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Glorioasei aniversări 
a partidului, 

cins firea tap țelor 
de muncă

w

Lucrări «le precizie și înaltă tehnicitate în atelierele IPSRUEEMP. s

Ritmicitate în depășirea sarcinilor de planMinerii de la Lupeni dispun de o bogată zestre tehnică. Multe din abatajele minei sînt echipate cu complexe de susținere mecanizată și combină de tăiere cu care se obțin producții și productivități ridicate. Peste jumătate din producția minei se extrage din astfel de abataje, dar, condițiile geotcctonice de zăcămînt nu permit la toate locurile de muncă folosirea acestor tehnologii moderne și multe brigăzi, și de ce nu chiar sectoare, folosesc metodele de lucru clasice. Prin eforturi și strădanii susținute, minerii din aceste abataje reușesc să livreze economiei naționale însemnate cantități de cărbune suplimentar sarcinilor: de plan,.

Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă minerii sectorului I care în primul trimestru al anului au livrat peste prevederile de plan aproape 1000 tone de cărbune, deși întreaga producție a sectorului se extrage-din abataje cameră. Printre brigăzile fruntașe ale sectorului, care lună de lună raportează noi. sporuri la producția fizică de cărbune, se numără cele conduse de Va- sile Iușan, Ioan Benko și lanoși Șulumete. Printr-o bună organizare a muncii și prin respectarea tehnologiei de lucru, minerii a- cestor brigăzi au realizat în acest an productivități medii de 7—8 tone pe post, contribuind în acest fel, ia depășirea productivită

ții muncii la nivelul lectorului cu 209 kg pe post și totodată la realizarea plusului amintit mai sus.— E adevărat, e foarte greu să te mulțumești cu puțin, dar dacă condițiile de zăcămînt nu ne permit folosirea altor tehnologii de lucru, mergem și cu abataje cameră. Prin eforturi susținute, minerii sectorului nostru reușesc, în majoritatea abatajelor, să obțină productivități mai mari decît sarcinile planificate cu peste 1000 kg pe post, depășind în acest fel ritmic sarcinile de plan. Totul este să le asigurăm o aprovizionare ritmică cu lemn 'și alte materiale, iar.
Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Productivități 
sporite în abatajeIn'luna aprilie reviriment la I.M. Aninoasa. Depășind greutățile cu care s-au confruntat în primul trimestru din acest an, minerii de la Aninoasa au început încă din primele zile ale lunii, aprilie să depășească sarcinile de plan, reușind în acest fel să raporteze la zi, un plus de 670 tone de cărbune la producția fizică. Productivitatea muncii în abataje a fost depășită în nredie cu 650 kg pe post. Merite deosebite revin minerilor sectorului 1 care și-au depășit 1 sarcinile de plan cu peste 1000 de tone. 1. a rîndul lor, minerii sectorului IV, înregistrează în această lună un plus de a- proape 300 tone de cărbune.

LEGEA PRIVIND RETRIBUIREA IN ACORD
’ GLOBAL Șl IN ACORD DIRECT A 

PERSONALULUI MUNCITOR

Puternic stimulent pentru 
creșterea producției in condici 

de eficientă și calitate

Cărbune peste 
prevederiContinuînd șirul bunelor rezultate înregistrate în prințul trimestru din acest an, cînd au extras peste sarcinile de plan aproape 14 000 tone de cărbune, minerii de la Lonea și-au intensificat eforturile în luna aprilie, reușind în a- cest fel să raporteze suplimentar prevederilor de plan 2000 tone. Productivitatea muncii la nivelul întregii activități a fost superioară sarcinilor planificate în medie, în această lună și de la începutul anului, cu aproape 200 kg pe post.Cel mai mare plus îl înregistrează minerii sectorului IV care, cu cele 3544 tone ot cărbune extrase 

suplimentar în luna aprilie ; acumulează de la începutul anului un plus de 13 740 tone. Din cadrul acestui sector se remarcă brigăzile conduse de Gngore Mîn- . druț, Florea Anton și Gheorghe Lipșa. I

Rolul conducător ol organizațiilor de partid 
înfăptuit ca consecvență și responsabilitate

Pe drumul 
noului, Vechea uzină de preparare a cărbunelui din Pe- trila a debutat în actualul cincinal mai tînără ca ori- clnd. Față de Un trecut nu prea îndepărtat (insemnind înainte de '83, anul dării în funcțiune a noii instalații), preparația supune spălării cu 15 la sută mai mult cărbune brut. Din volumul total de masă minieră extrasă de minele din estul bazinului (Lonea, Pe- trila, Livezeni), preparația obține de 3 ori mai mult cărbune pentru siderurgie; din același cărbune brut, preparatorii scot mixte e- nergetice cu o putere calorică de peste 3000 Kcal/kg; în prezent, în preparație se lucrează cu productivități sporite.- In 8o s-a dat, deci, în funcțiune noua instalație (acum cu două linii de spă-

. ascendent al afirmării 
al muncii creatoaretare) care înseamnă, după cum ne spținea ing. Nicolae Tătar, șenli preparației, un nou flux ichnologic, net superior celui vechi, cu utilaje moderne, de înalt randament. Mașinile de zețaj, cuva D1SA, dispeceratul de control și comandă eiebtro- nic, cu panoul sinoptic, fabricat în țară, sînt princir palele componente ale noii instalații care, în 3 ani ajuns să funcționezi parametri proiectați, asigure o valorificare superioară a cărbunelui din estul Văii Jiului.Aceasta este ipostaza preparației Petrila la începutul noului cincinal — rod al unor investiții de multe milioane, dar și rodul pasiunii și răspunderii comuniste, al tenacității și dăruirii, muncitorești cu cart, a militat organizația

de partid, în fruntea colectivului, pentru unirea e- foi lurilor. a capacității creatoare a preparatorilor, în vederea: punerii în funcțiune și exploatării optime . a noii instalații. Pentru că au fost și greutăți, și imperfecțiuni, și locuri înguste, și nepotriviri. Atît întimpul montării cît și alrodajului, s-au iscat pro- bleme...— A fost nevoie, ne spu-a la să ne Constantin Miu, secretarul comitetului de partid, de' efortul de gîndire și acțiune al comuniștilor,, al întregului colectiv, de dăruirea și pasiunea lor pentru însușirea tehnologiilor noi, pentru stăpînirea noilor instalații, pentru a-
loan DUBEK

Legea privind retribuirea în acord global și în acord direct . personalului muncitor întregește cadrul juridic pentru dezvoltarea calitativă a întregii munci sociale.Prin conținutul său, Legea amintită constituie un document de o deosebită importanță teoretică și practică în aplicarea mai fermă a principiului soci
alist de retribuire după 
cantitatea, calitatea și im
portanța socială a muncii, corespunzător stadiului actual al dezvoltării ecpnomi- co-socială și cerințelor perfecționării mecanismului e- conomico-financjar.Principiul director înscris în Lege este de natură să asigure aplicarea corespunzătoare a orientării potrivit căreia venitul oameni
lor muncii este nelimitat 
în cazul depășirii sarcinilor 
de plan. De asemenea, în 
cazul nerealizării produc
ției planificate, se aplică 
penalități la nivelul cores
punzător cu realizările ob
ținute.Aplicarea Legii are loc într-un larg context național, corelat cu acțiunea ce se desfășoară pentru organizarea și modernizarea proceselor de producție.

Noile reglementări privind aplicarea acordului global au ca obiective fundamentale calitatea și eficiența, 
creșterea economică inten
sivă, obiectiv esențial prevăzut în documentele Congresului al XlII-lea al P.C.R.O problemă majoră înscrisă în Lege este deci 
perfecționarea organizării 
și normării care trebuie să preceadă și să asigure toate condițiile pentru aplicarea corectă și stimulativă a acordului global. Tocmai de aceea, după capitolul cu dispozițiile generale, Legea consacră un capitol din cele 5, problemelor de organizare. Buna organi
zare a activității pentru a- 
plicarea acordului global 
eSte o condiție și o premi
să a atingerii obiectivelor 
fundamentale ale Legii: ca
litatea și eficiența. „Studiind Legea se desprinde faptul că este vorba de două aspecte ale organizării și anume:

1. Organizarea aplicării 
Legii și

2. Organizarea funcțio-
Dr. ec. Kiraly ZOLTAN 

C.M.V.J.

(Continuare în pag. a 2-a)
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• Sub semnul Anului Internațional al 
Păcii • Să făurim un viitor fericit • Pen
tru triumful rațiunii <in pag. a 2-a)

SPORT (in pag. a 3-a)
(Continuare în pag. a 2-a)

) Atmosferă de șârbatoa- dublu scop: producerea 
ț re. îmbrățișări, strîngeri
1 de mină , bărbătești intre/ generații. Evocarea amin-> tirilor din anii primilor
l kilowați-oră pulsați în
i sistemul energetic nați-
I onal de Uzina electrică
j Paroșeni, care în cei 30de ani a pus la dispoziția economiei naționale 39 miliarde kWh energie e- lectrică și totodată a produs peste 1,5 miliarde Kcalorii energie termică.Fiind printre primele mocentrala din Paroșenitermocentrale construite intră în funcțiune grupul

In țară, uzina a avut un de o putere de 150 MW.

energiei electrice cu utilaje car, la vremea respectivă erau cele mai mari din țară și totodată formarea vii'oarei or cadre dezvoltai ea bazei ține e țârii.
Primul grup de

pentruenerge-Primul grup de 50 MW care a fost cuplat la sistemul energetic național în 15 aprilie 1956, ora 2,47, era la acea vreme cel mai mare grup energetic din țară. In iunie 1964 la ter

Era pruna dată cînd în i țara noastră a fost mon- J tat și pus în funcție Un 1 grup energetic de ase- ț -------- capacitate. Odată l și acest ultim ’men ea pornit grup, puterea instalată a uzinei a atins 300 MW fiind, la timpul respectiv, cea mai mare termocentrală din țară. In toți a- ceșt.i ani și în cei care au urmat, termocentrala din Paroșeni a fost o adevăra tă școal-i, de formare a
. G11. BOGDAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

Șantier de p r 1 m a v a r ă

O grădină cu multe floriAmple acțiuni gospodărești și de înfrumusețare, în curs de desfășurare în toată Valea Jiului. au cuprins și locuitorii I străzii Karl Marx din Petroșani, împreună cu lucrătoarea din cadrul Consiliului popular municipal, Doina Do- garu, ei au oferit un însu- flețitor exemplu de mobilizare și*  muncă bine organizată pentru amenajarea străzii și a cartierului în care locuiesc. La acțiunile gospodărești, desfășurate la sfîrșitul lunii martie și

începutul lunii aprilie, au luat parte 164 de cetățeni, remareîndu-se in mod deosebit familiile Arhip, Toa- der, Tornuță, Roșu, Crișan, Aioji, Anghel, Coman, Iliuță, Pop, Grecu, Bușoi, Iordache și. altele. S-au e- fectuat curățirea suprafeței carosabile a rigolelor și trotuarelor de noroi și reziduuri, săparea și aranjarea zonelor verzi, plantarea și văruirea a 60 de arbori ornamentali. Prin 
cele peste 700 ore de contribuție în muncă presta

te pînă în prezent de cetățeni, cea mai importantă arteră de circulație publică din cartier, strada Karl Marx, ,și-â schimbat înfățișarea căpălînd un aspect îngrijit și plăcut, așa cum stă bine, de altfel, unei străzi locuită în mare majoritate de muncitori hărnici.
Toma ȚAțARCA

(Continuare. în pag. a 2-a)
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Sub semnul An ui In r n o n al Pâcii

Declarația Marii Adunări Naționale, expresie 
a voinței de pace

Să făurim un viitor fericit
a poporului român
Pentru triumful rațiunii

Pe drumul ascendent 
al afirmării noului

(Urmare din pag. I)

Tinerii din Valea Jiului, plenar angajați alături de întregul popor, în procesul amplu de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate au primit cu vie satisfacție și mîndrie patriotică noile acțiuni de pace ale României socialiste, Declarația-Apel a Frontului Democrației și Unității Socialiste și Declarația Marii Adunări Naționale — vi; brante și însuflețitoare Chemări ale poporului român adresate tuturor forțelor progresiste și democratice de a face totul pentru a făuri o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră, de a trăi în pace și înțelegere deplină.In acest context, puter- n’e mobilizați de Apelul a- dresat organizațiilor progresiste și democratice de a făuri noi si noi tineret din țările europe- .
ne, S.U.A. și Canada, din

. țările de pe alte continen- 
; te — document politic a- 
! floptat de către recenta 
Plenară a C.C. al 
— noi, tinerii din

înaintareape

U.T.C.Valea Jiului, ne angajăm să nu precupețim nici un efort 
pentru ca, fiecare, la locul 
de muncă să ne îndepli
nim-exemplar sarcinile e- conomice, să milităm ne

abătut pentru continuă a României drumul luminos al comunismului.Umăr la umăr cu întreaga națiune sîntem hotărîți să facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca, patria noastră, omenirea să urce pe noi trepte de civilizație și progres, într-un climat de: pace și prietenie.Vibrantele și însuflețitoa- rele chemări adresate lumii întregi de secretarul general al partidului, tova- șul Nicolae Ceaușescu, de . a milita pentru dezarmare. pentru colaborare între popoare, pentru pace, constituie pentru noi, tinerii '.aii Jiului. mineri, constructori, cadre didactice, elevi și studenți. un imbold viu de a munci, de i bunuri materiale și spirituale, de a ne . edifica prin faptele, noastre de muncă un viitor fericit, lipsit de amenințarea armelor, un viitor în care întreaga omenire să se poată bucura de liniște, de pace. ' ' :

Orice om de bună credință își poate da seama și poate vedea cu ușurință că, dacă nu se iau măsuri serioase, concrete și operative pentru apărarea păcii, lucrurile pot lua o întorsătură nedorită, chiar ireversibilă, în situația internațională actuală. In loc de tractoare și pîine, unii produc arme In loc să măsurăm puterea economică ’n tone de cereale pe locuitor, unii își măsoară forța de distrugere în tone de explozivi pe cap de locuitor. Noi, românii, care cu eforturi și o mobilizare de excepție am pus bazele unei societăți drep- . te,, dorini din toată ființa, -să * trăim și să muncim în- tr-o lume a păcii, a destinderii și a înțelegerii. Ne bucurăm și ne umple de

mîndrie faptul că, datorită activității neobosite a secretarului general al ' partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, România socialistă este recunoscută de toate țările lumii ca o țară iubitoare de pace, angajată în lupta pentru salvgardarea păcii.Și noi, cei care muncim în subteranele Văii Jiului, ne exprimăm totala adeziune la Declarația Marii Adunări Naționale cu privire la Anul Internațional al Păcii, văzînd în aceasta încununarea dorinței din- țotdeauna a poporului român de a milita pentru o lume a .păcii, fără teama unui pericol nuclear care ar distruge viața planetei.
Icsif PRISECARU, 

miner, I.M. Aninoasa

Mihaela LUNGANA, 
secretar al Comitetului 

municipal al U.T.C.

Contribuție la creșterea 
potențialului energetic

(Urmare din pag. 1) mâneșți. Intr-adevăr,(Urtnare din pag. 1) mânești. Intr-adevăr, de -----——— ---- -—— aici au plecat cadre care . noilor cadie, care au fost acum fac cinste colectivii- prezente aproape la toate termocentralele care s-au pus în funcțiune ulterior în țară. „îmi a- mintesc cu plăcere de anii pctrecuți în mijlocul a- cestui colectiv, colectiv in care m-am format ca adevărat energetician. Trccînd după ani de zile de muncă în această uzină la Trustul energo- montaj, am întîlnit oameni, foști colegi de muncă aici, la termocentrala Mintia, Craiova, Rogojelu și alte locuri unde am pus în funcțiune asemenea

Depășirea sarcinilor de planasigură noile capacități ale sectorului care să fie capabile să preia creșterile de producție care sînt prevăzute pentru acest an.Modul cum au debutat , minerii acestui sector în luna aprilie, cînd la prima decadă raportau suplimentar sarcinilor de plan a- proape 500 tone de cărbune, arată că acest colectiv este hotărît să-și intensifice eforturile pentru a în- tîmpina cea de a 65-a a- niversare a partidului cu rezultate din cele mai bune în muncă.

(Urmare din pag. I)să respecte monografia;-ei să respecte t_____ ....de armare, a ținut să ne precizeze ing. Andrei Scn- zaconi, șeful sectorului.O atenție deosebită este acordată lucrărilor de pregătiri pentru asigurarea în permanență a liniei front active la sarcinilor și chiar nivelul acestora. Se poate spune că brigăzile conduse de Teodor Cășuneânu și loan Divriceanu. -prin lucrările pe care le execută

de nivelul peste
lui ce le-a format", mărturisea ing. Gheorghe Mi- țulescu, director general al Trustului energo-mon- taj, un om care el însuși a plecat din cadrul colectivului și care cunoaște o bună parte din sistemul energetic național.Energeticienii de la Pa- roșeni s-au angajat cu prilejul aniversării a trei decenii de activitate, ca și în viito' să depună aceleași eforturi pentru a contribui prin rezultatele muncii lor la creșterea potențialului energetic al citadele ale energeticii ro- țarii.

!

0 grădină eu multe flori Petroșani, să fie continuate și diversificate, iar Exploa-nală și locativă să asigure, cu mai multă operativitate, transportul containerelor cu reziduuri.Sînt binevenite în același scop inițiativele și gusturile rafinate ale gospodinelor care să-și afirme și să împărtășească experiența în cultivarea dc flori în preajma străzii și pe aleile de acces 1 locuințe, astfel incit întregul cartier să reprezinte pentru locuitorii săi un cadru de viață elevat.

(Urmare din pag. I)Pentru ca aspectul actual ’tarea de gospodărie cornual străzii să fie păstrat și ~completat continuu prin noi amenajări și dotări — 
ne referim, în primul rînd, 
la posibilitățile nelimitate de a o înfrumuseța prin plantări de arbori și arbuști ~u multe flori, într-o paletă coloristică atrăgătoare (liliac, tei, castani și alte specii), precum și în privința curățeniei —, este necesar ca activitățile gospodărești ale cetățenilor, sprijinite activ de deputatul lor dr. ing. Anton Ba- eu, directorul IPSRUEEM

I 
I 
I
I 
I

voile urgente ale montajelor și rodării utilajelor. Comuniștii — fie că erau inginerii Victor Chiaburu, Gheorghe Biro, Nicolae Tătar, maiștri sau șefi de echipă, preparatori său e- lectromecanici — Constantin Bodescu, Constantin Miu, Gheorghe Trușcă, Nicolae Vijdea, loan Ciur,întorși acasă de la „școala rel Niculescu, Petru Sa- ’ 
Lupeniului" au , devenit bău — au fost animatorii, instructori pentru ceilalți, prin exemplul viu al fap- , In timpul rodajului, al primelor verificări, la probele tehnologice, au făcut demonstrații practice pe utilaje, au predat lecții, împreună cu cadrele teh- nico-inginerești, la cursu-

daptări „din mers" la cerințele fluxului productiv.Intîi și întîi trebuia învățat. Cu multe luni ‘ î- naintea pornirii instalației, zeci de muncitori au fost trimiși la preparația din I.upeiii pentru a-și însuși noua tehnologie de lucru. ________  ...,____, .____ ______ ,Maiștrii și șefii de echipă Liviu cfiiș, loan Ursa, Au-
telor, ai eforturilor colective consacrate perfecționai >i. afjimării noului. De la dezbateri în adunările generale de partid, adunările U.T.C. și ședințele grupelor sindicale, de la idei- rile de ridicare a califică- le născute în cadrul sim- rii. Rolul de pionierat în luarea în stăpînire a noii instalații l-a îndeplinit un nucleu format- din cei mai inimoși comuniști, din cei mai pricepuți meseriași — Constantin Ioniță, Ioan Popescu, Viorel Rodeanu, Romeo Curetean, Alexandru Kovacs, Constantin Bușo- niu și multi alții. Ei, comuniștii, oamenii uzinei, împreună cu specialiștii furnizorului. au soluționat necazurile cu centrif ugele- prototip; ei au adus modificări ț>roiectului original al circuitului de apă, tot ei lucrează, în prezent, la modiFcarea celulelor de flotație, înlocuind sistemul de agitare clasic cu un sistem îmbunătățit, de turbo- aerație, preluat ca tate de la flotațiile nereuri neferoase.Tot prin forțele proprii, du-și propriile cadre, uzina s-a declanșat o adevărată ă devenit o școală și pentru ofensivă pentru confecțio- noua preparație Livezeni.narea din mers, din re- Cu tenacitate, cu inițiatf*'surse proprii, a axelor, cU- tivă și perseverență, colec- -plajelor, șpalturilor, a tu- tivul preparat iei pășeșteturor pieselor cerute de he- spre viitor...

o nou- de mi-

pozioanelor și dezbaterilor tehnice special organizate, de la sarcini concrete și propuneri s-a trecut la fapte. După programul de lucru la vechea instalație, oamenii au rămas încă un schimb pentru studiu pe noua instalație. S-a procedat la lărgiri de benzi, la măriri de capacități, la modificarea sistemului de acționare a diferitelor Utilaje. ' ■'Și modificările .continuă și în prezent. Pentru că O- fensiva Dentru nou, pentru perfecționare a deve- venit cuvînt de ordine. Se acționează pentru perfecționarea instalației, și concomitent a oamenilor. Instalația lucrează la parametri proiectați; prepara- ția obține bonificații pentru calitate. Perfecționîn-a devenit o școală și pentru

■;

Puternic stimulent pentru creșterea
(Urmare din pag. I)

nării unităților în condiți
ile acordului global.Intrucît art. 56 prevede că Legea se aplică începînd cu data de 1 rnai 1986, mă- , șurile legate de prima problemă sînt de. maximă importanță și uȘgență.Capitolul privind organizarea începe cu o precizare de fond, anume că 
forma de retribuire în 
acord global este genera
lă pe întreaga economie. Sînt stabilite unitățile organizatorice • potrivit specificului fiecărui sector de activitate lâ nivelul cărora se aplică forma respectivă de retribuire: formație de lucru, sector, fabri
că, mină, întreprindere etc.Capitolul amintit este în același timp o nouă dovadă 
a adîncirii democrației 
muncitorești. Formațiile de lucru se constituie pe bază de norme și normative de muncă, cu consultarea oamenilor muncii, în raport de nevoile producției și cu respectarea prevederilor din plan, dar colectivul de oameni ai muncii poate hotărî să lucreze cu un

număr mai mic de personal decît cel normat, dacă își organizează mai' • bine munca și, pe această bază, să obțină venituri mai mari. Șefii formațiilor de lucru se aleg dintre cei mai bum muncitori, maiștri, subingi- neri sau ingineri, capabili să organizeze și să condu- . că formația de lucruFidel principiilor organizării economiei socialiste, Legea stabilește încontinuare atribuțiile șirăspunderile fiecărei verigi organizatorice; la nivelul căreia se aplică acordul global.
Formației de lucru, res

pectiv se^orului (secției) 
i se încredințează unelte
le și utilajele necesare 
realizării • sarcinilor. Ea 
răspunde de utilizarea ra
țională a acestora, de în
treținerea și repararea tor.Beneficiind de tot ce este necesar, personalul forma
ției (sectorului) răspunde 
de realizarea producției 
contractate, a indicilor de 
valorificare a materiilor 
prime și a dotării tehnice, 
de calitatea produselor, de 
încadrarea în consumurile 
normate, de respectarea 
tehnologiilor de lucru a- 
probate și a normelor de 
tehnica securității muncit

Personalul din conduce
rea și aparatul funcțional 
al întreprinderii răspunde 
de realizarea tuturor sarci
nilor de plan, de buna gos
podărire a unității, de orga
nizarea și retribuirea în a- 
cord global avînd că prin
cipale obligații: defalcârea tuturor indicatorilor de plan și contractarea în acord global a întregii producții planificate; elaborarea' și aplicarea de tehnologii, norme de consum și de muncă; asigurarea a» provizionării; gospodărirea fondurilor fixe; urmărirea zilnică, control și măsuri; îmbunătățirea continuă, a structurii organizatorice și a personalului pentru creșterea conțin u ă a prodructivității. muncii ; calificarea și perfecționarea forței de muncă; aplicarea fermă a principiului socialist de repartiție.La rîndul lui, combinatul. răspunde de: nominaliza rea și acoperirea contracte (corelat cuindicatorii de plan); aprovizionare cooperare; folosirea pontențialului tehnic și uman; =ă asigure de lucru și retribuția pentru

cu toți

i producției toți; analizează și ia măsuri cînd o lună retribuția e sub 80 la sută.Capitolul III este consacrat contractării, executării, proauselor sau lucrărilor în acord global și retribuirea personalului muncitor. Acest capitol conține patru secțiuni, cupnn- zînd întregul sistem, după care se desfășoară retribuirea în acord global.Așa cum s-a subliniat și la recenta Plenară a C.C. al.P.C.R., o problemă prioritară a producției în acest an și în întregul cincinal este realizarea exemplară . 
și depășirea sarcinilor la export. Tocmai în acest scop capitolul IV al Legii se referă la stimularea su« , plimentară și creșterea răspunderii personalului pentru realizarea producției de export și a exportului.Vom încheia această prezentare cu sublinierea de mare actualitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu: 
„Trebuie să pornim per
manent de la principiul că 
m socialism nimeni nu poa
te trăi fără să muncească, 
pe seama muncii altuia... 
Trebuie să pornim de la 
cerința: „nici muncă fără 
pîine, nici pîine fără mun
că". , I '

LA PESTE 100 000 de lei se cifrează depășirea planului primului trimestru la unitatea 18 C.L.F. din Vulcan. In aceste zile, du-MAGAZIN. La Petrila, pă cum ne informa Gheor- în noul și modernul cartier ghe Floroiu, șeful unității, „Minerul" s-au dat în fo- cumpărătorilor le vor fi o- losință numeroase spații comerciale și ale cooperației meșteșugărești. In a- ceastă perioadă, au loc ample lucrări de amenajare, în vederea intrării în funcțiune a unui nou magazin alimentar cu o suprafață comercială de 1400 mp.(M.B.)

grade, iar la munte mercurul termometrului a scăzut pînă la minus 3 grade, în- registrînd temperaturi maxime de 6 grade. Și în următoarele zile vremea va continua să fie rece și vor cădea averse de ploaie și lapoviță.CULINARA. La Libră
ria „Ion Creangă" din Petroșani, au sosit 1000 de . _ ■ apă pe mp, la munte exemplare dintr-o nouă caratului de cinematecă ofe- a nțnSi stratul de zăpadă a- tc de bucate, volum menit rit de cinematograful „7 jungînd la 6 cm. Tempera- să vină în ajutorul gospo- Noicmbrie" din Petroșani tura aerului în Petroșani a dinelor tinere și nu numai ioc un^spectacbî la clubul două pelicule care s-au fost cuprinsă între 2 și 13 lor. (Al.H.)

ferite primele cantități de trufandale — castraveți și roșii de seră. (Gh.O.)TURNEU ARTISTIC. Continuă șirul de spectacole organizate de cenaclul „Orizont" al Institutului de mine pentru minerii din municipiu. Vineri a avut 1

din Uricani. In această săptămînă este programată o altă manifestare artistică la clubul din Lupeni. Pe scenă sînt prezenți de fiecare dată, interpreți a- ceeași oră, este programa- matori — studcnți, membri ai formațiilor artistice ale institutului. (Al.H.)CINEMATECA. In această săptămînă iubitorii celei de-a șaptea arte, pot să vizioneze în cadrul progra-

bucurat tie o bună aprecie
re din partea publicului spectator. Astăzi de la ora 18 rulează filmul englez „Cabotinul" iar joi, la a-tă pelicula „Două etaje de fericire", producție a studiourilor din R.P. Ungară.METEOROLOGICA, ultimele 24 de ore în Petroșani au căzut 16 1 de apă pe

In

SPECTACOL. Artiștii a- j matori de la teatrul popu- | Iar „Ana Colda" din Lu- I peni susțin în ziua de 17 a- | prilie la Petroșani, în sala casei de cultură, un interesant spectacol de varietăți intitulat „Cu cîntecul și voia bună". Spectacolul va începe la ora 19. (Al.H.)
Rubrică realizată de 

Gh. ROTEA
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Steagul roșu MARȚI, 15 APRILIE 1986

Apelul pentru pace 
al Comitetului Central al P.C.U.S.

„Pentru pace și democrație 
în America Centrală4*

: VIND Dacia 1100, stare bună (cu tablă nouă), telefon 42061. (7963) 'PIEDRUT legitimație de serviciu pe numele Drago- mir Constantin, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (7964)• PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Șinka Lidia, eliberată de IUM Petroșani. . O declar nulă.
S' X.'.PIERDUT legitimație de. Serviciu pe numele Fîță Nicolae, eliberată de TAGCMM Deva. O declar nulă. (7961)

Din lumea științei și tehnicii

MOSCOVA 14 (Agerpres). Un apel pentru triumful păcii pe planeta noastră, pentru o lume fără arme și război este conținut în chemările date publicității cu prilejul zilei de 1 Mai de Comitetul Central al P.C.U.S. Documentul — menționează agenția TASS — cheamă toate popoarele lumii să-și intensifice eforturile împotriva pericolu
Comunicatul agenției libiene 

de presă <TRIPOLI 14 (Agerpres).Biroul pentru legături externe de la Tripoli a dat publicității un comunicat în care sînt condamnate „încercările de implicare a Jamahiriei Libiene în recentele atentate împotriva intereselor americane". —informează agenția libiană de presă JANA, reluată de France Presse. „Jama-
Confruntări anti-apartheidPRETORIA 14 (Agerpres). In timpul manifestațiilor populației de culoare împotriva politicii oficiale de apartheid desfășurate la sfîrșitul săptămînii trecute, cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața — informează agențiile internaționale de presă. Cele mai puternice confruntări între demonstranți și poliție au fost semnalate în zona Durban, unde, de altfel, au fost înregistrate și cele mai multe victime.Din Johannesburg, a- genția France Presse infor

Proteste ale opiniei 
publice danezeCOPENHAGA 14 (Agerpres). Comitetul de colaborare pentru pace și securitate din Danemarca a a- dreșat un apel Statelor U- nite ale Americii și Uniunii Sovietice să, nU efectueze experiențe nucleare în perioada premergătoare în- tîlnirii sovieto-americane la nivel înalt. Forumul a- cestei organizații daneze, reunit la Copenhaga, și-a exprimat neliniștea față de faptul că S.U.A. au ignorat moratoriul unilateral declarat de U.R.S.Ș. asupra oricăror experiențe nucleare.

’•ai a a-a a a a a a a a a a a a a a a a a ia a a a ■ ■ a a a ■ ■ ■ a a nan ■ a ■ a a a a i a aaaaaa a aa aaa a a a a a a a a aaa ai a a a a aaaaaa aa a a aaaai aaa a a a aa a a a a aa a a a a a a ta

„S.U.A. și C.E.E., în pragul unui război economic* 4După hotărîrea Casei Albe de limitare a importurilor la anumite produse vest-europene, în vederea compensării pierderilor exportatorilor americani, datorate, apreciază aceștia, aderării Spaniei și Portugaliei la Piața comună, „cei 12“ au liotărît să riposteze cu aceeași unitate de măsură: iată premisele unui „război economic" de anvergură.Criza a debutat la începutul săptămînii trecute cînd președintele Reagan a amenințat C.E.E. că va lua măsuri de represalii comerciale, Madridul și Lisabona fiind constrînse, după intrarea în Piața comună, să stabilească cote precise privind importurile de oleaginoase și cereale și să 

lui de război, pentru încetarea cwsei înarmărilor și crearea unui sistem atotcuprinzător de securitate internațională. Totodată, se subliniază necesitatea intensificării luptei pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru acțiuni constructive ale tuturor statelor vizînd rezolvarea problemelor globale ale contemporaneității.
hiria Libiană se ' declară ostilă oricărei forme de terorism și piraterie aeriană, precum și oricărei operațiuni care s-ar solda cu victime nevinovate" — se arată în comunicat. Jamahiria Libiană dorește ca Medite- rana să fie o mare a păcii șl cooperării între țările riverane. ■ 
mează că președintele secției Frontului Democratic Unit (UDF), Peter Nchaba- leng, din bantustanul Le- bowa, a decedat în detenție. Bantustanul Lebowa, ; din nord-estul provinciei Transvaal, este de mai mult de două luni teatrul unor confruntări cotidiene între luptătorii de culoare împotriva apartheidului și organele de represiune ale regimului rasist. Pînă ’ a- cum, în această zonă, au fost uciși 20 de negri.

Din cauza inundațiilor re
cente, în provinciă argen- tiniană Al Chaco au rămas fără adăpost peste 50 000 de persoane —• transmite a- genția Prensa Latina.In trei departamente din provincia Formosa a fost declarată starea de urgență, 15 la sută din terenuri —aproximativ 1 200 000 ha aflîndu-se sub ape.Ultimele date sosite de la Buenos Aires precizează* * 
că inundațiile s-au extins, în ultimele ore, și în provinciile Santa Fe și Buenos Aires. ■

♦ ■■ '
Japonia a anunțat că va construi cel mai lung pod suspendat din lume, peste strîmtoarea Akashi. In lungime de 1990 metri, podul 

reducă taxele vamale la o serie de produse. Această obligație rezultă din prevederile politicii agricole 
a Pieței comune care, de la 
«Zzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,

DIN PRESA STRĂINĂ
(FRANCE PRESSE)

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.Z/ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ,crearea sa, în 1960, a declanșat de ambele părți ale Atlanticului iritație și reproșuri, rămase Insă la un nivel, moderat. De data asta însă, C.E.E. a reacționat vehement la decizia americană, pe care Willy de Clerc, însărcinat cu problemele externe ale Comunității vest-europene, a cali

CIUDAD DE GUATEMALA 14 (Agerpres). Sub lozinca „Pentru pace și democrație în America Centrală", la Ciudad de Guatemala s-a desfășurat cea de-a treia reuniune extraordinară a Aduhării parlamentului latino-american, la care au participat reprezentanții a 42 de partide politice din 18 țări din A- merica Latină. Declarația finală adoptată cu acest prilej se pronunță pentru
Crește opoziția față de „Inițiativa

de apărareWASHINGTON 14. (Agerpres). In principalele centre universitare din Statele Unite crește opoziția față de pragr amul „Inițiativa de apărare strategică", cunoscut sub numele de „războiul stelelor". După cum informează ziarul „Boston Globe", In prezent peste , 2400 de oameni de știință de la 62 de instituții de
Demonstrații împotriva concedierii

< unor muncitoriBRUXELLES 14 (Agerpres). La Hasselt, centrul administrativ al bazinului carbonifer al provinciei belgiene Limburg, a avut loc o demonstrație de protest față de decizia patronatului de a închide cîteva mine și de a concedia un 

va face legătura dintre o- rașul-port Kobe și mica insulă Awajishima, urmînd să fie construit pînă în 1998. Costul său este evaluat la 5,5 miliarde dolari.Podul Humber din Marea Britanie este socotit cel mai lung pod suspendat, la ora actuală, avînd o deschidere totală de 1 410 metri.
★

Cercetările efectuate de oamenii de știință chinezi asupra frescelor și statuilor străvechi păstrate în gale
ficat-o „un gest inamical, de agresivitate inutilă, greu de înțeles".Totodată, „cei 12“ au a- cuzat V shingtonul că pu

ne sub semnul întrebării! chiar reglementările Acordului General pentru Tar rife și Comerț (GATT), a- mintind că, în 1981, S.U.A. .au încercat să tragă profituri de pe urma intrării Greciei în C.E.E.Piața comună și-a ' manifestat în repetate rîn- duri dispoziția de a nego

reglementarea pe cale politică a situației conflictua- le din regiunea centroame- ricană, împotriva oricăror imixtiuni militare străine. ‘ Parlamentul latino-ameri- can a adresat Congresului S.U.A. apelul de a participa la o reuniune comună în vederea examinării situației din America Centrală; în spiritul respectării normelor dreptului internațional.
strategică"învățămînt superior au refuzat să ia parte la cercetările științifice efectuate în cadrul acestui program. După cum a declarat- Francis Law, profesor de fizică la Institutul de tehnologie din Massachusetts, aceasta este o încercare de rezolvare a problemei păcii și războiului prin sporirea puterii militare.

mineri în Belgiamare număr de muncitori.Au participat peste 20 000 de persoane. Vorbitorii la miting au cerut guvernului să adopte măsuri eficiente pentru rentabilizarea minelor și anularea deciziei de concedieri.riile subterane ale faimosului complex denumit Grotele Dunhuang,: din provincia chineză Gansu, au condus ia descoperirea, între altele, a unor importante surse de informație cu privire la dezvoltarea medici-, nei chineze de-a lungul timpurilor. Astfel, o frescă realizată acum 1400 de ani reprezintă o scenă de consult medical, în care doctorul se folosește, pentru stabilirea diagnosticului bolnavului, și de pulsul sînge- lui. Alte scene redau pa- cienți care execută exerciții de gimnastică medicală similare cu cele indicate de medici în zilele noastre,z persoane care pun în practică 'ferite metode de tratament sau ocrotire a sănătății. / ■ ;
cia cu Statele Unite a- supra consecințelor aderării de nci membri, dar dorește ca aceste negocieri să aibă un caracter global, în cadrul GATT, în timp ce Washingtonul nu acceptă decît discutarea strictă a aspectelor privind problemele agricole.La 2 aprilie, guvernul a- mericăn a trecut de la a- menințări la măsuri concrete, anunțînd impunerea unor taxe vamale supli - mentare pentru o serie de produse provenind din C.E.E. Două zile mai tîr- ziu, Piața comună a făcut cunoscut că va răspunde prin măsuri de represalii comerria’e" la ob.strucțio- harea exporturilor sale spre Statele Unite.

Asimilarea noilor zăcă
minte, dintre care multe se află în zone geografice greu accesibile, cum ăr fi tundra sau mlaștinile, a pus în fața specialiștilor sovietici probleme legate de creare de mijloace de transport eficiente perițru zonele respective, relatează agenția TASS. Printre ele se numără navele mici 
pe pernă de aer. Deocamdată, este vorba de șalupe cu cinei locuri, dar într-un viitor apropiat va începe producția unor nave mai mari, adecvate și transportului de mărfuri. .

Oficialitățile unor mari 
orașe japoneze între care Tokio și Osaka — studiază posibilitatea introducerii, îritr-un viitor apropiat, 
a vehiculelor cu motor linear, în vederea completării sistemului lor de tranzit pentru călători — informează „The Japan Economic Journal". După mono- raiul obișnuit și cel cu roți de cauciuc, după autobuzul cu sistem de ghidare autonomă, specialiștii niponi iau în considerare și această nouă cucerire a tehnicii în domeniul transporturilor. Avantajele potențiale

FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Toate mi se în- tîmplă numai mie; Uni
rea: Licitația; Parîngul: Racolarea.LONEA: LegendaVULCAN — Liceafărul: Marele șarpe.LUPENI. — Cultural Fata fără zestre, I-Il URICANI: Poveste neinteresantă.N.R. Eventualele modi- 21,50 Telejurnal.

PRONOEXPRES
TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 

DIN 13 APRILIE 1986Faza I:Extragerea 1 : 41 4 25 20 15 34 5 45 ; Extragerea a 2-a : 13 6 44 7 37 38 34 23Extragerea a 3-a s 37 5 39 22 28 32 1 43. Faza a 11-a :Extragerea a 4-a i 9 16 12 34 17 35 ;Extragerea a 5-a î 10 27 29 3 11 14 ;Extragerea a 6-a : 14 12 24 42 36 43.
Fond total de cîștiguri: 1570115 lei.

Secția da preparare Petrila
INCADREAZA DE URGENȚA muncitori ca
lificați în următoarele meserii î

—« manevranț vagoane
— șef manevră
— acar manevră

Mica publicitate

ale vehiculelor cu motor linear par evidente: silen- țiozitate, un număr minim de curbe, greutate comparativ redusă, ?
☆

Sonda spațială americană 
Voyager-2, în drum spre planeta Neptun, pentru a o „întîlni" în 1989, ar putea fi distrusă de rocile care gravitează în jurul a- cestui îndepărtat corp al sistemului nostru solar, au anunțat oficialități de la „Jet Propulsion Laboratory" din Pasadena, citate de Associated Press, Ini consecință, nu se exclude modificarea traiectoriei sondei, care —- lansată în 1977 — a transmis date importante despre Jupiter (în 1979), Saturn (1981) și'a, descoperit, în ianuarie a- nul acesta, noi sateliți și inele în jurul lui Uranus. Deși o hotărîre fermă nu va fi luată decît în 1988, specialiștii sînt foarte reti- cenți în a decide modificarea traiectoriei lui Voyager-2, care, conform programului inițial urma să fotografieze, de la o distanță considerată minimă, atlf planeta Neptun, cît, mai ales, unul din. sateliții acesteia — Triton.

ficări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV.20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,35 Glasul de pace al României. Muzică și poezie, (coloi’4.20,45 Teatru TV. (color), 

împlinire.Premieră pe țară.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Igria Nicolae, eliberată de I.ML Livezeni. O deelar nulă. (7960)PIERDUT legitimații de serviciu pe numele Boca loan și Boca Elena, eliberate de IUM Petroșani. Le declarăm nule. (7959) ‘LPIERDUT legitimație de serviciu pe numele Sica Iosif, eliberată d£ IC Vulcan.; O declar nulă. (6338)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Gîndac Delia, eliberată de întreprinderea Ce tricotaje Petroșani, O declar nulă. (7965)
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