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Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat un 

mesaj președintelui Statelor Unite ale Americii,

Șl AL CONSIL» POPIOR MUNICIPAL
Ronald Reagan
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1000 tone de

Glorioasei aniversări
a partidului, 

cinstirea faptelor
de muncă

Experiența colectivului demonstrează

e-
Văii 
noi

cărbune 
peste plan

Puternic mobilizați 
de dorința fierbinte de 
a întîmpina glorioasa a- 
niversare a partidului 
cu fapte de muncă 
xemplare, minerii 
Jiului au înscris
succese în cronica în
trecerii pentru a da ță
rii cît mai mult cărbu
ne.

• Luni, 14 aprilie, MI
NELE LONEA, PARO- 
ȘENI, LUPENI ȘI U- 
RICANI au extras, îm
preună, 1000 tone de căr
bune peste prevederile 
de plan ale zilei.

• Cele mai mari de
pășiri le-au obținut MI
NERII DE LA LONEA 
(372 TONE) ȘI PARO- 
ȘENI (268 TONE). ;

La baza producțiilor
superioare stau creșterile

de productivitate

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, marți dimineața, pe 
Roger Kirk, ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii 
la București, în legătură 
cu .situația deosebit de 
gravă care s-a creat în Me- 
diterana. ■

Președintele României, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat, prin 
intermediul ambasadorului 
american, în numele guver
nului și al poporului ro
mân, un mesaj direct pre
ședintelui Statelor Unite 
ale Americii, Ronald Rea- 
gan- ,. ' > ■'.■■■■ 
' In mesaj se arată că po
porul român este deosebit 
de îngrijorat de bombarda
mentul aviației americane 
asupra capitalei Libiei, ța
ră independentă, membră 
a Organizației Națiunilor 
Unite. Romania consideră 
acest atac ca o agresiune 
nejustificată asupra unui

popor liber și suveran. Prin nate pe calea forței milita- 
această acțiune militară au 
fost provocate mari pagube 
materiale și numeroase vic
time în rândurile populației 
libiene și ale cetățenilor 
străini din această țară. în
săși ambasada română 
fost avariată, iar patru 
membrii acesteia au 
răniți. Asupra acestui 
cru, România își 
dreptul de a se adresa în 
mod special Statelor Unite 
ale Americii, care poartă 
întreaga răspundere pentru 
daunele produse 
dei române.

In legătură cu 
damentul asupra 
Libiei, România 
că aceasta constituie o gra
vă încălcare a normelor de 
drept internațional, de re
lații între state, a principi
ilor Cartei O.N.U. Proble
mele, existente între S.U.A. .
și Libia nu trebuie soluțio- (Continuare în pag. a 4-a)

a
din 
fost 
lu-

rezervă

ambasa-

bombar- 
capitalei 

consideră

rc, ci pe calea negocierilor, 
a tratativelor.

Ținînd sema de situația 
gravă care s-a creat, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, a adresat pre
ședintelui S.U.A. Ronald 
Reagan, în numele ^poporu
lui român, un apel de a 
lua toate măsurile . pentru 
a se' opri noi bombarda
mente șau acțiuni militare
împotriva Libiei. Președin
tele României a exprimat 
speranța că Administrația 
S.U.A., personal președin
tele Ronald Reagan, vor 
înțelege preocuparea pro
fundă a poporului român 
■— ca și a tuturor popoare
lor lumii — pentru încor
darea deosebită creată în 
urma bombardamentelor 
americane, necesitatea de

Nu doar în numerotare,, 
sectorul I al I.M. Paroșeni 
se situează pe primul loc, 
ci și în „aritmetica" pro
ducției; cu cele 10 Q00 tone 
de cărbune extras supli
mentar de la începutul a- 
nului, el este colectivul 
fruntaș al întreprinderii.

— Producția suplimenta
ră cu care ne mîndrim, ne 
spunea sing. Ion Rățules- 

d'e 
în 

ac-

cu, adjunctul șefului 
sector, a fost posibilă, 
primul rînd, datorită 
centului pus pe creșterea 
productivității muncii. A- 
tît plusul din primele două 
luni, cît șr cele 2700 tone 
peste plan din prima deca
dă din aprilie au fost rea
lizată prin sporul de pro-

ductivitate, care, pe; sec
tor, a fost de 2 tone de 
cărbune pe post..

Aportul substanțial în 
obținerea rezultatelor deo
sebite la . care ne referim 
revine brigăzii conduse de 
Vasile Cojocaru. Dacă, 
pînă în martie, minerii for
mației exploatau, mecani
zat, doar panoul 3 din blo
cul I, de Ia jumătatea ce
lei de-a treia luni a fost 
echipat cu complex de sus
ținere și tăiere mecanizată 
a Cărbunelui și panoul 4, 
linia de front a celor două 
abataje ajungînd astfel la

O. GEORGESCU

in ziarul de azi
DECLARAȚIA MARII 

ADUNARI NAȚIONALE, 
expresia a voinței de 
pace a poporului ro
mân.

• Vibrant apel la lucidi
tate.

• In numele viitorului ti
nerei generații !

(Pag. a 2-a)
• Perfecționarea perso

nalului din domeniul mi
neritului.

• Rubrica „Sport".
(Pag. a 3-a)

Din lupta maselor muncitoare 
hunedorene sub conducerea
P.C.R. în anii 1922 -1929

(Continuare în pag. a 2-a)

Legea privind retribuirea în acord global și în acord direct o personalului muncitor

Dezbateri marcate de 
angajare pentru creșterea 

producției
In unitățile economice ale 

Combinatului Minier Va
lea Jiului, la nivel de în
treprinderi și pe schim
buri, au avut, și au în con
tinuare loc dezbateri în- 
suflețitoare, într-o atmos
feră de lucru și puternică 
angajare, a Legii privind 
retribuirea în acord global 
și în acord direct a perso
nalului muncitor., Partici- 
panții la dezbateri, nume
roși oameni ai muncii — 
mineri, șefi de formații de 
lucru, ingineri, maiștri, teh
nicieni și cadre din con
ducerile unităților — și-au 
exprimat deplina aproba-

re față de conținutul legii 
pe care o consideră, . pe 
drept cuvînt, un puternic 
stimulent pentru creșterea 
producției în condiții de 
eficiență economică ridica
tă și calitate îmbunătățită. 
Prin cuvîntui lor, oamenii 
muncii din unitățile eco
nomice ale combinatului 
și-au exprimat hotărîrea 
fermă de a acționa cu mai 
multă răspundere, printr-o 
mobilizare exemplară la 
ridicarea producției reali
zate pe noi trepte c;m ti ta

li. GHEJA
(Continuare tn pag. a 2-a)

Viu interes în rîndul 
oamenilor muncii

Legea privind retribui
rea în acord global și în 
acord direct a personalului 
muncitor, recent aprobată 
de Marea Adunare 
Națională, suscită un viu 
interes în rîndul oamenilor 
muncii din toate sectoarele 
de activitate, făcînd obiec
tul unor dezbateri care au 
ca scop deplina ei cunoaș
tere, găsirea celor mai e- 
ficicnte soluții tehnologice 
pentru ca pe baza sporirii 
productivității muncii, să 
crească producția, în con
dițiile îmbunătățirii cali
tății produselor și redu
cerii consumului de mate
rii prime și energie, fceea 
ce, implicit, duce la creș-

terea veniturilor oameni
lor muncii, a nivelului de 
trai. Am fost pfezenți la 
cîteva dintre aceste dez
bateri organizate pe mar
ginea legii la întreprinde
rea de utilaj minier din 
Petroșani.

In secția M.A.P. au par
ticipat Ia dezbateri munci
tori și cadre tehnico-ingi- 
nerești. Din cuvîntui par
ticipant lor, dintre care 
amintim pe lori Mara, șef 
de brigadă, Petru Petea, 
muncitor, Ion Almășan,

H. ALEXANDRESCU

Perioadă complexă, în 
care se întîlnesc aspecte 
contradictorii generate de 
explozia economică incon
testabilă și nivelul de trai 
extrem de scăzut al cate
goriilor sociale oprimate, 
anii 1922—1929 oferă ima
ginea unei puternice o- 
fensive patronale împotri
va muncitorilor și a altor 
categorii sociale.
Documentele 

din această 
perioadă ates
tă desfășura
rea în județul

Hunedoara
a unor acțiuni revoluționa
re care s^au menținut la 
un nivel constant. Acțiuni
le greviste și conflictele co
lective de muncă din anii 
1922—1929 au dovedit jus
tețea politicii P.C.R. pen
tru păstrarea și consolida
rea imitații de acțiune a 
clasei muncitoare. In con
dițiile grele ale ilegalității, 
P.C.R. a trebuit să aplice 
o tactică elastică pentru în
deplinirea înaltelor înda
toriri de organizare și mo
bilizare la luptă unită a 
muncitorimii. In acest sens, 
tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu remarca: „Este 
necesar să reamintim că 
trecerea în ilegalitate a 
P.C.R. a avut loc în con- 
diți’le luptei pentru crista
lizarea liniei politice ge
nerale a partidului... for- 
țere sănătoase ale partidu
lui, alte forțe revoluționa-

re progresiste, îndeosebi în 
cadrul sindicatelor și tine
retului, au acționat cu ho- 
tărîre pentru organizarea 
luptei maselor populare, 
organizînd greva minerilor 
din 1929, precum și o sdrie 
de alte acțiuni ale maselor 
populare pentru 
intereselor lor“.

In Valea Jiului 
rii organizați în

■ ■■■■■■ ■’■■•■«.•■■■a ■■■■■■(■

apărarea

EVOCĂ R.l

muncito- 
sindicate 
exprimă 

nemulțumirea 
față de condi
țiile de munr 
că și de trai. 
Un document 

al comisariatului de poli
ție Lupcni menționa: „Du
pă o cercetare minuțioasă 
s-a constatat că însuși pre
ședintele social-democra- 
ților din Lupeni a început 
să facă propagandă comu
nistă... La percheziția fă
cută pe neașteptate, în ziua 
de 23 II 1924 la domiciliu, 
s-au găsit acte compromi
țătoare, în care se vedea 
legătura sa cu diferite cen
tre de comuniști din ța
ră". In aprilie 1926 minerii 
din Lupeni s-au solidari
zat cu greviștii de Ia Reșița 
după cum rezultă și din 
telegrama șefului de poli
ție din Lupeni adresată 
prefecturii: „Raportez că

Prof. Viorel VÂNĂTORII, 
Arhivele Statului Deva

își

(Continuarez in pag a 2-a)(Continuare în pag. a 2-a)

Efectuarea montajului la sectorul III al I.M. Aninoasa.
■;Lv-;Foto ; a pakăianu

Transformări înnoitoare pe harta 
gospodărească a orașului Lupeni

Ultimele două săptămini 
au marcat o suită întrea
gă de acțiuni de gospodă
rire și înfrumusețare care 
au schimbat radical fața 
orașului Lupeni. Din dis
cuțiile purtate cu tovarășul 
loan Resiga, primarul ora
șului Lupeni, și din datele 
furnizate de sing. Joan Co
vrig, șeful comjiartimen tu
tui de gospodărire comu
nali și iocativă din cadrai

consiliului popular, am reți
nut că toate aceste lucrări 
s-au desfășurat pe baza u- 
nui program de acțiuni me
nit să asigure participarea 
activă a tuturor unităților 
socialiste din teritoriu, pre
cum și a tuturor cetățeni
lor. ■

In dorrieniul salubriză
rii orașului s-ău curățat de 
gunoi și reziduuri menaje
re, pămfht sau viituri fe

zultate de pe urma scur
gerii apelor pluviale, toate 
căile de acces public pe,® 
lungime totală de 27 knî. ' 
în această activitate, de sa
lubrizare, alături de perso
nalul E.G.C.L., s-au eviden
țiat cei peste 8000 de elevi

Alexandru TĂTAR G

---------------------------——î
(Continuare în pag. a 3-a) j
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l ii colț întinerit al Petroșamuiuî Foto: C. AMARIEI

Sub semnul Anului Internațional al Păcii 

Declarația Marii Adunări Naționale, 
expresie a voinței de pace a 

poporului român 
Vibrant apel la luciditate

Noi, minerii, sîntem mân- fundamentală piatră .a, edi- 
dri să participăm nu numai ficiului unei lumi noi, cu 

6 viață armonioasă, ' fără 
. arme și războaie pe plane-'

■ tă.
Glasul poporului român, 

prin apelurile și declarați- ■■ 
ile lansate recent, . ; răsună s.

■ răspicat și curajos, întrunit
după milenii de luptă pen
tru libertate și indepen
dență națională, generați
ile de astăzi și mîine, noi 
și copiii noștri, urmașii 
noștri, să se dăruie cu abne- tească și să perpetueze via- 
gațic pentru ctitorirea ce- ța, civilizația pe culmile 
lei mai drepte orânduiri a șf meritate de singu-
îstoriei — socialismul și .. . . . .. .
comunismul. Pentru aceasta ra ființă inteligentă, OMUL 
este nevoie de un climat —- avem nevoie de pace,
politic internațional senin, 
de colaborare, de dezvol
tarea unor relații pașnice 
cu toate popoarele lumii. A-

la crearea valorilor mate
riale și spirituale ale soci
etății socialiste, ci și la 
conducerea destinelor ei. 
In acest se«s îmbrățișăm 
cu inult entuziasm noile ini
țiative de pace ale pre
ședintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Declarația-Apel a Frontu
lui Democrației și Unită
ții Socialiste, Declarația Ma
rii Adunări Naționale, prin 

_ care se cheamă la luciditate 
politică, la acțiuni concre
te pentru stăvilirea și era
dicarea amenințătoarei 

a 
eve- 

internaționale, 
ca Anul Internațio- 
Păcii să însemne o

curse a înarmărilor, 
cursului periculos al 
nimentelor 
pentru 
nai al

părîndu-ne dreptul 
prem la existență, la viață, 
la libertate, la indepen
dență și pace, milităm pen
tru îndepărtarea perico
lului unui holocaust nu
clear sau ,,clasic", luptăm 
pentru ca planeta noastră 
să-și continue firesc exis
tența cosmică. Și pentru 
ca lumina și căldura, adu
se cu atîtâ trudă de noi din 
abataje, să fie pure, să ocro-

Vasile FLORE A, 
miner șef de brigadă, 

I.M. Aninoasa

În numele viitorului tinerei generații!
gerea, pacea, prietenia în
tre popoare.

Ne exprimăm adeziunea

Din lupta maselor muncitoare hunedorene
(Urmare din pag. I)

'■ Recentele acțiuni de pa
ce ale României socialiste, 
adoptarea Declarației-Apel 
a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și a De- cumente ca și față de Ape- 
clarației Marii Aduhări Na
ționale, documente politi
ce de importanță majoră, 
elaborate la inițiativa se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie pen
tru noi, tinerele care mun
cim în întreprinderea de 
tricotaje din Petroșani, un 
viu și mobilizator îndemn 
de a face totul pentru ea 
în lume să triumfe înțele-

im, alături de toți tinerii din 
țara noastră, de întregul 
popor, da înaintarea neabă-

totală față de cele două do- tută a- României pe drumul 
edificării societății socia
liste multilateral dezvol
tate. Pentru aceasta avem 
nevoie de liniște, de pace! 

Vrem ca viitorul pe ca
re. prin munca noastră, îl 
construim să fie ferit de o-

Iul tinerilor din țara noas
tră adresat tuturor organi
zațiilor democratice și pro
gresiste. de tineret din lu
me — document ce dansea
ză vibrante chemări la

. lupta pentru pace, pentru rorile războiului, de ame- 
dezarmare, pentru colabo- nințarea armelor. Vrem să 
rare între popoare.

Dorim ca fiecare, la lo
cul nostru de muncă, să ne 
realizăm exemplar sarcini
le economice, să contribu-

Angajare pentru creșterea 
producției

. trăim într-o lume care 
să nu c u n o a s c ă 
confruntările armate. Vrem 
ca pe planeta noastră să 
triumfe înțelegerea. ' rați
unea. prietenia între popoa
re.

(Urmare din pag. I)

tive și calitative, s-au' an
gajat,. într-o deplină unita
te, să contribuie din plin 
și eficient la aplicarea cu 
strictețe a prevederilor le
gii, pentru folosirea ei ca 
un important mijloc de. spo
rire a productivității mun
cii și, pe această bază, a 
producției.

Deplina angajare, înalta 
răspundere cu care a fost 
abordată problematica pu
să în discuție constituie o 
premisă sigură a aplicării 
prompte și eficiente a Legii 
privind retribuirea în a- 
cord global și în acord di-

rect a personalului mun
citor și, totodată, demon
strează cu prisosință că oa
menii muncii au înțeles că 
această formă de retribuire' 
constituie un puternic sti
mulent al dezvoltării cali
tative a întregii munci so
ciale. Obiectivele funda
mentale din Lege — cali
tate și eficiența, producții 
și productivități superioa
re ■— fiind subliniate cu 
deosebită claritate de par- 
ticipanții la dezbateri care 
s-au angajat să nu precu
pețească nici un efort pen
tru ca aceste obiective să, 
fie îndeplinite în mod e- 
xemplar.

Cornelia CEAUȘUL 
muncitoare, întreprinderea 
de tricotaje — Petroșani

ficială înaintată Coman
damentului jandarmeriei 
Vulcan la 29 ianuarie 1929 
relata: „Cu onoare vă 
aducem la cunoștință . ur
mătoarele: între muncito
rii noștri și îndeosebi între 

s-a în
ceput organizarea munci
torilor comuniști a căror 
număr a ajuns, după in- 
formațiunile noastre, la 
500—600, adică a cincea 
parte din efectivul întreg". 

Anul 1929 este bogat în 
evenimente și acțiuni ale 
organizației tineretului co
munist și organizația feme- 

. ilor dirț Valea Jiului, care,
rile miniere anul. trecut și prin răspîndire de manifes- 
■ariul curent, a rămas un 
număr mare de muncitori 
fără nici un câștig... In si
tuația lor disperată sînt 
susceptibili pentru orice. 
mișcare. Or, reprezentan
ții comuniștilor care lu
crează pe ascuns în regiu
nea Valea Jiului se folo
sesc de aceste elemente 
și-și dau toată străduința, 
să-i cîșțige pentru scopu
rile lor".

Despre activitatea de or
ganizare ă comuniștilor din 
Valea Jiului o informare o-

muncitorii mineri din Lu- 
peni pe ziua de 15 aprilie 
1926 voi’ face o colectă în 
secret pentru a aduna fon
duri de bani pentru între
ținerea greviștilor de la muncitorii mineri 
Reșița".

Despre starea de spirit a 
muncitorilor și despre acti
vitatea comuniștilor din 
Valea Jiului aflăm date in
teresante din referatub Ins
pectoratului Muncii din 18 
mâi 1928 în care se arată: 
„In regiunea Valea Jiului, 
în urma discontărilor ce 
s-au făcut la înțreprinde-

Viu interes în rîndul 
oamenilor muncii

(Urmare din pag, l)

te și broșuri, făceau o in
tensă propagandă comunis
tă. Greve și conflicte colec
tive de muncă s-au semna
lat între anii 1922—1929 și 
la alte întreprinderi mini
ere din județul Hunedoa
ra.

Se poate desprinde con
cluzia că în perioada 
1922—1929, în condițiile u- 
nei puternice ofensive pa
tronale, Partidul Comu
nist Român a căutat să-și 
îndeplinească, în condiți
ile grele ale ilegalității, 
misiunea istorică izvorîtă 
din concepția sa revoluți
onară, după cum sublinia 
și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea ți
nută cu ocazia aniversării 
a 50 de ani de lâ făurirea 
statului național unitar 
român: „Desfășllrîndu-și
activitatea în condițiile ile
galității, partidul, comu
nista împletit munca ile- 

ț gală cu cea legală, creînd . 
o serie de organizații, cum 
sînt sindicatele unitare și 
Blocul muncitoresc' țără
nesc care au desfășurat o 
largă activitate politică în 
rîndul muncitorilor și ță
ranilor",. -

stau creșterile
(Urmare din pag. I'

Răspundem cititorilor
PETRU PINZARIU, Pe- 

trila: Am fost la fața locu
lui. Fișa dv era completată 
la zi. In viitor, adresați-vă 
șefului unității comercia
le de fiecare dată cînd ri
dicați alimentele.

PETRU STOI, Paroșeni :
Felicităm și noi, alături de
colegii dînsei, pe Silvia Bo- • avertisment.

țindeari, de la A.U.T.L., cu 
ocazia pensionării. Vă ru
găm ca altădată să fiți mai 
operativ cu trimiterea co
respondențelor.

I. RAHOTĂ. LUcrătoarea 
comercială despre care 
ne-ați scris a fost aspru 
criticată și sancționată cu

maistru, Ștefan Căpriș, șef 
de brigadă, Gheorghe Li- 
poveanu și Iosif Toth, 
muncitori, am reținut do
rința tuturor de a îmbună
tăți substanțial calitatea' 
muncii, de a folosi integral 
timpul de lucru în condi
țiile folosirii utilajelor la 
capacitatea proiectată.
Problemele ridicate rele
vă preocupările oamenilor 
muncii din întreprindere de 
a se încadra în normele de 
producție, de a face în 
așa fel îneît, printr-o bu
nă aprovizionare cu mate
riale corespunzătoare ca
litativ și disciplină fermă 
să se obțină o eliminare a 
timpilor neproductivi, pre
cum și o diminuare sub
stanțială a rebuturilor din 
producție.

Răspunzînd întrebărilor 
puse, problemelor ridica
te, Alexandru Printz, con-

tabil șef,, ing.: Marian Mar- 
tinesCu, șef de secție și 
Ion Predoi, maistru, secre
tar al comitetului de par
tid, au pus un accent deo
sebit pe problemele con
crete din secție, pe rolul 
pe care f ie care 
muncitor trebuie 
să-l îndeplinească cu 
conștiinciozitate la locul 
de muncă, astfel îneît să 
se obțină un adevărat salt 
calitativ în activitatea pro
ductivă a uzinei. Pornind 
de la prevederile legii, de 
la caracterul lor stimulativ, 
mobilizator, vorbitorii, toți 
participanții au dat glas 
voinței lor de a munci mai 
bine, mai cu spor pentru 
îndeplinirea tuturor sarci
nilor economice care le 

■ revin.
Dezbateri asemănătoare, 

conduse de cadre cu func
ții de răspundere în în
treprindere au avut loc în 
toate secțiile și atelierele 
întreprinderii.

de productivitate 
respectare a disciplinei de 
muncă impuse de activita
tea unei formații ce se 
vrea mereu fruntașă.

Ihtercsîndu-ne despre 
ceea ce se întreprinde pen
tru ca sectorul I să . se 
mențină, și pe mai depar
te, pe același loc de frun- ' 
te, sing. Rățulescu ne-a re
latat că, paralel cu activi
tatea rodnică desfășurată 
de către brigada lui Cojo- 
caru în cele două abataje 
conjugate, în stratul 14 este 
în curs de pregătire un 
nou abataj frontal. Brigă
zile coordonate de Viorel 
Poșa și Vasile Liuță au ef
fectual atacările,, schimbă- ' 
rile de flux și încep execu
tarea galeriilor de cap și 
continuarea galeriei de ba
ză.

întreaga activitate pe 
care o desfășurăm este o- 
rientâtă spre menținerea la 
cote ridicate a sporului de 
producție înregistrat, ne-a

aproape 200 de metri. Ingi
nerul Ion Purcaru ne pre
zintă situația de plan a 
brigăzii. Reținem Că schim
burile conduse de Mihai 
Bărbăparu, Constantin
Staicu, Ion Necioiu, Ion 
Ginghină și Vasile Cră
ciun au extras, suplimen
tar producției planificate, 
6361 tone de cărbune. Ba
za acestui substanțial spor?

, In întreaga perioadă scursă - 
din acest an, indicatorul 
de productivitate a fost su
perior cu 2000 kg de căr
bune celui planificat, în u- 
nelez zile înregistrîndu-se 
vîrfuri chiar de 15 tone 
de cărbune pe post. Din a 
depăși sistematic producti- 
vitățile planificate, mineri, 
precum Vasile Manolache, 
Eugen Lucu, Ion Holhoș 
sau Vasile Bărbăcaru și-au 
făcut un obicei, după cum 
remarca unul dintre inter- ,____ „„ „
locutorii’ noștri. Un. obicei . spus, în încheiere, adjunc

tul șefului de sector. Mai 
mult decît toate, vorbesc 
faptele de muncă, pe care 
întregul colectiv din secto
rul I le dedică gloriosului 
jubileu al partidului nos
tru.

, 'care, ește rezultatul mo
dului judicios de organiza
re a timpului de lucru, de 
folosire Ia parametri ridi
cați a modernelor comple
xe din dotarea brigăzii, de

PLANTARI. In Petro
șani, prin asociații de loca
tari, întreprinderi și școli, 
s-au plantat în această pri- 

, măvară 270 fire tuia, 100 
plopi, 100 bucăți nuc- ne
gru, 960 catalpa, 200 larix 
și alți arbori, și arbuști or
namentali. (T.S.)

» IN ACEASTA PERIOA- 
I DA la Aninoasa se desfă

șoară , susținute lucrări de
I finalizare a unor construc-

ții de interes social. Este 
vorba despre magazinul ge- 
neral (cu 1500 mp spațiu 
comercial) și de blocurile 
D (cu 36 apartamente) și 
F (32 apartamente), edifi
cii care vor fi date în fo
losință în semestrul I 
acestui an. (T.S.)

NOUTATE IN TRANS
PORTUL IN COMUN. De 
la începutul lunii mai, ne-a 
i n f o r mat conduce
rea A.U.T.L. Petroșani, se 
vor înființa în Valea Jiu- 

’ lui două linii de maxi-taxi.
In acest fel se va rezolva 
și problema transportului

al

călătorilor la trenurile de 
noapte. (T.S.)

O COFETĂRIE ELE
GANTA. A fost redeschi
să cofetăria „Violeta" din 
cartierul „Bucura" Uricani. 
In urma reparațiilor capi
tale și igienizării, unitatea 
se înfățișează modernă și 
elegantă atît prin prezenta
rea produselor, solicitudi
nea personalului, cît și prin 
ambianța deosebit de plă
cuta a localului. (FI. Bejan, nieresc de tetratlon, mani-

CONCURS. Mîine. de la fcslare în marea
ora 8, are loc faza munici- competiție națională „Da- tare cu apă potabilă, 
pală a complexului aplica- ciada", se va desfășura în cînd și montarea instala

tiv PTAP, manifestare or
ganizată, la Brădet în Pe
troșani, .de Comitetul mu
nicipal al U.T.C. Vor parti
cipa aproximativ 50 de e- 
chipaje, de fete și băieți, 
din ciclurile II, III și IV 
de pregătire din Școli ge
nerale, licee și întreprin
deri din municipiu. (T.S.)

TETRATLON. Faza ju
dețeană a concursului pio- ale blocului 74, aflat

19 și 20 aprilie. Valea Jiu
lui va fi reprezentată de 
echipajele, de fete și de bă
ieți, de la Școala genera
lă nr. 5 Petroșani, care au 
cîștigat etapa municipală. 
(T.S.)

CETĂȚENEASCA. In ur
ma unor ample lucrări, 
I.G.C.L. Petroșani a finali
zat racordarea celor 3 scări

pe 
strada Republicii în Petro
șani, la rețeaua de alimen-

Pe

țiilor pentru ascensoare la 
acest bloc ? (M.B.)

CINE A PIERDUT la Bi
roul colectiv de asistență 
juridică din Petroșani (bi
roul de avocați) un port- 
moneu cu o sumă de bani, 
îl poate ridica de la redac 
ția ziarului.

Rubrică realizată de 
T. SPĂTARU
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0 importantă activitate economică
Perfectionarea personalului 

din domeniul mineritului
a Centrului de perfccționa- 
Jîngă Ministerul Minelor,

Filiala din Petroșani 
re a personalului de pe 
funcționează din anul 1972. Despre activitatea actu
ală Și de perspectivă, care se desfășoară în cadrul 
filialei, ne-a oferit detalii șeful acesteia, ing. Iosefi- 
na Nicoără.

acti vității .. electromecanic - 
ce," tot pentru stagiari. In 
11 -aprilie, s-a încheiat 
cursul pentru repararea e- 
chipamentului electric pro
tejat, contra atmosferei ex
plozive, destinat minerilor 
și petroli tilor.

— Și m perspectivă
-- Pînă la sfîrșrtul a- 

ceștui an, vom mai orga
niza și alte cursuri, care 
vor cuprinde peste 500 

statisti- participanți. Va fi un an 
plin, destul de încărcat, 

perfecțio- în care se vor derula încă 
13 programe de perfecțio
nare în domeniile: acțio
nare hidraulică, organiza
rea activității în abatajele 
complex mecanizate, în 
transporturi, în întreținere 
și reparații, în domeniul 
protecției muncii.

— Cîteva detalii pur or
ganizatorice, vă rugăm.

— Cursurile se desfășoa
ră pe perioade de 10—27 
zile și se încheie cu testări 
scrise, examene orale, sau 
susținerea unor lucrări e- 
laborate în cadrul unită
ților. Lectorii provin din 
rîndul experților, dar și al 
cadrelor de specialiști (ex- 

la 
unitățile C.M.V.J.. C.G.S.M., 
I.C.P.M.C. și Institutul de 
mine.

— Eficiența activității 
Centrului ?

— Este evidentă. Majo
ritatea cadrelor din mine
rit, care sînt promovate în 
munci de răspundere, trec 
sau au trecut pe la cursu
rile noastre de perfecțio
nare, care ridică nivelul 
cunoștințelor teoretice 
domeniul mineritului.

— Centrul. nostru de
perfecționare este destinat, 
în special, pregătirii cadre
lor din minerit, petrol și 
geologie, dar. prestează ser
vicii și pentru alte ministe
re ; (al silviculturii, de e- 
xemplu). J'ste vorba de 
perfecționarea profesiona
lă pe domenii de activita
te, specialități și funcții. 
Se fac specializări în do
meniul normării, al teh
nologiei miniere, :..........
cii și contabilității. Ca ur
mare a acestor 
nări și specializări, 
cursanții obțin documente 
necesare promovării în 
categorii și trepte superi
oare de activitate.

— Vă rugăm să ne 
biți despre activitatea 
acest an.

— In luna ianuarie, 
cursurile organizate de noi 
au participat absolvenți 
ai Institutului de. mine,-cei
lalți stagiari, absolvenți ai 
institutelor de învățămînt 
superior* repartizați în 
Valea Jiului. Este intere
sant de remarcat că, răs- 
punzînd cerințelor C.M.V.J., 
pentru a ușura integrarea 
în procesul de producție, am perți-instructori) de 
organizat cursuri speciale 
pentru protecția muncii, 
care le ușurează tinerilor 
absolvenți integrarea în 
activitatea din minerit. Un 
alt curs — studiul și nor
marea muncii — organizat 
pentru normatorii din mi
nerit, s-a îmbunătățit în 
ultima perioadă, datorită 
faptului că, în virtutea 
noilor reglementări, pro
ductivitatea muncii, spori
rea acesteia au devenit o- 
biective prioritate în acti
vitatea de normare. De 
asemenea a funcționat un 
curs destinat organizării

. Festivitate la gura minei. 
Flori, îmbrățișări, fanfa
ra cîntă „La mulți ani !“...

O sărbătoare tradiționa
lă în incinta I.M. Lupeni' 
cînd unul dintre ortaci, ve
teran al minei, iese la pen
sie. Așa a fost și zilele tre
cute. A fost așteptat la ie
șirea din ultimul său șut, 
felicitat, urîndu-i-se ani 
îndelungați cu sănătate du
pă rodnica .sa activitate în 
subteranul minei Lugeni, 
Gheorghe .Beleiu, șeful u- 

bune . 
ale

neia dintre cele măi 
i brigăzi de pregătiri 
, minei. . .

; In. cadrul întîlnirii
urn xt la .( ’.i a brigf îu- 
lui“, au fost evocate cu 
căldură și stimă, meritele 
le i heoi ghe Be iu icti-
v tati în 1< luns it i d ni- 
ner le brigadiei de 
dăruit cu pasiune și 
ponsabilitate de peste 
sfert de veac mineritului...

...Un miner, o formație 
care s-a situat în toți a-

ce a

oni
res-
un

vor- 
din

la

în

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

SPORT SPOR 1

cești ani; munciți cu răs
pundere și destoinicie, în 
prima linie a bătăliei pen
tru mai 
aceasta 
brigada 
leiu s-a

mult cărbune. Și 
nu doar pentru că 
lui Gheorghe Be- 

numărat mereu 
printre formațiile de frun
te ale minei, ci și pentru

a reușit să urce cu con
secvență pe scara de va
lori a profesiei. Brigada 
ș-a afirmat atît prin vite
zele sporite, de avansare, 
prin randamentele superi
oare cu cîte 15—20 la su
tă prevederilor, obținute 
atît cu tehnologia clasică

Mereu, in prima linie
că prin specialitatea avută, 
ca brigadă de pregătiri, a 
fost deschizătoarea druniu- 
i subte a n t loi 
abataje- frontale mecaniza
te ale sectorului III, sector 
< i e, în ultimii i: . o< upâ 
cu' consecvență locul... de 
frunte în întrecerea dintre 
sectoarele minei.

Din ’60 la mina Lupeni, 
din *67 miner, de peste 10 
ani șef de brigadă, Gheor
ghe Beleiu s-a străduit și

de tăiere, cît și cu combi
na de înaintare, în experi
mentarea armăturilor spe
ciale TU. Deschiderea ma
rilor abataje .. mecanizate 
însă nu a însemnat doar 
galerii, preabataje și sui- 

' tort, ci si camere de mon
taj pentru complexe și 
alte lucrări speciale cu pro
fil mare. Așa se explică 
faptul că ori de cîte ori 
a fost nevoie de o lucrare 
urgentă, de mare comple-

xitate s-a apelat la briga
da Beleiu.

Experiența, vocația bri
găzii pentru calitatea 
proșabilă a lucrărilor 
fost o garanție. A fost 
mai este. Pentru că briga
dierul a ținut și a reușit să 
formeze la școala brigăzii 
sale oameni de nădejde, mi
neri specialiști,' capabili să 
ducă mai departe tradițiile 
de vrednicie ale brigăzii. 
Așa sînt Viorel Dejan sau 
Ioan Pop, șefi de schimb, 
din care ultimul a rămas 
la cîrma brigăzii, sau chiar 
Bela Zilinski, tot fost șef - 
de schimb, căruia i s-a 
încredințat conducerea u- 
nei- alte brigăzi de pregă- ■ 
tiri.

Vorba ., brigadierului 
Gheorghe Bfeleiu: valoarea . 
unui om constă și în ceea 
ce lasă în urmă. Or, el a 
lăsat nu doar lucrări mi
niere trainice, ci și urmași 
— mineri vrednici.

Ioan DUBEK

ire-
a 

și

Transformări înnoitoare pe harta gospodăreasca a orașului
(Urmare din pag. I>

care au ajutat la curățirea 
eăiîor de acces public. Tot
odată, la acțiunile edilitar- 
gospodărești din această 
primăvară, au participat 
masiv cetățenii (peste 
20 000), prestînd peste 60 000 
ore de muncă patriotică.

In prezent, orașul Lu
peni, chiar în condițiile am
plului program de strămu
tare, are un patrimoniu bo
gat de.zone verzi, din care 
numai în această primăva
ră, a fost amenajată o su
prafață de peste 30 000 mp. 
Amenajarea de zone verzi 
continuă. Cu ajutorul uni
tăților socialiste din terito
riu, care dispun de mijloa
ce de transport și utilaje, 
s-au transportat 10 000 to
ne pămînt vegetal, urmînd 
a se amenaja 
verzi în toate 
orașului. Pînă acum, ___
te lucrări au fost finalizate 
în zonă din fața oficiului 21, 3, 4, 7, 17, comitetele de 
P.T.T.R. (cartierul Viitoru
lui), zona centrală a ora
șului (în fața consiliului 
popular) strada Tudor Vla- 
dimirescu (Braia), zona 
de pe bulevardul Păcii —

noi zone 
cartierele 

aces-

Bărbăteni, scuarurile din strada Viitorului, bloc FI, 
strada T. Vladimirescu și M4, G1 (cămin), A6, K5,
Bulevardul Păcii. Odată cu K4, El, dar și din strada
amenajarea zonelor verzi, Bărbăteni bloc 17, strada 
au fost plantați peste 15 000 
fire arbori și arbuști or
namentali, precum și grad 
viu. De remarcat că s-a 
folosit o mjjre cantitate de 
material dendrologic re
coltat din resursele locale.

La amenajarea și între
ținerea zonelor verzi, plan
tări de pomi ornamentali 
și gard viu, precum și la 
alte lucrări gospodărești, 
s-au aflat în primele rîn- 
duri cetățenii orașului, 
oameni ai muncii de la 
Uzina de preparare, I.F.A. 
Vîscoza, I.M. Lupeni, I.M. 
Bărbăteni, Țesătoria, EGCL, 
secția SUCTEC, Spital, Co
operativa „Straja" I.C.S. 
Mixtă și unitățile de învă
țămînt. In mobilizarea ce
tățenilor la lucrări au con
tribuit asociațiile de loca- 
țari nr. 18, 12, 10, 8, 13,6,

Trandafirilor — 9 
Bulevardul Păcii — 
2, 4, 44, 35, 46, 47, 
41, 31 și 32, Viitorului A4, 
M3, CI, C2, C3, M1B, K2B.

Dar pentru că, acțiunile 
le-au întreprins oamenii, 
iată cîteva nume: Ion Bar

și 11, 
bloc 

48, 50,

bu, Ilie Marin, Fracisc La
katos, Elena Visan, Au
gustin Brăgaru, Gheorghe 
Leah, Florian Neacșu, Ni- 
colae Mateescu, Margareta 
Diatinto, Lenuța Timișan, 
Florica Ion, Mariana Far
kas, Silvia Doseciuc, Teo
dor Roșu, Valeriu Boabă, 
Eugenia Iiăisan, Ilie Bodea, 
Angela Cîta și mulți alții.

Astăzi, în meciul retur contînd pentru semifinalele
„Cupei campionilor europeni“ la fotbal

Steaua — Anderlecht
Pe stadionul Steaua din 

Capitală se va desfășura 
astăzi meciul retur dintre 
echipa Steaua București și 
formația Arderlecht Bru
xelles, contînd pentru se
mifinalele „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal. 
In prima manșă, disputată 
cu două săptămîni în urmă 
la Bruxelles, fotbaliștii bel
gieni au cîștigat la limită, 
eu scorul de 1—0.

Din lotul echipei Steaua 
fac parte, printre 
alții, Ducadam, Bărbules- 
cu, lovan, Belodedici, Bum*

bcscu. Stoica. Bol-oni, Lăcă
tuș și Pițurcă.

Din 1'îndul formației oas
pete se remarcă cunoscuții 
internaționali Vercauteren, 
Lozano,- Scifo, Peruzovici, 
Olsen, Andersen și Van- 
denbergh.

Partida va începe la ora 
16,30 și va fi condusă de | 
arbitrul vest-german Vol
ker Roth.

Meciul va fi transmis în 
întregime la radio și tele
viziune.

☆
In cealaltă semifinală a 

„Cupei campionilor euro

cetățeni din circumscripți
ile electorale nr. 7, 14, 24, 
25, 26, 2, 3, 5, 6, 29, 30, co
mitetele de bloc, din strada 
Gheorghe Șincai, blocul 200, 
7 Noiembrie, bloc A7, G2,
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CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBALTelex
Diferență clarăMEXICO 15

36 de ar-

peni", 1FK Goteborg. în
vingătoare în primul joc cu 
3—0, va întîlni în deplasa
re formația FC Barcelona.

Iată programul din cele
lalte două Cupe 
continentale (în

paranteză sînt trecute re
zultatele înregistrate în pri
mul joc) : „Cupa Cupelor : 
Dukla Praga — Dinamo 
Kiev (0—3); Bayer Uerdin- 
gen — Atletico Madrid 
(0—1) ; „Cupa UEFA" : Real 
Madrid — Tnternazionale 
Milano (1—3); Waregem — 
FC Koln (0—4).

(Agerpres)

CIUDAD DE 
(Agerpres). Cei 
bitri ce vor conduce meciu
rile turneului final al cam
pionatului mondial de fot
bal vor trebui să fie pre
zenți în Mexic cel mai tîr- 
ziu în ziua de 24 mai pen
tru a urma un stagiu de 
antrenament. „Cavalerii 
fluierului" vor efectua și. o 
vizită medicală complexă, 
după care, la 27 mai, 
susține clasicul test de 
zistență „Cooper".

Delegarea arbitrilor la 
ciurile din primul tur 
campionatului va avea 
la 28 mai.

vor
re-

me
al 

loc

PREPARATORUL PE-, 
TRILA — AVINTUL HA
ȚEG 5—2 (2—1). Contrar 
așteptărilor, mai ales că 
gazdele conduceau din min. 
8, prin golul înscris de 
Țașcă, oaspeții reușesc, prin 
Ionașc (19), egalarea. Pînă 
la pauză, beneficiind de 
mai multe ocazii, DUpir și 
Lai, preparatorii se deta
șează, prin Aurel Ghib 
('35), care s-a dovedit mai 
precis decît coechipierii

săi. Dialogul înaintărilor se 
soldează la reluare cu două 
goluri, mai întîi gazdele 
înscriu prin Purece (51), 
Iovănesc reduce, din nou, 
din handicap. Gazdele se 
impun apoi autoritar, 
fensiva lor continuă 
concretizează prin 
lui Ion Ghib (65) și., 
golul lui Mihăilescu

La juniori: 4—2.

o-
se 

golul 
auto- 

(72).

Vasile BELDIE

Gazdele, in verva

Intre 11 și 13 aprilie, mo
dernul poligon de tir cu 
arcul „Minerul" Aninoasa 
a găzduit tradiționalul 
„turnir" anual al celor 
mai buni țintași, dotat cu 
„Cupa FRT". Pe linia de 
ochire au fost prezenți 67 
de reprezentanți ai celor 
mai puternice cluburi și a- 
sociații sportive din țară, 
întrecerile au pus în valoa
re forma deosebită a juni
orilor de la Minerul Ani
noasa, care au contribuit 
decisiv la cîștigarea tro
feului de garnitura gazde
lor. După trei zile de între
ceri, primul loc în clasa
mentul general l-a ocupat

„CUPA FEDERAȚIEI ROMANE DE TIR”

Minerul Aninoasa, 
în posesia trofeului

Minerul Aninoasa (26 punc
te), fiind urmată de C.S.M. 
Iași (25), Voința Satu Ma
re (22) etc.

Rezultate tehnice indivi
duale (simplu FITA), seni
oare: Gabriela Coșovan (Vo
ința Rădăuți) — 1231 punc
te, Marina Prelipcean (Vo
ința Rădăuți) — 1202, Au
rora Chin (Steaua Bucu
rești) — 1192; seniori: Vic
tor Stănescu (Petrolul Plo
iești) — 1227, Victor Vese-

lovschi (Voința Satu Mare) 
-— 1185, Andrei Berki (Vo
ința Tg. Mureș) — 1168;
junioare I: Liliana Nicola- 
escu (Olimpia București) — 
1112. Liliana Pleșca (C.S.M. 
Iași) — 1079. Mihaela Pu- 
iu (C.S.M. Iași) — 1069; ju
niori I: Viorel Habian (Mi
nerul Aninoasa) — 1163, Ion 
Irimia (C.S.S. Rădăuți) — 
1083, Tiberiu Andrioaie 
(C.S.M. Iași) — 1081; juni
oare II: Andreea Atym (Vo-

ința Satu Mare) — 787. Dia
na Nicolaescu (Olimpia 
București) — 675, Anaida 
Matei (Olimpia București)

— 534; juniori II: Dumitru 
Jega (Minerul Aninoasa) 
—1024, Traian lane. (Mine
rul Aninoasa) — 996, Gris-- 
tian Popovici (C.S.M. Iași) 
— 948.

☆
Intre 23—26 aprilie, ar

cașii din Aninoasa vor fi 
prezenți în startul întrece
rilor dotate cu „Cupa pri
măverii". competiție orga
nizată de federația de spe
cialitate în poligonul bucu- 
reștean Tunari.

Andrei APOSTOL

MINERUL URICANI — 
UTILAJUL PETROȘANI 
5—1. După doar cîteva se
cunde de la fluierul de de
but al partidei, Olaru spe
culează o greșeală în lanț 
a apărătorilor adverși : 
1—0, pentru ca, numai du
pă un minut, centrarea lui 
Lumperdean să fie relua
tă,. cu capul, în plasă, de 
Diniș. 2—0. Oaspeții încear
că temporizarea jocului, i- 
nițiază cîteva contraatacuri, 
dar ocazii mai clare de a 
marca au tot fotbaliștii lo
calnici, prin Olaru și Di
niș. Șapte minute de la re-

luare, o incursiune a funda
șului central Bîrsan se sol- . 
dează cu o puternică lovi
tură de cap, care : ridică 
handicapul la proporțiile 
forfăitului. Diferența de 
valoare este subliniată de 
Nagy (4—0) și Lumperdean 
(5—0), dar portarul gazde
lor Banga este obligat să 
accepte golul de onoare al 
constructorilor, de utilaj 
minier, e drept cu largul 
concurs al arbitrului Simi- 
on Cetera?, care n-a sanc
ționat un ofsaid clar.

Ilie f OANDRE.Ș, 
corespondent
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Preșsdintelî Republicii Socialiste 
România, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, a adresat un 
mesaj președintelui Statelor 

Unite ale Americii, Ronald Reagan
(Urmare din pag. li

a se acționa pentru solu
ționarea problemelor . pe 
calea tratativelor pentru 
pace în Mediterana, în Eu
ropa și în întreaga lume,

In ce o privește, Româ
nia este gata să-și aducă 
întreaga sa contribuție la 
soluționarea oricăror pro
bleme numai prin tratati
ve, în spiritul înțelegerii, 
colaborării și păcii.

La încercările ambasa
dorului S.U.A. de a Justifi
ca acțiunile militare îm
potriva Libiei, președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a arătat :

Este greu de invocat drep și Asia.
ll înșiri ist ■■■>■■■■■•>>■«■■■•«■ ■>>■■>>•> sa «>•■■■ ss taaaaaaaiiiiimiuiaasaaa■•■■■■■■

ACTUALITATEA ÎN LU/MF
„Declarația Mafii Adunări Naționale cu privire la Anul. 

Internațional al Păcii“ a fost difuzată ca document oficial 
al Organizației Națiunilor Unite

NAȚIUNILE UNITE 15 
(Agerpres). „Declarația Mă
rii Adunări Naționale cu 
privire la Anul Internațio
nal al Păcii“ a fost difuzată 
ca document oficial al 
O.N.U.

AVînd la bază concepția 
clarvăzătoare a președin
telui Nicolae Ceaușescu, a- 
naliza pătrunzătoare pe 
care șeful statului român 
o face fenomenelor vieții

Sfidînd rațiunea, normele elementare ale relațiilor dintre state

S.U.A. au recurs la agresiune fățișă 
împotriva Jamahiriei Arabe Libiene
TRIPOLI 15 (Agerpres). 

Agenția libiană JANA a-- 
nunță că Biroul de legături 
externe al Jamahiriei Ara
be Libiene Populare Socia
liste a dat publicității marți 
o declarație în care se ara
tă că forțe militare ale 
S.UA. au lansat în cursul 
nopții de luni spre marți 
raiduri asupra obiective
lor civile din Jamahiria Li
bi ană, ucigînd și rănind 
zeci de civili libieni și nu
meroase persoane străine. 
Au fost lovite, de aseme
nea, unele ambasade străi
ne din Tripoli.

Profunda îngrijorare, justificată indignare 
în rîndurile opiniei publice mondiale

Bombardamentul avia
ției americane asupra capi
talei Libiei, agresiunea ne
justificată împotriva unui 
popor liber și suveran, gra
va încălcare a normelor 
dreptului internațional și 
a principiilor Cartei O.N.U. 
a provocat o justificată 
indignare și în
grijorare în rîndurile opi
niei publice mondiale, in
clusiv din S.U.A. și din ță
rile aliate acesteia.

Guvernele Uniunii So
vietice, R.D. Germane, R.P. 
Polone, R.P. Mongole, pre
ședintele R.S. Cehoslova
ce, Prezidiul R.S.F. Iugo
slaviei, guvernele Greciei, 

tul la autoapărare pentru 
a ataca un stat indepen
dent și suveran. Nu pot.fi 
acceptate nici un fel de 
justificări ale acestor bom
bardamente sub pretextul 
combaterii terorismului. 
România s-a pronunțat și 
se pronunță ferm împotri
va oricăror acțiuni de te
rorism și, cu atît mai mult 
condamnă terorismul de 
stat. Terorismul nu se com
bate prin noi acte de tero
rism. România este gata să 
discute problemele tero
rismului, pe căile care se 
vor dovedi cele mai utile, 
inclusiv în cadrul O.N.U., 
pentru a se pune capăt u- 
nor asemenea acțiuni.

internaționale contempo
rane, acest document de 
mare importanță politică 
al organului legislativ su
prem al țării afirmă cu cla
ritate, în fortil. mondial al 
națiunilor, hotărîrea so
lemnă a României, a între
gului popor român angajat 
cu toate forțele sale în în
făptuirea unui amplu pro
gram de dezvoltare econo
mică și socială, de a acțio

Condamnînd ferm agre
siunea S.U.A., declarația 
exprimă hotărîrea Jama
hiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste de a-.și apă
ra independența și suvera
nitatea națională și chea
mă opinia publică inter
națională să acționeze pen
tru încetarea acțiunilor 
militare ale S.U.A. împo
triva Libiei.

☆

WASHINGTON 15 (Ager
pres). Purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, Larry Spea-

Italiei, Algeriei, Siriei, O- 
landei, Suediei, vNicara- 
guei și ale altor 
numeroase țări au 
condamnat recurgerea la 
forță de către S.U.A; împo
triva Jamahiriei Libiene 
și au cerut încetarea ime
diată a acțiunilor agresive, 
precum și soluționarea pe 
calea dialogului a proble
melor divergente.

O atitudine asemănătoa
re au adoptat prin repre
zentanții lor, numeroase 
partide politice, organizații 
naționale și internaționale, 
între -care Biroul mișcării 
de nealiniere, Organizația 
Unității Africane, P.C. Ita

în legătură cu acțiunile militare 
americane împotriva Libiei MEMENTO

In cursul zilei de marți
au fost invitați la C.C. al 
P.C.R. ambasadorii state
lor participante la Tratatul 
de la Varșovia, acreditați 
în țara noastră, cărora li 
s-a comunicat *-— pentru a 
aduce la cunoștința condu
cerilor de partid și de stat 
ale țărilor lor — poziția și 
considerentele României 
în legătură cu situația gra
vă creată în Mediterana, 
ca urmare a acțiunilor mi
litare ale S.U.A. împotriva 
Libiei. In același scop, au 
fost invitați, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomati
ce ale celorlalte țări socia
liste acreditați lai Bucu
rești. . ■*

In aceeași zi, la Ministe
rul Afacerilor Externe au 
fost invitați ambasadorii 
acreditați la București ai 
țărilor europene 
raneene, ăi țărilor 
ale NATO nemediteraneene, 
ai țărilor arabe și altor 
țări din zonă, ai țărilor 
neutre și nealiniate din Eu
ropa, precum și ai unor 
țări nealiniate din Africa 

medite-
membre

na cu toată fermitatea pen
tru înlăturarea pericolului 
de război ce amenință o- 
menirea și trecerea la de
zarmare, pentru realizarea 
nobilelor obiective ale A- 
nului Internațional al Ră
cit

Prin propunerile și che
mările concrete la acțiune, 
inspirate direct din iniția
tivele și activitatea neobo
sită ale președintelui Româ

kes, a precizat că atacurile 
au început cu puțin timp 
înainte de miezul nopții de 
luni spre marți și au durat 
aproximativ o jumătate de 
oră.

Potrivit unor surse ale 
Pentagonului, atacurile au 
fost efectuate în comun de 
3.3 avioane — 18 bombar
diere „F-lll“ venind de la 
bazele situate în Marea 
Britanie și de 15 aparate 
care au decolat de pe port- 
avioanele „Coral Sea“ și 
„America", aflate în pre
zent pe Mediterana.

lian, Partidul Progresist 
al Oamenilor Muncii din 
Cipru (AKEL), P.C. Japo
nez și P.S. Japonez, Parti
dul Laburist din Mărea
Britanie, Partide politice 
din R.F. Germania, Parti
dul Popular Socialist din 
Mexic, Partidul Poporului 
din Panama.

La Washington, în fața 
Casei Albe a avut loc o am
plă manifestație de protest, 
la care participanțîi au ce
rut încetarea acțiunilor mi
litare împotriva Libiei, fo
losirea mijloacelor pentru 
nevoile oamenilor și' nu 
pentru război. 1

(Agerpres)

In acest cadru, a lost 
prezentată poziția Guver
nului Republicii Socia
liste România în legătură 
cu bombardamentele ame
ricane asupra Libiei și s-a 
exprimat profunda îngri
jorare a poporului român 
față de acest act de agre
siune îndreptat împotriva 
unui stat independent și 
suveran. S-a subliniat ne
cesitatea de a se face totul 
pentru depășirea situației 
deosebit de periculoase 
create în această zonă, pen
tru oprirea acțiunilor mi
litare ale S.U.A. și respec
tarea independenței și su
veranității Libiei și a fost 
reafirmată hotărîrea Româ
niei de a conlucra activ cu 
toate celelalte state, cu 
forțele iubitoare de pace 
de pretutindeni în vederea 
eliminării forței și amenin
țării cu folosirea forței din 
viața internaționala, a tre
cerii la soluționarea, -1 pe 
cale pașnică, prin tratative, 
a problemelor dintre cele 

. două țări, a asigurării pă
cii și securității în regiu
nea Mediteranei și în în
treaga lume.

niei, în favoarea păcii și 
dezarmării, pentru asigu
rarea dreptului suprem al 
popoarelor, al oamenilor 
la existență, la viață libe
ră și demnă, Declarația di
fuzată la O.N.U. constituie o 
contribuție importantă pe 
care țâra noastră o aduce 
Ia efortul general de solu
ționare a problemelor ma
jore ale lumii contempora
ne.

STOCKHOLM

Reluarea lucrărilor 
Conferinței pentru 
măsuri de încredere 
și de securitate și 
pentru dezarmare 

în Europa
STOCKHOLM 15 (Ager

pres). Marți au fost reluate 
la Stockholm lucrările Con
ferinței pentru măsuri de 
încredere și de securitate 
și pentru dezarmare în Eu
ropa. Negocierile din capi
tala Suediei sînt profund 
marcate de evoluția situa
ției internaționale, de ten
siunea extrem de gravă e- 
xistentă în prezent în lu
me, îndeosebi în zona Me
diteranei.

La deschiderea lucrări
lor celei de-a zecea sesiuni 
a conferinței, care va dura 
pînă la 23 mai 1986, repre
zentanții a numeroase sta
te participante au exprimat 
preocuparea și îngrijora
rea lor profundă în legă
tură cu situația din Medi
terana, cu încălcarea fla
grantă a principiilor și pre
vederilor Actului final de 
Ia Helsinki.

Negocierile de la . Stoc
kholm au drept obiectiv 
realizarea, pînă în toamna 
acestui an, a unor înțele
geri, a unui acord care să 
contribuie la întărirea în
crederii, și la creșterea se
curității statelor partici
pante și să permită trece
rea Ia negocieri efective de 
dezarmare pe continent.

FILME
î PETROȘANI — 7 No- 
I icnabrie: Toate mi se în* 
ș tîmplă numai mie; Uni

rea; Licitația; Parîngul: 
Racolarea.

PETRILA: Neînvinsul. 
LONE A: Patru zile de

parte de casă. .....
VULCAN — Luceafă

rul: Marele șarpe.
LUPENI — Cultural:

Bădăranii.
URICANI: Săptămîna

nebunilor,
N.R. Eventualele mo

dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci* 
nematografice Județene 

j Hunedoara.

țv.
16,30 Fotbal — Steaua — 

Anderlecht. Meciul 
retur din. semifina- 

J lele Cupei Cam
pionilor ” Europeni. 
Transmisiune direc
tă (color). In pauză: 
Publicitate.

18,15 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie. .
20,35 Cîntecul și poezia 

:■ acestor ani eroici.
I 20,50 Tribuna TV.

Partidul Comunist 
Român — gîndire 
novatoare, acțiune 
revoluționară.

21,05 Film în serial, (co
lor).
Cei patru Robinson.

21,50 Telejurnal.

I.A.C.M.M. Petroșani
cu sediul în strada M. Vrfeazu! nr. 11, 

încadrează direct sau prin transfer pentru 

Stația de utilaje și transport Iscroni:
- șoferi - categoriile C, D și E
- tractoriști rutieriști
- mecanici auto - categoriile 4-7
- frezor - categoriile 4-7
- buldozerișii
- excavatoriști.
Retribuția în acord global potrivit regle

mentărilor în vigoare.
Pentru personalul localnic, posedînd a- 

partament, se asigură chirie și încălzire gra
tuită, iar pentru personalul nelocalnic, cazat 
în cămine de nefamiliști, indemnizație zilnică 
de șantier.

Mica publicitate
SOȚIA șl fiul urează 

scumpului lor - Anghelache 
Constantin multă sănăta
te,* fericire și „La mulți 
ani !“ cu prilejul aniversă
rii a 50 de ani și a ieșirii 
la pensie. (7971)

VIND Dacia 1300, stare 
bună. Adorian Carol, Pe- 
trila, cartier 8 Martie bloc 
30, ap. 16. (7967)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ungu- 
rcanu Marinică, eliberată de

DECES

CU multă durere Florica soție, Ion și Mihai fii, 
împreună cu nurorile și nepoții, anunță încetarea 
din viață — Ia vîrsta de 75 de ani — a celui care a 
fost un bun soț, tată, socru și bunic

FILIP PETRU ' _
pensionar, I.M. Lupeni

înhumarea va avea loc la Deva, în ziua de 17 a- 
prilie, ora 14, de Ia capelă. (7975)

RADIO
6,00 Radioprogramul di

mineții. Buletin de știri. 
6,15 Sfatul medicului. 6,30 
La ordinea zilei în agri
cultură. 7,00 Radiojurnal.
7.30 In întîmpinarea glo
riosului jubileu al P.C.R. 
Raport muncitoresc res
ponsabil. 8,00 Revista pre
set 8,10 Curierul melodi
ilor. 9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Odă limbii ro
mâne. 10,30 Din țările so
cialiste. 10,45 Formații co
rale. 11,00 Buletin de știri. 
11,05 Radiocaruselul co
piilor. 11,35 Publicitate. 
11,50 Buletin hidrologie. 
12,00 Buletin de știri. 12,05 
65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân. 12,25 Coordonate e- 
conomice. 12,45 Avanpre
mieră Radio-TV. 13,00 
De la 1 Ia 3. 15,00 Buletin 
de știri. 15,05 Clubul in
citaților. 16,00 Radiojur
nal. 16,15 Tragerea Pro- 
noexpres. 16,25 Prelucrări 
corale. 16,30 Fotbal. 
Steaua București An
derlecht Bruxelles. 18,30 
Orele serii. 19,05 
In întîmpinarea aniver
sării partidului. 19,30 Cirr 
culația rutieră bucufeștea- 
hâ. 20,00 Radiojurnal.
20.30 Agricultura ’86. 21,00 
La sugettia dv._ 22,00 O 
zi într-o oră. Radiojurnal. 
Dreptul fundamental al 
oamenilor — dreptul Ia 
Viață prin pace ! Chemă
rile președintelui Nicolae 
Ceaușescu — înflăcărat 
program pentru Anul In
ternațional al Păcii ! 
23,00 Rezultatele tragerii 
Pronoexpres. 23,05 Noc
turnă muzicală. 23,55— 
24,00 Buletin de știri.

I.M. Livezeni. O declar 
nulă. (7973)

PIERDUT certificat 8 
clase pe numele Pătru Vic
tor, eliberat de Școala ge
nerală nr. 7 petroșani. II 
declar nul. (7970)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Mureșan Marcel, eli
berată de Institutul de Mi
ne Petroșani. O declar nu
lă. (7966)
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