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La sfîrșitul zilei de 16 a- 
prilie, cinci întreprinderi 
miniere raportau depășirea 
preliminarului, producția 

.de cărbune realizată supli
mentar totalizînd 820 de 
tone.

• Cel mai mare plus — 
434 tone de cărbune — 
l-au înregistrat MINERII 
DE LA LONEA. In acest 
mod, ei majorează la peste 
3000 de tone cantitatea ex
trasă suplimentar de la în
ceputul lunii.

• 240 tone de cărbune au 
extras peste planul zilei și 
întreprinderile miniere

< I.UPENI, DILJA și BĂR
BĂTENI.

• O notă bună pentru 
activitatea desfășurată la 
cariera CIMPU LUI NEAG: 
în ziua de 16 aprilie, de 
aici au fost extrase cu 145 
tone de cărbune mai mult 
decît era planificat, sporul 
de producție înregistrat de 
la începutul lunii aprilie 
în carieră ridicîndu-se la 
1618 tone de cărbune.
(Gh.O.)
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In întîmpinarea
gloriosului jubileu

al partidului

MECANIZAREA 
cale sigura de creștere 

a productivității muncii
Colectivul de muncă de 

la I.M. Livezeni a încheiat 
primul trimestru din acest 
an cu bune rezultate în 
ceea ce privește producti
vitatea muncii, realizări 
continuate și în prima ju
mătate a lunii aprilie. Pro
ductivitatea muncii a fost 
depășită în primele trei 
luni atît la nivelul între
gii activități, cît și 
subteran. In cărbune 
în abataje creșterea 
productivitate a fost 
peste 500 kg pe post.

O pîrghie importantă 
depășirea productivității 
muncii la această mină o 
reprezintă mecanizarea. A- 
firmația este susținută de 
realizări. Sectoarele care 
folosesc în abataje com
plexe de susținere mecani
zată și combină de tăiere, 
respectiv sectoarele I și 
III. au obținut producti
vități superioare sarcini
lor de plan. La sectorul I, 
unde cele două frontale e- 
chipate cu complex SMA 2 
au fost încredințate brigă
zii conduse de- Cristea Va- 
lache, productivitatea mun
cii obținută a fost superi
oară sarcinilor planificate

cu peste 2000 kg pe post. 
Lă rîndul lor, minerii sec
torului III, care exploatea
ză tot un astfel de abataj 
mecanizat, au depășit pro
ductivitatea muncii cu 
19,7 la sută. Nu același lu
cru se poate spune des
pre minerii sectorului II 
care exploatează două a- 
bataje frontale cu susține
re individuală, înregis- 
trînd in primul trimestru al 
anului însemnate restanțe 
la acest indicator. In prima 
jumătate a lunii aprilie, a- 
cordîndu-se o mai mare a- 
tenție acestor două abata-

Gheorghe BOȚEA
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In spiritul ideilor și orientărilor formulate de

tovarâșul NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara C.C. al P.C.R.
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Noua calitate in activitatea economică, 
obiectiv fundamental in fața organizațiilor de partid

Apropierea aniversării 
gloriosului jubileu al fău
ririi Partidului Comunist 
Român este marcată de o 
intensă activitate creatoa
re în fiecare colectiv de 
muncă din municipiu. Este 
o tradiție consacrată în 
viața colectivelor miniere, 
a întregii citadele munci
torești a Văii Jiului să cin
stească sărbătorile scumpe 
poporului cu fapte de ex
cepție în activitatea pro
ductivă, în efortul de dez
voltare economică și soci
ală a patriei.

Cinstirea cu remarcabi
le fapte de muncă a ce
lei de-a 65-a aniversări a 
creării P.C.R. nu poate a- 
vea o expresie mai sem
nificativă, o materializa
re mai de autentică valoa
re decît eforturile consec
vențe, fermitatea și răs
punderea organizațiilor de 
partid, a colectivelor de 
muncă, a fiecărui comu
nist și om al muncii, de a 
traduce în viață ideile, te-

zele și orientările de , ines
timabilă valoare teoretică 
și practică formulate

Nicol 
secretarul

de 
a e 
ge- 
re- 
al

tovarășul 
Ceaușescu, 
neral al partidului, la 
centa plenară a C.C. 
P.C.R.

In condițiile trecerii 
o nouă calitate, ale dezvol
tării intensive a economiei; 
manifestarea exigenței, 
fermității, consecvenței și 
spiritului creator ' ' '
să fie o trăsătură 
mentală a fiecărui 
nist a fiecărui om 
cii, indiferent de locul său 
de muncă. Analizînd în 
mod realist, cu luciditate 
bilanțul bogatelor înfăp- 
turi din cincinalul trecut, 
precum și neajunsurile ca
re au generat unele rămî- 
neri în urmă, subliniind 
cerințele îmbunătățirii con
tinue a activității de viitor, 
ale înfăptuirii exemplare 
a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lca al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e

trebuie 
funda- 
comu- 

al întin

Congresului

în preocupările sindicatelor
Întrecerea socialistă

stimulent al activității și 
inițiativei întregului colectiv

Faptul că minerii Lupe- 
niului au încheiat primul 
trimestru al anului cu 
sarcinile de plan onorate 
integral, avînd chiar o de
pășire de.780 tone de căr
bune, că o seamă de sec
toare și formații de lucru 
au obținut și continuă să 
obțină realizări de excepție 
în sporirea extracției,. ilus
trează preocupările stă- , 
ruitoare ale organizației 
noastre de sindicat, sub în
drumarea nemijlocită a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, pentru desfășura
rea la cote superioare a 
întrecerii socialiste, pen
tru menținerea în rîndurile 
întregului colectiv a unui 
climat de răspundere și
dăruire, de emulație, în
vederea obținerii unor re- 

-/• alizări mereu mai bune.
Organizațiile de secție, 

grupele de sindicat, în 
fiunte cu comitetul sindi
catului, au acționat încă 
de la începutul analul pen
tru cunoașterea temeinică 
a sarcinilor de plan la ni
velul minei, sectoarelor și 
formațiilor de lucru, pen
tru stabilirea în cunoștin
ță de cauză a unor anga
jamente concrete pentru

depășiîca 
dieatori de
de plan, obiectivele de în
trecere au fost dezbătute în 
grupele sindicale, în adu
nările și conferințele sin
dicale pe sectoare și mină, 
în adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii. Odată definite, ele 
au fost afișate, populariza- 

,,te prin diferitele forme ale 
'propagandei vizuale. In 
locuri vizibile, au fost
amplasate, panouri . mari, 
care cuprind angajamente
le minei și ale sectoarelor.

Comisia de organizare a 
a pus 
deose- 
popu- 
obți-, 

socia-

principalilor in- 
plan. Sarcinile

întrecerii socialiste 
totodată un accent 
bit pe urmărirea și 
larizarea realizărilor 
nute în întrecerea 
listă de către colectivele 
sectoarelor și formațiilor de 
lucru. Prin panourile și gra
ficele din sala de apel, din 
incinta minei, prin panou-

Sing.
Valentina ANGELESCU, 

președintele comisiei de 
organizare a întrecerii so
cialiste a comitetului sin

dicatului I.M. Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)

Ceaușescu arăta: „Trebuie 
să acționăm cu o mai ma
re răspundere și exigență, 
să facem ca spiritul comu
nist, revoluționar să se 
simtă în activitatea fiecă
rei organizații de partid; 
a fiecărui comunist, a tu

ia turor oamenilor muncii".
Insistînd și cu acest prilej 
asupra întăririi rolului 
conducător al organelor și 
organizațiilor de partid, 
secretarul general al par
tidului precizează că „de 
fapt toate problemele și, în 
primul rînd, problemele eco
nomice sînt problemele e- 
sențiale ale activității de 
partid".

Pentru a fi la înălțimea 
cerințelor, pentru a se fi
naliza cu rezultatele scon
tate, centrul de greutate al 
activității de partid, al 
întregii munci politice de 
masă trebuie mutat în sec
toarele de producție, for
mațiile de lucru, locurile

(Continuare In pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)
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LEGEA PRIVIND RETRIBUIREA IN ACORD GLOBAL Șl IN ACORD

DIRECT A PERSONALULUI MUNCITOR

Pe prim plan—înalta răspundere muncitorească
Noul sistem de retribui

re, așa cum stipulează Le
gea privind retribuirea în 
acord global și în acord 
direct a personalului mun
citor, contribuie, în mod 
nemijlocit, la ridicarea pe 
o nouă treaptă calitativă 
a răspunderii cu care sînt 
abordate principalele pro
bleme ivite în procesul de 
producție șr aceasta pentru 
că legea stabilește clar că 
producția fizică planificată 
se consideră îndeplinită 
numai în situația în care 
s-a realizat în toate sorti
mentele prevăzute în plan. 
Nerealizarea unui sorti
ment nu poate fi compensa
tă cu realizarea peste plan 
a altui sortiment. Este 
suficientă numai și această 
reglementare pentru a de
monstra cît de înaltă este

răspunderea celor care își 
desfășoară- activitatea în punde de realizarea 
procesul de producție a 
bunurilor materiale. Mai 
mult decît atît, legea întă
rește și ridică pe noi trep
te calitative responsabilita
tea membrilor formațiilor 
de lucru, lor r.evenindu-le 
sarcina de a alege pe baze 
democratice, șefii forma
țiilor dintre cei mai buni 
muncitori, maiștri, subin- 
gineri sau ingineri, cu ex
periență în producție, ca
pabili să conducă activita
tea formației, pentru 
aceasta să realizeze și 
depășească sarcinile 
tractate și să obțină în a- 
cest fel venituri cît 
mari. Totodată, însă, 
articolul 15 aliniatul
Legea stabilește că: „1 
sonalul din secție, atelie-

ca
să 

con-

mai 
i, în

I, 
,Per-

re și formații de lucru răs- 
pro- 

ducției fizice și a lucrări
lor contractate, a indicilor 
de valorificare a materi
ilor prime sau scoatere a 
produselor, precum și pro
ducției pe clasele de cali
tate planificate, de încadra
rea în consumurile norma
te de materii prime, mate
riale, combustibil și ener
gie. de respectare a tehno
logiilor de lucru aproba
te și a măsurilor de tehni
ca securității muncii, iar 
la alin. 2, al aceluiași ar
ticol. se prevede: „Secției, 
atelierului sau formației de 
lucru î se încredințează u- 
neltele și utilajele necesa
re realizării producției și

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

Deși are doar 23 
ani. Petre Rebegea este 
șef de schimb în briga
da condusă de minerul 
Andon Grumăzcscu, 
formație de lucru cu 
bune rezultate a secto
rului III producție de la 
I.M. Bărbăteni. In cen
trul imaginii, destoini
cul șef de sdhimb ală
turi de tinerii ortaci 
Gheorghe Anton și Do- 
rel Pînzariu.

Foto: Șt. NEMECSEK

ANUL INTERNAȚIONAL 
AL PĂCII

Declarația M.A.N., 
expresie a voinței 

de pace a poporului 
români

• Vrem să muncim în li
niște, l

• Prietenia și înțelegerea 
între popoare să nu mai fie 
tulburate de acte iraționale !

In pag. a 2-a

Cînd doi constructori „se cearta44, 
pierde termenul de recepționarebeneficiarul •••

Pe cît de lungă în timp, 
pe atît de scurtă în fapte 
este „povestea" viitorului 
centru stomatologic din . 
Petroșani. Investiția a 
fost mai întîi încredințată 
Brigăzii nr. 5 Orăștie -a 
Trustului antrepriză gene
rală construcții montaj De-, 
va. Constructorii au cam 
tergiversat lucrările, dar... 
au executat, în sfîrșit, ju
mătate din valoarea devi
zului, adică peste 700 de 
mii de lei. Concret, au fă
cut fundația și au montat 
cîțiva dintre stîlpii de sus
ținere. In această fază, a- 
dică anul trecut, șantie
rul a fost încredințat ACM-

ceva discuții între cei 
constructori, în sensul 
așa cum ne spunea tova
rășul Emilian TomulescU, 
inginerul șef al ACM, „co
legii de la Orăștie aii uitat

doi 
că.

ce a rămas de efectuat ne- 1 .... .
cesită un volum mult mm început 
mare de muncă, efective 
mai mari — pentru finisaje, 
tencuieli interioare etc. 
Dar aceste etape răniîn,

Investițiile anului 1986
să monteze în stîlpi plăci
le de prindere a grinzilor 
și noi a trebuit să le su
dăm". Actualul executant 
este de părere și că s-au 
încasat mai mulți bani de
cît valoarea lucrărilor exe
cutate pînă în momentul 

ului Petroșani. Alt fost și' preluării obiectivului Ceea

viitoru- 
cel de-al 
nu a a- 

stadiul 
vi-

încă, de domeniul 
lui, pentru că nici 
doilea constructor 
vansat prea mult 
lucrărilor. In prezent,
itorul centru stomatologic 
are înfățișarea mai mult 
de șantier arheologic decît 
de șantier de construcții.

Intre stîlpîi de susținere a 
să răsară iarba 

verde. De ce? Drept răs
puns cităm din nou pe to
varășul Emilian Tomules- 
cu: „a trebuit, îh lipsă de 
efective, să acordăm aten
ție altor obiective priorita
re. Dar Vom relua, în cu- 
rînd, activitatea, în așa 
fel încît să putem respec
ta noul termen de punere 
în funcțiune — trimestrul 
IV". Așadar, ultimul ter
men, trimestrul IV al a- 
cestui an, simțim noi ne
voia să precizăm, pentru

C.T. DIACONU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Noua calitate în
activitatea economica

(Urmare din pag. 1)

a voinței de pace a poporului român
Declarația Marii Adunări Naționale, expresie

Vrem să muncim în liniște
I’cntru a ne desfășura o 

Activitate rodnică în aba
taje avem nevoie de liniște 
si pace;'numai așa vom 
putea extrage cît mai mult 
cărbune atît de necesar e- 
eonomiei naționale, pentru 
ridicarea României socia
liste pe noi trepte de civi
lizație și progres. Animați 
de asemenea interese fi- 
lești, noi, minerii de la Pa- 
roșeni, alături de întregul 
nostru popor, ne exprimăm 
totala adeziune față de 
noile inițiative de pace pe 
care le-au ■ întreprins țară 
noastră, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu, în De- 
clarația-Apel a Frontului 
Democrației și Unității 
.Socialiste și în Declarația 
Marii Adunări Naționale.

împreună cu ortacii mei 
dătri o înaltă apreciere po
ziției României, exprima
tă de Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceâușescu, adre-

sat președintelui Reagan, 
prin care se cere oprirea 
bombardamentelor împotri
va Libiei. Ne întrebăm pe 
bună dreptate’ de ce a fost 
nevoie de această interven
ție militară, cînd aceste 
diferende puteau să fie so
luționate pe cale pașnică, 
prin tratative. In acest ari, 
care este 'proclamat An 
International' al, Păcii, este 
necesar ca toate popoare
le. lumii să-și' unească 
glasurile pentru ea pacea 
să triumfe în' lume și să 
fie distruse - focarele : de 
tensiune internațională, de 
criză și război care ar 
putea să ducă lă 6 confla
grație nucleară, pustiitoare, 
făi ă învingători și învinși, 
în urma căreia ar putea să 
fie nimicită însăși viața 
pe pămînt.

Vasile COJOCARI!, 
miner, șef de brigadă 

I.M. Paroșeni

Prietenia și înțelegerea între 
popoare să nu 

de acte
și jUstifi- 
ani aflat

Cu îngrijorare 
cată indignare 
despre bombardamentele e- 
fectuate de către âviațiâ 
S.U.A. asupra Libiei, act 
de aj ' esit n nejustific;. i 
supra until stat liber, mem
bru al O.N.U. '

In’ acest context ' de în
cordare internațională, no
ua inițiativă de'pace’ a 
președintelui : ’ României 
socialiste, tovarășul' Nicolae 
Ceâușescu, cuprinsă și în 
mesajul adresat președin
telui S.U.A., Ronald Rea
gan, se constituie ca o no
uă dovadă a voinței una
nime a poporului român 
ca în lume să se instaure
ze un climat de fermă res
pectare "a legalității inter
naționale, diferendele din
tre state să fie rezolvate

mai fie tulburate 
iraționale!

prin negocieri, iar nu prin 
forță.

' Alături de ortacii mei,* 
mineri la mina Lonea, ne 

^primăm to .na ide îiune 
la îoua a< țiune de pace a 

■ R< âmei președ ntelui 
său, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu. Vrem ca toți 
copiii noștri să crească în 
liniște, vrem ca omenirea 

Le fel ilă de petic ilul 
războiului, vrem ca prie
tenia și. înțelegerea între po
poare să nu mai fie tulbu-* 
rate de acte iraționale.

Dorim ca toate popoare
le lumii să contribuie în de
plină înțelegere și colabora
re la progresul și bună
starea întregii omeniri.

de muncă. Multiplele pro
bleme ale activității eco
nomice — realizarea pla
nului producției fizice, ri
dicarea productivității
muncii, asigurarea unei 
înalte 'calități a producți
ei, reducerea consumurilor 
l e matei îale 41 en ig • a 

costurilor de producție, pre
gătirea, și perfecționarea 
i >rț< f dt îuncâ înt; • ii ea 
climatului cte ordine, dis
ciplină și de securitate a 
muncii — trebuie sase afle 
cu consecvență pe agenda 
organizațiilor de partid.

Răspunderea comunistă, 
muncitorească, așa cum o 

orga- 
‘ de 

ale colectivelor de 
fruntașe din Valea 
nu poate avea alt 
decît faptele, rezul

Anton FLOREA, 
miner, șef de brigadă 

F.M. Lonea

nelor și organizațiilor 
partid 
muncă
Jiului, 
etalon 
talele concrete în realiza
rea planului de producție. 
Lucru confirmat la 
minele Paroșeni și Lo
nea, la sectoarele f 
șe ale minelor Lupeni, U- 
ricani, Dilja sau Petrila, 
unde constanța depășirilor 
la principalii indicatori, 
rezultatele de

întrecerea socialistă—stimulent al activității
(Urmare din pag. I)

rilc cliprinzînd inițiativele 
muncitorești pe care le a- 
plieă brigăzile noastre, 
realizările în întrecere 
sînt popularizate lunar și 
decadal. Tot lunar sînt 
popularizați fruntașii în în
trecerea socialistă — pri
mele 3 sectoare, brigăzile 
și fruntașii individuali. 
Totodată rezulatele între
cerii sînt evidențiate in
tr-un registru special al co
mitetului sindicatului, sînt 
dezbătute în grupele

sporirea eficienței între
gii activități economice.

In fruntea întrecerii pe 
primul trimestru s-au si
tuat sectoarele IV, cu 5589 
tone peste plan, I, cu 758 
tone și II cu 630 tone căr
bune extrase suplimentar, 
iai dintre brigăzi cele mai 
bune rezultate le-au obți
nut cele conduse de Dio- 
nisic Zoia, Constantin Po
pa, Teodor Bonealo, Aurel 
Manda și Costică Ene.

Evidențiind rezultatele pe 
primul trimestru, comisia 
noastră a reținut și cîteva 
învățăminte pentru îmbu
nătățirea activității de vi
itor. Trebuie să recunoaș
tem că în trimestrul I, co
misia de organizare a în
trecerii socialiste și de ge
neralizare a experienței po-_ 
zitive nu a acționat îndea
juns în vederea realizării 
planului de către toate 
brigăzile. Ne propunem, 
deci, să purtăm discuții cu

dezbătute în grupele sin
dicale, în cadrul unor me
se rotunde cu șefii de bri
gadă,. precum și în ședin
țele bilunare ale comisiei 
de organizare a întrecerii. 
■Prin evidențierea concre
tă a rezultatelor obținu
te la principalii indicatori 
de plan, în aplicarea ini
țiativelor muncitorești, ur
mărim accentuarea laturi- 
loi calitative ale activită- membrii brigăzilor în sub- 
ții productive, populariza
rea

bine greutățile cu care a- 
ccstea se confruntă, pen
ii u a găsi soluțiile și for
mele prin care să le rezol
văm aceste probleme. De 
asemenea, vom organiza în 
continuare săptămîni de 
producție record, prelu- « 
crări decadale și lunare pe 
schimburi și vom urmări ca 
fiecare om al muncii să 
cunoască îndeaproape sar
cinile ce-i revin, modul 
în care trebuie să acțione
ze pentru valorificarea re
zervelor de care 
fiecare loc de ______
pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan, 
a obiectivelor de întrecere

’ și obținerea de noi succese 
în sporirea producției 
cărbune cocsificabil și 
ncrgctic.

Mecanizarea
(Urmare din pag. I)

teran, la locul lor de mun- 
experienței pozitive, că pentru a analiza mai

Cînd doi constructori 
„se ceartă44

(Urmare din pag. D

tă prea au trecut patru ani 
de cînd a fost deschisă fi
nanțarea la acest obiectiv.

In orice caz, el este unul 
dintre cele prioritare, pen
tru că, ne preciza, din 
partea beneficiarului, tova
rășul Gheorghe David, di
rectorul Spitalului munici
pal, „în actualele spații de
ținute de cabinetele stoma
tologice intenționăm să 
deschidem o policlinică cu 
plată, instituție necesară 

. în rețeaua sanitară a loca
lității noastre' mult

fost achiziți- 
acum patru 

timp, apara- 
dotării viito- 
stomatologic.

EXPUNERE. Sub gene
ricul „Pentru patrie și

decît atît, a 
onată, încă de 
ani, deci din 
tura necesară 
rului centru
Și este păcat ca aceste uti
laje moderne, care au cos
tat foarte mulți bani, să 
aștepte, în depozit, un ter
men de. punere în funcțiu
ne, mereu amînat, din pri
cini care puteau fi evita
te. In orice caz, beneficia
rul nu și-a pierdut optimis
mul: împreună cu construc
torul, a reeșalonat etape
le de execuție. Urmează ca 
acestea să fie, în sfîrșit, 
respectate !

la Complexul C.F.R. Petro
șani are loc expunerea 
.Creșterea rolului conducă- 

în actua- 
a

1 ricui „x-enu u ptxxi io șx
I partid" astăzi, de la ora 14,

(„Creșterea rolului
tor al partidului :

| la etapă de dezvoltare
5 țării". (Gh.O.)
I LA FINALIZAREA LU- 

‘ I CRABILOR noului și îno-
I dernului complex hotelier 

I I din Petroșani î.și dau con-

excepțit^ au fost dobin- 
dite prin implicarea con
cretă, consecventă a acti
vului de partid, a tuturor 
comuniștilor în îndeplini
rea ritmică a planului, în 
înfăptuirea măsurilor e- 
laborate pentru perfecțio
narea activității produc
tive. Nu vorbele, nu justi
ficările, cum nici angaja- 

. montele sau programele, 
nu pot înlocui activitatea ; 
concretă, . responsabilă, 
munca plină de dăruire și 
inițiativă la fiecare Ioc 
de muncă, din partea fie- ■ 
căruia — de la muncitor 
la director. Aceasta este 
calea spre realizarea rit* 
mică a producției planifi
cate, pentru îmbunătățirea 
calității și sporirea eficien- ’ 
ței întregii activități pro
ductive. Pentru promova
rea responsabilității în mun
că, pentru promovarea 
și afirmarea ei con
secventă la fiecare loc de 
muncă. Legea privind re
tribuirea în acord global și 

frunța- în acord direct a personalu
lui muncitor precizează cri
terii riguroase în activita
tea fiecărui colectiv.

S p i r i tu 1 nou, 
de responsabilitate comu- ■ 
nistă, reieșit cu pregnanță 
din lucrările recentei Ple
nare a C.C. al P.C.R., va 
.deveni o valoroasă forță 
materială în amplificarea

. eforturilor și emulației cre
atoare ale tuturor oameni
lor muncii pentru perfec
ționarea activității de pro
ducție și obținerea unor 
realizări de excepție, 
dezvoltarea economiei 
ționale.

dispune 
muncă

Foto: Robert TA VIAN

Unitatea nr. 40, Libră- 
i „Litera" din Vulcan, 

a depășit planul de vin- 
zări de la începutul a- 
nului cu peste 20 la su
tă. Aspect de la raionul 
„Jucării*.

cale sigura de creștere a productivității muncii

realizîndu-se . o maiie,
bună aprovizionare cu ma
teriale și prin folosirea mai 
judicioasă a timpului de 
lucru, minerii acestor bri
găzi au reușit să crească 
productivitatea muncii la 
un nivel superior realiză
rilor din prima, parte a a- 
nului, apropiindu-se și ei 
de îndeplinirea sarcinilor 
ele plan. De altfel, produc
tivitatea muncii obținută 
în cărbune în prima jumă
tate a lunii aprilie, la mi
na Livezeni, este mai ma
re decît media primului tri
mestru cu 300 kg pe post, 
iar în abataje cu peste 500 
kg pe post.

Cu toate că productivita
tea muncii, așa cum am a- 
rătat, a fost depășită în 
toată perioada care a tre
cut din acest an, la pro-

ducția fizică de cărbune 
colectivul înregistrează 
mari rămîneri în urmă și 
asta deoarece creșterile de 
productivitate- nu au pu
tut să acopere în totalita
te lipsa de efectiv ce per
sistă.

Zilnic se prestează cu 
400 de posturi mai puțin, 
resimțindu-se, acest minus 
de efectiv atît la locurile 
de muncă direct produc
tive cît și în activitatea 
auxiliară. Care sînt moda
litățile de remediu ? Des
pre cîteva ne-a vorbit di
rectorul minei, ing. Ion 
Diaconu : „Conducerea com
binatului ne-a ajutat, în 
această direcție, detâșînd 
un număr însemnat de 
muncitori de la alte între- 
ptinderi din subordine Ia 
mina noastră, dar pînă a 
ajunge la numărul plani
ficat mai avem. De aceea

noi menținem permanent 
în țară trei delegați care 
să recruteze și să ne aducă 
forță de muncă. Totodată, 
obișnuim ca șefilor de bri
gadă, care merg în concediu 
să le încredințăm sarcina 
recrutării de noi oameni. 
Pe aceștia îi repartizăm, a- 
poi, în brigăzile celor care 
i-au adus, pentru a 
ocupa de stabilizarea 
Pentru fiecare nou 
drat stabilizat în 
brigăzii, brigadierul 
compensat material.

înca- 
cadrul 

este 
. __ ... ________  Bine

înțeles că nu este suficient 
să completăm efectivele. 
Trebuie să acordăm o a-

tenție deosebită calificării, 
astfel îneît să asigurăm 
forța de muncă pe structu
ră. An de an, prin cursu
rile școlii de calificare, reu
șim să formăm în medie 
100 de mineri. De fapt în 
anul trecut au fost califi
cați 113 mineri, urmîndca 
în acest an" să mai primeas
că această calificare . încă 
150 de oameni de la mina 
noastră Numai așa . vom 
putea obține în continua
re productivități sporite și, 
totodată, să ne realizăm 
sarcinile de plan în viitor**.

_. PROGRAMUL
Universității politice și de conducere

— Filiala Petroșani —
Cursurile Universității se desfășoară în ziua de 

luni, 21 aprilie, ora 16, pentru anii I, II și III la Ca
binetul municipal de partid.

cursul și 12 meseriași, con
duși de maistrul Petru E- 
va, de la secția de mobilă 
din Livezeni. Formația e- 
chipează cu mobilier ca
merele hotelului și execu
tă diverse lucrări de tîm- 
plărie.

IERI, la Petroșani,. s-a 
desfășurat faza municipală 
a. complexului aplicativ 
pentru apărarea patriei, la 
care au participat centrele 
de pregătire din întreprin
deri, licee și școli generale 
de pe cuprinsul municipiu
lui nostru. (Gh.O.)

CONCURS. Elevii Școlii . 
generale nr. 1 din Lupeni 
vor participa, mîine, 19 a- 
prilie a.c., la un concurs 
gen „Cine știe răspunde" cu 
temă: ^Realizări: în anii 
socialismului în țara' noas
tră". (S.B.)

la ora. prînzului, mercurul 
termomentrului va urca pî- 
nă la valori de 11—12 gra
de Celsius. (Gh.O.)

va deschide, în localul fos
tului magazin de. solduri, 
de pe strada Republicii, un 
nou centru de răcoritoare. 
Unitatea, priihâ de acest fel 
din rețeaua industriei mici 
va prepara și va pune la 

„ ■, » • . . ; „ dispoziția consumatorilor,8, se înregistrau plus 3 . . : „
grade în Petroșani și plus zilnic, peste 1 000 de sti-

METEOROLOGICA. Vre
mea se va încălzi ușor în 
următoarele 24 de ore, ne 
informează meteorologul 
Maria. Șerban. Ieri, la ora

2 grade în Paring. Astăzi, ele, de citrice și răcoritoare,

pregătite din sucuri natura
le. (S.B.)

PRESTĂRI DE SERVI
CII De curînd, Cooperati
va „Unirea" din Petroșani

RĂCORITOARE. In cu- a deschis două noi unități 
rînd, în oiașul Vulcan, se de prestări de servicii' că

tre populație în comuna 
Banița. Cele două unități, 
una de argăsit piei și alta 
de auto-moto, completează 
gama prestărilor de servi
cii oferite populației din 
satele ce alcătuiesc comu
na Bănița. (Gh.O.)

ECONOMII. Intre 1500- <
2000 kWh se cifrează eco- | 
nomiile de energie electri- ■

că înregistrate lunar la 
secția de panificație din 
Livezeni. Economiile ■ de 
energie au fost realizate 
prin răspunderea de care 
dau dovadă electricienii Do- 
rel Savin, Petre Țucă și 
Maria Urechescu, precum 
și lăcătușii Ștefan Mîrza, 
Sebastian Zălog și Con
stantin Cojocaru. (Gh.O.)

Rubrică realizată de 
Gh. OLTEANU
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Servicii prompte și eficienta
Deși au trecut mai puțin de patru luni din acest 

an, activitatea lucrătorilor de la Exploatarea de 
gospodărie comunală și locativă din I’elrila înre
gistrează cote de vîrf. Este tema discuției pe care 
am purtat-o cu ing. Dumitru Grunță, directorul ex
ploatării :

— înregistrăm . rezultate se de Ion Luca și Victor 
pozitive la lucrările pen- Ilidec. O altă echipă frun- 
tru fondul locativ. Odată 
ce timpul ne-a permis, am 
demarat reparațiile la te
rasele blocurilor. Deja am 
finalizat reparațiile la te
rasa blocului 27, din car
tierul „8 Martie". Sînt în 
« urs de desfășurare lucrări 
de reparații la blocurile 18, 
«lin același cartier și A4 
de pe strada „Eminescu", 
din : Lonea. Tot la fondul — Sînt în plină desfășu- 
locativ, am terminat repa- rare acțiunile specifice de 
rarea coșurilor și acoperi
șului blocului 02, din car
tierul „Muncii" — Lonea, 
și punem accent pe lucră
rile de reparare a fațade
lor prevăzute pentru '" re
parații capitale în acest an.

— Alte categorii de lu
crări ?

— Prestațiile către terți
ne preocupă în mod deo
sebit. Am executat și 
crăm încă la tencuieli 
terioare și exterioare la 
Fabrica de mobilă din 
trila, la clădirea anexă. 
Lucrările sînt în curs de 
desfășurare și se vor fina
liza în prima decadă a 
lunii mai. Tot la acest ca- ..____
pitei, al prestațiilor către Martie",
terți, desfășurăm o gamă 
variată de servicii pentru 
populație. Prin diversifica- tea. Cea mai’ importantă 
rea acestora, am reușit ca, 
de la începutul anului, să 
ne realizăm sarcinile . lună 
de lună. Aici se înscriu lu
crări de reparații la acope
rișuri, tencuieli interioare 
și exterioare, parchetări, 
zugrăveli interioare, toa
te executate pe bază de co
mandă fermă. Lucrările de 
acest gen sînt efectuate de 
două dintre cele mai bune 
echipe de meseriași, condu-

lu- 
in-

Pe-

ACTUALITATEA IN INVĂTĂMINT

stabilindu-se

Ieri au avut loc cercuri
le pedagogice ale cadrelor 
didactice din învățămîntul 
primar, gimnazial, liceal și 
tehnic-profesional din Va
lea Jiului. Organizate de 
Inspectoratul școlar al ju
dețului Hunedoara, cercu-

tașă a exploatării, cea 
condusă de Petre Gheorglie, 
lucrează la parchetarea a- 
pârtamentelor de pe două 
scări ale blocului 111, din 
ansamblul „Republicii", ca
re urmează să fie dat în 

. curînd în folosință.
— Spuneți-ne cîteva lu

cruri despre gospodăria 
comunală.

Sînt în plină desfășu-

primăvară, de curățenie și 
înfrumusețare. Pînă -la 30 
aprilie, vom finaliza lucră
rile de înfrumusețare " în 
zona centrală, la blocurile 
36B, 36C și 36D, unde, pe 
lîngă flori, vom planta și 
500 ml de gard viu. De a- 
semenea, preconizăm plan
tarea pe raza orașului a 
5000 fire flori și însămînța- 
reâ a 2000 metri pătrați cu 
iarbă pentru gazon. Plan
tări și însămînțări vor â- 
vea loc în zona Magazinu
lui General, în cartierul 
„Minerul" și. ansamblul de 
locuințe „Republicii", pre
cum și în zonă spațiilor 
comerciale din cartierul „8

— Probleme deosebite ?
— Mai avem si din aces- 

"............:i...
este, problema eliberării am
plasamentelor în zona stră
zii principale, . respectiv, 
pentru noile blocuri 113 și 
114, precum și în zona Ma
gazinului General, pentru 
blocurile 61 și 62. Cu spri
jinul consiliului popular o- 
rășeneșc vor fi însă rezol
vate.

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

- La lămpăria minei Paroșeni, muncitoarele Euge
nia Măhălean și Marinela Sîrbu verifică starea lămpi
lor și măștilor de autosalvare, înaintea distribuirii. Ia 
începutul schimbului.

Foto: Șt. NEMECSEK

pinarea glorioasei aniver
sări a 65 de ani de la cre
area Partidului Comunist 
Român și a zilei de 1 Mai, 
au fost analizate preocu
pările de cercetare științifi
că ale cadrelor didactice 

, . — ...... - . ____ și creativitatea tehnică a
rile. pedagogice, care s-au elevilor, rezultatele, cu 
desfășurat pe specialități, care s-au încheiat olimpia- 
au prilejuit bexigentă a- dele școlare. Intr-o atinos- 
naliză a rezultatelor cu ca- feră. de dezbatere și gene
re s-a încheiat al doilea 
trimestru al acestui an de învățămîntul Văii 
învățămînt, 
direcțiile și ’ modalitățile 
de muncă la clasă pentru 
ridicarea calității procesu
lui instructiv și sporirea 
eficienței educative a fiecă
rei discipline de studiu. In tuirea obiectivelor 
cadrul cercurilor pedâgo- românești stabilite de Con

gresul al XlII-lea al parti
dului, acordîndu-se o con
tinuă atenție pregătirii 
științifice și profesionale a 
elevilor, educației revolu
ționare, patriotice, a tine
rei generații.

ralizare a experienței din 
Jiului, 

cadrele ., didactice și-au 
exprimat hotărîrea că pro
cesul inștructiv-educativ \ -
din acest ultim trimestru 
al anului de învățămînt se 
va desfășura pentru înfăp- 

școlii

cetățenească în

gice, care au avut loc în- 
tr-o perioadă cînd oamenii 
muncii din toate domeni
ile de activitate își consa
cră energia creatoare pen
tru a obține noi și semni
ficative rezultate în întîm-

Grija pen- ■
tril - continua ■
înfrumuseța- . ■ 
re și buna ■
gospodărire a K
cartierelor a 
devenit o constantă pentru viu. pregătind rondurile de 
cetățenii Uricamului. Fâ-- flori pentru plantări, sau 
cînd bilanțul unei săptâ- îngrijind părțile 
mini de~ lucru, se poate Mobilizați de deputați, de 
spune că s-a acționat și organizațiile de masă și
muncit bine în aproape obștești, zeci de cetățeni au
toate zonele orașului. Pe participat zile in sir la în- 
Vasile Miu, Nicolae Despa, cărcat și transportat pă- 
llie -Vreme, Ion Dreguș, Ma. mînt fertil, la săpături, a- 
ria Fzikora, Viorica Sunei, ’ • ■ ■
Bebe Calotă i-am intîlnit 
la blocurile 29, 8, 19 și în 
fața magazinelor taluzînd 
pămîntul, plantînd gard

finalizată în 
concordanță 
cu eforturile 
oamenilor.

Asemenea .
• secvențe, ca 

și altele similare, demon- 
___  .. strează convingător că a- 

comune. colo unde hărnicia este la

Șantier de primăvară

Aflam de la 
organele de stat

' tratament

înalta răspundere muncitoreascâ
(Urmare din pag. 1)

lucrărilor și răspunde de 
întreținerea și repararea 
acestora, de folosirea lor 
rațională pe toată durata 
normată de utilizare". Pe 
Ungă aceste aspecte, care 
privesc activitatea persona
lului direct productiv, Le
gea stabilește și răspunde
rile ce revin personalului 
din conducerile întreprin
derilor sau a compartimen-

telor funcționale ale aces
tora privind realizarea in
tegrală a tuturor sarcinilor 
de plan, de gospodărire ju
dicioasă a mijloacelor ma
teriale și financiare, de 
organizare și retribuire a 
muncii în acord global.

Și, deosebit de important, 
în ceea ce privește crește
rea răspunderii persona
lului muncitor și de con
ducere în procesul de pro
ducție este faptul că•

„Prevederile contractului 
de acord global se dezbat 
în adunările oamenilor 
muncii din formațiile de 
lucru, ateliere și secții, 
precum și în adunările ge
nerale ale oamenilor mun
cii din fabrici și întreprin
deri, care adoptă măsuri
le necesare pentru realiza
rea integrală a tuturor sar
cinilor contractate cu un 
număr de personal cît mai 
redus".

ea acasă, orașul capătă în 
această primăvară veș
mintele pe care le merită. 
Pînă acum s-a acționat bi
ne, dar mai sînț încă tere
nuri între blocuri care nu 
sînt. gospodărite cum tre 
buie, ceea ce demonstrea
ză că acolo nu s-a acționat 
suficient. Este drept, mai 
sînt din păcate locatari, 
chiar dacă puțini la nu
măr, cum ar fi Alexandra 
Daraban, Ilona Kutek, Va- 
sile Tilibasa, Marton Kel- 
ner, care nu răspund che
mărilor obștii la întreține
rea și bună gospodărire a 
blocurilor.

Trebuie să acționeze mai

‘menajări de ronduri, pen
tru flori și tuns gard viu, 
vopsit coșuri stradale. Așa 
s-a procedat la blocurile 24, 

, 25, 16 Sterminos, pe stră
zile Progresului, 1 Mai și 
Aleea Teilor.

In altă parte a orașului, 
pe strada 23 August, la 
blocurile 1, 3, 5, gospodari 
vrednici, între care Con

stantin Munteanu, Gheorghe 
Cercel, Gheorghe Lepăda- 
tu, Iohan Kraischer, Iosif ferm și opinia cetățeneas- 
Mateiaș au dat o înfățișa- că, astfel incit să înțeleagă 
re cu adevărat primăvara- fiecare obligațiile ce îi re- 

respective^ r^u vjn jn întreținerea curățe- 
" înfrumusețarea stră

zii, cartierului în care lo-

Mateiaș au dat o înfățișă-

tică zonei respective. . 
taluzat pămîntul din fața, 
blocurilor, au văruit po
mii, amenajat rondurile în cu-'ește.
jurul stației de autobuz. 
Așteptăm acum ca și noua 
stație de autobuz să fie

Fl. BEJAN, 
Uricani

Duminică, 20 aprilie
11,00 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de ghioz
dan.
Fiul munților.
Producție a Casei de 
filme Unu.
(color).
Episodul 1.

'2,4.0 Din cununa cântecu
lui românesc, 
icolor).
Muzică populară.

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

—- Muzică ușoară.
— Azi, în anul 65 al par

tidului.
— Moment muzical-poe- 

tic.
— Ritm și melodie.

' — Surprize muzicale.
— Telesport.
— O pagină muzicală ce

lebră: „Hora Stacat- 
to“.

" — Cotidianul în 600 de
secunde.

■— Lumea'minunată a
filmului.

— Secvența telespecta
torului.

și a zilei

azi —
— 65 ani.

României.

14,45 Tinerețea în timpul 
marilor înfăptuiri — 
Epoca Ceaușescu.

J (color).
19,00 Telejurnal.

— In întîmpinarea glo
riosului jubileu al

partidului 
de 1 Mai.

19.20 Tara mea
1921—1986 
(color).

19,40 Cîntarea 
(color).

20.20 Film artistic: 
Traficanții de iluzii, 
(color).

21,50 Telejurnal. .
Luni, 21 aprilie

20,00 Telejurnal.
— In întîmpinarea glo

riosului jubileu al 
: partidului și a zilei

de 1 Mai,
20,15 Partidul.— .inspirator 

și făuritor al civiliza
ției socialiste româ
nești — 1921—1986 — 
65 ani.
(color).

20,30 Tezaur folcloric, 
(color).

20,45 Partidul Comunist Ro
mân — gîndire nova
toare. acțiune revo
luționară.

— Sindicatele — impor
tante răspunderi și a- 
tribuții în înfăptuirea 
autoconducerii mun
citorești.

21,00 Film serial:
Wilhelm cuceritorul.
Premieră pe țară, 
(color).
Coproducție interna-

La poarta de acces nr, 1 
a IPSRU EEM Petroșani, : 
paznic l Elena Diaconii 
dădea deseori dovadă de 
„miopia profesională" — 
nu înregistra autovehicule
le intrate sau ieșite, nu ve
rifica documentele de în
soțire a mărfurilor trans- 
portate. Avertismentul mi- 
lițienesc și discutarea ca
zului ei în colectivul de 
muncă constituie tratamen
tul eficace de combaterea 
acestei „boli" profesiona
le, de care mai sțlferă unii 
dintre cei puși să vegheze 
la integritatea avutului ob
ștesc.

FALIMENT
In piața agroalimentară-■ 

din Petroșani au fost i- 
dentificați recent, în zi de 
„tîrg“, Dumitru Afrasinei 
și Alexandru Lenghel, am
bii în vîrstă de 16 ani, cu- 
noscuți hoți de buzunar. 
„Meseria" lor, dovedindu- 
se falimentară, acum fluie
ră a pagubă.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției munici

piului Petroșani
■■■>■■ •■••■■■■■■■■■■(•■•■■■■■■■■■••■■■•■■■■■■■«■■'•■■■■■■•■■■■■•••a ■>■■■■■■■■»>>■■ llliminimumli

țională.
Episodul 1.

21,50 Telejurnal.
/ Marți, 22 aprilie

20 00 Telejurnal.
— .In întîmpinarea glo

riosului jubileu al 
partidului și' a zilei de 
1 Mai.

20,20 Actualitatea în eco
nomie — a 65-a ani

de Li viu Gheorghiu. 
21,50 Telejurnal.

Miercuri, 23 aprilie
20,00 Telejurnal.

— In întîmpinarea glo
riosului jubileu al
partidului și a Zilei
de 1 Mai.

20,20 Actualitatea în eco-
noime.

tn/HMIHMIIHtlIIllilllilllll/ulinilliinuiiiiiiinmiiriiiiufiji

PROGRAMUL ȚV
vimHrntMfmrmfHfmumtmmHUumuuuwumtmrmțn

versare a făuririi 
P.C.R.

20,35 Uniți în jurul parti
dului.
(color).
Cîntece și versuri pa
triotice, revoluționa
re.

20,45 Spiritul revoluționar 
și cerințele lumii con
temporane. '
116 ani de la naște
rea lui V.I. Lenin.

20,55 Pagini din biografia 
lui Lenin. • ■
(color).
Film realizat de te
leviziunea sovietică.

21,15 File de cronică revo
luționară în drama
turgia românească.
Fereastra

20,30 Partid victorios, 
(color).

— Emisiune de versuri 
și cîntece patriotice, 
revoluționare. c.

20,45 Cabinet de informare 
poiitico-ideologică. 
Congresul al XlII-lea 
al P.C.R.

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

21,50 Telejurnal,
Joi, 24 aprilie

20,00 Telejurnal.
— Congresul Sindicate-

• lor — puternică ma
nifestare a democra
ției muncitorești, re
voluționare.

20,40 Cîntec mîinilor mun
citoare.
(color).
Spectacol literar-mu- 
zical - coregrafic rea
lizat cu prilejul des
chiderii lucrărilor
Congresului Uniunii 
Generale a Sindica
telor din România.

21.25 Tribuna experienței. 
21,45 Telejurnal.

Vineri, 25 aprilie
20,00 Telejurnal.
20.25 Actualitatea în eco

nomie.
20,40 Muncitorești voințe 

unite într-un gînd. 
(CO1O1 ).

21,05 Cadran mondial — 
România — Ceaușescu 
— Pace.
(color).
Documentar.

21,20 Serial științific:
Civilizația metalului, 
(color).
Ultimul' episod.

21,45 Telejurnal.
Sîmbătă, 26 aprilie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptămî- 

nă.
Din sumar :

— Cîntecele satului meu
— melodii populare.

— Gala desenului ani
mat -

— Promisiuni... Tinere 
talente.

— Tot ce are țâra mai 
frumos — fapte de 
muncă dedicate ani
versării a 65 de ani 
de la făurirea P.C.R.

— Azi, în anul 65 al
- partidului — Aspi

rații și împliniri.
— Harnic popor, glorios 

partid — moment po- 
; tt’C. . j i

— Din cambinetul de r 
stăm pe al Muzeului 
de artă:'grafica mi
litantă a lui Nicolae 
Cristea.

— Telespprt.
— Autogiaf muzical — 

Marina Florea.
14,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,25 Laudă muncii — 

spectacol lit'erar-mu- 
zical-coregrafîc, dedi
cat Congresului U- 
niunii Generale a Sin
dicatelor din Româ
nia.
(color).

20,40 Teleenciclppedia. 
(parțial color).

20,35 Film artistic.
Labirintul.
(color). 
Producție a Casei de 
filme Trei.

22,00 Telejurnal. ij
22,10 Melodii îndrăgite, 

(color).
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Consiliul de Securitate al O.N.U
20,55

Tv.

În legătură cu atacul aerian american împotriva Libiei

NAȚIUNILE UNITE 17 
(Agerpres). In Consiliul de 
Securitate al O.N.U. 
continuat dezbaterile 
marginea plîngerii . 
zentate de Jamahiria Libia* 
nă în legătură cu atacul 
aerian american asupra o- 
rașelor Tripoli și Benghazi. 
In intervențiile lor, nume
roși vorbitori au condam
nat cu fermitate această ac-

au 
pe 

pre

țiune. care contravine lega
lității internaționale, preve
derilor Cartei O.N.U.

Au luat cuvîntul repre
zentanții Uniunii Sovietice, 
Emiratelor Arabe Unite, 
Iugoslaviei, Indiei, Cubei, 
R.D. Germane, Algeriei, 
Australiei, Arabiei Saudi- 
te, Poloniei, R.S. Vietnam, 
Qatarului și Madagasca- 

■ ruiui. U'-a

Intr-o informație despre 
dezbaterile din Consiliul 
de Securitate al O.N.U., a- 
genția americană United 
Press International pune 
în evidență faptul că Sta
tele Unite au fost izolate, 
vorbitorii condamnînd ac
țiunea împotriva Jamahi
riei Libiene întreprinsă de 
S.l . X.

Cuvîntul rostit la postul national de televiziune 
de conducătorul Jamahiriei Arabe Libiene,

Moammer El Geddafi
TRIPOLI 17 (Agerpres). 

Luînd cuvîntul la postul 
național de televiziune, 
Moammer EI Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, a con
damnat în termeni aspri 
agresiunea Administrației 
S.U.A. împotriva țării sale, 
precum și sprijinul acordat 
acesteia de guvernul bri
tanic în organizarea atacu
rilor forțelor militare ae
riene asupra unor orașe 11-

biene — informează agen
țiile internaționale de pre
să.

Vorbitorul a arătat că li
deri ai statelor arabe i 
s-au adresat din proprie i- 
nițiativă propunînd convo
carea unei reuniuni extra
ordinare a șefilor de stat > 
și de guvern ai țărilor a- 
rabe pentru a dezbate pro
blema acordării de ajutor 
poporului libian în respin
gerea agresiunii
Niciodată nu vom renunța 
la unirea națiunii . arabe.

S.U.A.

iar raidurile nu ne vor de
termina să renunțăm la 
obiectivele noastre, a spus 
Moammer El Geddafi. Nu 
vom renunța la lupta pen
tru cauza palestiniană. Nu 
vom renunța să încurajăm 
revoluția populară1*.

Subliniind că țara sa va 
da agresorilor o ripostă co
respunzătoare, el a arătat, 
totodată, că nu va între
prinde niciodată acțiuni 
împotriva populației paș
nice.

Valul de indignare și în
grijorare provocate de ata
curile aviației americane 
împotriva unor orașe din 
Jamahiria Libiană cuprind 
sectoare tot mai largi ale 
opiniei publice mondiale.

Guvernele R.P.D. Core
ene, Laosului, Angolei, A- 
rabiei Saudite, Qatarului, 
regele Marocului, președin
tele Madagascarului, par-' 
iamentele Indiei și Emira
telor Arabe Unite, Prezidiul 
C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, Biroul 
Politic al C.C. al P.C. din 
Grecia, C.C. al P.C. din 
Israel, deputății socialiști 
din Parlamentul vest-euro- 
pean. Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, Or
ganizația Conferinței Isla
mice și alte organizații in
ternaționale și partide po
litice au dat publicității 
declarații în care condamnă 
actele agresive ale S.U.A. 
împotriva unui stat inde
pendent și suveran, mem
bru al O.N.U. și cer cu fer
mitate excluderea folosirii 
forței și a amenințării 
folosirea forței 
interstatale.

Senatorul
Mark Hatfield

cu
din relațiile

republican 
a apreciat

în Congresul S.U.A., că ac
țiunea militară americană 
împotriva Libiei va avea 
ca rezultat o spirală ne- 
sfîrșită a violenței.

Potrivit unui sondaj ci
tat de ziarul londonez „The 
Times1*, 60 la sută din popu. 
lația Marii Britanii consi
deră că acțiunea america
nă împotriva Jamahiriei 
Libiene a constituit o gre
șeală.

Ziarul olandez 'Trouw1*, 
femarcă • „Americanii, prin 
atacul lor, au ruinat nu 
numai două orașe libiene, 
ci și scena diplomatică. 
Reagan a întunecat atmos
fera dintre aliații NATO1*.

In' același timp, în di
verse țări ale lumii, au în
ceput mari manifestații de 
protest împotriva bombar
damentelor americane și 
agravarea încordăi'ii 
zona Mediteranei. 
monstrații de protest s-au 
desfășurat în numeroase o- 
rașe ale S.U.A., la Londra, 
la Bonn și în fața consula
telor americane din 
burg și Stuttgart, în 
multe orașe italiene, 
Berlinul Occidental, în nu
meroase centre urbane ale

in întreaga lume
Spaniei, la Tunis, Amman, 
Beirut, Saida și Tripoli din 
Liban, la Khartum și în 
alte locuri pe glob. Partici- 
panții au dezaprobat cu in
dignare atitudinea State
lor Unite, au cerut cu in
sistență încetarea imedia
tă a oricăror Operațiuni os
tile Libiei și rezolvarea pro
blemelor litigioase pe calea 
tratativelor.

(Agerpres)

Deschiderea 
lucrărilor 

Congresului 
P.S.U.G.

BERLIN 17 (Agerpres). 
In capitala R.D. Germane 
s-a deschis joi cel de-al 
XI-lea Congres al Partidu
lui Socialist Unit din Ger
mania.

Iru cursul celor cinci zile 
ale lucrărilor forumului 
comuniștilor, cei aproape 
3000 de delegați reprezen- 
tînd 2 304 121 de membri și 
candidați de partid vor face 
bilanțul bogatei activități 
politico-sociale și de con
strucție economică în pe
rioada de cinci ani'care a 
trecut de la precedentul 
congres. Vor fi, de aseme
nea, dezbătute și aprobate 
directivele privind planul 
economic național al R.D.G. 
în cincinalul 1986—1990.

La lucrări participă 140 
de delegații ale unor partide 
comuniste și muncitorești, 
democratice și revoluționa
re din 104 țări.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de o 
delegație condusă de tova
rășul Gheorghe Oprea, 
membru al'ComitetulUi Po
litic Executiv al C.C. al 
partidului, prim viceprim- 
ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România.

Lucrările congresului au 
fost deschise de tovarășul 
Horst Sindermann, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președin
tele Camerei Populare a 
R.D. Germane, care a a- 
dresat delegaților la con
gres, invitaților și oaspeți
lor de peste hotare un căl
duros salut.

Tovarășul Erich Honec
ker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., a prezen
tat raportul de activitate a 
Comitetului Central al’ 
partidului.

Lucrările congresului con
tinuă.

■

20,30
PETROȘANI — 7 Ne-- 

iembrie: Toate mi se în- 
tîrnplă numai mie; Unirea: 
Piciu; Parîngul: Racola
rea..;.

LONEA: Cantemir.
VULCAN — Luceafă

rul: Cei șapte fantastici.
LUPENI — Cultural: 

Bădăranii.
URIC ANI: Călărețul e- 

lectric.
N.R. Eventualele mo

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

Telejurnal.
Actualitatea în 
homie.
Popas în Zimbabwe. 
Documentar.
(color).

" 20,40 Cîntecul și poezia 
acestor ani eroici, 
(color).

• Cadran mondial, 
(color).

I Serial științific, 
(color).
Civilizația, metalu
lui.

> Memoria documen
telor.
(color).

— Dimensiuni noi ale 
cunoașterii istoriei 
românești.

21,50 Telejurnal.

21,30

•ș

i

în
De-

Ham- 
mai 

în

e
LA MOSCOVA AU A- 

VUT LOC CONVORBIRI 
între reprezentanții Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și 
o delegație a Sortingu- 
lui norvegian condusă de 
președintele acestuia, Yo 
Benkow. După cum infor
mează agenția TASS, 
schimbul de opinii s-a refe
rit la relațiile bilaterale, 
precum și la probleme in
ternaționale actuale, inclu
siv crearea unei zone denu- 
clearizate în nordul Euro
pei.

BIROUL POLITIC AL 
C.C. AL P.M.U.P. A ANA
LIZAT o serie de probleme 
privind eficiența funcțio
nării structurilor organi
zatorice, gradul de ocupare 
a forței de muncă și chel
tuielile destinate activită
ții administrației de stat 
și economice — transmite 
agenția PAP.

LA HAVANA AU AVUT 
LOC o paradă militară și 
o adunare festivă cu prile
jul împlinirii a 25 de ani 
de la Victoria de la Playa 
Giron și proclamarea 
racterului socialist al 
voluției cubaneze.

ca
re-

Combinatul minier Valea Jiului 
Baza de aprovizionare 

Petroșani 
inca'dreaza

direct sau prin transfer următorul personal: 
-gestionari
- paznici pentru obiective speciale.

Condițiile de încadrare conform Leqii nr.
57/1974, republicată.

Antrepriza tunelo, căi ferate 
Brașov 

Lot Banița 
INCADREAZA URGENT :

- șef coloana
- revizor tehnic
- conducători auto, categoriile C-D 

pentru autodube mixte
- conducători auto, categoriile B-C
- mecanici auto, categoriile 3-7
- electricieni auto
- mecanici utilaje, categoriile 3-6
Se acordă toate drepturile încadratilor 

C.F.R.
Cei interesați se vor adresă Secției meca

nizare lot Bănită — telefon C.F.R. 316, gara 
C.F.R. Bănită. ’

/

>

Mica publicitate
tea Vasile, eliberată de In
stitutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (7977)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 6450, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(7978) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bogani

FIICELE, ginerii și nepo
ții urează scumpului lor 
Ștefan Morușca multă să
nătate, fericire și „La mulți 
ani 1“ cu ocazia aniversării 
a 50 de ani și a ieșirii la 
pensie. (7976)

VIND Simson-sport, ataș, 
piese. Petroșani, Aleea Flo
rilor, bloc I, scara II, ap. 
2. (7980) _______, _____

PIERDUT legitimație de Olga, eliberată de I.C. Vul-
bibliotefife pe numele Cos- can. O declar nulă. (7979)

Calificarea în finala „Cupei campionilor europeni"

O spectaculoasă premieră realizată de echipa Steaua în fotbalul românesc
In „Cupa UEFA", o a 

treia echipă spaniolă, Real 
Madrid, a obținut califica
rea'în finală întrecînd pe 
teren propriu, după pre
lungiri, cu scorul de 5—1, 
pe Internazionale Milano. 
De remarcat că două din
tre golurile echipei spa- ' 
niole au fost marcate din 
lovituri de la 11 m. In fi
nală, ce se va disputa tur- 
retur, Real Madrid va în- 
tîlni pe FC Koln. .învingă
toare în primul joc cu 4—0, 
echipa vest-germană a ter
minat nedecis : 3—3 meciul 
retur disputat pe teren pro
priu cu formația belgiană 
Waregen.

(Agerpres)

In relatările pe marginea semifinalelor Cupelor 
europene de fotbal, corespondenții agențiilor interna
ționale de presă menționează succesul echipei Steaua 
București, care a realizat o premieră în fotbalul 
românesc, reușind să se califice în finala „Cupei 
campionilor europeni",, ce o va disputa la 7 mai, Ia 
Sevilla, în compania formației spaniole F.C. Barce
lona.

Oaspeții au beneficiat de 
două ocazii favorabile prin 
Vercauteren (în minutele 
55 și 67), însă de fiecare 
dată a intervenit excelent 
portarul Ducadâm".

Cupe europene interclu- 
buri".

In cealaltă semifinală a 
„Cupei campionilor euro
penii*, pe Barcelona s-a 
calificat în dauna formației

Astfel, în comentariul 
agenției „France Presse** se 
scrie printre altele : „In fa
ța unui public entuziast, 

. Steaua a obținut o victo
rie meritată cu scorul de 
3—0 asupra cunoscutei for
mații belgiene Anderlecht 
Bruxelles, venită la Bucu
rești cu intenția de a păs
tra avantajul minim de un 
gol. Imediat după lovitura

Comentarii ale agențiilor internaționale de presa
de începere, fotbaliștii ro
mâni au asaltat poarta 
belgiană, și în minutul 4, 
Pițurcă l-a învins pentru 
prima oară pe portarul Ve- 
keman. In minutul. 23, Ba- 
lint a înscris al doilea gol 
al gazdelor, iar în 
73, același Pițurcă 
lovitura de grație 
nilor, marcînd al 
punct al echipei

suedeze 1FK Goteborg. In 
___ r_____________ ________  minutul 69 al meciului re- 
succes românesc, comenta- tur de la Barcelona, echipa 
torul agenției Reuter no
tează : „Iată că previziuni- 

minutul ie s-au confirmat : -Steaua 
a dat 
belgie- 
treilea 

române.

După ce într-o avancro
nică prevăzuse un eventual

a cîștigat cu 3—0, devenind 
prima echipă din România 
care va disputa finala unei

spaniolă refăcuse handica
pul de trei goluri clin 
prima manșă, toate cele 
trei puncte fiind marcate 
de Pichhi Alonso. Dar nici 
pînă la terminarea timpu
lui regulamentar de joc și

nici în prelungiri, gazdele 
nu au înscris golul care să 
le aducă calificarea. Aceas
ta a fost decisă numai 
urma' executării 
lor de la 11 m.

Finala „Cupei Cupelor1 
se va disputa Ia 
Lyon, între echipele Dina
mo Kiev și Atletico Ma- 
diid. După ce cîștigase pri
mul joc cu 3—0, Dinamo
Kiev a terminat la egalita
te 1—1, meciul de la. Pra- 
ga .cu formația locală Du- 
kla, în timp ce Atletico Ma
drid, învingătoare în prima, 
manșă cu 1—0, a întrecut 
și în deplasară, cu 3—2, for
mația vest-germană Bayer 
Uerdingen.

în 
lovituri-

2 mai, la
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