
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VA /

Steagul roșu 1 IMb
Și Al CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL J

ANUL VIIIL, NR. 10 559 MIERCURI, 27 AUGUST 1986 4- PAGINI — 50 BANI

ȚÂRII, CIT MAI.MULT CÂRBUNE!

însemnate 
depășiri ale 
producției 

fiziceData de 25 august înscrie, în evidențele de producție a șapte dintre întreprinderile miniere din Valea Jiului, bilanțuri fructuoase: depășirea preliminarului zilnic la extragerea cărbunelui.• La loc de frunte se situează realizările minerilor de la Paroșeni, care au obținut un plus de 359 de tone, datorat, în principal, creșterii randamentelor pe post, folosirii intensive a zestrei tehnice din dotare. '• Din abatajele minei Lupeni a fost extrasă, în această zi, o cantitate suplimentară de cărbune pentru cocs, cifrată la 128 de tone. Ritmurile înalte ale producției se datorează și aportului brigăzilor din sectorul I, care și-au îndeplinit, deja, prevederile planului pe opt luni.• Cu cele 176 tone de cărbune date peste prevederile preliminarului, minerii de la Aninoasa au

' A

La Cariera Cîmpu lui Neag

Succese remarcabile 
prin folosirea intensivâ 

a utilajelorCu plusurile înregistrate ieri, colectivul de muncă al brigăzii nr. 1 de la Carieră Cîmpu lui Neag a ridicat la 12 000 de tone cantitatea de cărbune extrasă și livrată suplimentar față de prevederile de plan ale acestei luni. Aceeași dată prilejuiește consemnarea a încă unui Jubileu de producție : rotunjirea la 80 000 de tone a sporului obținut de la începutul anului.Sînt, desigur, cifre c- locvente, care probează hărnicia cu care lucrează întreaga brigadă. Succesele au fost posibile prin permanenta preocupare pentru buna funcționare a utilajelor. De asemenea, prin depanarea rapidă și de bună calitate a instalațiilor de exploatare, s-a redus simțitor timpul de staționa

re, în beneficiul creșterii producției. .
O contribuție de seamă la aceste realizări au avut-o excavatoriștii Deniei Curteanu, Mate Istvan. Stan Tătaru, Mihai Fogoraș, buldozeriștli Tudor Drăgănescu, Constantin Vîjeică, Nicpară Timiș, forezorii -Victor Ilîrșoveanu și Sandor For- gaci.
O preocupare de prim ordin a colectivului. este, așa cum ne relata adjunctul șefului de brigadă, maistrul Constantin Toncea, îmbunătățirea calității producției. Pentru aceasta, au fost revizuite fluxurile, insistîndu-se a- supra perfecționării activității la stația de conca- sare, paralel cu grija ma- 

(Continuare în pag. a 2-a)

I.M. Paroșeni. Aspect de muncă din atelierele întreprinderii.
Foto: O. 1’ĂRAlANU

Politica economică științifică a partidului 
de dezvoltare intensivă și optimizare a 

structurilor economiei româneștiIn cei 42 de ani care au trecut de la 23 August 1944, dar cu deosebire în noua epocă istorică deschisă de Congresul al IX- lea, societatea românească s-a dezvoltat fără încetare.. Țara întreagă a devenit un vast șantier. Au fost ridicate mii și mii de o- biective industriale, repartizate .: echilibrat în toate județele patriei. Comparativ cu anul 1945 producția industrială a țării a crescut de peste 100 ori, iar venitul național de peste 33 ori. Ca urmare a procesului de . industrializare socialistă, în industrie lucrează astăzi 36 la sută din forța de muncă activă a țării, care creează 60 la sută' din venitul național. Totodată, industria asigură 90 la sută din mașinile și utilajele necesare realizării programului de investiții.Transformarea socialistă a agriculturii, iar în prezent noua revoluție agrară șe află la baza schimbării 

modului de a munci și de a gîndi al țărănimii. Au înregistrat progrese fără precedent în istoria poporului lomân, știința, învă- țămîntul și cultura. S-au înălțat în toate orașele, în topte satele locuințe confortabile, edificii social- culturale; pretutindeni pe cuprinsul patriei se muncește, se creează noi și semnificative bunuri materiale și spirituale., Acest impr^ionant proces constructiv reflectă o viziune unitară asupra întregii economii, a tuturor domeniilor activitătății ''politice, ideologice și sociale. Partidul nostru a fundamentat, în temeiul u- nei logici dialectice multidimensionale, teze de o deosebită . valoare teoretică și practică referitoare la interdependențele puternice între, toate componentele complexului eco- nomico-social. In acest context trebuie menționată Concepția profund științifică a. secretarului ge

neral ăl partidului cu privire la necesitatea obiectivă a menținerii unei pro- porționalități judicioase între sectoarele economiei, încă din anul 1965, secretarul general al partidului sublinia, referindu-se la raportul industrie-agri- cultură, arăta că: „Orice subapreciere a uneia din aceste principale sectoare economice, orice rămînere in urmă a unuia sau altuia poate provoca disproporții în dezvoltarea economică generală, poate avea repercusiuni negative asupra întregii vieți sociale",Problema structurilor e- Conomiei privește fiecare țară care o soluționează potrivit propriilor ei condiții, spre a le valorifica pe deplin. In cazul țării noastre existau anumite dis-
Lector univ. 

loan U.IFALEAN. 
institutul de mine 

Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

Revenim pe urmele promisiunilor
ÎNTREPRINDEREA MINIERA BĂRBĂTENI
Directorul unității, ing. GHEORGHE MODOI, 

afirmă :

„Dificultățile pot fi învinsa 
printr-o mai bună mobilizare a 

potențialului colectivului"A trecut o săptămână de la apariția în ziarul „Steagul roșu" a interviului nostru cu privire la cauzele nerealizării preliminarului la I.M. Bărbăteni. Intre timp, zilnic din abatajele minei au fost extrase în medie 400—500 de tone mai puțin decît se prevedea prin plan. De la, începutul anului până în prezent mina a acumulat un minus de peste. 45 000 tone de cărbune. In loc să se diminueze, restanța creste. Paradoxal, însă, linia de front activă, în cărbune, există la nivelul sarcinilor de plan.
— Din ultima noastră 

discuție, tovarășe director, 
a reieșit că principalele cau
ze ale nerealizării prelimi
narului se polarizează in 
jurul lipsei de efective. Dar 
problema asigurării efec
tivelor este de competența 
consiliului oamenilor mun
cii, a conducerii tehnice din 
întreprindere. Ce s-a în
treprins la nivelul I.M- 
Bărbăteni pentru califica
rea și policalificarea per
sonalului muncitori pentru 
asigurarea efectivului scrip
tic și pe structuri de me
serii ?----Avem organizate în întreprindere cinci cursuri de calificare pentru mi

neri, care cuprind 150 de oameni. Alți 60 de oameni al:' muncii sînt înscriși Ia cursurile de calificare .' în meseriile de electricieni și mecanici. Există. și cursuri de policalificare,, pentru meseriile de miner, electromecanic și mecanic, frec
ventate de 60 de oameni. La sfîrșitul. acestei luni vor absolvi cursurile primii 30 de hlineri. Avînd în vedere că, pentru plasarea posturilor în cărbune pe toate schimburile, — ne lipsesc în, prezent zilnic

Viorel STRĂUȚ

Arhitectură modernă în reședința municipiului.

' 1'' '''''- - .->•• -• ” te. W#
. A ; ■i

LA ORDINEA ZILEI

Foto: Al. TĂTAR

(Continuare în pag. a 2-a)

Pregătirile pentru noul
In aceste ultime zile din lună august în toate 

unitățile școlare din Valea Jiului s-a accentuat rit
mul de pregătiri pentru noul an de învățămînt. Va
canța de vară, din care au mai rămas puține zile, 
a fost o perioadă-în care a avut loc o diversitate de 
acțiuni destinate bunei gospodăriri a școlilor, cu 
sprijinul elevilor care au participat cîie două săp- 
tămîni Ia taberele de muncă patriotică organizate 
in fiecare școală. : ?

în pag. a 3-a

Curier juridic

Pentru a asigura lin start bun succesului în anul școlar 1986—1987. cadrele didactice de la Școala generală nr. 3 din Lupeni. sub îndrumarea biroului organizației de partid și a conducerii școlii, au desfășu

rat o intensă activitate pentru, asigurarea unor condiții materiale cît mai burm După terminarea reparațiilor și zugrăvelilor, 
iu că din Juna' iulie, învățătorii și profesorii, ajutați 
de comitetele cetățenești a-

le părinților și elevii aflați în practică, au făcut curățenie, au lăcuit sălile de clasă și au refăcut propaganda vizuală, cu tematică de actualitate. In vederea pregătirii materialului didactic necesar lecțiilor, s-a procedat la sortarea, recon- diționarea și completarea lui, precum și a manualelor școlare. Cu sprijinul U- - zinei . de preparare a cărbunelui din Lupeni s-au amenajat, în clădirea ane» Xă, două săli pentru atelierul ie lucrări practice.Nici, curtea școlii nu a fost neglijată/ Prin acțiu

nile de mpncă patriotică din aceasta vacanță a fost întreținută zona verde, s-a terminat și vopsit gardul de la terenul de sport, s-â refăcut .și vopsit stația meteo, astfel că la adunarea generală a organizației de partid din 26 august - s-a raportat terminarea pregătirilor în vederea primirii, într-un cadru cît mai plăcut, a școlarilor. La toate aceste lucrări desfă- ■V șurate în vacanța de vară s-au evidențiat cadrele didactice O. CăceU, N. Cor- ridiu, E. Duncea, O. Dan» ciulescu, I Pecși, E. Nagy, I. Todoni, V Țrifu.
loan UOTESCU. 
corespondent
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Lucrări de întreținere pe drumul Diljei

(Urmare din pag. I)bineînțeles,
(Urmare din pag. I)

de urma din a- dus la porți- de legă- Peti’O-

Deplasarea unor mijloace de transport grele, inclusiv buldozere cu sănii metalice, și scurgerile apă rezultate în ploilor abundente mi stă vară, au deteriorarea unor uni ale drumului tură dintre orașulșani și localitatea Dîlja, ingieunind aprovizionarea magazinului alimentar din sat și circulația vehiculelor și a cetățenilor. Repararea porțiunilor de drum degradate se înscria „la -ordinea zilei" pentru gospodarii Dîljei. Ea:'acțiunile organizate ■ în acest scop de fruntașul satului,

pensionarul Albert Ka- jatli, au răspuns zeci de locuitori ai localității. In mai uluite zile ei au luat parte la lucrările de întreținere a drumului, e- fectuînd 230 zile de contribuție în muncă pentru buna gospodărire a localității. Munca depusă s-a concretizat în săparea a 200 ml șanț pentru scurgerea apelor pluviale, nivelarea, prin pietruire, a Unei, suprafețe de de peste 500 mp, fierea balast zecilor cipanți
drum împrăș- tone frunteaa peste 70de rîu. In de locuitori parti- la acțiunile orga-

nizate pînă acum s-au situat Rusalia Ianoș, Ionel Lup, Ludovic Ciudin, Ion Șomkereki și,Albert Kalath. Unele puncte, încă „critice", existente pe acest drum impun continuarea acțiunilor de reparare, pentru ca circulația spre și de la localitatea Dîlja — și așa destul de grea — să se desfășoare în condiții normale.Jn imaginea surprinsă de fotoamatorul Ioan Ciur, un grup de locuitori ai Dîljei in plină activitate.

ale producției

depășit producția zilnică planificată, de 2184 de tone. Există, deci, resurse ca și acest colediv să se înscrie printre cele la care revirimentul de producție trebuie să devină o constantă.
Tonta ȚĂȚARCÂ

m plina acțiune.

La Cariera Cîmpu lui Neag
ai Văii Jiului

(Urmare din pag. I)

RADULESCU, ma

• Un reviriment similar apare și în activitatea minerilor de la Dîlja. Plusul de 56 de tone poate fi un început care să capete dimensiuni de producție mai ample, pe măsura posibilităților.• Tot din estul bazinu- i • carbonifer : consemnăm că harnicul colectiv de la'I.M. Lonea a ridicat la 2 038 de tone cantitatea de cărbune livrată suplimentar în cele 25 de zile din luna august.• Vești îmbucurătoare și din cealaltă extremitate a Văii Jiului: plusurile de producție cresc constant la mina Valea de Brazi și la Cariera Cîmpu lui Neag. Sporurile din data de 25 august au fost, de 113 și, respectiv, 191 de tone de cărbune. (S. B.)

„O definiție 
a rîsului“

DEMestru al rampei strălucitoare. O carieră . prodigioasă în slujba scenei românești. In trecere prin Petroșani, un schimb de replici fugare ; . ■
— Cum vă simțiți ?— Ca în Valea jiului I
- Cu ce gînduri ?— Ei, proiecte-s piuite. . Lucrez la un film, „Coana Chirița11 apoi spectacolele de la „Bulandra", îri curînd... „Omul cu mîrțoaga11 de Gbeorghe Ciprian. și printre ele cite un monolog hazliu.

— O dorință ?- Să rămînă „Jiul" în
.A“

— De unde porecla pes
cărească pe care o aveți ?— Din liceu. Nu mă deranjează deloc. E și asta un semn de popularitate.

— Este adevărat. Sînt 
mulți bibani pe lume, dar 
unul singur e „Bibanul".- Și nu-i deajuns ?

— Maestre, dați-ne, vă 
rog, o definiție a rîsului.Dont-lc, rîsul este ce- foarte periculos. Risulatacă omul. De aceea se și spune „Să mori de rîs‘‘. Că doar nu vreți ș.ă se spu
nă „Să mori de... bem Radulescu11.
va

Micro-interviu realizat de 
H. DOBROGEANU pală ,i epocii contemporane".

I
I

Politica economică 
științifică a partidului

Succese remarcabiletarea în carieră și miero- eariere pe timpul iernii. Sînt in curs de amenajare drumuri de acces pregătite corespunzător, au fost definitivate proiectele de executare a drenajelor în zona de lucru. Aceste măsuri reprezintă tot atâtea garanții ale unor viitoare împliniri.

nifestată în chiar frontul de lucru, pentru alegerea sterilului, prin exploatarea selectivă a straturilor de cărbune. De asemenea, pejitru încadrarea în normele de granulație, prevăzute.. în contractele cu beneficiarii, s-au adus îmbunătățiri instalațiilors-au

de sfărîinare a, cărbunelui, amplasate în punctul de încărcare de la Uri- cani.in prim-plaiiul activității prezente, pe lîngă măsurile întreprinse în vederea menținerii acestui ritm ridicat de producție, se află și derularea programului pentru exploa- (S.B.)

crepanțc care se creaseră între dezvoltarea industriei și agriculturii, între industria prelucrătoare și cea extractivă, intre industria grea și cea a bunurilor de consum, generate de neglijarea dezvoltării unor ramuri și subramuri industriale de înaltă tehnicitate, absolut necesare pentru valorificarea superioară a potențialului de rezerve naturale și de inteligență tehnică de care dispunem. Iată de ce Congresul IX-lea al partidului constituit un moment cotitură și în privința timizării structurilor nomiei naționale, în cordanță cu . cerințele mt.'rescle fundamentale a- le societății.Coniigurînd dezvoltarea economiei naționale într-o concepție sistemică, strategia promovată cu consecvență de partid pune în centrul atenției în actuala etapă accentuarea acțiunii factorilor de ordin calitativ, astfel îneît să se asigure o dezvoltare armonioasă, caracterizată de o stare intrinsecă de echilibru structural dinamic.In concordanță cu Directivele celui de-al XlII-lea Congres al partidului, direcțiile de acțiune pentru ereșl erea volumului factorilor intensivi în dezvoltarea industriei sînt următoarele: modernizarea în continuare a structurilor de producție, ridicarea permanentă a niveiului tehnic și calitativ al produselor, sporirea productivității muncii, accentuarea specializării și integrării producției în vederea utilizării cu maximum de randament a capacităților, e- conomisirea strictă și valorificarea materiilor prime, combustibililor și perarea și surselor rezultate din procesele de producție și consum, reducerea costurilor de producție, cu deosebire a cheltuielilor, materiale.

al a de op- eco- con-: și

supei'ioară aenergiei; recu- refolosirea re- -

creșterea substanțială a e- ficienței economice în toate ramurile și sectoarele industriale.O componentă de bază a strategiei partidului nostru privind dezvoltarea e- conomico-socială intensivă este creșterea eficienței a- cumulărilor, a tuturor investițiilor. Dacă, urmărin- du-se realizarea unui proces de creștere preponderent intensiv, în ceea ce privește investițiile, accentul va fi pus pe modernizarea capacităților existen* te, aceasta nu înseamnă că în cincinalul actual nu voi- fi create noi capacități de producție, îndeosebi în industria extractivă, pentru punerea în valoare a noi rezerve " de minerale utile și resurse energetice, ca și în agricultură, în industriile înalt prelucrătoare ș.a. ă J ;Noua structură care va caracteriza economia noastră națională la1 sfîrșitul acestui cincinal îi va conferi specificitățile .unei e- conomii moderne, "în plin . proces de dezvoltare, va asigura, dar ya fi și rezultatul înfăptuirii unei noi calități a muncii și a vieții în toate domeniile de acti vita'e. Acum, cînd întregul popor a făcut bilanțul grandios prilejuit de aniversarea mărețului act de la 23 August 1944, u- riașele realizări pe care le-am dobîndit. ne dau garanția fermă că, sub conducerea științifică, revoluționară a partidului, a secretarului său general, vom îndeplini cu succes obiectivele stabilite de Congresul al 'XIII-lea al partidului, că România va urca noi și noi trepte de civilizație și prosperitate, ur- mînd ca pînă în anul 1990 să treacă la stadiul superior de țară mediu dezvoltată, iar în perspectiva sfîrșitului de mileniu să devină o țară socialistă multilateral dezvoltată, în care să se manifeste cu iot mai multă putere principiile comuniste de muncă și de viață.
(Urmare din pag. I)circa 14tt.de mineri —- cursurile de calificare își vor dovedi în curînd utilitatea. Vom acorda și în vi- itor atenția cuvenită calificării și policalificării, completării efectivelor în meseriile deficitare.

— In interviul publicat în 
urmă cu o săptămînă spu
neați, tovarășe director, că 
una din cauzele fluctuației 
forței de muncă o consti
tuie lipsa de apartamen
te. La o verificare a aces
tei afirmații s-a constatat 
că cele 186 de cereri erau 
de fapt 51 care solicită noi 
locuințe. Restul de 135 
de cereri sînt, de fapt, pen
tru schimb de locuință. 
Care este, totuși, cauza 
principală a fluctuației 
niari în rîndul personalu
lui muncitor? Nu cumva 
aceasta se regăsește în sla
ba preocupare a conduce
rii întreprinderii față de 
nou încadrații în muncă?— Este adevărat că nu am cunos'-ut în amănunți-

me situația; cererilor pentru locuințe. Intr-adevăr, lie’cute să găsim la nivelul conducerii întreprinderii timp mai mult pentru a fj mai aproape de oameni, pentru a le rezolva problemele cu care se confruntă

luna august, în care în nici o zi preliminarul n-a fost realizat, este suficient să amintim că într-un abataj frontal a avut loc surpare și că fluxul producție s-a întrerupt tul de des din cauza iccțiunilor la utilaje,

damente mai mici cu 2 tone 
pe post decît cele plani
ficate. Promovarea meca
nizării lucrărilor este o 
câle care s-a dovedit bună 
pentru sporirea producti
vității. Cum se aplică pro
gramul de mecanizare Ia 
Bărbăteni ?

ÎNSCRIERILE pentru cursurile tchnico-aplicative de la Casa de cultură din Petroșani încep astăzi. Pen-EXPUNERE. In cadrul serii pentru tineret care va avea loc mîine (de la tru cei interesați de struc- ora 17) la clubul sindica-» tura cursurilor în noul an te lot din Aninoasa se va prezenta expunerea „Pacea — drept fundamental al popoarelor, Apărarea păcii, a dreptului la existența de 
I -sine stătătoare, la o dez- 
I volțare liberă și indepen- 
I dent.ă — problemă princi-

de învățămînt am reținut; dactilografie, stenografie, croitorie (femei și bărbați) depanare radio și TV (alb r.egru și color), limbi străine (engleză, franceză) balet pentru copii, foto,, ci- neelub, legătorie etc. In-

— Analiza ritmicității 
producției in perioada care 
a trecut din acest an pune 
în evidență faptul că, 
unele 
nărui 
chiar 
ră, 
nii 
din 
zic

în 
perioade, prelimi- 

a fost realizat și 
depășit, ca, bunăoa- 
ultima decadă a tu

rnai și prima decadă 
luna iunie. Ce conclu
se poate trage din a- 

ceasta ?— Este clar, fără îndoială, că la nivelul sectoarelor nu se stăpînește tehnica din dotare. Dacă luăm spre exemplificare perioada care a trecut din

tn

scrierile se primesc zilnic la Casa de cultură intre orele 8—13 și 17—20.EXCURSIE. Un grup de ineri muncitori de la I.U.M. Petroșani s-au întors din- tr-o . expediție turistică e- fectuată în județele Gorj și: Hunedoara, care a cuprinssculptura] aparțipînd Constantin Brâncuși.vizitarea grupului lui
clu-Lu-

(reținerilor necorespunză- toare. Dar în aceeași ordine de idei trebuie să spunem și că piesele de schimb nu se dovedesc de bună calitate. De multe ori, utilaje reparate, cu piese locuite doar cu o zi înainte, se defectează cauza acelorași piese schimb.
— La nivelul întreprin

derii nu se realizează pro
ductivitatea planificată. A- 
ceeași situație este și cu 
productivitatea în cărbu
ne și în abataje, unde, în 
medie, se înregistrează ran-

EXI’OZIȚIE. Holul bului sindicatelor din peni găzduiește expoziția bustibil al

inel ouădin de

de pictură reunind lucrări aparținînd artistei plastice amatoare Paraschiva Mă- ran. Membră a cercului de artă plastică „Paleta11 din Lupeni, expozanta prezintă lucrări închinate evenimentelor sărbătorești i acest august .PREVEDERE. Pentru a se evita aglomerările din lunile toamnei, este bine ca toți cetățenii care solicită lemne de foc și deșeuri ’ să se adreseze încă de a- ■ cum depozitului de corn- I.C.S.M.I. Pe-

mînt pentru extinderea ei. De un real folos ne-ar fi sprijinul în extinderea micii mecanizări. De luni de zile am făcut demersuri pentru a ni se livra o instalație de monorai, macarale de tip „yale“ și altele care ar asigura o mai bună aprovizionare cu materiale a brigăzilor. Transportul combinei de abataj pe traseele din subteran se face cu improvizații, cu mare întîrziere, tocmai pentru că lipsesc dispozitivele de mică mecanizare...
— Ce perspective există 

în realizarea preliminarului 
producției de cărbune Ia

— Avem în dotare un complex mecanizat, care a funcționat cu rezultate destul de bune. Dar prezent este inactiv. Nu are linie de front, care „......... ,...să justifice reintroducerea nivelul întreprinderii ? lui în exploatare. Din cele cinci combine de abataj două sînt în funcțiune, două urmează să fie casate, iar una este în drum spre abatajul unde va fi pusă in curînd în funcțiune.Fără îndoială,

în

mecanizarea constituie o necesitate. Dar în prezent nu dispunem de condiții de zăcă-troșani deoarece, așa cum ne asigură șeful său, Gheor- ghe Florescu, există cantități suficiente pentru , o- norarea comenzilor.SERVICII PENTRU din POPULAȚIE. Peste cîteva zile, la începutul lunii septembrie, la parterul blocului 61 din zona Petroșani — Nord se va deschide o nouă secție de ceasornicărie a Cooperativei meșteșugărești „Unirea11. In a- celași imobil se vor ream- plasa și secțiile de brode-

— Dacă vom acționa cu perseverență și eu fermitate, apreciez că stă în puterea colectivului să învingă dificultățile cu care se confruntă și să realizeze producții mai mari de cărbune. în condițiile în care linia de front e- xistă.rie, tricotaje croitorie pentrumecanice și femei.RECHIZITE RE. N u m a timele două librăria din orașul Uricani a oferit spre vînzare rechizite școlare în valoare peste 350 000 lei, (A.T.)
ȘCOLA- I i în ul- . săptămîni, I

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU

14tt.de
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JURIDIC - CURIER JURIDIC
I

Disciplina muncii-dimensiune a conștiinței socialisteIn procesul revoluționar al construirii noii orînduiri sociale, nivelul conștiinței socialiste, conduita civică a oamenilor muncii capătă noi valențe deoarece în sistemul democrației socialiste, al autoconducerii muncitorești asumarea unor responsabilități sporite în toate domeniile de activitate, înseamnă de fapt integrarea deplină, cu toate forțele, în munca pentru dezvoltarea societății.Măsurile stabilite pentru perfecționarea conducerii soeial-economice vizează a- sigurarea în toate unitățile socialiste a celor mai bune condiții de muncă și crearea unui climat de de- săvîrșită ordine și disciplină.; Relațiile de muncă, privite ca factor esențial al procesului de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate, impun, în toate sferele de activitate și pentru fiecare membru al colectivelor de muncă, respectarea cu strictețe a disciplinei, îndeplinirea. exemplară a sarcinilor de serviciu. In calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, oamenii muncii poartă răspunderea în atît pentru bligațiilor serviciu, cât

re și asigurarea ordinii, disciplinei li locul muncă.Răspunderea pentru încălcarea disciplinei muncii este prevăzută în mai multe acte normative. Astfel, după ce Codul muncii, în art 100, enumera sancțiunile disciplinare generale, de la mustrare pînă la cea mai severă — desfacerea contractului de muncă (art. 130 lit. ,,i“) —, prin Legea 1/1970 se prevăd criteriile pentru stabilirea a- cestor sancțiuni (gravitate, împrejurări, grad de vinovăție, antecedente disciplinare și urmările faptei). Pentru încălcări ale disci-

a plinei tehnologice și altelede de ordin disciplinar, Decretul 400/1981 prevede, în art 17, Să pentru încălcarea regulilor stabilite, privind exploatarea și întreținerea instalațiilor, utilajelor și mașinilor cu foc continuu și grad de pericol ridicat, persoanele vinovate răspund disciplinar, contravențional, material, civil și penal. Legea 5/1978 (modificată prin Legea 24/1981), stabilește o răspundere disciplinară excepțională pentru abateri grave de la disciplina muncii, adunarea generală a oamenilor muncii putînd hotărî desfacerea disciplinară a

de muncă în lit. x și t.însă, de nio- aplicare, sanc-
eontraetului baza art. 64Indiferent, dul legal dețiunea pentru încălcarea disciplinii muncii are două funcții: de constrîngere și educativă (de îndreptare), ■ ambele avînd un caracter pronunțat preventiv în măsura în care sancțiunea a- plicată este stabilită în mori judicios, ' cu respectarea criteriilor ei.

Cornel CIULEAM, 
procuror șef adjunct 

Procuratura locală 
Petroșani

POȘTA PAGI N I I

Ras punderea 
pentru încălcarea 

disciplinei tehnologice

fața societății, înfăptuirea o- personale de și pentru contribuția adusă la nirea sarcinilor unității în cadrul național unic de
îndepli- ce revin Planului dezvolta-

PĂDURARIU COSTA- CHE, Petroșâni. După cum am mai arătat și cu altă ocazie, chiria pentru locuință se stabilește în raport cu suprafața locuibilă, gradul de confort, tariful de bază stabilit prin lege, retribuția tarifară lunară, sau pensia chiriașului. .Se are, de asemenea, în vedere și eî.știgul mediu lunar pe membru de familie pentru calcularea chiriei majorate, dar numai în cazul în care acest venit mediu depășește 1500 lei. Se aplică majorarea chiriei și pentru suprafața locuibilă excedentară, deci care depășește norma locativă. In situația în care chiriașul a

plătit o chirie mai mare decît cea legală, diferențele plătite în plus se. socotesc în contul chiriei vi- . itoare. In legătură cu cealaltă problemă, puteți primi explicații la redacție.RAMNEANTU VIORICA, 
Lupeni: S-a procedat corect dacă vi s-a cerut ■ să faceți formele de lichidare, întrucît perioada de întrerupere a muncii pentru creșterea și. îngrijirea copilului, în vârstă de pînă la 7 ani, nu este considera- porturile dintre persoana încadrată și unitate se în- tă concediu fără plată. Ra- trerup în aceste condiții, iar la revenire se încheie

nr.Intrucît în Legea 5/197*8 au fost precizate îndatoririle și răspunderile personalului muncitor din toate unitățile socialiste de stat și au fost lărgite atribuțiile adunărilor generale ale oamenilor muncii, printre altele și în legătură cu stabilirea și încetarea raporturilor juridice de muncă, vom examina cîte- va aspecte privind desfacerea contractului de muncă de către adunările oamenilor muncii.Potrivit art. 64 lit. x,’ partea finală din . Legea nr. 5/1978, astfel cum a fost modificată, desfacerea contractului de muncă pentru personalul muncitor din secții, ateliere sau formații de lucru se hotărăște de adunările oamenilor muncii ale acestor unități. Din această dispoziție legală rezultă, pe de o parte, că s-a creat un nou organ de decizie în problema desfacerii contractului de muncă (adunarea oamenilor muncii pe secții, ateliere sau formații de lucru) și, pe dș altă parte, că s-a restrîns competența de decizie a organelor de conducere din unitate cu atribuții privind desfacerea contractului de muncă. Precizăm că reglementarea din art. 64 lit. x, la care ne referim, are în vedere desfacerea contractului de muncă statornicită de dreptul comun al muncii, din inițiativa unității sau prin acordul părților (art. 130 alin. 1 și art. 129 din Codul muncii), nu și ipotezele desfacerii contractului de muncă stabilite de art. 64 lit. t din Legea nr. 5/1978 și art. 135 din Codul cii.Printre atribuțiile cipale ale adunării rale. Legea conține precizare inedită, de portanță deosebită în pro-

cesul realizării autoconducerii muncitorești privind posibilitatea „de a hotărî eliberarea din funcție a cadrelor din. conducerea u- nității care au săvîrșit a- bateri grave de la disciplina muncii, de la nor- * inele eticii și echității socialiste sau care dau dovadă de lipsă de răspundere în realizarea planului". Pentru aceleași Japte, restului
Cabinet de 

documentare

tnun-prin* gene- și o o im-

personalului muncitor i se poate desface contractul de muncă prin hotărîrea adunării generale a oamenilor muncii pe secții, ateliere sau alte unități de producție similare, în care persoana respectivă își desfășoară activitatea.Cu privire la săvîrșirea de abateri grave în legătură cu prestarea muncii art. 64 lit. t din Legea nr. 5/1978 se referă la abaterile grave de la disciplina muncii ca obligație de sinteză. pe cînd dreptul comun (art. 130 lit., i din Codul muncii) vizează abaterile grave de la obligațiile de nTuncă. In primul caz sfera disciplinarului este mult mai largă, deoarece ca cuprinde nu numai încălcarea sarcinilor de serviciu (ca în situația art. 130 lit. i din Codul muncii), ci și nerespec- tarea regulilor referitoare la disciplina muncii știind că această noțiune înseamnă îndatorirea persoanei îpcadrate în muncă de a realiza întocmai și

de

la timp viciu ceHotărîrile adunărilor generale ale oamenilor muncii sau ale oamenilor muncii din secții, ateliere sau alte unități de producție similare, date abaterilor disciplinare sînt definitive, neputînd fi atacate la organele de jurisdicție a muncii. Desfacerea contractului de muncă de către adunările oamenilor muncii cu art. 64 lit. „t“ pentru abateri grave de Ia disciplina muncii sau de la . normele eticii și echității socialiste ori pentru lipsă de răspundere în realizarea planului are un caracter deosebit, lată, un astfel de caz mai reprezentativ : lui B.I.. încadrat în muncă la I.M. Lupeni i se desface contractul de muncă cu dispoziția nr. 352. din 29 aprilie 1986, eu art. 64 lit. „t“. din Legea nr. 5/1978, pentru abateri grave de la disciplina muncii, a eticii

obligațiile de serii revin.

și echității socialiste, lipsă de răspundere față de serviciu și necxecutarea dispozițiilor conducerii unității. ztdunarea oamenilor muncii de la depozitul de lemne a I.M. Lupeni, din 28 aprilie 1986, a reținut că B.l. nu-și îndeplinea o- bligațiile de serviciu, avea o comportare necorespunzătoare față de colegii de muncă, și a absentat nemotivat de la serviciu 47 de zile. Dar a făcut plîn- gere împotriva dispoziției de desfacere a contractului de muncă Judecătoriei Petroșani, care, prin Hotărîrea nr. 2393/1986, a respins . plîngerea, constatînd că hotărîrea oamenilor muncii este definitivă, ea ne- putînd fi "anele de iii.
Ioan 

consilier

eaatacată la or- iurisilictia mun-
MORARIU. 
juridic pr. Ia 

C.M.V.J.

un nou contract de muncă. Fără ca- perioada ele întrerupere: să fie considerată vechime în muncă, po- < t.riviț art. 9 din Legea nr. 1/1970, dacă . reîncadrarea intervine înainte de trecerea a 90 de zi ie de cînd a împlinit copilul vîrsta de 7 ani, se beneficiază de vechime neîntreruptă în a- ceeași unitate, în sensul că perioadele lucrate se leagă, pentru acordarea drepturilor corespunzătoare. In a- cest fel, nu se pierde sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate, iar pentru concediul de odihnă nu trebuie .să treacă pe-.. rioada de 11 luni de la reîncadrare, condiție stabilită pentru nou încadrați (desigur, dacă persoana îndeplinește acest termen înainte de întreruperea activității, iar unitatea, în funcție de programarea concediilor, are posibilitatea să-1 acorde la solicitarea persoanei). Nu veți ' pierde categoria care v-a fost acordată, în schimb termenul de 5 ani. stipulat în contractul de școlarizare, se ia >n considerare, însumând numai perioadele lucrate efectiv. Unitatea are obligația să vă reîncadreze dacă în momentul neocupate de natura aceluia care, sînteți califi-daca în solicitării sînt posturi pentru cată.
Ilie ȘERBAN, 

jurist

Pagină realizată la 
cererea C.M.V.J. n

Ridiearea continuă a nivelului tehnic al producției, utilizarea în mai mare măsură a unor instalații, utilaje și mașini cu foc continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare impun respectarea - cu strictețe a ordinii și disciplinei la locul de muncă, în special a disciplinei tehnologice' tu - acest scop, prin Deci ciul nr 400/81, au fost instituite o serie de'reguli privind folosirea supr'ave-' gherea, yerVicareă, întreți-7 nerea și repararea ■ acestor instalații, utilaje și mașini, în anumite ramuri și unități — stabili-■ te pi in HCM nr. 6 din 21 ianuarie 1982 — printre care și unitățile miniere. încălcarea regulilor respective atrage, potrivit art. 17 din Decret, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau — în cazul infracțiunilor — penală, a celor vinovați.Constituie infracțiuni, următoarele încălcări ale disciplinei tehnologice săvârșite de cei care lucrează nemijlocit, la instalațiile, utilajele sau mașinile cu regim de funcționare continuu ori eu grad ridicat de pericol în exploatare :a) lăsarea fără supravegherea impusă de prescripțiile tehnice a instalației u- tilăjfilui sau mașinii la care lucrează;b) plecarea de la Locul de .muncă în timpul programului de lucru, fără aprobare ; .c) încetarea activității înainte de predarea instalației, utilajului sau mașinii, către lucrătorul schimbul următor ;d) neasigurarea, potrivit prescripțiilor tehnice, la terminarea programului de lucru a instalației, utilajului sau mașinii, în cazul în care nu este prevăzută predarea către un alt schimb. Pedeapsa în aceste cazuri este închisoare de la 3 luni la 2 ani, iar dacă s-au produs tulburări ale bunului

mers al unității, pagube, materiale, vătămări ale sănătății sau decesul unei persoane» de la 6 luni la ani, ori de la 5 ani la 20 raj. după caracterul grav sau foarte grav al acestor urmări.Astfel, pentru edificare, menționăm sentința penală 1002/1985 aoJudecătoriei ' troțani prin car nunci- t< ui As ent Si ian U — manipulau! benzi la sectorul VI. al I.M.. Livezeni — a foșț condamnat’ la 1 an închisoare în baza De- crețului 400/81■ ’ și la 6 luniînchisoare îr» baza Legii 5/65 (privind oiganizareâ protecției muncii), urmînd â executa J an închisoare. S-a reținut -în . sarcina; sa că. lăsînd fără supraveghere banda nr. 10 A de la orizontul. 475, lă care fusese repartizat, aceasta' s-a -j- prins producând pagube ți- nității și, totodată, prin filmul toxic emanat, s-a creat un pericol de intoxicare pentru cei ce lucrau în a- propiere. Rezultă, prin urmare, că în cazul în care prin fapta săvîrșită contrar prevederilor Decretului 4.00/81, .se încalcă și alte prevederi legale, răspunderea persoanei vinovate este angajată și sub» acest aspect. De asemenea, este de reținut că în cazul în care se produc mai multe vătămări corespunzătoare formelor agravante ale infracțiunii. prevăzute de Decretul 400/81 (de pildă, o tulburare a bunului mers al unității și decesul unei persoane) se aplică pedeapsă pentru forma cea mai gravă. ,Deși aspru, un asemenea regim sancționator are menirea să prevină avariile, exploziile sau alte accidente tehnice, precum și pierderile de vieți omenești ca urmare a plinei la îndeosebi nologice.

in spiritul 
Decretului 400

din

încălcării disci7 locul de muncă, a disciplinei teh-
David MANIU

Pentru abateri grave, sancțiuni severeNoile relații de impun necesitatea tării cu strictețe a disciplinei, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu. Prin însăși exprimarea liberă a voinței de a încheia contractul, persoana încadrată în muncă acceptă conștient și din proprie convingere normele disciplinei la locul de muncă. Deci răspunderea disciplinară apare ca un mijloc subsidiar, ce se aplică persoanelor încadrate ca- re-și încalcă obligațiile de serviciu, tulbură ordinea și disciplina la locul de muncă. Prin obligații de serviciu se înțelege Un complex de sarcini, de îndatoriri ce revin fiecărei persoane, sintetizate în Contractul colectiv de muncă și în cel individual. în regulamentul de' ordine interioară nizare și nității.Pentru

munca respec-

și în cel de orga- funcționare a u-ca abaterea să atragă răspunderea disciplinară și, implicit, desfacerea contractului de mun-

că, legea prevede — art. 130 alin. 1 lit. i din Codul muncii — aspectul de gravitate și repetabilitatea. In concluzie, calitatea abaterilor și cantitatea lor sînt două elemente din aprecierea cărora rezultă neîndo- ' ielnlc abaterea.Să exemplificăm : în dosarul civil nr. 2944/86 al Judecătoriei Petroșani, Dorica Stanei a solicitat a- nularea deciziei de desfacere a contractului de muncă, dată de I.A.C.C.V.J. Deoarece S.D., fiind încadrată îh muncă, a făcut un număr de 14 absențe nemotivate, Judecătoria a respins acțiunea ei ca fiind nelegală. A menținut decizia de desfacere a contractului de _ muncă conform art. 130 alin. 1 lit. i din Codul muncii. Pentru un număr de 47 de absen- de muncă pentru a preveni țe nemotivate I.M Lupeni a desfăcut contractul de muncă lui Buse Ioana (dosar nr. 2078/1986), Decizia I.M Lupeni a fost menținută de instanța de Judecată.

Intr-o altă acțiune Oprea Vasile (dosarul nr. 2390/86) cerea anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă, dată de I.F.A. Vîs- coza. In sarcina lui O.V. s-a reținut că în data de 24 martie 1986, în timpul serviciului, a lovit un muncitor. Fapta lui O.V. era foarte gravă și Judecătoria a respins acțiunea con- testatorului, dispunînd desfacerea muncă alin. 1 muncii.Abaterile grave xîe la disciplina muncii sînt sancționate cu desfacerea contractului de muncă. Desigur că exemple sînt mai multe, dar nu acest lucru este important,, important este cum acționează fiecare persoană la locul său

contractului conform art. lit. i din de130 Codul

săvlrșirea de abateri grave. Cum ? Doar, respectînd disciplina socialistă a muncii, obligațiile de muncă ce conduc în mod direct la bunul mers al activității.
Constantin GRAURE, 

avocat
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CronicăE3î'EI
Agendă energetică

ÎN LU/MF
Manifestări 

dedicateCAIRO 26 (Agerpreș). In cadrul manifestărilor organizate în Egipt pentru marcarea celei de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, la sala de festivități a Partidului Național Democrat din Cairo a avut loc o adunare festivă dedicată marii sărbători a poporului român, .organizată de Asociația de prietenie Egipt — România în cooperare cu Ambasada României.Tn cuvîntarea rostită cu acest prilej de Sayed Zaki, membru al Secretariatului general al P.N.D., președintele Asociației de prietenie Egipt — România, au'■mnilicația

con- a fina- fas- re-: pe- în

fost evidențiate actului istorie

de la 23 August 1944, tribuția importantă României la victoria lă asupra Germaniei ciste, transformările voluționare radicale trecute în Româniaanii construcției socialiste, în special în perioada de cînd în fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicola e Ceaușcscu.Dr. Rifaat El Mahgoub a evidențiat cu satisfacție legăturile de prietenie și stimă reciprocă statornicite între președinții Nicolae Ccaușescu și Hosni Mubarak, pe care le-a apreciat ca „o temelie solidă pentru adîncirea și diversificarea cooperării româno- egiptene pc multiple nuri".
☆(Agerpres). La română dino lacare au zentanți deral de austriece redactori lele cotidiene și austriece, corespondenți de presă acreditați la Viena.Expunerea prezentată cu

pla-
som-Au- ro- referitoare la economico-so-

acest prilej a relevat nificația zilei de 23 gust pentru poporul mân. date dezvoltarea cială a României, în special în ultimele două de-
VIENA; 26AmbasadaViena a fost organizată conferință de presă, participat repre-ai serviciului fe- presă, agenției de presă (A.P.A.), eenii, activitatea României de Ia principa- reviste pe plan internațional, poziția țării noastre față de principalele probleme e- xistente astăzi în lume.LA LVOV, pe lîngă Institutul zoo veterinar, există o colecție de... potcoave, care numără; pînă în prezent peste 300 de exponate — relatează agenția TASS. Se păstrează aici potcoave de diferite mărimi și cu diferite destinații — pentru drumuri pietruite, pentru cele înghețate, pentru cai grei, pentru cei de curse și altele. Alături de exponate, a- vînd o vechime considerabilă, sînt prezentate și u- nele modele moderne de potcoave, cum ar fi cele neozeelandeze, confecționate din materiale sintetice și care îmbracă copitele niște pantofi... caPOLIȚIA a organizat Calabria o importantă îno-

BEIJING 26 (Agerpreș). Energia eoliană va fi urm dintre resursele care vor ajuta la aprovizionarea cu energie electrică a provinciei Qinghai, ' potrivit a- precierilor făcute de par- ticipanții la un seminar consacrat examinării posibilităților de dezvoltare a regiunii de nord-vest a Chinei. Agenția China Nouă precizează că, în provincia respectivă, viteza medie anuală a vîntului este de 5 metri pe secundă. Consumul de energie electrică este în creștere în această zonă a țării, iar utilizarea forței vîntului va contribui la accelerarea acestui proces, notează sursa citată.DAR ES SALAAM 26

*

(Agerpreș). rurale din registrează numărului pentru producerea bioga- zului. Astfel, potrivit a- genției tanzaniene Shihata, citată de A.D.N., la ora actuală funcționează, în mediul rural, peste 250 de asemenea instalații care folosesc, pentru obținerea e- nergiei, materii prime locale.Experiențele în acest domeniu au început în 1974, iar în 1982, la Arusha, a fost înființat un centru pentru mecanizarea agriculturii și tehnologiei a- gricolc, care a propus și moilclul actualelor instalații folosite pentru producerea biogazului.

In localitățile Tanzania se în- o creștere a instalațiilor

Prin Decret .prezidențiali— Tovarășul Cornel Pa-. coste se numește în funcția de viceprim-ministru al guvernului.— Tovarășul Dimitrie Ancuța se numește în funcția de viceprim-ministru al guvernului.— Tovarășul Ion M. Ni- colae se eliberează din funcția de viceprim-ministru al guvernului, urmînd a primi alte însărcinări.— Tovarășul Vasile Punga n se. eliberează din funcția de ministru al comerțului exterior șj jcoaperării economice internaționale. .— Tovarășul Ilie Văduva se numește- în funcția de ministru al comerțului exterior și cooperării economice internaționale și se eliberează din funcția de

ministru al afacerilor ev- terne.— Tovarășul loan Totu se numește în funcția de ministru al afacerilor externe și se eliberează din funcția de viceprim-ministru al guvernului. .— Tovarășul Petre Gigea se eliberează din funcția de ministru al finanțelor.— Tovarășul Alexandru Babe se numește în funcția de ministru al finanțelor.— Tovarășul Teodor Cuman se eliberează din funcția de președinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.— Tovarășul Gheorghe Pană se numește' în funcția de președinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.
O nouă amînare a lansării unui satelit 

meteorologic• WASHINGTON 26 * (A- gerpres). Lansarea unui satelit meteorologie, prevăzută să aibă loc la sfîrșitul acestei săptămîni, a fost amînată, pentru cea de-a 14-a oară, după depistarea unei scurgeri de oxigen Ia una din rachetele propulsoare, a anunțat Jim Elliot, purtător N.A.S.A.Lansarea urmează să aibă loc la 7 septembrie, de la baza militară americană din Vandenberg (Sta-
de cuvînt alurmează

tul California), dacă, pînă atunci, defecțiunea va fi remediată în mod corespunzător, a precizat el.După accidentul -navetei spațiale „Challenger", din 28 ianuarie, și distrugerea — la 3 mai — a unei rachete „Delta", ce transporta un satelit meteorologic, N.A.SA. nu a reușit să lanseze decît mici rachete pentru studierea atmosferei, menționează, în legătură cu aceasta, agenția France Presse,
PE SCURT SE PE SCURTperațiune împotriva Mafiei, arestînd cîțiva membri ai acestei clandestine arme, muniții, organizații și confiscînd «mie, muniții, bani falși. După cum relatează .agenția TASȘ, această operațiune a fost realizată în cadrul cercetărilor privind unele asasinate recente care, după părerea autorităților, reprezintă răfuieli între difeiftele clanuri ale Mafiei. Numai în Calabria, de la începutul anului, au fost înregistrate 64 de asasinate.INTR-O DECLARAȚIE făcută la Philadelphia, cunoscutul om de știință Thor Heyerdahl și-a anun-

țat intenția de a investiga felul în care Cristofor Golumb a fost influențat în pregătirea călătoriilor sale de datele privind primele vizite ale vikingilor pe continentul american. El ș-a declarat convins că există o legătură între planurile descoperitorului Lumii Noi și relatările din diferite cronici nordice cu privire la rutele parcurse prin nordul Atlanticului de vikingi spre Groenlanda și, mai departe, spre continent. După toate probabilitățile, Columb a aflat despre expediția din secolul X a lui Leif Erickson, un norvegian cunoscut pentru acțiunile sale din Atlantic, prin in-

termediul arhivelor aflate la Vatican, unde ar fi e- xistat. relatări ale acestuia.NUMARUL ȘOMERILOR înregistrați oficial în țările membre ale C.E.E. era la sfîrșitul lunii iulie de 15,65 milioane, în creștere ușoară față de lună iunie, se arată într-un raport al Comisiei Pieței comune, dat publicității la Luxemburg. Potrivit raportului, citat de agenția Associated Press, 5,7 milioane dintre șomeri sînt tineri sub 25 de ani. Cele mai mari rate ale șomajului au fost înregistrate în Irlanda — 13,8 la sută, Belgia — 12,7 la șută, Olanda — 12,5 la sută, Marea Britanie —12 la sută, Franța — 9,9 la sută și R.F.G. — 7,8 la sută.
Tratativele singura cale de soluționare

a problemelor litigioase

FlLMfc
remită N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.PETROȘANI — 7 No- ȚWiembrie: Ultimul mohi-can; Unirea: Bunul meu 20.00 Telejurnal, vecin Sam I-II; I’arîn- 20,20 Actualitatea în e- 
gul: Spartacus I-II.PETRILA: Timpul rințelor.LONEA: Femeia Ursa Mare.VULCAN — Luceafă
rul: Letargie,LUPENI — Cultural :Hallo taxi.URICANI: Zbor cu obstacole.

do-din conomie.20,30 Patriei în August.— emisiune de cînt.cce și versuri.Tribuna TV.Film serial: „Căpi
tanul Fracasse". Producție a Televiziunii sovietice. Episodul 1. Telejurnal.
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întreprinderea miniera lonea

• ORGANIZEAZĂ CONCURS 
în ziua de 1 septembrie 1986 

pentru ocuparea unor posturi vacante de
- maiștri minieri

• încadrează
direct sau prin transfer

- paznici (bărbați)
Retribuirea se va face conform Legii nr. 

57/1974.
Informații suplimentare la sediul întreprin

derii, strada Jieț, oraș Petrila, telefon prin cen
trala telefonică a I.AA. Livezeni, 43462-

Liceul de matematică-iiiică
Petroșani

„România — subliniază tovarășul Nicolae Ceau.șescu 
— s-a pronunțat și se pro
nunță cu toată fermitatea 
pentru încetarea oricăror 
conflicte militare și solu
ționarea tuturor probleme
lor litigioase dintre 
numai și numai pe 
tratativelor, prin 
pașnice. Avem deplina con
vingere că numai calea tra
tativelor corespunde inte
reselor popoarelor, poate 
asigura pacea și colabora
rea internațională".Este știut că. după de-al doilea război dial, în lume s-au înregistrat peste 120 de războaie, 70 de țări au fost transformate, într-o'formă sau alta, în cîmpuri de luptă și peste 80 de țări au angajate în conflicte mate, în care âu pierit peste 21 milioane de oameni. Unele din aceste conflicte continuă.; apar, din păcate, noi; puncte fierbinți, asisțîndu-sc- în continuare la agravarea situației internaționale; îndeosebi în Orientul Mijlociu. Medite- rana. Africa australă, A- merica Centrală —, ceea ce constituie un mare pe-

state 
calea 

Soluții

cel mon-
fostar-

ricol pentru pacea omenirii. Și aceasta cu atît mai mult cu cît ele, duc ia accentuarea și mai puternică a cursei înarmărilor, la risipirea unor imense resurse materiale și umane, la menținerea unei permanente stări de tensiune internațională. Se mențin

■ a nu poată fi rezolvată pe calc pașnică, prin tratative, Iacă se pornește de la dreptul fiecărui , popor de a se dezvolta liber și independent, de la interesele generale ale păcii și securității, devine postulat al contemporaneității, ex- primînd adevărul că singu-

europcan de la forță și la cu forța. De deosebităasemenea. s-ai-

Comentariu

în același timp posibilitățile de folosire a forței și a amenințării cu forța în relațiile dintre state.De fiecare dată, cu prilejul apariției unot conflicte, stări tensionale. România, președintele Nicolae Ceaușcscu. s-au pronunțat, în mod consecvent, pentru evitarea -oricăror acțiuni contrare bunei înțelegeri și păcii, pentru recurgerea la metoda tratativelor, în vederea aplanării lor. exclusiv pe cale pașnică. Aprecierea ședintelui N i c o Ceauș ?scu, potrivit nu există problemă

nerecurge-
pre- 1 a e căreiacare

ra rațiune care trebuie să domine viața internațională este curmarea oricărei posibilități de a arunca omenirea în neant.încă din 1975. în cadrul Conferinței general-europene de la Helsinki, România a prezentat un plan de măsuri vizîndrea la forță și la amenințarea cu forța, în cea mai mare parte a lor fiind încorporate în Actul • final. In cadrul Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa, România ă propus încheierea unui, tra-

lat general nerecurgere amenințarea o apreciere bucurat, denițiativa României concretizată în „Declarația asupra reglementării pașnice a diferendelor internaționale". In cadrul ultimei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., țara noastră a propus adoptarea A- pclului solemn către statele aflate în conflict, pentru încetarea fără întîrzie- re a acțiunilor armate și a Angajamentului statelor membre ale O.N.U. de a reglementa stările de încordare .și conflict, diferendele existente pe cale politică, de ă se abține de la folosirea forței și amenințarea cu forța, de Ia orice intervenție în treburile interne ale altor state. ' .Sînt acțiuni, demersuri, menite să ducă la realizarea aspirației majore a popoarelor 1 de a trăi în pace, la. adăpost de pericolul unui război nimicitor, într-un climat de bună înțelegere și colaborare.
G. IONAȘCU

face înscrieri pentru 
admiterea în treapta a ll-a de liceu, 

cursuri de zi 
la profilul industrie ușoară (fete și băieți, 39 
de locuri)

• tricoter
• mecanic întreținere
înscrierile se fac la secretariatul liceulu 

pînă în data de 28 august 1986, ora 17

VIND radiocasetofon Sanyo stereo, stație 2x35 W, boxe. Telefon 44439. (8709)
ANUNȚURI

Mica VIND Dacia 1300, neridicată. Informații, telefon 41637, între orele 14,30—16.
DE FAMILIE

Familia Slroia mulțumește tuturor celor care au 
fost alături de noi', prin prezență și flori la durerea 
pricinuită de pierderea scumpei noastre mame, soa
cre și bunici

~ STROIA ELENA
Nu o vom uita niciodată. (8702)

Soțul și fiica anunță cu aceeași 
rea a 6 luni de la decesul scumpei 
mame

AJITARIȚEI ANA-MARIA
Nu o vom uita niciodată. (8711)

durere împlini 
noastre soții și

(Nușa)

COI I GIt L DE KFDACTIE > losit KALAN. 4i.no DUBI K. Dorm GUIȚA. Ion 
MUSTAȚA. SimiOB POP — redai tor set Teodor RUȘI’ — redactor sef adjunct 
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KcducUa Si administratis Petroșani, str Nicolae Bălcescu ar & telefoane 41662- 
secretariat: tlfifi'i 42 IM secții.
Tiparul : fiftugratia Petrușani. str. Nicolae Bălcescu. nr. 2. telefon 4436$._____________


