
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA >

Steagul roșu 'HgrBgsÎN

E iheeî4V EHE
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL i

Cu planul pe nouă luni

ANUL VIUL, NR. 10 584
| JOI, 25 SEPTEMBRIE 1986 ■w---------------------------

^^GINI — 50 BANI

ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Revenim la I. M. Dîlja

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEA UȘESC U

în județul Dîmbovița

Eforturi susținute pentru 
redresarea producției

îndeplinit
sectorul IV al I.M. Lonea

„De ce ajutor conside
rați că aveți nevoie pen
tru a vă realiza sarcinile 
de plan ?“ iată întrebarea pe care ara adresat-o, în prezența subinginerului loan Liszka, șeful sectorului 1 de la mina Dîlja, șefilor de schimb Ludovic loja și Constantin cuța, din brigăzile conduse de Constantin și, respectiv, Ion Porav.„Am avut, pînă de . cu- rînd probleme cu aprovizionarea cu materiale, ne arată Ludovic loja, dar ele au fost rezolvate, în urma, cererilor adresate sectorului. Acum sîntem

Măn-Buta

900 tone
peste plan

mulțumiți. E drept, am dat .de o zonă mai faliată, dar așa este în minerit. Depinde de noi să ne facem planul, așa că trebuie să ne organizăm mai bine munca, să facem în așa fel incit fiecare schimb să dea producție. Ar mai fi o problemă, la transportor..." A urmat, apoi, un veritabil dialog de lucru între șeful de schimb și șeful sectorului și, pe loc, a fost alcătuit un program pentru remedierea dispozitivului de siguranță al transportorului, care, așa cum declară minerii, le cam creează dificultăți. Dar, nu se puteau lua măsurile și fără intervenția noastră? Greu de crezut că situația nu era cunoscută.

Rgniamente sporiteLa temelia succesului obținut de minerii sectorului IV al I.M. Lonea — realizarea, în avans, a planului pe 9 luni — se află productivitățjle sporite, a- cest indicator fiind depășit. în cărbune, cu peste 800 de kilograme pe post. O contribuție însemnată la înregistrarea acestui fructuos bilanț au avut-o brigăzile conduse de Gri- i gore Mindruț. Anton Flo- rea, Ion Boteanu, Gheor- ghe Lipșa, Gheorghe Hu- meniuc, care consemnează randamente superioare cu . 800—1 200 de kilograme de cărbune pe post celor planificate. ;i' Avănsul cîștigat lc permite minerilor din acest sector fruntaș să 'pășească în trimestrul IV al a- cestui an cu un pluș de producție de mai bine de 20 000 de tone de cărbune, contribuind, astfel, îiî mod substanțial, la producția suplimentară realizată, la zi. de I.M; Lonea.Pentru menținerea nor ritmuri superioarei extragerea cărbunelui, bri- ■ găzile sectorului pregătesc, încă de pe acum, capacitățile viitoare, . extind . tehnologiile de mare eficiență — îndeosebi exploatarea sub tavan de rezistență. (S.B.)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a continuat, miercuri, vizita de lucru în județul Dîmbovița.Au participat tovarășii Emil Bobu, Petru Enache, Silviu Curticeanu.In aceeași atmosferă deînaltă exigență a avut loc o amplă analiză, aprofundată a modului în care se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a hotărîrilor recentului Congres al oamenilor muncii. Au fost examinate direct, la fața locului, măsurile ce se impun pentru perfecționarea continuă a muncii, pentru ridicarea întregii activități la nivelul exigențelor actuale, al posibilităților existente pentru creșterea necontenită a calității vieții celor.ce muncesc și trăiesc în orașele și satele județului Dîmbovița.De-a lungul marilor artere de circulație ale municipiului Tîrgoviște, în

drum spre obiectivele vizitate, la fiecare dintre unitățile cuprinse în program, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost rezervată o primire entuziastă de către cei ce trăiesc și muncesc aici.Primul obiectiv vizitat în cursul dimineții a fost 
Combinatul de oțeluri spe
ciale.Prezentînd raportul muncitoresc al acestui puternic detașament al metalur- giștilor, directorul combinatului, Victor Mihu, a e- vidențiat modul în care sînt îndepliniți indicatorii de plan. S-a remarcat faptul că, față de 1980, valoarea producției marfă a crescut de 3,7 ori, iar: productivitatea muncii s-a dublat.In fața machetei combinatului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat, împreună cu factorii de răspundere, cu specialiștii, programul ele dezvoltare prevăzut în perioada imediat următoare, program ce are în vedere o ■ impor-

tantă creștere a producției de oțel.Subliniind însemnătatea înfăptuirii programelor stabilite, secretarul general al partidului a indicat să fie luate toate măsurile ce se impun pentru ca noua etapă de dezvoltare a combinatului să fie încheiată în anii următori, în- tr-un timp cît mai scurt posibil. -In cadrul unei expoziții special amenajate au fost prezentate principalele produse care se realizează în cadrul combinatului. ,A fost înfățișată, apoi, activitatea secției forjă de blocuri și bare. Examinînd cu atenție fluxul tehnologic, modul cum sînt folosite utilajele, conducătorui partidului și statului a cerut să se asigure o mai bună folosire a spațiilor de producție prin amplasarea judicioasă a noi agregate pe suprafețele existente, să fie intensificate eforturile pentru perfecționarea tehnologiilor în acest sector al combinatului.
(Continuare în pag. a 4 a)
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Adunarea populară 
din municipiul Tîrgoviște

Cinci unități miniere — Lonea, Aninoasa, Lupeni, Uricani și Cîmpu lui Neag— și-au depășit, în data de 23 septembrie, sarcinile de plan ale zilei cu 900 de tone de cărbune. De subliniat este constanța realizărilor minerilor de la Lupeni, care au adăugat încă 203 tone de cărbune producției suplimentare înregistrate în cursul ■ a- .-•estei luni, ridicînd plusul pe septembrie la 2 355 de tone de cărbune. De asemenea, prin sporurile obținute, colectivele de la I.M. Aninoasa, I.M. Uricani și I.M. Cîmpu lui Neag — de 134 tone, 33 tone și, respectiv, 141 tone— continuă procesul de redresare a producției, di- minuînd minusurile din prima parte a lui septembrie și creînd, astfel, premise pentru real zarea sarcinilor de plan pe această lună. (C.T.D.)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena -Ceaușescu au participat, la încheierea vizitei în județul Dîmbovița, la marea adunare populară care a avut loc în municipiul Tîrgoviște.La adunarea tă în piața din rașului au fost ,_______zeci de mii de locuitori ai județului — tineri și Vîr- stnici, oameni ai muncii de cele mai diferite profesii. Ei purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, steaguri tricolore și roșii, pancarte cu urări la adresa partidului și secretarului său general, a patriei socialiste, a eroicului nostru po-

desfășura- centrul o- prezenți

por, constructor al socialismului.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu la tribuna adunării a constituit pentru participanți prilejul de a-și exprima din nou, direct, profund și cald, sentimentele de dragoste și recunoștință pe care locuitorii acestei străvechi așezări a județului le poartă conducătorului iubit al partidului și statului, pentru tot ce a făcut și face spre binele și propășirea patriei noastre socialiste, pentru afirmarea ei liberă și demnă- între națiunile lumii. S-a scandat cu însuflețire

P.C.R. !-, poporul I", și mîndria România 1" Pace f".
„Ceaușescu — „Ceaușescu și „Stima noastră — Ceaușescu, „Ceaușescu —Adunarea a fost deschisă de tovarășul Panteli- mon Găvănescu, prim- secretar al Comitetului județean Dîmbovița al ~' • " ’ ■ • _____ j ăutovarășii directorul de oțeluri Doina comi-
P.C.R. In continuare luat cuvîntulVictor Mihu, Combinatului speciale Tîrgoviște, Drumea, secretar al tetului de partid la întreprinderea de frigidere Gă- ești și Nicolae Neacșu, președintele C.A.P. Petrești.In continuare. primul secretar al Comitetului

(Continuare în pag. a 4-a)
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(Continuare în pag. a 2-a)

Schimbul condus de 
Aurel Bîrlea, din 
drul brigăzii lui

în- 
în-
re-

(Continuare în pag. a 2-a)

VULCAN

Continuitate în acțiunile 
de bună gospodărire și 

înfrumusețare a localității

II
PROBA DE FOC 

a destoiniciei minereștiMinerii din brigada lui Aurel Grigore, de la I.M. Petrila, se obișnuiseră cu randamente mari pe post. Mai exact spus, productivități de pînă la 11 tone deveniseră, pentru ei, un lucru firesc. Aceasta, pentru că ortacii brigăzii izbuteau perfect să f bine disciplina în muncă și buna organizare a activității.Toate bune, pînă tr-o zi. cînd li s-a credințat sarcina să

pună în funcțiune o capacitate de producție, în stratul 3, blocul II. Era, ce-i drept, o fostă zonă de foc, dar minerii nU s-au alarmat. Mai trecuseră ei, doar, prin asemenea „probe" și birui- seră dificultățile cît se îm- poate de repede. De data aceasta, parcă era un făcut: abatajul nu „intra" deloc în ritm. Pro- ductivitățile ău scăzut brusc, nu cu mult sub cele planificate, d. , o- ricum, substanțial sub

nivelul celor cu care obișnuiseră, sub cifră re constituia „baremul" mîndriei lor profesionale. Sentiment care a fost pus, în această neașteptată situație, la grea încercare.Ca într-o ștafetă nevăzută, intre cele trei schimburi s-a instalat o conlucrare de la șut la șut, a-

ca-
Ion 

Boteanu (sectorul IV al 
I.M. Lonea) este, pe 
drept cuvînt, un schimb 
al... tinereții. Aceasta 
explică și elanul cu ca
re se muncește, rezul
tatele brigăzii.

loto: Al. TĂTAR

CURIER
JURIDIC

In aceste zile senine și calme de toamnă, orașul Vulcan, cU ansamblurile de blocuri noi . și moderne, cu o permanentă grijă pentru a păstra amenajările create prin munca tuturor, este o sinteză a hărniciei și spiritului civic ăl edililor, al deputaților și cetățenilor. Din primă- .vară și pînă acum, în ul- ' tîma decadă a lunii septembrie, s-au efectuat lucrări în valoare de peste 38 milioane lei, la care au participat peste 30 000 de cetățeni. Cu contribuția lor în spiritul Legii 10/1982 și Legii 1/1985. s-au efectuat peste 540 000 ore muncă patriotică.Aceste realizări sînt prezente la tot pasul în mereu • tînărul Vulcan, oraș în permanentă și impetuoasă dezvoltare economică și socială. Și sînt multe realizările gospodărești : 90 000 mp de zone și spații verzi care au schimbat fața urbanistică a locali-tații, 20 000 de pomi, arbori și arbuști plantați în cartiere, străzi, alei •* trotuare reparate. Ies evidență lucrările de frumusețare și crearea u- nor necesare zone odihnitoare de verdeață în cartierul Brazi (unde s-au definitivat șl sistematiză-

Șl înîn-

rlie pe orizontală) sau la blocul 45. ;— La' aceste înfăptuiri, tovarășulne mărturisea tovarășul Vasile Sufletu, secretarul Consiliului popular orășenesc, se mai adaugă, așa cum este firesc, contribuția cetățenilor în temeiul Legii 1/1985. pintre obiectivele stabilite în adunările cetățenești și realizate cu sprijinul concret al locuitorilor și al unităților economice, se remarcă zona de agrement Valea Lupșească, taluzările din împrejurimile blocurilor 43, 44, 45 multe alte a- menajări deosebit de necesare.Deși e toamnă, cetățenii orașului manifestă o preocupare continuă pentru buna gospodărire și înfrumusețare a orașului. Și. duminica trecută s-au desfășurat ample activități de muncă patriotică, intrate deja în tradiția o- rașului, la care au participat sute de elevi și cetățeni. Am întîlnit adeseori în această vară depu- tați — cum sînt Nicolae Dumitraș, Marioara Mihuț, Gheorghe Dinea, Margareta Surulescu, Ana Giur-
Til>eriu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Roadele toamnei, în cămările gospodarilorAm fost, zilele trecute, oaspeții cantinei din Pe- trila a IACCVJ. O cantină care pregătește zilnic 6000- 6500 porții de mîncăre pentru minerii de la Lonea, Petrila și: Dîlja, pe care îi servește prin cinci puncte de desfacere. Am găsit întreg colectivul, format din peste 50 de persoane,, angrenat într-o acțiune de. maximă actualitate — în- silozările pentru iarnă. Responsabila unității, E- Jena Șerbănescu, tocmai venise „din cîmp"; aprovizionarea cu legume se face prin relație directă de la cooperative . agricole de producție din zona Hațegului, la Petros, Galați sau Băiești, de la C.A.P. Li vad ia. Toată „suflarea" este mobilizată la însilo- zări. Cantina dispune de tin Siloz sub pămînt, cu 
o capacitate de peste 300 tone . Un siloz care trebuie să fie plin pentru a

satisface nevoile pc tot timpul iernii.Pînă acum, s-au însilo- zat peste 200 tone de cartofi, 20 tone de ceapă, 4 tone de castraveți, 8 tone de roșii la sare, 5 tone zarzavaturi pentru ciorbe, 4 tone fulgi de cartofi, alte legume trebuitoare. Numai enumerarea. tuturor âcestor cantități face să se înțeleagă că a fost vorba. de multă muncă, cu transportul, încărcatul, descărcatul,' sortarea. însilo- zarea.— Zile întregi, în schimbul; prelungite — ne spunea Elena Șerbănescu, personalul cantinei ă'rămas la lucru. Legumele nu pot fi lăsate sub cerul liber. S-a lucrat uneori, și la lumina becurilor. De modul cum ne ocupăm acum de însi- lozări depinde buna activitate (și mînca’rea bună), de la iarnă.

T-am cerut interlocutoarei să evidențieze pe cele mai destoinice lucrătoare. I-a fost, greu să aleagă, pentru că toate și-ati făcut pe deplin. datoria. Ne-am notat totuși pe Viorica Prejban și Viorica Pintilie, pe Cecilia Sava și Elena Georgescu, Pa- raschiva Josan și Elena Hofvath, pe Dorina Piscu- reanu și mai tinerele lor colege Mariana Răduca și Adin'a Burlec. Sînt doar cîteva d’ntre cele care au pregătit totul ca la iarim mîncarea pentru mineri să fie gustoasă și consistentă. In anonimatul muncii lor, este de . fapt un gest de omenie și dăruire puse îil slujba oamenilor. Cît privește pregătirile, la cantina Petrila iarna poate să vină; roadele toamnei sînt ■în cămări.
Bujor MIRCESCU

Emil Wilk și Ana Beje- 
naru, doi destoinici mun
citori de la Uzina de pre
parare Lupeni.

Eforturi susținute

Continuitate 
în acțiunile de 

bună gospodărire 
(Urmare din pag. I)giulescu, Iosif Daminescu, Maria Iuga —- care se sfătuiau cu cetățenii despre direcțiile de acțiune în acțivitâîea de bună gospodărire și înfrumusețare.Și acum, deși e toamnă, munca de întreținere a a- menajărilor și dotărilor e- dilitare înfăptuite continuă, ca un semnificativ indicator al conduitei și comportamentului civic, demne de luat exemplu, ale edililor și gospodarilor din Vulcan,

„Proba de foc“ a destoiniciei minerești
(Urmare din pag. I)vînd același scop: redresarea producției, atingerea într-un timp cît mai scurt posibil a randamentelor ce erau pentru ei un cotidian fapt de muncă, Chiar dacă șefii de schimb Teodor Apostu, Gheorghe Tomu- lescu, . Milian Roșea ’ și Nicolae Ghiță nu se în- tîlneau în „consfătuiri", pentru a găsi soluțiile, „dezbaterile" aveau totuși loc, într-un. fel aparte, prin chiar lucrările executate de ei și de minerii de sub conducerea lor, activități armonizate întru același sens, completate reciproc, pentru că situația o im

punea, au construit tavanul de rezistență, adaptat la condițiile concrete din această fostă zonă de foc. Nu erau, e drept, începători în aplicarea acestei tehnologii, dar, în acest caz, a trebuit să o folosească „în mod creator", cum se spune, găsind soluții aparte, consultîndu-se cu specialiștii, învățînd din experiența altora. Dar mai ales lucrînd temeinic, într-o severă disciplină tehnologică și a muncii. ~Și roadele acestei tenacități minerești, ale a- cestei încordări colective și perseverențe pentru depășirea unei situații difi

cile au început să apară, încet, dar sigur. Frontul de lucru a început să se supună minerilor, a început să dea o producție mai mare. In evidențele brigăzii și ale sectorului, în dreptul abatajului exploatat de ortacii lui Aurel Grigore, la „capitolul randamente", cifrele au început să crească în mod constant. Pînă au ajuns, în prezent, la 11 tone pe post. Cu alte cuvinte, lucrurile au intrat în obișnuit. Un obișnuit al destoiniciei minerești, călită, iată, „într-o probă de foc" a perseverenței, a efortului continuu pentru a da țării cît fnai mult cărbune,

(Urmare din pag. I)La brigada Iui loan Po- rav lucrurile sînt mai complicate. Aprovizionarea cu materiale nu se face, întotdeauna, așa cum trebuie, așa cum o cer necesitățile din frontul de lucru. „Ni se întîmplă, uneori, ca, după ce am terminat o serie de operațiuni, să nu mai putem continua în a- cclași ritm, din lipsă de leifln", ne declară Constantin Măncuța. Explicația acestei situații și, mai ales, modul de soluționare le înfățișează * sing. Ioan Liszka: abatajul 1/5 seaflă cu un orizont mai jos față de planul de transport:. Traseul este mai complicat, pentru aprovizionarea cu materiale trebuie făcute operațiuni în plus: descărcare din vagoneți, încărcare în chiblă, tragere pe suitor. In aceste condiții, ne-am gîndit să plasăm o echipă specială de transport materiale pînă la orizontul 350, deci la mai puțin de 10 metri de brigadă, ei urmînd să preia lemnul de aici. Această, pentru că abatajul nu dispune de capacitate de înmagazinare și deci nu se poate crea un stoc tampon, care ar elimina riscurile unei aprovizionări, neritmic cu materiale",Aceeași brigadă . se mai confruntă și cu dificultățile create de circuitul de benzi, care nu funcționează cum se cuvine din pricina infiltrațiilor de apă. In acest scop, sprijinul sectorului nu este numai de

dorit, ci chiar esențial. Cum se concretizează a- cest ajutor.? „Am plasat o formație din 6 oameni, care execută jompuri. Am fost sprijiniți de conducerea minei cu pompe, pe care le vom instala cît se poate de repede. După e- vacuarea apei, formația va rămîne pentru curățirea fluxului de transport, așa îneît vor fi create toate condițiile în vederea bunei funcționări a benzilor".Din discuțiile purtate a mai. reieșit încă un aspect care are o influență directă asupra randamentului brigăzilor din sectorul I: cu un singur artificier pe schimb, operațiunile de pușcare nu pot fi rezolvate operativ, dată fiind și distanța mare între abatajele respective. Deci, aceeași stare de lucruri ca și la sectorul III de producție. Și, desigur, aceeași soluție de remediere: suplimentarea numărului de , artificieri, recrutați dintre minerii care au absolvit de curîrid cursurile de calificare respective.Pornind de la eforturile acestor două brigăzi de producție pentru încadrarea în sarcinile prevăzute, se poate afirma că ritmul redresării se impune să fie cu atît mai mare cu cît, în trimestrul IV, planul sectorului va crește cu 50 la sută — ajungînd de lă 400 de tone la 600 de tone pe zi. Este un nivel la care se poate ajunge prin valorificarea resurselor fiecăruia dintre colectivele de mineri, prin sprijinul permanent, zi de zi, schimb de schimb, dat brigăzilor din abataje. l
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Oaspeții 
au practicat 
jocul deschisAVÎNTUL HAȚEG — PARINGUL LONEA 3—2 (0—1).. Din start, cele două echipe, care aspiră la poziții fruntașe, au respins perioada de tatonare, mai mult, în min. 4, Muntoi a finalizat o excelentă pasă trimisă de Mareș: 0—1. Oaspeții nu s-au retras premeditat în apărare, și-au apărat a- vantajul, amenințînd mereu buturile lui Ardelean, ba chiar în min. 60, Preda asigură oaspeților mărirea handicapului. Abia în min. 80, Avîntul reușește să înscrie prin Petrescu. Finalul, încins, o- feră posibilitatea arbitrului Eugen Ambru.ș să dicteze un penalty în favoarea hațeganilor, transformat de Petrescu (85). Două minute mai tîrziu, Popa aduce satisfacție gazdelor, care au crezut în victorie și cînd au fost conduse.Vasile BELDIE

REZULTATE TEHNICE : Preparatorul Petrila — C.F.R. Petroșani 0—-3 (nj, Minerul Certej — Minerul Uricani' 1—0, Măgura Minerul Pui — Rapid Simeria Triaj 4—1, Avîntul Hațeg — Parîn- gul Lonea 3—-2, Minerul

Aninoasa — Metalul Crișcior 1—1, VoințaI.L.F. Ilia — Utilajul Petroșani 2—1, Minerul Te- liuc — Auto R.M.R. 10—0, Constructorul Hunedoara — Inox Hunedoara 1—2.

Mi cCU ocazia căsătoriei ■ lui Iliaș Gina cu . Iulian Me- drea, bunicii, mama, Adi, tratele Flavius, le transmit pe această cale un buchet de flori care să le tălmăcească felicitările noastre sincere. Multă . sănătate, fericire, viață lungă, „La mulți ani !“.(8931)
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EVOCARE. Duminică, la Țebea, are loc manifestarea „Intîlnirea tineretului eu istoria", moment cu majore semnificații în viața culturală a județului, prilej de o- magiere a trecutului glorios de luptă și victorii pentru libertate națională și socială. Va avea Ioc un spectacol-evocare, prezentat de formații ar-

CLASAMENTUL1. Avîntul Hațeg 4 4 0 0 11—6 82. Minerul Teliuc 4 3 0 1 20—2 63. Minerul Certej 4 v3 0 1 11—5 64. Voință CLF Ilia 4 3 0 1 11—6 65. Inox Hunedoara 4 3 0 1 6—4 6
6. Utilajul Petroșani 4 2 0 2 11—5 4
7. Minerul Uricani 4 1 2 1 5—2 4
8. Parîngul Lonea 4 2 0 2 8—8 49. Rapid Simeria T. 4 T 2 1 3—5 4

10. Minerul Aninoasa 4 1 1 2 12—5 311. Metalul Crișcior 4 1 1 2 10—12 312. Constructorul Hunedoara 4 1 2 7—10 3
13. C.F.R. Petroșani 1 1 2 3—8 314. Măgura Minerul Pui ’' 4 3 7—13 2
15. Preparatorul Petrila 4 0 2 2 2—10 216. Auto R.M.R. 4 0 0 4 2—28 0ETAPA DE AZI: Inox Hunedoara — Preparatorul Petrila, Auto R.M.R. — Constructorul Hunedoara, Utilajul Petroșani .— Minerul Te- liuc. Metalul Crișcior — Voința ILF Ilia, Parîn-

gul Lonea — Minerul A- ninoasa, Rapid Simeria Triaj - Avîntul Hațeg, Minerul Uricani — Măgura Minerul Pui, C.F.R. Petroșani ---- MinerulCertej.

1 MARICICA și Feri i 
J urează Iui Raczec loan, ’ 
ț cu ocazia împlinirii ă j
- 60 de ani, multă sănă- i 
i țațe și „Lji mulți ani;

VIND Fiat 125, preț convenabil. Informații, telefon 60352, Lupeni. (8935)VIND Fiat 850, stare ex- ccpțională, multiple piese schimb,1 motor cota zero, ținut garaj. Telefon 44040. (8929)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 3174, eliberată, de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8933)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Hontau Ioana, eliberată de Intre-tistice de amatori, la care tinerii din Petroșani vor fi prezenți, prin filiala BTT. (Al.H.)ACȚIUNI. „Săptămi- na Crucii Roșii" a fost marcată la Lupeni de o amplă adunare desfășurată la cinematograful „Cultural", ne informează corespondenta noastră Gabriela Andraș. Cu acest prilej, în fața a 500 de participanți, președintele Comitetului o- rășenesc de Cruce Roșie, doctor Grigore. Crișan, a prezentat expunerea

. „Sănătatea și profilaxia". Au urmat șcurt-metrajul „Sănătatea depinde dumneavoastră 1“ și mul artistic „Mere șii". (I.D.)CERCURI. In acestCasa pionierilor și șoimilor patriei din Petroșani organizează două noi cercuri — de teatru și de radiogoniometrie. In prezent, se continuă în- , scrierile la acestea, ca- și la celelalte 10 cercuri, între care semnalăm pe cele de electronică, orchestră de muzică ușoa-

de fil- ro--an.
’ ră, confecții, cenaclu li- 1 terar, carturi etc. Activitatea cercurilor va începe la 1 octombrie.CINEMATECA. Astăzi i după-amiază, în progra- I mul cinematecii din Petroșani va rula filmul în două serii „Marele vals", I o producție a studiourilor | americane, ' ‘ i

Rubrică realizată de 
C. TOMESCU

vo infopmom

prinderea de Tricotaje Petroșani. O declar nulă. (8925)PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 6196, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar ' nulă. (8930)PIERDUT legitimație de set viciu pe numele Simo Andrei, eliberată de I.M. Bărbăteni, O declar nulă. (8864)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lican * Ștefania, eliberată de pre- parația Lupeni. O declar nulă. (8860)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Alec- sandru Marcel, eliberată de I.M. Lupeni. O declar nulă. (8873)

PIERDUT - legitimații de bibliotecă și periodice pe numele Seplecan Dacia- na, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le' declar nule. (8944)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gyori Ileana, eliberată deICITPMH Petroșani. Q declar nulă. (8943)PIERDUT legitimații de bibliotecă periodice pe numele Rus Vasile șî Bălășel Rodica, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declarăm nule. (8940)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bărăș- tean Cornel, eliberată de U.E. Paroșeni. O declar nulă. (8937)
ANUNȚURI DE FAMILIE

Dureroasă și tristă amintire la 5 ani, de cînd 
soarta nemiloasă a smuls din mijlocul nostru pe 
scumpul’ nostru soț, tată și bunic

IIUDEMA PETRU L
Pios omagiu de prețuire. (8934)

......... .......................>"................ "

Familia prof. Burlec Liviu mulțumește rudelor 
și Cunoștințelor care au fost alături de noi în mo
mentele grele suferite prin pierderea fulgerătoare a 
distinsei farmaciste

CLAUDIA BURLEC 
soție și mamă. (8936)

Familia anunță, cu aceeași durere împlinirea u- 
nui an de la decesul scumpului nostru soț, tată, so
cru și bunic

CÂTINEAN IOAN
Nu-1 vom uita niciodată. (8923)

SE împlinesc 3 ani de cînd scumpul nostru fiu 
IONUȚ PREDA

a plecat dintre noi Ia frageda vîrstă de 15 ani. Ii 
păstrăm o neștearsă amintire.

Flori și lacrimi pe mormîntul lui. Părinții. (8939)
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Semnificațiile jurisdicției
în raporturile sociale

muncii Atribuțiile comisiilor 
«le judecata

norme-o-Prin noțiunea de jurisdicție a muncii se desemnează totalitatea lor legale care au ca biect organizarea și funcționarea organelor competente să procedeze la soluționarea litigiilor de muncă, precum și regulile pro
cedurale ce urmează să fie respectate în activitatea â- ■ cestor organe. In executarea contractului de muncă de către orice persoană încadrată într-o activitate so- clal-utilă, pot să apară diferite neînțelegeri între aceasta și organizațja socialistă în care-și șoară activitatea,litigii de muncă se înțeleg tocmai acele neînțelegeri dintre persoanele încadrate în muncă și unitățile socialiste și sînt în legătură eu încheierea, executarea sau încetarea eon-

desfă-Prin

tractului de muncă (art. 172 din Codul muncii).Soluționarea oricărui litigiu de muncă implică participarea mai multor persoane fizice sau juridice, precum și a unui organ de jurisdicție. In desfășurarea litigiului de muncă rolul central îl ocupă organul de jurisdicție a muncii, anume comisia de judecată, instanța de judecată, organele de conducere colectivă și celelalte prevăzute de legile speciale, cărora le revine sarcina de a lua măsuri pentru restabilirea drepturilor subiective încălcate sau contestate.Pe lîngă organele de jurisdicție a muncii, soluționarea litigiului de muncă implică și participarea părților între care s-a ivit neînțelegerea privitoare la încheierea, executarea sau încetarea contractului de muncă și anume
Soluționarea litigiilor de muncă
de
ale întreprinderilor și de cele

către conducerile colective

ierarhic superioareDeși risdicționale ce le recunoscute de lege, nelor administrative i'arhic superioare.

obștești de și jurisdicție, de f deplinăCa organe influențare bucufîndu-se autonomie, comisiile de judecată sînt adevărate școli de educație socialistă, cori- funcțiile exigen- e 1 o r ale u-

mărește pretențiile, comisia de judecată urmează a-și declina competența în favoarea judecătoriei. In ;■ sens invers, judecătoria va trebui să-și decline competența în favoarea cbmi- șiei de judecată ca urmare a reducerii pretențiilor de către partea interesată sub plafonul de 5000 lei sau, în cazul în care judecătoria, sesizată cu un litigiu al cărui obiect este în valoare de peste 5000 lei — se apreciază că pretențiile sînt întemeiate pen-'' tiu o sumă mai mică de 5 000 lei. Sînt, de asemenea, considerate litigii de1 muncă — de competența comisie; de judecată din unii ați — acele neînțelegeri privind, . stabilirea că un anumit contract de muncă este încheiat pe durată nedeterminată, neînțelegerile privind eliberarea actelor originale pe baza cărora s-au efectuat înregistrările în carnetul de muncă, eliberarea unor adeverințe privind comportarea în unitate, precum și unele litigii în cadrul cărora se contestă legalitatea unor măsuri luate de conducerea unității privind delegarea, detașarea sau transferarea personalului încadrat în muncă (comisia nu are căderea de a oportunitatea de măsuri).In litigiile sub 1000 lei. hotărîule fiind definitive și executorii, acestea p..t fi reexaminate de către comisie în 30 de zile, la sesizarea comitetului sindicatului, a comisiei de revizie din unitatea respectivă sau la sesizarea procurorului, în 60 zile. (art. 43 din Legea 59/1968). '

unitatea și persoana în- cu soluționarea litigiilor decad rată în. muncă. Fiind muncă și cu executarea ho-chemață să apere interesele generale ale societății ca și drepturile fiecărui cetățean, activitatea ju- risdicțională din țara noastră se călăuzește după cîteva principii fundamentale care reflectă caracteristicile definitorii ale actualei orînduiri.Principiul legalității socialiste are cea mai largă aplicare, asigurarea ordinii de drept socialiste constituind o condiție indispensabilă pentru voltarea continuă și mul- dicționale, tilaterală a orînduirii noas- ceste-a ori altui organ ad- tre. Acest principiu constituie o călăuză permanentă în activitatea concretă a celor care compun organele de jurisdicție și care trebuie să fie exemple de respectare a legii, atît în ceea ce privește drepturile și obligațiile procesuale ale părților, cît și în ceea ce privește rezolvarea de fond a cererilor formulate de acestea.Eligibilitatea persoanelor care intră în componența organelor de jurisdicție este un principiu care reflectă profundul democratism al societății noastre socialiste. Eligibilitatea implică revocabili tatea judecătorilor, asesorilor, a membrilor comisiilor de judecată, ceea ce înseamnă o garanție în plus că își vor. îndeplini sarcinile cu un înalt simț de răspundere.Un alt principiu, tot o expresie a democratismului orînduirii, noastre, este a- cela al accesibilității organelor de jurisdicție, a- dică. apropierea de locul de muncă fiind unul din criteriile care a călăuzit legiuitorul în reglementa- ...rea organizării comisiilor tă de principiul adevăru-de judecată. Accesul la lui obiectiv, organele care organele de jurisdicție a muncii este asigurat prin dispozițiile art.

țărîrilor, sînt scutite de taxa de timbru".In art. 104 din Constituția. R.S.R. este consacrat principiul independenței judecătorilor și a asesorilor populari, care, în exercitarea atribuțiilor lor J se supun numai legii, principiu deopotrivă valabil pentru membrii comisiei de judecată care, deși fac parte din colectivul muncă al unității, nu subordonați, în ceea de sînt ce dez- privește atribuțiile juris- conducerii a-

tribuind, prin lor, la creșterea țelor organ de conducere nităților în aplicarea legislației muncii și, deopotrivă, la creșterea rolului o- piniei publice, prin participare la dezbatere a unui cerc larg de oameni ai muncii (art. 36 din lege). Care este competența materială și teritorială a comisiilor de judecată ? Art. 13 din Legea 59/1968 precizează că intră în competența acestora, pe lîngă altele, judecarea litigiilor de muncă al căror obiect are o valoare de cel mult 5000 Iei sau este neevaluabil în bani și care sînt în legătură cu încheierea, executarea și respectiv desfacerea contractului de muncă ori cu reintegrarea în muncă, dacă nu se contestă temeinicia sau legalitatea măsurilor menționate. Un exemplu în acest sens: prin hotărîrea nr. 4 din 15 februarie 1986, comisia de judecată de pe lîngă conducerea I.M. Bărbăteni, sesizată, în termenul gal de 30 zile, de încadratul în muncă vrilă C., căruia i

ministrativ, cr trebuie să se călăuzească, în rezolvarea cauzelor, numai după prevederile legii.înfăptuirea justiției în - mod egal pentru toți asigurarea dreptului de a- părare se află, de asemenea, la baza activ'tății tuturor organelor de jurisdicție. Pornind de la necesitatea asigurării unei egalități reale și ținînd seama de pozițiile deosebite pe care le dețin uneori părțile, legiuitorul a stabilit unele reguli de natură ' să asigure o protecție eficientă a oamenilor muncii ca participanți la proces. In această ordine de idei, art. 178 din Codul muncii, prevede că „în orice litigiu de muncă dovada temeinică a legalității dispoziției sau măsurii luate în unitate este în sarcina acesteia".Rențru a fi justă și convingătoare, otice hotărîre trebuie să se fundamenteze pe cunoașterea exactă a faptelor care formează o- biectul procesului și al raporturilor dintre părți, astfel îneît activitatea ju- risdicțională este domina-

■ Și

le- către Ga- ___  _______ . se refuzase plata ajutorului de boală în valoare de 1192 lei, a admis cererea și a obligat întreprinderea la plata acestei sume, deși incapacitatea de fhuncă a petentului provenea din- tr-o. agresiune. Plîngerea u- nității adresată judecătoriei a fost respinsă, iar hotărîrea comisiei menținută ca temeinică și legală, plata ajutorului de boală fiind obligatorie, indiferent de cauza incapacității.In cazul în care persoana încadrată în muncă, după sesizarea comisei, își

însă aprecia și unor astfelsînt . orga- ie- Astfel, - potrivit art. 18 al. 2 din ■Legea nr. 1/1970, plîngerea împotriva sancțiunii disciplinare se soluționează în termen de 30 de zile de către : • persoana care o- cupă funcția imediat superioară celui care a aplicat sancțiunea; • organul colectiv de conducere (pentru sancțiunea aplicată de 'conducătorul unității); • organul ierarhic imediat superior (pentru sancțiunea aplicată de

legiuitorul le-a recunoscut comisiilor de judecată plenitudine de jurisdicție, ele nu reprezintă singurele organe cu a- tribuții în domeniul soluționării litigiilor de muncă. Cele care exced competența comisiilor de judecată, fiind date, D"caz, spre soluționare ganelor colective de ducere sau organului rarhic superior.Potrivit art. 175 din Codul muncii sînt de competența organului de conducere colectivă sau a organului ierarhic superior contestațiile din următoarele categorii: • Contestațiile împotriva sancțiunilor disciplinare care nu au fost date în competența judecătoriei sau altor organe; • contestațiile împotriva desfacerii contractului de muncă, precum și litigiile privind reintegrarea în muncă a persoanelor cu funcții de conducere, numite de orga- gany Eugen _ de la nele ierarhic superioare, precum și a directorilor, directorilor generali asimilații acestora din organele centrale; • contestațiile împotriva redistribuirii de personal, făcută cu prilejul reducerii personalului din administrație sau din producție ; • contestațiile în legătură eu acordarea de trepte și gradații de retribuire, împotriva diminuării retribuției tarifare pentru ne- îndeplinirea integrală a sarcinilor de serviciu, precum și cu privire la cordarea premiilor și gra- tificațiilor.Așadar, organele de conducere colectivă sau organele administrative ierarhic superioare, au căderea de a soluționa diferite categorii de contestații, prevăzute de art. 175 din dul muncii, Legea nr. 1978, Legea nr. 1/1970 art. 207 din Legea 57/1974.Se impune însă determinarea competenței organelor de conducere colectivă față de atribuțiile ju-

după or- con- ie-
organul colectiv de conducere al unității); • judecătoria (dacă sancțiunea constă în desfacerea disciplinară a contractului de muncă). Ho- tărîrile pronunțate de a- ceste organe sînt definiti- ve.Pentru o mai bună înțelegere a celor de mai sus, iată cîteva cazuri specifice: maistrul electromecanic Bo- “ ’ I.M.Livezeni a fost sancționat de conducerea unității cu și x retrogradarea în funcție . v în cadrul aceleiași profesii, pe o perioadă de 3 luni, conform art. 100 lit. „e“ din Codul muncii pentru îndeplinirea ne- eorespunzătoare a obligațiilor de serviciu. B.E., în loc să se adreseze cu contestație la c.o.m.-ul minei, se adresează direct organului administrativ ierarhic superior — CMVJ Petroșani — care îi recomandă adresarea constes- tației organului competent să o soluționeze. Tot conducerii colective a CMVJ s-a adresat și Cazacu Gheorghe, om al muncii la I.M. Dîlja, arătînd că el nu a fost premiat pentru activitate deosebită ca tovarășii săi de muncă, de la același sector. Organul de conducere colectivă al CMVJ a respins cererea lui Cazacu Gh. ca fiind neîntemeiată, rămînînd definitivă hotărîrea e.o.rtl. de la I.M. Dîlja.

Cabinet 
de documentare

Șl179 din Codul. muncii, potrivit căruia*..cererile în fața oricăror organe sau instanțe. precum și toate actele procedurale în legăturăDeși sarcină rezolvării litigiilor de muncă revine, în principal, comisiilor de judecată, ca organe de influențare și jurisdicție, legiuitorul a considerat necesar să fie dată în competența judecătoriei soluționarea în fond, în primă instanță, a unor importante cauze.
REZOLVAREA IN PRI

MA INSTANȚACOMPETENȚA MATERIALA. Judecătoria este singura instanță . de jude
cată competentă să rezolve în fond, în primă instanță, litigii de muncă. In această calitate, judecătoria soluționează:

• Litigii de muncă 
căror obiect este de o 
loare ce depășește 5000 In această categorie seprind, în primul rînd, litigiile în legătură cu încheierea și executarea contractului de muncă, cu excepția acelora care sînt date în competența unor alte organe. In al doilea rînd, se cuprind cauzele privind pretenții referitoare ladrepturi în legătură cudesfacerea contractului sau cu reintegrarea în muncă, dacă nu se contestă însăși și temeinicia formulîndu-se pretenții bănești acestea.

al 
va- 
lei. 
cu-a-

Co-5/Șinr.

cu valoare .

loan MORARIU. 
consilier juridic pr., 
C.M.V.J. Petroșani .

legalitatea măsurilor, numai legate de
• Contestațiile împotri

va desfacerii contractului 
de munca și litigii privind 
reintegrarea în muncă. De

o desfășoară fiind obligate să stabilească prin toate mijloacele de probă situația reală, de fapt, să exercite astfel un rol activ.astfel un rol activ. David MANIU, 
jurist

Maria MATEI, 
judecător

Pagină realizată Ia cererea C.M.V.J.

exemplu, contestațorul D.L., conducător auto (dosar civil nr. 2504/1986), s-a adresat greșit judecătoriei Petroșani solicitînd anularea dispoziției nr. 293/1986 prin care conducătorul Autobazei Transporturi Auto de pe lîngă In-

integrarea, se formulează și pretenții bănești, competența de â rezolva liti-1 giul, în totalitate, i judecătoriei, chiar obiectul cererilor nu pășește 5000 lei.
• Litigii de muncă date 

în competența judecători-

revine dacă i de-
Competența instanței de judecată

în soluționarea litigiilor

de muncătreprinderea Mecanică Timișoara i-a desfăcut, în baza art. 130 alin 1, lit. „i“ din Codul muncii, disciplinar, contractul de muncă. Potrivit art. 60 alin, final și art. 63 din Statutul disciplinar al personalului din unitățile de transporturi, aprobat prin Decretul 360/1876, contestațiile formulate de personalul care concură direct la siguranța circulației în transporturile pe căile ferate și auto, precum și la siguranța navigației, se soluționează de către consiliile de disciplină, potriva hotărîrilor nunțate de către aceste consilii, se poate face plînge- re la judecătorie. In cazul cînd contestîndU-se desfacerea contractului de muncă, ori soliei tîndu-se re-

Im-pro-

ei printr-o dispoziție spe
cială a legii. In această categorie pot fi menționate plîngerile împotriva încălcării dispozițiilor legale referitoare la completarea carnetului de muncă, eliberarea carnetului de muncă și reconstituirea vechimii în muncă.COMPETENȚA TERITORIALA. In lipsa unor dispoziții referitoare la competența teritorială și în lumina concepției de a se asigura apropierea organului jurisdicțional de locul de muncă, se poate trage concluzia că este competentă judecătoria în circumscripția căreia se află sediul unității, respectiv subunitatea în care se află locul de muncă al persoanei încadrate și unde aceasta prestează e-

fectiv munca. Desfășurarea judecății, ridicarea și rezolvarea excepțiilor procedurale, printre care și cele referitoare la competență, pronunțarea și -cuprinsul hotărîrilor, precum și căile de atac, sînt supuse normelor de drept comun, cu unele particularități determinate de specificul litigiilor de muncă.Calea de atac ordinară împotriva hotărîrii este recursul, care poate fi e- xercitat în termen de 15 zile de la comunicarea ho- 
târîrii. Căile de atac ex- ’ traordinare sînt contestația în anulare, revizuirea și recursul extraordinar.

REZOLVAREA LITIGI
ILOR DE MUNCA IN 
ULTIMA INSTANȚAPlîngerea împotriva hotărîrii comisiei de judecată este o cale de atac devolutivă, judecătoria trebuind să examineze pricina sub toate aspectele și putînd dispune, dacă este necesar, administrarea de probe noi. Dispozițiile legale procesuale, cărora trebuie să li se conformeze părțile și instanța, în soluționarea plîngerii, sînt cele prevăzute în Codul de procedură civilă, precum și in unele norme specifice jurisdicției muncii. Hotărîrea judecătoriei, prin care se rezolvă plîngerea, este definitivă.

Gheorghe IA COR, 
judecător



Steagul r o y u JOI, 25 SEPTEMBRIE 1986

Vizita de lucru
(Urmare din pag. I)

In timpul vizitării laminorului de benzi electrotehnice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să fie luate măsuri pentru creșterea producției anuale, ce- rînd ca noile capacități să fie realizate în perimetrul existent. A fost stabilită sarcina de a se asigura o calitate cit mai înaltă tuturor produselor, în vederea satisfacerii cerințelor economiei noastre naționale.Pe parcursul vizitei, conducătorul partidului și statului a discutat eu oameni ai muncii din combinat, interesîndu-se de felul cum își îndeplinesc sarcinile de producție, de condițiile de muncă, de modul lor de viață.La încheierea vizitei, tovarășul NicolaeCeaușescu a adresat felicitări metalurgiștilor tîr- govișteni pentru activitatea și rezultatele obținute pînă acum și a subliniat că există toate condițiile pentru a încheia acest an chiar 
cu o anumită depășire a sarcinilor de plan.Evidențiind că există o bază tehnico-materială deosebit de modernă, că sînt prevăzute noi extinderi, secretarul general al partidului a subliniat că sînt necesare măsuri ho- tărîțe, mai multă disciplină, ’mai multă perseverență pentru a se asigura folosirea cu maximă eficiență a mașinilor și utilajelor din dotare, care au necesitat eforturi mari din partea statului, a poporului.Trebuie să demonstrați că știți să folosiți această a- vuție ce v-a fost încredințată, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, expri- mîndu-și convingerea că angajamentul asumat de conducerea combinatului de a realiza importantele sarcini stabilite va fi susținut de munca întregului colectiv, iar anul 1986 Va fi încheiat cu. rezultate eît mai bune.Următorul obiectiv al Vizitei a fost întreprinde
rea de strunguri — SARO, modernă unitate economică, producătoare de strunguri automate monoax și multiax, înființată în1979.

Directorul întreprinderii, Lucian Mititelu, a relevat că sarcinile trasate cu. prilejul precedentei vizite de lucru a secretarului general al partidului au fost integral îndeplinite. Producția s-a diversificat continuu prin asimilarea a 

noi tipuri de strunguri și mașini-unelte de înaltă performanță. Sa livrat partenerilor de peste hotare o importantă parte din producția realizată. Au fost prezentate strunguri cu marcă SARO într-o gamă foarte diversă, expuse la intrarea în hala de fabricație.Secretarul ^general al partidului a apreciat preocuparea pentru realizarea unei game diverse de mașini-unelte, pentru îmbunătățirea parametrilor a- cestora. In același timp, a indicat să fie concepute și fabricate strunguri cu randamente sporite în prelucrare, care să contribuie astfel la reducerea consumurilor de metal.Vizita în întreprindere, a constituit un prilej pentru a prezenta sarcinile deosebite prevăzute pentru actualul cinciiial.Felicitînd întregul colectiv pentru rezultatele bune obținute în activitatea sa, tovarășul NicolaeCeaușescu a arătat că trebuie făcute eforturi și mai mari pentru a ridica în permanență nivelul . tehnic și calitativ al producției de mașini-unelte, astfel încît aceasta să satisfacă în cele mai bune condiții cerințele economiei naționale, ca și solicitările la export.A fost vizitată, apoi, în
treprinderea de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște — unitate cu veche tradiție în fabricarea instalațiilor destinate forajului petrolier, a celor destinate intervențiilor, precum și a armăturilor industriale.In fața unor grafice și exponate, Ion Poșchină, directorul întreprinderii, a înfățișat activitatea unității, stadiul îndeplinirii planului pe acest an, măsurile luate pentru diversificarea fabricației de utilaj petrolier.Au fost înfățișate, totodată, eforturile vizînd introducerea de tehnologii noi care să conducă la creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor.Referindu-se la rezultatele obținute pînă în prezent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că acestea nu se ridică la nivelul și exigențele actuale, la posibilitățile de care dispune această uzină, de mare tradiție, cu un colectiv puternic, bine pregătit. In acest cadru, secretarul general al partidului a relevat : că producția putea fi mai mare dacă organizarea muncii 

ar fi fost mai bună, dacă s-ar. fi întreprins măsuri mai ferme pentru întărirea ordinii și disciplinei. Este necesar, a subliniat conducătorul partidului și statului, să se acționeze urgent pentru modernizarea producției, pentru îmbunătățirea calității și fiabilității produselor, a competitivității lor, astfel încît instalațiile fabricate aici să ocupe un loc important în exportul uzinei.In ■ continuare au fost vizitate secțiile fabricii de armături. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre-. ciat că dotările trebuie., să corespundă mai bine necesităților realizării unei producții de calitate înaltă și 
a cerut să se introducă mașini speciale, automate și semiautomate care asigură o prelucrare superioară a reperelor și produselor realizate aici, o productivitate înaltă. In acest scop, secretarul general al partidului a cerut să se elaboreze, împreună cu ministerul, cu institutele specializate, un program pentru dotarea cu tehnică corespunzătoare, de înalt randament a tuturor secțiilor întreprinderii, să fie create linii moderne de fabricație, care să con- ducă la îmbunătățirea radicală a producției, a întregii activități.A fost vizitată, de asemenea, o expoziție cu diferite instalații de foraj și intervenție.In încheierea vizitei, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu s-a adresat muncitorilor și specialiștilor din întreprindere, subliniind că în această unitate au fost constatate o serie de lucruri bune, dar și unele rezultate care nu sînt la nivelul tehnicii actuale, al posibilităților de care dispune acest mare colectiv, nu corespund cerințelor actuale ale economiei. De aceea, a arătat secretarul general al partidului, se impune să se acționeze pentru întărirea ordinii și disciplinei în producție, astfel încît să se asigure o îmbunătățire a calității produselor, o x-i- dicare generală a întregii activități. Conducerea întreprinderii, . muncitorii, inginerii, tehnicienii, fiecare la locul său de muncă trebuie să lichideze stările de lucruri negative, să dea dovadă de exigență, să acționeze , pentru creșterea nivelului de pregătire profesională, astfel încît să poată realiza o producție

de calitate, competitivă pe plan extern. întreprinderea, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să devină, în cel 
mai scurt timp, o , întreprindere model, cu o producție superioară, realizată la înalți indici de eficiență și calitate, corespunzător cerințelor noii revoluții tehnico-științifi- ce. 1 'Exprimînd convingerea că există posibilități reale pentru a înfăptui aceste sarcini, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat întregului colectiv urări de succes, multă sănătate și fericire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat în continuare Muzeul de is
torie al județului Dîmbovița, reprezentativ așezămînt de cultură. Mărturie a grijii și atenției permanente ce se acordă în țara noastră dezvoltării continue a activității politice, ideologice și cultural-artistice, de formare a omului nou, cu o înaintată conștiință u- manist-revoluțîonară.Numeroși cetățeni ai Țîr- goviștei aflați în fața clădirii ce adăpostește muzeul au făcut o însufleți- toare primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu.S-a vizitat muzeul, conceput ca o veritabilă incursiune în istoria patriei, din cele mai vechi tifnpuri și pînă astăzi,£ în cadrul căruia sînt evidențiate locul și rolul acestui străvechi frumos „picior de plai" — Dîmbovița — vatră de locuire și cetate de scaun, județ ce se individualizează în peisajul industrial, în viața cultu- ral-artistică a României contemporane,.Sînt prezentate piese arheologice scoase la i- veală de-a lungul anilor și care definesc zestrea adusă, din cele mai vechi timpuri, de oamenii locului la dezvoltarea societății omenești pe teritoriul patriei noastre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat sala rezervată glorioasei domnii a Marelui Mircea Voievod, cînd Țara -Românească a Munteniei a cunoscut o perioadă de puternică consolidare a organizării statale, de Intensă dezvoltare a vieții economice, de remarcabilă înflorire a artei și culturii.Ideea luptei pentru unitate și libertate a poporului român străbate cu o deosebită forță de sugestie- întregul muzeu. Ea ca

pătă valențe aparte în secțiunea rezervată Țărilor Române sub domnitorul Mihai Viteazul, în vremea căruia a devenit reali
tate idealul formării unui stat puternic pe meleagurile Daciei.Muzeul se constituie într-o grăitoare mărturie a celor peste 50 de ani de amplă și intensă, activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a exemplarei sale capacități politice, a abnegației și dăruirii patriotice cu care a militat și militează, sub flamurile de luptă ale Partidului Comunist Român, pentru destinul tuminos al României noi, socialiste.Momentul de excepțională însemnătate al istoriei noastre aniversat a- nul acesta — făurirea cu șase, decenii și jumătate în urmă a Partidului Comunist Român, conducătorul șl organizatorul luptei proletariatului, a tuturor forțelor progresiste și demo- tratice din România, pentru eliberare socială și progres național — ca și împlinirea unei jumătăți de veac de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov, în fruntea cărora s-a aflat tovarășul Nicolae Ceaușescu, . sînt înfățișate prin inedite documente de epocă. .'Pe un amplu spațiu este prezentată marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în organizarea căreia un rol hotărîtor a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, alături’ de care s-a aflat, din partea tineretului revoluționar al Capitalei, tovarășa Elena Petrescu Ceaușescu. Muzeul ilustrează eu mare putere de convingere activitatea revoluționară a tovarășei Elena Ceaușescu, aflată mereu alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu în marile momente ale luptei poporului nostru pentru o Românie liberă, prosperă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat secțiunea rezervată istoriei contemporane a României, care ocupă un loc central în cadrul muzeului. Structurată sub genericul „Epoca NicolaeCeaușescu ■ — epocă de glorie și măreție a României socialiste", secțiunea se distinge drept una dintre cele mai frumoase ale noului așezămînt muzeal. Este, ilustrat convingător 

adevărul de necontestat că epoca inaugurată de Congresul al IX-ica al partidului a durat ctitorii demne 
de evul nostru socialist > 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, Metrolul bucu- reștean, Transfăgărășa- 
nul, marile hidrocentrale pe Dunăre și pe rîurile in
terioare, moderne citadele industriale, vaste sisteme de irigații, puternice cetăți ale științei.In încheierea vizitei, tovarășul N i cola eCeaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au adresat felicitări șî âu dat o înaltă a- preciere modului cum a fost organizat muzeul, cum sînt prezentate marile momente ale istoriei patriei, ale luptei poporului român pentru împlinirea î- dealurilor de independență, suveranitate, de eliberare socială și națională, pentru ridicarea patriei noastre pe noi trepte de progres și civilizație socialistă și și-au exprimat convingerea că își va aduce o contribuție importantă la e- ducarea și formarea conștiinței patriotice, revoluționare a oamenilor muncii. ' ■Vizita de lucru a tovarășului Nicola e 'Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în județul Dîmbovița s-a desfășurat într-o atmosferă de mare bucurie și satisfacție, de deplină angajare revoluționară a celor ce muncesc în această parte a țării pentru înfăptuirea marilor programe de dezvoltare a județului și a întregii țări. Pe întreg parcursul vizitei, stimații oaspeți au fost întîmpinați cu sentimente de înaltă stimă și prețuire, de profundă recunoștință pentru activitatea neobosită pusă în slujba binelui țării, pentru fericirea și bunăstarea poporului.Colectivele care au a- vut cinstea de a-i avea în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, au exprimat hotărîrea fermă de a transpune în via- ță indicațiile și orientările . stabilite^ cuacest - prilej de a acționa pentru îndeplinirea prevederilor Congresului al XlII-lea al partidului, pentru ridicarea’' patriei noastre scumpe pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres.

Adunarea populară din municipiul Tîrgoviște
(Urmare din pag. I)județean de partid, înnumele tuturor locuitorilor județului Dîmbovița, aadresat, cu profund respect și aleasă prețuire, rugămintea de a lua cuvîn- tul la marea adunare populară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.In Uraiele și ovațiile mulțimii, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE

CEAUȘESCU, secretar ge
nera) al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.Cuvîntarea conducătorului ' partidului și statului nostru a fost urmărită cu cel mai viu interes, cu deplină aprobare și vie satisfacție, fiind subliniată în repetate rînduri

cu puternice aplauze, cu îndelungi ovații. S-ascandat minute în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul t“, „Ceaușescu — Pace!".Aceste manifestări entuziaste au dat expresie hotărîrii ferme a tuturor celor ce trăiesc și muncesc în această? parte a țării de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea în cele mai, bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, a mărețelor o- biective stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului.Marea adunare populară din municipiul Tîrgoviște a luat sfîrșit într-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, zecile de mii de participant i a- clamînd din nou, cu putere, pentru partid și secretarul său general, pentru patria noastră socialistă, 

pentru minunatul nostru popor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură manifestărilor '■ entuziaste ale celor prezenți.Ceremonia plecării oficiale din județul Dîmbovița s-a desfășurat pestadionul municipal din Tîrgoviște. Aici, ca pe toț parcursul vizitei, un mare număr de oameni ai muncii și-au exprimat bucuria, profunda dragoste și recunoștință de a-i primi ca oaspeți de seamă pe conducătorul partidului și statului, pe tovarășa Elena Ceaușescu. S-a ovaționat cu însuflețire pentru partidul comunist, pentru secretarul său general. 'O gardă alcătuită din militari, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea pa

triei a prezentat onorul.Au răsunat solemn a- cordurile Imnului de Stat.Un grup de pionieri, șoimi ai patriei și tineri au oferit îna! iilor oaspeți buchete de flori.Primul secretar al comitetului județean Dîmbovița al P.C.R. a adresat din nou tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu respectuoase mulțumiri pentru vizită, reafirmând angajamentul ferm al comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului de a munci fără preget pentru transpunerea în viață a indicațiilor și orientărilor date pe parcursul vizitei.In aplauzele și uraiele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au (urcat in elicopterul prezidențial care s-a îndreptat spre București.

TV.20,00 Telejurnal.20,30 Ceaușescu eroism — România comunism. Spectacol omagial literar - muzical - coregrafic (color).21,00 Tineretul și pacea, (color).Reportaj realizat la Seminarul Internațional „Tineretul și pacea", organizat de C.C. al U.T.C. la Costi- 
nești.21,15 Memoria documentelor.Marele Mircea Voievod în istoriografia europeană (color). 21,35 Telejurnal.
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Extragerea Ii 33, 13. 11, 4, 22, 40.Extragerea a II-a; 43, 7,19,25,10,5.Fond total de cîștiguri: 912 401 lei, din care 151 503 lei, report la categoria î. •
Cîștigurile tragerii pro
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