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ȚÂRII. QT MAI MULT CĂRBUNE!

Realizarea sarcinilor de extracție 
trebuie să preocupe pe fiecare om

In condițiile cerințelor 
sporite de cărbune cocsi-
ficabil, creșterea produc
ției întreprinderilor mi
niere producătoare, res
pectiv I.M. Lupeni, I.M.
Bărbăteni și I.M. Uricani, 
devine problema de fond a 
activității de extracție în 
Valea Jiului. Importanța 
deosebită a asigurării ne
cesarului dc cărbune pen
tru cocs, programul de 
creștere a producției de 
cărbune, recșalonarea pla
nului, sarcini stabilite de 
conducerea de partid, tre
buiau să declanșeze la 
nivelul întreprinderilor 
miniere âcțiuhi ferme, efi
ciente care să asigure în
cadrarea în indicatorii pla
nului și chiar depășirea lor.

Intr-adevăr, acolo unde 
interesul, responsabilita

Cu planul 
semestrial 
îndeplinit

Sectorul IV, 
I.M. Vulcan

Unul dintre colective
le de mineri care se 
bucură de stima ortaci
lor lor de la I.M. Vul
can, este cel de la secto. 
iul IV' care raportează 
înainte dc termen înde- 
plinirea sarcinilor de ' 
plan pe primul semes- i 
tru.

De la începutul anu- • 
lui, minerii au trimis la 
ziuă 7800 tone de căr- i 
bune peste plan. Merite i 

i deosebite revin mineri- î 
î lor din brigăzile con- = 
j duse de Traian Borșa i 

și Ioan Bud care, Ini- i 
preună, au extras mai 
mult de jumătate din i 
plusul sectorului. Can. i 
titățile sporite de căr- ; 
bune extrase din aba- ș 
tajele acestui sector sînt i 

j rezultatul depășirii i
■ productivității muncii \ 
i cu 1000 kg pe post. An- i 
■: gajamentul minerilor i 
i este acela de a extrage i 
; în plus sarcinilor de ț 
î plan, pe primul semes- i 
!> tru — 8000 tone de căr_ i 

bune pentru semicocs. i 
(Gh.S.)

Cuar.țul — pe fluxul de preparare.
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tea și preocupările au exis
tat, rezultatele nu au în- 
tîrziat să apară. De exem
plu, la mina Lupeni, pro
gramul aplicat a făcut ca 
producția de cărbune să 
crească simțitor, toate 
sectoarele de producție reu
șind să-și îndeplinească
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COCS '35

planul și chiar să-1 depă
șească, cu toate că între
prinderea, neputînd să 
învingă greutățile create 
de’carieră, nu și-a putut 
realiza planul. Același Ul- 
cru se poate spune și des
pre mina Bărbăteni care, 
odată cu intrarea în func
țiune a primului complex 
mecanizat, înregistrează 
sporuri de producție față 
de perioada anterioara, 
dar, care se dovedesc insu
ficiente acoperirii sarcinilor 
de plan. Și la mina Uricani 
s-au înregistrat oarecare 
creșteri, dar aici, se mai 
așteaptă punerea în func
țiune a noi capacități de 
producție la sectorul II A.

De fapt, resurse pentru 
realizarea planului la toa

'J Z
i*«yii^Ww jifrijjr .ii

♦ M ***

Devenirea unei profesii 
cu străluciri de cristal

Susținem din inimă noua inițiativă de pace 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

Ăpelul F D u s-

Cu toate eforturile să apărăm 
bunul cel mai de preț: 

viața popoarelo/
Dialogul cu Veronica De- 

cebal, secretar adjunct cu 
problemele de propagan
dă în biroul organizației de 
bază din Secția de exploa
tare și preparare a cuarțu
lui Uricani, a debutat cu 
semnificațiile tehnico-eco- 
nomice ale celor 4 U. Ce 
înseamnă de fapt UI, U2, 
U3, U5 ? Simbolizează 
produsul finit — cuarțul 
— pe sorturi, obținut în 
procesul tehnologic de
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te cele trei întreprinderi 
există, însă din motive mai 
mult sau mai puțin subiec
tive ele nu sînt valori
ficate în suficientă măsură. 
Avem în vedere în primul 
rînd folosirea intensivă a 
utilajelor de mare capaci. 
tate, în special a comple
xelor mecanizate care nu 
realizează productivitățilc 
planificate. Doar la mina 
Lupeni, acestea, cu mici 
excepții, obțin productivi- 
tățile planificate; de exem
plu, sectoarele III, IV, chiar 
și VI prin plusurile înre
gistrate susțin această a- 
firmație. Mai greu este în
să la mina Uricani unde 
complexele mecanizate 
obțin randamente chiar 
mai mici decît cele reali
zate prin metodele clasice 
de exploatare. La mina 

. Bărbăteni. rămîne ca func
ționarea complexelor me
canizate să-și demonstre
ze. eficiența.

Pornind de la aceste 
constatări, trebuie să a- 
rătăm că totuși în privin
ța îndeplinirii prevederi
lor de plan aceste colecti
ve întîmpină și unele gte-

Gheorghe CIIIRVASĂ, 
Gheorghe Sl’INU

(Continuare în pag a 2-a) 

preparare și destinat a fi 
folosit ca materie primă 
valoroasă în industria 
optică, în electrotehnică, 
în fabricarea emailurilor, 
a glazurilor în industria 
sticlei, în tehnologia de 
vîrf a zilelor noastre — e- 
lectronica.

Un lucru trebuie preci
zat din capul locului: 
cuarțul extras din zăcămîn- 
tul cantonat. în Muntele 
Șiglău are un conținut

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, marți, 
18 iunie, au continuat lu
crările plenarei comune a 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din in
dustrie, construcții, tran
sporturi, circulația mărfu
rilor și finanțe'și a Consi
liului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociala.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întâmpinat, 
la sosirea în sală, cu deo
sebită căldură. Cei pre_ 
zenți au aplaudat cu pu
tere, au ovaționat cu însu
flețire pentru partid și se
cretarul său general, care 
cu nestinsă dăruire revo
luționară, cu fierbinte pa
triotism, conduce destinele 
României socialiste.

De la înalta tribună a 
plenarei, cei ce au luat cu_ 
vîntul au dat glas mesaju
lui de deosebită stimă și 
înaltă prețuire al oameni
lor -muncii, al întregului 
nostru popor, ce înconjoa
ră cu profundă dragoste și 
recunoștință pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care 
și-a consacrat întreaga via
ță binelui țării, operei de 
înălțare a patriei pe noi 
culmi de progres și civili
zație.

Vorbitorii au înfățișat 
succesele obținute de oa
menii muncii în atmosfera 
de intensă activitate crea
toare în care întregul nos. 
tru popor întîmpină îm
plinirea a două decenii de 
la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, eveniment dc excep
țională însemnătate, care 
a marcat începutul unei 
etape noi, revoluționare în 
dezvoltarea economico-so- 
cială a României, a unei 
epoci de glorioase realizări 
indisolubil legate de nu

natural ridicat de bioxid 
de siliciu. Putea oare ră
mîne nevalorificată o ast
fel de bogăție ?

...Iunie 1981. Punerea în 
funcțiune a Secției de pre
parare a cuarțului de la 
Uricani. Or, iată răspun
sul că această bogăție mi
nerală intrase deja în 
competiția valorificării su. 
peri oare a tuturor resurse
lor naturale ale țării, iniți
ată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In cei patru ani 
de la intrarea pe făgașul 
devenirii, tînărul colectiv 
al preparatorilor de cuarț, 
â parcurs un drum im
portant, S-a produs, în 
primul rînd, închegarea și 
omogenizarea colectivului. 
Spre noua unitate econo
mică și-au îndreptat pașii 
și opțiunea profesională 
mulți localnici — mai eu

I. BĂLAN

(Continuare în pag. a 2-a) 

mele și activitatea secre
tarului general al partidu
lui.

In timpul dezbaterilor 
s-a subliniat că prevederi
le și indicatorii proiectului 
de plan pe anul 1986 co
respund întru totul orien
tărilor și hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea al 
partidului, asigură dezvol
tarea continuă a patripi 
noastre, ridicarea nivelului 
de trai material și spiri
tual al poporului.

Cei care au luat cuvîntul 
au analizat, cu exigență și 
înaltă răspundere, modul 
în care organele de condu
cere colectivă din ministe
re, centrale și întreprin
deri acționează pentru 
îndeplinirea planului pe a- 
cost an și pe întregul cin
cinal, pentru pregătirea co
respunzătoare a producției 
în cincinalul viitor. Relo- 
vînd rezultatele bune ob
ținute, cît și neajunsurile 
manifestate, vorbitorii au 
prezentat măsurile luate în 
vederea realizării ritmice 
și integrale a producției 
prevăzute, îndeosebi a ce
lei destinate exportului, a 
sarcinilor de creștere a 
productivității muncii, de 
ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, 
de folosire corespunzătoare 
a capacităților de produc, 
ție, de reducere mai accen
tuată a consumurilor ma
teriale, de intensificare a 
activității de colectare și 
valorificare a materiale
lor refolosibile, de recon- 
diționare a pieselor și sub- 
ansamblelor.

Dezbătînd probleme im
portante privind asigura
rea producției de energie, 
vorbitorii au înfățișat ac
țiunile întreprinse, modul 
în care sînt transpuse în 
viață sarcinile stabilite, 
pentru dezvoltarea bazei 
de materii prime și resur
se energetice, pentru în

Ieri, in orașul I.upeni a 
avut loc un miting de pa
ce la care au participat 
numeroși oameni ai mun
cii de la întreprinderea de 
fire Artificiale Vîscoza și 
Fabrica de mătase. Din în- 
puternicirea Consiliului o- 
rășenesc al F.D.U.S., mi
tingul a fost deschis de 
tovarășa Angelica Manca, 
membră a Consiliului oră
șenesc al F.D.U.S.

Cu prilejul mitingului 
colectivele de oameni ai 
muncii de la I.F.A. Vîs
coza și Fabrica de măta
se au exprimat profunda 
și totala lor adeziline la 
noua și strălucita inițiati
vă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față 
de Chemarea și Apelul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru 
pace și dezarmare.

„Dacă vrem ca pe pă- 
mînt să no mai bucurăm 
de frumusețea primului 
ghiocel, de trezirea natu
rii primăvara, de galbenul 
lanului de grîu, de roade
le bogate ale toamnei și 
de clinchetul zurgălăilor 
iernii, trebuie ca, acum. 

făptuirea programelor spe
ciale în acest domeniu.

A fost analizat, în ca
drul dezbaterilor, modul 
cum se acționează pentru 
aplicarea fermă a principi
ilor noului mecanism eco- 
nomic-financiar, întărirea 
autoconducerii muncito
rești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, pentru 
respectarea reglementări
lor adoptate în acest do
meniu, pentru îmbunătăți
rea în continuare a plani
ficării conducerii și orga
nizării economico-sociale, 
corespunzător noii eta
pe de dezvoltare a societă
ții noastre.

In cursul dezbaterilor, 
în plen și pe secțiuni, au 
fost făcute propuneri pri
vind perfecționarea orga
nizării producției și a 
muncii, în industrie, con
strucții, transporturi, în do
meniul financiar-bancar, în 
celelalte sectoare, pentru 
sporirea rentabilității și e- 
ficienței economice, pentru 
ridicarea calității întregii 
activități la nivelul cerin
țelor actuale.

Participant» la lucrările 
plenarei comune s-au an
gajat, în numele milioane
lor de oameni ai muncii,, 
ca, sub directa conducere a 
organelor și organizațiilor 
de partid, să nu preeupe.- 
țească nici un efort, să ac
ționeze cu devotament pen
tru a cinsti cu rezultate cît 
mai bune în producție îm
plinirea a două decenii de 
la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe 
1985 și pe întregul cinci- ' 
nai, punînd astfel o bâză 
sigură, la un nivel supe
rior, trecerii la înfăptuirea 
obiectivelor stabilite’ de 
Congresul al XlII-lea al 
partidului pentru perioada 
1936—1990. Lucrările ple
narei continuă.

cînd nu este prea tîrziu, 
să ascultăm de glasul ra
țiunii, să acționăm ferm 
pentru pace și dezarma
re" — a spus în cuvîntul 
său. printre altele, tovară
șul Simion Cetean, șeful 
secției mecano-energetic do 
la I.F.A. Vîscoza. „Colecti
vul nostru de muncă, ală
turi de întregul popor ro
mân, a spus în cuvîntul 
său tovarășul Dărîngă 
Arthur, inginer șef la 
I.F.A. Vîscoza. este hotă- 
rît să acționeze în spri
jinul luptei pentru dezar
mare, pentru dreptul fun
damental al omului de a 
trăi în libertate și demni
tate, într-o lume fără ar
me și l'ără războaie, într.o 
lume a păcii și cerem cu 
toată energia scoaterea în 
afara legii a armelor nu
cleare, oprirea amplasării 
pe continentul nostru a 
rachetelor cu rază medie 
de acțiune".

Cuvinte asemănătoare de 
sprijin și adeziune la che
mările formulate în Che-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare 'd pag. a 2-a)

In ziarul de azi
• bin viața organizațiilor de masă și obștești, componente ale F.D.U.S. <

Aport mai consistent la realizarea planului in profil teritorial. • Festivalul na
țional „Cîntafea României “Premii republicane pentru elevi. ,
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Din activitatea organizațiilor de sindicat

In sprijinul producției, 
al muncii si vieții oamenilor » ♦

Punct cu punct, contrac. 
tul colectiv de muncă al 
oamenilor muncii de la 
preparația Lupeni se în
făptuiește, dovedind per
manenta preocupare a con
ducerii uzinei, sindicatu
lui, a tuturor lucrătorilor 
pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de adunarea 
generală a omeni lor mun
cii. Astfel, după ce prin 
forțe proprii au fost ame
najate cele trei încăperi • 
pentru adăpostirea încăr
cătoarelor de tip IFROM, 
după ce au fost moderni
zate baia și vestiarele 
pentru bărbați, iată că prin 
grija și acțiunea organiza
ției sindicale, sînt în curs 
de finalizare alte două lu
crări de mare importanță 
pentru preparatorii din 
Lupeni. In primul rînd 
este vorba despre moder
nizarea băii și vestiarelor 
pentru femei, lucrare ce

Cu toate 
eforturile să 
apărăm viața 

popoarelor 
(Urmare din pagina I) 

marea și Apelul F.D.U.S. 
au mai exprimat, în cuvîn- 
tul lor, Maria Tulbure, se
cretara orgnizației U.T.C. 
a preparațlei chimice. Ma
riana Brăneț, membră a 
comisiei de femei pe între
prindere, Floarea Bogescu, 
secretara organizației de 
partid a fabricii de măta
se și Lina Cornoiu, pre
ședinta comitetului O.D.U.S.

Intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire și de
plină aprobare, în cadrul 
mitingului a fost aprobată 
o telegramă adresată Co
mitetului Central al P.C.R., 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceâușescu, secretar gene
ral al partidului, preșe
dintele Republicii. „Folo
sim și acest prilej, se spu
ne printre altele în tele
gramă, pentru a ne expri
ma profunda admirație și 
mindrie patriotică, inalta 
recunoștință față de nobila 
și strălucita activitate pe 
care o desfășurați, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceâușescu, emi
nent om politic, persona
litate marcantă a lumii 
contemporane, pentru tri
umful ideilor de pace și 
dezarmare, pentru a con
tribui la soluționarea ma
rilor și gravelor probleme 
cu care se confruntă ome
nirea. Ne este dragă pacea 
și viața, susținem și spri
jinim cu înflăcărare iniți
ativele și demersurile pe 
care le faceți pentru rezol
varea pe cale pașnică a 
conflictelor, stoparea cursei 
înarmărilor, înlăturarea 
pericolului nuclear, întă
rirea încrederii și colabo
rării între popoare, salv
gardarea păcii și făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră". 

se află într-un stadiu a. 
vansat și care va asigura 
condiții excelente pentru 
cele .700 de lucrătoare din 
cadrul preparației. Apoi, 
este vorba despre amena
jarea noului atelier de 
forjă, care este în curs 
de finalizare. De remarcat 
că atelierul de forjă, cu 
largi implicații în asigu
rarea pieselor de schimb 
necesare atelierului e- 
lectromecanic, este dotat 
cu un ciocan mecanic de 
200 tone forță și alte uti
laje moderne, care oferă 
condiții excelente de mun
că și de securitate a mun
cii. La urgentarea lucrări
lor, o contribuție esenția
lă au avut-o zidarii din 
formația maistrului princi
pal Gheorghe Vasile și e- 
chipa de electromecanici 
condusă de maistrul me
canic Szilagyi Tiberiu. Du
pă cum ne asigura tova
rășul Oliviu Florea, secre
tarul comitetului de par
tid, atelierul va intra în 
funcțiune în mai puțin de 
o lună și va constitui un 
nou punct al contractului 
colectiv de muncă, înfăp
tuit pentru preparatorii 
din Lupeni, pentru spriji
nirea .activității de pro
ducție a întreprinderii.
(Gh. CHIRVASÂ)

Devenirea
(Urmare din pag. 1)

seamă femei, care au gă. 
sit aici un loc de muncă. 
Din cei 165 de oameni ai 
muncii din secție, 110 sînt. 
femei, deci în proporție 
dominantă. Un exemplu e_ 
talon că oamenii locului 
au constituit nucleul for
mării colectivului îl oferă 
soții Maria și Nicolae Pe- 
tresc, ea de meserie ope
rator preparare, iar el un 
experimentat conducător 
auto care de patru ani își 
strunește cu îndemînare 
bolidul pe roți, coborînd 
serpentinele abrupte ale 
Șiglăului cu încărcătura de 
cuarț extrasă de minerii 
din carieră. La fel ca cei 
doi, s-au format profesio
nal, urmînd cursurile de 
calificare organizate în 
secție, mulți alți oameni 
ai muncii — de fapt toți 
preparatorii de cuarț. Cî- 
teva nume de harnici ope
ratori preparare ce fac 
cinste colectivului : Vasi- 
lica Cornea, Ileana Ciora, 
Caliopeca Andronache, Ma
ria Oprea, Virginia Volin- 
tir, Viorica Humuz, Floarea 
Gălățan și mulți alții. Dar, 
urmînd „firul" firesc al 
fluxului tehnologic, poate 
ar fi trebuit să începem 
cu minerii, cei care extrag 
cuarțul din carieră: Gheor
ghe Bogdan și Ilie Iîuban,

ÎN LUPTĂ CU SECUNDELE
In două zone din mu

nicipiul Petroșani, pe 
stadioanele din Lonea și 
Lupeni, formațiile civile 
de pompieri de la între
prinderile miniere din 
Valea Jiului au dat du
minică o luptă aprigă cu 
secundele demostrîn- 
du-se stadiul de pregăti
re la probe destul de di
ficile.

încă de dimineață pe 
cele două stadioane or
ganizatorii acestui con
curs și-au făcut datoria 
așa cum se cuvine. La 
Lonea s-au aliniat forma
țiile civile de la minele 
Lonea, Petrila, LiveZeni, 
Aninoasa și I.U.M. Pe

unei profesii
maistrul loan Maftei. Lor 
li se alătură în procesul 
muncii electricianul Mihai 
Maftei, maistrul prepara
tor Gheorghe Socolescu, 
maistrul mecanic Nicolae 
Stoi, maistrul electrome. 
canic Mihai Timar, care 
prin competență profesi
onală și simțul răspunde
rii asigură zi de zi buna 
funcționare a instalațiilor 
de preparare. Să mai con
semnăm un aspect sem
nificativ care reflectă ni
velul înalt de profesiona
lism cu care este organizat 
procesul de producție și 
în care se implică cu mul. 
tă competență cadrele 
tehnico-inginerești ale 
secției (ing. loan Sîrb, con
ducătorul unității). „In toți 
cei patru ani trecuți de 
la punerea în funcțiune a 
unității noastre, nu s-a 
produs nici un accident de 
muncă" —• ne mărturisea 
Maria Bețivu, inginer cu 
problemele de protecție a 
muncii în secție.

Iată deci, biografia de
venirii acestui tînăr colec
tiv de muncă. Capacitatea 
lui de creație productivă ? 
Despre ea vorbesc relevant 
faptele; anual, aproximativ 
6000 tone de cuarț se pre
pară în instalațiile secției 
valorificîndu-se superior 
această bogăție naturală; 

troșani, iar pe stadionul 
din Lupeni așteptau cu 
nerăbdare formațiile mi
nelor Lupeni, Uricani, 
Vulcan, Paroșeni, de la 
întreprinderea Vîscoza 
Lupeni și U.E. Paroșeni. 
Probele, așteptate cu ne. 
răbdare, au fost: pista de 
îndemînare și viteză, șta
feta 3x50 m și desfășu
rarea de luptă.

Comisiile celor două 
zone au constatat că du
pă terminarea celor trei 
probe pe primele locuri 
erau, în zona Lonea, for
mațiile I.U.M. Petroșani 
(344 puncte), I.M. Lonea 
(333 puncte), iar pe locul 
trei cea de la I.M. Pe
trila (tot cu 333 puncte).

cu străluciri
sarcinile de plan la pro
ducția marfă fizică pe lu
na mai au fost depășite cu 
27 de tone de cuarț, iar la 
producția marfă valorică 
cu aproape 100 000 lei. Să 
mai adăugăm în bilanțul 
realizărilor că la sortul cel 
mai valoros — UI — s-au 
produs suplimentar sarci
nilor 12 tone cuarț, ca să 
subliniem preocuparea 
colectivului pentru calita
te și eficiență economică 
ridicată. Dealtfel majori
tatea beneficiarilor _ cum

Festivalul național „Cîntarea Românie?*
Premii republicane pentru elevi

S-a încheiat etapa repu
blicană a celei de a V-a 
ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". 
Elevii din Valea Jiului au 
obținut și în acest an re
zultate frumoase, încă o 
dovadă că la nivelul uni
tăților școlare se muncește 
bine. Iată formațiile și so
liștii care au fost răsplă
tiți cu binemeritatul ti
tlu de „laureat" în aceas
tă ediție a festivalului :

PIONIERI: PREMIUL I: 
Formația de dans popular 
a Școlii generale nr. 2 
Petrila; Formația de dans 
modern și Formația de 
dans tematic a Școlii ge
nerale nr. 2 Lupeni; For
mația de dans de 
societate a Școlii ge
nerale nr. 5 Petroșani; 
Montajul literar - muzical- 

La proba „Desfășurarea 
de luptă" echipajul de 
la mina Petrila a depășit 
timpul regulamentar cu 
4 secunde, elasifieîndu-se 
pe locul trei.

In zona Lupeni primul 
loc a fost cîștigat de 
formația I.M. Paroșeni 
(341 puncte), urmată de 
a I.M. Lupeni (331 punc
te), locul trei revenind 
celei de la I.M. Vulcan 
(319 puncte). Formațiile 
de la I.U.M. Petroșani, și 
I.M. Paroșeni vor parti
cipa la faza județeană 
care urmează să se des
fășoare în curînd.

Plut adj. Ioan JITEA, 
corespondent

de cristal
sînt „Vitrometan" și „Ema
ilul roșu" Mediaș, I.S.M. 

Tg. Jiu, IRIS Cluj-Napo- 
ca furnizează la export a- 
proape întreaga lor pro
ducție, avînd ca materie 
primă de bază cuarțul de 
Uricani. Așadar, indirect, 
în faima peste hotare a 
produselor finite ale in
dustriei românești de pro
fil se regăsește materiali
zată și vrednicia prepara
torilor de cuarț de la Uri
cani ce dau profesiei lor 
strălucirea cristalului.

coregrafic al Școlii genera
le nr. 6 Petrila, Grupul de 
satiră și umor al Casei 
pionierilor și șoimilor pa
triei — Școala generală nr. 
5 Petrila; Orchestra de 
muzică ușoară a Școlii 
generale nr, 1 Lupeni. 
PREMIUL II: Formația de 
teatru muzical a Școlii 
generale nr. 6, Petroșani ; 
Brigada artistică a Școlii 
generale nr. 6 Petroșani ; 
PREMIUL III : Daniel 
Brînzea, Școala generală 
nr. 6 Petrila, solist muzi
că cultă; Ansamblul fol
cloric al Școlii generale 
nr. 3, Lupeni; PREMIUL 
IV : Grupul coral cameral 
al Școlii generale nr. 1 
Petroșani, Bejenaru Alina, 
C.P.S.P. Petroșani.

ELEVI DE LICEU : 
PREMIUL I. Solistul ins-

Itealizarea 
sarcinilor 

de extracție
(Urmare din pag. I)

utăți. Ne referim în spe
cial la • condițiile de zăcă- 
mînt și, totodată, la insu
ficienta aprovizionare cu 
piese de schimb, lanțuri, 
scocuri, pinioane, tamburi, 
capete de întoarcere etc 
sau chiar a unor utilaje. 
Nu intenționăm să căutăm 
șcuze sau justificări în fa
ța nerealizării planului, 
dar aceasta este situația 
reală, care printr-o mai 
intensă preocupare din par
tea 'serviciului de aprovizi
onare al C.M.V.J. poate fi 
eliminată. Dealtfel, reali
zarea planului impune cu 
necesitate acest lucru, mai 
ales dacă se ține cont de 
solicitările mereu crescîn- 
de ale industriei siderur
gice. Dar nu numai rezol
varea acestor situații ar 
aduce de la sine realizarea 
planului, ci și întărirea or
dinii și disciplinei, valori
ficarea tuturor resurselor 
interne din întreprinderi, 
în mod deosebit realiza
rea indicatorului de calita
te a cărbunelui. Nu trebu
ie uitat nici un moment 
că penalizările din cauza 
calității slabe a cărbune
lui livrat preparațiilor în
sumează de la începutul 
anului zeci de mii de tone 
care în mod normal ar fi 
putut asigura realizarea 
planului. Dealtfel, au fost 
luate unele măsuri pri
vind îmbunătățirea cali
tății prin funcționarea ins
talațiilor de claubaj și tre
cerea producției prin tro
mmel.concasor. Deci, se 
poate afirma că la nivelul 
celor trei întreprinderi mi
niere există preocupări și 
interes pentru realizarea 
producției, există posibi
lități care să asigure a- 
cest lucru, dar, pentru ca 
acestea să fie valorificate, 
trebuie ca toți oamenii 
muncii să acționeze cu 
hotărîre, cu responsabili
tate și eficiență, pentru 
ca în lunile din cea de-a 
doua jumătate a anului, 
planul să se realizeze și să 
se recupereze și restanțele 
acumulate.

trumentist de muzică cul
tă (ghitară clasică) Prișcă 
Dan, Liceul de matematică 
fizică Petroșani; Duet mu
zică cultă, Liceul de ma- 
tematică-fizică Petroșani, 
Solista de dans clasic Fo- 
dor Gabriela, Liceul indus
trial Petroșani; Orchestra 
de muzică ușoară a Liceu
lui industrial minier, Lu
peni, Grupul folk! al Li
ceului industrial nr. 2 Lu
peni, PREMIUL II: Fan
fara liceului industrial mi
nier Lupeni; Spectacolul 
de muzică și poezie al 
Liceului industrial nr. 1 
Lupeni. PREMIUL III: Co
rul' de cameră al Liceului 
de matematică-fizică Pe
troșani; Solist instrumen
tist de muzică cultă, pian, 
Amalia Huszerl, Liceul in
dustrial minier Petroșani.

DATORITĂ MUNCII IN
TENSE depuse în Uricani 
au fost efectuate încheieri 
de contracte peste plan 
la toate prevederile din 
programul de livrări pen
tru fondul centralizat al 
statului. Cele mai mari 
depășiri sînt înregistra
te la bovine și ovine.

IN CADRUL ACȚIU-
I Nil de recuperare a mate

rialelor refolosibile, preo
cupări lăudabile dovedesc 
muncitorii din sectorul 
electromecanic al minei 
Paroșeni. De dată recen
tă, grija lor este îndrep
tată și spre recuperarea 
uleiurilor de la compre- 
soare și transformatoare
le de energie electrică.

CU FORȚE PROPRII, 
la S.S.1I. Vulcan a fost 
confecționată și pusă în 
funcțiune o instalație hi
draulică pentru încărca
rea armăturilor TH, în 
vederea reducerii efortu
lui fizic. Totodată, a fost 

montată și o linie c.f.i. 
pentru transportul a- 
cestora pe fluxul de fa
bricație.

O GAZDĂ OSPITALI
ERĂ continuă să fie ca
bana Lunca Florii. In 
fiecare duminică, dacă 
timpul e însorit, minerii 
din Petrila și familile lor 
care se îndreaptă spre 
această frumoasă casă 
de odihnă sînt întîmpi- 
nați cu multă solicitudi
ne și bunăvoință de ca
banierii Gina și Tiberiu 
Illeș și bucătarul nea Mi. 
hai.

UN PRODUS NOU la 
„Plafarul" din Vulcan: 
„Ghimpele" (Herba' Xan- 
thium), indicat pentru 
tratarea mai multor a- 
fecțiuni — prostată, pros- 
tatite, cistite, cistopieli- 
te, infecții renale, litiază 
renală. (I.D.)

PENTRU AMATORII 
sportului cu balonul ro
tund rezultatele înregis
trate în Cupa României, 
ediția 1985-1986: Prepa
ratorul Petrila — Parîn- 
gul Lonea 4—5, Minerul 
Bărbăteni — Minerul U- 

ricani 1—0, Utilajul — 
C.F.R. Petroșani 3—1, 
Măgura Pui — Minerul 
Aninoasa 7—8 (după e- 
xecutarea loviturilor de 
la 11 metri), Utilajul Pe
troșani — Parîngul Lo
nea 1—4, Minerul Băr
băteni — Minerul Ani
noasa 0—4.

S-AU TERMINAT lu- 
cările de amenajare a 
spațiului de locuit pen
tru personalul Lotului de 
construcții tunele Bani
ța și al Brigăzii ACCF 

ce-și desfășoară activita-^ 
tea în zona comunei. A- I 
menajarea, de interes so- I 
cial, cuprinde peste 30 de ■
apartamente și o cantină ! 
unde servg.se masa oame
nii muncii din cele două I 
șantiere. (I.B.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ

servg.se
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Din viața organizațiilor de masă și obștești,
componente ale F, D. U. S.

Procedura plîngerii penale

consistent
la realizarea planului in profil teritorial

Aport mai
Aceasta a fost ideea-comandament 

zilei, cerința majoră care a reținut atenția și a 
prevalat în întreaga derulare a dezbaterilor recentei 
plenare a Consiliului municipal al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Bilanțul înfățișat pe 
primele 5 luni ale anului relevă rezultatele pozitive 
în care s-a materializat activitatea politică și de 
mobilizare desfășurată, în spiritul largului democra
tism al orînduirii noastre socialiste, de consiliile 
F.D.U.S. și comitetele O.D.U.S. avînd drept scop 
imprimarea în conștiința oamenilor muncii . din 
unitățile economice ale Văii Jiului a necesității 
transpunerii în viață a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului și ale celui de-al IlI-lea Con
gres al Frontului Democrației și Unității Socialiste.

proporție de 104,1 la sută, 
la total investiții, și de 
115,9 la sută la construc
ții montaj.

Privind în perspectivă, 
realizările economice lasă 
să se întrevadă obținerea 
unor realizări și mai bune 
în partea a doua a anu
lui. Cu o condiție: mobi
lizarea mai bună a rezer
velor și posibilităților din 
municipiu, încă insufici
ent puse în valoare. Da, 
rezervele pentru că aces
tea sînt vizate direct de o 
serie de neîmpliniri înre
gistrate pe primele 5 luni 
ale anului de unele unități 
economice; C.M.V.J. — 
mari rămîneri sub plan la 
cărbune brut extras; 
I.U.M.P. — la mașini și 
utilaje miniere și piese de 
schimb, LF.A. „Vîscoza" 
Lupeni — la fire artifici
ale, iar întreprinderea de 
tricotaje Petroșani — la 
produse tricotate. La acti
vitatea de investiții, pe 
total municipiu, realizări
le față de planul perioa
dei sînt în procent de nu-> 
mai 78,8 la sută.

Rezultă deci necesita
tea imperioasă ca organi
zațiile componente ale 
F. D. U. S., comitetele 
O.D.U.S. să se implice mai 
activ în procesul de conș
tientizare a maselor pen
tru realizarea sarcinilor 
de plan. Organizațiile 
U.T.C., comisiile de femei, 
toate organizațiile compo
nente ale F.D.U.S. trebuie

la ordinea 
și

să-și 
rolul 
fortul 
nerilor în urmă la produc
ția brdtă de cărbune, la 
celelalte produse, iar oda
tă cu îndeplinirea planu
lui fizic, să pună accentul 
pe 
lății 
rea

afirme mai puternic 
și contribuția în e- 
recuperării rămî-

Tragerea la răspundere a unei persoane 
vinovate de săvîrșirea unei infracțiuni se 
realizează — în cadrul unui proces penal 
— printr-o acțiune penală care, spre deo
sebire de acțiunea civilă, 
gulă. Statului și se pune în 
către organele specializate 
din oficiu, la plîngerea 
(prin acea infracțiune) cît și 
unui denunț.

aparține, de re- 
mișcare de 

ale acestuia, 
părții vătămate 

ca urmare a

Prin excepție, în cazul unor infracți
uni (loviri, vătămare corporală, violare de 
domiciliu, viol, abandon de familie, adul
ter, furt între soți și altele) acțiunea pe
nală aparține părții vătămate care are 
dreptul nu numai de a sesiza fapta — ca 
în cazul plîngerii obișnuite — ci și drep
tul de a pune in mișcare acțiunea penală 
împotriva făptuitorului, prin așa numita 
plingere prealabilă.

Drept rezultat al conști
entizării și mobilizării ma
selor de oameni ai mun
cii, au fost obținute re
zultate bune într-o serie de 
unități economice în reali
zarea producției marfă 
industriale. La acest indi
cator de bază, 
I.P.S.R.U.E.E.M. 
s-a înscris în bilanțul 
5 luni cu un 
14 607 000 lei, 
Petroșani cu 
iar întreprinderea de con
fecții Vulcan cu o depăși
re de 1 227 000 lei. Rezul
tate bune au fost obținute 
și în realizarea producți
ei fizice. La huilă netă, pe 
ansamblul C.M.V.J., s-a 
realizat un plus de 11921 
tone, la echipamente hi
draulice și pneumatice 
62 000 lei, la stîlpi hidrau
lici de abataj un plus 
de 2 461 bucăți, iar la con
fecții textile o depășire 
5 227 000 lei.

Și în activitatea de 
vestiții au fost obținute 
zultate bune. La construc
ții montaj planul perioa
dei pe total municipiu a 
fost îndeplinit în propor
ție de 111,3 la sută. De a- 
semenea, planul de inves
tiții al Consiliului popu
lar municipal, 
construcției de 
lucrărilor tehnico-edilita- 
re din gospodăria comuna
lă, de mărire a capacități
lor de alimentare cu 
apă, canalizări și termofi- 
care a fost realizat în

colectivul 
Petroșani 

. ' Pe 
plus de 

I.A.C.M.M. 
819 000 lei,

de

in- 
re-

aferent 
locuințe,

Din grijă părintească 
pentru copiii țării

Exteriorul Grădiniței 
program prelungit nr.

cu
3 

din Petroșani împrumută, 
în acest început de vară, 
conturul unor binevenite 
primeniri gospodărești. Pe 
întinsele sale spații verzi, 
pe cele destinate 
locurilor de joacă pentru 
copiii grădiniței își pun ge
neros amprenta înnoirile. 
Ce se face ? Din zilele pri
măverii, au început lucrări 
de reamenajare a curții 
grădiniței, a spațiilor din 
cuprinsul ei destinate acti
vităților cu copiii în aer li
ber, a împrejmuirii. între
prinderea patronatoare — 
I.U.M.P. — dă o binevoi
toare mînă de ajutor e- 
fectiv în realizarea amena
jărilor. Cu ce s-a început? 
Muncitori inimoși și 
nici de la I.U.M.P., 
nînd în afara orelor 
program, au început 
cuijea vechii 
cu o alta nouă, din 
de plasă metalică.

Urmează 
amenajeze 
cu nisip, căsuțe din povești, 
să se repare instalațiile de 
joacă etc — toate oferind 
copiilor posibilitatea petre
cerii unui mai mare număr 
de ore de joacă și educa
ție în aer liber, curat, 
soare și verdeață.

Referindu.se la 
cest important 
aspect, directoarea grădi-

har- 
acțio- 

de 
înlo- 

împrejmuiri 
panouri

să se
gropi

la

a-

productivi- 
îmbunătăți- 
produselor, 

reducerea costurilor de 
producție, a consumurilor 
specifice și pe această ba
ză obținerea 
rii fiecărei 
mice. Se i 
forțele și 
spre dinamizarea industri
ei mici și diversificarea 
producției în acest sector 
de activitate; spre intensifi
carea activității de colecta
re și valorificare a mate
rialelor refolosibile; spre 
îmbunătățirea prestărilor 
de servicii către populație, 
cu accent pe întreținerea 
și efectuarea reparațiilor 
necesare la fondul de lo
cuințe proprietate de stat; 
spre îndeplinirea sarcini
lor în sectorul agrar pri
vind creșterea producți
ei agricole și animaliere.

creșterea 
muncii, 
calității

i rentabiliză- 
unități econo- 
cer mobilizate 

preocupările

• Plîngerea penală (in
clusiv plîngerea prealabi
lă) este, deci, încunoștin- 
țarea organului în drept, 
despre săvîrșirea unei in
fracțiuni, de către partea 
vătămată. Ea trebuie să 
cuprindă: numele, prenu
mele, calitatea și domici
liul părții vătămate (in
teresate), fapta, făptuitorul 
(dacă e necunoscut, se ce
re organului de miliție i- 
dentificarca lui), mijloace
le de probă (martori, ac
te) cu indicarea adresei făp
tuitorului și martorilor, 
precum și mențiunea de 
constituire ca parte civilă 
în cazul în care partea vă
tămată a suferit o pagubă 
materială.

• Sesizarea — în scris 
sau verbal — se face de 
către partea vătămată sau 
mandatarul ei pe bază de 
procură specială, de 
prezentantul 
(sub 14 ani) sau cu 
viințarea numai a 
tuia (cînd minorul 
peste 14 ani), de soț, 
tru celălalt soț, de copilul 
major pentru părinți.

• Plîngerea se adresează 
organului de urmărire pe
nală (miliție sau procura
tură) de la locul unde s-a 
săvîrșit infracțiunea

Cabinet juridic

re-
minorului 

încu- 
aces- 

are 
pen-

de la locul unde a fost 
prins făptuitorul, unde 
locuiește acesta, sau par
tea vătămată, în. ordinea 
enumerată, iar dacă aces
te locuri nu se cunosc, 
organului de urmărire pe
nală mai apropiat.

• Pentru unele infracți
uni care se judecă la plîn- 
gerea prealabilă a 
vătămate, această plînge. 
re se adresează, mai în. 
tii, comisiei de judecată, 
de la locul de 
al făptuitorului, 
efectuarea procedurii 
împăcare. 'Aceste 
uni sînt : lovirea 
violențe ciare au 
îngrijiri medicale 
20 zile, vătămare 
pă,

părții

I. bAlan

Tinăra ingineră chimistâ Silvia Bnndușan 
la modernul laborator chimic al I.U.M.P., testează 
conținutul de carbon a unei noi șarje de oțel ela
borat în vederea turnării unei carcase de combină 
de abataj C.A.l.

niței, Doina Popescu, ne 
spunea: „Rostul îmbună
tățirilor și reamenajărilor 
ce se fac în curtea localu
lui nostru — ce constituie 
a doua familie, a doua 
casă a copiilor — este ace
la de a dispune în final de 
un adevărat parc al copi
lului. Un tărîm agreabil, în 
care să se simtă în largul 
lor, în lumea lor de boga
tă visare și basm, în care 
să zburde în voie pe spa
țiile verzi, la soare* și aer 
curat, să deprindă practi
carea unor exerciții fizice, 
jocuri sportive, să-și îmbo
gățească 
rientare 
trăiască 
fericită.
prind conturul 
toate acestea, dorim să fo
losim și acest prilej ca, în 
numele colectivului nostru 
de educatoare, să aducem 
calde mulțumiri conduce
rii I.U.M.P., muncitorilor 
întreprinderii, pentru spri
jinul deosebit de prețios ce 
ni-1 acordă în realizarea a- 
menajărilor. In acest spri
jin vedem implicarea în
treprinderii patronatoare, 
alături de noi, în efortul 
creării celor mai bune 
condiții de creștere și edu
care a copiilor cărora le 
sîntem gazdă cu mari res
ponsabilități pedagogice".

Foto: loan BĂLOI

imaginația de o- 
profesională, să-și 
din plin copilăria 

V ă z î n d cum 
împlinirii

O grădină
Așa cum am promis, ia- 

tă-ne în vizită, de data a- 
ceasta la grădina de vară 
din comuna Aninoasa. De 
fapt, este vorba despro 
unitatea 350, „Pescărușul", 
dar toată lumea din Ani- 
rioasa o cunoaște ca grădi
nă de vară. Prima consta
tare — o grădină de vară 
bine amenajată, curată. 
Mese suficiente, fețe de 
masă curate, umbrele. 
Servire civilizată. înțele
gem că tot ce ține de pu
terea colectivului de 
crători 
această 
Alta e

de vară la
aprovi- 
și A.P.

I. bradeanu

lu- 
la 

face.

goa- 
sînt

comerciali de 
unitate se 

hiba...
VITREGIE ?

Vitrina frigorifică e 
lă. Nu sînt mici, nu
chifteluțe, nu sînt prepa
rate reci. Este trist că, 
după cum ne informează 
șefa unității, Elena Sîn, 
la Aninoasa n-a mai venit 
de la... 1 Mai o mașină cu 
marfă — produse de car
mangerie, preparate reci. 
Nu ajung mașinile la Ani
noasa ? Ba da 1 Se pare
însă că bunăvoința celor

domiciliu 
pentru 

de 
infracți- 
sau alte 
necesitat 
pînă la 
din cul- 

calomnia, abuzul de 
încredere, lovirea simplă, 
amenințarea, insulta ți 
abuzul de încredere (cînd 
valoarea pagubei este sub 
500 lei), dacă făptuitorul a 
mai fost condamnat ante
rior.

Pe lîngă faptele de mai 
sus •— pentru care împă
ciuirea se efectuează de că
tre comisiile de judecată 
din organizațiile socialiste 
(pentru cei încadrați în 
muncă), comisia de jude
cată de pe lîngă comitetele 
executive ale consiliilor 
populare încearcă împă
carea părților și în cazuri
le de furt între soți sau 
între rude apropiate (pînă 
la gradul IV de rudenie), 
furt comis de minor împo-

triva tutorelui ori de că
tre Cel care locuiește îm
preună cu persoana vătă
mată sau este găzduit de 
aceasta, precum și în ca
zul infracțiunii de tulbura
re de posesie.

• Plîngerea prealabilă 
se adresează instanței de 
judecată, în cazurile în 
care nu s-a ajuns la îm
păcarea părților în fața co
misiei de judecată și păr
țile nu vor să fie judeca
te de aceasta, ori atunci 
cînd împăcarea a fost 
condiționată de repararea 
paguliei. iar făptuitorul nu 
și-a îndeplinit obligația.

• Termenul de sesizare 
— în cazul infracțiunilor 
pentru care se cere proce
dura împăciurii — este de 
două luni de la data cu
noașterii făptuitorului.

Dacă procedura de împă
ciuire nu s-a îndeplinit în 
termenul legal de 30 zile 
de la sesizarea comisiei 
de judecată, plîngerea va 
putea fi introdusă Ia jude
cătorie în termen de o lu
nă de la expirarea terme
nului de 30 zile.

In cazul în care proce
dura de împăciuire s-a 
îndeplinit în termenul le
gal, sesizarea instanței 
trebuie făcută într-o lună, 
socotită de la data elibe
rării dovezii de neîmpăca- 
re.

• Procedura plîngerii 
penale este reglementată 
de procedura penală (art. 
30, 31, 221—223, 279—285) 
din codul penal (art. 131 — 
132) și Legea 59/1968 (art. 
29—35).

David MANIU .

Discuri muzicale
ne infor- 
Pălăcea- 

la raionul 
muzica-

După cum 
mează Valeria 
nu, vînzător 
de instrumente 
le, articole foto și discuri
muzicale al Magazinului 
universal „Jiul", melo
manii din municipiu se 
pot întîlni în aceste zile 
cu discuri de muzică u- 
șoară avînd ca protago
niști pe Cornel Fugaru, 
Olimpia Panciu, Angela 
Ciochină și formația 
„Iris" din Cluj-Napoca ; 
pentru cea de-a treia ge
nerație — „Romanțe" în

interpretarea lui Alexan- 
dru Grozuță. Iubitorii 
muzicii clasice pot ascul
ta Concertul nr. 2 pen
tru pian de Serghei Ralr_ 
maninov, interpretat de 
Sviatoslav Richter, Rap
sodia albastră de George 
Gershwin, interpretată 
de Dan Mizrahy și nemu
ritoarele lucrări româ
nești, Rapsodia I de Geor
ge 
de 
de 
în
nicii bucureștene. (Al.I-I.)

Enescu, Dans țărănesc 
C. Dimitrescu, Balada 
Ciprian Porumbescu, 
interpretarea filarmo-

periferia preocupărilor
care se ocupă cu 
zionarea la I.C.S.A. 
Petroșani nu ajunge pînă 
la Aninoasa. Trecuse o 
săptămînă (în ziua vizitei) 
de cînd nu s-au primit 
mici. Dacă merge șefa de 
unitate personal, primește, 
dacă nu...

Și, un alt aspect, deloc

merg „în salturi", 
frigorifică dih sala 
vire e de foarte mult timp 
casată. Dulapul frigorific 
o zi merge și trei zile nu. 
E reparat mereu, dar 
pare că îi lipsește un 
gregat mai important 
atunci se merge pe... 
peală. ■

Vitrina 
de ser-

se 
a- 
și 

cîr-

Sezonul estival în
unitățile de alimentație publică

■7i.. .................. . ii r . ... ...... . l

plăcut, sub care grădina 
de vară din Aninoasa e 
„vitregită". Butoaiele de 
bere vin fără acid. Cînd 

,se trimit butoaiele de la 
depozitul de bere, este așa 
de greu să se trimită și 
acidul ? Trebuie să mear
gă după acid tot cineva 
personal ? Sau trebuie să 
meargă „de acasă" ? Altă 
constatare, care ne face 
să credem că această uni
tate este la „periferia" a- 
tenției I.C.S.A. și A.P. i 
frigiderele nu merg sau

IN SCHIMB, 
AMBALAJELE...

...dau un aspect total 
inestetic grădinii de vară 
din Aninoasa. Aproape un 
vagon de lăzi cu sticle goa
le, așteaptă în grădină, sti
vuite „ca la carte", să fie 
repuse în circuitul econo
mic. Dupfi cum aflăm, sînt 
ambalaje în valoare de 
peste 100 000 lei. In cadrul 
unei convorbiri telefonice, 
tovarășa Elena Chimirel, 
de la depozitul de ambala-

1i

je al I.C.R.A. a promis că, 
în cel mult două zile, gră
dina de vară din Aninoa
sa va fi dezafectată de
ambalaje. Și așa s-a întîra- 
plat. De ce trebuia să
intervenim noi și nu cine
va de la I.C.S.A. și A.P., 
care răspunde de activi
tatea unității din Aninoa
sa ? E greu de spus !

Ce concluzii se pot des
prinde. In primul rînd, că 
această unitate, 
realizează lună 
sarcinile la 
trebuie sprijinită mai mult 
în aprovizionare, iar fap
tul că este amplasată la 
Aninoasa nu constituie 
nici un impediment. Poa
te dimpotrivă, ar trebui 
să fie în centrul atenției. 
In al doilea rînd, șefii de 
complexe, merceologii de 
la I.C.S.A. și A.P. trebuie 
să rezolve problemele care 
se ivesc la unitățile de 
care răspund, să le îndru
me și să le controleze ac
tivitatea, nu doar să mear
gă „în vizită".

care își 
de lună 

desfacere.

l
Mircea BUJORESCU .

Referindu.se
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MEMENTO
Vizita delegației U.T.C. -

U.A.S.C.R. în R.P.D. Coreeană
PHENIAN 18 (Agerpres). 

Tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului Central 
al U.T.C., care, în fruntea 
unei delegații a U.T.C.—• 
U.A.S.C.R., efectuează o 
vizită de schimb de expe
riență in Republica Popu
lară Democrată Coreeană, 
la invitația Uniunii Tine
retului Muncitoresc Socia
list din această țară, s-a 
întîlnit cu tovarășul Hwang 
Yang Yop, secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea.

Cu acest prilej, a fost e- 
vidențiat cursul continuu 
ascendent al relațiilor de 
prietenie și colaborare 
dintre tineretul român și 
tineretul coreean, dintre 
U.T.C. și U.T.M.S., expre
sie a tradiționalelor ra
porturi statornicite între 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Co
reea, între conducătorii ce
lor două țări, partide și 
popoare.

.’A' fost relevată activita
tea. tineretului din România 
și tineretului din R.P.D. Co
reeană consacrată traduce
rii în viață a obiectivelor 
de . dezvoltare economico- 
socială stabilite de Parti.

dul Comunist Român și 
de Partidul Muncii din 
Coreea.

S-a subliniat însemnăta
tea marcării la nivel na
țional și internațional a 
Anului Internațional al Ti
neretului — „Participare, 
Dezvoltare, Pace" pentru 
promovarea soluționării 
problemelor cu care »e 
confruntă în prezent tînă- 
ra generație în lume.

Delegația U. T. C.— 
U.A.S.C.R. s-a întîlnit cu 
tineri și cadre ale U.T.M.S. 

' de la obiective economice 
și social-culturale din Phe
nian și orașul Nampho.

18 
la

t Conflictul dintre 
i Iran și Irak
_ NAȚIUNILE UNITE 

(Agerpres). Referindu-se
hatărîrea Irakului de a în
ceta, temporar, în mod u- 
nilateral bombardamen
tele împotriva zonelor ci. 
vile iraniene — anunțată 
Ia sfîrșitul săptămînii tre
cute — secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a cerut Iranului 
să răspundă prin măsuri 
similare la această decizie.

„Adresez celor două gu
verne un apel ferm de a 
folosi acest prilej pentru 
a pune capăt tuturor ata
curilor, cruțîhd, astfel, 
populația civilă nevinovată 
de noi suferințe" — a sub
liniat Cuellar. El a adău
gat că numai gesturi reci
proce făcute de ambele 
părți pot sprijini eforturile 
internaționale de găsiră a 
unei soluții la acest con
flict — relatează agenția 
United Press International.

Anunțînd hotărîrea men
ționată, președintele Ira
kului, Saddam Hussein, 
preciza că bombardamen
tele vor fi suspendate pînă 
la sfîrșitul lunii iunie.
s

1
I
B

„NOI SINTEM 
LUMEA"

E

a
5
î

i

O delegație de inter- 
preți americani de muzi
că ușoară, în frunte cu 
cunoscutul cîntăreț Harry 
Belafonte, a vizitat ta
berele de refugiați din 
nordul Etiopiei pentru a 
distribui ajutoare, obți
nute din comercializarea 
discului „We Are the 
World" („Noi sîntem lu
mea"), destinate 
melor foametei, 
mează agenția PANA.

La înregistrarea dis
cului au participat 45 
de mari vedete ale cînte- 
cului 
care 
Diana 
Harry 
Charles și alții.

victi- 
infor-

american, printre 
Michael Jackson, 

Ross, Lionel Richie, 
Belafonte, Ray

'intervenție românească la 
Conferința pentru dezarmare

de la Geneva
GENEVA 18 (Agerpres). 

Conferința pentru dezar
mare de la Geneva își 
concentrează în aceste zile 
atenția, conform progra
mului său de lucru, asu
pra problemei cursei Înar
mărilor nucleare și dezar
mării nucleare, inclusiv 
a interzicerii experimen
tării acestor arme.

Intervenind în dezbateri, 
șeful delegației țării noas
tre a prezentat pe larg

importantele inițiative ale 
țării noastre, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu.

A fost supus atenției a- 
pelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste 
din Republica Socialistă 
România adresat partidelor 
și organizațiilor democra
tice, guvernelor, tuturor 
popoarelor din țările eu
ropene, din Statele Unite 
ale Americii și Canada.

A apărut
STOCKHOLM 18 (Ager

pres). In capitala Suediei 
a fost dată publicității o 
nouă ediție a Anuarului 
Institutului Internațional 
de Cercetări în 
Problemele Păcii din Stoc
kholm (SIPRI), care pune 
în evidență ritmurile aler
te și proporțiile alarmante 
atinse de competiția mili
tară contemporană, de 
creșterea bugetelor militare 
și a producției de arma
mente, în special de arma
ment nuclear, relevînd, 
concomitent, necesitatea 
imperativă de sporire â e- 
forturilor, la scară mon
dială, în direcția stăvilirii 
competiției militare actua
le și a înfăptuirii unor 
măsuri practice în sfera 
dezarmării.

Ultima ediție a Anuaru
lui SIPRI, care analizea. 
ză situația înarmărilor în 
1984, consemnează, între 
altele, că bugetul militar 
global a crescut în anul

un nou Anuar SIPRI
care a trecut cu 3,5 la 
sută, ajungînd, calculat la 
prețuri curente, la circa 800 
miliarde de dolari anual 
— ceea ce reprezintă o 
risipă uriașă, într-o lume 
confruntată cu nevoi eco
nomice și sociale acute. A- 
nuarul constată că sporul 
de 3,5 la sută a fost con
stant în intervalul 1980— 
1984, dar marchează o creș
tere a cheltuielilor militare.

Anuarul SIPRI semna
lează că statele mari, pu
ternic înarmate, dețin în 
continuare o pondere ma
sivă în ansamblul aloca
țiilor’ militare globale, pe 
primul loc situîndu-se 
S.U.A., Care și-au propus, 
între altele, majorarea cu 
40 la sută a cheltuielilor 
militare în viitorii cinci ani.

Relevînd că majoritatea 
cheltuielilor militare glo
bale revine marilor puteri 
și statelor puternic 
mate, lucrarea arată, 
odată, că mai multe țări

în curs 
special 
conflictele 
cale, precum și altele 
menințate de o serie 
pericole din afară, au fost 
nevoite, în 1984, să aloce 
sume mari — în ciuda re
surselor lor limitate — în 
scopuri de apărare.

de dezvoltare, 
cele implicate 

așa-numite

în 
în 

lo-
a- 
de

COMITETUL Permanent 
al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari 
a R.P. Chineze, reunit în 
ședință plenară la Beijing, 
a aprobat numirea a opt 
noi miniștri în guvernul 
țării, la propunerea 
miorului Consiliului 
Stat, Zhao Ziyang.

MARȚI, în cadrul
tlvelor sovieto-americane 

. cu privire la armele nu
cleare și cosmice, la Ge
neva a avut loc ședința 
grupului de .lucru însărci
nat cu examinarea proble
melor referitoare la armele 
cosmice, informează agen
țiile TASS și UPI.

FILME
I PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie: Răpirea fecioa- 
i Pelor; Unirea: Yankey, 
, I-II ; Parîngul: Rocky II.
■ PETRILA: Viaductul.1

LONEA: Răfuieli per- 
I sonale.
I AN1NOASA: Goya, I-II.

VULCAN — Luceafă- 
• rul: Jandarmul și extra- 
' tereștrii. »■

LUPENI — Cultural: 
I Pescărușul speranței. 

| URICANI: Pianke. 

| N.R. Eventualele modi
ficări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Glas înalt de pace

către lume — emi
siune de versuri.

| 20,45 Tribuna TV.
I 21,00 Film în serial i

Pan Wolodyjowski 
I (color).

Producție a studiou
rilor poloneze.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

RADIO

6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9.00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor 
10,00 Buletin de știri. 10,05 
Odă limbii române. 10,30 
Din țările socialiste. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 
Radiocaruselul copiilor... 
împacă lucrurile. , 12,00 
Buletin de știri. 12,05 Ști
ința secolului XX. 13.00 
De la 1 la 3. 15,00 Clubul 
invitaților. 16,00 Buletin 
de știri. 16,05 Hora mun
cii înfrățite. 16,35 Coordo. 
nate economice. 16,55 Sfa
tul medicului. 17,00 Bule
tin de știri. 17,05 De toa
te pentru toți turiștii. 
17,45 Fotbal minut cu mi
nut. 20,00 Orele serii. Ra
diojurnal. O zi într-o oră 
— Radiojurnal (ora 22,00). 
23,00 Rezultatele tragerii 
Pronoexpres. 23,55—24,00 
Buletin da știri.

MEMENTO

Un nou act abuziv
al regimului

PRETORIA 18 (Agerpres). 
Intr-un nou act de sfidare 
a opiniei publice mondiale, 
regimul . rasist sud-african 
do la Pretoria a instalat, 
la Windhoek, centrul ad
ministrativ al Namibiei, o 
„Adunare Națională" ne- 
aleasă, un „cabinet" și un 
„consiliu" — pentru elabo
rarea unei așa-zise consti
tuții în următoarele 
— toate organisme, 
rile, „interimare", 
zentînd, de fapt, o 
nistrație marionetă,
rei creare este menită 
permanentizeze ocuparea 
ilegală a acestui teritoriu

18 luni 
chipu- 
repre- 
admi- 
a că- 

să

FAPTUL DIVERS

TfGL&
FILDEȘ PLOMBAT

Specialiști ai Institutu
lui de stomatologie clini
că din Moscova au fost 
invitați să plombeze ca
ria apărută la fildeșul ți
nui elefant. Anestezia a 
lost realizată cu o serin
gă specială montată 
tr-un... cartuș tras 
pușcă de vînătoare.
rățirea cariei a fost făcu
tă cu ajutorul unei bor- 
mașine cu spirale specia
le, iar pentru plombarea 
ei s-au folosit... trei kilo
grame de amalgam, rola, 
tează agenția TASS.

în- 
cu o 
Cu-

pre- 
do

trata-

înar- 
tot-

de la Pretoria
de către R.S.A. șl să îm
piedice accesul Namibiei 
la o independență reală. 
Noile organisme ău pre
luat parțial funcțiile ad
ministratorului general ca
re a guvernat 
ziv Namibia 
regimului de 
Republica 
continuă însă 
competența sa problemele 
privind afacerile externe 
apărarea, precum și orice 
negocieri avînd drept o- 
biect dobîndirea deplinei 
independențe a acestui te
ritoriu.

în mod abu. 
în numele 

la Pretoria. 
Sud-Africană 
să dețină în

IOC

Un dezechilibrat mintal 
a dat foc unui tablou pic
tat de Rubens, expus la 
Muzeul de artă din Zu
rich. Este vorba dc „Por
tret al regelui Spaniei Fi
lip IV", pictat în 1628 
și evaluat de specialiști 
la circa 2 milioane dolari. 
Autorul acestui act nesă
buit a fost reținut.

O expediție arheologi
că a Ministerului culturii 
din Oman a descoperit 
vestigiile unui oraș antic, 
la nord-vest de capitala 
sultanatului Muscat. Po
trivit agenției KUNA, 
vîrsta „orașului" a fost 
apreciată dc specialiști la 
3000 ani.

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
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PREȘEDINTELE egip
tului, Hosni Mubarak, a 
întreprins Iutii o scurtă vi
zită la Khartum, unde a 
avut convorbiri cu pre
ședintele Consiliului Mili
tar de Tranziție al Suda
nului, generalul 
Rahman Swar El 
și cu primul ministru 
guvernului sudanez 
tranziție, Dafallah El 
zouli.

MINIȘTRII relațiilor 
terne ai Argentinei, Brazi
liei și Uruguayului se vor 
reuni, în zilele de 22 și 23 
iunie, în localitatea 
guayană Punta del 
pentru a examina 
de interes comun 
toare la situația 
țională, probleme 
mice și financiare.

BOTSWANA a cerut o- 
ficial convocarea unei se
siuni do urgență a Consi- 
siUlui de Securitate 
O.N.U.
situația gravă 
urmare a atacurilor milita
re ale Africii de Sud îm
potriva orașului Gaberones, 
capitala acestei țări. In ur. 
ma atacului, 16 persoane 
și-au pierdut viața.

MINIȘTRII în competen
ța cărora intră problemele 
respectării legii și ordinii 
din 20 dc țări vest-europe- 
ne membre ale Consiliului 
Europei, întruniți neoficial 
la Edinburgh, capitala Sco
ției, s-au pronunțat pen
tru acțiuni coordonate , în 
lupta împotriva teroris
mului

Abdul 
Dahab, 

al 
de 

Gi_

ex-

uru- 
Este, 
teme 

referi, 
interna- 

econo-

al
pentru a analiza 

creată ca

Combinatul pentru lianți 
și azbociment Tg. Jiu 

încadrează urgent următoarele categorii de 
personal

— impiegați de mișcare CFU
— șefi de manevră CFU
— manevranți CFU
— macaragii pentru poduri rulante și 

pentru automacarale
— lăcătuși mecanici
— muncitori necalificați pentru califi

care în meseria de mașiniști prin 
practică la locul de muncă.

Pentru tot personalul unității se asigură 
masa contracost la cantina combinatului, iar 
pentru nefamiliști se asigură cazarea la cămi
nele de nefamiliști ale unității.

Relații suplimentare se pot obține de la 
biroul personal-învătămînt-retribuire, zilnic, 
între orele 7,15—15,30, Ia telefon 929/12628 
interioi’ 212, 208.

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

STAȚIA UTILAJ CONSTRUCȚII - 
TRANSPORT PETROȘANI 

încadrează direct 
sau prin transfer 

următorul personal :
— doi contabili principali pentru secția 

auto Lupeni

— doi contabili principali pentru secția 
auto Cimpu lui Neag

Condiții de încadrare și retribuire con
form Legii 12/1971 și Legii 57/1974.

v Relații suplimentare la sediul unității din 
str. M. Eminescu nr. 22 sau la telefon 41781 
și 44591.

Redacția și administrația : .Petroșani, str. Nicolae Băfcescu, nr. 2. Telefoane,; 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul ; Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2, lelefon 41365.


