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CTITORUL ÎNFLORIRII 
PATRIEImondial, secretarul general al partidului a e- laborat noua strategie a dezvoltării multilaterale 

a societății, âsigurînd, printr-o stăruitoare activitate practică de zi cu zi, înfăptuirea obiec- stabilite pentru etapă. Dobîn- apreciere largă, depășit hotarele tezele, principi-

MULTILATERALE A
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24 iulie 4965... Un moment de răscruce avea să fie înscris în mărea cronică a țării, cu 21 de ani în urmă, într-o însorită zi de vară, cînd par- tieipanții la înaltul forum al comuniștilor au ales organele conducătoare ale partidului. Intr-o deplină unitate de gîn- 
dire, dînd expresie voinței tuturor comuniștilor, a întregului popor, cel de-al IX-lea Congres a ales în funcția supremă de conducere a partidului pe cel mai iubit și 
devotat fiu al națiunii noastre socialiste, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, revoluționar încercat și strateg clarvăzător, deschizînd astfel calea spre cele mai 
de seamă prefaceri din cîte a cunoscut țara noas
tră într-o existență de milenii.V ______________

Cu îndreptățire, cu plină legitimitate în ța istoriei, epoca inaugu rată de Congresul IX-lea al partidului intrat în conștiința porului nostru sub o denumire simbolică încăr-
de- fa-al a po

21 de ani de la 
Congresul al IX-lea 

al partiduluicată de semnificații, pur- tînd numele creatorului său — EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU. Pe baza cunoașterii temeinice a resurselor și posibilităților : productive de pe întreg cuprinsul patriei, în concordanță cu evoluția și dinamica construcției socialiste și ținînd seama de conjuncturile ivite pe plan

iivelor flecare dind o care a patriei, ile și orientările secre-I tarului general al partidului cu privire la ritmurile și proporțiile dezvoltării multilaterale a tuturor zonelor și ramuri* lor economiei naționale, la rolul crescînd al conștiinței socialiste îh accelerarea progresului economic și social, la adîncirea democra- - țisraului socialist, prin forme viabile ca auto-
Mecanizarea și automatizarea lucrărilor miniere

(Continuare în pag, a 2-a)

LA I.M. LIVEZENt
în sprijinul creșterii producției de cărbune

Schimb de

La Aninoasa, prinde contur noul sediu tehnic-administrativ al întreprin
derii miniere. Foto : O. PARAIANC

CĂRBUNE 
PESTE PREVEDERIȘi în această lună, minerii de la Lonea au ex-3. tras peste prevederile de plan lă zi, 917 tone de cărbune, acumulînd astfel de la începutul anului un plus de aproape 23 000 de 'tone. însemnate depășiri la producția fizică de cărbune înregistrează minerii sectorului IV, care cu cele 1234 tone extrase peste prevedri în iulie, totalizează, de la începutul anului, un plus de peste 19 000 de tone. Aproape 700 de tone de cărbune au extras suplimentar și minerii sectorului I.Revin printre fruntașele minei pe luna în curs colectivele sectoarelor III și VI. -

Rolul conducător al organizațiilor de partid.

înfăptuit cu răspundere și consecvență

Măsura eficienței muncii politico-educative

Realizarea producției 
planificateRecenta plenară a comitetului de partid de la I.M. Lupeni a analizat preocuparea organelor și organizațiilor de partid, de sindicat și UTC, în domeniul activității ideologice, de ridicare continuă a conștiinței socialiste și formare a omului nou. In centrul preocupărilor comitetului de partid a stat în permanență desfășurarea procesului de e- ducare politico-idpologîcă a membrilor de partid, a celorlalți oameni ai muncii în lumina sarcinilor izvo- rîte din documentele Congresului al XHI-leă. a prețioaselor indicații și recomandări făcute de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu.O formă, principală a activității educaționale căreia comitetul de partid i-a acordat o deosebită a- tenție a fost învățămîntul politico-ideologic care cuprins toți partid, ceilalți oameni muncii.litico-educativă de masă un accent deosebit s-a pus pe formele specifice

condițiilor din întreprindere. S-a dovedit măi utilă munca politică directă: cu oamenii , la locurile de muncă, în sălile de apel, întîlnirile, convorbirile și consfătuirile la intrarea și ieșirea din schimburi ale membrilor comitetelor de partid și ale cadrelor tehnice cu minerii. Cu acest prilej s-au dezbătut și soluționat sarcini din hotă- rîrile de partid și de stat, probleme curente și de perspectivă, cu care se . confruntă organizațiile de partid și colectivele privind mai buna organizare a producției și a muncii pentru realizarea . sarcinilor economice.Plenara . comitetului de partid a scos in evidență preocupările . ce le-au a- vut organele și organizațiile de partid pentru folosirea formelor muncii politico-oFganizatorice de mobilizare a colectivelor în vederea creșterii producției de cărbune. Această preocupare se măteriali-
Vasile COCHECI I

Prin ample lucrări de pregătiri 
Noile capacități, cît mai 

repede în funcțiune!
experiențăși organizațiilor de partid, ale organelor colective de conducere în introducerea și folosirea extensivă și intensivă a tehnicii noi, ca principală cale de creștere a producției și productivității muncii în unitățile minere, pentru spo* rirea extracției de cărbune și a eficienței întregii activități economice la nivelul prevederilor actualului cincinal, pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, â sarcinilor formulateNicolae Ceaușeșcu. secretarul general al partidului.In deschiderea sqhimbu- luat loan al de au Ion

Ieri a avut loc un schimb de experiență organizat de Biroul Comitetului județean de partid Hunedoara, Comitetul municipal de partid Petroșani și revista „Munca de partid" tema înfăptuirii ilor tovarășului Ceausescu, secretarul neral al partidului, cu privire la extinderea mecani. zării și automatizarea lucrărilor miniere din subteran.Schimbul de experiență 
a fost organizat la întreprinderea minieră Paro- șenî, mină etalon în promovarea tehnicii avansa
te, în valorificarea ■ supe
rioară a dotării și tehnolo- __giilor moderne. Au parti- lui de experiență, a cuvîntul tovarășul Resign, prim-seCretar - comitetului municipal partid. La dezbateri participat tovarășii •

pe indîcați- Nîcolae ge-
și orientărilor de tovarășul

cipat secretari ai comitete
lor de partid, președinți și vicepreședinți ai c.o.m., cadre de specialiști din întreprinderile miniere, Dezbaterile au relevat experiența dobîndită și preocupările organelor (Continuare în pag. a 2-a)

Intre cauzele nerealiză- rii sarcinilor zilnice de producție la întreprinderea minieră Livezeni se numără și starea liniei de ' front active. Nu atît sub a s p e c tul cantitativ, . cît mai ales sub cel calitativ: deși însumează numărul de metri sufici- enți pentru extragerea Cantităților de cărbune prevăzute, acest lucru nu este posibil din pricina slabei productivități, a- lipsei resurselor necesare. In aceste condiții, desigur, s-a impus, în ansamblul măsurilor luate pentru redresarea activității, reorganizarea. lucrărilor de pregătiri. Este vorba, s-ar putea spune, de o nouă orientare în acest niu, capabilă să că,. în' ■ viitorul apropiat, ladome- condu-

decreșterea producției cărbune.„In esență, am considerat oportun să concentrăm întreaga activitate de pregătire a noilor capacități într-un sector specializat, ne precizează inginerul Traian Iordache, șeful sectorul ui IV. In a- cest scop, din luna mai am mai înființat încă trei brigăzi profilate pe 'asemenea lucrări, pe care le-ani plasat în locurile prioritare și decisive pentru soarta producției*4. Se cuvine să Subliniem un aspect lăudabil : anume că pentru aceste brigăzi nu s-a apelat, la minerii din fronturile direct productive, efectivul lor fiind completat cu personal ca-
C.T. DIACON U

(Continuare în pag. a 2-a)

membriiIn activitatea
a de ai po-
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EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU" - EPOCA DE AUR A DEVENIRII NOASTRE

Și orașul Petrila, asemenea tuturor localităților din Valea Jiului, poartă amprenta unor ample transformări edilitare. In peisajul urban al acestei puter
nice așezări muncitorești, magazinul general „Petrila", noile blocuri cu spații comerciale moderne la parter, din cartierul „Minerul", precum și alte edi
ficii se înscriu ca realizări de seamă, înfăptuite în anii de impetuoasă dezvoltare economică și socială a patriei, inaugurați de Congresul al IX-lea al 

Partidului. . Foto! Al. TATAR
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multilaterale a patriei
(Urmare din pag. D

înflorimINIȚIATIVĂ condiția 
participării tinerilor 
la actul de cultură

Ctitorul

1 Vacanța școlară și-a intrat pe deplin în drepturi. Elevi; și studenții se bucură de o binemeritată odihnă după un an plin de rodnice împliniri. Vacanța înseamnă odihnă, o- dilmă activă, care să îmbine instructivul cu divertismentul. Printi-0 frumoasă tradiție, în zilele de joi, așezămintele decultură programează — în colaborare directă cu organizațiile ETC — activități care să satisfacă e- xigențelc tinerilor. Ce oferim acestor tineri aflăți în vacanță ca și celor află în zi de odihnă după cinci zile consecutive eforturi susținute in abatajele Ne-atn străduit ; răspuns într-uria. de joi ale lunii două așezăminte le cunoscute : Lonea și Casa de cultură din Petroșani.
La Lonea. programul clubului, afișat la intrare, ne " * .— searăpentru Nicolae Bodesc". că Iosif

ce sede depuse minelor ? să aflăm din zilele iulie, la cultura- clubul din
informa : „Astăzi cultural-educativă tineret. Răspund Boeânici și Iosif Facem precizarea Bodesc este secretarul comitetului UTC de la IM Lonea, iar. Nicolae Bocă- niei conduce discoteca. A- eelasi afiș ne informer că acțiunea va începe la ora 17. Ne-am aflat printre participant! și, spre lauda lor, organizatorii — comitetul UTC de la I.M. Lonea și clubul întreprinde- o seară cadru duns, tinerețe, fără cu care ne IntîlninT uneori prin Participanții, număr

in zilele de joi numărul tinerilor este mult mai mic decît sîmbăta sau duminicii — au apreciat calitatea audiției și alcătuirea programului.Cu interes .a fost urmărită scurta expunere „Rolul major al școlii în viața’ti- nerilor" în care un accent deosebit a fost pus pe necesitatea ridicării permanente a pregătirii profesionale și de cultură generală. O acțiune bine gîndită, reușită, rezultat al colaborării fructuoase între organizațiile UTC și club.
La Petroșani, Casa cultură este în continuare în reparații. In sala de spectacole, reprezentația, unui prestigios teatru profesionist din țară ~ este vorba despre Năționalul din Cluj-Napoca, a polarizat atenția- tuturor. Intre spectatori, numeroși tineri. Sala, de balet găzduia o repetiție generală a ansamblului folcloric „Parîn- gul“ care urma să susțină un spectacol la Geoa- giu. Dansatorii, conduși de Nicolae Zăblău, - fără excepție, tineri. Lîngă ei. soliștii Maria Belei, Gabrie- Ana Rădescu, Cornelia Surd și taraful condus de. In sala „Armonii ti- UTC aflat

la Marian, Gabriela Stânoi,

deele

conducerea și autogesti- unea, ca de altfel numeroase alte modalități originale do soluționare a com-

rii, ne-au oferit agreabilă, într-un adecvat. Muzică, exuberanță, exagerările mai alte părți, deși nu în număr foarte rnarc — ni s-a explicat că

George Câlțea. artelor, corul nere“ al comitetului din IUM Petroșani, . . la una clin repetițiile obișnuite.Așadar, activitate intensă în sălile așezămintelor de cultură, aflate la dispoziția tinerilor, dovadă că unde există inițiativă, preocupare, tinerii răspund prezent la acțiunile tural-educative. cul-
Horia DOBROGEAN!'

finale de soluționare unei problematici plexe s-au înscris, în decursul anilor, ca mabile contribuții la bogățirea tezaurului gîndire al materialismului dialectic și istoric, al socialismului științific, devenind bunuri de preț ale construcției socialismului și comunismului, o- peră ce este înfăptuită de tot mai multe popoare ale lumii contemporane.Urmînd indicațiile deosebit de prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, în patria noastră s-a asigurat continuarea pe o scară largă la parametrii și calitativi procesului de zare socialistă, flat în prezent în dezvoltării intensive afirmării unei noi calități a creativității tehnice românești. Au luat amploare ramuri care în scurt, timp au făcut să crească considerabil prestigiul e- conomic' și industrial al țării noastre: metalurgia, siderurgia, chimia, construcțiile de mașini și instalații, transporturile, producția bunurilor . de consum se situează la un ridicat nivel competitiv,' făcînd. cu succes față confruntărilor pe plan mondial. Noua revoluție a- grară asigură din an ’ în an producții sporite și stabile — fapt ce conduce la creșterea contribuției agriculturii noastre socialiste la întărirea conomică a patriei, crearea venitului național. România socialistă .modernă participă la- un larg schimb de valori, ca

inesti-î tilde

Și cantitativi superiori a industr.iali- pi’oces a- fazaȘi

e-la

ra- au pro- în-e- la
partener apreciat în muri în care alte țări tradiții îndelungate, dusele noastre fiind conjurate de meritate logii. A f.ost ridicatăun înalt nivel calitativ și de exigență activitatea în domenii prioritare, sînt construcția petroliere, nave time, Joace port construcția de me. In țara noastră realizează ca rezultat valorificării creativității tehnice ginale, produse ale electrotehnicii și electronicii de vîrf, cu aplicabilitate în automatizarea și computerizarea industriilor. Are loc un vast proces de înnoire urbană și rurală, pe fondul unei gîndiri înaintate, pentru - creșterea tului și calității vieții toate zonele țării, . concomitent cu ridicarea lor din punct de. vedere economic. Au prins contur o- biective de anvergură cu care întreaga țară se mîn-, drește : Țranșfăgărășanul, Metroul bucureștean. Canalul Dunăre — Marea Neagră ca și o seamă de alte căi rutiere și feroviare moderne. O puternică înflorire au cunoscut în- vățămîntul, știința și cultura,' ocrotirea sănătății — domenii în care aU luat amploare. activitățile de cercetare și s-a asigurat o bază materială modernă. Stațiunile bal- neo-climaterice, avînd ca- . pacități sporite de cazare și condiții moderne de tratament se înscriu în peisajul țării cu o neprețuită valoare socială, și cu o estetică greu egalat. Iată doar cîteva. obiectivele realizate acești ani, cîteva din mutațiile care au' schimbat

cum utilajelor construcția de și platforme niari- de aeronave și mij- moderne feroviar de trans- și rutier, autoturis- se al superioare a ori-

-- r- - — » confor- în

conținutul muncii și vieții întregului popor, con- ducînd la afirmarea țării noastre ca o țară cu puternice resurse creatoare, cu o economie în plin avînt, cu frumuseți naturale cărora creatorii do bunuri le conferă mereu valori noi, superioare. A- cestc înfăptuiri sînt rodul gîndiri!.. înțelepte a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, cel ales cu 21 de ani în urină să conducă destinele poporului spre cel<^ mai înalte culmi de progres- și Civilizație. ,‘ Consemnăm și de această dată că dezvoltarea industriei extractive și de prelucrare a substanțelor minerale utile ca* și dezvoltarea centrelor muncitorești Care contribuie la întărirea bazei de materii prime și energetice au ocupat un loc prioritar în preocupările conducerii partidului și statului, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Aflat de mai multe ori în cadrul unor. rodnice Vizite de lucru în municipiul nostru, secretarul, general al partidului a indicat să . se acționeze pentru dernizarea extracției. reducerea,- efortului _____ ___ _al minerilor, pentru dez- Congresului al XlII-lea, avoltarea pe plan local a unor ramuri economice însemnate — construcția de utilaje și piese de schimb, ca și a unor unități noi. ale industriei ușoare și’ alimentare. Ca dovadă . a

moși fizic

grijii ce- este purtată minerilor, din inițiativa și la indicația secretarului general al partidului se materializează un .amplu proces de înnoire edilitară în toate localitățile municipului. S-au realizat și vor continua lucrările de termoficare, a fost creată o puternică bază materială a învățămîntului comerțului, nătății, prestărilor vicii, a culturii.
24 iulie 1986...cînd sc împlinesc ani de la alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cîrma partidului, pentru a conduce destinele națiunii, gîndurile noastre se îndreaptă pline de recunoștință spre ctitorul României socialiste moderne. A- nimați de cele mai calde sentimente de dragoste față de partid, față de conducătorul iubit al națiunii, de stimă și prețuire pentru nobila activitate ce o . desfășoară, închinată binelui și fericirii întregului«popor, tele extern, consacrate ____ționării marilor probleme cu care se confruntă omenirea, minerii, toți oamenii muncii din Valea Jiului acționează stăruitor pen- riru realizarea sarcinilor ce le revin din hotărîrile

ocrotiriide a să- ser--Astăzi,21 de

pentru străluci- inițiative pe plan solu-

indicațiilor, și orientărilor tovarășului Ni c o 1 a e Ceaușescu. hotărîți să sporească mereu partea de contribuție a Văii Jiului la dezvoltarea și înflorirea multilaterală a patriei.
Realizarea producției planificate

(Urmare din pag. D '

Schimb 
de experiența

(Urmare din pag l)Besserman, directorul I.M. 'Paroșeni, Constantin Matei, secretar al comitetului partid al .I.M. Paroșeni, miner șef Bărbă- secreta- partid Lu-
deGavrilă Mesa ro ș, de brigadă, I.M. toni, Ion Pupăză, rul comitetului de din sectorul IV, I.M. „„ peni, Carol Schreter, directorul I.M. Valea de Brazi, ■Petru Pușcaș, secretarul comitetului de partid, I.M. Livezeni, Arpad Crișan, secretarul comitetului de partid, I.M. Vulcan, tache Titus, director■ nic al I.M. Vulcan, •Predoi, secretarul tului de partid IUMP, Ilîe Preda, secretar adjunct al comitetului de partid ICITPMH.. conf. dr. ing.. Vasile Zamfir, IMP, prof, dr. ing. Ion Dijlnărescu, I MP, Ion Matei, directorul CCITPȘM, . Dumitru Po-• pescu, director tehnic al CMVJ, Varachim Voinea, ; de ia Consiliul Central de control muncitoresc al activității economico-sociale.Dezbaterile au fost .conduse de tovarășul lori Io- nescu, secretarul Comitetului județean de partid.

’ de Cos- teh- loan comite-

Noile capacități, cît mai repede în funcțiune !
(Urmare din pag f)re se ocupa de întrețineri, activități" la suprafață etc. Procedeu firesc, de vreme ce mina Livezeni se confruntă cu lipsă de forță de• muncă. ’ .Creșterii volumului de lucrări îi corespunde și o orientare eficientă a acestor activități. Experiența a demonstrat - că abatajele eu front scurt,, cu fluxuri mari de aprovizionare și transport nu sînt prea productive. De aceea, pentru perioada următoare s-a optat către capacități mari de producție, unde se pot concentra Utilaje de mare productivitate, care pot fi exploatate, la aceeași producție extrasă, cu mai puține posturi. Ca să nu mai vorbim- de avantajele oferite de scurtarea traseelor de benzi și de transportoare, de posibilitățile mai riiari de întreținere eficientă a utilajelor.Noua formulă — față de cea precedentă, de e- Xecutare a pregătirilor în cadrul fiecărui sector — permite intervenția punctele fierbinți ale . producției. Ea și-a arătat deja virtuțile — și un exemplu recent este concludent

în

în această privință : în sectorul I de producție linia de front devenise insuficientă. Prin intervenția promptă a brigăzilor de pregătiri, cele două abataje mecanizate, exploatate . de brigada lui Cristea Va- lache, au revenit ,,lâ nor- 'maT', în cel măi scurt timp posibil.In prezent, cele' 6 brigăzi de pregătiri ale sectorului conturează două mari capacități de producție. La abatajul cu un front de 160 de metri lungime, amplasat în. stratul 3, blocul 6A, lucrările sînt e- , fectuate deja în proporție de 80 la sută. Galeria fie bază a fost săpată în întregime, din galeria de cap mai . sînt .40 de metri, rămînînd de executat doar preabatajul. ' De asemenea, s-a -amenajat planul de acces peritrU introdu-j cerea complexului la front —.. utilajul avînd, deja, o parte dintre Secții la 'orizontul . 475. Montăre<i lui va fi făcută tot de echipele, de pregătiri, în colaborare cu specialiștii de La echipa service a minei,. Dat fiind ritmul de lucru, se estimează că frontalul, cu o, producție de cel puțin 500 de tone pe zi, va

intra în funcțiune înainte de grafic, adică la începutul lunii octombrie.Cea de-a doua lucrare de amploare se execută tot în stratul 3, în blocul 6, unde se conturează un abataj cu o lungime de front de 180 de metri și cu o producție zilnică de peste 800 de tone de cărbune. Și aici, deviza este intesificarea ritmului: pentru aceasta, de curînd a fost pusă în funcțiune, de către brigada lui Glieorghe Lițcan, o combină de înaintare, care a permis triplarea vitezei de înaintare la executarea galeriei de cap. Eforturi pentru scurtarea termenului de punere în funcțiune a noii capacități depun și brigăzile Ion Tîrș și Dorel Pitcă — la galeria de. bază, și respectiv, planul de aeraj. In felul a- cesta. există garanția frontalul va intra ducție la sfîrșitul noiembrie.. Evident, probă enței acestei formule desfășurare a lucrărilor de pregătiri la mina Livezeni o dă. în final, nivelul producției. Premise există pentru aceasta, iar roadele trebuie să apară neîn- tirziat.

că în pro- lunii
efici*i de

zează în creșterea extracției de cărbune în primul semestru cu peste 100 000 tone față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultate. pozitive ău fost obținute pe linia sporirii productivității muncii (cu 60 kg pe post față de a- nul trecut). S-a îmbunătățit gradul de utilizare a mașinilor la JJ7.1 la sută, a fondului de timp la 90,3 la sută. Totodată, s-a reușit reducerea cheltuielilor materiale cu 6,31 lei pe tonă; s-au recuperat, recondiționat și refolosit piese și subansamble în valoare de peste 1 200 000 lei.Din materialul prezentat și. clin dezbaterile plenarei a reieșit că trebuie făcut totul în direcția intensificării muncii politico-educative, de mobilizare a colectivului în vederea realizării integrale a planului. Sint rămîneri în urmă și la lucrările de pregătire, precum și la alți indicatori. De asemenea, o slabă preocupare a organizațiilor de partid și a 'unor cadre de conducere a fost manifestată de . calitatea producției reducerea cheltuielilor teriale.In cadrul plenareisubliniat că la, dispoziția minerilor de la Lupeili sînt puse fonduri fixe în valoare de peste 3,5 miliarde lei, ceea ce face ca fiecare om al muncii din

fațăȘimâs-a
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LaVoi- regie ii. sec- con-
NUMARATOARE. microhidrocentrala vodu, construită în proprie, de forestier torului Lonea, subducerea maistrului Nicolae Rusu, a început număra - toarea inversă. Spre sfîrșitul acestei luni, cabanele Voivodu do cu„ forestiere din 

I vor dispune, deci, 
I limentare proprie I nergie electrică. a-e-

MUNCA PATRIOTICA. Prin muncă patriotică, peste 30 de eleve de la Liceul economic și de drept administrativ ciin Petroșani au amenajat aleile din incinta școlii. Parcul din curtea liceului va fi, la începutul anului școlar, mai frumos, mai primitor. (Al.H.)SELECȚIE. Casa de cultură din Petroșani, organizează o selecție pentru completarea formației de teatru. Selecția va avea loc vineri. între orele 17 și 20, simbătă, intre orele 10- 12

și 17—20 tie orele ți duminică, în-10—12. (A1,H.)Electricienii Cen- distribuire a e- PetroșaniREȚEA, trului de nergiei electrice au pus recent sub tensiune o rețea de 20 kV, . în lungime de 7 km, pe' traseul Statia de transformare Petrila — Tunel CER Banița. Pozată în margi - nea drumului, pe slîlpi de beton, deci ușor de controlat, rețeaua asigură energic electrică pentru lucrările de dublare a căii ferate, executate de ACCF Petroșani în zona respectivă,

contribuind totodată siguranța sistemului nergetic al Văii Jiului.URGENTA. Deși circumscripțiile sanitare nr. 1 și 2 s-au mutat intr-un nou local de mai mult timp, Oficiul PTT Petroșani în- tîrz.je să mute și... telefonul. Pentru un medical, imperios dispensar telefonul este necesar, în caz de' urgență medicală. S-au făcut toate demersurile necesare — ne informează medicul dr. Luminița la- kab, dar conducerea oficiului PTT întirzie rezolvarea. (Al.II.)

SEDIU NOU. Atelierul reparații TV nr. 44 al Cooperativei meșteșugărești „Unirea" din Petroșani își va desfășura activitatea la parterul blocului G1 Bulevardul Vechiul sediu, torul blocului aceeași arteră ție, va reveni nr. 74
' "1 din Republicii, de la par- IA. de pe de circula- atelierului lenjerie.IGIENIZARE. In plin sezon turistic, la motelul Gambrinus din Petroșani, se desfășoară lucrări de reparații, zugrăveli și igie-

abataje să poarte răspunderea unor valqj-i materiale de peste 800 000 lei, valori cc impun un înalt nivel de conștiință politică și profesională. De la această cerință trebuie a- preciate realizările, eficiența activității fiecărui colectiv. S-au criticat organizațiile de partid din sectoarele III, V, VI, VII și VIII, care nu au inițiat acțiuni proprii cu o bogată încărcătură politică și economică, în scopul . mobilizării colectivului la realizarea planului de producție. Cu toate măsurile luate și activitatea desfășurată, se constată o serie de neajunsuri privind numărul mare de absențe nemotivate, nereali- zafea sarcinilor de către 20 de brigăzi de producție.Pe marginea materialelor prezentate în cadrul plenarei au luat euvîntul Andrei Senzaconi, Petre Bugheș, Constantin Popa, Ion Moldovan, Paul Grasu, Constantin Duclu, Ion Ho- lobuț și Victor BoloSin care au criticat neajunsurile existente în cadrul sectoa- ■ relo'r ce nU-și realizează sarcinile de plan, subliniind necesitatea întăririi muncii politice pe toate schimburile, ridicarea calificării. aprovizionarea ritmică, cit și întărirea ordinii și disciplinei în formațiile de lucru, a răspunderii față de realizarea e- xemplară a sarcinilor de plan.

X

nizare. Va urma la rind, sintem asigurați, restaurantul omonim. Așadar, la încheierea sezonului, frumos primenit, motelul Gambrinus se va dovedi gazdă bună pentru amatorii de drumeții, dar timpul... iernii.

j

I
I

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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Proprietatea poporului, în mîinile poporuluiO prezentare fie’ chiar succintă, a noțiunii de avut obștesc este ele natură să ne edifice îh legătură cu înțelesul acestui termen, iar pe de altă parte, în legătură cu obligațiile ce revin orga- tuie irizațiilor socialiste, ‘ organelor specializate ale statului, tuturor oamenilor muncii cu. privire la apărarea și întărirea proprietății socialiste.In actuala etapă de dezvoltare a statului nostru socialist, noțiunea de proprietate socialistă a căpătat noi valențe. Astfel, la Congresul al XlII-lea al partidului, tovarășul N i c p 1 a e 
Ceaușescu accentua că „Socialismul realizează o nouă formă de proprietate asupra mijloacelor de producție — proprietatea comună a oamenilor muncii — de stat și cooperatistă", această formă de proprietate constituind „una din legitățile obiective fundamentale și determinante îh raport cu alte legi economice o- biective". Socialismul șl comunismul se pot edifică cu succes „numai pe bază proprietății socia

le comune a, oamenilor vînd dreptul și obligațiamuncii asupra ttrturor de a contribui activ . —■-mijloacelor de producție", printre altele — la dez- avuția națională. Este voltarea continuă a avii- deci necesar ca fiecare om tului obștesc11.,., iar art. al muncii, la locul său 80 clin aceeași lege, „Fiecare membru al colectivului de muncă, fiecare persoană răspunde de apărarea proprietății obștești și este obligat să degradarea bunurilor, pe lupte cu toată hotărîrea împotriva oricăror sustrageri de bunuri din a- vuția națională și să ia toate măsurile pentru e- vitarca degradării bunurilor".lri Cod.ul muncii, la art. 102, se prevede că „Persoanele încadrate în muncă răspund pentru pagubele aduse avutului obștesc11, iar în Codul penal este consacrată secțiune distinctă — Titlul IV — care reglementează infracțiunile contra avutului obștesc. : Din cele prezentate mai sus, rezultă evident că, toți oamenii muncii, în calitatea lor de proprietari și producători, au dreptul, dar și obligația legală de a contribui Ia consolidarea avutului obștesc și, în același timp, de a apăra acest

iar consolidarea și dezvoltarea în continuare a proprietății socialiste de Stat Și cooperatiste consti- * *> „baza temeinică a făuririi socialismului și comunismului". „Colectivul de oameni ai muncii — arăta de asemenea tovarășul N ic o la e 
Ceaușescu — în calitate de producător, de proprietar al unei părți a avuției .naționale — proprietate a întregului popor — și de beneficiar al acesteia", poartă răspunderea comună deplină a- supra gospodăririi și 1' voltării proprietății ștești în unitățile în 1 lucrează.Noțiunea de avut ștesc, în înțelesul de sus, este folosită și în dreptul nostru socialist. Astfel/ Legea nr. 5/1978 așa cum a fost modificată, prevede în art. 1 alin. 2 că : „Potrivit principiului democrației muncitorești fiecare om al muncii participă nemijlocit la conducerea întreprinderii și la administrarea patrimoniului încredințat a-

dez-ob-careob- mai

Răspunderea civilă 
pentru prejudicii: Avîndu-șe în vedere că părinții răspund pentru faptele culpabile ale copiilor minori, prin sentința civilă nr. 3062/85'a Judecătoriei Petroșani, numiții Marian Ana, Baltă Aurel și Baltă Maria, părinții, minorilor, au fost obligați la plata ' sumei de 3251 lei, cu titlul de daune față de unitatea păgubită, respectiv ICSA* și AP Petr o- / șani.Un al doilea caz. prin decizia civilă nr. 442/1986 a Tribunalului județean Hunedoara — Deva s-a anulat, în parte, decizia

Dreptul socialist, îndeplinind rolul său, apără cu fermitate avutul obștesc ac- ționînd în același timp asupra conștiinței... juridice a cetățenilor. Pentru a- pararea proprietății socialiste pe calea răspunderii civile trebuie să se țină . seama de gradul de pericol in. care se găsește persoana care a adus o a- tingere acestui avut. Dacă între persoană și organizația socialistă există un raport de muncă, mijlocul folosit pentru apărarea a- vutului obștesc va fi de regulă dintre cele existente în domeniul dreptuluite în domeniul dreptului de imputare nr. 24/24 îu- muncii,. adică va apăra - nie 1983 a OJT Deva, " “

avut, care în cele din urmă reprezintă parte dindeci necesar ca fiecare omde muncă să ia toate măsurile pentru a evita sustragerile, sub orice formă din avutul obștesc, pentru a evita risipa oricare unitatea le are în administrare.Fără îndoială că și organelor specializate ale statului, justiție, procuratură, miliție. în virtutea atribuțiunilor cu care au fost învestite prin lege, le rovine sarcina ca, prin mijloacele legale de care dispun, să contribuie la apărarea și consolidarea avutului o obștesc. Iată deci, că, a- vutul obștesc, proprietatea obștească, trebuie apărate cu fermitate, pentru că, în cele din urmăj reprezintă avutul întregului popor și stă la baza făuririi socialismului și. comunismului în patria . noastră,, la creșterea bunăstării materiale a celor ce muncesc.
Mircea COSTINAȘ. 

președintele Judecătoriei 
Petroșani

Apărarea avutului obștesc, asigurarea integrității lui, constituie o îndatorire fundamentală, de înaltă răspundere a unităților socialiste, a organe- ' ■ lor ,cu atribuții. speciale în acest sens, a tuturor oamenilor muncii, în calitatea lor de producători, proprietari și beneficiari bunurilor materiale.Dînd expresie și conținut acestei îndatoriri fundamentale, art. 3 din Decretul 477/1983 pfevede că răspunderea pentru ;lua-. rea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor pe care unitățile soaaliste le dețin cil orice titlu revine conducerilor unităților, iar art. 4, din același decret, conține prevederea căreia fiecare are îndatorirea neze cu hotărâre părarea avutului să . ...petente de orice -faptă de . natură să afecteze integritatea acestuia. Vechea zicală „paza bună trece, primejdia rea11 devine astfel din simplu avertisment, o normă de conduită, generalizată pe măsura ridicării nivelului conștiinței

noastre de coproprietari ai avuției obștești,Cu toate acestea. mai sânt cazuri în care datori- cei bu- „dau unor ele-ai

conform cetățean să acțio- pentru a- obștesc și sesizeze organele com-

lă lipsei de vigilență, chemați să păzească nurile încredințate apă la moară'1 mente necinstite, pornite pe căpătuială, pe seama și în dauna avutului colectivității.. Practica Judecătoriei Petroșani învederează, astfel, o serie de sustrageri de materiale, în special din unitățile miniere.. Semnificativ este cazul inculpatului VirgilBoitan, fost lăcătuș la I.M. Vulcan care, în perioada ..' .1982—.1985, a, Săvirșit nu . , mai puțin de șapte sustrageri de materiale din incinta unității respective (sau din imediata apropiere), ca : motor . . electric trifazat (aflat intr-un va- . gonet ele pe linia uzinală), tuburi, de oxigen,, menghi-. hă, țevi, galvanizăte. suluri de plasă de sîrmă, becuri ș.a., în valoare de peste 10 00O lei. In aceeași perioadă și de la aceeași unitate, un alt lăcătuș. Rozsa, a sustras.
P O ȘT A• SEPLECAN IOAN, Vulcan: trivit art. 9 din Decretul nr. 92/1976, în- caz de pierdere, furt sau distrugere a carnetului de muncă, se va elibera celui în cauză un alt carnet de muncă (duplicat), de către ultima unitate la care pprsoana a lucrat sau lucrează. Eliberarea duplicatului se va face numai după publicarea pierderii in Buletinul Oficial Republicii Socialiste România.

p G INIIPo

ol• ROIBU GHEORGHE, Petrila : gea nu stabilește un regim separat calcul a chiriei pentru pensionari, .calcularea acesteia se ține seama de cuantumul pensiei, suprafața locuibilă și a dependințelor, precum și de venitul mediu pe membru de familie. / ■
Le-. deLa

ȘTEFAN, tJrlcani: In coti'• DEDIU . , ................. ...formitate cu dispozițiile art. 6 (1) din Decretul 92/1976, modificările intervenite în executarea contractului de muncă, după întocmirea carnetului de muncă, se înscriu în acesta în termen de 15 zile de la data producerii lor. Referitor la concediul de odihnă se prevede, în art. 12 (3) din Legea nr. 26/1967, că acesta se a- cordă, pentru anul’în curs, în funcție de programarea făcută la sfârșitul anului anterior. Ceea ce este valabil și pentru cazul dv., deoarece spuneți că sînteți încadrat în muncă din anul 1984, Nu ne-ați scris în ce perioadă sînteți programat.
Ilie ȘERBAN, jurist

I oan în două rînduri, 3 suluri de plasă de sîrmă și un cablu de ancoraj de 30 m pe „care le-a vîndut lui Ioana Boitan — soția primului in- - culpat. Ca. urmare, ihcul- pații au fost condamnați — Virgîl Boițan Ia 1 an și 6 luni închisoare. Ioan Rozsa la un an Închisoare, iar Ioana Boitan la 8 luni închisoare. Cum au fost totuși posibile, atîteâ sustrageri ? Există o singură explicație : aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale din Decretul 477/1983, privind paza bunurilor, atît din partea conducerii unjtății, cit mai ales a personalului de pază. . ....
David MANIU, 

jurist

răspunderăa materială a persoanei încadrate în muncă, iar în lipsa unui raport de muncă, vor. fi folosite mijloacele dreptului civil, fapta ilicită de- terminîrîd răspunderea civilă, cu obligarea persoanei vinovate la despăgubiri pentru repararea pagubei. .Ambele răspunderi sînt însă angajate numai în cazul în care s-a produs un prejudiciu patrimonial, prin fapta ilicită săvîrsită cu vinovăție, a unei. persoane. Aceste răspunderi urmăresc să asigure repararea prejudiciului astfel produs, îndeplinind totodată funcțiile prevențiv-edu- cative. In cele ce urmează, vom ilustra ambele . genuri .de răspundere materială apelînd la cazuistica judiciară a Judecătoriei Petroșani.Astfel, în dosarul civil hr. 2819/1985 al Judecătoriei Petroșani s-a reținut că în noaptea de 27/28 februarie 1985, minorii Marian Alin și Baltă Victor, au forțat ușa secundară a restaurantului „Bulevard" din Petroșani de unde au furat* bunuri în valoare de 3009 lei și au distrus încu- ietorile ușilor, ale căror valori sînt de 242 lei.

, iar numitul Poenar Petru a fost obligat la plata sumei de 27 935 lei către U- nitate. S-a constatat, prin administrarea unei expertize contabile, că în gestiunea acestuia de la cabana „Baleia" au existat lipsuri materiale în mărfuri în valoare de15980 lei, alte ambâlaje-ȘÎ obiecte de" inventar. 1 A- vîndu-se în vedere raporturile. de muncă dintre OJT Deva și con testator pe calea răspunderii materiale a persoanelor încadrate în muncă reglementată de Codul muncii, prejudiciul adus avutului obștesc a fost recuperat. "Consecvența cu care, eon- acțio- preve- facto- pagube preocu- pentru
ducerea de partid neâză în direcția nirii și combaterii iilor care, produc avutului, obștesc, parea continuă instaurarea unui climat de legalitate în fiecare unitate socialistă pentru reîn-■ tregirca avutului obștesc plTn' recuperarea pagubelor aduse statului constituie o caracteristică definitorie a politicii de întărire a legalității.

Apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste constituie una din principalele , sarcini ale statului socialist, ale întregului popor. Necesitatea apărării proprietății socialiste este determinată de faptul că în actuala etapă de dezvoltare a orînduirii socialiste, se mai păstrează rămășițele unor vechi concepții, din această cauză unii oameni manifestă lipsă de răspundere în administrarea avutului obștesc, tendința de risipă, neglijență și chiar de a unor valoriDin practica riei Petroșani, _ .. _______tat că una din cauzele care au înlesnit prodt de pagube, avutului ștesc, a fost tocmai necunoașterea legii și neluarea tuturor măsurilor ce s-ar fi impus de către factorii de răspundere din unitățile socialiste, în vederea prevenirii producerii pagubelor. In cele ce urmează vom analiza două •

sustragere materiale.judecăto- s-a consta-roducorea i ob-

Napoleon FLOREA, 
judecător

din aceste situații :Prin sentința penală nr. 256/1986 a Judecătoriei Petroșani, inculpatul Burza Ladislau, a fost condamnat la 1 an și 4 luni închisoare. pentru infracțiunea de. furt în dauna avutului obștesc, prevăzut și pedepsit de art. 208, al. 1, raportat- la art., 224. al.

1 Cod penal, reținîndu-se că în cursul anului 1985, inculpatul, care era.' încadrat în muncă la întreprinderea minieră. Dîlja, 
a sustras în mod repetat 
pastile de argint industri
al, de la utilajele dotate 
cu astfel de materiale ca-

depsită de- art. 223, al. 1 Cod penal, și la 10 luni închisoare pentru infracțiunea de neglijență în serviciu (art. 249 al. 1 Cod penal). S-a.reținut că, în perioada** aprilie 1983 aprilie 1985, inculpatul care a fost încadrat în mun-
Respectînd cu strictețe legea, 

prevenim pagubele
re erau scoase din mină ca 
defecte și depozitate 
curtea . *ocazia soluționării cauzei, s-au constatat unele deficiențe în cadrul unității, în sensul că, nu s-a asigurat o depozitare corespunzătoare a unor astfel de u- tilaje și. totodată nu s-au luat nici un fel de măsuri de asigurarea pazei a- cestora, deși este cunoscută frecvența unor altfel de sustrageri- Îit cadrul unităților miniere.Prin sentința penală nr. 252/1986 a aceleiași judecătorii, viei fost- și 6

în
întreprinderii. Gu

inculpatul Eduard-Romeo, condamnat Ia I luni închisoare pentru infracțiunea de .delapidare, prevăzută și
Mosco- a an

pe

că, la magazia de materiale a EGCL Vulcan, în calitate de primitor-distri- buitor, a vîndut din gestiunea pe care o deținea, o serie de bunuri și că, ‘a- cesta și-a îndeplinit în mod defectuos îndatoririle de Serviciu, în sensul că. nu în toate cazurile a efectuat recepția mărfurilor în mod corect și nu a verificat corectitudinea datelor înscrise în documentele de însoțire a mărfii. De asemenea, inculpatul a permis mai multor persoane , să pătrundă în magazie, ne- însotite, ceea ce a creat poșibiltatea sustragerii de mărfuri. Săvârșirea faptelor de către■inculpat a fost favorizată de unele deficiente din cadrul, unității.

In primul rînd, organele CFI din cadrul unității nu au exereițat un control ■ riguros și sistematic în gestiunea inculpatului, ex— plieîndu-se astfel împrejurarea că paguba a fost produsă pe o perioadă de timp mai mare. In al doilea rînd, inculpatul - a vîndut din gestiune unele bunuri direct unor persoa*- ne încadrate în -muncă la aceeași unitate, care la fîndul lor cunoșteau împrejurarea că nu aveau voie să cumpere din gestiune și care nu au sesizat conducerea unității. sau organele de urmărire penală. . .Pornid de la aceste <■- xemple și în scopul pre-; venirii producerii,. pagubelor avutului. obștesc, este necesar să se. acționeze pentru îmbunătățirea activității preventiv-cduca- tive, comtiaterea cu fermitate a infracțiunilor, a de în cu- șiSe
încălcării regulilor conviețuire socială și pri mul rînd pentru noașțerea legilor țării luarea măsurilor ce impun pentru ca acestea să fie cunoscute de către toți oamenii muncii care își desfășoară activitatea în diferite sectoare ale vieții sociale. •

Maria MATEI, 
judecător



JOI, 24 IULIE 1584

TV

Orientul MijlociuForumul internațional
FILME î

20,55
memento

1

20.0020,30
Știința, tehnica și pacea"

ILIr/1Țg^i JN LU41E

■ MOSCOVA 23 (Agerpres). Participanții la forumul internațional „Știința, tehnica și pacea" au adresat șefilor de stat și de guvern din întreaga lume un. apel în care exprimă îngrijorarea în legătură cu inexistentă state, înar- unor do- In
cordarea gravă în relațiile dintre escaladarea cursei mărilor și absența rezultate concrete în meniul dezarmării, document se relevă necesi-
îngrijorare crescîndă, determinată 
de continuarea cursei înarmărilorNAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). La sediul din New York al Națiunilor U- nite a fost dat publicității raportul secretarului general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, care cuprinde răspunsurile unor state membre ale organizației mondiale în legătură cu căile de eliminare a pericolului nuclear. Majoritatea covîrșitoarc a acestor răspunsuri dau expresie îngrijorării crescînde a statelor membre în legătură cu continuarea nestingherită înarmărilor și lipsaale O.N.U,a cursei................. . ......a unorrezultate pâlpâirile, în Sfera dezarmării, în primul cii pe planeta noastră.

BONN 23 (Agerpres). In orașul Tubingen din R.F.G. a fost organizată o mare expoziție cu desene, guașe și acuarele de Pablo Picasso. După cum relevă ziarul „Stuttgarter Zei- tung", această expoziție a devenit practic o mare retrospectivă înglobînd lucrările de referință executate de prodigiosul artist _ . „„ .. ,în tehnicile amintite. Din- tre cele 20 000 de desene cunoscute realizate de marele pictor spaniol, au fost expuse cîteva mii, cărora ,, . .. , .li s-au adăugat pasteluri, acuarele, guașe, colaje. n“" Ziarul citat relevă că ele pun și mai bine în evidență „varietatea, ’ inventivitatea, stilul strălucitor și seducător" ale lui Picasso.BERNA 23 (Agerpres). O expoziție consacrată pictorului impresionist francez Claude Monet (1840—1926) 
a fost inaugurată la „Kunst- museum." din Basel. Expo-

Surplusul comercial al R.F.G. îi îngrijorează 
din Piața comunăpe- Surplusul comercial galopant al R.F. Germania în schimburile cu ceilalți 11 parteneri din Comunitatea : Economică (vest-) Europeană (CEE) a făcut să crească teama în fața unei slăbiri a economiei a- cestor țări, spun oficialități comunitare și diplo- mați din Bruxelles. Ei a- firmă că R.F.G., care este statul cel mai industrializat din Europa „celor 12", și-a dublat surplusul comercial realizat în relațiile cu partenerii săi în primele patru luni ale a- cestui an, ajungînd la 5,6 miliarde unități de cont (ECU). Acestea sînt ultimele date puse la dispoziție. Bonnul se află de mai mult timp sub presiunea Washingtonului a-.și reduce surplusul comercial cu SUA, surplusul cu țările CEE nu a atras pînă cum în mori deosebit tenția. 

de său Dar din
■ . ci-’ ■ 

a-

tatea presantă a negocierii și -punerii în aplicare a unor măsuri concrete care să ducă la oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a înarmărilor nucleare, la eliminarea totală a armelor nucleare și a celorlalte tipuri de arme de nimicire în masă, la prevenirea mi. litarizării Cosmosului și la împiedicarea utilizării ceririlor științifice scopuri militare. cu-în

rînd a dezarmării nucleare, care au ca efect sporirea fără precedent a riscului unei conflagrații - nucleare. Se desprinde concluzia că în aceste condiții una din sarcinile fundamentale. prioritare, ale O.N.U. și întregii comunități internaționale o constituie mobilizarea eforturilor în vederea stăvilirii cursei înarmărilor nucleare și a adoptării, cît nu este prea tîrziu, a unor măsuri concrete, care să conducă la circumscrierea și în final la lichidarea pericolului nuclear, la menținerea și consolidarea pă-
Carnet culturalziția, care va rămîne deschisă pînă la 19 octombrie, reunește ,64 de pînze din 50 de colecții din Europa, S.U.A. și Japonia. Se a- preciază că este cea mai valoroasă retrospectivă Claude Monet din ultimii 30 de ani.Trupa de balet a Teatrului Mare din Moscova efectuea. ză un turneu în Marea Britănie; Cunoscutul an- .1 începe turneul cu prezentarea, în premieră, a baletului „Ivan cel Groaznic" Ia Teatrul regal de operă „Couent Garden" din Londra. Artiștii sovietici vor oferi, de asemenea, spectacole la Manchester și Birmingham.ROMA 23 (Agerpres). Un nou timp de festival, cinematografic — „Funny Film Festival"----consacrat peli-
partenerii săiCoaliția guvernamentală de centru-dreapta din RFG a militat pentru o economie în care inflația să ajungă la zero, iar perspectivele de dezvolta-1 re săs sporească. Cifrele publicate pentru luna mai demonstrează, totuși, o u-

DIN PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA REUTER)șoară reducere a surplusului exporturilor asupra importurilor. Surse ale CEE spun însă.că tendința, generală rămîne îngrijorătoare pentru ceilalți membri din Piața comună, arătînd că situația din luna mai se explica și pri-ntr-o reevaluare a mărcii, ca urmare a reali- riierii înăuntrul Sistcrnu-

BEIRUT 23 (Agerpres). In sudul Libanului luptători din cadrul „Rezistenței Naționale libaneze" au a- tacat, în mai multe rînduri, poziții deținute de așa-nu- mita Aripată a Libanului de Sud (ALS), creată și finanțată de Isr<»6». După cum informează corespondentul din zonă al agenției KUNA, în urma acestor atacuri au fost provocate pagube instalațiilor tare israeliene și ale matei Libanului deForțele de ocupație și > ale sprijinitorilor lor au sufe-
.mili- Ar- sud.

Acțiuni antiapartheidNAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). Intr-o declarație dată publicității la New York, Comitetul special al O.N.U. împotriva apartheidului a cerut regimului minoritar rasist de la Pretoria să-1 elibereze neîntîrziat pe liderul populației africane majoritare din R.S.A., Nelson Mandela, aflat de mai mulți, ani în închisoare. In merit se subliniază mele lui Mandela zintă un simbol al luptei populației de culoare o- primate din R.S.A. pentru libertate, egalitate în drepturi și pentru făurirea linei societății democratice 

docu- că nu- repre-

culelor comice sau amuzante se va organiză în stațiunea balneară italiană Darfo Boario Terme, din Lombardia, între 12 și 15 septembrie. Comicul, satira și grotescul, gen considerat absolut necesar în terapia medicală și socială, fac obiectul festivalului. Pe lîngă numeroasele filme selecționate diri 28 de țări, festivalul va mai organiza o „masă rotundă" pe tema „Umor, sănătate fizică și moralizarea obiceiurilor". O retrospectivă cinematografică va omagia nume de realizatori și actori comici cunoscuți, iar printre celelalte inițiative paralele se numără și o expoziție „Cinematograful comic în filatelie".In comitetul de onoare al festivalului se află nume cunoscute ale cinematografiei, între care Alberto Sordi, Gina. Lollobrigida, Giulietta'Mașina și Feder- rico Fellini.

lui Monetar (vest-) European — SME, care a avut loc în aprilie, șl, în parte, ca rezultat al presiunii de a-și reduce marja sa de competitivitate pe plan extern.Numai că. recent, marca și-a sporit din nou valoa

rea față de celelalte monede din CEE. Olanda și-a menținut, de asemenea, un important surplus cu ceilalți parteneri din CEE. Acest lucru se explică, în parte, datorită tranzitului comercial efectuat pe teritoriul Său, în special' prin portul. Rotterdam... Marele încins al acestui joc comercial este Mărea Bri

rit și pierderi în oameni.La rîndul ei, agenția France Prcsse relatează că armata libaneză dislocată în sectorul occidental din Bekaa, în centrul țării, a ripostat, în două rînduri, împotriva unor dispozitive ale forțelor ALS. Un ofițer al armatei libaneze a făcut cunoscut corespondentului AFP că, în urma ordinului primit, pentru prima dată unitățile de sub comanda sa au declanșat un puternic foc de mortiere asupra cartierului general al ALS.
memento

marilor revolu-
21,5022,00

încadrează de

de prelucrare a lemnului 
DEVA

în această țară. De asemenea, se relevă că eliberarea tuturor deținuților politici ar constitui un prim pas pe calea normalizării situației explozive din Republica Sud-Africană.

BERLINvut loc vernisajul expoziției „România turistică". Manifestarea a fost precedată de o conferință de presă privind turismul internațional în țara noastră.
GUVERNELE U.R.S.S. și Republicii Liberia au anunțat stabilirea de reia- ' ții diplomatice la nivel de ambasadă între cele două țări, în preocuparea de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare —■ relatează agenția TASS.
PARTIDUL Democratic din Coreea de Sud, una dintre principalele formațiuni politice ale opoziției din această țară, a cerut eliminarea regimului de la Seul condus de Chun Doo Hwan. De asemenea, partidul a protestat în legătură cu folosirea forței împotriva unor demonstrații care au avut loc recent la Seul.
RATA ȘOMAJULUI la sfîrșitul lunii iunie a fost, în Franța, de 9,6 la sută din populația activă a țării, ceea ce reprezintă 2,4 milioane de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Comparativ cu aceeași . perioadă a anului trecut, în iunie a.c. au fost Franța cu 1,3 la sută mulți șomeri.

eeilalți parteneri a ajuns la 3,1 miliarde ECU, față de 195 milioane în aceeași perioadă a anului trecut. Surplusul comercial al Spaniei față de partenerii săi din. CEE a scăzut rapid în primele patru luni după ce a devenit membră a Pieței Comune. In schimb Portugalia — cealaltă nou-venită în rîndul CEE — a realizat o îmbunătățire a balanței sale comerciale. Franța, care de mai multă vreme duce povara enormului său deficit cu ceilalți parteneri din CEE, a realizat, la rîndul său, o ușoară a- meliorare, dar mult mai mică decît în alte perioade din trecut. O ușoară scădere a deficitului său a înregistrat, de asemenea, Italia.Așa îricît tabloul raporturilor comerciale din cadrul CEE se află în corili-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Răfuiala; Uni
rea; Vară sentimentală; 
Parîngul: Clinele.PETRILA: Ostaticul.LONEA: Fata fără zestre. (I—II).VULCAN — Luceafă
rul: Oaspeți de seară.LUPENI — Cultural: Furtună în Pacific,URICANI:. Furtună.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

urgență
- contabil șef secție, pentru secția mo

bilă Petrila
— gestionar de materiale lemnoase, pen

tru secția de mobilă Livezeni
— tractorist, pentru secția de mobilă 

țrila
— autostivuitorist, pentru secția de 

bilă Livezeni.
încadrarea se face conform Legii 

12/1971 și a Legii nr. 22/1969.
Informații — la IPL Deva, 

Dr. Petru Groza, nr. 24, telefon

Pe-

mo-

nr,

Bulevardul 
16124.

întreprinderea minieră
„Valea de Brazi

organizează concurs în ziua de 29 iulie 1986 
pentru ocuparea unor posturi de:

- maiștri minieri
- maiștri electromecanici
Informații suplimentare la sediul întreprin

derii, Aleea Trandafirilor nr. 6, Uricani, tele
fon 60730 (centrala).

Mica b I i c î t a t eP uVIND casă cu garaj. Informații grădină, ______  _____ ..... Petroșani, strada Uzinei nr. 8 A. (8551)PIERDUT legitimație de serviciu nr. 5819 și legitimație de control nr. 10 e- liberate de CMVJ Petroșani. Le declar nule. (8553)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Răeu- leanu Adrian, eliberată de Preparațîa Coroești. O declar nulă. (8552)
COLECTIVUL Fabricii de produse lactate Pe

troșani este alături de colegul lor Terteci Dumitru 
Ia încercarea grea pricinuită de decesul tatălui său 

TERTECI CONSTANTIN
Transmitem sincere condoleanțe. (8556)

FAMILIILE Wild, Lupșoiu și Anghelescu sînt 
adine recunoscătoare și mulțumesc colegilor de la 
IPCVJ și tuturor celor care au fost alături de noi 
la greaua încercare pricinuită de pierderea scumpu
lui nostru

WILD IOSIF
II vom păstra veșnic în inimile noastre. (8559)

Telejurnal.Congresul al IX-lea al P.C.R. — moment crucial în noua istorie a României. Documentar artistic (color).
Partidul —Ceaușescu — România.— Spectacol literar-mu- zical-coregrafic (co. lor).,35 Timp al înfăptuiri ționare.— N U > c ta e nun citorească de la Du- nărș. Reportaj, Telejurnal, închiderea programului.

«

eliberată de
O declar

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ape- trei Maria, eliberată de l.T. Petroșani. O declar nulă. (8554)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rome- ghea Mihai, I.M. Paroșeni. nulă. (8555)PIERDUT student pe numele Gottfert Florinela •— Monica eliberat de Institutul de mine Petroșani. 11 declar nul.
carnet

DE FAMILIE

tanic. Deficitul său cu , nuă schimbare.
—---------------------------------—————--------------------—.......................... ..............................—-............-■■■........... ................................................................ —
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MUȘI A IA Simion TOP — redactor șei, leodoi BL'SU —• redactor șei adjunct. 
Tibenu SPAT ARD.
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