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ȚARII CIT MAI MULT CĂRBUNE! |

Puternic mobilizați de îndemnurile secretarului general
al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

Minerii Văii Jiului au atins

_ MOSCOVA 27 (Agerpres).
La Moscova au continuat, 
joi, lucrările Congresului 
al XXVII-lea al Partidului 
Comunist-al Uniunii Sovie
tice.

De la tribuna Congresu
lui, întîmpinat cu vii și în
delungate, aplauze, tovară
șul Nicolae Ceaușescu,, se
cretar general al Partidu
lui Ccmunist Român, pre-..

“ 'i Socia- socialismului și păcii.
Cuvîntarea rostită de to

varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost urmărită cu deose
bită atenție și viu interes.

Cel mai înalt nivel de producție 
de la începutul anului

DE CĂRBUNE■ 33 419 TONE 
CU APROAPE 1500 TONE MAI 
MULT DECIT SARCINA PLANIFI
CATA, AU EXTRAS INTR-O SINGU
RA ZI - 26 FEBRUARIE - MINERII 
VAI! JIULUI.

» Minele Paroșeni și Vulcan au 
obținut cele mai mari depășiri ale 
producției zilnice: 1019 tone Paro- 
șeniul si 415 tone Vulcanul.

■ NOUA ÎNTREPRINDERI Ml-

NIERE - LONEA, PETRILA, DILJA, 
VULCAN, PAROȘENI, LUPENI, BAR- 
BATENI, URICANI SI CARIERA CIM- 
PU LUI NEAG AU EXTRAS, ÎMPREU
NA, IN 26 FEBRUARIE, 3000 TONE 
DE CĂRBUNE PESTE PLAN.

■ Cea mai importantă furnizoare 
de cărbune pentru cocs - MINA LU
PENI - SE APROPIE DE 11 000 TO
NE DE CĂRBUNE EXTRASE PESTE 
PLAN DE LA ÎNCEPUTUL LUNII.

întregului popor român. In 
cuvîntare a fost reafirmată 
hotărîrea Partidului Comu
nist Român, a României' so
cialiste de.a face totul pen
tru întărirea relațiilor de 
strînsă prietenie și amplifi
care continuă a conlucrării 
pe multiple .planuri dintre 
partidele și • țările noastre, 
spre binele popoarelor ro
mân și sovietice,-al cauzei

ședințele'Republicii
liste România, a adresat 
delegaților la Congres', tu
turor comuniștilor și oame
nilor muncii din Uniunea
Sovietică un cald mesaj’ de ■ fiind subliniată, în repetate 
prietenie și solidaritate 
din partea comuniștilor, a

rînduri, cu puternice a- 
plauze.

In cadrul lucrărilor Con
gresului au mai transmis 
mesaje de salut conducăto
rii delegațiilor partidelor 
comuniste , și muncitorești 
din alte țări socialiste.'

In continuarea dezbate
rilor pe marginea rapor- 
tu'ui politic al C.C. al 
P.C.U.S., delegații care au 
luat cuvîntul au relevat în
semnătatea deosebită a noii 
linii strategice ce urmează 
să fie aprobată la Congres 
pen tru accelerarea dezvol
tării economice și sociale 
a Uniunii Sovietice.

Lucrările Congresului 
continuă.

în conducerea politică a activității economice
Stil de munca dinamic, eficient

Acțiuni complexe de sprijin, 
control și îndrumare

Minerii Văii Jiului, pu
ternic mobilizați de îndem
nurile secretarului general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
au depus, îricepînd cu ul
timele zile ale decadei a 
doua și mai ales în prima 
parte a decadei a treia e- 
forturi stăruitoare pentru 
creșterea continuă ă pro
ducției de cărbune extras, 
obținînd aproape în fiecare 
zi noi recorduri. In 26 fe
bruarie; a doua zi după a- 
dunarea generală a repre
zentanților oamenilor, mun
cii din unitățile Combina
tului Minier * Valea. Jiului, 
minerii au înregistrat 6 
nouă cotă de vîrf a pro
ducției zilnice — 33 419 
tone de cărbune —, cote 
de vîrf obținînd și minerii 
de la Vulcan și Paroșeni 
care au extras 4515 tone și, 
respectiv, 4012 tone de căr
bune/ '

Deosebit de importantă 
este revenirpa în ultimele 
zile, a minerilor de la Ca
riera Cîmpu lui Neag, Pe? 
trila și Bărbăteni care au 
pășit cu fermitate pe calea 
redresării, extrăgînd pro
ducții superioare sarcinilor 
zilnice planificate.

Prin producția extrasă

26 februarie 
întreprinderi 

de 
plan depășite de la începu
tul lunii — Lonea, Dîlja, 
Vulcan, Paroșeni. Lupeni 
și Uricani — au totalizat 
un plus de aproape 33 000 
tone de cărbune.

in felul acesta prin spo
rirea eforturilor, prin ob-

suplimentai în
— cele șase 
miniere cu sarcinile

ținerea unor producții su
perioare sarcinilor plani
ficate, minerii Văii Jiului 
contribuie din plin la creș
terea producției, de • ma
terii prime energetice, în- 
deplinindu-și în mod e- 
xemplar cea mai impor
tantă sarcină — de a da 
țării tot mai mult cărbune.

Dorin CHETA

Uricaniul . trăiește înce
putul de an și de cincinal 
într-un ritm dinamic. Di-' 
namîsmul are la bază struc
turile si dimensiunile vie
ții economico-sociale, de
finite prin cîteva date deo
sebit _de semnificative pen
tru perspectivele orașului. 
In 1986, va atinge pentru 
prima oară un nivel 
producției globale de

Dialog rodnic între șefii de brigadă Constantin Popa, Mihai Blaga, Nicolae 
Kalman, Ioan Gilcă și Dionisie Agoston (de la dreapta la stingă), despre posibili
tățile de creștere a producției de cărbune cocsificabil extras la I.M. Lupeni.
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înfăptuirea sarcinilor com-miliard de lei. Tot în a- ‘ ... ./..I’.... ___
cost an, Uricaniul va ajun- plexe ce le revin în dez- 
ge cu extracția de cărbu
ne la 1,7 milioane tone, 
iar ' investițiile — o altă 
notă definitorie pentru di
namica orașului — se ridi
că în acest an la peste 1,2 
miliarde lei. Programul 
de investiții cuprinde da
rea în funcțiune a primei 
linii tehnologice a noii 
preparații, dezvoltarea ca
pacităților de producție la 
minele Uricani. și Valea 
de Brazi, atacarea primu
lui puț pentru deschiderea 
minei Cîmpu lui Neag, con
struirea liniei ferațe între 
preparația Urieani și mina 
Valea de Brazi. .

Sint date argumente ce 
pun în evidență în mod 
grăitor necesitatea afirmării 
plenare a rolului conducă
tor al organelor și organi
zațiilor de partid, a capa
cității lor de mobilizare a 
colectivelor de muncă la

voltarea economică și so
cială a orașului, a diferite
lor sectoare de activitate.

In ce direcție au fost o- 
rientate preocupările or
ganului orășenesc de partid 
Uricani. străda’niile birou-. 
lui, pent* u a conferi de
mersurilor sale o eficiență 
sporită, in orientarea^ efor
turilor colectivelor de mun
că periîvu realizarea sarci
nilor complexe pe acest 
an ? .h . f ■

— Activitatea politică a 
organelor și organizațiilor 
de partid în noul an a de
marat, cum a fost firesc, 
ne spunea tovarășul Cor- 
neliu Bololoi, secretarul Co
mitetului orășenesc de 
partid Uricani, cu o intensă 
Și susținută preocupare

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

P A NOU
Astăzi, fruntașii minei Livezeni

D E ARE

LOCUL I: Mircea SE
CRIERU, miner, șef de 
brigadă. De mai mulți ani 
conduce o formație de 
lucru specializată în exe
cutarea lucrărilor de in
vestiții. Prin rezultatele 
obținute, brigada s-a si
tuat an de an pe primele 
locuri

Majoritatea lu- ml. Planul de lucrări a- 
cumulat la finele lui 1985 
se cifrează la 2147 mc, 
din care 152 ml realizați

cialistă. 
crăcilor subterane de des
chidere executate de; for
mație poartă amprenta 
muncii de calitate. Lu- suplimentar, 
cfînd la săparea galeri- - ~
ilor cu o modernă combi
nă de înaintare, Mircea 
Secrieru și ortacii lui au 
realizat statornic 
sări binare de peste 100

avan-

i.OCUL II: Costache 
POROȘNIUC, miner, șef 
de brigadă. Face 
din generația de 
cu marc vechime și 
periență. In" cei peste

parte 
mineri 

ex- 
25în întrecerea

MIRCEA SECRIERU COSTACHE POROȘNIUC CRISTEA VALACHE

ani de cînd lucrează , 
Livezeni brigada pe 

care o conduce a execu- 1 
tat un șir de lucrări mi- ., 
niere înainte de termene
le stabilite. Activitatea 
brigăzii din anul 1985 
este încununată de un 
succes deosebit : săparea 
și detonarea a 60 ml la 
noul put de la mina Li
vezeni.

LOCUL III : Cristca
VALACHE, miner, șef de 
brigadă. Lucrează la Li
vezeni din anul 1975 și 
conduce o formație spe
cializată în exploatarea 
cărbunelui prin abataje 
tron tale mecanizate. Stă- 
pinind cu destoinicie ex
ploatarea complexului 
mecanizat din dotarea a- 
bataielor, folosind cu e- 
ficitnță timpul de lucru, 
minerul Cristea Valache 
cu ortacii a realizat vite
ze medii de pășire a aba
tajului de peste 30 ml.

de 
la

1 I I I*
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Modernizarea și creșterea 
producției de cărbune 

comandamente majore ale 
cercetării științifice miniere

In lumina istoricelor ho- 
târîri ale Congresului. 
XIH-lea al partidului, 
orientărilor 
tovarășului 
Ceaușescu, 
Științei și 
colectivului 
minieri de 
revine sarcina de a contri
bui prin activitatea de 
cercetare-proiectare la so
luționarea problemelor 
majore puse în fața mine
ritului Văii Jiului privind 
creșterea producției de căr
bune. In acest sens tema

tici de cercetare și pro
iectare din cadrul I.C.P.M.Gfc 
a fost și este orientată în 
mod prioritar .spre soluți
onarea complexelor pro
bleme ale perfecționării 
tehnologiilor și metodelor 
de exploatare, mecaniza
rea principalelor opera
ții de lucru din abataje și' 
galerii, creșterea produc
tivității muncii, reducerea 
cheltuielilor de producție.
Dintre lucrările 
ență tehnică și

al
a

și indicațiilor
N i c 6 1 a e 
la Congresul 

Invățămîntului, 
de • cercetători ' 
la I.C.P.M.C. îi

cu efiei- 
economi-

Ștefan NEMECSEK
că ridicată, soluționate în 
1984—1985 se remarcă re
alizarea aerajului la aba
tajele frontale din stratul

3 prin înlocuirea canale
lor de acra j tu bate cu ca
nale de aeraj susținute cu 
elemente din profile la
minate, obțînîndu-se ast
fel economii de peste 3 ' 
milioane lei pe an la chel
tuielile de producție cît și 
reduceri importante Ia 
consumurile de metal.

O alta preocupare im
portantă în cadrul institu
tului nostru a vizat îmbu
nătățirea tehnologiilor de 
execuție a galeriilor cu 
consumuri ..mari de mate
riale și timp, promovarea 
tehnologiilor noi, moder
ne, constînd în susținerea 
cu prefabricate grele mon
tate mecanizat cu manipu
latoare. Pentru diferitele 
intervenții în subteran în 
domeniul izolării focuri
lor de mină, protejarea 
zăcămintelor de cărbune 
împotriva autoăprinderii, 
au’fost soluționate noi pro
cedee și înlocuite vechile

Ing. Maria MOLNAR, 
responsabil 

inventii-inovatii 
I.C P.M.C. i"

(Continuare in pag a 2-a)
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Duminică, în Parîng
Bilanțul ultimilor 

ani ai cincinalului prece
dent (19 200» tone cărbune 
peste plan, depășirea pro
ductivității muncii cu 11, 
respectiv, 69 kg pe post 
etc), al minerilor de la I.M. 
Lonea a sporit prestigiul 
colectivului, a aureolat re
cent cu locul II în întrece- 

. rea socialistă pe Valea 
Jiului. Dezbaterile confe
rinței de dare de seamă și 
«legeri a sindicatului au e- 
vidențiat lapidar aceste 
succese, dar au relevat în
să și aspectele negative ca
re au grevat asupra bunei 
desfășurări a activității 
productive. Astfel, Aurel 
Negru, Iosif Gaboș, Iosif 
Bodesc, Maria Boghean, 
Florea Anton, Tivadar Dol- 
ha, Veronica Diaconu, Vio
rel Boantă și Ilie Păducel 
au subliniat efectul nega
tiv al indisciplinei — ne
motivatele au dijmuit pro
ducția celor doi ani, neîn- 
cadrarea în indicii de ca
litate a încărcat „pasivul" 
cu peste 80 000 tone. In a- 
cest context, dacă brigăzi
le conduse de Andrei An- 
tal( sectorul II), Iosif Bucur, 
Grigore Fatol (III), Ion 
Uca, Gheorghe Lipșa, Flo
rea Anton, Grigore Mîn- 
druț, lori Boteanu (IV), 
Cornel Pilea (V), Traian 
Botar și Mihai Anton (VI), tizarea,

lumină a unor importante 
cantități suplimentare de 
cărbune sau plusuri de 
metri liniari la lucrările de 
investiții și pregătiri, au 
existat formații, . ba chiar 
sectoare, care nu și-au o- 
norat în întregime angaja
mentele asumate^ De ase
menea, deși în evidentă 
scădere, abaterile de la

CONFERINȚE DE 
DĂRI DE SEAMA 

SI ALEGERI 
IN ORGANIZAȚIILE 

DE SINDICAT

normele de protecție 
muncii, unele reparații 
revizii de slabă calitate 
oferit prilejul unor analize 
competente, la obiect, con
cretizate cu îmbogățirea 
planului, de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității 
în primul an al actualului 
cincinal. In acest spirit s-a 
subliniat necesitatea adop
tării unui stil de muncă di
namic al or-anelor de sin
dicat, a unui sprijin per
manent din partea comite
tului de partid pe între
prindere, unei strînse și 

' eficiente colaborări cu ce
lelalte organizații de masă 
și obștești neutru conștien- 

mobilizarea oame- 
au raportat scoaterea la nilor muncii.

a 
și 

au

•— Avem o însemnată re_ 
zervă, care nu necesită vreo 
investiție materială, con
cluziona directorul minei, 
ing. Viorel Boantă. Aceas
tă rezervă este OMUL, mi- 
nerul-tehnician cu o înaltă 
conștiință politică, cu un 
larg orizont profesional. 
Succesele unor formații și 
sectoare de producție — a- 
mintesc faptul că sectorul 
nostru de investiții a cîști- 
gat anul trecut locul I pe 
C.M.V.J. — demonstrează 
forța și capacitatea unor 
colective bine sudate, care 
au acționar, pentru comple
tarea necesarului forței de 
muncă, stabilizarea și ca
lificarea nou încadraților.

Obiectivele primului an 
al celui de-al VIII-lea cin
cinal sînt realizabile, au 
subliniat participanții la 
discuții, trebuie însă ur
mărite cu consecvență, spi
ritul ' emulației să determi
ne saltul calitativ al acti
vității colectivului, care a 
lansat chemarea la între
cere către toate i unitățile 
din ramura extractivă.

Ion VULPE

După cum am mai anunțat, duminică, unde se va desfășura concursul, dup<
2 martie, pe pîrtiile din masivul Parîng cum ne-a asigurat conducerea ICSA ș
va avea loc cea de-a Xll-lea ediție a 
tradiționalei manifestări sportive de ma
să „Cupa ziarului Steagul roșu" la schi. 
Pentru a facilita accesul la munte celor 
ce doresc să participe la competiție, în 
ziua de 2 martie, încă de la ora 7 dimi
neața, din Piața Victoriei Petroșani pînă 
la Telescaun va fi asigurat transportul 
auto comun. Instalația telescaunului își 
va începe programul cu o oră mai de
vreme. In zona alpină, lîngă cabanele

unde se va desfășura concursul, după 
și 

a AP,' vor fi organizate puncte de desfacere 
. • a produselor alimentare.

înscrierea concurențilbr -se face astăzi 
și mîine, la sediul redacției, iar duminică 
la baza didactică din Paring a Școlii 
sportive Petroșani. :

. Zilnic, de la administrația redacției se 
pot procura insigne ale celei de-a Xll-a 
ediții a „Cupei ziarului Steagul Roșu" la 
schi.

Acțiuni complexe
Calificare

(Urmare din pag. I)

pentru popularizarea sar
cinilor și exigențelor cali
tativ sporite care stau în 
1986 în fața fiecărui co
lectiv de muncă. Populari
zarea sarcinilor, cu in
sistență pe sporirea răs
punderii față de exigențele 

, ce ne stau în față în noua 
etapă încă nit- înseamnă so

luționarea problemelor Com
plexe ce ne revin în noul 
ah, Dceisive sînt sprijinul, 
controlul. îndrumarea pe 
care le acordăm organelor 
de partid în perfecționarea 
stilului lor de muncă, 
soluționarea eficientă 
sarcinilor ce ne revin.

Suficiente argumente vin 
în sprijinul acestei afirma
ții. Prin valoarea sa ilustra
tivă, ne-am oprit la un e- 
xemplu recent, de mare ac
tualitate : acțiunea com
plexă de control, de îndru
mare ți sprijin, inițiată de 
biroul Comitetului — 
nesc de partid, la 
Valea de Brazi. Pe baza 
unei tematici bine definite, 
un colectiv constituit din 
membri ai biroului comite
tului orășenesc de partid, 
a analizat în mod amănun
țit stilul de muncă al 
mitetului de partid, al bi- 

. rourilor organizațiilor
bază și organului colectiv 
de conducere de la mină, 
preocuparea lor pentru 
realizarea in termen a o- 
biectivelor ce vizează da- 

/ rea în funcțiune a acestei 
noi unități carbonifere. In 
baza controlului, a consta
tărilor rezultate, biroul o- 
rășeneșc de partid a supus 
zilele trecute unei analize 
exigente activitatea politi
că în cadrul minei, subli
niind realizările, dar și o 
seamă de neajunsuri • pri
vind folosirea efectivelor,

în
a

orașe- 
mina

co

de

calitatea unor lucrări mi
niere etc. In urma dialo
gului purtat cU comuniștii, 
cu cadrele de răspundere, 
a concluziilor desprinse, 
biroul Comitetului orășe
nesc de partid a elaborat 
un program de măsuri, cil 
termene și responsabilități 
concrete, pentru • întărirea 
rolului conducător al orga
nizațiilor de partid, a mun
cii politice în fiecare sec
tor și compartiment de 
activitate, pentru mobili
zarea colectivelor de mun
că la înfăptuirea în termen 
a obiectivele*- ce vizează 
darea în funcțiune a noii 
mine.

Asemenea acțiyni com
plexe de control, sprijin 
și îndrumare, urmate de 
analize la fața locului, bi
roul orășenesc de partid 
și-a prevăzut în continua
re la I.M. Uricani, la ca
riera Cîmpu Iui Neag; șan
tierul noii preparații 
Toate analizele în 
comitetului orășenesc 
partid, sînt precedate 
deplasări ale i..... 
biroului la 
muncă din 
punctele de 
șantiere, de 
fața locului 
partid, în formațiile de 
cm asupra climatului 
răspundere, de ordine 
disciplină, a

Recent încheiate, cursurile 
de calificare din cadrul I.M. 
Dîlja au fost absolvite de 
100 de mineri. Pentru a- 
cest an se prevede califica
rea a încă 105 mineri. Pe 
lîngă cursurile pentru mi
neri, în cadrul întreprinde
rii funcționează și cursuri 
de
de lăcătuș, electrician și 
mecanic. (V.S.)

calificare în meseriile

»■

(Urmare din pag. i>

In priză, responsabilitatea cetățenească
Chiar șeful centrului din vind sau rupînd cablurile 

Petroșani îi telefonase s-o 
lașe baltă, defecțiunea era 
pe undeva, pe linia de ă- 
limentare Uricani — Va
lea de Brazi Cîmpu lui 
Neag. Dar lui nu degeaba 
i se zice, din strămoși, Va
sile Stăruială. Așadar, a 
plecat de la punctul de 
exploatare Uricani, seara 
tîrziu, după ora 22, con- 
trolînd, metru cu metru, 16 
km de linie, care se undu
iește deasupra văilor, pe 
vîrfuri abrupte. La ora 4 
dimineață a detectat firul 
rupt.

— Nu e un caz izolat, 
mărturisește ing. Andrei Sa
muel, șeful CDEE Petro
șani. Viscolul, zăpada, în
tunericul nu-i împiedică pe 
electricienii noștri să-și fa
că datoria. In ajunul Anu
lui Nou, echipa lui Con
stantin •Bosnea repara un 
cablu lovit de niște con
structori.

Din păcate, nu numai in
temperiile afectează munca 
celor care au în grijă ar
terele de lumină ale muni
cipiului nostru. Unii con
structori neglijenți de la 
IACMM, ACM și ACCF 
Petroșani au efectuat să
pături, în anul trecut, lo-

subterane, mai mult, n-au 
anunțat lâ CDEE. distruge
rile și locul unde s-au în- 
tîmplat, provocînd greutăți 
în exploatarea rețelei. Apoi 
consumul exagerat de e- 
nergie electrică, mai ales în 
perioada vîrfului de sarci
nă, a contribuit la distru
gerea unor instalații elec
trice. Cînd se întâmplă 
astfel, intră în alertă e- 
ehipeie lui Gheorghe Bo- 
glea, Luci Sava sau Arse- 
nie Marc de la centrul din 
Petroșani, electricienii de 
la punctele de exploatare 
din Vulcan, Lupeni și U- 
ricani, adică echipele con
duse de Constantin Belea, 
Constantin Stanei și Vasile 
Stăruială. Indiferent de 
vreme, ore în șir, pește șut 
sau chemați de acasă, din 
timpul liber.

— Necazurile din această 
iarnă, mă refer la cele pro
vocate din vina consuma
torilor și constructorilor, 
nî se destămuie maistrul 
Sabin Coc, care răspunde 
de exploatarea rețelelor e- 
lectrice în reședința de 
municipiu șl Petrila, au ca 
efect întreruperile nepro
gramate, afectează lucră
rile planificate de întreți-

nere a instalațiilor electri
ce. In loc să contribuim la 
mărirea duratei de exploa
tare a instalațiilor sîntem 
obligați să alergăm dintr-un 
loc în altul .pentru elimi
narea defecțiunilor.. Con
cetățenii noștri trebuie să 
înțeleagă că energofagia 
nu afectează numai propriul 
buzunar, ci și economia na
țională, mă refer la con
sumul exagerat de energie 
și combustibili. Ia repara
țiile suplimentare etc. Ori- 
eît am fi de mulți, chiar 
dacă am lucra 24 de ore 
din 24, alimentarea cu e- 
nergie electrică va fi stîn- 
jenită, dacă nu se va acțio
na pentru economisire.

Așadar, ziua sau noaptea, 
pe orice vreme, electricienii 
Centrului de distribuție a 
energiei electrice sînt la 
datorie. Ca să și-o îndepli
nească în mod conștiincios, 
ca 'să trăiască satisfacția 
muncii lor trebuie 
să le în ț e 1 e g e m 
apelul public, care de fapt 
urmărește ir^ereșul ob
ștesc, al tuturor, eradicarea 
egoismului și risipei. Cu 
alte cuvinte este cazul ca 
iresponsabilitatea eetățe-. 
nească să intre în... priză.

Sever NOIAN

etc. 
biroul 

de 
de 

membrilor 
locurile 
subteran, 
lucru de 
dialoguri 

cu membrii

de 
la 
pe 
Ia 
de 
lu
de 
Și 

disciplină, a strădaniilor 
ce se depun pentru înfăp
tuirea sarcinilor de plan.

Sînt dialoguri „pe viu", 
la obiect, în urma cărora, 
ca și a acțiunilor de con
trol complex, urmează a- 
nalize exigente „la obiect", 
în organul orășenesc de 
partid, finalizate, cum e 
firesc, cu măsuri concrete, 
viabile pentru perfecțio
narea vieții de partid, a. în-, 
tregii activități economj- 
co-sociale.

materiale clasice cu mate
riale noi de umplere și 
izolare. In spiritul exigen
țelor puse în fața cercetă
rii avem preocupări în 
vederea creșterii vitezelor 
de avansare și a producti
vității muncii la lucrările 
miniere principale de 

, deschidere și armare, în 
ceea ce privește be tona
rea mecanizată a galeriilor 
cu cofraj glisant — obiec
tive prioritare pentru creș
terea capacităților de pro
ducție. a extracției de 
cărbune. Totodată, valori
ficarea superioară a căr- 
bunelul, constituie un o- 
biectiv major al cercetă
rii. Prin cercetările efectu
ate în cadrul laboratoru
lui de preparare s-au ob
ținut rezultate bune la 
modernizarea și amplifica
rea instalațiilor de prepa
rare Petrila 
precum

conținutului energetic din 
șlamurile sterile prin valo
rificarea anuală a unei can
tități de 300 000 tone în 
industria materialelor de 
construcții. Pe viitor, se 
va pune un accent deose
bit pe cercetările vizînd 
elaborarea unor noi teh
nologii de valorificare efi
cientă a șîamului steril cu 
uscare prealabilă, precum

re s-a proiectat și susține
rea mecanizată ce se află 
în execuție la I.U.M. Pe
troșani. S-au realizat și 
experimentat în laborator 
în colaborare cu Institu
tul de mine Petroșani, mij
loacele de tăiere hidrome- 
canizată a cărbunelui în 
abataje. Există preocupări 
în aplicarea 
gepfizice pentru

Barbone
Alexandru 
Lidia Mi-

KrUppa, 
Ștefan 
Daseă-
Mihail

Un nu
de lu-

metodelor 
investi-

Modernizarea și creșterea 
producției de cărbune

și Coroeștl, 
și Ia elaborarea 

tehnologiilor .pentru noile 
instalații de preparare Li
vezeni și Uricani, în con
cordanță cu caracteristici
le cărbunilor bruți din zo
nele respective. Pe linia 
utilizării eficiente a deșeu
rilor s-au obținut rezultate 
bune privind recuperarea

și pe creșterea recuperă
rii de cărbune spălat pen
tru cocs, prin noi tehnolo
gii de tratare chimică.

In domeniul mecaniză
rii și automatizării au fost 
create mijloacele tehnice 
de bază necesare realiză
rii unui sistem de supra
veghere centralizată gene
rală pentru utilajele și 
instalațiile tehnologice, ca
re urmează să fie imple
mentat la minele din Va
lea I ului și alte unități din 
țară. '

S-a elaborat metoda de 
exploatare cu subminare a 
cărbunelui din stratul 3 de 
la I.M. Livezeni pentru ca-

tie un atractiv spectacol de 
divertisment. Participă for
mația „Brcvis", grup dis
tins cu premiul I în etapa 
republicană a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei “ și cunoscuții inter
pret de muzică tînără Va-

ELAN TINERESC. Peste 
1000 ore de muncă patrio
tică au desfășurat 50 de ti- . 
neri din cadrul atelierului sile Șeicaru și Ștefan Hruș- 
electromecanic al minei ■ - -
Livezeni. Valoarea lucră
rilor însumează economii care ne-a obișnuit, de poe- 
nefinanțate de peste 200 000 tul George Țărnea. (A.H.) 
lei. (M.B.) ’

„CLUBUL TINERETU-

I
II
II
I LUI" din Deva prezintă la notimp primăvara, l Petroșani în ziua de 6 mar-

că. Poezia va fi adusă pe 
scenă cu același farmec cu

MĂRȚIȘOR. Mîine, din 
punct de vedere calendaris
tic, intrăm în frumosul a- 

, . ’ ’ prilej
de a oferi celor dragi, trâ-

Noiembrie"
prezintă astăzi filmul 
indian „Toată lumea este a 
mea".

CONCURS. In organiza
rea comitetului orășenesc al 

prietate personală, o veste U.T.C. din Lupeni. miercuri 
bună — Magazinul auto- 
moto din Petroșani și-a îm
prospătat fondul de arti
cole și oferă cumpărători
lor interesați i anvelope 
155/13 și acumulatoare (for
mate) de 12 V si 45 A. (E- 
mil DEMIAN)

IN CADRUL ACȚIUNII 
„Serile culturii cinemato- 
grafied*, cinematograful „7

diționalul „Mărțișor" pus 
în vînzare și anul acesta 
în toate unitățile comerțu
lui socialist.

PIESE AUTO. Pentru po
sesorii de autoturisme pro-

tocii din colectivele condu
se de inginerii
Crăciun eseu, 
Preda, dr. ing. 
hăilespu, Vasile
Wilhelm Balasko, 
Costin, Constantin 
lu, Olimpia Pop, 
Csizmadia și alții, 
măr tot mai mare
eră tori ai institutului nos
tru desfășoară o muncă 
intensă pe linia promo
vării activității de invenții- 
in ovații, astfel îneît titlul 
de inventator sau inovator, 
îl poartă eu cinste ingine
rii Constantin Trif, Carol 
Szabo, Virgil Costinaș, Lu
cian OnolTei, subinginerii 
Victor Preloșek, loan Bar- 

, tehnicie
nii Zoitan Loy, Ludovic 
Urus, Romulus Bistroi și 
mulți alții.

Cercetătorii. din 
institutului nostru 
conștienți de rolul 
portant ce Ie revine, de 
contribuția însemnată pe
care trebuie să o aducă la 
modernizarea și creșterea 
producție» de cărbune, la 
dezvoltarea bazei energe
tice a țării și acționează 
cu răspundere și fermita
te pentru a-și îndeplini 
integral sarcinile ce le 
revin.

garea structurii stratelor de 
cărbune din panourile de 
exploatare, se acționează na> I°an Cisnaaș, 
în vederea modernizării 
mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor existente, a asi
milării de noi utilaje.

Se lucrează intens Ia 
gătirea lucrărilor de

- milare pentru o serie 
echipamente de automati
zare complexă și de robo
tizare în minele de cărbu
ne, lucrări care urmează 
să fie finalizate de către 
unități specializate.

Toate aceste realizări s-au 
născut prin munca desfă
șurată cu pasiune și com
petență de către cercetăm

pre- 
asi- 
de

cadrul 
sînt 
tru
de

■K ilB W «■■■■' MMM ’ MMMkMMMMUMMMM - MiaMM' ' MMM ,

din Petroșani avut loc zilele trecute un 
concurs de șah organizat 
de comitetul U.T.C. 
participat 12 tineri 
viari, primele trei

a avut loc faza orășeneas
că a concursului cu tema _
„File din istoria Uniunii Ti- la depou 
neretului Comunist", Au 
participat elevi de la cele

_ două licee din oraș. Con
cursul a fost urmat de un 
spectacol de muzică și 
poezie. (Al. H.)

Ș-JțH. La clubul Comple
xului CFR din Petroșani a

calificare sau policalifica
re în. meseriile de gate- 
rișli, circulariști și pendu- 
lariști. Cursurile se desfă-

Au 
fero- 

locuri șoară sub îndrumarea ca
ftind cîștigate, în ordine, 
de Gheorghe Moroșan — 
impiegat la Peștera Bolii, 
Cornel Croitoru — tehnician 
_ , 1 — Keri Alexan
dru — electrician la depou. 
(M; ISIDOR, coresp.)ISIDOR, coresp.)

SUTA de munci- 
forestieri din sectoa- 
Uricani, Iscroni și l-o
ale UFET Petroșaninea

participă la cursurile de

i

I
I

drelor tehnico-inginerești 
din cadrul UFET, urmînd 
a se încheia în luna apri
lie. (IV.)

Rubrică realizată de 
Gh. CHIRVASĂ
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I
noastră 

marcată de 
transformări și 
ideea funda- 

este aceea că

In societatea 
socialistă, 
profunde 
realizări, 
mentală ___
omul este suprema valoare 
căruia îi sînt consacrate 
toate efortuj-ile economi
ce, politice, sociale și 
culturale pentru că în ce
le din urmă el este crea
tei ul tuturor bunurilor 
materiale și spirituale. 
Este o realitate, agtuală 
și evidentă, care își gă
sește reflectarea și în per
fecționările care au avut 
loc pe plan legislativ. 
Astfel, ca urinare a Jlo- 
tărîrii adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. " 
22—23 martie 1978, 
rea Adunare Națională a 
votat Legea nr. 1/1978 cu 
privire Ia activitatea 
rezolvare a 
sesizărilor, 
și cererilor 
muncii, lege 
mentează sfera și formele 
de organizare a acestei 
activități.

Oamenii muncii au 
dreptul și îndatorirea, 
potrivit alin. 2 din art. 2, 
să sesizeze organele com
petente de partid și de 
stat, precum și organiza
țiile obștești, cu proble
me de interes general pri
vind perfecționarea acti
vității economido-sociale, 
apărarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, întărirea 
legalității, a ordinii șt 
disciplinei, afirmarea în 
întreaga viață socială a 
eticii și echității socialis
te, combaterea mani
festărilor de birocratism,

înlăturărea neajunsurilor 
și lipsurilor. Recentele 
adunări generale ale re
prezentanților oamenilor 
muncii din întreprinde
rile. miniere, în cadrul că
rora minerii de la Lupeni, 
Vulcan, Lonea, și din ce
lelalte mine au făcut mul
te propuneri valoroase, 
•pentru perfecționarea pro
cesului de producție și 
creșterea producției de 
cărbune — au sintetizat în

decval modului în care 
se primesc, se examinea
ză și se rezolvă propune
rile, sesizările, reclama- 
țiile și cererile oamenilor 
muncii, acest drept de a 
sesiza este necesar să fie 
folosit numai cu bună 
credință, principiu con
sacrat în art. 6, alin. 1 din 
lege. Acest principiu, cu
noscut încă dip antichita-

rilor și reclamațiilor, pre
cum și comunicarea răs
punsurilor trebuie să se' 
facă în cel mai -scurt timp 
fără a se depăși, de la pri
mirea petiției, 40 de zile 
în cazul în care petiția 
este adresată organelor 
centrale de partid și de 
stat, organizațiilor ob
ștești, 30 zile pentru cele 
adresate comitetelor ju- __________  , ____
dețen-p de partid, comite- te cînd era definit ca sin- 
tului municipal de partid

FAMILIA

din 
Ma-

de
•propunerilor, 
reclamațiilor 

oamenilor 
care regle-

, Contractul de muncă se 
poate modifica în următoa
rele situații :

DELEGAREA
Potrivit prevederilor art. 

_ 66, al. 1, din Codul muncii, 
" persoana încadrată în mun

că poate fi delegată de con
ducerea unității să îndepli
nească anumite lucrări în 
afara locului său de mun
că în condițiile prevăzute 
de lege. Munca ce se pres
tează în perioada delegării 
trebuie să fie aceeași sau 
conformă aceleia prevăzu
te in contractul de muncă. 
In conformitate cu art. 66, 
al. 2, din Codul muncii, de
legarea se poate face pe o 
perioadă de cel mult 60 de 
zile, în baja unei singure 
dispoziții. Ea se poate pre
lungi cu cel mult încă 60 
de zile. Legea nu interzice 
însă succesiunea de dele
gări diferite care, prin du
rata lor totală, să depășeas
că 60 de zile și, respectiv, 
120 de zile. Potrivit art. 67, 
aL 1, pe durata delegării 
se păstrează funcția șl re
tribuția’ avute anterior și 
celelalte drepturi legale, 
persoanele aflate în dele
gare trebuie să respecte 
prevederile regulamentu
lui de ordine interioară al 
unității de care aparțin, 
care le-a delegat, dar și 
alt regulamentului de or
dine interioară din unita
tea în care lucrează ca de
legat. Pentru abaterile sâ- 
vîrșlte pe timpul delegării, 
persoanele delegate răs
pund disciplinar și mate
rial.

DETAȘAREA
In spiritul art. 66—68 din 

Codul muncii, persoanele 
încadrate pot fi. detașate 
de conducerea unității să 
îndeplinească anumite lu
crări în cadrul altei uni
tăți. Detașarea se poate 
face pe o perioadă de cel 
mult 6 luni și se poate 
prelungi cu cel mult încă. 
6 luni. Prelungirea poate 
succeda fără x intermitență 
primei perioade de 6 luni. 
In cazurile și în condițiile

PETIȚIONAREDREPTUL 
drept fundamental al cetățenilor
•••• ■■■■>■■■ ■■■■■■■■■>>■■ ■■•■•«•••«*• •■«(■>(>>■■« (III

mod expresiv principiile, 
de responsabilitate comu
nistă. față de legile țării. 
Reiese, pe de o parte, 
obligația de a primi și 
rezolva petițiile oameni
lor muncii și, pe de alta 
parte, dreptul și îndatori
rea oamenilor muncii de 
a sesiza organele compe
tente atunci cînd au cu
noștință despre abateri 
sau încălcări ale legii, ale 

in 
cele 
va- 

deci

ordinii șl disciplinei 
scopul apărării, în 
din urmă, a tuturor 
lorilor sociale. Iată 
că prin această reglemen
tare se dă conținut juri
dic responsabilității oa
menilor muncii, apărîn- 
dtf-se spiritul revoluțio
nar, combativitatea și vi
gilența cetățenilor.

Examinarea și rezolva
rea propunerilor, sesiză-

București, consiliilor
populare județene și al 
municipiului București, 
și 20 zile pentru toate ce
lelalte organe de partid, 
de stat și obștești, pre
cum și pentru unitățile e- 
conomice și sociale. Dar 
aceste termene vor putea 
fi prelungite cu 30 zile, 
iar în cazuri excepționale 
termenul de rezolvare 
poate fi chiar măi lung 
și se acordă de conducă
torul unității care a pri
mit scrisorile spre rezol
vare și numai dacă este 
necesară o cercetare mai 
îndelungată.

Dacă dreptul de peti
ționare este garantat prin 
însăși Constituția Repu
blicii Socialiste Româ
nia (art. 34), iar prin Le
gea nr. 1/1978 s-a adop
tat un cadru juridic a-

ceritate în cuvinte și fi
delitate în angajamente, 
buna credință are la bază 
noțiunea logică a non- 
contradicției și are scopul 
statornicirii relațiilor de 
încredere care implică 
bunăvoință, echitate, ex
cluderea oricăror acte as- 

' cunse care pot determina 
suspiciuni și neîncredere. 
Dacă acest principiu se 
regăsește în sesizarea ver
bală sau scrisă, atunci 
brice act de persecuție 
împotriva persoanelor 
care au făcut asemenea 
sesizări se sancționează 
potrivit legii. Este de re
ținut însă că în alin. 2 
din art. 6 se stipulează că 
„se sancționează, de ase
menea, potrivit legii, de
făimarea sau calomnie
rea unei persoane, prin 
scrisori și audiențe". A- 
ceastă ultimă dispozițiu- 
ne legală nu face altceva 
decît să întărească regu
la și să scoată în eviden
ță principiul bunei cre
dințe la carP ne-am re
ferit.

Mircea COSTINAȘ, 
președintele Judecătoriei 

' Petroșani

a societății și se 
de viață, interese 

Și

I

i

i
I

Modificarea contractului muncă
prevăzute de reglementări 
speciale, detașarea se poa
te face p'nă la 2 ani, caz 
în care se acordă celor în 
cauză și unele drepturi spe
ciale. Funcția încredințată 
trebuie să corespundă, de 
regulă, muncii prestate în 
unitatea de care aparține 
și să fie vacantă in statu
tul de funcții sau temporar 
neoeupată. Cei detașați își 
păstrează funcția și retri
buția avute anterior. Dacă 
detașarea se face la o 
muncă pentru care este sta
bilită o retribuție mai ma
re, are dreptul la această 
retribuție. Dacă la noul loc

ac-

' 1j Poșta paginii j

I
I
I
I . .
I iizăm această pagină.

i
Informăm cititorii că , 

în fiecare lună va apa- | 
re și rubrica „Poșta pa-’ 
ginii". Toate scrisorile I 
adresate redacției, pre- 1 
cum și precizările soli- > 
citate vor primi un I 
răspuns de specialița- • 
te din partea juriștilor | 

I cu sprijinul cărora rea- •

Cabinet
de documentare
de muncă retribuția este 
mai mică, își păstrează re
tribuția avută lă unitatea 
care l-a detașat. Persoana 
detașată păstrează vechi
mea neîntreruptă în mun
că, vechimea neîntreruptă 
în aceeași unitate și cele
lalte drepturi legale. Per
soanele detașate au drep
tul pe perioada detașării în 
anumite condiții la o in
demnizație și la rambursa
rea cheltuielilor de trans
port. /

TRANSFERUI 
LA CERERE 

Potrivit prevederilor art. 
11, al. 1, In,b, din Legea 
nr. 1/1970, transferul la 
cererea persoanei încadra
te ,în muncă se poate face 
numai cu acordul unității 
de la care pleacă și al u- 
nității unde se transferă. 
Din prevederile normei ci
tate, rezultă că unitatea de 
la care persoana urmează 
să plece prin transfer, la 
cererea sa, nu are o obli
gație în acest sens. Acor
darea transferului la cere
rea persoanei este la lati
tudinea unității. Persoane
le transferate la cerere be
neficiază de următoarele 
drepturi > păstrează vechi-

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

cu sprijinul grupei din 
Petroșani 

a Asociației Juriștilor

IMPRUDENȚĂ

a-

mea neîntreruptă în mun
că, alocația de stat pen
tru copii, concediul legal 
de odihnă, pot participa la 
beneficii în condițiile le
gii. Persoanele transferate 
la cerere sînt obligate să 
se prezinte la noua unita
te la data prevăzută în 
tul de transfer.

TRANSFERUL 
IN INTERESUL 

SERVICIULUI
Conform prevederilor 

art. 11, lit. a, din Legea 
nr. 1/1970, transferarea per
soanelor încadrate în mun
că de la o unitate la alta are 
loc prin transfer în intere
sul serviciului, care se a- 
cordă la cererea unității 
unde vă lucra persoana 
respectivă, de către con
ducerea unității de la care 
pleacă eu aprobarea orga
nului ierarhic superior al 
acesteia. Potrivit art. 37, 
lit. n, din'Legea nr. 5/1978, 
Biroul executiv al Consiliu
lui oamenilor muncii din 
întreprindere aprobă trans
ferul în interesul serviciu
lui fără avizul organului 
ierarhic superior pentru 
personalul de execuție din 
întreprindere. Potrivit
cestui din urmă text de le
ge, pentru personalul 
specialitate cu pregătire su
perioară, din învățămînt, 
sănătate, sau din alte ra
muri ale economiei, la care 
legea de domeniu prevede 
avizul ministrului coordo
nator, transferul în intere
sul serviciului se va face ' 
cu acest aviz. Cei transfe
rați în interesul serviciu
lui beneficiază de urmă
toarele drepturi: vechime 
neîntreruptă în muncă și 
în aceeași unitate ; conce
diu de odihnă; alocația de 
stat pentru copii ; ajutoare 
materiale în cadrul asigu
rărilor sociale de stat; sînt 
scutiți de examen cînd 
transferul are loc în ace
eași funcție, într-o funcție 
echivalentă sau inferioară.

Ioan MORARIU, 
consilier juridic pr. 

CMV.J.

de

împreună cu alți mun
citori de la I.M. Paro- 
șeni, Filip Dan a fost re
partizat (2 mai 1985) să 
lucreze la asamblarea u- 
nei susțineri mecanizate 
model CMA-5H. Efectuînd 
proba de funcționare fă
ră ca în prealabil să-i a- 
vertizeze, cei patru ortaci 
au rămas într-o zonă pe
riculoasă. Consecința ne- 
reșpectării normelor de 
protecție a muncii : a 
fost accidentat muncito
rul Turcu Augustin, sur
prins cu capul între scut 
și partea laterală a cilin
drului, suferind leziuni 
care au necesitat 14—15 
zile de îngrijiri medicale. 
Prin sentința penală 977 
din 6 decembrie 1985, Fi
lip Dan a fost condamnat 
la 4 luni închisoare, 
deapsă executată 
muncă corecțională.

pe- 
prin

ORTACII TREBUIE 
AVERTIZAȚI

Prin sentința penală 
1001 din 13 decembrie 
1985, tînărul Tîrnoveanu 
Ionel, care muncea la 
mina I.ivezenî, era con
damnat, tot pentru neres-

Familia este celula de bază 
caracterizează prin comunitatea 
și întrajutorare. Statul nostru ocrotește căsătoria 
familia, o sprijină și consolidează prin măsuri eco
nomice și sociale, apără interesele mamei și copilului, 
manifestă o constantă preocupare pentru creșterea 
și educarea tinerei generații. Chiar din primul ar
ticol, Codul familiei precizează că bărbatul și femeia 
au drepturi egale și toate drepturile părintești se 
exercită numai în interesul copiilor.

In acest context, rețin atenția prevederile acte
lor normative privind obligația legală de întreținere 
care își are izvorul. în sentimentele de afecțiune ce 
caracterizează relațiile de familie și în regulile de 
conviețuire socială, în sensul că soții trebuie să-și 
acorde reciproc mijloacele necesare traiului, inclusiv 
satisfacerea nevoilor spirituale, precum și mijloacele 
pentru educarea, învățătura și pregătirea profesiona
lă a copiilor. Art. 86 din Codul familiei prevede că 
aceste datorii de întreținere există între soți. pă- 
rinți și copii, cel care înfiază și înfiat, bunici și ne
poți, străbunici și strănepoți, frați și surori, precum 
și între celelalte persoane anume prevăzute de lege.

De regulă obligația de întreținere între soți se 
realizează prin viața în comun. Cu toate acestea sînt 
cazuri cînd unul dintre soți nu-și îndeplinește o- 
bligația de întreținere față do celălalt soț și de co
pilul lor minor.

I^a Judecătoria Petroșani sînt aduse frecvent 
cazuri care impun aplicarea prevederilor legii. Este 
relevant faptul că la originea acestor situații de 
cele mai multe ori stă destrămarea familiei ca ur
mare a consumului exagerat de alcool, lipsa de răs
pundere față de familie și, în general, desconside
rarea normelor de conviețuire socială. Astfel, deși 
avea o retribuție de aproape 4000lei, Petru Hote, 
din Vulcan, nu contribuia cu nimic la întreținerea 
celor trei minori (dintre care cel mai mare are 9 
ani), cheltuind banii îu scopuri străine de interesele 
familiei. Prin sentința hr. 1930/1985, instanța «• l-a 
obligat la plata unei pensii de întreținere în raport 
eu veniturile ce le realiza și nevoile copiilor mineri. 
In situații asemănătoare au fost Musgoci Constan
tin (Petrila), care, își maltrata soția și fiica minoră. 
A fost obligat prin sentința nr. 379/1985, la plata 
Unei pensii de întreținere în raport cu veniturile ce 
le realiza. In cazuri asemănătoare au fost Voin Vio
rel (Vulcan), Anuței Ștefan (Petroșani), Trufan Ște
fan (Vulcan), Cărămidarii Gheorghe (Petrila), Vîlcteă 
Eugen (Lupeni), Pascal Vasile (Petroșani), cărora, 
prin sentințe judecătorești, li s-a desfăcut căsătoria 
din vina lor exclusivă. Copiii au fost încredințați 
mamelor, iar ei au fost obligați la pensie de între
ținere în favoarea minorilor.

Faptul că mai sînt astfel de șituațfl evidențiază 
necesitatea exigenței și răspunderii în aplicare» pre
vederilor Codului familiei și celelalte aete normative 
menite să asigure stabilitatea relațiilor de familie și 
a nonpelor generale de conviețuire socială.

.Ion ZGRIPCFA, _
avocat

poșta rea normelor de pro
tecție a muncii, la doi 
ani închisoare cu execu
tarea prin muncă eorec- 
țională. Ce se intim plase? 
Anul trecut, în 5 mai, a 
fosț repartizat să lucreze 
ca manipulanț la trans
portorul TR4 în galeriă 
de bază a abatajului 
frontal 6609, stratul

muncea la scoaterea ma
terialelor. Leziunile pro
vocate de acest accident 
au făcut necesare îngri
jiri medicale timp de a- 
proape 100 zile.

NĂRAV

Șl...

necazuri
«■■■«■■■■■«««««*■■■■■■■Bl

blocul VI. Se lucra la re
pararea stației de la TR6. 
In același timp o echipă 
formată din 4 muncitori 
evacua materiale din ga
lerie. Primind semnalul 
de pornire a transporto
rului TR4, T.I. avertizea
ză minerii din abataj —■ 
dar nu și pe cei 4 mun
citori care evacuau ma
terialele — despre această 
manevră care antrena și 
pornirea transportorului 
TI16. In aceste împreju
rări, o piesă aflată pe 
transportor l-a accidentat 
pe Andrici Sorin care

Cînd, în anpl 1984, Ca- 
5 tîru Alexandru a venit Ia 

locul său de muncă — la 
cariera ■ Cîmpu lui Neag, 
unde era mecanic — sub 
influența ' băuturilor al
coolice. încâlcind preve
derile Decretului 400, a 
fost pedepsit cu 6 luni 
închisoare, timp executat 
prin muncă corecțională. 
Dar după atîta vreme nu 
s-a trezit, deși legea 
fost încrezătoare 
pacitatea omului de 
toeducare. După ce 
ispășit pedeapsa, i-a 
venit și năravul : la 
iulie 1985 a venit din 
la locul său de muncă tot 
sub influența băuturilor 
alcoolice. De data a- 
ceasta a fost condamnat 
la 10 luni 'nchisoare cu 
executarea pedepsei în 
penitenciar.

în
a 

ca- 
au- 
și-a 
re-
27 

nou

Napoleon .FLOREA» 
judecător
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Realizări tehnice de prestigiu
• PRAG A 27 (Agerpres). La 
întreprinderea „Kablo" 
din orașul Decin a început 
montarea de instalații pen
tru producerea în serie a 
fibrelor optice, destinate 
industriei telecomunica
țiilor. De grosimea unui fir 
de păr. fibra optică are

proprietăți superioare con
ductorilor tradiționali. Fo
losirea acestora contribuie 
la reducerea considerabilă 
a consumului de metale 
neferoase. De exemplu, 
un kilogram de fibră de 
sticlă în'ocuiește 16 tone 
de cuuru

ZURICH 27 (Agerpres). 
Miercuri scara, în ziua a 
doua a camoionatului mon
dial masculin de handbal, 
în localitatea elvețiană 
Chaux-de-Fonds, echipa 
României a întrecut cu sco
rul de 22—21 (15—9) for
mația Coreei de Sud. In
tr-un alt meci contînd pen
tru t,rupa ^C preliminară, 
Islanda a dispus cu scorul 
de 19—J8 (10—8) de selec
ționata Cehoslovaciei.

La Saint Gallen, în gru
pa B. Elveția a cîștigat în 
fata Poloniei, cu 18—17 
(10—11).

După două etape, în cla
samentul grupei C a cam
pionatului mondial mascu
lin de handbal conduce 
selecționata României, cu 
4 puncte, urmată de echi
pele Coreei de Sud, Islan- 
dei — cu cîte 2 puncte și 
Cehoslovaciei — zero punc
te. In ultimul meci din gru
pe, handbaliștii români vor 
întîlni vineri, la Berna, re
prezentativa Islandei.

■ In grupa B, pe primul 
loc al clasamentului se află 
R.F. Germania — 4 punc-

Restricții de circulație în urma unor 
incidente în Egipt

avut loc incidente, soldate 
cu moi ți și răniți.

Șeful statului egiptean, 
relevă agenția MEN, a de
clarat că incidentele, care 
amenință securitatea țării 
și a cetățenilor, cît și fron
tul intern, au impus restric
ții de circulație la Cairo 
și în guvernoratele Gizeh 
și Ismailia, organizarea u- 
nor unități speciale pentru 
controlarea tuturor puncte
lor care au reprezentat sur- 
si acestor acte criminale.

Agenția MEN adaugă că, 
la cîteva ore de la intrarea 
îp. vigoare .a restricțiilor de 
circulație, la Cairo se înre
gistra o situație de calm.

CAIRO 27 (Agerpres). A- 
genția egipteană MEN in
formează că — pentru a 
crea nemulțumiri — anu
mite elemente dip cadrul 
unor garnizoane de poliție 
din zona capitalei egiptene 
au exploatat zvonuri ten
dențioase, potrivit cărora 
serviciul militar al solda- 
ților în- termen atașați a- 
cestor garnizoane ar fi ur
mat să fie prelungit. Au

te, urmată de Elveția — 
3 puncte. Spania — 1 punct 
și Polonia — zero puncte.

☆

VARȘOVIA 27 (Agerpres). 
In concursul internațional 
de lupte grcco-romanc pen
tru juniori de la Varșovia 
sportivii români au obținut 
trei victorii prin Nicolae 
Onica (52 kg), Gabriel Bi- 
volaru (82 kg) și Ion Iri- 
rr.iciuc (100 kg), clasați pe 
primu) loc la categoriile 
respecțive. Costel Purghel 
(categoria 48 kg) și Cătălin 
Țuciose (categi 57 kg) s-au 
situat pe locul doi.

Dezbateri în legătură cu viitorul buget militar al S.U.A.
WASHINGTON 27 (Ager

pres). In Statele Unite au 
loc dezbateri în legătură cu 
Viitorul buget militar al 
țării.

Intr-un răspuns al Parti
dului Democrat la o re
centă declarație a președin
telui Reagan, consacrată în
deosebi problemelor apără
rii, este exprimată convin
gerea că bugetul militar a- 
merican trebuie redus pen
tru a proteja națiunea de 
Un alt pericol — deficitul 
imens.

Prr ședințele Reagân a 
cerut forului legislativ să 
nu reducă bugetul militar 
preconizat de Administra
ția sa pentru anul finan
ciar viitor și care se ridică 
la 311,6 miliarde de dolari. 
Șeful executivului ameri
can a încercat să argumen
teze această cerere reluîrid 
vechile punete de vedere 
că „pacea prin forță trebuie 
să fie deviza S.U.A." și că 
orice reducere a bugetului 
militar ar slăbi .poziția ță
rii la negocierile de dezar
mare de la Geneva.

Totodată, președintele 
Reagan, și-a reafirmat ho
tărârea de a continua dez
voltarea programului Ini
țiativa de Apărare Strate
gică.

Agențiile internaționale 
de presă constată că, atît 
în rândul membrilor Con
gresului. cît și al cetățeni
lor americani, are loc „o 
serioasă erodare*1 a dorin
ței de a sprijini eforturile 
Administrației de sporire 
continuă a potențialului mi
litar al S.U A. •

O BALENĂ dintr-o spe
cie care trăiește numai în 
zona Mării Bering — fiind 
zărită foarte rar de om — 
3 eșuat, pierind, pe o pla
jă din statul american O- 
regon. Scheletul cetaceu- 

- lui —- care avea o greutate 
de două to'ne și o lungime 
de circa 5 metri — urmea- 

■ ză șă fie transportat la In
stitutul Smithsonian de 
științe naturale al Univer
sității Oregon.

IN 1985, producția
oțel a R.P. Chineze a fost 
de 46,7 milioane tone. In 
ultimii cinci ani, cantitatea 
de oțel a crescut cu 10 mi- 

. lioane tone, adică cu 26 la 
sută, în timp ce consumul 
de cărbune a crescut 
numai 6,5 la sută.

IN PORTUL PLOUE, 
la Marea Adriatică, va 
construit, pînă în 1990,
terminal de mare capaci

de

CU

de 
fi 

un

tate pentru încărcarea și 
descărcarea cargourilor, 
precum și un doc operativ 
de 630 metri, informează 
agenția Taniug. Construi
rea noului terminal și ex
tinderea spațiului de sto
care â mărfurilor vor du
ce la sporirea capacității 
anuale a portului la peste 
6,5 milioane tone mărfuri, 
pînă la sfîrșitul deceniului 

, viitor.
PROCURORUL italian 

Antonio Marini a declarat 
drept neîntemeiate acuzați
ile potrivit cărora Serghei 
Antonov și alți doi cetă
țeni bulgari ar fi fost im
plicați în atentatul comis 
împotriva papei Ioan Paul 
al II-lca, în 1981. In con-

cluziile sale, în procesul ce 
se desfășoară la Roma, pro
curorul a cerut, joi, tribu
nalului achitarea cetățeni
lor bulgari din lipsă de 
probe, transmite agenția 
BTA. In același timp, pro
curorul a cerut pedepse în
tre 24 de ani și închisoare 
pe viață pentru cei trei acu
zați turci.

NICI UN ZBOR al unei 
navete spațiale americane 
nu va avea loc într-un in
terval de cel puțin un an, 
ca urmare a catastrofei na
vetei „Challenger", a 
clarat administratorul
tețimar al NAȘA, William 
Graham, Vorbind în . ca
drul Unei Comisii a Con
gresului, el a precizat că 
viitoarea misiune depinde 
de concluziile comisiei 
prezidențiale de anchetă a- 
supra cauzelor accidentu
lui.

de- 
in-

Acuzații aduse 
fostului dictator 

al Boliviei
LA PAZ 27 (Agerpres). 

Congresul Național al Bo
liviei, întrunit în sesiune 
comună specială, a acuzat 
oficial pe fostul dictator 
generalul Luis Garcia Me
za, pe fostul său ministru 
de interne, colonelul Luis 
Arce Gpmez, ca și pe alte 
30 de foste oficialități gu
vernamentale de „sedițiu- 
ne, revoltă armată, orga
nizarea de grupuri armate 
paramilitare, asasinat, ge
nocid și furt din avuția na
țională".

Generalul Luis Garcia 
Meza a condus lovitura de 
stat militară sîngeroasă din 
iulie 1980 și și-a asumat 
puterea timp de 13 luni, 
fiind ulterior nevoit să pă
răsească conducerea țării 
c-a urmare a nemulțumirii 
maselor populare și adîn- 
cirii crizei economice.

Domiciliile actuale ale 
fostului general Luis Gar
cia Meza și al ministrului 
său de inlerne, Luis Arce 
Gomez, sînt necunoscute. 
Cei doi sint acuzați; de a- 
sentenea, de către brigada 
antidrog 
de trafic ilegal de stupe
fiante.

TEL AVIV 27 (Ager
pres). Turneul internațio
nal de șah de la Beer-She- 
va (Israel) s-a încheiat cu 
victoria marelui . maestru . 
român Mihai Șubă, care 
a totalizat 8.5 puncte din 
11 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Green- 
feld (Israel), Csom (Unga
ria) și Schmidt (Polonia).

din Statele Unite

••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Duminică, 2 martie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor 

— Telefilmotecâ 
ghiozdan.
(color).
Călătorie în adîncuri. 
Episodul 4.
Din cununa cînlecu- 
lui românesc.
(color).
Album duminical, 
(parțial color). 
Contemporanii 
tri —Gînd și 
la început de 
vară, 
închiderea 
mului.

19,00 Telejurnal. 
; 19,20 Țara mea azi

Nicolae 
— Mărturii 

noastre : 
șoarei.
Cîntarea 
(color).
Film artistic.
Cînd apare 
tea...
Telejurnal, 
închiderea 
mului.

12,40

13,00

15,00

19,35

20,rs

20,00
20,20

de
21,50
22,00

20,00
20,20

20,35

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Toată lumea 
este a mea, I-II; Unirea : 
Mușchetarii în vacanță ; 
Parîngul : ■ ~

LONEA: 
repetiție.

VULCAN
Sper să ne mai vedem.

LUPENI — Cultural :
Fata Morgana.

URICANI : Atenție la 
Pană de Vultur.

Evadarea.
Căsătorie cu

— Luceafărul:

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

noș- 
faptă 

primă-

progra-

Epoca 
Ceaușescu. 

ale devenirii 
Orele Sighi-

României.

dragos-

progra.

Luni, 3 martie

Telejurnal.
Orizont tehnic-o-știin- 
țific.
Tezaur folcloric.
Secvențe marocane.

TV.
20,00 Telejurnal..
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
Controlul oameni
lor muncii în ac
țiune.
Cadran mondial, 
(color).
Serial științific :
Civilizația metalu
lui.
(color).
Partidul
Român — 
de slujire
a poporului.
Stegarul luptei pen
tru dreptate și li
bertate —b documen
tar; . 
Telejurnal.

20,35

20,45

21,05

Cpmunist
65 de ani 
devotată

întreprinderea minieră Paroșsni
încadrează urgent prin transfer sau direct

— cinci paznici obiective speciale

Joi, 6 martie

20,20

20,35

diourilor din R.P Po
lonă și Franța.
(color).
Telejurnal.
Includerea progra
mului.

Marți, 4 martie

Țele jurnal. 
Actualitatea 
nomie.
Ani frumoși 
lărie.
(color).

Mexicul în flăcări.
(color).
Coproducție
— Mexic - 
Telejurnal, 
închiderea 
mul ui.

U.R.S.S.
Itâlia.

progra-

21,15

Telejurnal.
Actualitatea în 
nomie.
Amfiteatrul artelor i

eco- 21,40

ale patriei ! — 8 Mar
tie.
Versuri și cîntece de
dicate Zilei Interna
ționale a Femeii.
Lumea contempora
nă și confruntările de 
idei.
Civilizația metalului.
(color).
Episodul 9.
Controlul oamenilor 
muncii în acțiune.
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

încadrarea și retribuirea se fac în con
formitate cu prevederile legilor 12/1971 și 
57/1974.

Mica publicitate

PROGRAMUL TV
Sîmbătă, 8 martie

13,00
13,05

Program artistic. - ■ 
20,45 ■ Tinerețea în timpul 

marilor înfăptuiri. 
21,00 Antologie teatrală

Chipul luminos 
femeii în 
gie, 

21,50 Telejurnal. 
22,00 închiderea 

. mului.

Miercuri, 5

20,00
20,20

20,35

21,00 Roman foileton: 20,45
Marca iubire a lui
Balzac.
Episodul 1.
Coproducție a , ștU-J 21,05

al
dramatur-

martie

Telejurnal.
Actualitatea în 
nomie.
Cu tot ce âm aparțin 
acestui pămînt. ,
Emisiune de versuri 
și cîntece.
Tribuna TV — Parti
dul Comunist Român 
gîndire novatoare, ac
țiune , revoluționară.
Filth în serial,:

eco-

21,15

Revistă TV a „Cîntă- 
rii României".
Memoria documen
telor. 6 Martie 1945 
— moment istoric în 
afirmarea puterii re
voluționare muncito
rești-țărănești.
Invitație în studiou
rile Radioteleviziunii. 
(color).
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

Vineri, 7 martie

Telejurnal. 
Actualitatea în 
nomie.
Copiii — înaltă dato
rie față de viitorul 
națiunii. ■'

10,45 Laudă vouă, femei

20,35

eco-
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14,45
15,00

19,00
19,20

19,35

20,30

22,00
22,10

22,30

+

Telex.
La sfîrșit - de șăptă- 
rr.înă.
(parțial color).
Săptămîna politică, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Omagiu femeilor ță
rii.
(color).
Un buchet de flori, 
(color).
Spectacol literar-mu- 
zical-corcgrafic dedi
cat Zilei
nale a Femeii.
Film artistic.
O premieră cu 
prize !
(color).
Telejurnal.
Din toată inima, un 
cîntec.
(color).
Romanțe și 
îndrăgite, 
închiderea 
inului.

Internațio-

sur.

FAMILIA și rudele fe
licită pe Mirăuță Vasile, 
cu prilejul împlinirii a 55 
de ani și al ieșirii la pen
sie, urîndu-i viață lungă 
și fericită. (6031)

SOȚIA Veronica, copiii 
Mihaela, Gabriela și Doina 
urează iubitului lor soț și 
tată Mihai Bacoș, multă 
sănătate, fericire și un căl
duros „La mulți ani !“, cu 
prilejui ieșirii la pensie. 
(6014)

VIND garsonieră confort 
I Sovata, strada Griviță,- 
bloc FIII, ap. 2, telefon 
79015, între orele 8—9, Bar
ta Ana. (6028)

SCHIMB apartament con
fort I, două camere, strada 
V. Roaită, bloc 7, ap. 63 cu 
garsonieră zonă centrală. 
Intre orele 8—11. (6624)

PIERDUT legitimație de
anunț’

serviciu pe numele Hnidei 
loan, eliberată de I.M. Lo- 
r.ea. O declar nulă. (6029)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă și periodice pe nu
mele Brânzea Adrian, eli
berate de Institutul de Mi
ne Petroșani. Le declarăm 
nule. (6023)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numelp Ceapă 
Elena, eliberată de IUM 
Petroșani. O declar nulă. 
(6020)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 4361, 
eliberată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă (6021)

PiKRI'UT legitimație de 
, serviciu pe numele Maftei 

Adina, eliberată de Prepa- 
ratia Petrila. O declar nulă. 
(6022)

DE FAMILIE

progra-

DIRIGINTELE și colegii claselor a X-a A, B, C, 
sînt alături de colega lor Violeta la încercarea grea 
suferită prin pierderea scumpei sale mame 

AJITARIȚEI ANA MARIA (6030)
melodii

Reciacțio și administrația : Petroșani, st». Nicolae Bâlcescu, n». 2. Telefoane,; 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipogrofio Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, n». 2, telefon 41365.


