor și guvernelor reuniți în sesiunea specială poartă o înaltă răspundere în fața
Minerul Văii J Nicolae

Nicol 
miner, 

I.

Cerem răspicat liniște și f 
pe planeta Pămînt!în aceste zile cînd natura își pregătește rodul său bogat, noi, copiii țării ne împletim glasurile cu cele ale părinților, ,eu ale celui care veghea

ză la fericirea și viitorul nostru — partidul și conducătorul său iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. :Ne-am născut intr-oțară . unde grija pentru
om ești Din ace om, pe i la 'de trici,Ceaușes în num tre soc porului sesiunii nizației cpnsacr Cerem sul no; fie pai cire pc Oami glasul riei ca rile di ria de sînteți ridicaț ceea c —■ răz țl-ne < viață, pilărie viitor vilizaț mîlne.

Cri 
elevi 

n
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îață de prezentul și viitorul 
nele întregii omeniri 
DIN VALEA JIULUI 
mă de a apăra pacea

„în numele existentei oamenii^ al viitorului 
umanității, ne adresăm Organizației Națiunilor 
Unite, tuturor statelor și popoarelor cu chemarea 
de a trece peste orice considerente și obstacole 
și de a hotărî oprirea cursei înarmărilor".

(Din Apelul poporului român adresai 
I sesiunii speciale a Organizației Națiunilor
i Unite consacrate dezarmării).

Vrem liniște
De-ain, din- Valea de cărbune p, ■

| Trimitem lumii azi chemare
I Cu vis înalt și gînduri bune,

!Să fie liniște sub soare !
Pămîntul poate să trăiască

IȘi fără arme nucleare.
Copiii trebuie să crească . "
în. liniște sub soare.1

I Gîndeaseă lumea ca un singur om 
Gândească omul ca întreaga lume,

I Să ne unim ca ramurile-n pom !
Să semnăm, milioanele de nume !

. Nai, care dăm lumină și căldură,
I Cu brațe tari, cu fruntea în sudoare,
a Semnăm cu toții într-o- semnătură
) Să fie liniște sub soare !

sub soare! j

Voința noastră e voința lumii f
Și vrerea celor mulți nu moare, 1
De la copilul string la pieptul murm I
Pîn’‘la cei cu tâmplele cărunte. ’
Vrem liniște sub soare ! i
Vrem lanul să rodească pentru noi , I 
Vrem păsările Să mai .ciripească
Vrem munții noștri, presărați cu oi .1
Vrem cântecele să ne-nveselească ' I
Vrem case mîndre și grădini în-floare!. | 
Vrem liniște sub soare ! |
Dați foc la gîndurile negre, ■Să fie pace-ntre popoare I
în numele conștiințelor integre 5
Vrem liniște sub soare!

Mircea Bl JORESf V I

Mitingul de pace de la
Petroșani

Pentru salvgardarea libertățiiviitorului ane. Doresc nt al meu •uturor forte care lup- 
i și destin-oastră, a de a întări i noi fapte el'.iț’t, pentru t dm~"tm<-' ită a con- ostru iubit, Inoare al tovarășuleseu.
NESCU, 
e brigadă, 
itrila

Alături de fiicele și fiii pămintului strămoșesc al patriei, și femeile din Valea Jiului își exprimă hotărîrea de a a- păra bunul cel mai de preț al omenirii — PACEA. în humele dreptului nostru la viață, la pace, aprobăm din tot sufletul Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a Organizației Națiunilor Unite. Dăm totodată expresie mîndriei patriotice că a-

și vieții popoarelorînarmărilor. în numele miilor de femei și mame din Valea Jiului, in numele milioanelor de copii care de abia au văzut lumina soarelui, spunem DA păcii, dezarmării și eliminării armelor nucleare de pe continentul european și din ori- pe acest pă-

ceastă nouă și strălucită inițiativă românească este opera inestimabilă a secretarului general al partidului, t o va rășul Nicolae Ceaușescu, proeminent om de stat al timpului nostru, recunoscut și prețuit in toată lumea pentru consecvența cu care militează pentru salvgardarea păcii, pentru apărarea vieții și libertății tuturor popoarelor. Cu aceste gînduri spunem un NU hotărît
care loc de mint.

Voichița 
președinta 
municipal

MICHES, 
Comitetului 

al femeilor

cire

țel suprem, rijă pentru pi, generale a paul Nicolae prezentat, țiunii noas- Apelul pori adresat ile a Orga- nilor Unite dezarmării, it prin gla- îrbinte să ște și ferita Pămînt. ri, ascultați *, al copilă- ire ■ dreptu- îentru dato-Și dacă ivărat mari, ipotriva a ste omenesc asigurata pace, la ■tate, la co- ,ă, la un pentru ci- azi și de

Oamenii de știință să-și pună cunoșt nțele 
numai in slujba omuluirășul Nicolae Ceaușescu, militează neabătut pentru a opri Cursa înarmărilor si pentru folosirea fondurilor destinate războiului in scopul dezvoltării, al colaborării rodnice și pașnice între popoarele lumii.

Luptind pentru pace, luptăm pentru viață, iar noi, cercetătorii, toți lucratorii Centrului de eer- securitate con- care care pro-
cetare pentru minieră o facem cu vingerea oamenilor prin profesiunea pe au îmbrățișat-o și-au pus să ocrotească oamenii din subteran, să le creeze condiții optime de muncă. Nu poate fi om de știință, Cercetător 
sau proiectant cel care își pune capacitatea creatoare în slujba celei mai îngrozitoare orgii — războiul. Dorim din tot sufletul ca milioanele de

oameni de știință din întreaga lume șă-și îndrepte gîndurile curate spre propășirea omenirii.Vrem pace pentru noi, pentru copiii noștri, pentru toți copiii lumii I Vrem pace pe întregul pămînt, vrem: să muncim inîn aceste gîndul nostru cat de
pace ca liniște.momente este încăr-recunoștință 'pentru dăruirea și responsabilitatea, pentru pasiunea cu care secretarul genera] al partidului, tova-

CETĂȚENI!

Nicolae OPREA,
cercetător științific, 

C. C. S M. Petroșani

•Urmare Un pag l) 
și trăim în această vatră 
de cărbune și istorie revo
luționară, am trăit senti
mente de profundă mîn- 
drie patriotică și de mare 
satisfacție aflînd despre 
noua și nobila inițiativă 
românească de pace, ce
vine să trezească conștiin
țele intr-un moment de
grea încercare pentru o- 
menire. Cu conștiința fap
tului că ne facem înalta 
datorie față de prezentul 
și viitorul luminos al pa
triei, față de cauza socia
lismului și comunismului, 
fată de destinele întregii 
omeniri, aprobăm întruto- 
tul Apelul poporului ro
mân adresat sesiunii spe
ciale a Adunării Generale 
a O.N.U., consacrată de
zarmării. Semnînd Apelul 
pentru dezarmare, ne în
dreptăm un fierbinte gînd 
de prețuire și adincă re
cunoștință către dumnea
voastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, a- 
dresindu-vă din adîncul 
inimilor cele mai calde 
mulțumiri pentru răspun
derea cu care militați cu 
neclintită consecvență pen
tru salvgardarea păcii, 
pentru apărarea dreptului 
fundamental al oamenilor 
de pretutindeni, al tuturor 
popoarelor — dreptul la

pace, la viață, la libertate 
și independență națională.

Noi, oamenii muncii din 
Valea Jiului ne unim gla
sul și aspirațiile de pace 
și libertate cu cele ale în
tregului nostru popor, an- 
gajîndu-ne de a vă urma 
cu credință și atașament 
nețărmurit în tot ceea ce 
faceți ca neobosit apără
tor al cauzei păcii, a socia
lismului, libertății și vieții 
pe pămînt. Animați de 
aceste gînduri, vom trans
pune cu fermitate în via
ță orientările de însemnă
tate istorică din Expune
rea la Plenara lărgită a 
C C. al P.C.R. din 1-2 iu
nie, tot ceea ce dumnea
voastră, mulț stimate to
varășe secretar general, ne 
îndemnați să facem pen
tru triumful politicii in
terne și externe a parti
dului și statului.

Sub imboldul acestor ho- 
tărîri, al voinței și fermi
tății muncitorești de a a- 
păra pacea spunem un NU 
răspicat cursei înarmărilor, 
politicii pregătirilor de 
război. în numele dreptu
lui la viață — cel mai no
bil și mai de preț bun al 
omenirii — spunem DA, 

din întreaga noastră fiin
ță inițiativelor de inesti
mabilă valoare lansate de 
dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae

Ceaușescu, menite să mo
bilizeze conștiințele, toate 
forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume pentru 
a bara calea unei confla
grații nimicitoare,

Purtînd în inimi aceste 
gînduri și sentimente de 
profundă prețuire și recu
noștință față de înțeleaptă 
politică internă și externă 
a partidului și statului 
nostru — politică pusă în 
slujba progresului econo- 
mico-social ; și bunăstării 
întregului nostru popor —• 
vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae f 
Ceaușescu cft noi, oamenii 
muncii din Valea cărbune
lui vom fi mereu în pri
mele rînduri ale bătăliei 
pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, a hotă- 
rîrilor Congresului al 
XII-lea, pentru realizarea 
cu succes a obiectivelor 
cincinalului actual. Cu to
ții, cei ce muncim în Va
lea Jiului și în primul . 
rînd minerii, ne angajăm 
solemn față de dumnea
voastră, Minerul de Onoa
re al Văii Jiului, de a în
tări semnăturile puse pe 
Apelul pentru pace prin- 
tr-o muncă fără preget, 
pentru a da patriei cît 
mai mult cărbune, pentru 
a contribui la progresul și 
prosperitatea României so- 
cialiste“. *

itAKTUS, 
a generală 
etroșani

eți să răsune tot mai puternic în lume 
v>. fiicelor și fiilor milenarului pămînt 
al patriei de a se face totul pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru realizarea 
dezarmării, și în primul rînd a dezarmării 
nucleare !



MIERCURI, 1G IUNIE 1982

Devalorizarea francului francei
consacrată dezarmării

Sesiunea Adunării Generale a ONU
v

flate pe agenda sesiunii, majoritatea vorbitorilor au dat expresie îngrijorăriiNAȚIUNILE UNITE 15 —- Trimisul Agerpres, Nea- gu Udroiu, transmite: La ... _ .sediul din New York al popoarelor lor în legătu- Națiunilor Unite continuă dezbaterile generale ale celei de-a doua sesiuni a Adunării Generale consacrate dezarmării. Expri- mînd pozițiile de principiu ale guvernelor lor în legătură cu problemele a-
ră cu proporțiile uriașe atinse de cursa înarmărilor, pronunțîndu-se pentru adoptarea neîntîrzia- tă a unor măsuri concrete care să stăvilească a- ceastă competiție, să inaugureze un proces real, e-

fectiv, de dezarmare, primul rînd de dezarmare nucleară?Au luat cuvîntul ministrul afacerilor externe al Indiei, P.V. Narasimha Rao, președintele Republicii Panama, Aristide Royo, cancelarul R.F. Germania, Helmut Schmidt ministrul de externe R.P. Polone, Jozef Czyrek.Și al
Evoluția conflictului anglo-argentinian

LONDRA 15 (Agerpres). — Primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, a anunțat luni seara în Camera Comunelor că luptele au încetat în Insulele Malvine (Falkland) la ora 24 (GMT) ca urmare a predării trupelor argentiniene din Port Stanley (Puerto Argentine) — relatează genți a Reuter.La Londra s-a mesajul transmis tlanticul de Sud neral ul Jeremy
a-publicat din A- 

de ge- _____ , Moore, comandantul forțelor - terestre din Malvine, în care se arată că „generalul argentinian Mario Menen
dez a acceptat predarea tut cor forțelor argentiniene de pe insulele o- rientală și occidentală din Malvine, împreună cu e-

chipamentul lor militar". Mesajul difuzat la Londra precizează că „sînt în curs aranjamente în vederea regrupării soldați- lor spre a fi repatriați în Argentina, pentru a aduna toate armele și echipamentul și pentru a dezamorsa munițiile".
★

BUENOS AIRES 15 (A- gerpres). — Agențiile internaționale de presă

în

ternaționale de presă a- nunță că ostilitățile militare dintre Argentina și Marea Britanie declanșate la 2 aprilie în legătură cu recunoașterea suveranității argentiniene asupra Insulelor M a 1 v i n e (Falkland) au încetat în noaptea de luni spre marți. După luptele purtate în ultimele zile, trupele bri

tanice au pătruns zona propriu-zisă a capitalei arhipelagului — Puerto Argentine (Port Stanley). La 14 iunie, comandantul forțelor britanice de intervenție în Malvine, generalul Jeremy Moore, și comandantul garnizoanei militare argentiniene de la Puerto Argentino, generalul Mario Menendez, au angajat negocieri cu privire la condițiile de încetare a focului și de retragere a trupelor din Malvine.Un comunicat al Statului major comun argentinian precizează — potrivit agenției E.F.E. — că textul documentului convenit de cei doi comandanți militari urmează să fie publicității.

PARIS 15 (Agerpres),’—■ Intr-un comentariu consacrat recentei devalorizări a francului francez în cadrul sistemului vest-european, France Presse scrie : „ un an, rata de creștere a prețurilor a fost de 14 la sută, și această inflație a limitat Franței, piețe și a suferit un dezechilibru crescînd al schimburilor sale comerciale. Din cauza acțiunilor speculative, în ultimele luni Parisul a încercat o apărare ruinătoare a cursului de schimb al francului pentru a-l menține în li-

monetar agenția „De
competitivitateacare a pierdut

mitele de fluctuație ale sistemului monetar (vest)eu- ropean. O reajustare a priorităților devenea astfel inevitabilă,Referindu-se la implicațiile devalorizării francului francez, agenția menționată scrie : „Concret, devalorizarea francului se va traduce prin scumpirea importurilor, dar și prin- tr-o reducere a prețului produselor la exporturi, care sînt calculate în dolari, ceea ce va. stimula activitatea economică. în special în industria automobilului, supusă unei a- cerbe concurențe vest-ger- rnane".

dat
Prezența militară israeliană pe teritoriul libanez

determină o puternică neliniște la Beirut
BEIRUT 15 (Agerpres). 

— în ciuda calmului din 
ultimele 24 de ore în Li
ban, absența unei soluții 
politice ca urmare » a- 
gresiunii și prezenței mi
litare israeliene pe terito
riul libanez determină o 
puternică neliniște la Bei
rut — relevă agenția Fran
ce Presse. în același timp, 
ge consolidează dispoziti
vul militar al armatei is- 
raeliene în jurul Beiru
tului — informează agen
țiile internaționale de pre- 
să. O coloană de 338 de 
vehicule blindate Israeli
te au fost deplasate dins
pre sudul libanez pentru

a ocupa poziții în zonele 
Baabda, Hadeth și Ain Sa
ade, înălțimi ce domină o- 
rașul Beirut din est și 
sud-est. De asemenea, tru
pele israeliene continuă să 
ocupe pozițiile evacuate 
de trupele din cadrul For
ței arabe de descurajare 
pe șoselele ce leagă Bei
rutul de Damasc. Peste 90 
de tancuri israeliene au 
fost deplasate în apropie
rea palatului prezidențial ■> 
de la Baabda — anunță 
postul de radio oficial li-

. banez. ■< a'■ 'Pe de altă parte, agenția palestiniană de presă

Wafa a făcut cunoscut Yasser Ârafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a vizitat pozițiile forțelor comune palestiniano-progresiste libaneze din partea de vest a Beirutului și din suburbia de sud a capitalei.Potrivit aceleiași surse, marți, forțele israeliene, staționate la Baabda au folosit rachetele asu- pra cartierelor Hay, El Soullom și Bourj El Ba- rajneh, situate în partea de sud a Beirutului.

că

«om lacca, una dintre cele mai solicitate căi de navigație^-Kyodo, cat al

FILMEPETROȘANI — 7 No-iembrie ; Destinația :Mahmudia ; l ni re a: A-cum 20 de anPETRILA : Familienouă.LONEA : Totul estedragoste .ANINOASA : Acțîu-nea „Fulgerul circular".VULCAN — Luceafă-rul: Soțul ideal.LUPENI — Cultura!:Superpolițistul ; Mun-cRoresc : Cină intreprieteni.URICANI : Fontama»ra I-II.
TV16,00 Telex.16,05 Muzică foarte...tinără.16,25 Civica.16,50 Viața școlii. O zi-muncă la Liceuldin Scornicești.17,25 Un vast programinformează agenția citind un comuiri- guvernului nipon 17,40

MINISTRUL ISRAELI- 
AN DE EXTERNE. Yitzhak Shamir, aflat în vizită la Paris, a avut, marți, convorbiri cu omologul său francez, Claude Cheysson, informează a- genția France Presse. Potrivit purtătorului de ou- vînt de la Quay D'Orsay, Claude Cheysson a reafirmat poziția franceză, potrivit căreia „o pace durabilă nu este posibilă în O- rientul Mijlociu fără un viitor normal pentru poporul palestinian", Cheysson a amintit interlocuto
rului său israelian con
damnarea de către Franța a invadării Libanului, care constituie o violare a normelor de drept internațional. #

GUVERNUL CHILIAN a hotărît devalorizarea monedei cu 18 la dolarul ritate a 46 tă ta pesos de 39 anterioară.

naționale, pesoul, sută tn raport cu S.U.A. Noua fost stabilită per un dolar, pesos, cit era
pala fa- ra-

JAPONIA, Singapore, Malayezia și; Indonezia au elaborat, împreună, o nouă hartă a strîmtorii Ma-

POTRIVIT datelor Biroului central de statistică al Suediei, în primul trimestru al anului în curs în țară au dat faliment aproximativ 1 500 de firme, ai căror muncitori . și funcționari au completat armata șomerilor, ce numără în prezent 116 000 persoane

17,5018,00
de activitate poli- tico-ideologică. Masă rotundă. -c ■ Tragerea Prono- expres.1001 de seri, închiderea programului.Telejurnal.Pentru dezarma-20,0020,30 re și pace. Poziția activă și constructivă a României, a președln- telui NicolaeCeaușescu.Actualitatea economică.Muzică pop nară. Teleci nemateca:
„Substituirea".Producție a studiourilor franceze.Telejurnal.

20,4020,5021,00
22,25

întreprinderea minieră Livezeni
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi1 — șef birou programare, pregătire și 
mărirea producției

— maistru atelier mecanic
■■ șef raion lucrări miniere investiții

Condițiile de participare sînt cele prevăzu 
te în Legea nr. 12/1971.

Concursul va avea loc în ziua de 28 iunie 
1982, ora 9, la sediul întreprinderii.

««■■■■■■■■■■■■••■■■■•■■•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa■■■■(limamuti••aiaiam

TELEX •TELEX^TELEX »TELEX«TELEX f>in f\ecar* formație, trașila sorți cu un sfert de ora înainte de încheierea meciului Argentina — Belgia, au fost negative, a anunțat un purtător de cu- vînt al Comisie} antidoping a F1FA,
★Portarul reprezentativei Scoției, Alan Rough. ■ nu prea apreciază calitatea mingilor „Tango-Espana" folosite la „El Mundial". „Aceste baloane Jșl schimbă traiectoria, pentru că

EL MUNDIAL ‘82

MADRLD 15 (Agerpres). — Referindu-se la partida Brazilia — URSS, unul dintre derbyurile competiției, disputată luni seara la Sevilla, corespondenții agențiilor de presă, pre- zenți la turneul final al campionatului mondial de fotbal din Spania, remarcă victoria dificilă, darmeritată a triplei campioane mondiale, în fața u- riel echipe sovieticefoarte bun nivel.„După golul. înscris minutul 33 de către sovieticul Bal, la care e contribuție a avut și lipsa de inspirație a portarului brazilian Waldir Perez, Brazilia, nu prea convingătoare pînă atunci, risca să

dein

împărtășească soarta Argentinei, învinsă cu o seară înainte de Belgia", arată agenția France adăugind: „Dar brazilienii,mai puțin jenați de căldura sufocantă, au deve- mai realiști în repri- secundă și, ' încurajați masiva galerie carioca, pus apoi stăpînire pe joc. In minutul 74 s-a în- tîmplat ceea ce era logic să se întîmple: Socrates a obținut egalarea cu un șut formidabil «la păianjen», iar Eder l-a imitat cu două minute înainte de sfîrșitul meciului, înscriind tot cu un șut de la distanță".După formației Santana, cest meci tre cele mal bune pe care am avut ocazia să-1 văd la un campionat mondial. A fost o întîlnire foarte dificilă pentru noi, avînd de luptat mult timp pen-

bitza de au

meci, antrenorul Braziliei, Tele a declarat: „A- a fost unul din-

tru a întoarce rezultatul după greșeala portarului Waldir Perez. în repriza a doua am cerut jucătorilor mei să riște totul, chiar dacă echipa sovietică ar fi avut astfel posibilitatea să mai înscrie încă un gol". Jucătorul sovietic Civadze a spus, la rîndul său : „Am trecut foarte aproape de un mare rezultat. Logic, arbitrul ar fi trebuit să ne acorde un penalty, în prima repriză. Brazilia merită, cu toate acestea, reputația de favoritul numărul 1 al acestui campionat mondial".
MADRID 15 (Agerpres). — Turneul final al Campionatului mondial de fotbal a început abia de cî- teva zile, dar Italia se poate deja mîndri cu un. titlu suprem; Renzo Frig- nani a cîștigat campionatul mondial de fotbal cu nasturi, organizat, cu par

Selecționata de fotbal a Austriei a susținut uri ultim meci de verificare, vest- jucind în orașul Candas, în compania unei echipe locale. In excelentă dispoziție de joc, fotbaliștii a- ustrieci au învins cu neobișnuitul scor dc 17—1.
•irPrezent la partida inau- sînt prea umflate, ceea cegurală a „El Mundialului", va pune mari probleme lacelebrul fotbalist portu- ................................

ghez Eusebio, golgeterul turneului final din 1966, din Anglia, n-a fost deloc ‘impresionat de argentinianul Diego Maradona. „Maradona nu este un nou Pele, a declarat Eusebio. Mai are mult de învățatPe de altă parte, nu l-am C;U1 de debut al formației

ticiparea reprezentanților a 23 de țări la Barcelona, în finală, Frignani l-a întrecut cu 2—1 pe germanul Horst Becker. La juniori, partida decisivă a fost dramatică :■ Joseph Bonfante, din Gibraltar, cîștigîhd în fața francezului Bruno după prelungiri și tarea penaltyurilor partajare.
★Mascota vie a formației Kuweitului, o cămilă, este în aceste zile una dintre cele mai căutate de fotoreporterii prezenți la „El Mundial", care sînt foarte satisfăcuți de modul liniștit în care subiectul favorit pozează. Explicația este aceea că actuala mascotă nu se află pentru prima dată în centrul atenției, respectiva cămilă fiind folosită într-un film, intitulat „Mesajul", cu Anthony Quinn în rolul principal. supuși cite doi fotbaliști 500.

Bebray execuție de

recunoscut pe Mario Kempes, mult mai șters decît în 1978, în Argentina. In schimb, belgienii au constituit o surpriză plăcută".Primele patru controale antidoping, la care au fost

'centrările. înalte", a. declarat Rough,Golgeterul echipei de fotbal a Kuweitului, Jasem Yacoub, s-a refăcut complet după accidentul suferit la sfîrșitul săptămînii trecute și va evolua în ne-sale la Campionatul mon- ■ dial. în cei 10 ani de cind a devenit international, Jasem Yacoub a înscris 125 de goluri, punctele înscrise de el în toate competițiile la care a participat depășind cifra de
«EOACpA $l 4DMSNISIRARA i Petroșani, ctc. Nlcotae Băle eseu - % telefoane 416 62 (secretariat), lin 63, 424 64 (secții). TIPARUL : Tipografie Petroșani, str N 8ă*.-escu - 2.


