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în ziarul de azi
• Sub semnul Anului In

ternațional al Păcii — Do
rința noastră fierbinte ; 
Un singur gînd, o singură 
voință • Vă informăm.

(In, pag. a 2-a)

• SPORT — Steaua, 
în finala Cupei Campioni
lor Europeni.

(In pag. a 4-a)

în întîmpinarea gloriosului 

jubileu a[ partidului 

și a Zilei de 1 Mai

Pîrghiile revirimentului activității 
de producție la I.M. Dîlja

Perfecționarea tehnologiilor 
și întărirea disciplinei munciiCeea ce caracterizează activitatea din acest an a minerilor de la Dîlja este revirimentul, am putea spune chiar spectaculos, înregistrat în realizarea sarcinilor de plan, întreprinderea a încheiat primul trimestru cu un plus de aproape 5 000 de tone, succesul fiind cu atît mai semnificativ ca cît, în perioada corespunzătoare din 198&, unitatea își îndeplinise indicatorii la producția fizică doar în proporție de 80 la sută. încă o cifră elocvență: producția minei este cu 16 376 de tone mai mare în acest tri

mestru, comparativ cu trimestrul I al anului trecut.Desigur, revirimentul pe care l-au consemnat brigăzile și sectoarele de la mina Dîlja este concludent în sine, pentru că el înseamnă cărbune mai mult. Dar el devine important și din- tr-o altă perspectivă, aceea a demonstrării faptului că,atunci cînd colectivul r.’e muncă își valorifică resursele tehnice și de organizare, poate să depășească dificultățile apăru-
CT DIACONI)

(Continuare în pag. a 2-a) I

Dezvoltarea bazei energetice — 
preocupare constantă a partidului, 

a politicii noastre economiceIn concepția partidului nostru, independența energetică reprezintă o componentă de bază a independenței economice, condiție fundamentală a acesteia, un obiectiv care contribuit; hotârîtpr la asigurarea e- chililuului economic struc- tu: ai și la progresul economiei românești. In „Pro- gramul-directivă de cercetare și dezvoltare in domeniul energiei în perioada 1981—1990 și orientările principale pînă în anul .2 000“ — elaborat din inițiativa și cu contribuția nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se subliniază că un obiectiv prioritar îl constituie explorarea aprofundată a tuturor zonelor țării în vederea descoperirii de noi ză

căminte de cărbuni, țiței, gaze, substanțe radioactive, precum și sporirea preocupărilor pentru utilizarea energiei eoliene, solare, geotermice, a biomasei și altele.Principalele orientări în domeniul energeticii., preconizate în Directivele Congresului al XlII-leă, semnifică importante restructurări în balanța energetică. Un amplu proces în curs de realizare îl reprezintă dezvolțarea rapidă a producției de energie electrică pe bază de cărbune, obținut din resurse proprii, concomitent cu reducerea utilizării hidrocarbu

rilor pentru producția de energie electrică. In termocentralele funcționînd pe cărbuni și, șisturi bituminoase, la finele cincinalului actual se vor produce 38 miliarde kWh, ceea ce reprezintă practic o dublare față de nivelul din 1980. Pentru realizarea acestei importante creșteri, se construiesc mari capacități bazate pe cărbune și se perfecționeăză tehnologiile de utilizare a acestui combustibil. Așadar, căr-
Lector univ. 

loan UIFĂLEAN. 
Institutul de mine 

Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a

Cărbune 
peste planMinerii de la I’aroșeni continuă, și în luna aprilie, rezultatele meritorii cu care au încheiat primul trimestru. Cu plusul înregistrat în data . de 15 aprilie, „cifrat la 268 de tone, ei au ridicat la 2 426 de tone cantitatea de cărbune extras peste prevederi, pe luna în curs, consemnînd, în bilanțul de producție de la începutul anului, mai bine de -18 500 de tone de cărbune livrat peste prevederile perioadei respective.Succesul de datorează, în principal, folosirii utilajelor la întreaga capacitate, optimizării fluxului- de transport. îmbunătățirii ac- ' tivității de aprovizionare cu materiale — pîrghii care au condus la creșterea substanțială a, productivității muncii. (S.B.) >

Comunistul — vocația de a fi mereu în frunte
LEGEA PRIVIND RETRIBUIREA IN ACORD GLOBAL Șl IN ACORD 

DIRECT A PERSONALULUI MUNCITOR

Răspunderea, competența—față în față 
cu proba zilnică a faptelor

Schiță de portret. Sing. PAUL GRASU, tr-unul din marile abataje .mecanizate, născut în 1946 la Zimnicea, din '58 este iar acum conduce un sector ce reprezin- lupenean. Aici termină școala profesio- tă nucleul din care se naște noua mină nală, liceul, apoi Institutul de mine, am- — Lupeni-Est. Este membru în Comite- bele la curs seral; aici se afirmă ca șeful tul orășenesc de partid Lupeni și depu- unei formații minerești de frunte, în- tat în Consiliul popular județean.
— Născut pe malul. 

Dunării, după ce a copi
lărit pe marginea Bără
ganului. Paul Grasu a 
devenit un autentic o ni 
al Lupeniului...Nu tiumai eu, dar și tata... Aici â ieșit la pensie, ca miner, și din ’58, după anii de mină,; obișnuit cu aerul tare de munte, n u cred că i-ar 1 mai (Continuare în pag. a 2-a)

l.M. Dîlja. Fruntași ai abatajelor care au contribuit nemijlocit Ia revirimentul producției. In imagine, 
mineri din brigada condusă de un veteran al întreprinderii, Nicolae Toma.

prii căldurile cîmpiei. De fapt nici nu se gîndește la așa ceva...
— Deci, Sînteți fiu de 

miner și chiar miner, 
deși ați fost și electrici
an, energetician de sec
tor, șef de brigadă, iar 
acum șef de Sector. Du
pă 20 de ani de minerit, 
de vechime în partid, 

aici, la mina Lupeni, ca
re; perioadă o socotiți 
mai semnificativă pen
tru evoluția dumnea
voastră profesională?— Cei mai frumoși ani i-arn trăit între ’80 —’85 ca șef de brigadă. Și aceâs- .

Ioan DUBEK 
(Continuare in pag. a 3-a)

Dezbateri 
mobilizatoare în 
unitățile miniere Ieri, au avut loc, pe schimburi, în unitățile economice ale Combinatului minier Valea Jiului, ample dezbateri, cu participarea a numeroși oameni ai muncii, a Legii privind retribuirea în acord global și în acord direct a personalului muncitori Au fost prezentate, pe larg, de specialiști în domeniu, principalele a- vantaje oferite de noul sis- terii de retribuire, sarcinile și obligațiile ce revin oamenilor .muncii, formațiilor de, lucru, conducerilor

Conducerea partidului și statului nostru sub îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general, al partidului, urriiărind aplicarea consecvenții â indicațiilor și orientărilor formulate la Con
gresul al XlII-leă, a ; întreprins în ultimul timp un ansamblu de măsuri ilie- nite să conducă, într«o concordanță deplină, la creșterea producției și a ■ productivității muncii realizate, la perfecționarea mecanismului economic, la creșterea nivelului de trai, la sporirea Veniturilor personalului muncitor din țară noastră. In anest complex de măsuri se înscrie și Legea privind re
tribuirea în acord global 
și în acord direct a perso
nalului muncitor adoptată recent de către Marea A- dunai'e Națională. La baza acestei legi a stat un . principiu fundamental promovat de partidul și’ statul nostru. principiul socialist al 

I repartiției după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii' după, care, 
retribuirea întregului per
sonal muncitor se face 
în funcție de contribuția 
fiecăruia la dezvoltarea pro
ducției materiale și spiritu
ale a întregii societăți, de 
rezultatele obținute in 
muncă. Aceasta pentru că 5 societatea noastră socialis

Afirmarea deplină 
a principiului socialist 

al repartițieită asigură dreptul la muncă și creează condițiile necesare ca fiecare sa aibă un loc de muncă în raport cu aptitudinile și pregătirea sa și cU necesitățile dezvoltării societății-) icvînd asigurată o puternică bază materială — uni- ( tățile noastre economice lie- 1 nefidiind de o dotare de un rnalt nivel tehnic — era necesar, se impunea adoptarea unui sistem de retribuire care să asigure cointeresarea materială a celor ce muncesc pentru creșterea „producției, a productivității muncii și a eficienței economice dar care,. în. același timp, să asigure și repartizarea e- chitabilă a veniturilor provenite din muncă, un raport corespunzător între câștigurile individuale minime și cele maxime. Mai mult decît atît Legea prevede că oamenii mumii 
sînt retribuiți în raport cu 
munca prestată și rezulta
tele obținute, iar retribuți
ile trebuie să fie direct co
relate cu creșterea produc
tivității muncii individua
le și pe întreaga unitate. In aceste condiții in cazul 
depășirii producției pla
nificate veniturile cresc în > 
mod corespunzător și nu

Dorin GHE'I’A 
(Continuare în pag. a 2-a)
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Sub semnul Anului Internațional ol Păcii

DeclarațiaMarii Adunări Naționale,♦

expresie a voinței de pace a
poporului român

Dorința noastră fierbinteF.u și ortacii mei, care lucrăm intr-un abataj la mina Aninoasa, înțelegem 
ea munca are nevoie de liniște, de pace. De aceea, cu toții, alături de' întregul nostru popor, ne exprimăm adeziunea la recentele inițiative de pace ale. României socialiste, ale președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceausescu, strălucit formulate în Declara- ția-Apel a Frontului De-

mocrației și Unității Socialiste ș’ în Declarația Marii Adunări Naționale. Este de neconceput ca, pentru înarmări, să se cheltuiască sume atît de mari, care să servească distrugerii civilizației umane, a vieții pe planeta noastră. Așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu. problema esențială a vieții internaționale este dezarmarea, in pri

mul rînd dezarmarea nucleară, pentru asigurarea păcii pe pămînt.Anul acesta, declarat de către O.N.U. An Internațional al Păcii, trebuie să devină un an al inițiativelor menite să contribuie la înțelegerea între popoare, la întărirea climatului de colaborare. Este dorința fierbinte a tuturor oamenilor, cărora ne alăturăm și noi, cu toată convingerea.

Dezvoltarea bazei
(Urmare iții» pag. I)

Un singur gîn 
o singură voință

ITancisc MATE, 
miner, șef de brigadă la 

I.M. Aninoasa

hanele rămîne principala sursă energetică națională. Pornind de la posibilitățile pe care le are țara noastră, în cincinalul actual producția de lignit și cărbune brun, de 84—89 milioane tone, se va realiza în proporție de peste două treimi în cariere.Una din direcțiile fundamentale în care este orientată dezvoltarea energeticii românești este intensificarea punerii în valoare a potențialului hidroenergetic național. In perspectivă, pînă în anul 1995, se vor realiza cele mai importante construcții hidroenergetice, valorificîndu-se într-o proporție însemnată potențialul economic ame- najabil.O modificare structurală importantă în balanța națională de energie o constituie, în următorii ani, a-
cărbune cocsificabil și e- nergetic extras. In acest context, ne alăturăm pe deplin și recentului Apel al. tinerilor din patria noastră adresat tuturor organizațiilor democratice și progresiste de tineret, de a făuri o lume nouă, ferită de ororile războiului, o lume în care să trăim în pace și prietenie. Viitorul pe care, prin faptele noastre de muncă îl făurim, trebuie să fie lipsit de orice a- menințare a armelor. Iată de ce noi, tinerii Văii Jiului, exprimîndu-ne a- tice elaborate din inițiati- deziunea deplină . față de Va președintelui țării, tova- documentele recent adoptate, ne simțim plenar angajați pentru ca România să înainteze ferm pe drumul luminos al comunismului.

Muncesc într-unul dintre cele mai tinere colective din Valea Jiului, a cărei medie de vîrstă este de 28 de ani, întreprinderea utilaj minier Petroșani. Alături de colegii de generație am primit cu deosebită satisfacție noile acțiuni de pace ale României socialiste. Vibrantele chemai’) adresate națiunilor, tuturor forțelor iubitoare . de pace -în Declarația-Apel Tontului Democrației șl Unității Socialiste și Declarația Marii Adunări Naționale — documente poli-. »Șșul Nicolae Ceaușescu — constituie pentru noi un în* suflețitor imbold de a munci mai bine, pentru a da noi utilaje miniere necesare abatajelor din minele țării și a contribui astfel la creșterea cantității de Ion CEAUȘU, 
lăcătuș, I.U.M. Petroșani

Dezbateri mobilizatoare
(Urmare din pag I)

:■ ii- C 'Vi'S • := /.unităților și combinatului. In același timp participan- ții la dezbateri, au abordat in discuțiile purtate o serie de probleme a căror grabnică rezolvare va conduce în mod nemijlocit la o aplicare corectă a Legii retribuirii în acord global și în acord direct, astfel în- cît, în cel mai scurt tirnp, acesta să devină, așa cum este și firesc, un puternic stimulent pentru creșterea producției în condiții de e- ficiență ridicată și ’calitate îmbunătățită.Exprimîndu-și adeziunea totală față de noul sistem de retribuire, oamenii ’ muncii participant dezbateri s-au angajat înaltă răspundere să precupețească nici un
la cu nu
e-

foit pentru valorificarea integrală și optimă a avantajelor create de Legea privind retribuirea în a- cord global și în acord direct a personalului muncitor. Fermitatea angaja-. mentelor asumate, responsabilitatea muncitorească și climatul de lucru în care s-au desfășurat dezbaterile au demonstrat cu prisosință dorința colectivelor dip întreprinderile economice ale combinatului și Văii Jiului de a-și spori preocupările și intensifica acțiunile menite să conducă la sporirea productivității muncii și creșterea producției, la încadrarea în normele de consum, la obținerea unor importante e- conomii de materii prime, materiale, combustibil și energie. (G. Dorin)
Perfectionarea tehnologiilor și întărirea disciplinei

(Urmare din pag. 1)te la un moment dat în activitatea de producție. Experiența Dîljei, din acest punct de vedere; devine e- xemplară si, tocmai în intenția unui schimb de experiență se așează și lându-, rile de față.Pentru a radiografia mai profund și a evidenția mai clar liniile de forță acestui reviriment, oprit asupra unuia sectoarele fruntașe, rui devenire ni se
ale ne-am dintre a că- pare semnificativă în această privință. Este vorba de sectorul II. Un prim aspect, evidențiat de interlocutorii noștri, șefi de brigadă, maiștri, mineri este acela al perfecționărilor tehnologiilor eficiente. Brigadierii Giieorghe Matei și Anton Moldovan arătau că anul trecut încă nu erau o- bișnuiți, ei și ortacii lor, cu tavanul de rezistență, iaru- nii dintre mineri nici nu aveau încredere într-o ase*

menea modalitate de lucru. „Acum, concluzionează sub- inginerul Ion Liska, șeful sectorului, toate brigăzile din sector s-au familiarizat cu tehnologia tavanului de rezistență și rezultatele obținute în producție ne-au convins nu numai de utilitatea ei, ci și de , necesitatea extinderii. La. sfîrșitul trimestrului II ea va fi folosită în întregul sector, măsurile tehnice luate în a- cest sens ducînd în prezent la finalizarea lucrărilor respective. Mai avem de executat doar 100 de metri, din cei 4.10 de avansare pe direcție".Un alt aspect important, pîrghie decisivă în realizarea revirimentului în producție, îl constituie întărirea disciplinei tehnice și a disciplinei în muncă. A- sistența tehnică este asigurată pe fiecare schimb, de■către maiștri minieri și de cite un specialist din conducerea sectorului. în feiul acesta se veghează mai atent și mai exigent ca prevederile din monografi-

ile de lucru să fie respectate, ca fiecare dintre o- biectivele preliminarului să fie realizat. De asemenea, în ce privește îndeplinirea picgramului de reparații și ie vizii la utila jfe, lafluxul de transport. s-apus o mai mare ordine. Lucrările sînt făcute în cadrul sectorului, cu echipe specializate și vizează cu precădere prevenirea defecțiunilor. Numai în cazul executării unor confecții metalice se apelează la atelierul minei. Lăcătușii Petru Joavină, Aurel Ceru. Constantin Spirtu, Cornel Ciobanu folosesc din plin timpul scurt afectat pentru operațiunea de revizii și reparații, în așa fel incit să nu stingherească fluxul de producție, să a* sigure buna aprovizionare cu materiale a brigăzilor, evacuarea producției . extrase.„Absențele nemotivate au scăzut foarte mult față de acum un an, ne demonstrează șeful de sector, cu fișele de pontaj în țață. In felul acesta, adau-

gă el, avem posibilitatea să facem o măi Lână plasare a posturilor, corespunzător cerințelor producției". Reducerea nemptivatelor, a- veam să aflăm, este efectul muncii de educație, al discuțiilor duse cu fiecare dintre cei care mai obișnuiau să lipsească de la 'șut, al intransigenței în cazurile în care unii au« „perseverat" în absențe.Desigur,' nu am epuizat multitudinea de aspecte care au condus Ia realizarea revirimentului în activitatea sectorului II și, implicit în activitatea minei Dîlja. Le-am consemnat pe cele mai importante care și-au făcut simțite roadele în obținerea unor productivități mari — la nivelul sectorului II plusul fiind de 690 de kilograme pe post. Și aceasta, element semnificativ, în condițiile reducerii cheltuielilor la tona de cărbune cu 14 lei, ca urmare a folosirii pe scară largă a recondiționă- rii pieselor și subansam- blelor, a economiilor de material lemnos.de tricotaje dins-a desfășurat o întîlnire a brigăzii științifice a Casei de cultură a sindicatelor din localitate cu oamenii MASA ROTUNDA. La Școala generală nr. 3 din Lupeni va avea loc, în data de 18 aprilie a.c., o masă rotundă cu tema „Glasul României, glas de pace" — manifestare la care vor par-i e-I țicipa cadre diaetice și■ levi. (S.B.)| BRIGADA ȘTIINȚIFI- I CA. Ieri, la întreprinderea

muncii. Tema, susținută de către specialiștii care au răspuns întrebărilor par- ticipanților, s-a referit la „Noi ipoteze privind apariția și evoluția omului pe Pămînt; varietatea tatea lumii". (S.B.)OBIECTIV. După narea lucrărilor de

pariția și creșterea ponderii energiei nucleare. Prima centrală nucleară Urmează să intre în funcțiune în primii ani ai cincinalului, iar pînă la sfîrșitul acestei etape puterea instalată trebuie să fie de cel puțin 4000 MW. Pe această bază, în cadrul producției de e- nergie electrică se vor realiza 21—22 miliarde kWh in centrale nuclearoelectri-ce.Investițiile vor fi orientate cu prioritate spre lărgirea bazei proprii de materii prime și energie, modernizarea tuturor sectoarelor care contribuie la promovarea progresului tehnic și creșterea eficienței e- conomice.In vederea înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-sociălă a municipiului nostru, în cincinalul 1986—1990 se va realiza un volum investiții. Cea parte, vor spre creșterea Iui productiv, și dezvoltarea de producție la întreprin- la sută.
însemnat de mai mare fi orientate potențialii* menținerea capacitățilorderile miniere din Valea Jiului, punerea în exploatare a cîm purilor miniere Lupeni-Sud, Răscoala, sci'oni, Valea de Brazi, a prepai ațnlor de cărbune de la I.ivezeni și Uricani, a noilor instalații pentru creșterea recuperării la căr- btmele spălat pentru derurgie.Se va acorda o atenție deosebită stabilizării, perfecționării profesionale șî folosirii raționale a forței de muncă, în concordanță

Is-

si-

energeticecu mutațiile calitative ce au loc în minerit ca urmare a promovării rapide a progresului tehnic, — valoarea fondurilor fixe fiind de peste 650 000 lei/munci- tor —, a asigurării unor condiții corespunzătoare de muncă și viață. Investițiile alocate pentru construcții de locuințe, învățământ, cultură, ocrotirea sănătății, tehnico-edilitare și gospodărești vor însuma peste 1,8 miliarde lei.Va fi perfecționată activitatea de planificare, conducere și organizare a întregii activități econo- mico-sociale, aplicarea fermă a principiilor noului mecanism economico-finan- ciar în vederea creșterii e- ficienței economice pe baza utilizării eficiente a resurselor materiale, r financiare și umane. Ca urmare, productivitatea muncii va crește cu 38.3 la sută, producția de huilă netă cu 20 la sută, huilă pentru siderurgie cu 33,4 la sută, producția de utilaje tehnologice pentru minerit cu 25,2
■V ■Asigurarea independenței energetice a țării cons* tituie un obiectiv fundamental al strategiei dezvol- ■ tării economiei naționale. Perspectiva înfăptuirii lui cere punerea în valoare a spiritului de creativitate și inițiativă al oamenilor muncii din toate sectoarele economiei pentru înfăptuirea hotărîtă și la termen a acestor priorități vitale pentru dezvoltarea economico-socială a României socialiste.

Afirmare deplină 
principiului socialist 

(Urmare din pag. I)

a
sînt plafonate. Totodată însă, pentru o aplicare corectă a principiului socialist al repartiției, Legea prevede că „In situația ne- 
realizării producției sau 
a neîndeplinirii obligațiilor 
de la locul de muncă retribuția se diminuează în 
mod corespunzător, fără a 
se asigura venit garantat". Conform prevederilor legii 
„întregul colectiv poate 
obține venituri mai mari 
prin depășirea producției fi
zice contractate cu desfa
cere asigurată, prin scurta
rea duratei de execuție a 
lucrărilor, valorificarea su
perioară a materiilor , pri
me, realizarea unor pro
duse de calitate superioa
ră, reducerea
lor normate de
me. materiale, 
bili și energie, 
priti mai buna organizarea 
activității și realizarea sar
cinilor cu un număr mic 
de personal". Potrivit legii, pentru economiile de terii prime, materiale, combustibil și energie realizate se acordă premii și alte stimulente. Bineînțeles, fiind la bază un principiu de echitate și în cazul nerea-

consuniuri- 
materii pri- 

combusti- 
precum și

ma

lizării sarcinilor de plan, al 
prelungirii duratei de exe
cuție a lucrărilor, folosirii 
unui număr mai mare de 
personal, veniturile scad 
în mod corespunzător. De asemenea, valoarea mate
riilor prime, materialelor, 
combustibililor și energi
ei consumate peste preve
derile normelor din vina 
personalului muncitor vor 
fi suportate de cei vinovați 
potrivit legii, iar produsele 
sau lucrările a căror cali
tate nu corespunde stan
dardelor sau normelor de 
calitate din vina colectivu
lui, se reiac de către a- 
cesta, fără plata altei ma
nopere și cu recuperarea 
contravalorii • materialelor 
consumate suplimentar 
pentru remedieri.Deosebit de important este și faptul că Legea reglementează și următorul aspect, și anume că : „Su
ma cuvenită pentru pro
dusele și lucrările realiza
te se raportează de către 
conducătorul formației, cu 
acordul membrilor acesteia, 
pe fiecare persoană, în ra
port cu contribuția fiecă
ruia Ia realizarea planului 
și a lucrărilor, retribuția 
tarifară și timpul efectiv 
lucrat cu alte cuvinte. „Nici muncă fără pîine, nici pîi- ne fără muncă".Petroșani au început, recent, executarea suprastructurii la cel mai important obiectiv edilitar din Lupeni — C.F.R. și autogara (I.V.)RECUPERARE, acestea, în cadrul ample acțiuni de gospodărire și înfrumusețare, la întreprinderea minieră Li- vezeni au fost recuj>erate și au fost livrate, către unitatea de profil, cinci vagoane cu fier vechi. (Gh.B.)TRATAMENT. In primul trimestru al anului, 84

gara I.T.A.Zileleunor
și uni-termi- funda- ții, constructorii din brigadaII a A.C.C.F. Petroșani

de oameni ai muncii de la I.M. Uricani au fost în diverse stațiuni balneoclimaterice din țară, cu bilete de odihnă și tratament asigurate de către sindicatul întreprinderii. Și în aprilie, după . cum ne informează tovarășul Ion Stoi, președintele comitetului de sindicat, vor beneficia de a- semenea avantaje încă de persoane. (Gh.O.)SCHI. Duminică, 20 prilie a.c., la „Straja"
26a- Lu- peni se va desfășura me-

morialul de schi „Adrian Napău". Concursul, aflat la cea de-a patra ediție, va cuprinde probe de slalom și de schi fond și este deschis schiorilor de toate fac ca-chis schiorilor de vîrstele. înscrierile se pînă sîmbătă seara, ]a bana „Straja". (I.D.)CENTRU. De curînd, țeaua unităților de industrie mică s-a îmbogățit cu un centru de reparații TV și radiocasetofoane, amenajat în orașul Vulcan, pe bulevardul Victoriei. (S.B.)
re-

EXCURSIE. Filiala OJT din Petroșani face înscrieri pentru o excursie în U.R.S.S.. programată pentru perioada 24 iunie — 6 iulie a.c. Excursia — care se face cu trenul dus-întors— are itinerariul : București — Minsk — Leningrad
— Moscova. (I.D.)

Rubrică realizată de 
C.T. DIACONU
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Pe agenda organelor sindicale
AcțiuniA doua parte a lunii a- prilie se anunță deosebit de bogată în acțiuni politico- educative și cultural-artis- tree organizate în cadrul întreprinderilor și așezămintelor . sindicale de cultură din municipiu.Manifestările, mareînd întîmpinarea Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România, își propun cunoașterea deplină de către toți oamenii muncii a realităților și perspectivelor de dezvoltare ‘ ’ sprijinirea ' de producție, propagarea în rîndul oamenilor muncii a noutăților științifice și tehnice, Organizarea instructivă a petrecerii timpului liber.• La I.M. Lupeni a avut Ioc dezbaterea: „Preocu-

ale României, procesului

Alici o stagnare pe fluxul de transport"

casa, înteți

99 — N-aș putea să zic că unu-i mai bun ca altul, ne spunea, deunăzi, sing. Ha- bina Ladislau, șeful sectorului V transport al 
I.M. Paroșeni, referindu- se la cei 300 de meni din sUbordinea Formăm un colectiv chegat, omogen, mai 
au deja mulți ani de cînd lucrează aici. împreună, am reușit să facem treabă de calitate.Șeful de sector, în cele din urmă, ne prezintă numele celor ca
re muncesc Ia transport încă de la înființarea sectorului. „Notați, zice, pe Ianoș Demeter, șef e- ehipă lăcătuși, pe Gheor
ghe Cojocaru, Constantin Zburlea, Martin Biro și Ion Badea, Primul, nea 
Ianoș, are 26 de ani lucrați la transport și a participat atît la montarea benzii nr. 1, cît și a Ultimei, nr. 45.-— Banda 45, completează sing. Dumitru Vieres- eu, adjunctul șefului de sector, ăm pregătit-o și montat-o la începutul a- eestui an într-un timp record: două săptămîni. Și asta cu toate că are 200 metri lungime și e situa
tă pe un plan • înclinat. Termenul era impus de Urgentarea deschiderii orizontului 280.Reținem că Operațiile de pregătire, mutare și punere în funcțiune a , tuturor fluxurilor de benzi s-au făcut de aceiași oa- meni. adică de cei care le întrețin, sectorul neavînd o echipă specializată în montaje, iar o alta în întrețineri.Cu toate acestea, nici unul dintre cei cu care am discutat nu-și amintește că evacuarea pro-

polîtico^edpâri ale organelor și orga- nizațiilo^ de sindicat privind economisirea de materii prime, materiale, combustibil și energie’*. • Tot ieri, la I.M. Vulcan, a a- vut loc dezbaterea cu tema „Realități și perspective în dezvoltarea econo- mico-sccială a României — cifre și fapte". Au participat mineri, cadre tehnico- inginerești. • Astăzi,, de la ora 15, clubul din Uri- cani organizează o masă rotundă, privind sarcinile ce revin organizațiilor de sindicat pentru organizarea utilă și-plăcută a timpului liber al oamenilor muncii. • Tot la Uri- cani, duminică, 20 aprilie, începînd cu ora 10 pentru fruntașii în producție, formațiile artistice ale clubu-
ducției de cărbune ar fi avut de suferit de pe urma vreunui deranj ament al fluxului de transport. „Și asta datorită faptului că sîntem tot timpul cu ochii-n jpatru, adică punem accent pe lucrările preventive, intervine maistrul Nicolae Bodescu, se-

Deviza unui 
harnic colectivcretarul' organizației de partid din sector. „Scîr- țîje“ ceva la o bandă, o oprim, acționăm repede, și, astfel nu e posibil să a- pară vreo defecțiune gra

vă. Dacă țin bine minte, sînt cîțiva ani buni de cînd în schimburile doi și trei n-arh măi chemat de urgență vulcanizatorii. Cînd Viorel Ciorean, Petru Bil, Ion Fînaru sau Marin Achim fac o vulcanizare, o fac ca lumea și pot dormi liniștiți, știind că nu vor fi deranjați de acasă, să intervină în toiul nopțiiUh cuvînt des rostit de intelocutorii noștri a fost autogospodărirea. Reținem că la acest capitol este cuprinsă întreaga gamă de recondiționări e- : xecutate în cadrul sectorului: angrenaje pdntru benzi, planetare, pinioa- ne, tamburi.Tot în domeniul auto- gospodăririi se înscrie și activitatea de recuperare a covorului de cauciuc u- -f,zat de la benzile de 1000 mm. Ceea ce se face e simplu, la.îndemîna oricui: se alege ce e bun, se "vuicanizeaza și se refolo- șește la benzile de 80'0 mm. In acest mod, de la începutul anului, s-au re-

ucativcluicolbul ticul „Politica devor susține un specta- literar-muzical. • Clu- din Lonea, sub gene- 'r pace și colaborare cu toate statele lumii a partidului și statului nostru", organizează, mîine, o amplă dezbatere la care vor participa mineri, maiștri și ingineri de la întreprinderea minieră. Dezbaterea va începe la ora 17. • Ieri, la I.A.C.M.M.. sub genericul „Inițiativele muncitorești și importanța generalizării creșterea muncii*' să rotundă organizată comitetul sindicatului, vînd ca scop stimularea i- nițiativei, a creativității muncitorești în sprijinul producției.
II. DOBKOGEANU

lor pentru productivității a avut loc o made a-

cuperat și refolosit 400 metri covor de cauciuc.Desigur, n-am epuizat tot eeeă ce s-ar putea spline despre sectorul transport al minei șeni și oamenii săi. deParo- . , - —- -- Nuîncheiem fără a-i aminti și pe maiștrii Gheorghe Șiling, Ștefan Borș, Fran- cisc Svicsa, Ion Danciu și Ion Iluhu, pe mai proaspătul lor coleg, Nicolae Manea, toți băieți crescuți și promovați în aceste funcții de răspundere aici, la sectorul V. Pentru ei, a munci cu răspundere înseamnă nici o stagnare a fluxului de transport pentru că, reproducînd spusele șefului de sector, „o- prindu-se o bandă, se o- prește un bloc. Iar asta înseamnă sute de tone de cărbune diminuate din planul zilei". In schimb, răspunderea lor aduce sute de tone extrase peste plan.
O. GEORGESCU

Secția bobinaj, de la IFA „Vîscoza" Lupeni, este fruntașă m întrecerea so
cialistă.

» . plex itaica problemelor pe care le ridică întreținerea și exploatarea tehnicii de vîrf. Or. pentru aceasta trebuie să știi, în primul rînd tu. în calitate de șef , de formație,. de comunist, pentru a oferi exemplu și a-i convinge pe cei din jur să acționeze responsabil, Să prevină defecțiunile, să repare u- Jtilajul cînd. trebuie, dar Tsă și aducă îmbunătății i... S3 constituie deci , exemplu, moral și profesional. aceasta ne cere secretarul general al par-. tidului, tovarășul Nicolae Ceausescu; Și aceasta e ‘valabil, hotărî tor chiar, într-un abataj mecanizat: spirit de răspundere, competența față în față cu proba zilnică a faptelor..;;
— Sînt exigențe pe 

__  care le aveți în vedere 
pregătirea de subingi- Și ca șef de Sector ? 
ner ?— Pe deplin I Azi sînt rnîndru că am condus o brigadă de mineri, iar prin rezultatele obținute am demonstrat că nu am luat diploma degeaba. Fă- ' ră cunoștințele teoretice ciștigate la Institut, m-aș fi descUrcât mai greu cu fenomenele de hidraulică, electricitate etc. Pentru că esențial într-un abataj mecanizat este să determini oamenii să lucreze corect, respectînd tehnologia de lucru, să dovedească inițiativă, spirit creator, pentru a te putea descurca în corn-

ta fără falsă modestie. Am avut 40 de oameni — . diferiți ca vîrstă și speciali am: să-ilizare, ca pregătire Caractere, pe care reușit Să-i apropii, omogenizez într-o formație, să-i fac să prindă pasiune pentru utilajul cu care am fost dotați. un modern complex de susținere, să-i ajut să-l stă-, pînească și să obțină cu el rezultate pe măsură. Mi-am înțese ■ cu plăcere că. doi ani la rînd, am prins Decretul care prevedea ca 10 la sută din valoarea producției suplimentare să fie acordată ca primă specială brigăzii la sfîrșit de an. Am primit sume frumoase...
— Ca șef de brigadă 

V-ați putut valorifica

Răspundem cititorilor
de

VASILE LAZĂR, Petrila:La vechimea dv, de 31 ani în muncă (din care 20 ani și 16 zile în gr. X 11 luni în grupa a IlI-a), condițiile în care media de retribuire, îh perioada 1979—1984, pînă la 1 august, a fost de 3998,60 lei (în ca
Și în

— Mai ales. Dar și aici, în fruntea sectorului VIII, mă consider tot ca șef de brigadă. Pentru că baza sectorului este abatajul frontal dotat cu complex mecanizat din panoul zero al stratului 15. De funcționarea complexului depinde producția sectorului. Deci, orice defecțiune, orice probleme apar, vreau, țin să fiu aproape, să fiu implicat direct în soluționarea lor. De aceea de dimineața pînă seara mă ocup de a- batăj; dacă trebuie vin și noaptea. Luna trecută, am avut inundată galeria 
re se include și sporul de vechime cuvenit), pensia s-a calculat în conformita
te cu art. 11, pct. 1 din Legea 3/1977, în procent de 60 !a sută pentru vechimea de 30 ani. La aceasta ș-a mai adăugat un procent din media retribuției pentru a- 

de cap a abatajului șl, pentru că a fost nevoie, am stat și w schimburi în mină. Mă bucur că în lirice situație am lingă mine oameni de nădejde, i- nimoși Așa este Alexandru Matyus, om de bază pentru instalația hidraulică, minerii șefi de schimb Mihai Cîrdei, Va- sile Sfîriac, electricianul Simon Ianoș, singurul artificier din sector Nagy Vilhelm, și să spun și de Vasile Grasu, șef de brigadă, promovat din septembrie ’85, care nu este altul decît fratele meu. De fapt, am adus cu mine din sectorul IV, din fosta mea brigadă, 3 mineri, el e unul din ei, un combainier și un hi- draulician. Cu ajutorul lor, cu ajutorul comuniștilor, am reușit să omogenizăm colectivul; de luna trecută să ne facem planul, iar pe aprilie să de 
A-

atingem o depășire 1000 tone de cărbune, vem toată garanția....
— Ce își dorește mai 

mult șeful de sector 
Paul Grasu ?— Să ne consolidăm colectivul pentru a face față sarcinilor ce ne așteaptă; să dublăm producția, să pornim al doilea frontal care să fie tot mecanizat. Să fim adică la înălțimea cerințelor puse de secretarul general al partidului în fața noastră, a minerilor Lu- peniului, a mineritului ro

mânesc.

nul lucrat peste 30 ani.La totalul acestora, s-aadăugat majorarea de pensie acordată în baza Decretului 283/1984, rezultînd o pensie de asigurări sociale de 2724 lei. In comparație cu ortacii dv, care au lucrat fără întrerupere, dv ați întrerupt activitatea între 1966—1978, fiind pensionat de invaliditate, pensia suplimentară de care beneficiați este în procent de 5 la sută din media retribuției. In concluzie pensia dv este calculată legai.
MARIA POPESCU <?!)

I.A.C.C.V.J.: Nesupra identitățiivoastră. LaI.A.C.C.V.J. din 
îndoim a- dumnea- cantina Lonea, nuexistă nimeni cu acest nume. Cit privește problema sesizată de dv, am verificat listele de premiere și tot personalul a semnat pentru aceeași sumă. Dacă nu vă ascundeați în spatele unui nume fals, poate ne ofereați și alte detalii.

■■ ■■■«■((■ iiiiiiii aaaaaaaaaa»»•••«•• iiaaaaiaiiaaa»<un>iitiniiiaiiai■aiiaaaimiauaa •■•■■■■■■ •■■aaaiiiia.Profilul moral al infractorului lasă să se întreva- 
dă, încă înainte de comi
terea unui act grav antisocial, tendința sa de a nesocoti legile societății noastre. Mai mult chiar, aparent nevinovatele și măruntele derobări de la îndatoririle sociale se înlănțuie, minciuna fiind liantul care poleiește neîndemî- natic personalitatea unui astfel de individ.— Am lucrat la I.M. Dîl- ja, la sectorul II, pînă prin decembrie 1985. Mi s-a desfăcut contractul de muncă, fiindcă o asistentă medicală (I!) mi-a modificat foaia de boală.— Din ce-ai trăit în a- ceastă perioadă ?1 — Am avut banii mei,mărturisește candid Constantin Stemat. Nu-1 contrazicem, deși știm că de fapt a acceptat Un concubinaj cu o femeie mult mai 
în vîrstă decît et, tocmai

pentru a-și asigura traiul parazitar. Concubina a cules „fructele** dragostei năbădăioase — a fost înșelată cu schimbul de locuințe, a fo-t maltratată periodic.—■ Ați fost căsătorit legal vreodată ?— Cind aveam 22—23 de ani. Vreo doi-trei ani. Ne-am despărțit, întrucît nu ne-am putut înțelege.— Cîți ahi are copilul de- zu'.tat din această căsătorie?— Vreo 13 Nu-i trimit a- ■ locație. S-ar părea că n-ar fi fost -al meu.Atîțea păreri aproximative, atîtea date inexacte pe unitatea de timp n-am in- tîlnit I Vîrstă concubinei e retușată spre tinerețe cuvreo 5—6 ani, din motivede pudoare. Și așa mai ră- mîn alți 6 pînă la 34 peani, ai lui C.S.

pecingine a minciuniiîn esteDiferența de vîrstă favoarea concubinei impresionantă.— Dragostea nu se cultivă în pămînt, răspunde cinic c.s.

5?— Ai bătut-o deseori. Afe certificate medicale...— Să fie sănătoasă, conchide pe același ton.Nemaivăzutul menaj de circumstanță înregistrează sincope în funcție de răbufnirile pumnilor lui C.S., dar dulce e traiul parazitar. se continuă .totuși pînă îptr-o seară... Intr-o seară, cînd concubina chemase la domiciliu o coafeză, care coafeză acceptă să-șirotunjească veniturile, pe eu că nu i-a făcut femeii

lingă retribuția de la cooperativă, cu prestații la domiciliul clientelor și astfel în noaptea de 13 februarie ă- iunge la adresa indicată.
reAsiStînd la reprizele de vigorizare și înfrumusețare ale concubinei sale, lui Constantin Stemat îi trece prin minte un gînd. încuie concubina într-o cameră, o amenință că dacă strigă o omoară, apoi se petrece un fapt abominabil...— Nu-s vinovat, țipă in arest C.S. E o manevră a concubinei. De unde știu

aceleia tinere o provocare de avort ?Și împroașcă în continuare, deși adevărul e crud, e evident, probat cu martori. Dacă se considera nevinovat, atunci de ce, c.înd a fost invitat la miliție, s-a ascuns . multă vreme, esea- ladînd chiar balcoane la nivelul etajelor superioare ? Cinic l-a luat pe „nu" în brațe, negație care l-a ajutat multă vreme să-și ascundă adevăratul chip, Luînd în seamă și vinovăția celor care i-au facilitat sarabanda minciunii — iu-, bit.-i puerofilă, coafeza dor- 1 nică de cîștig etc., - căzute în mrejele propriilor metehne ne gîndim că a- ccst cameleon sentimental puica fi demascat încă de cînd a mințit prima oară. Demascat și pus la punct. (’imi a nesocotit legea,

picioare ’ în- dar la o frumusețea vie-

chiar în paragrafele ei minore, trebuia să răspundă în fața ei. După cîte știm falsul în acte publice și uzul de fals se pedepsesc. Pripășit în cuiburile parazitismului, trebuia scuturat bine și pus să reînyețe făptui că numai munca și cinstea îi oferă un rost o- norabil în viață Ne mai întrebăm de ce nu plăteș- te alocație unui copil căruia i-a dat viață.Minciuna are scurte, spune o Vorbă țeleaptă din bătrîni, dacă nu îi sînt tăiate vi-erhe, infestează ca pecingine ții noastre, „tratamentul' ei este costisitor, dar necesar, fiindcă afectează Climatul social. In astfel de cazuri este recomandabil principiul medical „e mai bine să previi decît să tratezi I".
leu VULPE



4 Steagul roșu JOI, 17 APRILIE 1986

Poporul român condamnă cu fermitate
acțiunile militare ale S.U.A. împotriva Libieiîntregul nostru popor sprijină pe deplin, acordă o înaltă apreciere noului demers, ferm și constructiv, . ; al președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, — mesajul adresat pre- ședintelui S.U.A. în legătură cu situația deosebit de ‘ ■’ gravă care s-a creat în Me- ,diterana, ca urmare a ac- ' > (lunilor militare împotriva Jamahiriei Libiene.Este voința arzătoare a , întregului popor român ca, în actualele împrejurări internaționale; săi se facă totul, pentru eliminarea for- ;• ței și amenințării cu forța n relațiile dintre state, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase numai și numai pe cale paș- l ' nleă, prin tratative, în spiritul respectului față de principiile de relații între state suverane și independente, al legalității internaționale, al dreptului sacru al fiecărui popor de a hotărî, în mod liber, asupra propriului destin.In spiritul politicii-* consecvente de pace și colaborare promovată de România, de președintele Nicolae Ceaușescu, Biroul Mării Adunări Naționale a adre- i sat domnului Thomas O’Neil, președintele Camerei Reprezentanților din , , Congresul Statelor Unite ale Americii o scrisoare în ' care se subliniază :Biroul Marii Adunări Na- ț tonale apreciază că astăzi, mai mult ca oricînd, este , nevoie de reținere, de răspundere și luciditate pentru ; a se stăvili orice curs periculos .al evenimentelor internaționale.In numele tuturor depu- senti- nostru Adu-

Agendă i
Centrala electrică nu

cleară de la Leningrad va ti nu numai producătoare de energie electrică, ci și de cantități importante de energie termică, relatează agenția TASS... Apa care va fi trimisă de >la centrală spre sistemul de termoficare va fi sterilă din punct de vedere al radiațiilor. Prima parte noului sistem va produce 300 de gigacalorii pe oră, ceea ce este echivalent cu o economie anuală de 300 000 de _ tone de combustibil.'

energeticătotodată, sporirea cu 50 Ia sută a capacității centralelor electrice. ■'
k

Compania „Electric Power" din Tokio va începe curînd lucrările de instalare a unor linii de înaltă tensiune (un milion Volți), acoperind distanța de 250 km — între centrala de la Kashiwâzaki și prefectură Yamanashi. Proiectul vâ deveni operațional în anul financiar 1993.
★

In Noua Zeelandă a fost construită o uzină care va produce benzină nu prin metoda obișnuită de prelucrare a petrolului brut, întrucît țara nu dispune de astfel de resurse, ci prin prelucrarea gazelor naturale. Această instalație care folosește un catalizator sintetic, codificat ZSM-5, va permite obținerea a 570 000 . tone anual, respectiv, 30 la sută din necesarul de benzină al Noii Zeelande, informează publicația „Le Figaro".

sindicale din lumea întreagă, oamenii muncii, toate forțele politice iubitoare de pace vor întreprinde ne- întîrziat acțiuni și măsuri ferme pentru a cere Administrației S.U.A. Să înceteze orice noi acte de agresiune împotriva Libiei, pentru a împiedica 'agravarea extinderii acestui conflict, pentru a determina soluționarea pe cale politică a tuturor problemelor litigioase dintre S.U.A. și Libia, pentru respectarea dreptului fundamental al popoarelor la viață, la libertate și pace.Ca femei, soții și mame, cărora ne este scumpă viața și viitorul familiilor, al copiilor noștri — se arată în moțiunea Biroului Executiv al Consiliului Național al 'Femeilor din Republica Socialistă România ț—- adresăm tuturor organizațiilor de femei dîn lumea întreagă chemarea fierbinte de a acționa pentru a impune Administrației S.U.A. să renunțe la orice act de agresiune împotriva Libiei, să dea dovadă de realism și luciditate, să evite orice măsuri ce pot determina o și mai mare agravare a situației e- xistente în această zonă a lumii.In acest An, proclamat de O.N.U. drept An Internațional al Păcii; este mai ... __i neunim eforturile alături de toate popoarele iubitoare de pace, împotriva oricărui act care încalcă legalitatea internațională și poate degenera în noi focare de război într-o conflagrație nucleară pustiitoare fă- în-

membri ai Comisiei pentru politica externă și cooperarea economică internațională a Marii Adunări Naționale sînt ferm hotărîți ca, în spiritul politicii externe promovată cu consecvență de România, de președintele său, NicolaeCeaușescu, al recentei Declarații a Marii Adunări Naționale cu privire la A- nul Internațional' al Păcii — să acționeze prin toate mijloacele de care dispun pentru a contribui la instaurarea unui climat de înțelegere și colaborare între popoare, la asigurarea dreptului suprem al acestora la pace, Ia o viață liberă și demnă.A fost adresată, de asemenea, o scrisoare cu conținut similar, domnului Dante Fascel, președintele Comitetului pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților din Congresul S.U.A.In -moțiunea Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România se arată că oamenii muncii din țara noastră, sindicatele, împreună cu întregul popor român, consideră că nimic nu poate justifica recurgerea la folosirea forței. împotriva altor state. Pronunțîndu-se cu hdtărîre împotriva oricăror acte de terorism, inclusiv a terorismului de stat, noi considerăm că sin- necesar ca oricînd să gura modalitate de soluționare a oricăror litigii și probleme internaționale o constituie calea politică, a tratativelor.Membrii sindicatelor din România sprijină întru totul și își exprimă adeziunea deplină față de poziția exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, în apelul adresat președintelui S.U.A., Ronald Reagan, prin care s-a lansat chemarea de a se lua toate măsurile pentru a se opri noi acțiuni militare împotriva Libiei și a se acționa în vederea soluționării problemelor pe calea tratativelor, în scopul asigurării păcii în Mediterana, în Europa și în întreaga lume.întregul nostru popor dă o înaltă apreciere noului demers al tovarășului Nicolae Ceaușescu, văzînd în aceasta expresia unei profunde înțelepciuni în analizarea și rezolvarea problemelor vieții internaționale, o manifestare a rațiunii responsabile față de soarta păcii și securității în lume.In aceste momente deosebit de îngrijorătoare Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România își exprimă încrederea în organizâțiile

ferende, inclusiv problemele existente între Statele Unite ale Americii și Libia, pot și trebuie să fie soluționate numai pe calea tratativelor, eliminîndu-se cu desăvîrșire folosirea forței sau amenințarea cu forța.Deputății români, în spi- , ritul politicii de pace ? și înțelegere consecvent promovată ele România, de președintele ei, Nicolae Ceaușescu, sînt ferm hotărîți să contribuie prin toate mijloacele parlamentare la reducerea încordării . internaționale și crearea >U- nui climat de înțelegere și . colaborare, la asigurarea dreptului suprem al popoarelor la viață, la pace, la existență liberă și demnă,O scrisoare similară a fost ’ transmisă președintelui Senatului din Congresul S.U.A., domnul George Bush. .. 'Luînd cunoștință de acțiunea militară a Statelor Unite ale Americii îndreptată împotriva Libiei, stat stiveran și independent, - se arată în scrisoarea adresată de Comisia - pentru politică externă și cooperare economică internațională a M.A.N. domnului Richard Lugar, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului din Congresul Statelor Unite ale Americii —- deputății membri ai a- cestei comisii consideră că o asemenea manifestare a politicii de forță dovedește o dată mai mult, incompatibilitatea acesteia cu regulile de conduită în raporturile dintre state, încălcarea plină de consecințe periculoase a normelor de drept internațional și a principiilor Cartei O.N.U.Comisia pentru politica externă și cooperarea economică internațională a Marii Adunări, Naționale a Republicii Socialiste România vă adresează dumneavoastră, domnule președinte, tuturor membrilor Comitetului pentru relații externe al Senatului din Congresul Statelor Unite ale Americii apelul de a acționa în vederea determinării opririi oricăror acțiuni militare, care ar conduce la agravarea în și mai mare măsură a situației și așa îngrijorătoare e- xistentă în bazinul mediteranean.Apreciem că astăzi, mai mult ca oricînd, este nevoie ca în raporturile dintre state să primeze rațiunea, iar litigiile, indiferent de natura lor, să fie soluționate numai pe calea tratativelor pașnice, eliminîndu- se din relațiile internaționale orice act de forță sau de amenințare cu forța.Parlamentarii români

taților, exprimînd ,, mentele întreguluipopor, Biroul Mariinări Naționale vă adresea- ză dumneavoastră, domnule .președinte, tuturor membrilor Camerei Repre- zentanților din Congresul Statelor Unite ale Americii apelul de a utiliza prerogativele cu care sînt investiți ' pentru a determina luarea măsurilor ce se impun ca asemenea acțiuni să nu se mai repete, pentru a nu se agrava și mai mult situația deosebit de încordată din regiune, ca și din întreaga lume.Biroul Marii AdunăriNaționale, deputății mâni, își afirmă încă tă speranța — recent primată în Declarația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România cu privire la Anul Internațional al Păcii,' care a fost difuzată ca document oficial la O.N.U. și s-a transmis parlamentelor din întreaga lume — că rațiunea va triumfa, că orice di-
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roci da- ex-

Stadionul Steaua din Capitală a găzduit miercuri, în prezența a peste 30 000 de spectatori, meciul retur contînd pentru semifinalele „Cupei Campionilor europeni11 la fotbal, între echipele Steaua București și Anderlecht Bruxelles, meci încheiat cu o splendidă victorie a ' fotbaliștilor români, cafe au cîștigat cu scorul de 3—0 (2—0). prin golurile marcate de Pițurcă (miri, 4 și min. 72) și Ba- lint (min. 23). In primul joc, victoria a revenit la limită, cu 1 -0, formației belgiene.Echipa Steaua realizează astfel o performanță de

mare prestigiu, devenind prima formație a fotbalului românesc calificată în finala celei mai importante competiții continentale in- ter-cluburi.Fotbaliștii de la Steaua au început jocul cu atacuri vijelioase reușind să înscrie primul gol încă din minutul 4 : bine angajat în a- dîncime, Pițurcă ă pătruns decis în careul de 16 ni și, cu un șut balonul în porții lui lînd astfel prima manșă. In continuare, formația română domină teritorial inițiind o se-
plasat, a trimis . colțul lung al Vekeman, anu- handicapul din

ră învingători și fără vinși.Exprimînd adeziunea tală și înalta apreciere ță de poziția României to- fa-...... exprimată în Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresat președintelui Ronald Reagan, caracterizat prin înalta responsabilitate față de soarta omenirii, ne alăturăm glasul pentru a cere administrației S.U.A. să oprească bombardamentele sau alte acțiuni militare împotriva Libiei. O- rice întîrziere în tuarea de măsuri poate avea grave consecințe asupra spartei păcii în întreaga lume, a însăși existenței vieții pe planeta noastră.Sîntem convinși că singura cale rațională de soluționare a problemelor litigioase. a oricărui conflict este calea tratativelor, că indiferent cît de dificile ar fi acestea nici un efort nu este pre î mare pentru a se pune capăt, pe calea politică, a tratativelor, focarelor care pot deveni un pericol pentru soarta întregii omeniri.
țiativa aparține tot echipei Steaua București, care domină jocul în toate, compartimentele, practicînd un fotbal combinativ cu faze de mare spectacol. In minutul 52, la capătul unei.- acțiuni reușite între Pițurcă și Stoica, ultimul are o- cazia de a majora scorul.

rie de faze periculoase la P-oarta oaspeților. In minutul. 12, Boloni șuțează puternic de la distanță, obli- gîndil-1 pe Vekeman să respingă în corner. Un minut mai tîrziu, Pițurcă beneficiază de o mare ocazie de a mări avantajul, dar șutul său de la numai 6 m este respins cil piciorul de pol- dar, întocmai ca și în pri- tarul oaspeților. ma repriză, portarul salin minutul 22, la o lovi- vează cu piciorul un gol ce tură de colț, Belodețlici trimite balonul cu capul spre Balint și acesta, bine plasat în careu, reia din voie, mareînd ; cel de-al doilea gol al partidei.In repriza secundă ini-
părea iminent. In minutul 72, Pițurcă înscrie cu capul, de la .6 m. al treilea gol al partidei, consfințind victoria binemeritată a echipei bucureștene.(Agerpres)

, In cursul cincinalului 
(recul, în R.P. Mongolă au fost obținute rezultate importante în dezvoltarea bazei energetice și de combustibil a țării, relatează a- genția TASS. Producția de cărbune a crescut de 1,4 ori în comparație cu cincinalul precedent, iar cea 
de energie electrică de 1,9 ori.In actualul cincinal se prevede creșterea continuă a producției de cărbune și,
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TV.20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în ecor nomie. ’20,35 Epoca Nicolae Ceaușescu timp al marilor ~ înfăptuiri revoluționare. Documentar.(color).20,50 Spectacol realizat cu participarea co- . rului' și orchestreisimfonice ale Radio- televiziunii.
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(color).21,30 Experiența înaintată — inițiative, efi- . cienț.i.». — De la „Luna record"- la „Anul record".21,50 Telejurnal. . '
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