
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

Nicolae 
Partidului

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚLVA1

Sub președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar general al 
Comunist Român, marți, 1 aprilie, au în
ceput lucrările plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Plenara a adoptat, în unanimitate, Ia 
propunerea Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., următoarea ordine de

. 1. Raportul privind analiza pe bază de 
bilanț a rezultatelor obținute pe ansam
blul economiei naționale, formarea și uti
lizarea resurselor financiare în anul 1985. 
i 2. Raportul privind efectivul, compozi
ția și structura organizatorică a partidului 
la 31 decembrie 1985 și activitatea politi
co-organizatorică desfășurată de organele 
Și organizațiile de partid pentru înfăptui
rea hotărîrilor și directivelor partidului.

3. Raportul cu privire la activitatea des
fășurată de organele de partid, de stat și 
organizațiile de masă în anul 1985 pentru 
înfăptuirea politicii de cadre a partidului.

4. Raportul privind activitatea de re
zolvare a propunerilor, Sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor muncii în 
anul 1985.

5. Raportul cu privire la activitatea in
ternațională a partidului și statului în 
1985 și principalele obiective ale politicii 
externe în anul 1986.

6. Probleme organizatorice.
La plenară participă, ca invitați, cadre 

cu munci de conducere în aparatul de 
partid și de stat, care nu sînt membri ai 
C.C. al P.C.R.- ■

In legătură cu problemele organizato
rice înscrise la ordinea de zi, plenara a 
aprobat:

■— alegerea tovarășului Vasile Milea, 
ministrul apărării naționale, ca membru 
supleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

lii conformitate cu prevederile Statutu
lui P.C.R., plenara a aprobat:

— eliberarea tovarășului Nicolae Miha- 
lache din funcția de membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în legătură cu trecerea sa în altă 
muncă;

— alegerea tovarășului Mihai Marina, 
prim-secretar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., ca membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.;

— alegerea tovarășului Ilie Matei, prim- 
secretar al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., ca membra supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Pehtrtt dezbaterea problemelor privind 
. realizarea integrală a planului pe anul 

1986 și a prevederilor planului cincinal 
s-a aprobat crearea Comisiei pentru pro
blemele de industrie, agricultură, investi
ții; construcții, transporturi și circulația 
mărfurilor;.:,')

In cursul după-amiezii, lucrările plenarei 
S-au desfășurat în următoarele comisii :

— Comisia pentru problemele de indus
trie, agricultură, investiții, construcții, 
transporturi și circulația mărfurilor.)

— Comisia pentru problemele organiza
torice de partid, de stat, ale organizațiilor 
de masă și obștești.

— Comisia pentru problemele de cadre 
de partid și de stat.

— Comisia pentru problemele ideologice, 
ale activității politice, culturale și educa
ție socialistă.

— Comisia pentru problemele cooperă
rii economice și relațiile internaționale ale 
partidului și statului.

Lucrările plenarei continuă.
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Glorioasei aniversări

La încheierea

Anul International al Păcii
De la declarații, la fapte 
concrete de dezarmare!

Dînd glas adeziunii 
la Declarația-Apel a 
tului Democrației și 
tății Socialiste din Repu
blica Socialistă România, 
aprobată în unanimitate la 
Plenara Consiliului Națio
nal al F.D.U.S., dau ex
presie gîndurilor și sentj- 

. menlelc ■ ortacilor din bri
gada p care o conduc, ale 
tuturor minerilor din Pe
trila. Cu toții, aprobăm din 
adîncul inimilor noua ini
țiativă de pace a Români, 
ei, a președintelui ei — 
act de mare luciditate .poli
tică, dovada înaltei res
ponsabilități față de pacea 
și viitorul planetei noas
tre, a întregii omeniri.

Așa cum sublinia, pe bu
nă ’ dreptate, tovarășul 
Nicolae CeaUșescu, Anul 
Internațional al Păcii tre
buie să marcheze o adevă
rată cotitură în acțiunile 
Întreprinse pentru stăvili
rea cursei înarmărilor și

to tale 
Fron-
Uni-

înfăptuirea dezarmării și 
nicidecum să rămînă un 
an de declarații, a bunelor 
intenții și a proclamațiilor 
solemne în favoarea păcii 
și dezarmării, pentru că 
acestea, oricît de frumoa
se ar fi, nu vor contribui 
cu nimic, la salvgardarea . 
păcii, nu vor îndepărta' pe
ricolul unui război nimi
citor ce planează asupra 
popoarelor.
' La fel ca întregul nos
tru popor, noi, minerii din 
Petrila, sîntem angajați cu 
toate forțele în înfăptuirea 
sarcinilor pe primul an al 
noului ‘ cincinal, a obiective
lor ce ne revin din gran
diosul program al înfloririi . 
multilaterale a țării, stabi

Radu C. IOAN, 
miner, șei. de brigadă 

I.M. Petrila

(Continuare în pag. a 2-aJ

Cel mai 
de preț bun 

al popoarelor
Copiii înseamnă viitor, 

iar viitorul nu poate exis
ta fără pace. De 17 ani de 
cînd lucrez în învățămînt, 
de cînd îmi dedic activita
tea educării copiilor, am 
încercat să le insuflu aces
tora dragostea de țară, fă- 
cîndu-i să înțeleagă că bu
nul cel mai de preț al 0'- 
menirii este pacea. Și noi, 
cadrele didactice, ne alătu
răm glasul .și voința, glasu
lui și voinței întregului 
po-por român, exprimate în 
Declarația-Apel a Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste adresată partide
lor și organizațiilor demo
cratice, guvernelor, tutu
ror p< poarelor din țările 
europene, din S.U.A. și Ca
nada, ne pe alte continen-

Maria PUIU, 
educatoare, Grădinița nr.

3, Petroșani

Șantier gospodăresc (Continuare în pag. a 2-a)

„Vom face orașul nostru 
f rumos“tot mai

Sîmbătă și duminică an» 
avut prilejui să consem
năm, din nou, o numeroasă 
prezență a locuitorilor din 
orașul Vulcan în acțiunile 
gospodărești: peste 9 000 
de bărbați, femei și copii, 
au răspuns chemării con
siliului popular, partici- 
pînd cu entuziasm la în
frumusețarea urbei lor.

Sîmbătă, 29 martie, „ti
rul" 'artelor gospodărești 
a fost îndreptat spre zona 
denumită „Colonia de Jos", 
unde se află o parte a u-

nităților economice din 
Vulcan. S-a acționat intens 
pe străzile Teiului, Florilor, 
Libertății, Andrei Mureșan 
și Fabricii. La acțiune, a- 
lături Je , locuitorii cartie
rului, au fost prezenți oa
meni 
Secția

de . locuitorii cartie-

In cadrul sectorului I 
al I.M. Uricani, briga
da condusă de Gheorghe' 
Vasii a obținut de la 
începutul anului depă
șiri constante 
In imagine, 
condus de 
CurteanU.

de plan, 
schimbul 
Gheorghe

ai muncii de la 
stihii hidraulici, 

brigada 3 I.A.C.M.M., Uzi
na de preparare a cărbu
nelui și autocoloana Î.T.A.

Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Ample acțiuni ale cetățenilor 
din Uricani

Vineri și sîmbătă, zile de 
_ autentică primăvară care la 

Uricani s-a lăsat cam. mult 
așteptată. Un motiv în plus, 
așadar, .pentru grăbirea lu
crărilor gospodărești. de 
sezon. Tot mai mulți gos
podari sînt chemați să 
participe la curățenia în 
oraș, să înfrumusețeze fic-

care stradă, fiecare colț de 
cartier.

O atenție deosebită 
acordat curățeniei și 
frumusețării arterelor
principale, unde echipe in

i'-.' Fl. BEJ AN,
Uricani

(Continuare în pag. a 2-a)

a Partidului,
cinstirea faptelor 

de muncă

primului trimestru al anului

DIN VALEA JIU- 
PREVEDERILE DE 

PENTRU PRIMUL 
PRODUCȚIA DE

pe măsură
■ COLECTIVELE ÎNTREPRINDE

RILOR MINIERE 
LUI AU DEPĂȘIT 
PLAN STABILITE 
TRIMESTRU LA
HUILA NETA CU PESTE 16 000 TO
NE, IAR LA HUILA SPALATA PEN
TRU COCS CU APROAPE 25 000 
TONE ■ La producția de brichete, 
sarcinile au fost depășite cu aproa-

Realizările obținute de 
minerii Văii Jiului în a- 
cest prim trimestru al 
anului sînt net superioare 
celor înregistrate în a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut', -realizări obținu
te prin eforturile deose
bite ,depuse de toate co
lectivele întreprinderilor 
din bazinul nostru carbo
nifer mai ales în luna 
martie, lună cînd produc
ția extrasă s-a apropiat de 
1 000 000 tone de cărbune. 
In felul acesta minerii 
Văii Jiului au demonstrat

pe 17 000 tone. ■ ÎNTREPRINDE
RILE MINIERE LONEA, DILJA, VUL
CAN, PAROȘENI, LUPENI SI URI
CANI AU EXTRAS, ÎMPREUNA, IN 
ACEST PRIM TRIMESTRU AL ANU
LUI, 43000 TONE DE CĂRBUNE 
PESTE PLAN ■ CELE MAI MARI 
DEPĂȘIRI LE-AU ÎNREGISTRAT CO
LECTIVELE MINIERE DE LA PARO
ȘENI (16148 TONE) SI LONEA 
(14 030 TONE). /

de mobil iza-puterea lor
re, dorința lor fierbinte de 
a contribui la creșterea 
producției de materii pri
me energetice, de a asi
gura economiei naționa
le cît mai mult cărbune. 
Aceste rezultate, care ri
dică pe noi trepte presti
giul cîștigat, sînt o con
firmare elocventă a te
meiniciei analizelor fă
cute la început de an la 
majoritatea întreprinde
rilor miniere, ă optimis
mului manifestat de con*

ducătorii minelor, care 
s-au angajat în numele " 
colectivelor respective să 
îndeplinească prevederi- . 
le de plan, șă crească pro
ducția de cărbune extras. 

^Reamintim cîteva din a- 
■precierile făcute de con
ducătorii unor întreprin
deri miniere, prezentîn- 
du-vă și rezultatele obți
nute.

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

; '■ '

Peste 1400 metri liniari forați suplimentar
Primul trimestru din 

acest an a fost încheiat cu 
rezultate deosebite și de 
către brigada geologică 
complexă din Iscroni a 
întreprinderii de prospec
țiuni și explorări geologice 
Deva. Eforturile acestui 
colectiv au fost îndrepta
te spre urgentarea punerii 
în valoare a noi zăcăminte 
de căr bune.

De la inginerul Gheorghe 
Ncgescu, șeful brigăzii, am 
aflat că producția l'izică 
aferentă primelor trei; luni 
a fost substanțial depășită, 
ceea ce înseamnă 1490 me
tri liniari forări suplimen
tare față de sarcina de 
plan prevăzută. Dintre 
formațiile de lucru cu o 

buție substanțială în 
realizarea acestui succes

menționăm pe cele conduse 
de maiștrii Dumitru State, 
Constantin Rădulescu, 
Constantin Manea, Ionel' 
Barbu, precum și echipele 
îndrumate de șefii de for
mație Gheorghe Fină și 
Gheorghe Radulescu I.

Funcționarea ireproșabi
lă a instalațiilor de forare 
și asigurarea documenta, 
țiiior necesare desfășură
rii in bune condiții a în
tregului proces de pro
ducție au fost asigurate de 

. un corp țehnic-ingineresc 
bine pregătit, dintre care 
îi amintim pe inginerii Ion 
Niculescu, Constantin Chi- 
cioria, Florin Mîrza și Du
mitru Popescu, precum și 
pe tehnicianul geolog Pan- 
telie Mondca. (Gh.O.)

de plan 
depășiți

Vești bune privind mo
dul in care a fost încheiat 
primul trimestru al anului 
consemnăm și de Ia Autoba
za de transporturi auto 
Petroșani. Detaliind, 
nem că Ia principalii 
dicători — tone transpor
tate și venituri — planul a 
fost realizat în proporție-db; 
125 și, respectiv, 115 la 
sută. O contribuție impor
tantă la realizarea și de
pășirea indicilor planifi
cați au avut-o, îndeosebi, 
conducătorii auto Iacob 
Groșu, Iosif Mochi, Petre 
Munteațlu, Tiber! u Zilai* și 
Coste! Răducanu. -

Inscrîindu-se pe linia op
timizării transportului in 
convenție, mai notăm că, 
la începutul acestei luni, 
autobaza va fi dotată cu 
incă 5 autobuze. (Gli.O.)

reți- 
in

Foto: Ioan PRICOPI
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• Poșta paginii.

• Desfacerea disciplina
ră a contractului de mun
că.

CURIER JURIDIC ' ț
• Activitatea utilă socie

tății — unicul izvor al bu
năstării.
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Cintecul adincului

organizare

din partea comisiei

măsura eforturilor depuse
17 
Și

Realizări pe
(Urmare din pag. 1)

Detalii, din partea comisiei

• Expoziția de artă fo
tografică va fi deschisă în 
holul casei, de cultură și 
va putea fi vizitată sîm
bătă și duminică.

• Artiștii fotografi 
«latori din Valea 
care nu au 
lucrări, sînt rugați să le 
predea la casa de cultu
ră, pînă mîine după-a- 
piiază.

• Concurenții la creație 
poetică vor. preda la casa 
de cultură, maximum do
uă lucrări, dactilografiate.

• Creațiile poetice pre
zentate la concurs vor 
trebui să fie inedite. Nu 
se acceptă lucrări publi
cate sau lucrări prezenta
te la alte concursuri.

• Interpreții de muzi
că ușoară din concurs vor 
fi acompaniați de forma
ția „Color** din Vulcan.

Die la 
declarații, la 
dezarmare

Ca în fiecare an, festivalul-concurs interjudețean 
de muzică ușoară, poezie și artă fotografică inspirate 
din viața și munca plină de abnegație a minerilor 
suscită un interes deosebit.

Spicuim, cu ajutorul statisticilor, cîteva date 
referitoare la edițiile anterioare, precum și informa
ții de ultimă oră primite 
organizare:
• Pentru concurcnții din 

Valea Jiului vor avea loc 
repetiții cu acompania
ment astăzi, de la ora 
si inline, între orele 8 
15.

• Invitații din acest an 
Tloria Moculescu, Ana 
Maria Moculescu, Dan 
Spătaru. George Țărnea,

adăuga 
formațiile „Color** și „A- 
custic**, vor susține reci
taluri în cadrul tuturor 
celor 4 spectacole.

• Vor fi, de asemenea, 
.prezenți în festival actori 
de la Teatrul de stat Valea 
Jiului.

• Concertele - concurs 
vor avea loc sîmbătă, de 
la orele 16,30 și 20, iar 
duminică de la ora 16,30. 
Spectacolul de duminică, 
de la ora 20, se va consti
tui ca o gală a laureaților.

• Anul acesta se aș
teaptă o participare re
cord.

• In edițiile anterioare 
au evoluat peste 500 de 
concurenți.

a- cărora li se vor 
Jiului

adus_ încă

• De-a lungul timpului, 
din 1972 și piuă în pre
zent, un singur om nu a 
lipsit de la nici o ediție: 
George Negraru.

• Printre personalită
țile care au participat ca 
invitați pe scena festiva
lului sau în Jurii se nu
mără George Grigoriu, 
Radu Șerban, Marius 
Țeicu. Ion Cristinoiu, An
gela Similea, Corina Chi- 
riac. Dan Spătaru, Eva 
Kiss, Cornel Constanti
ni u, Doina Spâtâru, Au
relian Andreescu și mulți 
alții.

• Poeziile premiate vor 
fi recitate pe scenă. în 
cadrul galei laureaților.

• Și în acest an ziarul 
nostru va oferi premii spe
ciale concurenților valo
roși de la toate cele trei 
genuri artistice.

H. DOBROGEANU

Cel mai de preț bun
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

lite de istoricele hotărîri 
ale Congresului al XIII- 
lea al partidului. Dar, .pen
tru a ne realiza aceste pla
nuri de propășire și bună
stare, avem nevoie de o 
condiție elementară, dar vi
tală — de pace pe pămînt. 
Iată de ce noi, minerii, 
împreună cu toți fiii țării, 
susținem din toată inima 
noile propuneri ale pre
ședintelui țării, Declarația- 
Apel a F.D.U.S., și ne ex
primăm voința fermă ca 
prin depășirea ritmică a 
sarcinilor. de plan, a pro
ductivității planificate — 
cu un spor de 1,5 tone/post 
ia productivitate pe luna 
trecută, am realizat o pro
ducție suplimentară de 
peste 300 tone cărbune — 
ne vom aduce contribuția 
la întărirea economică a 
patriei, iar prin
noastre de muncă ne 
primăm adeziunea la 
treaga politică internă

f aptele, 
ex- 
în- 
Și 

externă a partidului și sta
tului nostru, la demersurile 
președintelui țării pentru 
apărarea păcii.

Grădiniță nr. 7 „Vîscoza" Lupeni — un univers al copilăriei fericite. 
Foto: Ioan PRICOPI

te. Este expresia voinței 
nestrămutate de pace a 
românilor, amplificată 
acum, în Anul Internațio
nal al Păcii, de noile acți
uni inițiate de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele României So
cialiste, în vibrantul apel

adresat pentru înlăturarea 
pericolului de război, pen
tru dezarmare, pentru a- 
părarea viitorului omeni
rii. Ne exprimăm adeziu
nea deplină la aceste acți
uni și nu vom precupeți 
nici un efort pentru a le 
susține, pentru binele oa
menilor,. al copiilor pe ca
re îi creștem și educăm.

Ing. IOAN BESSERMAN, 
directorul minei Paroșeni: 
„Ne > vom îndeplini în mod 
exemplar sarcinile planifi
cate in toate domeniile de 
activitate, deși în trimes
trul I avem unele proble
me tectonice pe care însă 
le vom depăși". Și, într. 
adevăr, sarcinile de plan 
trimestriale au fost realiza
te în mod exemplar, planul 
fiind depășit cu peste 
16 000 tone de cărbune.

Ing. VIOREL BOANTĂ, 
directorul minei Lonea : 
„Ușor nu va fi, dar vom 
îndeplini obiectivele sta
bilite**. Planul trimestrial 
a fost depășit cu peste 
14 000 tone de cărbune.

Ing. EMERIC KOVACS, 
directorul minei Dîlja : 
„Mina Dîlja își va onora 
sarcinile încredințate pen
tru că avem create condi
țiile necesare îndeplinirii 
prevederilor de plan sta
bilite**. Producția extrasă 
suplimentar — 4423 tone de 
cărbune.

Evidențiem cu acest pri
lej puterea de mobilizare a 
colectivelor de la minele 
Lupeni și Uricani, care, 
deși în prima lună a tri
mestrului nu-și realizaseră 
sarcinile de plan cu peste 
10 000 tone și, respectiv, 
peste 6000 tone de cărbune, 
au încheiat trimestrul I cu

» 
sarcinile de plan realizate 
și depășite, atestînd astfel 
temeinicia afirmațiilor fă
cute de directorii acestor 
mine. Cităm din declarațiile 
făcute la început dc an. 
Ing. GHEORGHE MAR- 
CHIȘ, directorul minei Lu
peni: „Avem create toate 
condițiile necesare pentru 
realizarea integrală a sar
cinilor de plan“. Planul a 
fost depășit cu aproape 
1 000 tone. Ing. ALEXAN
DRU BLAJ, directorul mi
nei Uricani: „Oamenii mun
cii din cadrul întreprinde
rii vor acționa cu toată 
fermitatea și vor face totul 
pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan 
pe trimestrul I și anul 
1986“. Sarcinile planificate 
au fost depășite cu peste 
2300 tone de cărbune. 
La rîndul lor minerii de 
la Vulcan au încheiat pri
mul trimestru cu peste 
5 000 tone de cărbune ex- 
trase suplimentar. Au fost 
însă și conducători de uni- 
tfiți care, deși erau foar
te categorici la început de 
trimestru în ceea ce pri
vește îndeplinirea sarcini
lor planificate, acestea nu 
au fost realizate. Cel mai 
elocvent exemplu îl oferă 
în. acest sens mina Băr- 
băteni. Ing. GHEORGHE 
MODOÎ, directorul minei, a- 
firma cu certitudine: „Am 
spus și repet: actualmente

greutățile de zără- 
efective cu case

avem

pen- 
vom 

Planul trimeslru- 
a fost realizat eu 
17 000 tone de câr-

cu toate 
mint și 
ne confruntăm, nu 
motive să nu ne realizăm 
sarcinile de plan. Minusul 
de peste 1000 tone de căr
bune înregistrat pînă în 
prezent (jumătatea lumi 
ianuarie —.n.r.) va fi re
cuperat pînă la sfîrșitul 
lunii (și a fost recupmv-t — 
n.n.). Planul stabilit 
tru trimestrul I îl 
realiza**, 
lui I nu 
aproape 
bune.

Nu insistăm asupra ne
reali zărilor înregistrate de 
celelalte unități miniere, 
conducătorii acestora fi- 
incț, mai modești în apreci
eri, ceea ce însă nu eons- 
tituie o justificare, în toa
te cazurile, pentru minusu
rile acumulate.

Cert este că exemplul o- 
ferit de minele-cu SS’'vi
nile de plan depășite tre
buie urmat, trebuie să 
constituie un îndemn la 
acțiuni ferine^, și hoti.Hte 
.pentru celelalte întrep’-:!. 
deri miniere ale căror .e- 
zultate nu s-au ridicat la 
nivelul sarcinilor ni.. ’ -li- 

cate. Trebuie, și asta cit 
mai repede, pentru ea țara 
așteaptă de la minerii Văii 
Jiului, tot mai mult . bu
ne I

Vom face orașul nostru tot mai frumos“55
(Urmare din pag. D

Ajutorul primit de la 
respectivele unități s-a con
cretizat și în numărul ma
re de autobasculante și 
utilaje pus la dispoziție.

— Intr-adevăr, remarca 
tovarășul Nicolae Ionașcu, 
directorul E.G.C.L. Vulcan, 
ajutorul primit a fost deo
sebit de folositor. Corobo
rate, forțele secției noas
tre, ale locuitorilor 
și ale personalului 
prinderilor au dat roade
le scontate: s-au transpor
tat molozul și gunoiul me
najer, au fost curățate 
șanțurile de gardă ale stră
zilor și văruiți pomii. A- 
vem deja pregătit mate
rialul dendrologic ce urmea
ză a fi plantat în oraș. 
In același stadiu se găsesc 
răsadurile de flori și cele 
peste 4000 fire de gard viu 
ce vor înfrumuseța zonele 
verzi ale orașului.

zonei 
între-

pensionarul Ion Raț. Am 
săpat, o să semănăm apoi 
și iarbă. Am reparat gărdu- 
lețele din jurul zonelor 
verzi. După asta, ne-atn 
propus să dăm o mină de 
ajutor la zugrăvitul case
lor scărilor din blocuri**.

Nu putem încheia fără a 
aminti și numele unor lo
catari ai blocurilor 3 
4 termic de pe strada 
publicii. Mobilizați de 
reu inimosul gospodar 
fan Vasilescu, președintele 
asociației, locatarii Vasile 
Oprea, Vasile Șomolanschi, 
Mihai Ioriiță, Mihai Con
stantin, Ortenza Andrieș, 
Cornel Avrămuț, Victor șl 
Cristina Purdescu. Petru 
Ilieș — i-am numit doar 
pe cîțiva — au pregătit 
spațiile' din jurul blocuri
lor, din care nu peste 
mult timp — vor zîmbi la 

Ion Dobrin. „Zic c-am fă- «W fandaiua, lalele și 
cut treabă bună, ne spune multe alte flori.

Duminică, în jurul orei 
10, cînd ploii din ajun i-a 
urmat un cer senin, de pri
măvară, toate cartierele o- 
rașului au cunoscut, din 
nou, animația specifică ac
țiunilor gospodărești. Nu
meroși locatari, elevi ai 
liceului și școlilor gene
rale din localitate mun
ceau în fața blocurilor, pe 
arterele dc circulație.

Numeroși locatari din 
blocurile situate pe Aleea 
Viitorului, străzile Mihai 
Emineșc u și Șt. O. Iosit, 
mobilizați de deputata Ma
ria Iuga, au răspuns pre
zent la apelul consiliului 
popular orășenesc.

Reținem și numele cîtor- 
va dintre ei: Ion Ghica, 
Miluță Miron, Ion Șeulean, 
Constantin Scutelnicu, Ion 
Bongeoiu, Ion Pîrîiașu, 
Vasile Prața, Carol Ecsedi, ‘ 
Ion Șerban, Ion Dobre și

Ample
(Urmare din pag. I)

Și 
Re- 
me- 
Ște-

acțiuni
tîlnit pe Anton Dumitru, 
Marin .Caprarin, Gerson 
Balogh, împreună cu admi
nistratorul asociației de lo
catari nr. 3 Constantin Mo- 
dîlcă, care, alături de alți 
cetățeni, făceau curățenie 
în jurul blocurilor, 16, 18 a, 
și 28.

Acțiuni similare și în ca
drul țeleilalte asociații de 
locatari — nr. 2 la blocul 
19, unde Iancu Viezureanu 
cu alți cetățeni amenajau 
zona verde din jurul blocu
lui. O remarcă specială 
pentru Veronica Vatra, res
ponsabila unității lapte- 
pîine, aflată în fruntea ce
lorlalți lucrători din co.' 
merț pregăteau noile ron
duri pentru flori. Pe ope
ratoarele Nicolița Zaman și 
Ileana Moldoveanu, .pla
satoarea Gica Pietnik

țregi âu lucrat la îndepăr
tarea păm în tul ui de la ri
gole, au curățat și văruit 
pomii. Cu spor au lucrat 
pe artera principală și e- 
levii claselor a IX-a și a 
X-a de la Școala generală 
nr. 2, sub îndrumarea ca
drelor didactice Dorin Di- 
cu și Constantin Muntea- 
nu, mai ales pe lingă clu
bul sindicatelor și în parc 
pentru a le redă aspectul 
de zone de agrement bine 
îngrijite. Se mai aflau a- 
colo și membri cenaclului 
„Flori de mină**. Ștefan 
Pricop, Mircea Calu, Ștefan 
Băutu, Ștefan Tudor care, 
împreună cu Elisabeta Do- 
bai, au săpat șanțul pen
tru plantarea unui gard 
viu. _______  ___ ____||

Și în cartierul Bucura au pensionarul Nicolae Zaman
și

Beldie)

Rubrică realizată de 
Dorin GHEȚA

i-am găsit în jurul cinema» 
tografului. Retezat la înlă
turarea ultimelor rămășițe 
ale iernii.

avut loc ample acțiuni ile 
muncă patriotică. Aici au 
participat zeci de munci
tori, tineri, elevi. I-am în-

Virginia
Victor Mihuț

și va. conduce

UN NOU SI MODERN | 
GRUP SOCIAL se află în I 
construcție la secția de pre- I 
parare a cărbunelui. Coro- I 
ești, și va. conduce Ia îm
bunătățirea substanțială a 
condițiilor sociale ale pre
paratorilor din Vulcan. 
(V.

SCHI. LTn grup de 15 
schiori de la C.S. Petroșani 

. însoțiți de prof.
PeIerfi și 
s-au aflat, pentru cîteva 
zile, în frumoasa stațiune 
montană Sinaia. Ei au par
ticipat la „Concursul re
publican** al cluburilor 
sportive școlare și. la Cupa 
„Speranțelor**, unde s-ău 
clasat pe locuri fruntașe. 
Un număr de șase elevi au 
» O.IIU7 AU .A li ua. a la 

« Ț"I SlaS» 4i p,„i™ 3 
apartamente și noi spații campionatul național
comerciale la parter. (V.S.) de juniori. (G.B.)

semnalizării rutiere în toa
te localitățile Văii Jiului.
(MB.)

NOI SPAȚII COMERCI
ALE. Contînuînd acțiunea 
de sistematizare urbanis
tică din zonă centrului ci
vic al orașului Vulcan, 
constructorii din brig.ada 
30 a A.C.M. au demarat 
lucrările la noi apartamen
te pe bulevardul Victoriei. 
In acest an pe bulevardul 
Victoriei vor fi construite ,.amas jn continuare

Organizat de către biblio
teca CI uliului muncitoresc 
din localitate, în colabora
re cu cea a Liceului in
dustrial minier, acest eve
niment cultural a debutat 
cu prezentarea cărții „Cri
za economică mondială și 
problemele tineretului**.

din veteranii care. odată 
cu sfîrșitul .primului tri
mestru, au ieșit la pensie. 
Printre ei, oameni din pri
ma linie a bătăliei pentru 
mai mult cărbune: bri
gadierul Gavrilă Jurcan, 
ing. Argliir Păcuraru, prim 
maistrul minier Ioan Bo- . 
denlosz șl electricianul de (Pavel Kovacs, coresp.) 

telor roșii cu tricolor**, ac- mină Frânez Botjen. 
țiuni dedicate aniversării a 
65 de ani de Ia crearea 
partidului. (Gh.B.)

DUPĂ ANII ÎNDELUN
GAȚI DE MUNCA rodni
că, în cadrul minei Petri- „fășoară „Luna cărții 
la sînt sărbătoriți cîțiva întreprinderi și instituții**.

1N TOATE LOCALITĂ
ȚILE VĂII JIULUI se des
fășoară în perioada 31 
martie — 30 aprilie, sub 
genericul „Ștafeta crava-

. Ne ' 
alăturăm urărilor ortacilor 
cu un călduros și sincer 
„La mulți ani !“. (I.D.)

IN PERIOADA 1—30 a- 
prilie, la Vulcan se des- 

„Luna cărții în 
î“

EDILITARA. Consiliul 
popular municipal și 
E.G.C.E., în colaborare cu 
serviciul circulație al Mi
liției municipiului Petro
șani au început, de luni, 
lucrări de sistematizare a

i 
I 
I
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Activitatea utilă societății ■ 
unicul izvor al bunăstării

Impetuoasa dezvoltare a economiei, 
perfecționarea continuă a relațiilor soci
ale au determinat schimbările, funda
mentale din triate. domeniile de activita
te din țara noastră. In epoca de mărețe

în puterea vîrstei (are 37 de arii), 
cunoscut pentru comportarea 
■punzătoare în familie și societate.

era 
necores-

punzătoare în familie și societate. In 
perioada anilor' 1984—1985, a refuzat să 

un 
la 

muncă implică, în același timp,, și obli
gații morale, civice și patriotice. Dar 
B.G. a ignorat aceste îndatoriri morale, 
înfăptuind acte antisociale, pedepsite de 
legislația noastră penală, de opinia pu
blică. In sarcina Iui B.G. s-a reținut că. 
în cursul lunii martie 1985. pe timp de 
seară, a urmărit pe S.I. în timp ce se 
îndrepta spre casă. I-a aplicat mai multe 
lovituri peste față, după care i-a sus
tras obiecte de îmbrăcăminte în valoa
re de 1500 lei. A fost „răsplătit" pentru 
fapta sa de tîlhărie, incriminată de art. 
211 alin. 1 din Codul penal, cu o pedeap
să de 3 ani închisoare.

Tot neîncadrat în muncă era și Mun
tean Aurel, în vîrstă de 31 ani. Fiind sub 
influența băuturilor alcoolice și înarmat 
cu un cuțit, în 12 aprilie 1985, a lovit 
pe G.I., după care i-a sustras o șapcă 
de piele. încadrat în același text 
lege, a fost condamnat la o pedeapsă 
privativă de libertate, conform sentinței 
Judecătoriei din Petroșani, de 3 ani în
chisoare.

In concluzie, atît B.G. cît și M.A., ele
mente necinstite, neincadrate în muncă, 
au înfăptuit acte de violență și furturi, 
pentru a-și asigura existența. Dar exis
tența, demnă, așa cum este viața noas
tră, se asigură nu astfel, ci prin muncă 

satisfacțiilor

te din țara noastră. In epoca de mărețe se încadreze In muncă, preferind 
transformări inaugurată de Congresul al mod de viața parazitar. Dreptul 
IX-lea al partidului au evoluat, fără pre
cedent și învățămîntul, știința și cultura, 
contribuind la mutații importante în 
conștiința oamenilor, A crescut senti
mentul responsabilității sociale a tuțuror 
membrilor colectivității, responsabilitate 
potențată de o funcție educativă, mili
tantă și revoluționară. Desigur, factorul 
primordial care determină formarea și 
continua dezvoltare a personalității u- 
mane este munca, adică acea activitate 
necesară atît societății, cît și omului ca- 
re-și afirmă numai în acest mod perso
nalitatea creatoare.

Continuînd aplicarea principiilor so
cialismului științific pe trepte superioa
re de dezvoltare și civilizație, partidul 
și statul nostru au creat și cadrul juri
dic social de asigurare, în primul rînd, 
al tuturor posibilităților de afirmare a 
fiecărui cetățean al patriei. garantînd 
dreptul la muncă al persoanelor care 
au împlinit vîrsta de 16 ani. Aceste 
semnificații sînt sintetizate în Legea 
25/1974. Toți cetățenii patriei benefici
ază de dreptul la muncă, garantat de 
Constituție, fiind încadrați într-o activi
tate utilă dezvoltării societății, partici- 
pind în calitate de producători, proprie
tari și beneficiari la sporirea avuției na
ționale și a celei personale.

Mai sînt, totuși, indivizi care ignoră 
valoarea muncii, disciplina. nesocotesc 
normele de conviețuire socială, încâlcind 
legile țării străbătute de spirit umanist, 
de încredere în om. Reținem atenția în 
acest sens asupra cîtorva exemple cum 
este cel al lui Botczatu Gheorghe. Deși

de

utilă, singura creatoare a 
materiale și spirituale, atît de specifice 
minerilor, atîtor zeci de mii de oameni 
ai muncii din Valea Jiului.

Ioan PERJU, judecător

Dintre formele de înceta
re a activității individuale 
într-o întreprindere s-au 
instituție, desfacerea dis
ciplinară a contractului de 
muncă (art. 130 al. 1 lit. 
,,i“ din Codul muncii) pre
zintă un interes deosebit, 
prin consecințele negative 
ce' le implică atît 
unitățile 
pentru 
drate 
Fiind un

Despre restituirea 
de muncă
al titularului sub nici un 
motiv, chiar dacă nu și-a 
făcut lichidarea sau nu și-a 
predat locuința primită în 
baza unui contract de în
chiriere accesoriu contrac
tului de muncă. La înceta
rea activității, care co
incide cu încetarea contrac
tului de muncă (prin unul 
din următoarele moduri: 
expirarea termenulureperi- 
țru care a fost încheiat; a‘ 

cordul între 
persoana în
cadrată în 
muncă și uni
tate; desface
rea contractu-

Pagină realizată la ce
rerea C.M.V.J., cu spri
jinul grupei din Petro
șani a Asociației Juriș
tilor.

Asta-i buna!

CABINET
DE DOCUMENTARE

carnetului
I.a Judecătoria din Pe

troșani sînt mai multe. ce
reri ale oamenilor mun
cii care solicită obligarea 
unităților unde au fost în
cadrați în muncă să le res
tituie carnetul de muncă. 
De asemenea, multi cetă
țeni au venit în audiență 
la procuratură pentru a- 
cela.șl. motiv. Sînt nece
sare, așadar, cîteva preci
zări legale.

Carnetul de 
muncă este 
actul oficial 

’ prin care se 
dovedește ve
chimea în
muncă, vechimea neînțre-. lui din inițiativa uneia din- 
ruptă în muncă, vechimea tre părți) titularul carnetului 
neîntreruptă în aceeași uni
tate, vechimea în funcție, 
meserie sau specialitate, 
timpul lucrat în locuri cu 
condiții deosebite, retri
buția tarifară de încadra
re și alte drepturi ce se 
includ în aceasta. Este un 
act personal al titularului 
și nu poate fi cedat 
înstră’nat. Carnetul 
■păstrează de unitate

de muncă se poate adresa 
unității, oral sau scris, pen
tru a i-1 restitui, unitatea 
fiind obligată să-l restitu
ie.

In cazul neeliberării car
netului la încetarea acti
vității, titularul se poate 
adresa cu plîngerea la 
judecătoria în, a cărei rază 
teritorială își are sediul u- 
•nitatea economică, în ter
men de 30 zile de la data 
comunicării măsurii 
pective. sau de la 
aînd a luat cunoștință de 
refuzai restituirii carnetu
lui. Dacă titularul carnetu- 

sau în caz de transfer car-, . lui de muncă, .în urina ne
netul de muncă se lumi
nează titularului, comple
tat cu toate înscrierile la 
zi (art, 4 alin. 2 din Decre
tul Consiliului de Stat nr. 
92/1976). Carnetul de mun
că nu poate fi reținut ,de- 
cît de organul de urmărire 
penală pentru cercetări în 
legătură cu datele pe care 
le cuprinde.

Din aceste prevederi re
zultă că, la încetarea ac
tivității, unitatea nu poate 
reține carnetul de muncă

loan Enea trecea, la 
I.A.C.M.M. drept o per
soană serioasă și rezonabi
lă. Drept pentru care con
ducerea întreprinderii l-a 
delegat în cîteva județe ale 
țării pentru recrutarea for
ței de muncă. Și, cum 
era normal, i s-au dat 20 
bilete speciale, de călătorie 
pe C.F.R. Biletele costau 
2891 lei. Ce credeți că a 
făcut loan Enea? A vîndut 
biletele speciale, a „băut 
banii" și a plecat definitiv 
din Valea Jiului. Pentru 
isprava sa Judecătoria din 
Petroșani l-a condamnat la 
1 an și 6 luni închisoare 
pentru delapidare și l-a o- 
bligaț șă restituie unității 
contravaloarea biletelor de 
călătorie.

sau 
se 

atît 
timp cît titularul este în
cadrat în muncă, acesta a- 
vînd dreptul să verifice e- 
Xactitatca tuturor . datelor 
înscrise.

La încetarea activității

res- 
data

Zece ani
pentru gîndire...

restituirii acestui act, a ,su- 
ferit un prejudiciu, neputîn- 
du-se încadra în muncă. ri
dată cu cererea formulată 
la judecătorie, poate . ex
prima și pretenții bănești 
împotriva unității respec
tive. Acestea ■ pot fi formu- 
late în termen de 3 ani de 
la data producerii pagu
bei. .

Dumitru ILINCA 
procuror

pentru 
socialiste, cît și 
persoanele înca- 
în m u n c ă. 
efect al nerespec- 

tării ordinii și disciplinei în 
muncă, al săvîrșirii unei 
abateri grave sau încălca
rea în mod repetat 
gați'lor, inclusiv a 
lor de comportare 
tate, sfera faptelor 
justifica această 
este largă și diferențiată, 
dar întîlnită într-o diversi
tate de forme concrete în 
întreprinderile miniere din 
Valea Jiului.

Iată cîteva exemple tipi
ce — în special în între
prinderile miniere — de 
abateri disciplinare și ur
mările lor pentru procesul 
de organizare a muncii în 
unitățile economice, cît și 
pentru cei care le-au să. 
vîr.șit. Sînt două tipuri de 
cauze: în pr imul rînd lipsa 
nejustificată de la locul de 
muncă (indiferent dacă ea 
constă în faptul de a lipsi 
de mai multe ori cîte o 
zi sau o singură dată, mai 
multe zile); întîrzierea la 
orele de program etc. Lip
sa este nejustificată și în 
cazul în care cel încadrat 
lipsește pe motiv că a so
licitat un concediu fără 
plată a cărui aprobare nu 
s-a dat și nici nu era o- 
bligatorie, ori a solicitat 
schimbarea datei plecării 
in concediu .de odihnă ceea 
ce. de asemenea, nu s-a 
încuviințat; în al doilea 
rînd refuzul persoanei în
cadrate de a presta munca

a obli- 
nonne- 
în uni
ce pot 

măsură

ori neprezentarea la postul 
in care a fost detașată, re. 
trogradată disciplinar,
pe cel mult trei luni, sau 
trecută temporar ori defi
nitiv, în mod legal, pre
cum și refuzul nejustificat 
de a se prezenta la post du
pă ce a fost rechemat din 
concediul de odihnă 
potrivit art. 14 al Legii nr. 
26/1967.

Cel mai des întîlnit este 
primul tip de abatere. In 
acest an, deci în aceste trei 
luni, la I.M. Lupeni — u- 
nitate îi care muncesc mii 
de mineri care dovedesc, 
prin faptele lor, conștiință 
profesională — s-au des
făcut contractele de mun
că lui Aioanei Constantin 
(sectorul IV), Apostoaie Vi. 
orei (sectorul XII). Cauza? 
Absențele nemotivate. Mai 
semnificativ este cazul 
muncitorului Moisuc Du
mitru (sectorul XII): în
anul trecut a „acumulat" 
24 absențe nemotivate. Pen
tru aceasta i s-a desfăcut 
contractul de muncă în oc
tombrie 1985. Reprimit în 
unitate, în noiembrie 1985, 
printr-un act de clemență, 
el nu a apreciat această 
încredere a întreprinderii 
în el. Mai mult chiar, i-a 
revehit năravul: în decem
brie a făcut 11 absențe ne
motivate, iar în ianuarie 
a.c. 13. I s-a desfăcut con
tractul de muncă în 16 ia
nuarie. Tot pentru absențe 
nemotivate, care sînt efec
tul neîncadrării în atmos
fera generală de ordine și 
disciplină, s-au desfăcut 
contractele de muncă lui 
Muntean Cornel, cu 14 ab
sențe nemotivate și lui 
Pucă Marin (sectorul IV) 
care avea 35 de absențe ne
motivate numai în acest an.

Pentru persoanele în 
cauză, desfacerea discipli
nară a contractului 
muncă atrage o serie 
efecte legale și anume :

• întreruperea vechimii 
în muncă și ș continuită
ții în aceeași întreprindere; .

• pierderea sporului de 
vechime în muncă și con
tinuitate în aceeași între
prindere;

• pierderea dreptului la
concediul de odihnă ra
portat la vechimea totală 
în muncă. In acest caz du
pă reîncadrare, timp de 
2 ani, se va acorda conce
diul de odihnă numai la
limita minimă, adică de
15 -zile;’ h/h ț -

ft; pierderea ajuioruluț 
pentru incapacitate tem
porară de muncă în raport 
cu vechimea. După rein- . 
cadrare, timp de 2 ani, a- 
cest ajutor se va acorda în 
procentul de 50 la sută;

• pierderea dreptului de 
a incasa alocația de stat 
pentru copii. După reînca
drare, timp de 3 luni, nu 
se acordă alocația, iar peiî- 
tru următoarele 6 luni 
cuantumul se reduce la 
jumătate.

De asemenea, cu ocazia 
reîncadrării în muncă, re
tribuția ce se cuvine pen
tru categoria sau funcția în 
care este încadrat se va 
stabili în mod obligatoriu 
la nivelul de bază.

In cazul’unităților din ca
drul C.M.V.J. Petroșani, 
întrucît la încadrare con
tractul de muncă preve
de obligația persoanei de a 
presta muncă pe o perioa
dă de cel puțin 5 ani, da
că desfacerea disciplina
ră a contractului de mun
că are loc înainte de «îm
plinirea acestei perioade, 
există și obligația de a res
titui cuantumul gratuități
lor acordate piuă atunci 
(chirie, alocația do cărbu
ne, indemnizația de insta
lare etc.).

de 
de

Virgil DUDU, 
consilier juridic principal,

I. M. Lupeni

pedepsei. Actul de clemen
ță s-a lipit de Alexandru 
Nicolae ca apa de gîscă. In 
scara zilei de 10 decem
brie 1985 a oprit o femeie 
care- venea de la serviciu. 
In plină stradă a șăyîrșit 

viarăși infracțiunea de viol 
și tîlhărie. Prin violență 
i-a .sustras verighpta și 
800 ici. In aceeași noapte

■ ■■■ aiiiiiuii ■ ■ iiiiiimii

Cazuri si...»

necazuri
llllllllllUHlIilIIIIIIIII

a fost identificat. Avea ve
righetă pe deget și banii 
sub cada băii. A fost ares- 

anitat .și acum are zece 
pentru gîndire...

A luat... plasă

Tocmai el...
Maistru minier la secto

rul V al I.M. Dîlja, Con
stantin Iaeob avea obliga
ția de serviciu să controle
ze modul în care subordo
nații respectă prevederile 
Decretului 400/1981, mai a- 
les în ceea ce privește con
sumul de alcool. Nu numai 
că n-a făcut-o, dar’ el însuși 
a venit. (în 2 decembrie 
1985) la șut în schimbul II 
sub influența băuturii. A 
fost pedepsit cu 10 luni 
închisoare, eu obligarea la 
muncă corecțională într-o 
altă unitate economică.

I se spunea... 
buldozerist

Poșta paginii
MORARU DUMITRU, 

Vulcan: Pentru încheierea 
contractului individual de 
muncă este necesară reali
zarea acordului de voință 
al părților, el fiind per
fectat de îndată ce părțile 
și-au dat consimțămîntul. 
Deși legea prevede că în
cheierea contractului de 
muncă se face în scris, a- 
vînd drept scop garantarea 
modalității de dovedire, 
nu trebuie interpretată în 
sensul că lipsa contractului 
ar însemna și nulitatea lui. 
In ceea ce privește a doua 
întrebare vă informăm că, 
potrivit art. 4 din Decretul 
nr. 92/1976, carnetul de 
muncă se păstrează de uni
tate. Pentru a vă răspun
de la celelalte întrebări 
reveniți cu precizări deta
liate.

La 10 ani' închisoare a 
fost condamnat Alexandru 
Nicolae din Lupeni. Pe 
vremuri a fost. un bun 
muncitor la mină. Consu
mul exagerat (și cotidian !) 
de alcool l-a exclus din 

. rîndul minerilor. Conti- 
nuindu-.și destinul „baciiic" 
a săvîrșit un viol și tîlhă
rie, pentru care a : fost 
condamnat la 7 ani și 7 
luni închisoare. A fost eli
berat condiționat. cu 1277 
zile înainte de ispășirea

De fapt, Anton Cotnărea- 
nu, muncitor Ja I.M. Lu
peni nu a luat pla.să, adi
că, așa cum se spune, s-a 
păcălit. El a furat .. plasă 
de sÎTină de la I.M. Bărbă- 
teni. In. valoare de 2275 lei. 
Pentru că a „confundat" a- 
vutul obștesc cu cel perso
nal a fost scos din minerit 
și obligat să execute o pe
deapsă de un an, cu mun
că corecțională într-o uni
tate economică socialistă.

Eliberat din penitenciar 
cu 2 ani, 3 luni și 4 zile 
mai devreme, loan Cadar 
n-a înțeles să respecte le
gile țării. Era buldozerist 
Ia cariera Cîmpu lui Neag. 
Iritr-una din zile a venit la 
serviciu în stare de ebrie
tate. Punea în perieol secu
ritatea muncii colegilor săi. 
La cei 2 ani, 3 luni și 4 
zile i s-a mai adăugat o 
pedeapsă de un an închi
soare. Așadar, în 3 ani, 3 
luni și 4 zile vă avea timp 

mediteze la faptele lui.sa

Cornel ClUCIAN, 
procuror șef adjunct 

Procuratura locală 
Petroșani

GREI* DE PENSIONARI, 
Petroșani: Articolul 20 din 
Legea 26/1967 prevede că 
persoanele cu contract de 
muncă pe durată determi
nată vor primi, concediu de 
odihnă numai după împli
nirea unei >vechimi neîn
trerupte de 11 luni în ace
eași unitate. La celelelte 
întrebări puteți primi răs
punsuri direct de la Ofi- 
ciui pentru probleme de 
mun< ă șî ocrotiri sociale, 
Consiliul municipal al sin
dicatelor sau Serviciul ju
ridic din cadrul G.M.V.J,

Victor CHERCIU,
judecător

s..



Steagul roșu MIERCURI, J APRILIE 1986

Vremea io luna aprilie

Glasul unit al popoarelor se pronunță cu 
fermitate pentru pace și dezarmare

WASHINGTON 1 (A-
gerpres). — La Washing
ton s-au încheiat lucrări
le celei de-a .patra sesiuni 
anuale a jurișțjlor sovie
tici și americani în proble
mele limitării înarmărilor. 
Mesajul comun adresat de 
participanții la înttlnire, 
secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, șl președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan, 
informează agenția TASS, 
subliniază că juriștii so-

POTRIVIT DATELOR 
FURNIZATE de Institutul 
Internațional pentru Cer
cetări în domeniul Păcii 
de la Stockholm (SIPRI), 
anul trecut în întreaga lu
me au fost efectuate 31 ex
periențe nucleare. Acesta a 
fost cel mai mic număr de 
experiențe din ultimii 10 
ani.

UN AVION „BOEING 
727“, aparținînd compani
ei „Mexicana de Aviacion", 
care zbura pe ruta Ciudad 
de Mexico — Puerto Val,- 
larta — Los Angeles, s-a 
prăbușit, luni, într-o zonă 
muntoasă din statuT Michoa
can. Potrivit purtătorului 
de cuvînt al companiei- 
menționate, cei 158 pasa
geri și opt membri ai echi
pajului și-au pierdut viața. 
Cauzele accidentului sînt 
in prezent cercetate de că
tre o comisie de specialiști. 

vietici și americani se pro-, 
nunță împotriva cursei înar
mărilor în Cosmos, consi
derând, în context, că este 
necesară interzicerea totală 
a experimentării armelor 
antisatelit.- Aceasta, se spu
ne în mesaj, ar contribui 
nu numai Ia menținerea 
pașnică a Cosmosului, ci 
ar facilita și eforturile 
pentru limitaYea și reduce
rea înarmărilor nucleare.

*
BONN 1 (Agerpres).

Peste 200 000 de persoane 
au luat parte la manifes
tațiile pentru pace și de
zarmare organizate în mod 
tradițional, primăvara, în 
R.F. Germania. In cadrul 
marșurilor, demonstrați
ilor, mitingurilor, partici
panții au scandat lozinci 
pentru realizarea unor 
pași hotărîți în domeniul 
dezarmării, pentru înceta, 
rea cursei înarmărilor. La
DortmUnd a avut loc un 
miting, care a încheiat ma
rele „Marș al păcii" des
fășurat în bazinul industri
al al Ruinului. De aseme
nea, au avut loc manifes-

CUTREMUR

In regiunea San Fran
cisco, în California, a fost 
înregistrat un cutremur de 
pămînt avînd magnitudi
nea de 4 grade pe scara 
Richter. Nu au fost sem
nalate victime sau pagube 
materiale. Epicentrul seis
mului a fost localizat la 
Oakland, în golful San 
Francisco. 

tații în jurul bazelor mi
litare unde se află ampla
sate rachete Pershing II 
și ă bazelor unde conform 
planului NATO vor fi pla
sate rachetele de croazieră.

Agențiile UPI și Reuter 
relevă că în cursul aces
tor manifestații poliția a 
intervenit operând ares
tări.

☆
BERNA 1 (Agerpres). — 

Peste 2 060 de .persoane din 
Elveția, R.F.G. și Franța au 
participat la Basel, la un 
marș internațional în fa
voarea „suprimării arme
lor în spațiu, dezarmării pe 
Pămînt și renunțării la 
experiențele nucleare", in
formează agenția France 
Presse. Cu această ocazie, 
a fost lansată o inițiativă 
mondială în favoarea pă
cii, sub forma unei pe
tiții, pe care îșl voi depu
ne semnătura „mii de fi
ințe umane care vor să’ e- 
vite o catastrofă finală", 
au relevat participanții.

FAPTUL DIVERS

ATENTATE
Clădirile a cinci institu

ții bancare din , Berlinul 
occidental au fost deterio
rate în urma unor bombe

O declarație a 
președintelui 

Republicii 
Nicaragua

MANAGUA 1 (Agerpres). 
— America Centrală tre
buie să rezolve ea însăși 
problemele sale, a declarat 
președintele Republicii Ni
caragua, Daniel Ortega Sa
avedra, într-un interviu a- 
cordat rețelei americane 
de televiziune „CBS“. de- 
nunțînd politica S.U.A. de 
blocare a oricărei soluțio
nări pașnice a situației din 

regiune — relatează agen
ția Prensa Latina. Pre
ședintele nicaraguan a re
afirmat, totodată, dispoziția 
sa de a purta convorbiri cu 
șeful executivului ameri
can, fie la Washington, fie 
la Managua, precizînd că 
poziția țării sale de a 
dialoga direct cu Casa Al
bă este rezonabilă, bucu- 
rîndu-se de sprijinul Ame- 
ricii Latine.

incendiare plasate luni de 
persoane necunoscute. Pe 
de altă parte, în noaptea 
de sîmbătă spre duminică 
au avut loc alte atentate, 
soldate cu șapte răniți și 
importante daune materi
ale. In total, opt asemenea 
atacuri au fost înregistra
te de sîmbătă pînă luni a- 
supra instituțiilor bancare 
din Berlinul occidental.

După cum comunică Ins
titutul de meteorologie și 
hidrologie, luna aprilie va 
fi, din punct de vedere ter. 
mic, apropiată de normal, 
cu excepția părții de sud- 
est, ■ unde va fi ceva mai 
caldă. O răcire mai ac
centuată se va produce în 
prima jumătate a decadei a 
treia, cînd frecvent se va 
produce brumă în centrul 
și nordul țării. Regimul 
pluviometric va fi defici
tar exceptând vestul țării, 
unde pe alocuri cantități
le de precipitații vor de
păși. valorile normale.

Caracteristici ale evo. 
luției vremii:

I— 10 aprilie. Vreme ră
coroasă la început, apoi în 
curs de încălzire treptată. 
Cerul va fi variabil, cu 
înnourări mai accentuate în 
primele și ultimele zile ale

decadei, cînd vor cădea ploi, 
în general slabe, care vor 
avea și caracter de aversă. 
Frecvența ploilor va- fi mai 
mare în jumătatea de nord, 
vest a țării. In zona de 
munte, precipitațiile vor 
fi mai ales sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vîn- 
tul va prezenta intensifi
cări de scurtă durată din 
sectorul estic în sudul ță
rii. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între, 
minus 1 și 9 grade, izolat 
mai coborâte în prima par
te a decadei în centrul șl 
nord-estul țării, unde con
dițiile vor fi favorabile 
producerii brumei, iar cele 
maxime între 10 și 20 de 
grade, depășind, izolat, 25 
de grade în sudul țării, 
în ultimele zile.

II— 20 aprilie. Vremea va 

URICANI: A 3-a lovi
tură pentru motan.

LUPENI — Cultural:
Cursă infernală.

fi schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. In primele 
și ultimele zile vor cădeâ 
ploi locale care vor avea și 
caracter de aversă însoțiți, 
de descărcări electrice mal 
frecvente în jumătatea de 
sud-est a țării. In zona 
de munte, în prima part® 
a decadei, se va semnal^ 
lapoviță și ninsoare. Vira
tul va prezenta intensificări 
în primele zile. Tempera, 
turile minime vor fi cur 
prinse între 1 și 11 grade, 
mai coborâte în centrul ță
rii, iar cele maxime între 
12 și 22 de grade, izolat 
mai ridicate în sudul țării, 
în ultimele zile.

21—30 aprilie. După o 
răcire mai accentuată în 
jumătatea de nord a țării, 
vremea se va încălzi trep
tat. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin In ultimele 
nopți. Vor cădea ploi loca
le în jumătatea de sud și 
izolat în rest. In zona sub
carpatică sînt posibile la
poviță și ninsoare cu ca
racter izolat, iar la munte 
va ninge în prima jumăta
te a decadei. In primele 
nopți, în centrul și nordul 
țării se va produce brumă 
și, pe alocuri, îngheț slab 
la sol. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat, except 
tîndJ Dobrogea, unde, tre
cător, va prezenta intensifi
cări din sectorul nordic. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero și 
10 grade, mai coborâte în 
centrul și nordul țării, iar 
cele maxime între 8 și 18 
grade, mai ridicate în ves. 
tul țării la sfîrșitul deca
dei.

(Agerpres)

SPORT a SPORT H SPORT
Fotbal, divizia C

Liderul și-a etalat clasa
MINERUL PAROȘENI — 

VICTORIA CALAN 5—0 
(3—6). Desfășurat sub aus
piciile unui fair play total, 
meciul < adus Sa teren li
derul seriei ți ocupanta 
locului 12, Victoria Călan. 
De la început minerii ata
că în trombă, într-o ase. 
menea fază, soldată cu un 
schimb de pase între Lăză
roiu și Matula, în min. 6, 
Lăzăroiu șUtează năpras
nic și înscriei 1—0.

In min. 12, gazdele se 
detașează, beneficiind de o 
pasă, primită de la Hen
zel, Matula înscrie cu de
zinvoltură. Elevii profeso
rului Benea încep să dea 

«viu» ai vtiiuiiect uiii pomua intuerui laroșeni— v îcwna vaian.

recital de goluri, fiind prim- 
soliști pe teren. Era în 
min. 40 cînd la un contra
atac al minerilor din Pa- 
roșeni, în careul advers 
Henzel este faultat, iar 
arbitrul Bolovan nu a a- 
vut decît să dicteze un 
penalti. Va executa Băl- 
taru și va marca: 3—0 pen. 
tru Minerul Paroșeni.

După pauză, cu forțele 
împrospătate, minerii do
mină cu autoritate și In 
min. 70, după un schimb 
de pași între Băltaru și 
Henzel, acesta din urmă 
driblează apărarea oaspe
ților și în ultimă instanță 
pe portar, mareîndi 4—0. 

Dominarea netă a gazdelor 
se va încheia cu un nou 
gol în min. 80, cînd Lăză
roiu, în urma unei combi
nații cu Henzel, va pecetlui 
scoruli 5—0.

Cei peste 1000 de specta
tori au aplaudat formația 
favorită de la care s-au 
remarcat Lăzăroiu, auto
rul a două goluri, Leleșan, 
Cristea (debut în echipa 
mare, provenind din pe
piniera Paroșenilor). De a- 
semenea, s-a remarcat și 
portarul Bîrsan.

Text și foto î X r- 
Ovidiu PĂRĂIANU

Astăzi, 
semifinalele 

cupelor 
europene

BRUXELLES 1 (Agerpres) 
— La Bruxelles se va des
fășura astăzi meciul tur 
dintre echipa Steaua Bucu
rești și formația belgiană 
Anderlecht Bruxelles, con- 
tînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor euro
peni** la fotbal.

Din lotul echipei Steaua 
fac parte următorii jucă
tori: Ducadam, Stîngaciu, 
Io van, Belodedici, ■' Bum- 
bescu, BărbUlescu, Weisen- 
bacher, Balint, Stoica, Bo- 
lorii, Majaru, Bălan, Pistol, 
Lăcătuș, Radu II și Pițurcă.

Partida va începe la ora 
21,00 (ora Bucureștiului) și 
va fi condusă de arbitrul 
Prokop (R.D. Germană).

In cealaltă semifinală, e- 
chipa suedeză I.F.K. Go- 
teborg va întîlni, pe teren 
propriu, formația spaniolă 
F.C. Barcelona.

Iată programul semifi
nalelor celorlalte două cu
pe europene: „Cupa Cu
pelor": Dinamo Kiev — 
Dukla Praga; Atletico Ma
drid — Bayer Uerdingen; 
„Cupa U.E.F.A.": Intcrna- 
zionale Milano — Real Ma
drid; F.C. Kohj — Ware- 
gem.

PETROȘANI — 7 No- N.R. Eventualele modi- 
iembrie: Superman, I-II; ficări intervenite în pro- 
Unirea: Toată lumea rî- gramarea filmelor apar- 
de, cffită și dansează; Pa- W întreprinderii Cinema- 
rîngul: Cîntecele mării, tografice Județene Iiune- 

■■■ ■ ■ doara
PETRILA: Jazz '20.

VULCAN — Luceafă
rul: Paloș contra paloș.

I. €• S. Alimentara și 
A. P. Petroșani 

1NCADREAZA DE URGENȚA

- inslalâtor sanitar.

Retribuția se va face conform Leqii 
57/1974.

Mica publicitate
SOȚIA, fiica și fiul u- 

rează multă sănătate și fe
ricire iubitului lor soț și 
tată Ioan Popescu cu oca
zia ieșirii la pensie. (6272) 
PĂRINȚII urează scumpu

lui lor fiu Brezan loan 
(Janika) multă sănătate, fe

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL de oameni ai muncii din cadrul 
I.C.S.Ă. și A.P. Petroșani sînt alături de tovarășul 
director, ec. Toina Gheorghe, la durerea încercată 
prin decesul tatălui său și transmite sincere condo
leanțe familiei îndoliate. (6269)

COLEGII din cadrul Liceului industrial Petro
șani sînt alături de prof. Stanca Dumitru și Stanca 
Gabriela la pierderea suferită prin decesul tatălui 
si socrului

STANCA MARIN
Sincere condoleanțe. (6267)

memen

ricire, împlinirea tuturor 
dorințelor și „La mulți 
ani 1“ cu ocazia majora
tului. (6260)

VIND Dacia 1300 Cu îm
bunătățiri, stare .perfectă. 
Informații Paroșeni, Dacia- 
service. (6271)
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