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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, 
le Republicii 
România, vineri
ța a sosit la București, în- 
tr-o vizită de lucru în 
țara noastră, tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim-

pre.ședinte-
Socia liste 
diminea-
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secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului 
toresc Unit Polonez, 
ședințele Consiliului 
Stat al Republicii 
lare Polone.

Actuala întîlnire Ia 
înalt româno-polonă
tituic o nouă și elocventă

Munci- 
pre- 

de 
Popu-

ni vel 
cons-

Convorbiri
ȚĂRII CIT MĂI MULT CĂRBUNE!

im-
care

o-

Creșterea 
productivității muncii 

obiectiv prioritar pentru 
dezvoltarea

La recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu trasa cu o deo
sebită claritate și fermi
tate direcțiile de acțiune 
pentru îndeplinirea une
ia dintre cele mai 
portante sarcini 
constituie, totodată,
biectivul prioritar de ma
ximă însemnătate pen
tru edificarea societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism 
— creșterea mai accen
tuată a productivi
tății muncii. In cu
vântarea rostită cu a- 
cest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ciza: „O atenție deosebi
tă trebuie să se acorde

mineritului
creșterii mai puternice a 
productivității muncii în 
toate sectoarele, pe baza 
organizării științifice a 
producției și a muncii, e- 
lectronizării și robotiză
rii producției". Aprobat de 
către plenara C.C. 
P.C.R., proiectul de 
ge cu privire la 
productivității 
perfecționarea 
rii și normării
ției și a muncii, 
supus dezbaterii 
potrivit practicii 
democratice statornicite în 
societatea noastră.

Act normativ de o 
mare însemnătate, pro
iectul de lege stabilește 
principalele direcții de 
creștere mai puternică a

al 
Le- 

creșterea 
muncii, 

organiză- 
produc- 

este 
publice 

profund

(Continuare în pag. a 3-a)

Brigada condusă de Nicolae Andrașic (sectorul 
II) a contribuit la plusurile de cărbune ale minei Pa- 
roșeni din acest an. In imagine, cîțiva membrii ai bri
găzii. Foto : Robert TAVIAN

Pe podiumul 
fruntașilor

Dăruindu-se exemplar în 
muncă, învingînd greutăți
le cu care s-au confruntat 
în unele luni din acest an, 
minerii de la Paroșeni au 
reușit, la sfîr.șitul primelor 
zece luni din acest an, să 
raporteze o producție su
plimentară de 3829 tone de 
cărbune, ceea ce a valorat 
foarte mult în stabilirea 
punctajului în întrecerea 
socialistă. Eforturile mi
nerilor au fost concretiza
te în revenirea colectivu
lui pe podiumul fruntași
lor, situîndu-se pe locul 
III pe țară.în cadrul între
prinderilor din industria 
de extracție a cărbunelui. 
Productivitatea muncii în 
abataje, în cele zece luni, 
a fost depășită în medie 
cu aproape două tone pe 
post. Rezultatele bune 
obținute în perioada amin
tită au fost amplificate în 
primele două decade ale 
lunii noiembrie, cînd au 
fost livrate suplimentar 
sarcinilor de plan 12 671 de 
tone. De remarcat că în 
această perioadă toate ce
le patru sectoare de pro
ducție înregistrează plu- 
sui i la producția fizică 
de cărbune cuprinse între 
258 tone (sectorul II) și 
5294 tone (sectorul III).

S-au evidențiat în muncă 
brigăzile de mineri-mecani- 
zatori conduse de Vasile 
Cojocaru, Nicolae Andra
șic, Francisc Fazakaș și 
Constantin Ciobănoiu.

La Palatul Consiliului de 
Stat au avut loc, vineri, 
convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Woj-

Nivel sporit
mobilizare e- 

a potențialului 
al întreprinderii, 
minei Uricani a 
data de 21 no- 
cantitate de

Printr-o 
xem piară 
productiv 
colectivul 
extras în 
iembrie o
2063 tone de cărbune depă- 
șindu-și astfel sarcinile de 
plan. La realizarea aces
tui nivel sporit de pro
ducție au contribuit înde
osebi brigăzile din cadrul 
sectoarelor I, II A și III.

Colectivul întreprinderii, 
avînd în frunte comuniș-

Post fix la 1
U.E. Paroșeni j
In ziarul nostru din 20 

noiembrie, în articolul „Iar
na nu așteaptă — stocurile 
trebuie urgent completa
te 1“ arătam că stocurile de 
cărbune existente la acea 
dată la Uzina Electrică Pa- 
roșeni erau sub limita sta
bilită pentru perioada de 
iarnă. Interlocutorul nos
tru de atunci, ing. Alexan
dru Flaidăr ne spunea că 
trebuie impulsionate li
vrările zilnice de către 
IPCVJ pentru a se putea a- 
junge la stocul
Joi, 21 noiembrie, 
roul directorului

n or mat. 
în bi- 
IPCVJ,

manifestare a bunelor re
lații, a dorinței comune 
de a conferi noi dimensiuni 
tradiționalelor raporturi de 
colaborare prietenească, de 
a întări și mai mult con
lucrarea dintre cele două 
partide, țări și popoare.

(Continuare in pag. a 4-a)

oficiale româno - polone
diech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Polone.

Cei doi conducători de

partid și de stat și-au ma
nifestat convingerea că 
noul dialog la nivel înalt 
se va înscrie, ca un impor
tant moment în dezvolta
rea tradiționalelor rapor-

(Continuare în pag. a 4-a)

Plecarea tovarășului Wojciech Jaruzelski
J Vineri seara s-a încheiat 

izita de lucru efectuată în 
țara noastră, la invitația 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, de tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar
al Comitetului Central al

Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone.

Cei doi conducători 
partid și de 
împreună la

Tovarășii
Ceaușescu și
ruzelski au trecut în revis
tă garda de onoare.

de 
stat au sosit 
aeroport.
N i c o 1 a e 
Wojciech Ja

La scara avionului, to
varășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski și-au 
luat un călduros rămas 
bun. Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns 
mîinile cu prietenie, s-aji 
îmbrățișat. Un grup de pio
nieri au oferit buchete de 
flori.

enare d
ale comitetelor orășenești 

de partid

de
Lu-

Intr-un climat de pro
fundă exigență comunis
tă, ieri au avut loc ple
nare de activ ale comi
tetelor orășenești 
partid din Petrila,
peni, Vulcan și Uricani 
și ale comitetelor comu
nale de partid din Ani- 
noasa și Bănită. Plena
rele au analizat, pe ba
za dărilor de seamă, ac
tivitatea desfășurată de 
organele și organizațiile 
de partid în perioada 
parcursă do la alegerile 
dm octombrie 1983 
pînă în prezent, 
cupările consacrate
deplmirii istoricelor ho-

și 
preo- 

în-

a'e extracție
în 
un

tii, este hotărît ca și 
continuare să mențină 
ritm sporit la extracția 
cărbunelui, pe baza res
pectării stricte a tehnolo
giilor de lucru, valorifică
rii superioare a capacități
lor de producție, a dotării 
tehnice, plasării optime a 
locurilor de muncă și în
tăririi climatului de ordi
ne și disciplină.

Florin BEJAN, 
Uricani

Vor fi impulsionate livrările
zilnice de combustibil

ing. Nicclae Vîlcea, în ur
ma discuțiilor purtate a- 
flam parțial cauzele care 
au dus la întîrzierea for-

depozit se face greoi, în- 
tr-un cuvînt transportul 
care trebuie efectuat de 
către uzină se cere „pus

Energia, problemă a noastră, a tuturor

De fapt, în primele două 
decade ale lunii în curs, 
IPCVJ nu a livrat Uzinei 
Electrice, din Paroșeni de- 
cît 17 756 tone de cărbune, 
cu o medie zilnică de 
tone, înregistrînd la zi 
minus de 32 778 tone
cărbune față de sarcina 
stabilită de comun acord 
de cele trei ministere (mi
nelor, energiei și transpor
turilor). O cifră destul de 
mare, dacă avem în vede
re consumul zilnic de căr-

888
un
de

s-au 
mult

mării stocului normat pen
tru această iarnă. Dacă la 
prepa-ația Coroe.ști 
invocat motive mai
sau mai puțin justificate 
(parcul de vagoane al uzi
nei nu este suficient pus 
Ia punct, descărcarea în

pe roate") pentru prepa- 
rația Fetrila, care în a- 
ceastă lună nu a livrat pî
nă în data de 20 decît 1500 
tone de cărbune, față de
30 000 cît are sarcină pen
tru luna noiembrie, nu 
există nici o acoperire.

Ghcorghc BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

e activ
și comunale

tărîri adoptate de Con
gresul al XlII-lea, a 
sarcinilor și indicațiilor 
trasate de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
în vederea accelerării rit
mului de dezvoltare mul
tilaterală a patriei.

Analizele întreprinse, 
dezbaterile care au avut 
loc au evidențiat expe
riența dobîndită de or
ganizațiile de partid în 
conducerea vieții politi
ce și sccial-economicc, 
maturitatea cu care se 
acționează pentru mobi
lizarea colectivelor la o 
activitate susținută pen-

trU 
nă 
te prin dezvoltarea 
tențialului 
localităților. In spirit cri
tic, pornind de la exi
gențele formulate de se
cretarul general al parti
dului la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., au 
fost reliefate și neîmpli- 
nirile din viața unor or
ganizații de partid, din 
munca unor colective, da
torită cărora au fost în
registrate rămîncri în

valorificarea depli- 
a posibilităților crea- 

po- 
productiv al

(Cont. în pag. a 2-a)

In conducerea politică a activității economice
stil de muncă dinamic, eficient

Sporirea producției-principala 
direcție de acțiune a comuniștilor

Cînd l-am întîlnit prima 
oară în mijlocul mineri
lor, în sala microcantinei, 
discutînd cu unul, cu altul, 
răspunzînd la diferite în
trebări ale minerilor, cre
deam că este doar o în
tâmplare. N-am abordat 
atunci subiectul, propunîn- 
du-ne o urmărire exactă a 
faptului. Intîmplarea s-a 
repetat însă, și la a doua 
vizită, și la a treia, și la 
a patra. Atunci ne-am con
vins; prezența zilnică în 
mijlocul minerilor, la
schimburi, este dacă nu o 
obișnuință, un adevărat 
ritual, prin care tovarășul 
loan Sav, secretarul corni- ’ 
teiului de partid al I.M. 
Bărbăteni păstrează legă
tura permanentă, concre
tă și eficientă cu toți co
muniștii, cu oamenii mi
nei. Căci în afară de întîl- 
nirile zilnice, pe care 
realizează cu minerii
intră în șut, tot obișnuită 
a devenit prezența 
tarului comitetului 
partid și în subteran,

le
ce

abataje, la locurile direct 
productive, unde oamenii 
pot arăta pe viu satisfac
țiile, bucuriile și, mai a- 
les, neajunsurile pe carele 
întîmpină în activitatea de 
producție, în efortul de 
creștere continuă a pro
ducției de cărbune. Acest) 
aspect este de altfel, unul 
dintre elementele carac
teristice ale stilului de
muncă al comitetului de 
partid pe întreprindere sau 
poate chiar cea mai efici
entă modalitate de cunoaș
tere exactă a problemelor 
oamenilor, a realității i- 
mediate în care' acționea
ză minerii pentru realiza
rea integrală a sarcinilor 
de producție. Exemplul 
secretarului comitetului de 
partid de la Bărbăteni al’ 
putea rămîne doar o sim
plă luare la cunoștință 
despre problemele cu care 
se confruntă oamenii în

secre- 
de 
în

Gh. CHIRVASA

(Continuare în pag. a 2-a)
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DISCIPLINA MUNCII

37 lit. i

a 
muncă ?
organul

r din Legea 5/78.
Directorul unității, pen- 
personalul de execuție 
schema funcțională a

de 
ca- 

în 
caz,

confir-

al con- 
muncii 
condu- 

art.
39

Șcful de echipă Constantin Nazarie și electricianul 
Ștefan Biliboc efectuează un minuțios control al echi
pamentului electronic de comandă a mașinii de ex
tracție de la putui cu schip al I.M. Lupeni.

Foto: Gh. OLTEANU

Plenare de activ
(Urinare din pag. 1)

urmă față de sarcinile de 
plan. S-a desprins necesi
tatea intensificării efortu
rilor comitetelor orășenești 
și comunale, a comitetelor 
de partid din întreprinderi, 
a birourilor organizațiilor 
de bază, a tuturor comu
niștilor. pentru afirmarea 
mai pregnantă a spiritu
lui de înaltă responsabi
litate față de îndeplinirea 
sarcinilor, a inițiativei co
muniste, a combativității 
față de neajunsuri. Prin- 
tr-o activitate susținută, 
organele și organizațiile de 
partid sînt chemate să 
asigure înfăptuirea neabă
tută a măsurilor stabili
te, pe locuri de muncă și 
schimburi, în vederea 
creșterii realizărilor zilni
ce, a productivității mun
cii, pentru îmbunătățirea 
calității produselor 
ducerea continuă a 
ielilor materiale și 
producție. In toate 
domenii. Unitățile
mice din Valea Jiului — 
mai cu seamă întreprinde
rile miniere — dispun de 

inter- 
la 
Și

revine organizațiilor oră
șenești de partid ca o prin
cipală îndatorire să spo
rească preocupările pen - 
tru obținerea unor reali
zări economice superioare, 
pentru înregistrarea 
nor importante creșteri 
conomice cantitative 
calitative.

Plenarele de activ
adoptat măsuri politice, 
tehnico-economice și socia
le, orientînd activitatea de 
viitor spre 
astfel ca încă din
final de an și apoi pe 
parcursul anului 1986 
cincinalului următor 
calitățile Văii Jiului 
contribuie cu o participa
re mult sporită la creșterea 
producției de cărbune, la 
întărirea economică a pa
triei, la accelerarea ritmu
lui de progres și înflorirea 
continuă a României soci
aliste.

u-
e-
Și

au

noi realizări.
acest 

tot 
Și 

lo- 
să

Intrucît în practica des
facerii disciplinare a 
contractului de muncă u- 
nele chestiuni de procedu
ră continuă să ridice pro
bleme, vom încerca să -a- 
ducem lămuriri în cîteva 
din acestea, mai importan
te, cu exemple din practi
ca judecătoriei Petroșani.

1. O primă chestiune i 
care sînt organele compe
tente să decidă și dispună 
desfacerea disciplinară 
contractului de

In principiu,
competent să decidă asu
pra încadrării în muncă 
este competent să decidă și 
asupra desfacerii contrac
tului de muncă din iniția
tiva unității — potrivit art. 
41 lit. j și art. 64 lit. x 
aliniat final din Legea 
5/78. art. 130 Codul mun
cii, exceptînd cazurile de 
desfacere prevăzute de art. 
64 lit. t din Legea 5/78, așa 
cum se va vedea.

a) In cazul defacerii con
tractului de muncă în baza 
art. 130 al. 1 lit. i din Co
dul muncii — pentru a- 
bateri grave sau încălcări 
repetate ale obligațiilor de 
muncă și normelor de com
portament în unitate — or
ganele competente să de
cidă, sînt

• Adunarea oamenilor 
muncii pe secții, ateliere 
sau formații de lucru, po
trivit art. 64 lit. x 
nai) pentru întreg 
naiul muncitor (de 
ție) al acestora. Pe
și în îndeplinirea acestei 
hotărîri, directorul unită
ții emite dispoziția de des
facere a contractului de 
muncă ce trebuie să cu
prindă, în mod obligatoriu: 
motivele desfacerii, teme
iul legal, organele la care

măsura desfacerii poate fi 
atacată precum și terme
nele legale de atac. In 
practică, emiterea acestei 
dispoziții a conducătorului 
se face, frecvent, anterior 
luării hotărîrii de către a- 
dunare. Reproducem, în 
acest sens, din sentința 
1778/85, privind contesta
ția introdusă la judecăto
rie de către Ștefan Z. i 
împotriva deciziei de des
facere a contractului de 
muncă emisă de directorul 
I.M. Uricani: „Desfacerea 
contractului de muncă s-a 
făcut potrivit art. 130 al. 1

viciu — potrivit art. 
din Legea 5/78.

• Biroul executiv 
siliului oamenilor 
pentru cadrele de 
cere neprevăzute la 
37 lit. i, potrivit art. 
lit.

tru 
din 
unității (servicii, secții, bi
rouri etc.) și alt personal 
neprevăzut în competența 
organelor de conducere 
colectivă, conform art. 41 
lit. j din Legea 5/78 și art. 
130 (2) c.m.

CABINET JURIDIC

(al. fi- 
perso- 
execu- 

baza

și re- 
cheltu- 

de 
aceste 
econo-

lit i din Codul muncii, la 
data de 2 martie 1985.
La data de 6 mai 1985 a- 
baterile persoanei încadra
te, constînd în 32 absențe 
nemotivate, au fost discu
tate în adunarea oameni
lor muncii din cadrul sec
torului VIII, hotărîndu-se 
menținerea deciziei de 
desfacere a contractului de 
muncă potrivit art. 64 lit. x 
din Legea 5/78“.

Deși neprocedurală — 
practica aceasta fiind con
trară prevederilor art. 64 
lit. x din Legea 5/78 și, 
deci, lovitură de nulitate 
absolută — confirmarea ul
terioară de către adunare a 
dispoziției de desfacere a 
contractului, dată de con
ducător, o validează.

• Consiliul oamenilor 
muncii din unitate, pentru 
personalul de conducere a 
uzinelor, fabricilor, șanti
erelor, exploatărilor și 
alte unități, precum și șe
filor de secție și de ser-

importante resurse 
ne încă nevalorificate 
nivelul posibilităților,

Lu- 
spi- 
apa

Răspundem 
cititorilor

GRAUR VASILE, 
peni: Faptul că lingă 
talul din oraș curge
potabilă, dintr-o conduc
tă spartă, probabil nu în
semnează că trebuie 
reparăm noi, ci EGCL Lu
peni. Invităm specialiștii 
întreprinderii, și pe a- 
ceastă cale, să intervină în 
locul cu pricina și să ne 
comunice cînd au terminat 
remedierea.

PAUL AVRAMESCU. 
Petroșani: Videoteca, al
cărui elogiu încercați să-l 
faceți, și-a încetat existen
ța de mai multă vreme. 
Este bine să știți că la ci
nematografe se pot vedea 
filme cu valoare artistică 
recunoscută, apreciate de 
spectatori.

s-o

(

Sporirea producției

• Organul ierarhic su
perior pentru personalul 
cu funcții de conducere 
pentru care hotărăște În
cadrarea în muncă.

Astfel, reținîndu-se a- 
bateri repetate în îndepli
nirea obligațiilor de ser
viciu și comportare necd- 
respunzătoare în relațiile 
cu membrii colectivului de 
muncă, vînzătorului Tudo- 
rel V. de la magazinul 
CPVILF 43 Petroșani, în 
baza art. 130 al. 1 lit. i 
din Codul muncii, condu
cătorul I.J.L.F. Deva i-a 
desfăcut contractul de 
muncă, decizie menținută 
de instanță (prin sentin
ța civilă 909/85).

b In cazul desfacerii 
contractului de muncă pen
tru abaterile deosebit de 
grave, prevăzute de 
art. 64 lit. t din Legea 
5/78, pentru eliberarea din 
funcție a cadrelor din con
ducerea unității ori desfa
cerea contractului 
restul personalului, 
petența de decizie 
ne în exclusivitate 
rii

'Urmare <im pag. I)

activitatea de producție 
sau chiar în familie, dacă 
acest exemplu nu ar fi ur
mat de toți membrii birou
lui comitetului sau de toa
te cadrele de conducere din 
întreprindere, care nu nu
mai că află prin discuția 
directă cu oamenii anumi
te aspecte, ci urmăresc în
deaproape și 
unor măsuri ce 
dament tocmai 
necazuri ale
De altfel, așa cum ne asi
gura secretarul comitetu
lui de partid pe întreprin- 
dere, toate aceste 
cu oamenii constituie 
mente esențiale ale 
preocupări constante 
tru depistarea tuturor 
blemclor ce influențează în 
mod negativ producția de 
cărbune și bineînțeles pen
tru consolidarea unei ba
ze de acțiune a comitetu
lui de partid, a birourilor 
organizațiilor de bază și a 
consiliului oamenilor mun
cii pentru înlăturarea tu-

vor 
nu 

as-
lu-
ca-

finalizarea 
au ca fun- 
aceste mici 
oamenilor.

discuții 
ele- 
unei 
pen- 
pro-

turor situațiilor necores
punzătoare.

Așa cum se știe, la mi
na Bărbăteni au existat 
greutăți și probabil 
mai exista, nimeni 
poate garanta nici un 
pect, nici altul, însă 
crul cel mai important
re trebuie avut în vedere 
este faptul că aici condu
cerea politică a activită
ții de producție se exerci
tă nemijlocit, avînd ca 
punct de plecare o cunoaș
tere temeinică a realități
lor din întreprindere, a 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor, a problemelor ce-i 
frămîntă, iar ea modalita
te de materializare — ac
țiunea directă, antrenarea 
tuturor membrilor comite
tului în mobilizarea co
lectivului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Es.te 
demn de reținut că prin 
acțiunea energetică a or
ganelor și organizațiilor de 
partid pentru îmbunătă
țirea plasării efectivelor 
în cărbune și întărirea stă-

rii disciplinare, numărul 
de posturi în cărbune a 
crescut de la 311 la 375, iar 
numărul absențelor ne- 
moiivate a scăzut in pro
porție de 50 la sută. Și a- 
leasta intr-un timp rela
tiv scurt.

De fapt efectele acțiunii 
comitetului de partid 
intrepr ndere, a 
lor organizațiilor de 
— merite deosebite 
venind secretarilor 
riu Sibișan, Ion Cășuneanu, 
Carol Tivorac, Tudor Mo- 
canu și Ion Lițcan — s-au 
văzut imediat, mina 
băteni încheind luna 
tocmbrie cu un plus 
2037 
luna 
plus 
ne.

Desigur, așa cum afirma 
tovarășul loan Sav, în a- 
tenția comitetului _ de 
partid pe întreprindere, a 
birourilor organizațiilor 
de bază va sta în continua
re perfecționarea stilului 
de conducere politică a 
activității de producție.

pentru 
com- 

aparți- 
adună-

generale a oamenilor 
muncii pe unitate sau — 
între ședințele în plen ale 
acesteia — adunării oame
nilor muncii pe secții, a-

teliere și alte unități 
producție similare, din 
re face parte persoana 
cauză. In acest ultim 
hotărîrea trebuie
mată de adunarea genera
lă a oamenilor muncii pe 
întreaga unitate.

2. Hotărîrile adunărilor 
oamenilor muncii se iau 
în urma propunerilor mo
tivate, cu respectarea drep
tului de apărare a celui în 
cauză, din partea conducă
torului unității aparțină
toare.

Pentru valabilitatea lor 
se cere majoritatea votu
rilor — abținerile consi- 
derîndu-se vpt negativ — 
indiferent temeiul desface
rii contractului — art. 130 
al. 1 lit. i < 
art. 64 lit. x 
5/78 ori art. 
aceeași lege.

• In cazul 
narea generală sau 
secții, ateliere etc. 
aplicarea sancțiunii în te
meiul art. 64 lit. t. nu se 
mai poate relua procedu
ra instituită de 
Codul muncii — situație 
posibilă numai în cazul în 
care adunarea generală nu 
s-a pronunțat sau a încre
dințat sarcina desfacerii, 
organelor de conducere a 
unității — hotărîrile a- 
dunării, în temeiul art. 
64 lit. t fiind definitive.

• împotriva hotărîrii de 
desfacere a contractului de 
muncă în temeiul art. 130 
lit. i din Codul muncii se 
poate introduce contestație 
la judecătorie sau pentru 
cadrele cu funcții de con
ducere, la organul ierar
hic superior, ca organ de 
jurisdicție, în termen de 
30 zile de la comunicarea 
în scris a deciziei dp.. •• !es- 
facere. Hotărîrile adu
nării în baza art. 64 lit. t 
din Legea 5/78 fiind defU 
nitive, nu pot fi atacate, 
dar pot fi retractate de 
către aceeași adunare.

coroborat cu 
: din Legea 

64 lit. t din

în care adu- 
pe 

refuză

David MAMO

pe 
birouri- 

bază
re-

Tibe-

Băr-
oc- 

de 
, iar 

un
tone de cărbune, 
aceasta avînd 
la zi de peste 1800 to-

Vor fi impulsionate livrările 
zilnice de combustibil

(Urmare din pag. D

bunc, care la uzină se ri
dică la 1500 de tone, iar 
începînd din luna decem
brie acesta aproape că se 
va dubla, prin punerea în 
funcțiune a noiler sisteme 
(ie preparare a plaiului de 
cărbune la cazanul nr. 1

Am constatat la fața lo • 
cului că situația < xislenlă 
la acea dată nu era cu
noscută in totalitate de
conducerea lPCVJ-ului, dar 
apelînd la statistici, s-a 
ajuns la concluzia că în 
ultima pai te a lunii tre
buie impusionate livrări
le zilnice pentru a recupe
ra o parte din minusul în
registrat la zi. In final, 
directorul lPCVJ-ului, ne

spunea: „Avem posibilita
tea să asigurăm, începînd 
de mîine (vineri, 22 no
iembrie — n.r.), cu livrări
le zilnice de la Coroești la 
1500—1600 tone pe zi, pen
tru aceasta însă, depozitul 
de combustibil al uzinei 
sa-și îmbunătățească ac
tivitatea de transport. Tot
odată, de la Ptmla vom 
dirija zilnic spre uzină 
500—600 tone de cărbune 
pe zi, ajungînd în acest fel 
la o medie zilnică de 
2000—220') tone de cărbune. 
Intr-un cuvint, pînă la 
sl'îr.șitul acestei luni vom 
completa o bună parte 
din stocul uzinei, astfel in
cit pe timpul iernii să 
nu aibă probleme din 
lipsă de combustibil".

I
I

I
I
I
l

CONSTKi. C|. ll .NUL in 
cartierul Aeroport din Pe
troșani au început lucrări
le de construcție a blocu
lui D, care va avea 6 
tronsoane cu cîte 10 apar
tamente. Blocul D este 
amplasat în marginea car
tierului, aproape de plat
forma industrială Livezeni 
și are termen de dare 
folosința trimestrul 
al anului viitor. (V.S.)

în 
I

SIMPOZION. In cadrul 
unor întîlniri cu publicul, 
la cinematograful „Retezat" 
din Uricani este progra
mat pentru azi un simpo
zion cinematografic inti
tulat „Unirea — simțire 
milenară". Cu această o- 
cazie se vor prezenta fil
mele „Horea" și „Pentru 
patrie". (FI. Bejan, Uricani)

ÎNSCRIERI. Școala popu
lară de artă din Petroșani 
primește înscrieri pentru 
cursurile de pian și foto, 
înscrierile se fac zilnic, în-

tre orele 8—15, la sediul
instituției. (M.B.)

EXEMPLU. Joi, 21 
iembrie a.c. Ora 17,05. 
tobuzul 31 
volan Ion 
Petroșani) 
din piața 
Petroșani.
umple, șoferul eliberînd bi
lete de călătorie tuturor 
pasagerilor. Un fapt 
resc în aparență, și
adevărat model de condu
ită și exemplu de urmat 
de către alți conducători

no- 
Au-
(laI1D 8170

Nițaru — l.T.A. 
oprește in stația 
agroalimentară

Autobuzul se

fi-
un

auto de la l.T.A. Petro
șani. (A.T.)

SPECTACOL. Luni, 25 
octombrie, la orele 17 și 
20, Casa de cultură din Pe
troșani găzduiește un spec
tacol de muzică rock, sus
ținut de grupul vocal- 
instrumental „Mass me
dia", din Alba Iulia. For
mația, laureată a Festiva
lului național „Cîntarea 
României", premiata la 
festivalurile de muzică 
rock de la Costinești, Cra
iova și Rm. Vîlcea, are 
ca invitat pe cunoscutul in-

terpret de muzică folk Vali 
Șerban. (M.B.)

JIUL — TIRNAVELE 
BLAJ, 2—0. Pe sta
dionul din orașul Blaj a 
avut loc meciul dintre 
echipele Tîrnavele Blaj și 
Jiul Petroșani, contînd, în 
cadrul „Daciadei", 
calificarea într-o 
superioară a Cupei Româ
niei la fotbal, ediția 1985— 
1986. Meciul a fost cîștigat 
cu scorul de 2—0 de echi
pa Jiul. (V.S.)

EXCURSIE. Filiala O.J.T. 
Petroșani organizează, în

perioada 2—15 ianuarie 1 
1986, o nouă excursie în 
U.R.S.S. pe traseul Mosco- I 
va — Tașkent — Samar- | 
când — Buhara — Baeu — 
Tbilisi — Moscova. Trans
portul se face eu avionul, 
iar înscrierile la
lialei din Petroșani, 
la 30 decembrie a.c.

pentru 
etapă

I 
I
I

sediul fi- 
pînă

(G.C.)

Rubrică realizată 
STRAUT
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Recital de poezie și muzică la Teatrul de stat

cu 
gîn- 

in ființa 
colum- 
limbii

„adu-

Din molcomele plaiuri 
ale dulcei Bucovine s-a 
ridicat înu u corola roraă- 
mâneștii simțiri Emineșcu, 
cel care a sculptat 
neasemuită văpaie 
duri și doruri 
noastră, înălțînd 
nă nepieritoare 
strămoșești.

Cuvintele curg 
cînd cîntări, mulțime", 
dominînd timpul și spa
țiul cu acea seninătate a 
geniului ridicat deasupra 
clipei. Și n-a fost și nu 
este nimic mai românesc 
și mai frumos în litera
tura noastră decît mo
numentul viu de limbă 
și cultură reprezentînd 
creația eminesciană.

Răscolitorul spectacol 
de poezie și muzică „Din
tre sute de catarge", mon
tat recent pe scena Tea
trului de stat „Valea Țiu
lui" a făcut încă o dată 
dovada puterii de creație 
a actorului Florin Plaur 
care, căutînd cu migală 
prin rafturile biblioteci-

Notă

Refuzul
Era vineri, 15 noiembrie, 

ora 9. Autobuzul de Pe- 
trila, cu numărul de cir
culație 31 HD 8567 era o- 
prit în stația Hermes din 
Petroșani. In fața lui, 
dinspre trecerea de pie
toni, o femeie în vîrstă, 
cu mîinile încărcate cu sa
coșe, alerga pe șosea în- 
cercînd să-1 înduplece pe 
șofer S-o aștepte. Și a 
așteptat’ pînă femeia a a- 
juns la cîțiva metri de 
mașină,1 a închis ușile și 
zîmbind a pornit din loc 
lăsînd femeia în stație. Cît 
cinism'!' Autobuzul era a- 
proape gol

De pe marginea drumu
lui un pieton anonim i-a 
făcut semn arătîndu-i că 
are obrazul gros. Șoferul 
s-a înfuriat și a început să 
gesticuleze. Oare s-a gîndit 
cum ar reacționa dacă, 
stînd la rînd. vînzătoărea 
ar refuza să-l servească, 
așa eum a refuzat el fe
meia care și-a scos sufle
tul alergând ?

Creșterea productivității muncii
(Urmare clin pag. 1)

productivității muncii. Pe 
prim plan este situată in
troducerea progresului teh
nic, unde un rol important 
revine unităților de cer
cetare științifică, ingine
rie tehnologică și de
proiectare, care au ca
sarcină deosebită, printre 
altele, proiectarea și rea
lizarea de mașini, utilaje 
și instalații cu performan
țe tehnico-funcționale ri
dicate. de înaltă produc
tivitate, care să asigure 
reducerea substanțială a 
consumurilor materiale și 
energetice, precum și a e- 
fortului fizic al personalu
lui muncitor.

Alte direcții de acțiune 
prevăzute în proiectul de 
lege : organizarea produc
ției și a muncii; norma
rea producției și a muncii 
care trebuie să asigure uti
lizarea integrală a capaci
tăților de producție la pa
rametrii tehnico-econo- 
mici stabiliți; perfecționa
rea pregătirii profesionale

lor, a adus pe scenă poe
zia, recitalul înscriin- 
du-se ca un adevărat fapt 
de cultură in peisajul Pe- 
troșaniului literar.

Un spectacol de poezie 
și muzică — adevărată de
monstrație de cunoaștere 
în profunzime a creației 
eminesciene. Conceput u- 
nitar, a pus în valoare 
poezia filosofică, versu
rile fiind alese, în majo
ritatea lor, dintre creați
ile publicate postum. în
gemănate firesc cu su
netele pianului, cuvinte
le, în curgerea lor prin 
timp, au creat o nouă și 
fascinantă lume a artei, 
a ceea ce înseamnă ro
mânesc și universal în 
creația „Luceafărului"

Nestematele muzicale 
din creația lui Bach, E- 
nescu. Chopin, Rahma- 
ninov, Grieg, Olah, Men
delssohn. Beethoven, 
mai bine de două sute de 
ani de muzică interpre
tată pe scenă cu sensibi
litate și acuratețe stilis

Sfatul medicului

Preveniți gripa !
Gripa este o boală con

tagioasă virotică, cu o 
mare putere de răspîndi- 
re în rîndul populației. Se 
caracterizează prin debut 
brusc, frison și febră (39— 
40 grade) ce durează 3—5 
zile, dureri de cap, dureri 
musculare, pboseală mar
cată, dureri în globii o- 
culari. De asemenea. e- 
xistă o serie de semne res
piratorii care, uneori, pot 
însă lipsi: rinoree (secre
ția nazală abundentă), ră- 
gușeală, tuse frecventă us
cată, obositoare, dureri to
racice. De regulă se con
stată lipsa poftei de mîn- 
care, grețuri și alte tulbu
rări digestive, simptome 
care. în ansamblu. sînt 
urmate în perioada de 
convalescență de astenie (o- 
boseală) al cărei grad de 
intensitate este mai mare 
la copii, vîrstnici, gravide, 
bolnavi cronici.

Menționăm că nu există 
un tratament care să vizeze 
virusul gripal. Pentru cal

a personalului muncitor; 
planificarea și urmărirea 
realizării sarcinilor de 
creștere a productivității 
muncii. Totodată proiectul 
de lege evidențiază atribu
țiile și răspunderile care 
revin in această direcție 
organelor de conducere co
lectivă și personalului din 
conducerea întreprinderi
lor, centralelor, ministe
relor, celorlalte organe cen
trale și locale, sindicate
lor, tuturor oamenilor
muncii.

Pentru colectivele între
prinderilor economice, ale 
institutelor de cercetări și 
proiectări care își desfă
șoară activitatea în muni
cipiul nostru, noul proiect 
de lege creează un cadru 
larg de afirmare, de stimu
lare puternică a spiritului 
lor de răspundere pen
tru aplicarea fermă și res
pectarea strictă a regle
mentărilor legale privind 
creșterea productivității 
muncii, perfecționarea or
ganizării și normării pro
ducției și a muncii.

Valea Jiului dispune de 

Alexan-
Școa- 

din 
grăi- 
sim- 
Emi-

tică de Adina 
drescu, profesor la 
la generală nr. 1 
Petroșani, au dat o 
toare dovadă — prin 
bioză cu creația lui
nescu — de ceea ce în
seamnă. de fapt, ideea de 
românesc în patrimoniul 
culturii universale.

Un spectacol de care 
era nevoie, jucat din 
păcate numai la Petro
șani pe scena teatrului, 
întrucît nici un alt așeză- 
mînt de cultură din Va
lea Jiului nu oferă con
diții pentru susținerea 
lui.

Și cîtă nevoie este ca 
tinerii să cunoască bine 
ce înseamnă pentru cul
tura noastră, Emineșcu 1

Un spectacol, care, 
spunem noi, se adresea
ză în primul rînd tineri
lor și care, în nici un 
caz, nu trebuie lăsat în 
afara afișului, după nu
mai opt reprezentații. 
(H.D.)

marea durerilor muscula
re, combaterea febrei, se 
recomandă să folosiți cea
iuri calde, vitamina C, 
piramidon, aspirină. Aceste 
indicații sînt valabile pînă 
la consultul medicului de
oarece tratamentul corect 
al acestei boli și al com
plicațiilor sale (pulmonare, 
cardiovasculare, neurolo
gice) poate fi stabilit nu
mai de către medicul cu
rant.

In concluzie, la primele 
semne de boală adresați-vă 
medicului.

Nu faceți și nu primiți 
vizite ! Țineți batista la 
gură cînd tușiți sau strănu
tați pentru a nu răspîndi 
în jurul dumneavoastră 
virusul gripei (perioada de 
la infectare pînă la apari
ția primelor semne este 
de 1—3 zile, știind că in
fectarea se face pe .-ale res
piratorie) ! Evitați aglome
rările și nu vă tratati sin
guri !

Dr. lakab LUMINIȚA

o bogată zestre tehnică în 
continuă dezvoltare, care 
poate și trebuie să fie fo
losită intensiv, eficient în 
spiritul noilor prevederi 
legale, are oameni bine pre
gătiți profesional, capabili 
să ridice continuu nivelul 
productivității muncii, iar 
specialiștii, cadrele tehni
ce,. organele colective. de 
conducere ale întreprinde
rilor și organizațiile de 
sindicat, sub conducerea 
organizațiilor de partid, 
au făcut deseori dovada 
unei angajări plenare, de
pline, ir. domeniul îmbu
nătățirii organizării și nor
mării producției și a mun
cii.

Toate acestea însă, tre
buie mai bine valorificate 
pentru aplicarea cu fer
mitate a prevederilor nou
lui proiect de lege, pen
tru creștet ea mai puterni
că a productivității mun
cii — factor hotărîtor al 
dezvoltării intensive a 
economiei naționale, al 
creșterii eficienței econo
mice în anul viitor și in 
noul cincinal 1986—1990.

TELEX DE PRODUCȚIE
• Argumente temeinice pentru producția viitoare: planul la pregătiri a fost 

depășit cu peste 2 000 metri liniari. • „Ofensiva" mecanizării: volumul căr
bunelui transportat pe benzi s-a dublat în acest an, iar producția obținută prin
tăierea mecanizată va crește, în curînd. do cinci ori • Frontaliștii Iui Constantin
Ciocan (sectorul VIII), între care cei mai harnici sînt Vasile Marin, Ilie Badea,
Vasile Murgu, loan Grigore, au încheiat primele două decade ale lui noiembrie cu 
un plus de peste 200 de tone • La atelierul mecanic al minei se află în fază de 
finalizare primul stand de probă pentru încercarea, în sarcină, a utilajelor repa
rate cu piese recondiționate. Se asigură, astfel, o verificare a calității lucrărilor 
efectuate, înainte de introducerea instalațiilor în subteran.

Cu simplitate, despre un record
Cum se obține un record de producție? 

Se ia un complex mecanizat, care se 
transportă pînă la frontal. Acolo monta
rea se încredințează echipei „service" a 
minei, ceea ce echivalează, din start, cu 
lucrul bine făcut. Mai departe, complexul 
se dă pe mîinile măiastre și harnice ale 
brigadierului Gheorghe Buhuțan și ale 
ortacilor săi, din sectorul VI. Care știu 
cum să-i dea de lucru. Se obțin 11940 de 
tone în prima lună de funcționare, 12 880 
de tone în cea de-a doua. Cu vîrfuri re
cord de 17 tone pe post.

Ar fi simplu să fie așa. Lucrurile sînt 
mult mai dificile, mult mai... complexe. 
Mai cu efort. Dar ceea ce ni s-a părut în
că „un record" în spusele -brigadierului 
Gheorghe Buhuțan a fost tocmai această 
simplitate cu care ne-a povestit istoria 
recordului de producție realizat de el și 
tovarășii săi de muncă.

Biografii in cărbune

Opt ore, inginer
Cînd il întrebi pe Marin Matei din sec

torul VIII cum a fost cu șutul Iui de in
giner, îți explică ușor amuzat: de abia 
ajunsese acasă, cînd a fost chemat din 
nou la mină. Era nevoie de el, artificie
rul de pe schimbul acela se îmbolnăvise. 
La vestiar, hainele îi erau încă umede, nil 
fusese timp suficient să se usuce. Și atunci, 
i s-a împrumutat un echipament de in
giner. Așa a pușcat, unde era nevoie, în 
frontul ele cărbune. încă un schimb, în 
prelungirea precedentului.

Credem că zîmbetul artificierului Ma
rin Matei, cînd povestește întâmplarea, îi 
ascunde modestia. Pentru că nu de rare
ori cînd necesitățile au impus-o, el a fă
cut schimburi suplimentare, pentru a crea 
front de lucru brigăzilor. Altminteri, se 
poartă eum îi e portul: ca un brav miner, 
ca un conștiincios artificier.

Interviu fulger

Minutul de cărbune
— Traian Borșa, îmi a- 

cordați un interviu fulger?
— Dar să fie fulger, pen

tru că în brigada mea mi
nutele contează I

— Cum a fost în con
cediu ?

— Păi, bine, ca la Her- 
culane. Izvoare cîte vrei, 
piscină, tratament, iar cînd 
treceam do la un loc la 
altul, cînd făceam revirul 
cum ar veni, vedeam că 
împrejurimile sînt tot a- 
tît de frumoase ca aici, 
la noi, pe Vale. Și nu atî- 
ta lume ca Ia Mangalia sau 
Felix..

— înțeleg deci că...
— Da. din 1976 încoace 

ne petrecem în fiecare an 
concediu] într-o altă sta
țiune, cu bilete de la mi
nă.

— „Ne petrecem"... ?
— Sigur, eu, soția, băia

tul, cele două fote. E drept, 
anul ăsta n-au mers cu 
noi. Ce vreți, școala ? E 
șutul lor. musai să nu facă 
nemotivate !

— Despre băiat, despre 
Traian, am auzit lucruri 
bune de Ia școală. Dar 
fetele ?

— E drept, puștiul „a in
trat pe plan" cu notele, a- 
eum, în clasa a IX-a. Dar 
mai are pînă șă fie în 
frunte, așa cum îi stă bine 
unui Borșa. Fotele ? Ana 
o în clasa a X-a, Maria la 
profesională, so califică 
pentru Fabrica de stîlpi, de 
aici, din Vulcan, în cu
rînd o să-i dea tatălui e-

ZIG-ZAG ZIG-ZAG
• Poșta a adus in aceste 

zile, pe adresa ortacilor, 
ilustrate eu imagini din 
Hereulane și Soveja, pur
tând semnăturile scinna- 
listului Vasile Filimon, 
Ioan Bodescu, artificieri
lor Grigore Cazimir și 
Dumitru Marciuc. Expli
cația e simplă: expedito
rii își petrec concediul in 
aceste stațilfni. La fel ca 
ceilalți 165 de tovarăși de

Astăzi: V U L C A N

lemente pentru susținerile 
din 'abataje.

— Fiind un interviu 
fulger, nu vă mai întreb 
cum ați obținut, cu orta
cii, locul I între formațiile 
de mineri din Vale, care 
lucrează în abataje came
ră. Dar pentru că mi-ați 
atras atenția că în briga
da Borșa minutele contea
ză, vă rog să-mi spuneți cît 
valorează. în cărbune, ce
le două minute cît am 
discutat.

— Socotiți și dumnea
voastră: am ocupat locul 
I dînd pesto plan, anul 
trecut. 12 500 de tone.

N.A. Am calculat: un
minut din „viața" de mun
că a brigăzii Borșa în
seamnă 24 de kilograme de 
cărbune peste plan.

Pentru albumul ortacilor

In brigada lui Traian Borșa, minutele au prețul 
cărbunelui.

șut, care și-au refăcut for
țele în acest an, benefici
ind de bilete pentru odih
nă și tratament în cele 
mai cunoscute și pitorești 4 
localități balneare din ța
ră. • Prin amabilitatea to
varășului Mircea Poenaru, 
directorul Liceului Indus
trial Vulcan, -transcriem, 
din cataloagele notelor bu
ne și foarte bun< .'cîteva 
nume de fii și fiice de 
mineri - Traian Borșa. Ma-

J Minerii învață |
I I
j Din subteran, în sala « 
i de clasă: o cale pe care i 
i pășesc mulți dintre mi- Ș 
i nerii Vulcanului. Un ț 
1 drum fructuos pentru i 
î producție, pentru ridi- = 
î carea nivelului profesi- i 
i onal. 72 asemenea nu- j 
i me figurează în cata- i 
î loagele liceului și ale ș 
î școlii de maiștri din ; 
i localitate. Printre frun- = 
i tașii la învățătură se i 
i numără Gheorghe Pos- I 
î tolache, Mircea Gurchi, 
î Mihai Olar, Vasile Sa- 
1 vin, Teofi) Bocsai, Cos- 
I tică Ursan.

Rubrică realizată de
Sabin BORCAN

ZIG-ZAG
rius lașcu, Corvin Stratica 
(clasa a IX-a), Daniel Bud 
(calasa a X-a), Gheorghe 
Cuinev (clasa a Xl-a), Flo
rinei Alilincăi, Brîndușa 
Macovei (clasa a XI l-a). 
Cum s-ar spune, mici „bri
gadieri" fruntași în abata
jele școlare. • Noua și mo
derna popieărie a mineri
lor prinde contururi defi
nitive, pistele așteptând 
parcă apropiatele între
ceri pasionante.
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Vizita în țara noastră a
tovarășului Wojciech Jaruzelski

Ceremonia sosirii înaltului oaspete
(Urmare din pag. 1)

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, îm
podobit sărbătorește.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a salutat cu cor
dialitate pe tovarășul 
Wojciech Jaruzelski. Cei 
doi conducători de partid 
și de stat și-au strîns cu 
căldură mîinile, s-au îm
brățișat.

In întîmpinarea înaltu
lui oaspete, pe aeroport se 
aflau membri și membri 
supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C.

Convorbiri
(Urmare din pag. 1) 

turi de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, 
dintre Republica Socialis
tă România șl Republica 
Populară Polonă, dintre 
popoarele român și polo
nez.

In timpul convorbirilor, 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski au procedat la o 
informare reciprocă pri
vind activitatea și preocu
pările celor două partide 
și au avut un schimb de 
păreri referitor Ia evoluția 
raporturilor româno-polo- 
ne, precum și în legătură 
cu principalele aspecte ale 
vieții internaționale.

1 ft
In cursul după-amiezii, au 

continuat la Palatul Con
siliului de Stat, convorbi

zaCTUZlLITZlT-FZI IN

al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții 
centrale.

O gardă militară, alini
ată pe aeroport, a prezen
tat onorul. Au fost intona
te imnurile de stat ale 
Poloniei și României, în 
timp ce, în semn de sa
lut, au fost trase 21 salve 
de artilerie.

Un giup de pionieri au 
oferit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski buchete de 
flori.

Numeroși bucureșteni a- 
flați^pe aeroport au făcut

oficiale româno - polone
rile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și to
varășul Wojciech Jaru
zelski.

In timpul convorbirilor 
au fost discutate probleme 
referitoare la dezvoltarea 
colaborării româno-polone 
pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cul
tural, precum și la situa
ția internațională.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au ex
primat satisfacția față de 
rezultatele vizitei, precum 
și hotărîrea de a continua 
practica unor asemenea 
întîlniri de lucru în vede
rea analizării operative a 
problemelor privind dez
voltarea în continuare a 
relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre Re
publica Socialistă Româ

celor doi conducători de 
partid și de stat o căldu
roasă manifestare de sti
mă și prețuire, au ovațio
nat pentru prietenia ro- 
mâno-polonă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Woj
ciech Jaruzelski s-au în
dreptat, apoi, într-o mași
nă, escortată de motoci- 
eliști, spre reședința re
zervată înaltului oaspete.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Wojciech Jaruzelski, 
s-au întreținut într-o at
mosferă caldă, prietenească.

nia și Republica Populară 
Polonă, dintre popoarele 
noastre, în concordanță cu 
aspirațiile lor fundamen
tale, în interesul cauzei 
generale a socialismului șl 
progresului, al întăririi 
păcii, încrederii și conlu
crării internaționale.

In cadrul convorbirilor 
a fost reafirmată 
hotărîrea Partidului Co
munist Român și a Parti
dului Muncitoresc Unit 
Polonez, a României și 
Poloniei de a întări con
lucrarea pe arena interna
țională, pentru a-și aduce 
contribuția la soluționa
rea marilor probleme care 
confruntă omenirea.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie, înțelegere și res
pect reciproc.

In legătură cu rezultate
le vizitei și ale convorbiri
lor purtate a fost adoptat 
un comunicat comun, care 
se dă publicității.

Dejun 
oficial

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a oferit, vineri, un de
jun oficial în onoarea to
varășului Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone.

In timpul dejunului, des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaru
zelski au rostit toasturi, ur
mărite cu deosebită atenție 
de cei prezenți.

întrevedere
Tovarășul Wojciech Ja

ruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone, 
a făcut, vineri, o vizită 
protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, la Palatul 
Consiliului de Stat.

întrevederea dintre cei 
doi conducători de partid 
și de stat, premergătoare 
convorbirilor oficiale, s-a 
desfășurat într-o atmos
feră prietenească, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Anna Kareni
na : Unirea : Singur de 
cart; Paringul: Cu mîi
nile curate.

LONEA: Un șerif ex
traterestru.

ANINOASA: Acasă.
VULCAN: Piciul.
LUPENI: Rămășagul.
URICANI: Masca de 

argint:

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

I
TIRG IN PAGUBĂ

i A venit tocmai de la 
i Sarmizegetusa, la tîrgul 
; de vineri din Petroșani, 
i La volanul autovehicolu- 
i' lui 31 HD 1993, proprie- 
i tate a Cooperativei A-. 
i gricole de Producție din 
i localitatea amintită se 
! afla Aurel Alexa. In 
i caroserie, porci ai unor 
î persoane particulare, pen- 
î tru tîrg. „Tîrgul" condu- 
î cătorului auto s-a dove- 
i dit păgubitor, întrucît 
; taxarea mărfii trebuia 
i făcută prin I.T.A., nu la 
î „înțelegere". Unde-i le- 
I ge nu-i tocmeală 1

ALCOOL

: In scădere considerabi-
i lă numărul celor care se 
l mai încumetă să urce la 
i volan în stare de... im- 
; ponderabilitate. Totuși, 
i în cursul acestei săptă- 
; mîni Nicolae Bcrintea 
i (1 IID 5961) „a călcat pe 
i bec" prilej cu care a și 
ș devenit, cu această oca- 
î zie, pentru o bună pe- 
; rioadă de timp, pieton sa- 
i dea. Pînă cînd îi va tre-

TV.
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (color).
14.45 Săptămîna ' politică 

(color).
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19.20 TeleenCiclbpcdia

(parțial color).
19.45 Floarea din grădină 

(color).
Emisi une-concurs.

20.45 Film artistic:
„Pescărușul speran
ței".
(color).
Producție a studiou
rilor din R.P. Chi
neză,

22,05 Mondo vision (co
lor).

22.20 Telejurnal.

....................................1 
ce cheful de a încălca i 
prevederile regulamentu- i 
lui de circulație.

SCOR EGAL
Au rămas fără permi- î 

se de conducere patru ? 
conducători auto care = 
și-au... permis depășiri = 
neregulamentare, pericu- ; 
loase pentru participanții i 
la trafic. Intre ei se află î 
doi profesioniștii Vasile i 
Dobai (31 IID 1098) și i 
Anton Dicu (26 B 2944), î 
precum și doi amatori ; 
Titu Amza (1 HD 9647) și î 
Eugen Balogh (2 HD 8849). | 
Așadar, scorul corigenți- i 
lor în materie de condu- i 
cere este egal; departa- i 
jarea se va face după o i 
nouă examinare asupra i 
cunoștințelor teoretice și î 
practice dobîndite între i 
timp.

☆ î
Duminică, 24 noiem - !

brie a.c., au drept de cir- i 
culație autoturismele pro
prietate personală în - i 
matriculate sub număr 
CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției municipiu

lui Petroșani

Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
președintele C. C. al Partidului 

Comunist Japonez

Rezultatele întîlnirii sovieto - americane 
la nivel înalt de la Geneva 

salutate cu optimism și 
speranță de pace

TOKIO 22 (Agerprcs). — 
Din partea tovarășului 
Nicglae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului
Kenji Miyamoto, președin
tele C.C. al Partidului Co
munist Japonez, un cald 
salut prietenesc și cele 
mai bune urări de sănăta
te și noi succese în activi
tatea pe care o desfășoară 
in conducerea partidului.

Mulțumind, tovarășul 
Kenji Miyamoto a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu senti
mentele sale de înaltă sti
mă și caldă prietenie, pre
cum și cele mai bune u-

PE SCURT ■
CONSILIUL DE SECU

RITATE AL O.N.U. a a- 
probat în unanimitate pre
lungirea cu încă șase luni 
a mandatului Forței O.N.U. 
de observare a dezangajă
rii militare în zona înăl
țimilor Golan (F.N.U.O.D.),

rări de sănătate și ferici
re personală, de succese tot 
mai mari în activitatea
consacrată construirii so
cialismului în România, 
ridicării bunăstării poporu
lui român, cauzei păcii, 
destinderii și colaborării 
internaționale.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primi
rii de către tovarășul Kenji 
Miyamoto a tovarășului Ion 
Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației 
partidului nostru, care 
participă la lucrările celui 
de-al XVII-lea Congres al 
P.C.J.

PE SCURT
CONGRESUL S.U.A. A 

APROBAT bugetul NASA 
pe anul fiscal 1986, în su
mă de 7,7 miliarde dolari. 
Casa Albă solicitase Con
gresului un buget al 
NASA cu 220 de milioane 
dolari mai mare.

NAȚIUNILE UNITE 22 
(Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a decla
rat că salută spiritul de
clarației comune sovieto- 
americane cu privire la 
bilanțul întîlnirii la nivel 
înalt de la Geneva, mai 
ales hotărîrea ambelor 
părți de a căuta un teren 
comun în problemele exis
tente — transmite agenția 
TASS.

☆
PARIS 22 (Agerprcs). — 

Intr-o conferință de presă 
ținută la Paris, președinte
le Franței, Francois Mit
terrand, a salutat rezulta- 
rele reuniunii la nivel înalt 
sovieto-americane de la 
Geneva, subliniind că re
lansarea dialogului dintre 
cele două mari puteri re
prezintă un „semn de spe
ranță" pentru pace.

☆
BONN 22 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat 
publicației „Bild Zeitung", 
cancelarul vest-german 
Helmut Kohl și-a exprimat 

satisfacția față de reluarea 
dialogului „regulat și la 
toate nivelurile" între 
S.U.A. și U.R.S.S. stabilit 
la întîlnirea de la Geneva.

☆
LONDRA 22 (Agerpres). 

— La reîntoarcerea de la 
Bruxelles, unde a partici
pat la reuniunea aliaților 
NATO cu președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, pri
mul ministru al Marii Bri
tanii, Margaret Thatcher, a 
apreciat la o conferință de 
presă, că întîlnirea sovieto- 
americană la nivel înalt de 
la Geneva a fost foarte 
constructivă și dă motive 
de' speranță pentru viitor.

☆
TOKIO 22 (Agerpres). — 

Apreciem pozitiv rezulta
tele întîlnirii sovieto-ame
ricane la nivel înalt de Ia 
Geneva — a declarat, în
tr-o conferință de presă, 
primul ministru al Japoni
ei, Yasuhiro Nakasone. 
Este foarte pozitiv faptul 
că cei doi conducători au 
convenit să continue" con
sultările.

Întreprinderea minieră
Vulcan

incadreaza direct
SAU PRIN TRANSFER

— patru vulcanizatori

Informații suplimentare se primesc la
Biroul O.P.I.R., zilnic.

Mica publicitate
UN gînd frumos și „La 

mulți ani 1“ colegei și prie
tenei Pitea Angela. Dana 
și Rodica. (2334)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Luca 
Mariana, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (2333)

ANUNȚ DE FAMILIE

Pios omagiu bunului prieten
ION POPOROGU
lector universitar

la doi ani de la deces. Familia Ion Badea. (2337)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Ciochina- 
ru Leonida, eliberat de 
Institutul de Mine Petro
șani. II declar nul. (2335)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bulga- 
riu Violeta, eliberată d< 
I.C. Vulcan. O declar nu 
lă. (2336)
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