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In întîmpinarea

al partidului 
și a Zilei de 1 Mai

Rolul conducător al organizațiilor de partidînfăptuit cu consecvența și responsabilitate
plenară în realizarea planului

Cârbune 
peste plan 
De Ia dispecerul 

C.M.V.J. aflăm că preli
minarul zilei de 18 a- 
prilie a fost, depășit de 
patru întreprinderi mi
niere care au extras, îm
preună, 1025 tone căr
bune cocsificabil și e- 
nergetic peste prevederi. 
Cel mai mare plus l-a 
raportat colectivul I.M. 
Paroșeni, respectiv ' o 
cantitate, de 415 tone. 
Au urmat, în ordine, 
cariera Cîmpu lui Neag 
(plus 363 tone), I.M. U- 
•ricani (plus 142 tone) și 
I.M. Lonea’ (plus 105). 
De remarcat că cele pa
tru Colective se află în 
fruntea întrecerii socia
liste, ele raportînd de
la începutul lunii, o 
producție suplimentară 
cumulată de 8362 tone 
cărbune. Sînt realizări 
care demonstrează pu
terea de mobilizare,
hărnicia și devotamen- i 
tul, buna organizare a 
procesului de producție. ;

Vulcan. Instantaneu de primăvară.
Foto: Al. TATAR

I Succese ale preparatorilor In aceste zile, succese importante raportează și preparatorii din unitățile de profil din Valea Jiului. De la începutul acestei luni, preparatorii de la Lupeni au obținut o depășire a planului la producția netă globală de 11617 tone. Ac- ționînd cu dăruire și pricepere profesională și folosind la capacitate instalațiile de spălare și preparare, , oamenii muncii conduși de șefii de echipă Vasile Ră- cășan, Janoș Hatfaludi și Ștefan Gyorgy au obținut cele mai bune rezultate. E- chipele lor s-ău preocupat cu multă consecvență de recepționarea și prepararea, în cele mai bune condiții, a cărbunelui brut expediat de întreprinderii^ miniere din vestul bazinului carbonifer al Văii Jiului. De remarcat și buna îndrumare pe schimburi a preparatorilor, asigurată; de maiștrii principali Dumitru Nebunu, Mircea Dă- nuțiu și Ion Turcilă. (A.T.)

organizațiilor de partid din unitățile 
noastre miniere. Ce au desprins, ce ac
țiuni se întreprind și ce se propun pen
tru viitor, pentru a ridica munca poli
tică, calitatea vieții de partid la nivelul 
exigențelor formulate în recenta plena
ră a C.C. al P.C.K. — aceasta a fost 
tema discuției cu cîțiva secretari de 
partid din sectoarele minei Eupeni.

Creșterea producției de cărbune, dez
voltarea bazei energetice și de materii 
prime au fost definite de tovarășul 
Nicolae Cpaușescu la recenta plenară a 
C. C. al P. C. R„ drept comanda
mentele economice majore în cincinalul 
actual. Ideile și orientările' formulate de 
secretarul general al partidului au de
venit, în mod operativ, priorități 
agenda de preocupări a organelor în centrul atenției-exigențele ’SJS&fSS'!#

pe
Șicalitative ale producției— Exigențele formulate de secretarul general al partidului în cadrul plenarei C.C. din 1—2 aprilie sînt mai ales de ordin calitativ, ne spunea Constantin Ignat, secretarul comitetului de partid din sectorul VI. Din referirile critice și recomandările se-

Cînd pui suflet
în tot

ceea ce faciEchipa „service" de la mina Uricani nu are în rîn- durile ei' un număr mate de muncitori, așa cum sînt cele de la Lupeni sau Pa- roșeni, colective cu tradiții în exploatarea complexelor mecanizate. Cu toate acestea, prezența celor zece oameni din echipa maistrului electromecanic Ioan Csiminga se simte la toate locurile de muncă și, mai ales, acolo unde sînt folosite complexele mecanizate și combinele de înaintare. De acum, pentru Ion Csavlovics, ConstantinGeantă, Emil Schmidt, Dumitru Burcă, Ion DoLJrcea- nu și toți ceilalți, complexele și combinele de abataj și de înaintare nu mai au secrete. Majoritatea dintre ei au participat la montarea celor două complexe de mare înălțime de la mină. In cei aproape zece ani de cînd se lucrează cu astfel de complexe, ei le-au adus multe îmbunătățiri: le-au adaptat la condițiile specifice de ză- cămînt, le-au reciclat în diferite abataje, astfel îneît minerii care le folosesc reușesc să obțină, cu rezultate din ce în ce bune.Zilele trecute, i-am tîlnit pe maistrul Csiminga și oamenii In jurul combinei de

cretarului general al partidului am reținut drept cerințe primordiale ale activității curente, creșterea gradului de folosire a mijloacelor tehnice din dotare, a capacităților de producție, îmbunătățirea plasării fronturilor de lucru productive, a abatajelor șl pregătirilor, asigurarea formației tip la fiecare loc de muncă.Exigențe calitative se ridică și în fața muncii politice, a vieții de partid și vizează mai ales responsabilitatea cu care se implică activul de partid, comuniștii, cadrele tehnice în soluționarea operativă

recentele adunări ge- din cele 4 organiza- schimburi care ausacrat nerale ții Pe avut pe ordinea de zi analiza rezultatelor pe trimes- * trul I. Am asigurat o redistribuire proporțională a membrilor de partid, asi- gurînd ca pe fiecare schimb să avem cite 18—20 comuniști. Prin repartizarea lor am urmărit să cuprindem toate locurile cheie producției, fluxurile transport, utilajele.Am cerut comuniștilor să insiste la fiecare loc de muncă pentru menținerea unui climat de înaltă exi-
Ioan DUBEK

Gh. BOȚEA

ale de

Privire caldă, luminoasă, subliniată întotdeauna de zîmbetul ca un curcubeu minuscul peste malurile u- nUi rîu. Metafora ne este inspipată de faptul că de rîuri și-a legat destinul. Constantin Paloș are doar 39 de ani, dintre care nu mai puțin de 23 pe șantierele patriei. La Porțile de Fier, la Reșița, la Timișoara, „un pic", cum zice el, la Argeș, acum, aici în ca-’ drul Brigăzii 3 Uricani a A.C.C.F. Petroșani. Bineînțeles, înalță un „curcubeu" peste malurile Jiului de Vest, la Valea de Brazi. Este șeful unei formații de electricieni, ca dovadă a prețuirii, a capacității sale de muncă și organizare a fost ales secretarul organizației de bază.—* Șantierul e mereu în sîngele constructorilor. O 
familie mare, ; cu „copii" din toată țara; cine vine de tînăr nu mai pleacă, a- dică pleacă împreună cu ceilalți acolo unde este nevoie — să facă hidrocentrale. drumuri, poduri,

căi ferate, canale de navigație sau irigații, alte o- biective industriale.Se pleacă de pe un șantier pe altul, cu toată familia. El a Venit aici cu soția . Elena, gestionara brigăzii; Daniela, fata lor, este elevă în clasa a Vi-a, a- cum, la Școala gdherală din Uricani; mezinul, Alin, mai are un an pînă să ajungă „student la litere mici".'. ■■—- Munca noastră e aspră, cerul e hala noastră de producție, dar și satisfacția ei e deplină. Eu zic că ve-
lon VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)

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

ele,
maiîn-foan săi îna-

(Continuare în pag. a 2-a)

I.M. Lupeni. Dialog de lucru într-un colectiv care acționează perseverent 
pentru creșterea realizărilor. In imagine, șeful sectorului III, maistrul princi
pal Ilarie Stan, în mijlocul conducătorilor locurilor de muncă din subteran.

Foto: Șt. NEMECSEK
—X 
X

(Continuare tn pag. a 2-a) •

In prim-planulDacă s-ar face o ierarhizare, secției de mobilă din Livezeni i-ar reveni locul al patrulea în cadrul întreprinderii de prelucrare a. lemnului Deva. Aceasta în ceea ce privește spațiile de producție, numărul de lucrători și producția realizată.Argumentul afirmației îl constituie cifrele privind indicatorii de plan, pe care ni le furnizează tehnicianul Constantin Gurlup, șeful secției. Notăm că, raportată la aceeași perioadă din anul trecut, producția

marfă a primului; trimestru ă crescut cu peste 106000 lei. Mai bine de 30 la sută din produsele secției sînt destinate exportului. Șolicitînd amănunte privind exportul, șeful secției ne-a relatat:— La nivelul comenzilor lansate, planul la export pe primele trei luni a fost realizat în proporție de sută la sută. Principalele produse realizate de noi și destinate beneficiarilor ex- teri au fost și sînt, în continuare, cuierele tip „Malta", din care am livrat

1600 bucăți, și 50 comode „Celine", expediate în Franța. Este în curs de o- mologaregarnitura de mobilă pentru tineret „Alin", din care, în această lună, vom livra primele 160 de garnituri. Ceea ce ne bucură este faptul că, pînă a- cum, n-am avut reclamați! privind calitatea produselor executate.Cu aceeași responsabilitate — nici un rabat la
Gheorghe OLTEANU

(Continuare In pag. a 2-a)

Răspundere, 
exigență muncitorească 

de producțiepacitatea proiectată sintetizează, pe de o parte, competența profesională și, pe de altă parte, disciplina muncii, contribuția individuală la procesul de producție. In acest sens legea precizează: „Repartizarea 
sumelor cuvenite formației 
de lucru între membrii a- 
cesteia se face in raport cu 
contribuția fiecăruia la re
alizarea sarcinilor, retri
buția tarifară și timpul lu
crat". In continuare, legea stabilește: „Pentru munci
torii direct productivi și 
alte categorii de personal 
care în cadrul acordului 
global sînt retribuiți în prevede : acord direct sau alte for
me de acord, sumele cuve- ’ 
nite pentru realizările can
titative se vor stabili pe 
baza rezultatelor muncii 
depuse de fiecare. Suma 
astfel determinată se ma
jorează sau se diminuează 
în raport cu gradul de în
deplinire a criteriilor sta
bilite, iar în cazul nerea- 
lizării condițiilor prevăzu
te se diminuează cu pro
centul corespunzător, care 
se aplică Ia fondul cuve
nit pe întreaga formație". Noul sistem de retribuire are semnificații stimu-

T. SPĂTARU

în procesulPrin semnificația ei complexă, Legea privind retribuirea în acord global și în acord direct a personalului muncitor se află în atenția tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului. Acest sistem de retribuire constituie un stimulent pentru creșterea responsabilității țață de calitățile oamenilor muncii din societatea noastră socialistă: proprietari, producători și beneficiari. Din experiență, fiecare om al muncii știe că între cantitatea de bunuri create și retribuție este o relație direct proporțională. In a- cest sens legea
„Suma cuvenită în raport 
cu producția fizică realiza
tă și cu gradul de îndepli
nire a criteriilor stabilite 
se acordă integral dacă se 
îndeplinesc următoarele 
condiții: realizarea indica
torilor planificați de utili
zare a mașinilor și instala
țiilor; încadrarea în con
sumurile specifice normate 

' de materii (prime, materi
ale, combustibil și energie, 
în cazurile în care acestea 
nu constituie criterii de 
majorare sau diminuare a 
retribuțiilor". Este evident că atît Valorificarea cu spirit gospodăresc a materiilor prime și materialelor; cît și utilizarea mașinilor și instalațiilor lă ca- (Continuare in pag. a 2-a)
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Sub semnul Anului Internațional al Pocii

Declarația Mar ii Adunări Naționale, expresie
a voinței d e pace a poporului român

Climat de angajare plenară în 
realizarea planului

(Urmare din pag. I)

Cel mai scump idealAnul Internațional al Păcii, menit să inaugureze era adevăratei umanități, de pace, colaborare și înțelegere, a fost subminat, din nefericire, de bombele care au secerat vieți nevinovate în Libia, de răbufnirea ' politicii de forță, de amenințare, acțiunile militare ale S.U.A. stîrnind îngrijorare și consternare în întreaga opinie publică mondială. In acest context. Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresat președintelui S.U.A., apelurile Marii Adunări Naționale, ale altor foruri ale demo-

pace ale României se continuă, de-a lungul anilor, într-o amplă și permanentă acțiune în favoarea asigurării dreptului suprem al popoarelor la viață, la e- xistență demnă, acesta este crezul unui popor care și-a Cucerit, după milenii de luptă, dreptul de a fi stă- pîn pe destinul său, de a-și făuri liber viitorul. Susținem pledoaria noastră pentru pace prin fapte demne de muncă, știut fiind că prosperitatea e- conomică și întărirea puterii de apărare a țării noastre contribuie la întă-

Vibrant apel la rațiune și luciditateAm aflat cu îngrijorare, sentiment împărtășit de toți oamenii muncii din cadrul I. A.C.C.V.J., de situația deosebit de gravă din zona Mediteranei, ca urmare a bombardamentelor efectuate de aviația america-
ția principială, constructivă, exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele țării noastre. Este necesar ; să se adopte un sistem de măsuri concret și eficace pentru preveni*

gență și responsabilitate. Acestui deziderat îi răspunde exemplul personal de muncă și dăruire al comuniștilor Petru Ceaușu, Joachim Buduliceanu, Petru Ursu, Nicolae Kalman, Ioan Buduliceanu, Constantin Baltariu, Ștefan Chelmu, Silviu Cotroază, Gheorghe Voican, lanoș Szasz, Petru

Gros și loan Turtoi. Rezultatele sînt concludente: am montat două mo- noraiuri, s-a îmbunătățit funcționarea utilajelor, a- provizionarea locurilor de muncă, nemotivatele s-au redus cu 50 la sută. Per- severînd pe aceste căi vom depăși și pe aprilie cu 1000 de tone sarcinile, iar în trimestrul II vonl recupera minusurile din primele două luni ale anului.

crației socialiste românești, constituie un înțelept îndemn la rațiune, ia, soluționarea diferendelor pe calea tratativelor,. pentru reducerea încordării internaționale. Demersurile de
firea sistemului socialist, la întărirea forțelor iubitoare de pace din lume.

loan STRAJA, 
lăcătuș, sector VIII, 

I.M. l’etrila

nă asupra Libiei. Este o acțiune care sfidează normele dreptului internațional și o condamn cu e- nergie deoarece a încălcat suveranitatea unei țări libere și independente. A- ceastă situație gravă are loc chiar în acest An Internațional al Păcii, ci rid forțele progresiste din întreaga lume își unesc e- nergiile pentru a apăra cel mai de preț bun al omenirii — pacea. Noi, tinerii din întreprinderea noastră dezaprobăm cu toții aceste acțiuni agresive și susținem din țoată inima pozi-

rea unei astfel de situații care a întrerupt cursul firesc al activității și al vieții într-o țară membră a Organizației Națiunilor U- nite.Voința noastră de pace, de’ înțelegere între popoare, de colaborare multilaterală pentru progresul și prosperitatea oamenilor, ne-o exprimăm clar și răspicat, astfel ca viața noastră, tot ce au făurit generațiile pentru civilizația contemporană să nu mai fie amenințate.
Liviu LEBĂDĂ, 
secretar U.T.C., 

I.A.C.C.V.J. Petroșani

Prin promovarea tehnologiei avansateIii luna martie, în secto- . Ta transportoare și pompă, rul VIII al minei a fost pentru îmbunătățirea a-constituită organizația de provizionării cu materiale, evacuarea utilajelor defecte, stăpînirea viiturilor

Răspundere, 
exigență 

muncitorească
(Urmare din pag. t)
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Cînd pui suflet în tot ceea ce faci
(Urmare din pag I)

latdare pentru capacitatea și energia creatoare a oamenilor muncii, pentru responsabilitatea muncitorească și respectarea riguroasă a disciplinei. Munca, în orice domeniu de activitate, este și o problemă de etică, de participare echitabilă a tuturor la obținerea unor rezultate superioare, cantitativ și calitativ. La baza .Legii privind retribuirea în acord global și în acord direct- .a perso* naiului muncitor se află principii științifice, cu contribuții importante la perfecționarea muncii din fiecare, domeniu de activitate, impunînd cu necesitate crearea unei opinii de exigență continuă pentru realizarea integrală, laindicatorii cantitativi și calitativi, a producției planificate.

intare în steril cu secțiune plină. In cîteva luni, ei au reușit să o transporte .de la vechiul loc de muncă, să O revizuiască și să o repare pentru a putea săpa cu ea galeria magistrală de la orizontul 300, d- rizont care trebuie pus în funcțiune într-un timp relativ scurt pentru bunul mers al producției. „Lucrările de- revizii și reparații la combină se apropie de sfîrșit. Am acordat o mare atenție acesțpr lu- țerări’ d.eoârecb, în ■ trimestrul'II din acest an, trebuie să începem săparea la orizontul 300, care va deveni nu. peste mult timp orizontul de bază al minei", ne spunea ing. A- lexăndru Blaj, directorul minei. Deși aceste lucruri se cereau finalizate la ter- ‘ men echipa „service" nu a rămas numai la acest loc de muncă. Membrii ei sînt cei care au adus îmbunătățirile la transportorul de pe fîșie din abatajul condus

de Gheorghe Radeș din sectorul II B, au acționat pentru stabilitatea combinei de înaintare pe înclinare pînă ’. la 30 grade. Intr-un cuvînt, au făcut ca productivitatea muncii realizată la .acest loc de muncă să se dubleze față de cît se. obținea înainte ca echipa „service" să fi intervenit, îmbunătățiri au adus și la complexul mecanizat de mare înălțime dip panoul 9, reușind, și aici, ' prin schimbarea tehnologiei de lucru, să crească productivitatea muncii, iar minerii din brigada lui Petru Mâhdriș să ridice realizările zilnice peste nivelul sarcinilor de plan. „încă de. pe acum, arăta șeful echipei, ne gîndim cum să procedăm mai bine pentru a executa într-un timp cît mai scurt reparațiile necesare la celălalt complex de mare înălțime și, totodată, să-l transportăm și să-l montăm în blocul zero, astfel îneît să poată da cărbune în trimestrul IV din acest an. Desigur, nu

va fi ușor, dar avem convingerea că și de această dată împreună cu oamenii mei vom învinge și vom confirma încă o dată că, merităm încrederea care ne-a fost acordată de conducerea minei".Așadar, o mână de oameni stăpîneșțe utilaje care valoarează milioane de lei și cu care se extrag zeci de mii de tone de cărbune. Pentru asta însă trebuie să îndrăgești meseria pe care 6 practici și să pui suflet în tot ceea ce faci.

partid. O măsură fireasca după separarea sectorului de actualul sector IX.. In martie s-a Constituit deci tînăra organizație de partid a sectorului; tot din martie colectivul a demonstrat ceea ce nu a reușit în lunile precedente: că se poate face planul. Deși între efect și cauză este o relație directă, rezultatul, adică realizarea planului nu a intervenit în mod spontan... ■ . ■— A fost nevoie, ne' spunea maistrul Vasile Dosan, secretarul organizației de bază, de o preocupare stăruitoare din partea organizației de partid, a conducerii sectorului, a tuturor comuniștilor pentru concentrarea eforturilor întregului colectiv în vederea depășirii unor greutăți și punerea în valoare, a dotării tehnice moderne, a întregului potențial material și uman al sectorului. A fost nevoie, adică, de acțiuni convergente pentru asigurarea unor revizii preventive la utilajele dirt

de apă, precum și întărirea ordinii și disciplinei. Ultimul aspect a fost cu atît mai acut cu cît fiind nou sectorul a fost un fel de sector cu mulți indisci- plinați. Dar prin comuniștii sectorului — prin activizarea lor pe bază de sarcini concrete urmărite îndeaproape — am reușit să învingem greutățile, să întărim ordinea și disciplina, să evacuăm apele.Hotărîtoare au fost activitatea asiduă, exemplul permanent al unor comuniști ca Mihai Cîrdei, . Vasile Sfîrîiac, Alexandru Ma» tyaș, Simon lanoș, Vasile Anton, Gheorghe Calotă, Ioan Raczek, sing. Paul Grasu, șeful sectorului, Gheorghe Asproiu și tânărul Ionel Nichitoiu pe ca- re-1 pregătim să-l primim în partid.Tot pe ei, pe întărirea organizației, de. partid ne bazăm și îiuacțiunile decompletarea

(Urmare din pag. I)calitate — sînt executate și produsele destinate beneficiarilor interni. Tovarășa Ileana Leț, din cadrul compartimentului de desfacere, preciza că deosebit de solicitate continuă să fie camerele combinate „Belvedere", măsuțele și barul „Corvinul" pătuțurile pentru copii, diferitele modele de cuiere.— Calitate și iar calitate e chiar deviza noastră, ne spune maistrul Maria Moeșai, secretarul organizației de partid din cadrul secției. Avem meseriași care lucrează aici de 20—30 de ani. Așa sînt șefii de brigadă Ion Grecu, Ludovic Nagyși Eva Petru, a- poi tîmplarul Francisc Al- snoș; sau mai tinerii lor

Calitateacolegi Gheorghița Ștefan, Maria Lazăr, Mihai Piper, Elena Chișpal, Magdalena Pater, Maria Gurlup, Livia Borhină, Elena Trif, Evi Ladany și Elisabeta Buliga, ..care e și secretar al organizației de tineret. Aceștia, chiar dacă ar vrea să facă ceva de... treăcă-meargă, tot n-ar putea. Invățîndu-se pe ei înșiși să facă treabă bună, au învătat și pe alții la fel.' ‘ -— Iar cu acest stil de muncă s-au deprins repede și cei opt tineri care, nu demult, au absolvit școala profesională de profil din Deva, fiind repartizați la Livezeni. Doi dintre ei, precizează secretara de partid, mai ales. — Marcel Hoțea si Anton Istvan,

au prins, într-un timp scurt, multe din secretele meseriei de tîmplar de mobilă.— Sarcinile de plan, mobilizatoare, din acest al doilea trimestru ne fac să privim cu același spirit de răspundere modul lor de' îndeplinire. Materie primă pentru realizarea comenzilor avem. Comuniștii, toți oamdnii secției sînt hotă- rîți să întîmpine apropiatul jubileu al partidului cu importante succese în muncă, să răspundă îndemnurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu realizări de seamă, la noi cote de calitate, atît înceea ce privește, producția pentru export, cît și cea expediată beneficiarilor interni.

perspectiva:efectivului, deschiderea ce- frontalul dotat cu complex lui de-al doilea frontal, mecanizat din stratul 15, creșterea producției.
Curcubeie

(Urmare din pag. I)teranii n-au riduri pe o- braji, sînt „hărțile" drumurilor pe care le-au croit, ale rîUrilor cu care „concurează" natura.— Care este rolul comunistului pe șantier ?— Indiferent de funcție pe linie de partid, comuniștii se implică în buna desfășurare a activității, în primul rînd, pa exem- piu la locul de muncă. Astfel — ne învață secretarul general al partidului; tovarășul Nicolae Ceaușescu — își exercită efectiv organizația de partid rolul de conducător și mobilizator al întregului colectiv în îndeplinirea sarcinilor de plan, a angajamentelor asumate în întrecerea , socialistă. Organizația noastră este mică, dar membrii ei sînt repartizați în locUrile-che- ie de muncă, în fruntea formațiilor de lucru se află cei mai buni comuniști,

peste rîurile tăriibuni meseriași, cu o comportare exemplară pe șantier și în viață.Succesele Antreprizei de construcții căi ferate Petroșani — plus 1 031 000 lei la producția fizică, plus 2 204 lei la productivitatea muncii pe om, economii de 10,80 lei la mia de lei cheltuieli materiale, 477 000 lei beneficii în primul trimestru — oglindesc și eforturile brigăzii de constructori de căi ferate din Uri» câni. Cu toate condițiile grele de pe traseu — piatră, terenuri fugitive, mlaștini — eficiența muncii lor e demonstrată și de faptul că au devansat unele lucrări. In acest fel este sigur că prima garnitură de tren va circula pe traseul Lupeni —• Valea de Brazi în ziua de 30 decembrie 1986.'— Așa e stabilit prin plan, dar angajamentul comuniștilor, al întregului colectiv al antreprizei, este să devanseze această dată cu o luna de zile. Astfel ne

exprimăm noi, constructorii de căi ferate, prețuirea față de atenția de care ne bucurăm din partea conducerii superioare de partid și de stat, a secretarului general al partidului, care ne-a încredințat nobila, dar și dificila misiune de a asigura fluxul cărbunelui spre termocentrale și furnale.Constructorii vor fi la datorie pînă la realizarea întregului program de lucrări încredințate antreprizei. Apoi, cei mai mulți dintre ei vor fi prezenți pe alte șantiere. Unde ?— Acolo unde ne cheamă țara, răspunde simplu, firesc,, ca un soldat credincios al partidului, secretarul organizației de bază de la Brigada a 3-a a A.C.C.F. Petroșani.Peste rîurile țării se vor înălța alte „curcubee" din beton și “oțel, noi artere de fier sau beton, noi rîuri vor pulsa, mulțumită constructorilor, precum Constantin Paloș și tovarășilor săi de muncă, energiile născătoare de viitor fericit în plai carpatin.
TEATRU. Pe scena Teatrului de stat Valea Jiului, ăstăzi, se joacă piesa „Idolul și Ion Anapoda" de

penî a Fabricii de morărit și panificație Petroșani a fost reprofilată în unitate pentru specialități;. aici produeîndu-se batoane, franzele cu calciu și lapte, cozonaci etc. In același context, cele trei linii teh- ___ . nologice ale secției sirni- niul anilor 1924 G.M. Zamfirescu, iar, mîi- lare din Bărbăteni au fost ne — „Nevastă de ocazie" reparate și dotate' cu rede Kostas ASimakopoulos.. cuperatoare de apă caldă, | Ambele spectacole vor înt noile instalații asigurînd e- . cepe iă ora 18,30. (Al.H.) liminareă totală a consu- • [ MODERNIZĂRI. După ,,lu!ui de combustibili so-

Petroșani s-au îmbogățit recent cu noi achiziții, între care amintim peisaje din Valea Jiului înregistrate pe pelicula aparatului de fotografiat la începutul secolului nostru, aspecte ale vieții minerești din Lupe- ’ 1925, o-biecte de folosință în subteran ale minerilor de o- dinioară, precum și ■ cîteva interesante piese etnografice.____ .SIGURANȚA.. Electricii Tizi.________________________________ eni ai Centrului de înaltălucrări de modernizări și ACHIZIȚII. Colecțiile. tensiune din Valea Jiului, renovări, Secția II din Lu- Muzeului mineritului din conduși de maistrul Con-

stantin Vîl.ceanu, înlocuiesc vechiul transformator al stației care asigură alimentarea cu energie electrică a minei Petrila. Lucrările, care nu afectează fluxul de producție din subetran, vor .asigura un plus de siguranță în exploatarea instalațiilor.SORTIMENTE. Doctor Gheorghe Cristea, directorul Abatorului Petroșani, ne anunță că noul produs al unității ’ „Salam Valea Jiului", cu calități asemănătoare salamului de vară, a trecut cu brio testele de

Floarea Bâlosu ne anunță j că tradiționalul preparat, I care pînă acum putea fi I procurat doar din sectorul | particular, are deja căutare. Ar fi bine ca această •
calitate, urniînd să fie o- ferit Spre desfacere în magazinele alimentare din municipiu. Specialiștii a- bâtorului pregătesc o nouă surpriză apetisantă — cîo națul „Paring", din carne inițiativă să fie extinsă în de porc si vită.INIȚIATIVA. O inițiativă demnă de. toată lauda. La magazinul C.L.F. nr. 7, din centrul reședinței noastre de municipiu, este oferit spre vînzare deliciosul borș (2 lei/litrul), ..preparat de secția de semiindus- trie Livezeni. Responsabila magazinului amintit,

toate unitățile C.L.F. din o- rașele și comunele municipiului nostru.
Rubrică realizată de 

Ion VULPE
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Pe agenda așezămintelor 
sindicale de cultură

Bogat program de acțiuni
politico-Apropierea zilelor de măreață sărbătoare ale lunii mai prilejuiește așezămintelor sindicale de cultură organizarea unor ample acțiuni politico-educative și cultural-artistice de masă, atîfr «în sediile cluburilor și bibliotecilor cît și în întreprinderi și instituții.Se remarcă, astfel acțiunile cu caracter politico-, educativ : dezbateri,, mese rotunde, simpozioane programate a avea loc în zilele următoare la clubul din Aninoasa: „Rolul sindicatelor în actuala etapă de dezvoltare economico- socială a României"; la Lupeni: „Sarcini ale organelor și organizațiilor sindicale privind organizarea timpului liber al, oamenilor muncii"; la Uricani: „Preocuparea organelor și organizațiilor de sindicat pentru stimularea activității de introducere a progresului tehnic"; la Lonea: „Politica de pace și colaborare cu toate statele lumii a partidului și statului nostru". Consemnăm, de asemenea, concursul „65 de ani de la crearea P.C.R.", la I.U.M.P., cu sprijinul casei de Cultură, avînd ca temă „Creșterea rolului conducător al partidului în noua etapă de dezvoltare a României".Vor participa, ca invitați, specialiști, cadre didactice de științe sociale, cadre tehnico-inginerești,

educativeactiviști sindicali. Mani- , festările voi- oferi tuturor celor dornici, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile municipiului posibilitatea de a cunoaște mai bine realitățile României de astăzi, semnificația zilei de 8 Mai în istoria țării noastre'Și a Zilei Internaționale a celor ce muncesc.In semn de omagiu față de tradițiile de luptă ale clasei muncitoare, față de munca plină de rodnice împliniri a minerilor, a tuturor celor ce produc zi de zi noi bunuri materiale și spirituale, vor avea loc spectacole, recitaluri de poezie și muzică, manifestări artistice la care își vor aduce contribuția artiști amatori din Valea Jiului.Amintim pe cele programate la sala de apel a l.M. Uricani, la casa de cultură din Petroșani, la cluburile din Petrila. Acțiunile artistice vor culmina cu spectacolul „Omagiu muncii", dedicat zilelor de 1 și 8 Mai care va avea loc la nivel de municipiu. ■ .Acțiunile sînt destinate minerilor, tuturor oamenilor muncii din municipiu care alături de țara întreagă vor sărbători cea de-a 65-a aniversare a creării partidului și ziua de 1 • Mai.
Horațiu ALEXANDRESCU

CENACLU ■ CENACLU ■ CENACLU
MINERIIMinerii trec pe drumul spre lumină se-apropie de noi eu un șuvoi de fapte coboară în adîncuri purtînd lumina-n mîini în ochi le strălucește conturul albei pîini și urcă spre lumină avînd în gînduri țara căț‘eia-i dăruiesc,

ȚARĂ DE VIS
In fiecare dimineață 
la temelia cetății 
a mai pus 
eu fiecare izbîndă-n plus 
o faptă ce va sta mărturie
pentru viitorul care stă să vie. 
In prag de Mai 
cînd țara își îmbracă 
albă iede fiecare data, noi sîntem fiiicăldura, acestei țări de visprimăvara. numită ROMÂNIE.

Carmen SAUCIUC, ' - - . ’
Premiul ziarului „Steagul roșu" Ia

„Cîntecul adîncului"

GÎNDURILE 
MELEIar s-a făcut lumină și rouă vindecă cearcănele florilor mirosind a pădure proaspătă...Și iar ..tac, taclăsînd să vorbească limbile ceasului' ‘ cu gîndulcă mă voi hrănicu încă o rotație..,Și gîndurile mele fiitrate prin tîmpla .dimineților,sînt un zvon de noiînceputuri

Ion ȚIGĂNTELE,
Uricani

R O S TIR ESe limpezește ziua din mantii siderale Lumini de neuitare se-aprind în ochii mei De-aceea îmi port dorul spre visurile tale Cernut sub zări albastre-n sărut .. 1 de ghiocei.Arde mai viu cuvintul cînd e rostit,de ti ne(Atîta măreție crește-n ființa: ta);
' *”>■: ■: ■' \ :t -C- ■Aici păstrezi de veacuri credințe •, l e de mai bine Speranță pentru care cinstire voi purta Tu ești seninul vieții cînd zarea-și desfășoară Nemărginiri astrale ce-n drumul tău se-aștern;Răinii trăirea care, precum odinioară,A tulburat natura-n surîsul său etern.

. Vasile COJOCARII

SPORT

Adolescență. ! In care ochi de grîu ascunsă-i sărutarea, în care spic de rîu stă ca năvod, chemarea, pe care drum de piatră urciorul și-a spart toarta să-i lipesc ciobul cu apă de pe buză nepictată, ■> pe care scară albastră șă rog marea, către soare la care argint tîrziu se alină căutareași sub care țărm de cer ne vom contopi cărarea.;.
Maria NIȚU-DIACONESCU, 

Vulcan

Ex-Iibris, de Dafinel Duinea.

SPORT » SPORT « SPORT i SPORT * SPORT

Mai este mult de lucru! Victorie la limită.. POPICE

Reviriment al sportivilorPAROSENI TOMNÂTICMINERUL — UNIREA2—1 (0—0). Dintre cele două partide de divizia C, disputate duminică în orașul Vulcan, cel din lunca Jiului (excelentă această bază a Asociației sportive „Minerul" Paroșeni !) părea să îndreptățească chiar titulatura de derby al seriei. Pentru că, atît gazdele-, cît și oaspeții vizează un loc în... Seria a Hl-a a diviziei B.Prima repriză — inai a- les — ne-a arătat însă că la formația care ne inte - resează în mod respectiv Minerul luarurile nu stau S-ar putea invoca Băltăru, un coordonator al jocului echipei. Dar cum titulari sînt cei 11 din teren și nu ipoteticii lor înlocuitori, ne așteptam ca •— și duminică — jucătorii de ’ ne tea IulIon. N-a fost așa pentru că s-a ratat enorm (Henzel — prea „îndrăgostit" de Ion — min. 17, bară, tuia, min. 30, din nou zel, min. 36, Neiconi, 40), s-a jucat mult prea îngrămădit în fața unui adversar care a știut șă se a- pere. Dar și să contraatace, așa cum a făcut-o în min. 1, cînd a salvat miraculos Bîrsan, apoi în min. 42 a luftat Stavarache.Repriza a doua are — în prima sa parte — un alt aspect, încă din primele secunde.. Prima acțiune de a- tac înseamnă primul gol: Mațula, pătruns în careu, este faultat clar de Vola-■ ru și penalty-ul acordat de

deosebit, Paroșeni bine.lipsa lui
la Minerul Paroșeni să convingă de posibili taior de a escalada nive- celui de-al doilea eșa-

arbitrul Simion Jucan(Cîmpia Turzii), dare a condus excelent, este transformat cu precizie de Henzel. Nu trec decît cinci minute și, la un reușit „un- doi" cu tînărul Ispir, Ior- dache înscrie al doilea gol. Din acest moment începe o nouă perioadă de joc confuz pentru echipa gazdă. Ceea ce nu reușesc Lăză- roiu (min. 60 și 66), Iacob (min. 78), Henzel (min,. 80), voi reuși oaspeții, ei înscriu în min. 55 prin Lupu și xsînt foarte aproape de e- galare prin același jucător, cîteva minute mai tîrziu.Antrenorul Tiberiu Be- nea, care a făcut dintr-un lot fără .nume o echipă competitivă, aptă de a lupta și în, acest an din nou pentru promovarea zia B, are datoria încheia cu succes acțiune', strîngînd mult rîndurile echipei.
în divide a această maiși

ai. tătar

ba-Ma- Hen- min.
J uSîmbătă după-amiază, în- tr-un spectacol sportiv dedicat aniversării a 65 de ani de la crearea partidului, au fost desemnați campionii Institutului de mine la judo. Pe categorii de greutate, titlurile au revenit lui Virgil Tirla (anul II MIM, 60 kg). Petre Danci (II Mine, 65 kg), Virgil Bold (II MIEZ, 71 kg), Dumitru Amarieăi (II Mine, 78 kg) și Romeo Lupu (II

MINERUL - STIINTA VULCAN — OBILICI SIN- MARTINU SIRBESC 1—0 (1-M)). Foarte dezamăgiți, spectatorii de la jocul de duminică, care au asistat, timp de 90 de minute, la un joc de slabă factură tehnică. Din echipa Minerul- Știința Vulcan, am remarcat doar dăruirea exemplară a portarului Oltean și a fundașilor Truică și Chițac. Poate că evoluția slabă a gazdelor se datorează și absenței din teren, din motive mai mult mai puțin obiective, titularilor, de pînă ieri Constantin, Izșak,și Ciorîia. Prima repriză a debutat cu multe „atacuri ale gazdelor, ratate cu u- șurințâ de Barbu (foarte e- goist în joc), Milenovici, foarte fragil pentru postul . de atacant central «și de Boloș, care de altfel a și fost înlocuit cu Topor. Du-

sau a mai Ene

p.ă 20 de minute jocul se echilibrează, cea mai clară ocazie de gol a meciului o' au jucătorii din Sînmarti- nu Sîrbesc, prin jucătorul IIossu, care, .scăpat singur; șutează de la 6 m, dar Oltean „scoate" în corner cu un reflex uimitor. Prima repriză se încheie cu 1—0 pentru gazde, gol înscris din 11 m de Frățilă. După pauză se credea că jocul se va schimba în dar jocul echipei locale .este lâ fel de confuz, lent,i ca- cu de înalții fundași Ionescu și Ocaziile58, 63 și 75 au fost

din Valea Jiului

bine,cu mingi aruncate- în reul advers, respinse ușurință centrali tănaru.min. 45, ratate de Barbu și Dordea.
Minerul-Știința Vulcan:Oltean — Balasz, Frățilă, Truică, Chițac, Tăiiase — Dol'd ea, Negruț, Boloș (To-Milenovici, Barbu.

Piep- ivite în

Iustin STOENESCU

In zilele de. 12 și 13 a- prilie ac. arena „Metalul" din Hunedoara a găzduit : întrecerile . campionatului republican de Calificare — faza județeahă — la popice, pentru echipe masculine. Participînd cu două echipe, Respectiv Jiul Petrila și Minerul Vulcan, ■ Valea Jiului a reușit să obțină viza de trecere în fazele superioare pentru ambele echipe.Dacă despre Jiul Petrila am mai avut prilejul să . vorbim, performanța noii echipe din Vulcan (antrenată de ex-divizionarul A loan Scorțea — el fiind antrenor-jucător) este demnă - de laudă. Participînd pentru primă oară într-o competiție de anvergură, beneficiind de o sală proprie modernă, dar — mai ales — de un grup de tineri entuziaști, cărora conducerile l.M. Vulcan și A.S. Mine-

ful din localitate le-au creat condiții exeelente de pregătire, noua formație de popice bate cu insistență la porțile primei divizii.In cadrul întrecerilor de la Hunedoara s-au evidențiat Nicolae Păsărică și Victor Miclea (Jiul) și, respectiv, Mihai Moțcu și Bela Schuller II (Minerul), ei realizînd cele mai bune punctaje.Performanța de pînă a- cuffl a popicarilor din Vulcan și ambiția de revenire a celor din Petrila merită toată atenția în perspectiva competiției de la 17 mai, cînd au loc întrecerile eliminatorii pentru promovarea în divizia A. U- rînd succes sportivilor din Valea Jiului, să sperăm în- tf-Un real reviriment al acestui sport pe malurile Jiului.
» .

Al. TĂTAR

d oMine, 86 kg). întrecerile, de un nivel tehnic deosebit, au constituit o bună propagandă în favoarea acestei discipline sportive și un excelent prilej de verificare înaintea finalei campionatului național u- niversitar, de la Iași (25-27 aprilie), la care, alături de sportivii menționați, participă și campionul en-titre Ci'-inel Matieș (V Mine,' 65 kg).TELEX. Finala „Cupei campionilor europeni", programată, la 7 mai, la Sevilla, între echipele Steaua București și F.C. Barcelona, va fi condusă de arbitrul francez Michel Vautrot. ...... .. ...

SCHI ALPIN
» 9Pe pîrtia B din Paring, s-a disputat ultimul concurs oficial al sezonului de schi, dotat cu punctaj ’ FRSB. Competiția, desfășurată în organizarea Comisiei județene de schi și a C.S.Ș. Petroșani și dotată cu „Cupa Paring", s-a bucurat de participarea micilor schiori de la Voința și C.S.Ș. Sfîntu Gheorghe, Pionierul Lupeni și ai clubului gazdă. Programul întrecerilor a cuprins, două probe de slalom special, punctate separat, în urma cărora, clasamentele pe. categorii de vîfstă arată ast-

3 U P A PAfel: sportivi născuți în 
1971—1972 (între paranteze vor fi cuprinse - doar asociațiile și cluburile sportive invitate): Narcis Gu- șe, Ion Chirilă, . Alexandru Acs; aceeași ordine s-a înregistrat și a doua zi ; Simona Podină, Nicoleta Zapan, I-telga Boda; Ecate- rina Dinicu (Pionierul), Simona Podină ; 1973—1974: Adrian Cîmpeanu, -Gheorghe Bitu, Dan Peterffy; A- drian Cîmpeanu, Adrian Pică, Gheorghe Bitu;' Eni- ko Sabău, Felicia Ghiura, Geî'linde Mîhuț; Eniko Sabău, Gerlinde Mihuț, Fe-

R 1 N G“I ici;) Ghiura: 1975 și anii ur
mători: Adrian David, Robert Bartha, Ginii Schmidt; Robert Boda, Filip Maroth (C.S.Ș. Sf. Gheorghe), Horea Ciocan; Monica Hațapuc (Pionierul), Daniela Ghiura, Alina Kadar (Pionierul) ; Monica Hațapuc (Pionierul), Alina Kadar (Pionierul), Daniela Ghiura. Clasamentele combinatei au următoarea configurație: Narcis Gușe, Ion Chirilă, Adrian Cîmpeanu, respectiv, Eniko Sabău, Monica Hațapuc (Pionierul), Simona Podină. ’

, Andrei APOSTOL
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N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
portaj; Biografia unei statui: Mihai Eminescu; Noi pasaje rutiere, în Capitală — reportaj; „Strai de sărbătoare"; Telesport; Trei melodii, trei interpreți. 14,45 Săptămîna politică. 19,00 Telejurnal, 19,20 Te- leenciclopedia (c).Floarea din grădină Emisiune-cpncurs tru tineri soliști de i că populară. 20,50 artistic (c). Raliul.ducție a Casei de Trei. Premieră TV. Telejurnal.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Toate mi se în- tîmplă numai mie; Unirea: Piciu; Parîngui: Racolarea.LONEA: Cantemir.VULCAN — Luceafă
rul: Cei șapte fantastici.

LUPENI — Cultural: Bădăranii.URICANI: lectric.

TV 19,50 
i (c).

pen- 
muzi- 
Film
Pro- 

filme 
20,20

Lau13,00 Telex. 13,05, sfîrșit de săptămînă „Țară dragă. România1 — melodii populare; Gala desenului animat; Tot ce are țara mai frumos. Oameni, locuri, fapte — Re
riale și numeroase pierderi de vieți omenești, punînd în pericol pacea și stabilitatea în zona Mediteranei și în lume".

Comitetul Național Ro
mân „Oamenii de știință 
și pacea", condus de academician doctor inginer Elena Ceaușescu, declară în moțiunea adoptată că, a aflat cu profundă îngrijorare, de situația deosebit • ---- ~ înur- că- a

întregul popor român dă 
• înaltă apreciere noUlui 
demurs al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și spri* 
jină pe deplin poziția fer
mă, principială a președin
telui Republicii Socialiste 
România în legătură cu si
tuația deosebit de gravă 
creată în regiunea Medite
ranei, ca urmare a bombar
damentelor aviației ame
ricane asupra unor locali
tăți ale Jamahiției Arabe 
I.i hiene Populare Socialiste 
— stat independent și su
veran, membru al O.N.U. _

Dezaprobînd în 
cel mai notărît 
militare împotriva 
hiriei Libiene, 
noastră națiune cere, 
consens cu politica de pace, 
înțelegere și largă colabo
rare internațională, promo
vată de România, de pre
ședintele Ni c ol a e 
Ceaușescu, să se facă totul 
pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța în re
lațiile dintre state, pentru 
soluționarea problemelor 
existente pe cale politică, 
prin tratative, pentru res
pectarea independenței, su
veranității și integrității te
ritoriale ale tuturor state
lor, pentru «figurarea pă
cii în Mediterana, în Euro
pa și în întreaga lume.

In acest spirit de deplină 
aprobare a politicii exter
ne românești, a acțiunilor 
și inițiativelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în mo
țiunea Biroului Executiv al 
Consiliului Național _ al 
Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste din 
publica Socialistă România 
se spune :

„Frontul Democrației și 
Unității Socialiste din Re
publica Socialistă n—a“ 
nia, exprimînd 
rea profundă a 
popor român cu 
situația deosebit 
care s-a creat în 
na, protestează 
în legătură cu bombarda
mentul aviației militare a- 
mericane asupra orașelor 
Benghazi și Tripoli din 
Libia — stat independent 
ți suveran, membru al 
Organizației Națiunilor U- 
nite.

Așa cum a arătat pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu, poporul nostru 
consideră acest atac ca o 
agresiune față de care nu 
pot fi acceptate nici un fel 
de justificări, ca un act 
prin care ău fost violate su
veranitatea și integritatea 
teritorială ale unei țări li
bere, încălcîndu-se astfel 
principiile Cartei O.N.U.Această acțiune a provocat Organizației Națiunilor U- însemnate pagube mate- ni te, care a provocat mari

nume- rîndul al ce- aceas- I

:•

s

modul 
acțiunile 

Jama- 
întreaga 

în

i Româ- 
îngrijora- 
întregului 
privire la 
de gravă 
Meditera- 
vehement

de gravă care s-a creat Marea Mediterana ca mare a bombardării, de tre aviația americană, orașelor Tripoli și Bengha
zi din Libia. 4cest act> ca" re nu poate fi justificat sub nici o formă, reprezintă, după părerea noastră, o flagrantă încălcare a independenței și suveranității Libiei, care nesocotește normele ce guvernează relațiile internaționale și principiile Cartei O.N.U., prezentînd un imens pericol pentru securitatea popoarelor din această regiune a globului, pentru pacea lumii întregi.Istoria, evoluția situației internaționale, ca și experiența noastră de viață ne-au demonstrat că situațiile conflictuale dintre state ntl-și pot găsi rezolvarea 
prin forță și prin interven
ție militară, soluționarea lor presupune cu necesitate acțiunea pe cale politică, prin tratative, în spiritul înțelegerii, colaborării și păcii.

Comitetul Național Ro
mân „Oamenii de știință și pacea", adresează o chemare fierbinte tuturor slujitor ilor ști iței să acț >ne »#> ne abătut entrv . r min i- 
rea forței și amenințării cu 
forța în relațiile dintre sta- , 
te, pentru încetarea orică
ror acțiuni agresive, pentru 
ca știința să fie pusă exclu
siv în slujba păcii și înțe
legerii între națiuni, pros
perității, fericirii tuturor 
popoarelor.

Mișcarea pentru pace din 
România a luat cunoștință 
cu adîncă îngrijorare des
pre situația deosebit de , 
gravă care a intervenit în 
Mediterana, ea urmare a 
bombardamentului săvîr- 
șit de aviația Statelor Uni
te ale Americii asupța Li

biei — se spune în moțiunea 
Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii din Re
publica Socialistă România.Această acțiune militară nejustificată împotriva unui popor liber și suveran, împotriva unei țări independente, membră a

pagube materiale și roase victime în populației libiene și tățenilor străini din tă țară, reprezintă o gravăîncălcare a normelor de drept internațional, a principiilor care trebuie să guverneze relațiile dintre state și a Cartei O.N.U.Mișcarea pentru pace din Rep ibl ca So alistă R mânia, conștientă de gravitatea situației create,, adresează un vibrant apel tuturor comitetelor și organizațiilor care militează pentru pace, tuturor forțelor revoluționare, democratice și progresiste să-și unească eforturile pentru înlăturarea imediată a pericolului grav care amenință omenirea, pentru apărarea dreptului fundamental al popoarelor la viață, la libertate, la pace.
La rîndul său în moțiunea 

Biroului Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. și Biroului Con
siliului Național al Organi
zației Pionierilor se arată: 
„Dînd glas sentimentelor 
tinerei generații a țării, ne 
exprimăm profunda îngri
jorare față de agravarea 
situației în Mediterana, ge
nerată de atacurile efec
tuate de Statele Unite ale 
Americii împotriva Libiei. 
Am aflat cu consternare 
că boinbardamcntele avia
ției americane au produs 
grave distrugeri materiale, 
între care avarierea â numeroase imobile și lot uin 
țe și s-au soldat cu multe 
victime omenești, inclusiv 
tineri și copii.

Susținînd pe deplin po- 
ziția României exprimată 
în Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat 
președintelui Ronald Rea
gan, considerăm că aceas
tă acțiune agresivă a S.U.A. 
nu are nici o justificare, 
că ea reprezintă o gravă și 
condamnabilă încălcare a 
principiilor dreptului in
ternațional și a Cartei 

, O.N.U., a normelor de bază 
care trebuie să călăuzească 
relațiile între state, fiind 
în sine un pericol serios la 
adresa securității, a înseși 
păcii mondiale.In numele tinerilor unui popor pașnic care a fost dintotdeauna ostil războiului și agresiunii, care a respectat și sprijinit continuu aspirațiile fundamentale de libertate, independență și progres ale tutu-. ror popoarelor lumii, ne manifestăm indignarea față de acest act de politică a- gresivă și dc forță".

Călărețul e-
5

LA PIAȚA...In tradiționala zi de tîrg a Petroșaniului, conducătorii auto Emilian Roșu (08062 BV, I.A.C.M.M. Petroșani) si Nicolae Pivoda (31 HD 6610, U.M.T.C.F. Is- croni) s-au deplasat la piața agro-alimentară pentru cumpărături, cu ditamai autovehiculele proprietate de stat încredințate spre conducere. Primul, invo- cînd „scuza" rodajului, voia să cumpere smîntînă, cel de-al doilea era î'n căutarea unei perechi de pantofi. Diferența de preț, pentru metamorfozarea mijloacelor de transport materiale în taxiuri personale, a împovărat considerabil nota de plată a cumpărăturilor.
CHEFLII

HD
(37

Combinatul minier Valea Jiului 
Baza de aprovizionare 

Petroșani
ÎNCADREAZĂ

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

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

Proteste în urma acțiunilor militare ale S.U.A împotriva Libieițînd Statelor Unite să folosească teritoriul britanic pentru atacul împotriva Libiei — a spus el ■—, guvernul britanic a ignorat consecințele acestui pas deosebit de periculos, precum și opinia publică internațională, opinia aliăților europeni ai Marii Britanii și ai țărilor arabe.Liderul Partidului Liberal, David Steel, a atras a- tenția asupra faptului că acțiunea militară a S.U.A. a dat o lovitură relațiilor internaționale în general.

LONDRA 18 (Agerpres). La cererea opoziției, parlamentul Marii Britanii s-a întrunit în sesiune extraordinară pentru a examina rolul jucat de guvernul britanic în atacul aerian a- merican asupra Jamah iriei Libiene.Luînd cuvîntul, liderul Partidului Laburist, Neil Kinnock, a subliniat că bombardarea Libiei de către aviația americană constituie o flagrantă încălcare a normelor dreptului internațional. Permi-

Ca rezultat, a spus el, a devenit imposibilă, de e- xemplu, înțîlnirea în prezent dintre miniștrii afacerilor externe ai Uniunii Sovietice și S.U.A.In principiu este- foarte clar faptul că Marea Bri- tanie, sprijinind Statele Unite în agresiunea lor, care s-a soldat cu victime în rîndul populației libiene, a încălcat dreptul internațional — a relevat și lide-, rul Partidului Social-Democrat, David Owen.

Iulieâ Romoșan (31 
8847), Marcel Stoican 
B 4038), Dănuț Bobeică (31 
HD 8834) șl Alexandru 
Silaghi (31 HD 26'32), se 
vede după numărul de în
matriculare al autovehi- cu dor < or use, Î-; cî.știgă plinea le . volan Ca șoferi profesioniști erau, o dată 
în plus, avertizați asupra 
consecințelor plecării în 
cursă sub influența alco
olului. Acum și-au dat sea
ma că verdele semaforu
lui semnalizează libera 
trecere, dar, în cazul Ho
le! alcoolscopice, această 
culoare relevă interdicția 

ode a mai urca la volan 
bună perioadă de timp.

RECOMANDAREAutoturismele proprietate personală, „uitate" la iernat pe spațiile verzi, poluează peisajul primăvăratec, înfrumusețat prin ac- . țiunile de muncă patriotică, desfășurate de mii cetățeni nostru, șesorilor parcheze spațiile anume destinate cestui scop. Altfel riscă Ie... rătăcească.

de din municipiul Recomandăm po- acestora să în garaje sau le în a- să
★

Duminică, 20 aprilie a.c., 
au dreptul de circulație 
autoturismele proprietate 
personală înmatriculate sub 
număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circula
ție al Miliției Municipiului 

Petroșani

Antrepriza tunete, căi ferate
Brașov

Lot Banița 
ÎNCADREAZĂ URGENT :

- șef coloană
- 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 încadraților 

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

nizare lot Bănîța - telefon C.F.R, 316, gara 
C.F.R. Bănița.

““ IF ““
Mica publicitate

VIND Dacia 1310, neridi
cată. Informații, telefon 
41289. (7988)

VIND Dacia 1100, stare 
bună, Informații, telefon 
70561. (7991)

SCHIMB garsonieră, zonă 
centrală, cu apartament, do
uă camere, zonă Piață sau 
Hermes. Telefon 41444, du
pă. ora 16. (7987)

ANUNȚURI

SCHIMB apartament, pa
tru camere cu trei camere. 
Petroșani, strada Viitoru
lui, bloc 9A, ap. 17. (7986)

SCHIMB garsonieră, con
fort I, strada V. Roaită, 
bloc 2, ap. 4, cu aparta
ment, două camere, zonă 
Petroșani Nord sau Piață* 
Informații după ora 20. 
(7982)

DE FAMILIE

COLEGII de muncă exprimă regretul profund 
pentru pierderea celui care a fost

MOROȘANU PETRE
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndo

liate.

UN ULTIM omagiu din partea colegilor de 
muncă pentru cel care a fost

PISICA GI1EORGIIE
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

COLEGII de muncă regretă profund încetarea 
din viață a celui care a fost

MIHAILA COSTEL
Transmitem condoleanțe familiei îndoliate.

COLECTIVUL de la Atelierul electric al Pre
paratei Petrila este alături de colegul lor Hedcșan 
Ioan, în greua încercare pricinuită de pierderea ta
tălui său

HEDEȘAN GRIGOR
Sincere condoleanțe, (7992)

SOȚIA Ana, fiul Pavel, nora Eleonora, nepoții 
Paul și Roby, anunță cu adîncă durere împlinirea 
a 3 ani de la dispariția celui care a fost 

HAIDUCSI JANOS
Nu-1 vom uita niciodată. (7990)
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