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În ziarul de azi
■ Ritm intens de lucru pe șantierul viitoru

lui hotel din Petroșani: ACOPERIȘUL ÎN
CEPE LA ETAJUL V

■ Vă informăm
(In pag a 2-a)

■ O problemă stringentă : REDAREA IN 
CIRCUITUL ECONOMIC A AMBALAJE. 
LOR

■ Curier juridic
■ Programul TV
■ Note
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ACTUALITATEA IN LUME

(In pagina a 4-a)

A ibi* *ant ă cerință a Apelului Plenarei 
C. C. al P.C.R. și a activului central

i Prima lună a celui de-al 
i doilea semestru al anu- 
; lui a fost încheiată cu 
I rezultate care, numai pen- 
i tru două întreprinderi 
i miniere — Lonea și Vul- 
i can — au atins nivelul 
i sarcinilor de plan. Depăși- 
i rile înregistrate sînt mai
• mult simbolice — 91 de 
: tone I.M. Lonea și 45 to-
• ne — I.M. Vulcan. Ori

cum, cele două colective 
miniere au depus eforturi, 
strădanii susținute pen
tru creșterea producției 
de cărbune extras, pen
tru valorificarea superioa
ră a tuturor rezervelor 
de care dispun. Dar, cele 
mai puțin de 150 de tone 
extrase suplimentar, îm
preună, de minele Lonea 
și Vulcan sînt ca o pică
tură de apă în „oceanul" 
nerealizărilor la nivelul 
Văii Jiului, cînd minusul 
lunii iulie se ridică la a- 
proape 250 000 tone de 
cărbune. Cifra este mai 
mult decît îngrijorătoare, 
mai ales acum la început 
de semestru, cînd toate 
unitățile miniere aveau 
condiții create pentru în
deplinirea prevederilor de
plan, condiții despre care 
se presupunea (spunem că 
se presupunea pentru că 
realizările infirmă posibi-

Adunarea cetățenilor pe municipiu, moment 
semnificativ vizînd

de partid

Școala — factor principal de cultură 
și educație multilaterală a tineretului

„Plenara cheamă organele și organizațiile de partid din domeniul 
învățămintului, pe comuniștii din școli, din institute de învățămînt 
superior, toate cadrele didactice învățătorii, profesorii și educatorii să 
acționeze cu înaltă dăruire și pasiune pentru ca, pe băncile școlilor de 
toate gradele, să se formeze, pentru muncă și viață, un tineret sănătos, 
harnic, însetat de cultură și știință, cadre bine pregătite — buni spe
cialiști, buni revoluționari — pentru toate domeniile vieții economico, 
sociale din patria noastră**.

(Din Apelul Plenarei C.C. al P.C.R. și a activului central de partid)

Un nou impuls in dezvoltarea econoirico-socială 
și modernizarea urbanistică a localităților

Apelul recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R. și a activului central de partid 
elaborat sub directa îndrumare a secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consfințește marile 
realizări în acest domeniu din cei 20 de 
ani de cînd se află la conducerea parti
dului tovarășul Nicolae Ceaușescu, vi
branta sa chemare adresată slujitorilor 
școlii românești de a face totul pentru 
obținerea unei noi calități în procesul 
instructiv-educativ, de formare a omu
lui nou. de îmbinare a învățămintului cu 
producția și cercetarea, se constituie ca 
un document major, de largă importan
ța programatică pentru oamenii muncii 
din învățămîntul de toate gradele din 
municipiul nostru.

Imbinîndu-se organic cu învățămîntul, 
cercetarea științifică devine pe zi ce

trece o componentă de bază a construi
rii noii societăți comuniste în România, 
Este binecunoscută contribuția de excep
țională valoare a cercetărilor din dome
niul mineritului pentru introducerea de 
noi tehnologii în procesul extractiv, pen
tru mecanizarea muncii în subteran, 
pentru creșterea gradului de siguranță 
a muncii și menținerea mineritului româ
nesc în concordanță cu cele mai noi cu
ceriri mondiale în domeniu. Alături de 
instituțiile și secțiile specializate pentru 
cercetare, cadrele didactice și studenții 
de la Institutul de Mine își aduc o con
tribuție prețioasă la găsirea unor noi

H. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Mobilizare ferma, 
de excepție — singura cale 
de creștere a producției de 

cârbune extras, de 
recuperare a restanțelor 

acumulate
litatea unei afirmații ca
tegorice) că au fost crea
te în ultima parte a se
mestrului precedent. Mai 
mult decît atît, în prima 
parte a lunii iulie, cadre 
din conducerile întreprin
derilor miniere — direc
tori sau secretari ai co
mitetelor de partid — își 
luau angajamente în nu
mele colectivelor care le 
conduc, propunînd cifre 
de plan pentru luna res
pectivă, cifre care au fost 
acceptate chiar dacă nu 
ajungeau pînă la nivelul 
sarcinilor planificate, dar 
nici aceste cifre nu au 
fost atinse.

Ce denotă acest aspect, 
la ce concluzii duce ? 
Simplu. Angajamentele au 
fost formale fie în condi- ș 
țiile cînd erau cunoscute i 
posibilitățile reale ale mi- i 
nei că nu puteau fi înde- i 
plinite, sau, și tot forma- i 
le rămin, angajamentele i 
au fost luate la voia în- i 
tîmplării pentru a scăpa i 
de o sarcină sau pentru ; 
a amina explicațiile nece- |
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Brigada condusă de Ion Divriceanu se numără printre formațiile fruntașe 
ale I.M. Lupeni. In imagine, șeful de schimb Rusu Nicolae și maistrul Iosif 
Ambruș cu o parte din ortaci.

, Foto: Robert TAVIAN

Obiectivul central - realizarea integrală a planului anual
Desfășurată în perioada 

imediat următoare a îm
plinirii a două decenii de 
la istoricul Congres al IX- 
lea al Partidului Comu
nist Român — eveniment 
de însemnătate deosebită 
în viața partidului și a 
țării, a întregii națiuni, 
Congres care a ales în 
funcția supremă de se
cretar general al partidu
lui pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, deschizînd ast
fel o eră nouă în dezvol
tarea economico-socială a 
României socialiste, eră 
pe care cu mîndrie patrio
tică o numim „Epoca

La Petroșani a avut loc, 
miercuri, 31 iulie, aduna
rea cetățenilor pe munici
piu. Au luat parte la adu
nare cetățeni, deputați, 
membri ai consiliilor per
manente, primarii orașelor 
și comunelor, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din u- 
nitățile economice și socia
le, ai tuturor categoriilor 
de cetățeni din municipiu. 
De asemenea, au participat 
activiști de partid și de 
stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești.

Desfășurată la scurt timp 
după Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. și a acti
vului central de partid con
sacrată aniversării celor do
uă decenii de la istoricul 
Congres al IX-lea al parti
dului, marcată de atmosfe
ra de rodnică emulație cre
atoare ce stăpînește în a- 
ceste zile întreaga viață a 
patriei și națiunii noastre, 
adunarea cetățenilor a con
stituit un bun prilej de in
formare â oamenilor mun
cii asupra activității desfă
șurate în semestrul I al a- 
cestui sn de Consiliul Popu
lar Municipal și Comitetul 
Executiv privind executa

Ceaușescu" — adunarea 
generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de 
la Uzina electrică Paro- 

Adunări generale ale reprezentanților 

oamenilor muncii

șeni a analizat cu înaltă 
răspundere muncitorească 
stadiul îndeplinirii indi
catorilor de plan în pri
mul semestru al anului. 
Din materialul prezentat 
a reieșit că producția 
marfă realizată a fost Su

rea lucrărilor edilitar-gos- 
podărești, întreținerea, gos
podărirea și repartizarea 
fondului locativ, asigurarea 
aprovizionării populației, 
soluționarea propunerilor, 
sesizărilor și reclamațiilor 
oamenilor muncii, înfăptui
rea hotărîrilor și măsurilor 
adoptate. La toate aceste 
obiective și sarcini priori
tare vizînd dezvoltarea e- 
conomico-socială continuu 
ascendentă, obținerea unor 
noi împliniri pe plan edi- 
litar-gospodăresc, al înfru
musețării tuturor așezări
lor minerești din Valea 
Jiului, creșterii calității 
vieții și bunăstării popu
lației s-a referit Raportul 
Consiliului Popular Muni
cipal și al Comitetului Exe
cutiv prezentat adunării de 
tovarășul Viorel Faur, prim. 
secretar al Comitetului Mu
nicipal de partid, prima
rul municipiului. Din am
plul bilanț de împliniri în
fățișat de raport, reflectînd 
spiritul angajaftt în care a 
acționat Consiliul Popular 
Municipal Petroșani, împre
ună cu celelalte consilii 
populare orășenești și co
munale, toți oamenii mun

perioară sarcinilor plani
ficate cu 731 000 Iei, tot
odată s-a înregistrat în 
primul semestru o depă

șire a sarcinilor de plan 
cu 30 000 Gcal la energia 
termică. Au fost finaliza
te reparațiile planificata 
la turbina nr. 1 și caza
nul nr. 3, în timp ce lu
crările de modernizare la 
cazanul nr. 1 sînt în curs 

cii — în lumina hotărîrilor 
și programelor adoptate de 
Congresul al XlII-lea al 
partidului — sînt de reți
nut realizări de seamă. In 
industrie, cu astfel de reali
zări în semestrul I, al Ji- 
cestui an, se înscriu: o pro
ducție marfă suplimentară 
de 3,4 milioane lei, peste 
14 000 tone huilă netă mai 
mult decît prevederile de 
plan, peste 5 600 tone ma
șini și utilaje miniere, 755 
tone fibre artificiale, 484 
mii bucăți tricotaje, iar con
fecții textile în valoare de 
88 milioane lei, peste 12 000 
tone pîine și peste 31 000 hl 
lapte de consum etc. Efor
tul făcut în investiții s-a 
materializat în lucrări e- 
xecutate a căror valoare se 
cifrează la 1519 milioane

Iosif BÂLAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Cu planul la 
export depășit
Continuînd șirul bunelor

rezultate înregistrate în 
primul semestru din acest 
an, cînd au livrat la ex
port, suplimentar sarcinilor 
de plan, masă lemnoasă în 
valoare de 562 000 lei, fo
restierii de la U.F.E.T. Pe
troșani s-au mobilizat și în 
luna iulie, lună de debut 
a semestrului II al acestui 
an cînd au livrat la export 
peste sarcinile de plan: 
celuloză — 172 mc, lemn 
construcții rurale — 80 mc 
și mangal — 18 tone. Valoric 
aceste depășiri se ridică 
la peste 90 000 lei. Cu aceste 
cantități livrate suplimen
tar în prima lună din se
mestrul II, plusurile acumu
late de la începutul anului 
se ridică la; 2 400 mc ce
luloză, 676 mc lemn con
strucții rurale, 60 mc che
restea și, respectiv, 33 tone 
mangal. La aceste rezulta
te bune obținute în muncă 
au contribuit toate cele pa
tru sectoare de producție 
— Lonea, Iscroni, Lupeni 
și Cîmpu lui Neag.

de finalizare. Acestea sînt 
de fapt singurele împli
niri din primul semestru 
al anului, la ceilalți in
dicatori de plan întreprin
derea înregistrînd serioa
se restanțe. De altfel asu
pra acestor aspecte s-a 
insistat, atît în darea de 
seamă prezentată adunării 
generale cît și în cuvîntul 
parlicipanților la dezba
teri, asupra cauzelor ca
re au dus la această sta-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Acoperișul începe la etajul V 1
Ne aflăm pe șantierul 

uneia dintre cele mai im
portante construcții din 
municipiu; cea a viitoru
lui hotel. Mai întîi, ghi
dați de competenta pro
fesională a șefului punc
tului de lucru, subinginer 
Viorel Chifor, privim 
planșele proiectului de 
execuție, pe care este pre
figurat edificiul, un veri
tabil reper arhitectonic al 
municipiului. De fapt, el 
poate fi întrezărit încă 
din stadiul actual — s-a 
ajuns la etajul ultim, e- 
tajul V, încheindu-se 
structura de rezistență. 
De aici începe acoperișul: 
afirmația ar putea să pa 
ră un truism, 
perișul nu ar 
grija cu care 
(un colectiv 
IPROCOM 
și constructorii au îmbi
nat elementele specifice 
zonei de munte, cu exi
gențele și armonia edifi
ciului modern și funcțio
nal. Jocul de unghiuri de 
pe planșetă a început să 
prindă deja contur la 

sol; tîmplarii lucrează de 
zor la elementele de a- 
coperiș, care vor fi ridi
cate, la momentul opor-

tun, de brațul uriașei 
macarale.

Ce se va afla, în final, 
sub acest acoperiș ? Vor 
fi 200 de locuri de cazare, 
în 115 camere elegante, 
cu mobilier modern ți 
funcțional — dispuse pe 
verticala celor cinci eta-

Ritm intens de lucru
pe șantierul viitorului 

hotel din Petroșani

tărîți ca în luna noiem
brie să predea beneficia
rilor edificiul.' Dulgherii 
Gheorghe Chirculescu, Lu
dovic Sebeșten, Alexandru 
Macavei (șef de formație 
Andrei Kloos), fierarii be- 
toniști Martin Riști, An
drei Iacob și Alexandru 
Iacob muncesc cu 
pentru a se încadra 
termenele planificate, 
zolatorii loan Vizitiu 
Vasile Butnariu și

dacă aco- 
exprirna 

arhitectii 
de la 

București)

je. La pa-ter, in corpul 
A vor ființa spații diver
se pentru instalațiile de 
produs aer condiționat, 
pentru centrală radio, 
spălătorie, curățătorie, un 
magazin de artizanat, un 
restaurant cu terasă, bar 
de zi, Corpul B, la parter 
și subsol, este „speciali- 
zat“ în probleme alimen
tare — bucătării, camere 
frigorifice, depozite 
alimente etc.

Ritmul de lucru s-a in
tensificat, potrivit exigen
țelor graficelor și anga
jamentelor asumate de 
constructori, care sînt ho-

de

spor 
în 
I- 
Și 

mo
zaicarii loan Florea, Ște
fan Bucur (din echipa Iui 
Dumitru Constantin) sînt 
gata „să preia ștafeta", 
pe măsură ce 
avansează. De 
tem asigurați, 
lucru va fi în 
tărit cu forțe 
tru ca ritmul 
în intensitate și eficiență.

Așadar, în plin centrul 
civic al municipiului, un 
șantier al utilului și fru
mosului, un șantier pe 
care ritmurile muncii 
cresc, pentru a se finali
za o construcție de larg 
interes social, semnifica
tiv reper arhitectonic în 
zestrea edilitară a locali
tății.

construcția 
altfel, sîn- 
frontul de 
curînd în
noi, pen
să crească

I

c

factor
principal de cultură

(Urmare din pag. 1)

perioadă, se 
activitate pri- 
elevi, 150 la

Mobilizarea fermă, 
de excepție — singura cale 
de creștere a producției 

de cărbune extras

J
■ CURS DE CALIFI

CARE. Din luna august 
a.c., la I.M. Valea de Brazi 
se va organiza un curs de 
calificare pentru mesei iile 
de bază. Se preconizează, 
pentru început, calificarea 
a 50 de mineri. Ulterior se 
vor organiza cursuri de 
calificare, pe măsura dez
voltării minei.

C. T. DIACONU

Elevii 
pe șantierele de 

înfrumusețare
Pentru elevii Liceului in

dustrial din Vulcan, vacan
ța de vară înseamnă o ac
tivă participare la viața e- 
conomico-sociâlă a orașului/ 
Pe lîngă petrecerea fru
moaselor zile de vacanță 
în tabere, excursii și dru
meții, vacanța este folosită 
de elevi ca o perioadă de 
muncă, de a da o mină de 
ajutor gospodarilor pentru 
continua înfrumusețare a 
orașului.

In această 
află în plină 
ma serie de
număr. Intre 16—31 iulie, 
elevii participă la acțiuni
le de gospodărire a urbei, 
la mai multe puncte de 
lucru, cum ar fi: parcul 
Școlii generale nr. 1, com
plexul de alimentație pu
blică, pe Aleea Viitorului, 
Școala,generală nr. 6 și în 

atelierul liceului, S.S.H., I.C. 
Vulcan. Aceste informații 
le-am primit de la prof. 
Francisc Czimbalmoș, res
ponsabilul seriei. L-am ru
gat să ne spună cîtcva 
nume de elevi. Iată-i: Adi
na Talin, Adriana Rozsa, 
Petre Verdeș, loan Ștefan, 
Daniel Negruț, Gheorghe 
Azamfirei și Marius Lăză- 
reanu. Alături de profeso
rii Elena Temei uc, Andrei 
Horvath, Mircea Falon, 
Mircea Borca și Dan Ivan, 
elevii sînt prezenți zilnic, 
începînd cu ora 8 diminea
ța la punctele de lucru din 
oraș, stabilite de către 
Comitetul orășenesc U.T.C.,
(Gh. O.)

Nicolae

formării 
oamenilor

decenii de afirmare so
cialistă a României. — al 
vibrantelor chemări adre
sate comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii în Ape
lul adoptat de plenară, 
procesul de formare a u- 
nui om nou, care să po
sede o solidă pregătire 
profesională și politică. 
Revine tineretului sarci
na de a face totul, de 
a munci, de a învăța în 
spirit revoluționar așa 
cum cere secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, prie
ten apropiat și îndrumă
tor drag al tineretului.

Această vibrantă che
mare adresată întregului 
nostru tineret stă la baza 
întregii activități a tine
rilor din Valea Jiului, 
muncitori, tehnicieni, ca
dre cu pregătire superioa
ră, elevi și studenți, care 
sînt hotărîți să răspundă 
prin muncă Apelului ple
narei C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

în 
ră- 
in-

sare, fără a examina a- 
tent adevăratele posibili
tăți de care dispun mine
le. Și într-un. caz și 
celălalt, formalismul 
mine formalism, iar
dustria siderurgică, econo
mia noastră națională nu 
au primit cantitățile de 
cărbune pe care mizau 
după propriile angajamen
te ale cadrelor din condu
cerile întreprinderilor mi
niere.

Acum, cînd a trecut 
mai bine de jumătate din 
anul 1985, ultimul an al 
actualului cincinal, o ase
menea situație trebuie 
grabnic înlăturată prin 
măsuri ferme, hotărîte 
pentru că, în perioada ca
re a mai rămas pină la 
sfrîșitul anului, nu numai 
că planul trebuie reali
zat și recuperate restan
țele acumulate, dar tre
buie pregătită și produc
ția primului an al viito
rului cincinal.

Să mai vorbim și acum 
de analize exigente, de 
stabilirea unor măsuri 
concrete, eficiente, cînd, 
de fapt, la fiecare între
prindere minieră sînt do
sare pline cu astfel de

care 
rezol- 
scurt

Jiului au 
nu o sin- 
dispun de

măsuri? Problema 
se pune, și trebuie 
vată în cît mai 
timp, este mobilizarea de 
excepție a tuturor colec
tivelor miniere, a fiecă
rui om al muncii la o 
activitate susținută, iar 

această sarcină revine con
ducerilor colective ale u- 
nităților economice și mai 
ales organelor și organi
zațiilor de partid, de sin
dicat și U.T.C.

Minerii Văii 
demonstrat, și 
gură dată, că
reale posibilități pentru a 
depăși momentele grele 
ivite în procesul de pro
ducție. Este necesar, dar 
absolut necesar ca fiecare 
om al muncii să pună in 
valoare toate resursele 
interne de care dispune 
pentru valorificarea con
dițiilor create, pentru fo
losirea intensivă, la inalți 
parametri a utilajelor mo
derne aflate in dotare, 
pentru că numai astfel 
minerii Văii Jiului își 
vor aduce contribuția la 
asigurarea cărbunelui ne
cesar industriei noastre 
socialiste, la cîștigarea in
dependenței energetice a 
țârii.

I 
I 
I i
I

EXPUNERE. Astăzi la 
ora 14, brigada științifică 
a Casei de Cultură a Sindi
catelor din Petroșani se de
plasează la I.U.M.P. unde 
va susține' expunerea cu 
tema „Concepția profund 
revoluționară a secretaru
lui general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind misiunea educativă 
a literaturii și artei".

METEOROLOGICA.
Miercuri, 31 august, după 
ce mercurul termometrelor 
a urcat pină la 33 grade, 
una dintre cele mai ridi
cate temperaturi înregistra
te in ultimul deceniu in 
Valea Jiului, spre seară 
natura s-a deslanțuit. Vîn- 
tul a atins 9 in pe secundă, 
iar cantitatea de precipita
ții, pe metrul pătrat, a atins 
in medie trei litri. In con
tinuare, vremea se menți
ne instabilă cu cer varia
bil.

soluții pentru îmbunătă
țirea calitativă a produc
ției de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic, pentru 
proiectarea și fabricarea 
unor echipamente miniere 
moderne.

Creativitatea tehnico- 
științifică își găsește ast
fel o împlinire superioa
ră în cadrul Festivalului 
național al muncii și crea
ției „Cîntarea României", 
strălucită inițiativă a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul 
Ceaușescu.

In contextul 
multilaterale a
— expresie a dezvoltării 
socialiste a patriei se ac
centuează, — așa cum a 
fost relevat în cadrul re
centei Plenare a C.C. al 
P.C.R., a magistralei cu- 
vîntări a secretarului ge
neral al partidului — bi
lanț mobilizator al mari
lor izbînzi ale celor două

„Tineri ! Munciți și învățați, învățați și 
munciți afirmați-vă ca neobosiți și pasionați 
promotori ai noului, cercetați cu dăruire tai
nele naturii, dovediți-vă demni continuatori ai 
înaintașilor, ai luminoaselor înfăptuiri ale pre
zentului, acționați cu energie, competență și 
elan revoluționar pentru a îmbogăți avuția na
țională cu noi valori materiale și spirituale, 
pentru a vă aduce întreaga voastră contribuție 
la progresul neîncetat al patriei".

(Din Apelul Plenarei C.C. al P.C.R. și
a activului central de partid)

Maistrul Liliana Feszner, C.T.C.-ista Terezia Balaș și Maria Diaconu veri
fică produsele finite la secția „ambalat" a I.C. Vulcan.

PENTRU FRUNTAȘII 
IN PRODUCȚIE

Sîmbătă, 3 august, 
începere de la ora 19, 
miletul sindicatului c' 
drul l.P.C.V.J. organizează 
o seară cultural-distraetivă 
dedicată fruntașilor in pro
ducție. Își vor da conc ursul 
membrii formației vocal- 
inst rumentale „Armonic". 
Participă oameni ai mui- 

de la unitățile dc pre- 
■ II e din Valea Jiuiiii

Seara dedicată Z.’ei pre- 
p.. atonului va avea loc la 
ștrandul termoficat epa- 
ralorul" din Lupeni. (Al. 
TĂTAR) b

cu 
co

lin ca

(Urmare din pag. 1)

re de lucruri și totodată 
principalele direcții în ca
re trebuie să se acționeze. 
Din multitudinea de aspec
te ce au creat neajunsuri in 
primul semestru, vorbito
rii Nicolae Slăvei, Gheor
ghe Neștean, Ilie Diaco- 
nu și Sever Marușca, s-au 
referit pe larg la proble
mele legate de calitatea 
lucrărilor executate pen
tru trecerea exploi îrii 
uzinei pe timpul iernii, 
perfecționarea pregătirii 
profesionale a oamenilor 
in vederea exploatării cu

maximă eficiență în con
dițiile impuse de moderni
zarea cazanului nr. 3, îm
bunătățirea gradului de 
încărcare și a randamen
telor la cele patru gru-

iere inginerul șef al u- 
zinei Gheorghe Dinea, a 
arătat pe larg direcțiile 
în care sînt chemați să 
acționeze toți oamenii 
muncii din uzină pentru

Obiectivul central
puri, iar Cantemir Popes
cu, șeful atelierului chi
mic s-a referit pc larg la 
problemele care s-au ri
dicat și care au fost re
zolvate, in bună parte cu 
forțe proprii, în ceea ce 
privește aprovizionarea u- 
zinei cu apă tehnologică 
tratata chimic. In indie-

a recupera pină la sfîrși- 
tul anului, minusul înre
gistrat în primul semestru 
la enefgie electrică pro
dusă „per total'*  și pe ba
ză de cărbune, prezentînd 
sarcinile ce le revin pe 
fiecare lună în parte pi
nă la sfirșitu) anului. Tot
odată s-a referit la îmbu-

nătâțirea calității lucrări
lor de revizii și reparații 
care se executa in ace istă 
perioadă la agregatele de 
bază și cele auxiliare.

In ansamblu, adunarea 
generală a reprezentanților 
oamenilor muncii s-a con
stituit intr-un cadru exi
gent de analiză, într-un 
adevărat forum muncito
resc care a jalonat cu cla
ritate direcțiile principale 
ale activității viitoare pen
tru crearea tuturor condi
țiilor necesare îndeplinirii 
integrale a sarcinilor pla
nului anual și pregătirea 
corespunzătoare a produc
ției pentru anul viitor și 
întreg cincinalul 1986— 
1990.

depozitul
se

RAMPĂ. La 
competrol din Vulcan 

stadiu avansat lu
de construcție 
și moderna rampă 
încărcatul și des-

află in 
crările 
o noua 
pentru 
cărcatul buteliilor de ara
gaz. Prin construirea aces
tei rampe se reduce efor
tul fizic al manipulanților 
cit și timpul de staționa
re a vagoanelor. (V.B.)

♦
ATENȚIE! Canicula 

ultima vreme, asociată 
neglijența unor copii 
muncitori forestieri au

la

clanșat două incendii în 
pădurile Piatra Cetății (O- 
colul silvic Petrila) și Gir- 
bovina (Lupeni), la a căror 
stingere au fost mobilizate 
însemnate forțe umane. A- 
tenție, muncitori forestieri, 
culegători dc fructe sau tu
riști, nu vă jurați cu focul, 
fiindcă puneți în 
zestrea de „aur 
țării! (I.V.)

pericol 
verde" a

PLAN.DEPĂȘIRI DE
Unitatea nr. 114, Comple
xul de alimentație publică 

depășit

din
cu

sau
de-din Lupeni, și-a

sarcinile de plan ale pri
mului semestru al anului 
eu o jumătate de milion lei. 
Practicînd o servire care 
se înscrie in normele co
merțului modern, colecti
vul unității a reușit ca in 
luna iulie sâ înscrie la ca
pitolul depășiri de plan 
suma de peste 1UU000 lei.

♦
ATLETISM. Astăzi în- 

epe la Stara Zagora din 
R.P. Bulgaria o nouă ediție 
a campionatelor balcanice 
de atletism. La această ma

nifestare sportivă interna
țională paticipâ un lot de 
atleți români, lot din cadrul 
căruia face parte și lînă- 
rul Petre Drăgoescu din 
municipiul Petroșani, care 
nu de puține ori s-a aflat 
pe podimul învingătorilor 
în astfel de întreceri, 
dorim succes.

I
I 
I

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA
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Redarea in circuitul economic
Zilnic, în teren, întîl- 

niin aspecte critice, în 
unele locuri cu totul îngri
jorătoare, la unitățile co
merciale. Întreaga rețea 
comercială este congestio
nată, pur și simplu, de am
balaje, lăzile cu sticle blo
chează spațiile de • depozi
tare a mărfurilor, lucrăto
rii sînt nevolți să circu
le prin adevărate „tunele“ 
create în „munții**  de am
balaj. Firesc, se pune în
trebarea de ce s-a ajuns la 
ceasta situație ?

La depozitul de amba
laje al I.C.R.A. este o li
niște suspectă. Motivul îl 
vom afla din discuția pur
tată cu Elena Chimirel și 
Mircea Uscatu, din cadrul 
depozitului. Din partea 
I.C.R.A. există comandă fer
mă către I.T.A. pentru trei 
mașini zilnic. De obicei 
însă, I.T.A. pune la dispo
ziție doar una, în zilele 
bune două și acelea nu 
pot satisface cerințele. Pla
nul zilnic de expediere a 
ambalajelor pentru rein
trare în circuitul economic 
este de trei vagoane și, 
în cazurile cele mai feri
cite, sînt expediate două 
vagoane.

Curier
AUREL ROMAȘCANU, 

Vulcan: Referitor la recti
ficarea înscrierilor eronate 
din carnetul de muncă, u- 
nitatea are obligația de a 
c, efectua pe baza actelor 
oficiale care atestă alte si
tuații decît cele înscrise 
(art. 7, alin. 2 din Decie- 
tul nr. 92 din 1976). Potri
vit ari. 8 alin. 1, refuzul de 
a face rectificările se co
munica, motivat și în se . s, 
persoanei în termen de 15 
zi'e de ia dala luării mă
surii Dacă persoana este 
nemulțumită de măsura 
luată, poate sesiza judecă
toria, în a cărui rază terito
rială își are sediul unita
tea, în termen de 30 de 
zile de la data comunică
rii. In legătură cu celelal
te aspecte, deoarece nu 
sînteți suficient de expli
cit, nu ne putem forma 
punctul de vedere cores
punzător.

FLORENTINA BRAȘO
VEAN U, Petroșani; înce
tarea activității unei fe
mei încadrate, aflată în 
stare de graviditate, sau 
pentru creșterea și îngri
jirea copilului, pînă la vîr- 
sta de 7 ani, are ca temei 
legal art. 9 alin. 2 și 4

O chestiune curioasă, ca
re ne-a surprins. Dacă pî- 
nă acum existau serioase 
probleme cu TRANS-urile, 
în gara Livezeni, acum a- 
cestea nu mai persistă. Am 
aflat că, de multe ori, 
se primesc mai multe
lllllllIlllllllllllllUHKIlliui

O problemă 

stringentă 
rzzzzzzz/zz/zzzzzzzz/zz//zzzzzz

TRANS-uri decît este ne
voie, ceea ce iar nu-i bine. 
Și, încă o notă bună: con
ducerea I.C.R.A. a pus la 
dispoziția depozitului două 
tractoare cu remorcă, u- 
tilaje care mai rezolvă cit 
de cît problema transpor
tului ambalajelor.

Deci, necazurile sînt cu 
I.T.A. In ziua vizitei noas
tre la depozit, autocamio 
nul 31 HD 3714 a sosit la 
lucru la ora 11. Păi, cine 
se scoală de dimineață ri
dică ambalaje multe. Pînă 
la acea oră autocamionul 
putea să facă cel puțin un 
transport. Aceasta se în- 
tîmpla la vremea cînd, în 
gară, 4 (patru) vagoane aș-

juridic
din Legea nr. 1/1970. Ca 
atare, femeia este in drept 
să solicite oricînd încadra
rea, chiar inainle de a îm
plini copilul 7 ani, iar u- 
nitatea trebuie să-i asigure 
loc de muncă în conformi
tate cu dispozițiile în vi
goare, In acest fel, se asi
gură respectarea dispoziției 
amintite din lege, care sta
bilește că perioadele lucra
te înainte și după reluarea 
activității se leagă la re
constituirea vechimii neîn
trerupte în aceeași unitate, 
pentru acordarea drepturi
lor corespunzătoare. In plus, 
legea permite persoanei in 
cauză să se încadreze la 
o altă unitate, dacă prima 
unitate avizează în scris 
că nu îi este necesară. O- 
ricum, obligația primară 
de încadrare o are unitatea 
unde persoana și-a încetat 
activitatea pe acest motiv. 
Așadar adresați-vă cu ce
rere scrisă la unitate, care 
trebuie să asigure o rezol
vare în tremen și în sen
sul legii.

Uie ȘERBAN, 
jurist 

a ambalajelor 
teptau să fie încărcate sau 
descărcate. Locația pentru 
un vagon costă pe zi 6U0 
lei, ceea ce ne determină 
să credem că in cazul în 
speță ne cam scumpim la 
târîțe... Colectivul depozitu
lui lucrează în acord glo
bal și pentru locații su
portă penalizări din retri
buție. Normal să fie ne
mulțumiți.

La conducerea I.C.R.A., 
tovarășul loan Carabă, di
rectorul unității ne-a lă
murit asupra necazurilor 
pe care le întimpină cu 
transportul. Este de ajuns 
să consemnăm că din 24 
de mijloace de transport, 
de cite are nevoie zilnic 
I.C.R.A. pentru aprovizio
nare, se primesc maximum 
14. Deci, ceva mai mult 
de jumătate. Con
siderăm că această 
situație trebuie să consti
tuie obiectul unei analize 
responsabile, care să con
ducă la o punere de acord 
a I.C.R.A. și I.T.A. în pri
vința transportului, pentru 
a se ușura desfășurarea u- 
nui comerț civilizat și efi
cient.

Mircea BUJORESCU

Noutăți
Semnalăm (dintre nou

tățile pe care unitatea nr. 
2 Petroșani de înregistrări 
muzicale pe benzi și case
le le pune la dispoziția a- 
matorilor) melodii „semna
te" de Mirabela Dauer, Dan 
Spătaru, formațiile Savoy, 
Iris, Semnal M. Cei care 
îndrăgesc muzica populară 
pot să aleagă din reperto
riul Măriei Ciobanu, Măriei 
Dragomiroiu, Angelei Bu- 
ciu, Măriei rudar, Velei Bi- 
riș sau al unor interpreți 
din Banat. De altfel, uni
tatea (responsabil Ion Mi
hai) dispune în prezent de 
peste 600 ore de înregis
trări. (S.B.)

„Steagul roșu**  a criticat, organele vizate răs pund

De ia I. C. S. A. și A. P. Petroșani
„Ca răspuns la articolul 

aparul in ziarul „Steagul 
roșu" — nr. 10182/8. VI. 1985 
„Ce ne oferă grădinile 
de vară ale orașului", vă 
comunicăm următoarele :

La noua și moderna u- 
nitate 3bb, „Bulevard" In 
data de 9 iulie 1985 s a 
deschis terasa cu 104 locuri 
la mese, unde se servesc 
zilnic specialități de cofe
tărie ca: profiterol cu în
ghețată și sos de ciocolată; 
cafea frape, produse de 
cofetărie (specialități), pro
duse de patiserie, răcori-

Un nou impuls
(Urmare din pag. 1) 

lei, din care 96,7 milioane 
lei reprezintă investițiile 
proprii ale consiliului popu
lar. Să adăugăm la aceste 
rezultate volumul total de 
809 milioane lei — cu 2 
milioane lei mai mult de
cît prevederile planului — 
al desfaceriloi de produse 
prin rețeaua comercia'ă, 
volumul prestărilor de ser
va ii către populație de 
peste 6 000 lei, eforturile 
în sectorul agricol privind 
creșterea efectivelor de a- 
nimale, contractarea cu sta
tul și onorarea obligațiilor 
ix ntractuale, realizările e- 
dilitar-gospodărești cu con
tribuția cetățenilor, materia
lizate in amenajarea a 
376 000 mp zone verzi, 
plantarea a peste 90 000 
arbori și arbuști, repararea 
a 139 000 ml trotuare și 
străzi, 75 poduri și podețe 
— valoarea acestor lucrări 
de gospodărire și înfrumu
sețare a localităților ridi- 

La eforturile constructorilor de a finaliza lucrări
le din cartierul Petroșani-Nord se adaugă și aportul 
lucrătorilor din cadrul personalului TESA al I.C.S X.- 
AP, care au fost surprinși amenajînd spațiul din fa
ța noilor unități ce vor fi date în folosință.

loai e, cafea naturală. Ser
virea se face prin ospătari, 
cu remiză 10°/0 la nota de 
plata. La unitatea 367 „Ca- 
fea-expres" s-au amplasat 
șapte mese tip expres, pe 
pasajul dintre cele două 
blocuri de locuințe, iar în 
interior 5 mese lot tip ex
pres mai mari. Comparația 
făcută cu terasa de la Can
tina restaurant nr. 8. ’ nu 
este posibilă din cauza 
construcției și arhitecturii 
clădirii respective, nea- 
' ind locul necesar centru 
o terasă. La restaurantul

în dezvoltarea economico-socială
cîndu-se la peste 16,5 mi
lioane lei, pentru a între
gi și mai mult imaginea 
bilanțului fructuos prezen
tat adunării.

Infățișînd rezultatele bu
ne obținute in primul se
mestru, au fpst arătate 
deschis, în spirit de anali
ză critică, constructivă, e- 
xistența unor neîmpliniri 
în activitatea economică 
mai ales privind producția 
fizică de cărbune, in da- 
neniul investițiilor industri
ale și punerii în funcțiu
ne a unor capacități de pro
ducție, al construcției de 
locuințe și alte obiective 
sociale unde s-au înregis
trat rămîneri în urmă, 
mai ales la apartamente, 
al întreținerii și gospodări
rii fondului locativ de 
stat, în activitatea comer
cială și cea a prestărilor de 
servicii pentru populație.

Tocmai de aceea conți
nutul raportului cît și ob
servațiile critice, propune
rile și angajamentele parti-

319 „Paringul", pe lîngă 
cele constatate de dv. vă 
informăm ca este in curs 
de amenajare încă un 
punct pentru desfacerea bu
rei la halba ar sifonăiia 
funcționează deja m alt 
spațiu corespunzător. Vă 
mulțumim pentru sprijin 
și colaborare’*.

Așadar se poate. Ne-am 
convins de aceasta și la 
restaurantul „Transilvania**  
din Petrila, care dispune, 
la această oră. de cea mai 
frumoasă terasă din Vaiea 
Jiului. Felicitări! (M. B.) 

cipanților la discuții —« 
Aurel Bârlca, primarul ora
șului Vulcan, Nicolae Sasu, 
deputat, Viorica Takaci, di
rectorul întreprinderii de 
Morărit și Panificație Pe
troșani, Aurel Buia, pre
ședintele Asociației de lo
catari nr. 1 Aeroport, A- 
lexandru Todor, directorul 
I.G.C.L. Petroșani — au 
urmărit ca finalitatea și e- 
ficiența adunării cetățeni
lor să fie înlăturarea ne- 
împlinirilor, imprimarea u- 
nui nou și rodnic impuls 
intregii activități economi- 
co-sociale cu aportul c msi- 
liilor populare și sprijinul 
cetățenilor în frunte cu de
putății, în vederea rea.ză
rii integrale a sarcinii iv de 
plan în profil teritorial ce-i 
revin municipiului Petro
șani în acest an, dezvoltării 
edilitar-gospodărești și în
frumusețării tuturor locali
tăților, ridicării continue-^a 
nivelului de viață și civi
lizație al oamenilor muncii 
din Valea Jiului.

Notă
Lifturi 

buclucașe ?
Necazul locatarilor blo

cului 3B2, de pe Bule
vardul Victoriei din Vul
can, durează cam de mul
tișor. Lifturile de la scă
rile I și II care, de la 
montarea lor — în 1984 —, 
se incăpățînează în a sta 
pe loc. Stau pentru că și 
constructorii, și proiectan- 
ții... stau și își dau cu pă
rerea cam prin ce soluții 
s-ar putea evita apa care 
se infiltrează în subsolul 
casei liftului. Soluția a fost, 
în cele din urmă, găsită ? 
montarea unor stîlpi, în 
așa fel îneît lifturile să 
funcționeze de la primul 
nivel. Oamenilor din bloc, 
care zilnic sînt nevoiți să 
urce „per pedes* ’ zfece e- 
taje, ideea le-a dat speran
țe. Dar, după cum ne-au 
sesizat Zaharie Aruncutean, 
președintele blocului, Ia- 
cov Bunicelea și Virgil 
Grecu, responsabilii celor 
două scări, ideea respecti
vă a rămas la stadiul... bu
nelor intenții. Constructorii 
zic că așteaptă proiectul, 
proiectanții se fac că uită, 
și... — uite așa — două lif
turi fac zile fripte mai 
multor sute de locatari. Pî
nă cînd ? Pînă una-alta, aș
teptăm un răspuns din 
partea celor vizați.

Gheorghe OLTEANU

Duminică, 4 august

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor, (co

lor) Telefilmoteca de 
ghiozdan. Așchiuță.

12,40 Din cununa cîntecu- 
iui românesc, (color) 
Muzică populară.

13,00 -Album duminical.
Din sumari (p. c.)

— Un instrument in 
prim plan; xilofonul, 

j — Instantanee de dumi- 
ț nicâ.

i — Pagini cinematograii- 
ce vesele.

ij — Terne muzicale ce- 
| lebre.
J — Moment poetic.

j] — La zi în 600 de se- 
i, cunde.
j'i —• Meridianele cinte- 
Șj. cuiul.
jj — Telesport.

1J •— Din istoria filmului 
] mut.

Vf — Secvența telespecta- 
i _ torului,---- -------- 

14,45 Însemne ale unui 
limp eroic, (color) 
Cu tricolorul la ca
targ.

15,00 Închiderea programu
lui.

19,00 Telejurnal.
19.20 fara mea azi. (color) 

Epoca Ceaușescu.
19.40 Cîntarea României, 

(color)
20.20 Film artistic, (color) 

Corn bi nația.
21,50 Telejurnal.

Luni, 5 august

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnii o-ști- 

ințific.
20.40 Tezaur folcloric, (co

lor)
21,00 Roman foileton: J. S. 

Bacii. Episodul 7.
21,50 Telejurnal.

Marți, 6 august

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie

20.35 Universul familiei. 
Epoca Ceaușescu.

20,55 Pagini din operele lui 
Johann Strausș. (co
lor)

21.35 Experiența , înaintată 
— inițiative, eficien
ță.

21,50 Telejurnal.
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Miercuri, 7 august

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 August — Arc de 

triumf pe Iruntea 
României, (color) E- 
misiune dc eîntece și 
versuri.

20,50 Tribuna TV, Con
gresul al IX-lea — 

Congresul marilor în
noiri.
Epoca Ceaușescu.

21,10 i'iini serial (color)
Limita posibilului. 

Premieră pe țară. 
Producție a televiziu
ni sovietice.

21,50 Telejurnal.

Joi, 8 august

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea in econo

mie.
20,35 Invitație în studioul 

de concerte al Ra- 
diotelcviziunii. (co
lor)

21,00 Memoria documente
lor. 23 August

21.20 Serial științific, (co
lor) Planeta vie

21,50 Telejurnal.

Vineri, 9 august

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Lumea contempora

nă și confruntările de 
idei.

• Zările progresului so
cial.

20.50 Amfiteatrul artelor.
23 August. Revista 
TV a Cîntării Româ
niei.

21.35 Efigii'ale muncii, (co
lor)

21.50 Telejurnal.

Simbătă, 10 august

13,00 Telex.
13,05 La sl'îrșit dc săptă- 

mînă. (p.c.) Din su
mar.

— Cîntecc de pe la noi.'
— Gala desenului ani

mat.
— Marile momente ale 

baletului.

— Atlas muzical.
— Moment poetic.
— Melodia săptămînii.
— Univers românesc 

1965—1985.
— Recitalul unui mare 

tenor.
— Telesport.,
— Autogral muzical.

14,45 Saptămîna politica. 
19,00 Telejurnal. 23 August.
19,20 Participare, dezvol

tare, pace — o devi
ză generoasă pentru 
tineretul lumii.

19,35 Teleenciclopedia. 
20,00 Invitație la varietăți.

(color) Spectacol cu 
public.

20,40 Film artistic. Omul 
din fotografie. Pro
ducție n studiourilor 
cinematografice iu
goslave.

22,05 Telejurnal.
22,15 Melodii îndrăgite, (co

lor)
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Schimb de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceausescu si * » » 

președintele Republicii Indonezia
JAKARTA 1 (Agerpres). 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialis
te România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost 
transmise președintelui Re
publicii Indonezia, Suhar
to. și doamnei Tien Suharto 
un cald salut prietenesc 
împreună cu cele mai buna 
urări de sănătate și ferici
re personală, iar poporului 
indonezian prieten, urări de 
pace, prosperitate și pro
gres.

Mulțumind, președintele 
Suhărto a rugat să se tran
smită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un mesaj 
de caldă prietenie împreu
nă cu urări de sănătate, 
fericire personală, de noi 
succese și bunăstare popo
rului român prieten.

Schimbul de mesaje a fost 
prilejuit de primirea de 
către președintele Republi
cii Indonezia a tovarășului 
Gheorghe Petrescu, vice- 
prim-fiiinistru al guvernu
lui, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-indo- 
neziană de colaborare eco
nomică și tehnică.

In cadrul convorbirii ca
re ă avuț_ loc a fost subli
niat faptul că raporturile 
prietenești dintre cele do
uă țări și popoare cunosc o 
permanentă dezvoltare în 
spiritul înțelegerilor con
venite cu ocazia vizitei o- 
ficiale efectuate în Indone
zia de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. 
IA' fost reafirmată hotărîrea 
de a se da un nou și sub
stanțial impuls conlucrării 
dintre România și Indone

MOSCOVA Activități ale delegației române la 
Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
Joi, la Moscova, a avut loc 
o întîlnire prietenească în
tre delegația tineretului 
român, condusă de tova
rășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comite
tului Politic Executiv al 
C.G. al P.C.R., prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., și 
delegația tineretului din 
U.R.S.S., prezente la cel 
de-al XII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și 
Studenților.

După ce a salutat parti
ciparea reprezentanților 
tinerei generații a Româ
niei socialiste la această 
importantă manifestare ce 
se desfășoară în anul pro
clamat de Națiunile Uni
te drept An Internațional 
al Tineretului, Viktor Mi- 
șin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L. din Uniunea 
Sovietică, a prezentat preo
cupările tineretului sovietic 
pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de cel de-al 
XXVI-lea Congres a 
P.C.U.S. A fost relevată do
rința de dezvoltare conti
nuă a raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre 
U.T.C.L. și U.T.C., în spi
ritul tradiționalelor relații 
dintre partidele, țările și 
popoarele țărilor noastre, 
al înțelegerilor convenite 
la nivel înalt.

In continuare a luat cu- 
vîntul conducătorul delega
ției tineretului din țara 
noastră, care a prezentat 
pe larg marile realizări ale 
poporului român în opera 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a patripi 
spre comunism, contribuția 
activă, entuziastă a tinerei 
generații Ia înfăptuirea ho- 
tărîrilor celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului 
Comunist Român. A fost 
subliniat cursul continuu 
ascendent al raporturilor 
prietenești dintre U.T.C. și 
U.T.C.L., care se dezvoltă 
sub impulsul strînselor rela

ții existente între P.C.R. și 
P.G.U.S., între România și 
U.R S.S., în spiritul înțele
gerilor cc nvenite cu prile
jul convorbirilor d-ntre 
conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări.

In cursul zilei de joi, to
varășul Nicu Ceaușescu s-a 
întî'nit cu Carlos Lage Da
vila, prim-secretar al Uniu
nii Tineretului Comunist 
din Cuba. Cu acest prilej, 
s-a realizat un schimb de 
informații privind preocu
pările actuale ale tinerilor 
din România și Cuba și 
s-a subliniat dorința reci
procă de intensificare a 
raporturilor dintre organi
zațiile de tineret din cele 
două țări. ,

Conducătorul delegației 
tineretului din România a 
avut, de asemenea, o întîl
nire cu Pomvihin Thong- 
vin, prim-secretar al C.G. 
al Uniunii Tineretului Popu
lar Revoluționar din Laos, 
prilej cu care s-a relevat 
dorința de extindere a ra
porturilor dintre cele două 
oiganizații, în spiritul evo
luției generale a relațiilor 
de prietenie româno-laoție- 
ne. ---------------- r-----------------------

Lucrările reuniunii miniștrilor afacerilor 
externe, consacrată împlinirii a 10 ani de la 

semnarea Actului final de la Helsinki
HELSINKI 1 (Agerpres). 

In capitala Finlandei conti
nuă lucrările reuniunii mi
niștrilor afacerilor externe, 
consacrată împlinirii a zece 
ani de la semnarea Actului 
final de la Helsinki.

Ministrul de externe al 
Span'ei, Francisco Fernan
dez Ordonez, a subliniat ne
cesitatea continuării efortu
rilor în direcția adincirii 
cursului destinderii europe
ne, evidențiind, în context, 
importanța asigurării secu
rității în bazinul Medite- 
ranei.

După ce a subliniat im
portanța Conferinței de la 
Helsinki, actualitatea prin
cipiilor proclamate de Ac
tul final, Raif Dizdarevici, 
secretar federal pentru a- 
facerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, a arătat că, du
pă zece ani de la adoptarea 
acestui important document. 
Europa și omenirea sînt și 
în prezent împovărate de 

zia, îndeosebi prin extinde
rea cooperării economice și 
creșterea volumului schim
burilor comerciale, în inte
resul celor două popoare.

☆
La Jakarta au avut loc, 

în perioada 30 iulie — 1 
august, lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare econo- 
nomică și tehnică dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Indonezia.

La încheierea lucrărilor 
a fost semnat un protocol 
în care se prevăd acțiuni 
concrete pentru extinderea 
în continuare a colaborării 
reciproc avantajoase în do
meniul industriei, transpor
tului feroviar,, energeticii, e- 
lectrotehnicii, siderurgiei, 
agriculturii și pescuitului și 
în alte sectoare de interes 
comun.

Totodată, tovarășul Nicu 
Ceaușescu s-a întîlnit cu 
Carlos Cario-Cruz, con
ducătorul mișcării naționale 
de tineret din Nicaragua. A 
fost subliniată, în acest 
cadru, necesitatea soluțio
nării pe cale pașnică, poli*  
tică a situației din Ame
rica Centrală, relevîndu-se 
dorința de dezvoltare a ra
porturilor de prietenie și 
solidaritate între tinerii ce
lor două țări, conform în
țelegerilor convenite la ni
vel înalt.

In aceeași zi, tovarășul 
Nicu Ceaușescu a avut con
vorbiri cu Nasser Kidoah, 
președintele Uniunii Gene
rale a Studenților Palesti
nieni (GUPS), în cursul 
cărora s-a relevat sprijinul 
activ al tineretului și popo
rului român față de lupta 
poporului palestinian pen
tru drepturile sale naționa
le inalienabile, inclusiv 
crearea unui stat propriu, 
independent, precum și ho
tărîrea celor două organi
zații de a extinde, în con
tinuare. raporturile bilate
rale in spiritul relațiilor de 
solidaritate dintre P.C.R. și 
O.E.P 

neîncredere, de acumula
rea armelor, de crize și fo
care de criză, de deosebiri 
în gradul de dezvoltare și 
bogăție. Este momentul să 
tragem învățămintele ne
cesare din experiențele po
zitive și negative ale celor 
zece ani.

Iugoslavia — a spus vor
bitorul — va milita și pe 
mai departe pentru aplica
rea consecventă a principi
ilor Actului final de la 
Helsinki.

Grecia consideră asigura
rea păcii, securității și des
tinderii drept piatră un
ghiulară a politicii sale 
externe, a arătat ministrul 
de externe grec, Karolos Pa- 
poulias, relevînd că țara sa 
întreține relații prietenești 
cu toate țările învecinate 
do la nord.

In alocuțiunea sa, mi
nistrul afacerilor externe 
al K.F. Germania Ilans- 
Dietrich Genscher, și-a ex-

Întîlniri ale 
ministrului 

afacerilor externe 
al României

HELSINKI 1 (Agerpres). 
Cu prilejul participării la 
reuniunea consacrată împli
nirii a 10 ani de la semna
rea Actului final de la Hel
sinki, ministrul afacerilor 
externe al țării noastre, 
Ștefan Andrei, a avut întîl
niri cu miniștrii afacerilor 
externe din Elveția, R.F. 

'Germania, Austria, Franța, 
Italia, Finlanda, Iugoslavia, 
Ungaria, Liechtenstein, Ci
pru, Bulgaria. Olanda, Mal
ta, Grecia, Turcia.

In cadrul întrevederilor 
au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea re’ați- 
ilor bilaterale ale României 
?u țările respective, pre
cum și unele aspecte ale 
vieții internaționale, în
deosebi cele referitoare la 
Europa, dezbătute in cadrul 
reuniunii

In luările lor de cuvînt 
în centrele de dezbateri po
litice ale festivalului repre
zentanții tineretului român 
s-au referit pe larg la pozi
ția României, la inițiativele 
constructive ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pen
tru salvgardarea vieții și a 
păcii, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, în pri
mul rînd, la dezarmarea 
nucleară, pentru înfăptui
rea unei noi ordini econo
mice internaționale și edi
ficarea unei lumi a indepen
denței, colaborării și pro
gresului, mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră.

☆
Seara, pe scena teatru

lui „Mossoviet“ din capita
la sovietică a avut loc 
spectacolul de gală al ti
nerelului din Republica So
cialistă România la care 
au asistat activiști ai C.G. 
al P.C.U.S., reprezentanți ai 
unor ministere, ai C.C. al 
U.T.C.Is., membri ai dele
gațiilor de tineret prezen
te la festival, un numeros 
public.

primat convingerea că situa
ția internațională impune 
ca procesul C.S.C.E. să fie 
continuat și dezvoltat, în 
pofida unor decepții și e- 
șecuri.

Subliniind importanța Ac
tului final de la Helsinki, 
ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii, Geoffrey 
Howe, a prezentat poziția 
țării sale cu privire la 
diferite aspecte consemna
te de Actul final de la Hel
sinki. Referindu-se la mo
ratoriul sovietic cu privire 
a experiențele nucleare, mi
nistrul britanic a declarat 
că statele occidentale vo>’ 
examina cu atenție această 
hotărîre.

Au luat cuvîntul, de a- 
semenea, și alți reprezen
tanți ai statelor participante.

Cuvîntul de închidere a 
lucrărilor reuniunii, a fost 
rostit de ministrul de ex
terne al Finlandei, Paavo 
Yayrynen.

Regionala Căi Ferate Timișoara 
anunță publicul călător, că datorită unor lu

crări ce se execută la linia de cale ferată între 
stațiile Livezeni — Iscroni, anulează trenu

rile 2736 și 2735 pe perioada 3 august — 30 
septembrie 1985.

Fabrica de morărit și panificație
Petroșani

încadrează de urgența 
următorul personal muncitor pentru secția 
Lupeni

— strungar

— 2 electricieni

— 2 lăcătuși

— 1 sudor

— 1 tinichigiu

— 2 bobinatori

— 4 electrostivuitori 
pentru secția Petroșani

— 2 electricieni

— 2 lăcătuși

— 1 tinichigiu

— 6 încărcători-descărcători (bărbați)

De asemenea, unitatea recrutează 10 bă
ieți, absolvenți a 10 clase pentru cursul de ca
lificare la locul de muncă în meseria de mo
rar la Moara Lupeni.

încadrarea se face conform Legii nr. 
12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare, la biroul P.I.R.M., 
telefon 42673.

OCOLUL SILVIC PETROȘANI 

încadrează urgent
— paznic de noapte

Pfntru Centrul de fructe de pădure Iscroni.

Retribuirea conform Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare la sediul ocolului 
— Petroșani, str. Cuza Vodă nr- 23, sau la 
telefon 43275.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 neridi

cată. Strada Republicii 54/9, 
Pelrila, după ora 20,00.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Beldean 
Margit, eliberată de Pre- 

ANUNȚURI DE FAMILIE

Mama, soția, copiii, socrii și familia, anunță în
cetarea fulgerătoare din viață a celui care a fost 

CHIRIAC CORNEL — 42 ani.
Convoiul funerar va pleca sîmbătă, 3 august 1985, 

din strada 16 Februarie, nr. 16, ora 15,30. (4085)

Colegii de muncă de la Cooperativa „Unirea'' 
sînt alături de colega Doina, la incercarea grea sufe
rită de dispariția fulgerătoare a soțului

CHIRIAC CORNEL'
Transmitem familiei îndoliate sincere condolean

țe. (4081)

Familiile Terlecsi, Diaconescu și Neguț, anunță 
încetarea fulgerătoare din viată a celui care a fost 

Dr. BALAZSI TIBER’U
Inmormintarea are loc azi, ora 15,30, din Pctrila. 

(4082)

parația Coroești. O declar 
nulă. (4084)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Molea 
loan, eliberată de Prepa- 
rația Coroești. O declar nu
lă. (4083)
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