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roșu
în spiritul ideilor și tezelor din cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU Constructorii

rostită cu prilejul aniversării gloriosului jubileu al partidului din Uricani
La I. M. Petrila

Activitatea de producție trebuie 
și poate să ajungă la nivelul 

prevederilor planului

a

Opt întreprinderi 
miniere și-au depâșit 

preliminam

Valea de Brazi
Lucrârî de deschideri 

în devans

Oameni 
ai faptelor 
remarcabile

■ Se optimizează căile de transport ■ Tre
cerea de la un flux la altul se face fără a stin
gheri procesul de producție ■ Sînt pregătite 
și intră în funcțiune noi capacități de producție 
■ Cele în exploatare 
maximi.

Vom porni de la conclu
zia investigației noastre 
privind realizarea sarcini
lor de plan la mina Pe
trila. Ea este formulată de 
directorul unității, ingi
ner Aurel Marhan : „Ince- 
pînd cu decada a doua din 
luna mai, întreprinderea 
noastră va livra, zilnic, 
cantitățile de cărbune pre
văzute în preliminar".

Pe ce se întemeiază 
asemenea afirmație ? 
primul rînd, pe măsurile 
întreprinse, în mai multe 

creșterea 
cărbunes. 

întîi, de 
fluxurilor 
aducerea 

cerințelor 
a

ÎD 
mina

direcții, vizînd 
producției de 
Este vorba, mai 
perfecționarea 
de transport, de 
lor la nivelul 
specifice de exploatare 
ăcămîntului. Practic, 

această privință, 
Petrila trece de la un ori
zont de transport la un 
altul. Fiecare dintre sec
toare „își schimbă traseele 
de aprovizionare cu mate
riale și de evacuare a 
producției, situație impusă 
de faptul că actualul câmp 
minier este pe cale de e- 
puizare și că, deci, forțele 
se dirijează către alte 
zone. In planul organizării 
activității, aceasta înseam
nă mai multe formații pen-

sînt aduse la parametri

tru întreținerea și amena
jarea noilor căi de trans
port — bineînțeles, în 
paralel cu desfășurarea 
procesului de producție. 
Lucrările trebuie deci e- 
fectuate într-un timp re
cord, pentru a nu se stin
gheri munca direct pro
ductivă. Un exemplu în 
acest sens l-am desprins 
chiar în ziua investigației 
noastre : formația 
canizatori de sub 
rea lui Ion Cucu 
VII) a efectuat o 
re de covor de bandă (la 
numărul 24) în numai pa
tru ore. Dacă adăugăm fap
tul că, de obicei, o aseme
nea operațiune (banda este 
pe un plan înclinat și are 
o lungime de 230 de me
tri) se efectuează în două 
schimburi, înțelegem mai 
bine preocuparea colecti
vului de muncă de aici 
privind optima funcțio
nare a traseelor de trans
port.

O altă direcție priori
tară, conducînd către re
dresarea producției, o 
constituie darea în func-

de vul- 
conduce- 
(sectorul 
schimba-

S. BORCAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Colectivele întreprinderilor miniere 
din bazinul carbonifer al Văii Jiului, 
puternic mobilizate de magistrala cu- 
vîntare rostită de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Adunarea solemnă consacrată ani
versării a șase decenii și jumătate de 
la făurirea Partidului Comunist Român 
obțin, în aceste zile, semnificative 
lizări în ampla întrecere socialistă
clanșată sub dezideratul : țării, cît mai 
mult cărbune. In ziua de 12 mai, 
întreprinderi ale Combinatului 1 
Valea Jiului au raportat nu numai

rea- 
de-

opt
Minier 

i în
deplinirea, ci și depășirea preliminaru
lui producției de cărbune. Este vorba 
de întreprinderile miniere I,onea, Dîlja, 
Aninoasa, Paroșeni, I.upeni, Bărbăteni, 
Uricani și de cel al carierei Cîmpu lui 
Neag, care prin buna organizare a mun
cii au realizat o producție suplimentară 
ce însumează aproape 1000 tone de căr
bune.

Cea mai mare cantitate, 436 de tone 
de cărbune în plus față de planul zilei 
a fost raportată de minerii din abataje
le I.M. Lupeni. (V.S.)

Colectivul întreprinderii miniere Va
lea de Brazi acționează cu abnegație 
pentru atingerea unui obiectiv major 
— punerea în funcțiune a primelor ca
pacități de cărbune la termenul stabi
lit. In perioada de timp care a trecut 
din cel de-al doilea trimestru al anului, 
acest harnic colectiv și-a depășit cu 
peste 100 ml pianul lucrărilor de des
chideri în cinstea glorioasei aniversări 
a 65 de ani de la făurirea Partidului Co
munist Român.

La dobîndirea acestui succes au con
tribuit minerii din brigăzile conduse 
de Miron Moraru, Ianoș Doboș, Vasile 
Moraru, Ștefan Nagy, Lucian Ândronie, 
Gheorghe Cercel, care și-au depășit zi 
de zi sarcinile de plan.

însemnate depășiri de plan au reali
zat în aceeași perioadă și minerii din 
brigada condusă de Gheorghe Saigiu, 
în blocul IX, unde se conturează prin 
lucrări de pregătiri primul panou de 
c îrhuno care va fi exploatat cu abata
je mecanizate.

Brigada condusă de Iosif Mărcuș, aflată în primele rînduri ale bătăliei pen
tru mai mult cărbune, face cinste colectivului sectorului I B- al minei Bărbăteni.

Aprovizionarea cu materiale, mai prompta 
și mai aproape de frontul de lucru!

Trebuie spus, din capul 
locului, că minusurile a- 
cumulate de brigăzile sec
torului III al minei Dîlja 
nu sînt deloc 
dar, în același 
buie subliniat 
faptul că a- 
ceste pierderi 
de producție 
puteau fi evi
tate. Da, evi
tate, încă de 
la închcie-

• rea primului trimestru și 
începutul acestui al doilea 
trimestru, dacă o serie de 
factori, ținînd mai ales de 
mai buna organizare a 
propriei activități, nu ar 
fi diminuat din posibilită
țile respectivelor formații 
de mineri.

Iată, în această privință, 
ippiniile brigadierului Ni
colae Toma : „Noi am fi 
putut realiza chiar’ plusuri 
consistente de producție. 
Ia general, sectorul dispu-

alarmante; 
timp, tre-

ne de suficiente capacități 
de producție. Dar mai 
țin satisfăcător este, 
puțin în ce ne privește, 
dul de aprovizionare

pu-
cel

mo-
cu

materiale : sosirea celor 
necesare muncii noastre 
în frontul de lucru nu 
este întotdeauna sigură, se 
face uneori* în
mai mici decît cele nece
sare și adeseori cu 
ziere. Ca să nu mai 
bim de faptul că materia
lele sînt lăsate, de echipele 
respective, prea departe de 
frontul de lucru, ceea ce 
ne face să pierdem ore

cantități

întîr-
vor-

prețioase din timpul 
producție".

Aceeași situație este, în 
mare, și la brigada lui 
Nicolae Cosma, care lu
crează tot într-un abataj 

cameră, stra- 
” ’ “ “L tul V, blocul

3. Bilanțul, la
i trimestru a
' fost grevat 

de o pierde- 
______ j re de 532 to

ne de cărbune, 
iar începutul lui aprilie 
nu a fost nici el prea fa
vorabil.- Pricina cea mai 
importantă (pe lîngă o si
tuație mai aparte a zăcă- 
mîntului) este, cum spu
neam, tot aprovizionarea 
neritmică cu materiale și 
departe de locul de mun-. 
că.

C.T. DIACONU

(Continuare ia pag. a 2-a)
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CURIER JURIDIC

R A I D-A N C H E T Ă

La intrarea în cartierul 
Bucura din orașul Uri
cani, pe malul Jiului de 
Vest, au început lucrări
le de construcție a poli
clinicii cu staționar. Este 
doar unul din obiective
le de investiții ale aces
tui an. Intr-o singură zi 
a prins contur locul 
itoarei fundații. Au 
reluate lucrările și 
magazinul general, 
în ziua de 9 mai, 
structorii din Uricani au 
prezentat beneficiarului, 
la recepție, 74 de noi 
apartamente. De la intra
rea în localitate, pînă la 
Cîmpu lui Neag zona U- 
ricaniului este de fapt 
un vast șantier. Pe zi ce 
trece, prind contur, . din 
ce în ce mai distinct, ,' 
nou 3 ealc fer itâ l ;i l: mi

- V il a de E razi, pre- 
parația pentru cărbune 
și alte obi ctive de in- 
v< itiții Este firesc ca in 
acest context să se a- 
corde o pondere însem
nată și dezvoltării urba
nistice a localității, con
strucției de apartamente 
și de 
cial-culturale. 
se asigură 
viață din ce 
bune minerilor, construc
torilor, preparatorilor, 
forestierilor, tuturor ce
lor care, prin munca ior 
de zi cu zi, contribuie lă 
realizarea producției 
cărbune, la 
dezvoltare a localității.

„Ne revine __ _
construim in acest an în, 
Uricani 314, noi aparta
mente și alte importante 
obiective, ne-a informat 
tovarășul Cornel Bololoi, 
secretar al comitetului de 
partid, primarul orașului ' 
Uricani. In total, pentru

V.S. FENE.ȘANU

alte obiective 
prin 

condiții 
în ce

Șo
cate 

de 
.mai

de
impetuoasa

sarcina să

(Continuare In pag. a 2-a>

puse in funcțiune cu simple promisiuni!
redacției a sosit, în urmă 

mulți
cu cîteva 

locatari
I*c adresa 

zile, o scrisoare semnată de mai 
ai noului bloc turn 74 din cartierul Petroșani-Nord. 
In scrisoare, pe lîngă cuvintele de mulțumire și sa
tisfacție pentru faptul că beneficiază de aparta
mente confortabile, locatarii cer să intervenim pen
tru a afla de ce nu sînt puse în funcțiune lifturile, 
nici acum, cînd au trecut cîteva luni de la darea în 
folosință a blocului. Venind în sprijinul acestei 
cereri pe deplin justificată, redacția a întreprins un 

Concluzii le prezentăm înraid-anchetă, ale, cărui 
rîndurile de mai jos.

Prima constatare o fa
cem la blocul 74. Pe cele 
trei tronsoane — scări ale 
blocului prevăzute cu lif
turi — locatarii s-au mu
tat în noile apartamente

cu mai bine de două luni 
în urmă. Și tot de atunci 
lifturile nu funcționează. 
De ce ? Comisia de re
cepție a dat dovadă de o 
ne justificată și o invalifi-

la pre- 
Construc-

cabilă neglijență 
luarea lucrărilor, 
torii au finisat apartamen
tele, dar n-au montat as- 
censoarele. Mai mult chiar, 
în puțurile ascensoarelor, 
prevederile proiectului de 
execuție n-au fost respec
tate : golurile glisierelor 
pe toate palierele au fost 
umplute cu beton. La re
cepția apartamentelor din 
blocul 74, în locul ușilor 
ascensoarelor erau „monta-, 
te“, drept paravan impro-

Viorel STRAUf

(Cont. în pag. a 2-a)



MIERCURI, 14 MAI 1986

Dotări edilitareAmple acțiuni ale 
organizațiilor U. T. €.

• După cum am infor
mat cititorii, între 10 și 
17 mai, în toate localități
le Văii Jiului tinerii par
ticipă la ample acțiuni de 
muncă patriotică. In toate 
unitățile economice, în or
ganizațiile U.T.C. din școli 
se organizează acțiuni de 
colectare a materialelor 
refolosibile, metale, lemn, 
hîrtic, ambalaje din sti
clă, precum și acțiuni e- 
dilitar-gospodărești. Pri
mele rhzultate obținute 
dovedesc că, acolo unde a 
existat o preocupare a- 
tentă, o bună organizare, 
planul economic al orga
nizațiilor U.T.C. s-a reali
zat și depășit.

i La IUMP, prin efortul 
tinerilor planul economic 
anual fost realizat în pro
porție de 153 la sută, or
ganizația fiind pe primul 
loc pe municipiu.

Tinerii de la mina Lu
peni au obținut, de asehie- 

' nea, succese în activitatea 
de muncă patriotică, ceea 
ce le va permite realiza-

planului
pină la 31

rca integrală a 
economic anual 
mai.

Rezultate frumoase au 
obținut și tinerii de la Lo- 
nea care, pînă la sfîrșitul 
lunii vor realiza 75 
sută din planul 
anual 
U.T.C.

• Un 
tant pe 
țiilor ‘ U.T.C. îl

la 
economic 

al organizației

alt obiectiv impor- 
agenda organiza- 

.... . _.Ț.“ îl constituie
întîlnirile tinerilor cu mi
neri fruntași.

La clubul sindicatelor 
din Lupeni tinerii din oraș 
se vor întîlni luni cu mi
nerii Petre Constantin, 
Constantin Popa și Teodor 
Bonealo, Eroi ai Muncii So
cialiste.

La clubul din Petrila, ti
nerii din oraș vor avea, 
.joi, o întîlnire cu minerul 
fruntaș .Ștefan Alba.

Cele două acțiuni urmă
resc cunoașterea' de către 
tineri a frumuseții și im
portanței meseriei de mi-

Activitatea de producție trebuie și poate să ajungă 
la nivelul prevederilor

(Urmare din pag. I)

țiunc a noi capacități de 
producție. In această pri
vință, „numărătoarea** este 
dătătoare de optimism. 
Astfel, în cadrul sectorului 
V sînt deja conturate două 
panouri și va fi finalizat, 
în curînd, un al treilea. 
Ele vor fi încredințate bri
găzilor conduse de loan 
C. Radu și Constantin Cos- 
ma și vor aduce. în „zes- 
trea-* de producție zilnică 
ă -sectorului și -a, minei, în 
jur de trei sute de tone. 
La sectorul II, abatajele 
235 și 236 au fost oprite 
pentru lichidarea unor 
pofize ; operațiunea 
încheiată, brigăzile 
duse de Aurel Grigore 
respectiv. Alexandru Me- 
zei î.și vor relua activita
tea în plin, trecînd de la 
productivități de patru . to
ne pe post (cît. obțineau în 
asemenea condiții specia
le), la opt tone pe post 
contribuind, deci, fiecare,

el
fi ind 
con

ți.

cu 
în 
nei. Nici aportul 
Iui UI la redresarea acti
vității întreprinderii nu 
este de neglijat. Abatajul 
336, redeschis într-o zonă 
de foc, n-a mers, pînă a- 
cuni la capacitate, , dar, 
începînd o felie nouă (du
pă ce au fost lichidate re
zervele rămase în 
brigada Constantin 
va putea ajunge la 
ducția normală, de 
tone pe zi. Mai mult, 
cîteva zile a început echi
parea unui frontal cu sus
ținere individuală și ta-

cite 150 de tone zilnic, 
plus, la producția mi- 

sectoru-

zonă),
Buta 
pro--

100 de 
de

planului
van de rezistență, • a cărui 
capacitate este tot de 100 
de tone zilnic.

Fără îndoială, nu am e- 
puizat, în aceste rînduri, 
măsurile întreprinse la mi
na Petrila pentru crește
rea producției, pentru a- 
ducerca ei la nivelul sm - 
cinilor de plan. Ne oprim 
aici, adică la esențial: 
întreprinderea dispune de 
condițiile tehnice și orga
nizatorice ca, în curînd, să 
crească producția cu cel 
Puțin 600 de tone, adică, 
exact cu atît cît îi trebuie 
pentru a ajunge la cotele 
prevederilor din prelimi
narul zilnic.

Pe pîrîu) Brăița aU în
ceput lucrările de dezvol
tare a captării, a stației de 
filtre și a instalației de 
tratare a apei potabile. 
Prin realizarea acestui o- 
biectiv,. cuprins in planul 

• lucrărilor de investiții din 
acest an, se va asigura o 
îmbunătățire a alimentă
rii cu apă potabilă a noi
lor blocuri, a halei agro- 
alimentare, a magazinului 
universal și a celorlalte e- 
dificii din zona 
centru civic al 
Lupeni.

Dezvoltarea captării de 
apă de la Brăița va asi
gura și furnizarea agentu
lui termic din rețeaua 
termoficării pentru locuin
țele din cartierul „Viitoru- 
lui“. I

noului 
orașului

Oameni
(Urmare din pag. I)

ai faptelor remarcabile

H. DOBROGEANU

anul 1986, dezvoltării ora
șului nostru i-au fost alo
cate fonduri de investiții 
de peste 1.2 miliarde lei, 
fapt care exprimă grija 
partidului și statului, per
sonal a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, secre
tarul general al partidului, 
față de mineri, de oame
nii muncii din Valea Jiu- 
lui“.

Pe șantierul locuințelor 
din Uricani il întilnim pe 
ing. Petre Panaite, șeful 
brigăzii nr. 5 a ACM, ca
re ne-a spus : „De la în
ceputul acestui an, colec
tivul nostru a predat be
neficiarului 94 de noi a- 
partamente. In primul tri-

o 
de 
de 
in- 
de

mestru am înregistrat 
rămînere în urmă față 
sarcinile planului fizic 
apartamente. Dăr, prin 
tensificarea ritmului
lucru în Juna aprilie și în 
prima decadă a lunii mai, 
am reușit să recuperăm 
bună parte a acestor 
mîncri în urmă. In 
zent ne desfășurăm 
vitatea pe un front 
Majoritatea obiectivelor 
stabilite în planul fizic 
din acest an au fost ataca
te. A mai rămas să 
pem lucrările la 1 
bloc, blocul nr. 52, 
planul pentru 1986. 
la finele lunii mai, va

o
ră- 

pre- 
acti- 
larg.

In remiza din Petro
șani, pregătirea locomo
tivelor pentru plecarea 
în cursă 
executată cu

este 
mul

tă răspundere de meca
nicii Stelian C'iobanu și 
Ion June, sprijiniți de 
mecanicii-ajutori Va- 
sile Chirvais și Victor 
Pană.

(Urmare din pag. [)

vizat, cîteva seînduri . sau 
panouri din prefabricate. 
A fost încălcată, astfel, 
prin „bunăvoința**, demnă 
de o cauză măi bună, 
comisiei de recepție

a 
și 

prin lipsa de răspundere 
a constructorilor, o preve
dere elementară a funcțio
nării lifturilor.

Abia după insistențele . 
locatarilor de a se pune 
în funcțiune lifturile, con
structorii au reluat lucră
rile. Faptul că n-au res
pectat prevederile proiec
tului de construcție 
a lăsa cele patru 
pentru glisiere la 
etaj — i-a obligat 
«rări suplimentare, 
necesară aducerea 
compresor 
betoanelor, etaj cu 
pentru... perforarea 
șeelor, ca să se poată mon
ta glisierele I In prezent 
un singur tronson din cele 
trei ale blocului este gata 
pentru recepție. Pentru re
cepția care trebuie făcută 
de cei ce vor monta liftu
rile.

Pornind de la faptul 
in anul trecut, după 
copția apartamentelor din 
blocul 99 de pe strada Re
publicii Petroșani, lifturi
le nu erau puse în func
țiune din aceleași motive, 
fapt despre care s-a scris 
un articol critic în ziarul

pii. Vă puteți imagina cît 
de greu este să urcăm zi 
de zi pe scări pînă la eta
jul 6 ?!“. In aceeași si
tuație se află familiile 
Francisc Kclemen, Dan 
Colțan, loan Călin, Lucian 
Nicolaescu, locatari la ul-

blocului

— de 
goluri 

fiecare 
la lu- 
A fost 

unui 
și spargerea” 

etaj, 
plan-

nostru, am vizitat și acest 
bloc. Și uni constatat că 
lifturile nu funcționează 
nici in prezent ! Iată ce 
ne-au declarat cîțiva din 
locatarii acestui bloc. Con
stantin Nițulescu, locatar 
pe seara 1, la etajul (>: „De 
cînd ne-arn mutat în acest 
bloc, au trecut aproape 
trei ani, dar liftul nu func
ționează în acest răstimp, 
constructorii din formația 
coordonată de maistrul Ion 
Trantea au lucrat, din cînd 
în cînd, cîte puțin, . apoi 
au lăsat din nou lucrul 
baltă la puțul ascensoru
lui. In familie am trei co-

edificatoa-
ale locata-

trei 
ascensoare 

99. Dar lucrările 
începute f 
ce privește 
lifturilor, 
de revizii

în- 
avein 
luna-

timele etaje ale 
99.

Considerînd 
re aceste opinii
rilor, ajungem la unitatea 
care răspunde de funcțio
narea lifturilor: atelierul 
pentru ascensoare al 
EGCL Petroșani, aflat la... 
cițiva pași de blocul 99. 
Șeful de echipă rnontori 
ascensoare, Mihai Neuhoff 
ne explică : „Avem in în
treținere 77 instalații de 
ascensoare în Petroșani și 
Petri la. Majoritatea func
ționează bine, fără proble
me. Toate echipamentele 
și utilajele pentru ascen-

soarele blocului 74 le a- 
vem. Dar, clupă cum bine 
s-a constatat, așteptăm re- 
cepționarea lucrărilor. La 
blocul 99, maistrul Trân
tea a promis montorilor 
noștri instalatori Alexan
dru Peter și Iosif Miliat, 
ultima dată în urmă ' cu 
două săptămîni, că vor fi
naliza lucrările de turnare 
a betoanelor pentru 
postamente de 
la blocul 
n-au fost

In ceea 
treținerea 
programe
re. Dar acestea nu se pot 
face, din lipsă de ulei și 
de petrol. Din necesarul 
de 50 1 de petrol și 80 1 
ulei prevăzut lunar pentru 
întreținerea celor 77 de 
lifturi, n-am mai primit 
nimic din noiembrie 1985“.

Ne oprim, deocamdată 
aici. Concluzia e clară. 
Ascensoarele trebuie să 

" funcționeze pentru a asi
gura confortul proiectat 
locatarilor. Vom re
veni în unul din viitoarele 
numere ale ziarului asu
pra acestei probleme.

I
I
I
II
l

SPEOLOGICA. O expe
diție a cercului speologic 
„Hidrocarst** Vulcan, alcă
tuită dirt Iuliu Bor,' Cornel 
Roșcan, Viorel Iovatl, Mir
cea Rasa, Nicolae Larion 
și Mihai Nemeș, a . avut 
șansa de a descoperi o mi
rifică peșteră, cu un bogat 
relief carstic (stalagmite, 
stalactite, domuri, coloane, 
luminări etc). Peștera este

situată în zona Scorotei 
Seci, din masivul Retezat, 
și se integrează în ansam
blul carstic cu numeroase 
speleoteme : Peștera cu 
Corali, Peștera Zeicului, 
Peștera Dîlma cu Brazi. 
La sfîrtfitul acestei săptă
mîni,
urmări „botezul**, 
i'ea, mijloacele de 
ție și posibilitățile 
menajare turistică 
terii descoperite 
ma cabanei
Cîmpu Mielului.
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o nouă expediție va 
cărta- 

protec- 
de a- 
a peș- 
preaj-în 

forestiere
(I.V.)

REPARAȚII STRADA
LE. In orașul Petrila, au 
început de cîteva zile lu
crări de reparații și plom
bări ale străzilor. Pînă în 
prezent, echipa condusă de 
Ion Pazanete a reparat 
pește 2 km de străzi. Au 
fosț făcute lucrări de ploin- 
bare a carosabilului pe ar
tera principală rutieră, a- 
sigurîndu-se condiții mai 
bune de circulație pentru 
autovehiculele în tranzit. 
(V.S.)

5 din blocul 18, etajul 8, 
este într-o stare de degra
dare avansată din cauza 
unor infiltrații de apă din 
tavan. De doi ani locata
rul ;
Constantin Ciobotaru, 
licită reparații, dar 
mește numai...
Cine intervine 
se face, totuși 
(V.S.)

acestui apartament, 
. so- 
pri- 

promisiuni. 
pentru a 
reparația ?

ȘOSELEI.

CINE INTERVINE ? Tn 
Uricani, apartamentul nr.

TOALETA
Formația de lucru a Dis
trictului de drumuri și po
duri Liyezeni a realizat în

i înce- 
ultimul 

din 
Pînă 

în- . 
cepe și construcția acestui 
bloc. Dispunem de condi
ții bune pentru a menține 
zilnic un ritm superior 
de lucru, de a recupera, 
în întregime, pînă la 30 
iunie a.c., restanța din a- 
cest an la planul fizic. 
Pentru eforturile depuse 
și pentru rezultatele bune

obținute, merită cuvinte 
de - laudă constructorii din 
echipele conduse de Con
stantin Volintiru, Aurel 
Sîngeorzan și Victor Con
stantin, care-și ‘ depășesc 
zi de zi sarcinile de plan*'.

Pe bulevardul 
din cartierul cu 
nume, în perioada care 
trecut din acest an a fost 
construit blocul 5, cu o 
arhitectură originală și cu 
spații comerciale la parter. 
Lucrările de sistematiza
re, fațadele blocurilor da
te în folosință sînt finali
zate în pas cu -construcția 
noilor apartamente, spre 
lauda constructorilor. Prin 
faptele lor de muncă, a- 
cești oameni harnici, care 
înfăptuiesc obiectivele de 
investiții, dau orașului U- 
ricani, o nouă înfățișare 
urbanistică, demonstrează 
hotărîrea de a-și realiza 
în mod cxem|>Aar sarcini
le ce le revin, angajamen
tele asumate in întrecere.

Bucura, 
același 

a

Aprovizionarea cu materiale
(Urmare din pag. I)

Iată de ce, în principal, 
discuția cu conducerea sec
torului s-a purtat în jurul 
acestei probleme esențiale. 
Am fost informați că bri
găzile respective — ea, de 
altfel, și celelalte două e- 
chipe din sector — vor pri
mi un sprijin substanțial, 
prin organizarea, pe două 
schimburi, a aprovizionă
rii cu materiale, prin mă
rirea posturilor la această 
activitate. De asemenea, 
prin finalizarea lucrărilor 
de planare la orizontul 400, 
căruciorul cu cele necesa
re va putea ajunge 
aproape de front, 
mult, se va ataca o 
rie diagonală, care, 
planare și rcarmare, 
ușura mult 
rea, întrucît aceasta 
va putea face 
suitorului.

O altă problemă, tot a- 
tit de generală — și im
portantă prin efecte — este 
și cea a asigurării unei 
corespunzătoare structuri 
pe meserii în cadrul celor 
două brigăzi. Atît aici, 
cît și la nivelul sectorului, 
se duce lipsă de clectro-

mai
Mai 

gale- 
prin 

va 
aproviziona

se 
deasupra

ultimele zile văruif-ea în 
alb a parapeților tronso
nului de șosea din defileul 
Jiului, aparținătoare mu
nicipiului nostru. Lucra
rea face parte din amena
jările ce se execută în fie
care primăvară, în vederea 
pregătirii acestui . drum 
public mult solicitat, pen
tru sezonul turistic estival. 
(T.Ț.)

GLUME ? Mai mulți ci
titori ne sesizează că în 
Fetroșani (uneori și în alte 
localități) cei care lucrează

mecanici. Ce măsuri s-au 
întreprins pentru supli
nirea acestor meserii de
ficitare ? Cum este firesc, 
s-a început cu recrutarea 
de oameni pentru respec
tivele cursuri de calificare. 
Dar, așa cum opinau și in
terlocutorii noștri, acest 
lucru nu este suficient. 
Pentru că nu toți cei în
scriși pe asemenea liste 
ale școlii de calificare 
frecventează cu regulari
tate (ca să nu spunem mai 
mult), cursurile. Se impu
ne; deci, în această privin
ță, o mai atentă îndruma
re, o rnai perseverenta ur
mărire a prezenței din 
partea conducerii între
prinderii.

Există condiții, ni s-a 
subliniat, ca brigăzile res
pective să intre „pe plan**, 
ba chiar să și recupereze 
minusurile acumulate pînă 
acum. Pentru aceasta, așa 
cum a reieșit din discuți
ile cu minerii, este nevoie 
de o mai bună organizare 
a muncii, de grăbirea pu-r 
nerii în practică a măsu
rilor menite să conducă 
la optimizarea activității 
de aprovizionare cu mate
riale a locurilor de muncă.

la gurile de canal fac lu
ci area... pe jumătate ! Adi
că ridică aceste capace, 
fără a le pune și la loc 
după terminarea lucrări
lor, „verificând** astfel a- 
tenția trecătorilor. Oricum, 
nu avem nevoie de un ase
menea test și le propunem 
să-și facă datoria. (A.T.)

I
III1 

vo infopinom j

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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DISCIPLINA
datorie morală, obligație profesională

Creșterea producției de cărbune nu poate fi ob- 
cărbune, dezvoltarea ba- ținută decît în condițiile 
zei energetice și de ma- respectării stricte a nor- 
terii prime sînt coman- melor de protecție a mun- 
damente economice ma- 
jore ale actualului plan 
cincinal, a căror impor
tanță a fost subliniată în 
Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, la Adunarea solemnă 
cu prilejul aniversării a 
65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân : „Vă trebui să luăm 
toate măsurile în vederea 
realizării programului 
de punere în valoare . a 
noilor minerale și sub
stanțe utile, de crearea 
de noi materiale, cu ca
racteristici superioare". 
In spiritul hotărîrilor 
Congresului al XHI-lea 
al partidului. Combina
tul Minier Valea Jiului 
a depus și depune efor
turi stăruitoare pentru 
modernizarea și perfec
ționarea continuă a pro
cesului de extracție a 
cărbunelui, in aceste 
condiții, respectarea ri
guroasă a disciplinei la 
locul de muncă, a tehno
logiilor de lucru și a mă
surilor de tehnica securi
tății muncii dobîridesc o 
importanță cu. totul deo
sebită.

O producție sporită de

minării schimbului, lă- 
sînt instalația nesupra
vegheată. Deoarece Con
stantin Roșcăneanu, ple
cat de la locul de muncă 
în jurul orei 19,30, și 
Ion Constantin pe la ora 
4,30, instalația funcțio- 
nînd nesupravegheată, au 
fost deversate pe vatra 
galeriei mari cantități de 
apă și cenușă. Atitudinea 
aceasta, lipsită de respon
sabilitate, a avut conse- 

gerii unui foc endogen. cințe directe nu atît prin 
cantitățile de apă și ce
nușă deversate, ci prin 
faptul că pentru stinge-

respectării stricte a nor-

cii. Din păcate se 
întîlnesc cazuri în 
disciplina la lobul 
muncă, în ultimă analiză 
însăși legile țării, sînt în
călcate. O astfel de si
tuație s-a petrecut la o' 
unitate a CMVJ : se e- 
xecutau operații de în- 
nămolire în scopul stin-

mai 
care 
, de

Pentrtl asigurarea ope
rațiilor la gura de sondă, 
de la orizontul 535, au 
fost repartizați munci- rea unui foc endogen nu 
torii Constantin .Roșcă
neanu și Ion Constantin, 
primul în schimbul I, ce
lălalt în schimbul al 
doilea. Conform atribu
țiilor de serviciu ei a- 
veau datoria să suprave
gheze în permanență in
stalația, să dispună o- 
prirea ei în cazul unor 
avarii Și să nu permită 
deversarea pe galeria de 
la orizontul 535 a apei

cenușii provenită deși
la operația de înnămoli- 
re. ~
Cel. .țjaic, nu, i-fțuua
probleme deosebite, ' de
cît atenție. Amîndoi mun- 

t . citorii au ignorat însă 
j obligațiile pe care le a- 

veau și au părăsit locul 
de muncă înaintea ter-

Era, așadar, o mun- 
ușoară, care nu ridica

s-a acționat cu perseve
rență și responsabilitate. 
Pentru aceasta muncito
rii Constantin Roșcănea- 
nu și Ion Constantin au 
fost trimiși în judecată 
în baza articolului 18, a- 
lin. 1, lit. „a“ din Decre
tul 400/1981.

Respectarea normelor 
de tehnica securității 
muncii presupune cu ne
cesitate atitudine înain
tată, izvorîtă din conști
ința de proprietar, pro
ducător și beneficiar, de- 
terminînd un . comporta
ment profesional care 
să se sintetizeze în cali
tatea muncii.

Daniel GRUIA, 
procuror

Consecințe ale desfacerii contractului de muncă 
din inițiativa persoanei încadrate

se acordă în proporție <Ie 
50 la sută.

Este necesară preciza
rea că termenul de pre
aviz curge din ziua ime
diat următoare înregis
trării acestuia la registra
tura generală â unității, 
Art. 135 din Codul Muncii 
prevede expres că preavi
zul se calculează pe zile 
lucrătoare. Din calcul tre
buie excluse perioadele în 
care_ persoana nu lucrează 
din alte motive (incapăcit 
tate temporală de muncă, 
concediu fără plată), ter
menul de preaviz prelUri- 
gindu-se cu aceste perioa
de. » . ,

Dacă o persoană înca^ 
drată în muncă; ce și-a 
înregistrat cererea de pre
aviz, solicită în perioada 
cînd unitatea i-a acordat 
concediu fără plată pen
tru rezolvarea unor pro
bleme de familie, preavi
zul . se prelungește cores
punzător. In ce privește 

de 
că 
să 

calcul

gere între unitate și per
soana încadrată în muncă, 
cu privire la renunțarea

Dreptul persoanei înca
drate în muncă de a des
face contractul de muncă 
din inițiativa sa decurge la termenul de preaviz ori 
din principiul general al 
libertății muncii. Potrivit 
prevederilor art. 135 din 
Codul Muncii, desfacerea 
contractului se face cu un 
preaviz de 15 zile lucră
toare. In cazul funcțiilor
de conducere preavizul
este de 30 de zile.

Desfacerea contractului 
de muncă, în cazul prevă
zut de art. 135 din Codul 

4 Muncii, este o modalitate 
de încetare a raportului 
juridic de muncă din voin
ța unilaterală a persoa
nei încadrate, aceasta ne-' 
avînd, în principiu, o altă 
obligație decît aceea de a 
preaviză unitatea și de a 
respecta termenul de pre
aviz, respectînd întocmai 
programul de lucru. Prin 
urmare ne aflăm în 
zența unei denunțări 
contractului, nefiind 
cesar acordul unității, 
subliniat este făptui 
manifestarea- de voință 
persoanei încadrate 
produce efectele 
mentul expirării 
lui de preaviz. 

. Aplicarea art. 
Codul Muncii 
o singură manifestare

. voință și expirarea terme
nului de preaviz legal. Da
că intervine - însă o înțele-

. pre- 
i a

ne- 
De 
că 
a 

își 
din mo- 
termeriu-

135
presupune

de

din

Efectele specifice transferului in interesul serviciului
Potrivit prevederilor art.

11, lit. „a" din Legea nr. 1 
din 1970, plecarea persoa
nelor încadrate în : muncă 
de la o unitate lâ alta are 
loc prin transfer în intere
sul serviciului care se a- 
cordă, la cererea unității 
unde va lucra persoana 
respectivă, de către con
ducerea unității de la caro- 
pleacă. Pentru personalul 
de execuție din întreprin
dere-, conform art. 37, lit. 
„u“ din Legea 5/1978, bi
roul executiv -al consiliu
lui oamenilor muncii din 
întreprindere aprobă trans
ferul în interesul serviciu-

nr. 1/1970), la mai multe 
unități socialiste, fiind în- 

- cadrat,la 30 ianuarie 1984, 
la IACMM în aceleași 
condiții. Acum are o ve
chime de peste zece ani 
neîntreruptă, beneficiind 
de un spor de vechime de 
9 ia sută, în sumă de 189 
Ici lunar, urmînd ca de 
la data de 1 noiembrie 
1986 să totalizeze o vechi-

de ve
in ■ a-

obține-

■5 la sută (184 lei lunar), 
urmînd ca de la 1 noiem
brie 1986 să beneficieze de 
un spor de vechime de 9 
la sută (275 lei lunar).

Se impune deci preciza
rea că nu se plătește chi
ria ncmajorată pentru lo
cuințele din localitățile un
de persoanele transferate 

Și

Cabinet de documentare
me neîntreruptă de peste

, . . 15 ani, cu un spor de v’e-
lun avizul organulm chime de 12 la sută; adică
ierarhic superior. In con
formitate cu dispozițiile 
art. 8, alin. 2, lit „a" 
Legea nr. 1/1970, are 
chime neîntreruptă în 
ceeași unitate persoana 
care, fiind încadrată cu 
contract de muncă pe du
rată nedeterminată, a lu
crat în două sau mai mul
te unități ca Urmare a 
transferării în interesul 
serviciului.

Un exemplu grăitor este 
cuprins în situația lui M, 
A., conducător auto. S-a 
încadrat în muncă la 30 
octombrie 1971, fiind trans
ferat în interesul serviciu
lui (art. 11, lit. ,,a“ Legea

din 
ve- 
a-

în sumă de 252 lei lunar.
Menținerea vechimii ne

întrerupte în aceeași uni
tate — efect propriu trans
ferului în interesul servi
ciului — are consecințe a- 
supra stabilirii și acordă-

la reducerea acestuia, te
meiul încetării raportu
lui de muncă este acordul 
părților (art, 129 din Co
dul Muncii), nu denunța
rea unilaterală a contrac- 
tuiui. ■ ' '

Desfacerea ' contractului 
de muncă din , inițiativa

1 persoanei încadrate atrage 
după sine o serie de con- 
wMmiuîmiitfUfnMuiiMu

Să cunoaștem ' 
prevederile legislației

secințe. Așa s-a întîmplât 
cu B.I., Gh. P., GIl. 6? și 
C.D., foști încadrați la 
IM Dîlja, care_ în urma 
desfacerii contractului de 
muncă (art 135 din Codul 
Muncii) și încadrîndu-se 
în alte unități socialiste 
au pierdut :

• vechimea 
tă în muncă și 
tea în aceeași 
dere ;

• numărul zilelor de
concediu de odihnă cores
punzător vechimii în 
muncă. In acest caz, după 
reîncadrare,: timp de . doi 
ani, se va acorda corice- l 
diu de odihnă numai la 
limita minimă (15 zile lu
crătoare); 7 I • -T

:■ sa» cursivitatea acordării 
alocației de stat pentru co
pii. După reîncadrare, 
timp de 3 luni, nu se a- 
cordă alocația, iar pentru 
următoarele 6 luni cuan
tumul prevăzut de «Decre-' 
tul 410/1985 se reduce la 
jumătate;

• ajutorul pentru inca
pacitate .temporară de 
muncă în raport cu vechi
mea. După reîncadrare, 
timp de 2 arii, acest ajutor

neintrerup- 
continuita- 
întreprin-

începutul termenului ■ 
preaviz se consideră 
ziua în caic începe 
curgă nu intră în 
pentru a nu prejudicia u- 
nitatea. Termenul se va 
împlini în a 15-a ori a 
30-a zi lucrătoare, la sfîr- 
șitul programului de lu
cru, aslfel că ultima zi in
tră în calculul termenului 
de preaviz.

In situația în care, în 
timpul preavizului, per
soana încadrată săvârșeș
te abateri, disciplinare,, li
ni talon poate dispune iiia- 

e rea măsurii desfacerii dis- 
ciplinare a contractului de 
muncă (conform art. 130, 
lit. „i“ din Codul Muncii).

La expirarea termenului 
de preaviz și după întoc
mirea notei de lichidare 
Unitatea este obligată să 
elibereze persoanei în 
cauză carnetul de muncă.

• plata sporului 
chime neîntreruptă 
ceeăși unitate ;

• posibilitatea
rii unei locuințe din fon
dul locativ de stat, indife
rent de venitul mediu pe 
fiecare membru al familiei 
și beneficiul plății nema- aveau deja domiciliul 
jorate a chiriei într-o pe- aveau locuința în momen

tul cînd a intervenit trans
ferul. In ce privește stabi
lirea retribuției, consta
tăm că modalitățile legate 
de stabilirea acestora di
feră în raport cu două e- 
lemente : nivelul de retri
buire — în care se înca
drează unitatea cedentă și 
unitatea cesionară — și 
Postul (categoria, funcția) 
în care s-a transferat 
persoana în cauză. Persoa
na transferată are obliga
ția să se prezinte la noua 
unitate la data prevăzută 
în ordinul de transfer sau 
la o dată cît mai apropia
tă, perioada de întîrziere 
trebuind să fie justificată 
obiectiv de mutarea din 
localitate.

rioadă de 5 ani de la data 
transferului în interesul 
serviciului la o unitate în- 
tr-o altă localitate (art. 35, 
„L... dl.i Legea nr.alin, final din 
5/1973).

Intr-o astfel 
s-a aflat M.E.

de situație
. _ . tehnician, 

principal : încadrată la o 
altă unitate socialistă, în 

rii la unitatea cesionară a altă localitate-, la data de 
de 18 octombrie 1976, a plecat 

prin transfer (cu art. 
lit. „a" din Legea 
171970) la data de 12 au
gust 1983 și s-a încadrat 

. la IACMM Petroșani (la 
data de 17 august 1983). 
In prezent beneficiază de 
spor de vechime neîntre
ruptă în aceeași unitate de

următoarelor drepturi 
personal :

• încadrarea fără 
gativitatea susținerii 
'promovării unui examen 
sau concurs dacă transfe
rarea în interesul serviciu
lui se face pe aceleași func
ții, în funcții echivalente 
sau în funcții inferioare, 
așa cum prevede art. 59 
din Legea nr. 12/1971;

obli- 
și

11, 
nr.

Adriana GHIN1A, 
jurisconsult IACMM 

Petroșani

Atitudine rar întîlnită
Printr-o hotărîre jude

cătorească soții Pîrvules- 
cu Vasile și Viorica au 
fost divorțați, locuința pro
prietate personală, și de
pendințele, fiind împărți
te și atribuite în mod e- 
gal. Iată „însă, că Pîrvu- 
lescu Vasile, muncitor la 
I.M. Paroșeni, nu a înțeles 
să respecte această hotă
rîre : nu a mai permis fos
tei soții și copilului să mai 
treacă prin curte. Pentru 
a-1 face totuși să priceapă 
că legile țării trebuie res
pectate și că este necesar

să se comporte civilizat, 
judecătoria din Petroșani 
l-a condamnat la o amen
dă de 5000 lei pentru in
fracțiunea de nerespecta- 
re a hotărîrilor judecăto
rești. In acest caz, hotărî- 
rea s-a referit la proble
me de familie. Tot la fel, 
poate mai grave sînt ca
zurile de nerespectâre a 
hotărîrilor judecătorești le
gate de protecția muncii 
și a zăcământului datorită 
faptului că se pot aduce 
prejudicii grave și pericli
ta situația oamenilor a- 
flați în subteran. ..

ȚICAU VIOREL, 
șeni 
sei prin muncă 
nală se face1 în 
mandatului de executare, 
conform art. 30 (4) din Le
gea nr. 23/1969 și nu 
baza unui contract 
muncă. Potrivit art. 
alin. 1, lit. ,,b“ din 
penal, condamnatul 
are drept la concediu de concediu de odihnă 
odihnă. La reîncadrarea 
în muncă i se acordă Con
cediu după 11 luni, și timp 
de 2 ani la durata minimă 
(conform art. 11 (1) din Le
gea nr. 26/1976).

MARIA DUMITRAȘ, Pe- 
trila: întreruperea acti
vității femeii pentru îngri
jirea copilului în vîrstă 
de pînă la 7 ani Se face

Paro-
Executarea pedrp- 

corecțio- 
temeiul

Mia GÎNGU,
jurisconsult, I.M. DiljaI.M.

Stări de fapt cu urmări grave
• Starea de fapt pentru 

care a fost condamnat Dă- 
nuț Asaftei, fierar-bcto- 
nist la ACM, la 2 arii și 
6 luni închisoare, este, dim 
păcate, destul de des in
ii Ini tă. împreună cu Con
stantin Popa, a consumat 
alcool ca, apoi, la invitația 
lui Gheorghe Bourean să 
meargă la domiciliul aces
tuia din urmă și să-i sus
tragăbunuri în valoare de 
4500 lei. • La fel a pățit 
și Orban Deneș, care a 
fost pedepsit cu 1 an de

Or
ca 

........... . au 
chefuit bine, au continuat 
„chermeza" la acesta din 
urmă. Profitînd de starea 
de ebrietate a lui 
Ciorbă, Orban Deneș 
sustras suma de 1000 
1000 lei se vîștigă,. 
muncă, în 10 zile. Orbart 
Deneș a fost pedepsit la 
un ari pentru acești bani I 

Sînt stări de fapt, cU 
urmări grave. ț

muncă colecționai ă. 
ban Deneș, împreună 
Ion/Ciorbă, după ce

Ion 
i-a 
lei. 

prin

Pagină realizată la cererea C.M.V.J., cu sprijinul 
grupei din Petroșani a Asociației juriștilor.

Poșta paginii
în temeiul art. 9, alin. 2 
din Legea nr. 1/1970. Pe 
baza aceleiași dispoziții 
beneficiază de vechime ne
întreruptă în unitate cu 
acordarea drepturilor 
respunzătoare după reîn-

în 
de 

86 (4) 
Codul

nUi cadrare (spor de vechime, 
‘i etc), 

dacă se revine la unitate, 
în termen de cel mult 90 
de zile după ce copilul 
împlinește 7 ani. Reînca
drarea se poate face și la 
altă unitate dacă cea la 
care a lucrat confirmă în 
scris că nu îi este necesa
ră persoana. Perioada de 
întrerupere nu constituie 
vechime în muncă, i

co-

COSTEL MĂNĂILĂ, 
Livezeni : Intrucît nu ne 
dați anumite detalii (ve
chimea în muncă, modul 
cum ați întrerupt activita
tea la vechiul loc de mun
că, dacă în ultimii doi ani 
înaintea încadrării la I.M. 
Livezeni ați întrerupt sau 
nu activitatea din. motive 
ce v-ar fi imputabile, da
că aveți absențe nemotiva
te sau concedii fără plată), 
ne este imposibil să apre
ciem numărul de zile de 
concediu de odihnă i:e 
se cuveneau. Totuși,

vi 
în 

ipoteza că ați venit la l.M. 
Livezeni ca nou încadrat 
iar cele relatate se confir

mă, dacă nu aveți conce
dii fără plată mai mult de 
30 de zile și nu ați făcut 
absențe nemotivate, drep
tul la concediu se stabiles- ‘ 
te după cum urmează: 11,25 
zile pentru cele 9 luni 
din 1985; 15 zile pentru 
1986; 8,25 zile Concediu su
plimentar (m total 34,5 zi
le. rotunjit - 35 zile). Nu 
aveți dreptul la două con
cedii suplimentare deoa
rece acesta nu se acordă 
anual anticipat, ci propor
țional cu timpul efectiv lu
crat în condiții deosebite 
pe ultimele 12 luni pre
mergătoare acordării con
cediului (art. 4 din Legea : 
nr. 26/1967). ’

Ioan PERJU, 
judecător
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FILMESesiunea Consiliului de Tutelă 
al O. N. U.

Andreasa
ATENA 13 (Agerpreș). 

bin- partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmi
se primului’ ministru ; al 
Republicii Elene, Andreaș 
Papandreu, un mesaj de 
prietenie și cele mai bune 
urări de sănătate și succes 
în activitate, iar poporului 
elen, urări de progres și 
prosperitate.

Primul ministru elen a 
mulțumit cu cordialitate 
și a rugat să se transmită 
tovarășului " 
Ceaușescu 
sale de prietenie și înaltă 
considerație, împreună cu

cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de noi succese în ac
tivitatea ce o desfășoară 
pentru dezvoltarea conti
nuă a României, împreună 
cu expresia prețuirii sale 
deosebite pentru contri
buția majoră pe care o a- 
duce la cauza păcii, des
tinderii și colaborării în 
lume.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către primul ministru 
al Republicii Elene a tova
rășului Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetu- 

N i c o 1 a e lui Politic - Executiv, secre- 
sentimentele tar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Ro
mân.

NAȚIUNILE UNITE 13 
(Agerpreș). La New York 
au început lucrările celei 
de-a 53-a sesiuni a Con
siliului de Tutelă al O.N.U., 
care va analiza evoluțiile 
politice, economice și so
ciale din Micronezia (te
ritoriu insular aflat sub 
tutela S.U.A.), va exami
na raportul anual al auto- 
torității administrante
ca și petițiile și informă
rile prezentate de organi
zațiile interesate sau de 
persoane individuale.

Din Micronezia fac par
te arhipelagurile Marshall,. 
Caroline și Mariane, afla
te în vestul Pacificului, la 
nord de Ecuator. Ele însu
mează peste 2100 de insule, 
cu o suprafață totală de 
1850 krnp și o populație 
de 161 210 locuitori. Ince- 
pînd din 1978, micronezie- 
nii au creat patru guverne 
constituționale în cadrul 
unor referendumuri des
fășurate sub supraveghe
rea O.N.U.

și

ca*

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Alice ; Unirea: 
Semion Dej nev; Parîngul: 
Superpolițistul.

PETRILA: O fată 
un băiat. “

LONEA: Legenda 
lărețului singuratic.

VULCAN — Luceafărul: 
Legenda dragostei, I-II.

LUPENI — Cultural i
Secretul Apollonici.

URICANI: Doctorițele.

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

w.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco- 

. nomie. ... ..
20,35 Glasul României, 

glas de pace ! Cîn- 
tece și versuri (co
lor).

20,45 P.C.R. — |
novatoare, < 
revoluționară, 
nitate de gînd și 
faptă pentru pro
gresul multilateral 

al patriei.
21,05 Film în serial (co- 

. lor).
Cei patru Robin
son.
Ultimul episod.

21,50 Telejurnal.

glndire 
acțiune 
. Și- 

și

f
3
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LA KUMROVEȚ, în Iu
goslavia, a avut loc un se
minar internațional pe te
ma luptei tineretului pen
tru pace și dezarmare, ca 
premisă a dezvoltării și 
progresului. In cursul dez
baterilor, la care au luat 
parte delegații din 60 de 
țări, între care si o dele
gație a U.T.C. — U.A.S.C.R., 
s-a subliniat că pacea este 
posibilă numai în condi- 
țile unei dezvoltări econo
mice, culturale și tehnico- 
științifice de sine stătă
toare.

LUPTĂTORII SWAPO 
(Organizația Poporului din

Africa de Sud-Vest) au 
scos din luptă în ultima 
săptămînă 132 de militari 
ai armatei de ocupație 
sud-africane din Namibia, 
relevă un comunicat al 
organizației, dat publici
tății la Harare

CEL PUȚIN 30 DE PER
SOANE și-au pierdut via
ța și 14 au fost date dis
părute în cursul inundați
ilor recente din Thailanda,

Obiectivele politicii interne și 
externe a Afganistanului 

poporul să aibă posibilita
tea să-și edifice o viață 
nouă în pace și libertate
— a declarat Najibullah, 
secretarul general al C.C. 
al Partidului Democratic 
al Poporului din Afganis
tan, într-un interviu •'acor
dat agenției TASS. In ve
derea realizării acestui țel
— a spus el —, Partidul 
Democratic al Poporului 
depune eforturi susținute 
pentru reglementarea cît 
mai grabnică a situației 
create în jurul Afganista
nului.

Referindu-se la sarcini
le principale ale C.C. al 
P.D.P.A. în problemele po
liticii interne, Najibullah 
a relevat că societatea af
gană î.și edifică viața nouă 
pe baza principiilor, echi
tății sociale, democrației 
și progresului.

KABUL 13 (Agerpreș). 
Țelul suprem al politicii 
externe a Afganistanului îl 
Constituie asigurarea cohdi- 
țiilor necesare pentru ca

. relevă un ultim bilanț al 
Ministerului de Interne din 

I această țară, citat de a- 
gențiile AP și France Pres- 
se. Inundațiile au provo
cat pagube însemnate în 
provinciile Uthai Thani, 
Ratchaburi și Kanchana- 
buri, dar autoritățile nu 
au putut încă să le eva
lueze.

LA 13 MAI, LA GENE
VA A AVUT LOC ședința 
grupului pentru arma
mentele cosmice din ca
drul negocierilor sovieto- 
americane privind arma
mentele nucleare și cosmi
ce, relatează agenția TASS.
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Replică palidă

SPORT® SPORT

Jiul Petroșani vizeazâ 
,,recidiva" în

Astăzi, reintră în aten
ția iubitorilor fotbalului 
cea mai populară competi
ție la nivel național, „Cu
pa României", ajunsă în 
sferturile de finală, Prin
tre competitoare, spre 
bucuria suporterilor din 
municipiul nostru, și li
dera seriei a IlI-a a divi
ziei B, Jiul Petroșani, care 
întîlnește, la 
divizionara A 
Chimia R®' 
yîlcea. Intîl- 
nirea găsește 
echipa antrenată de Gigi „capul de afiș" al acestei 
Mulțescu și Gogu Tonca faze este susținut de două 
intr-o formă deosebită, pe divizionare A — Dinamo 
ultima turnantă a finali- " 
zării obiectivului ei pri
mordial, revenirea în pri
mul eșalon. Meciul, în 
care fotbaliștii Jiului sînt 
datori cu o revanșă, dato
rită acestei confruntări, 
soldată nefavorabil în ga
zonul propriu, în ediția 
trecută, Jiul a retrogradat. 
Va fi deci o luptă deschi
să, fără menajamente, în 
care credem că se vor im
pune luciditatea tactică și 
mobilitatea liniei mediene 
coordonate de Mulțescu, 
incisivitatea lui Vancea și 
Lăsconi. De fapt, 
prin președintele clubului, 
Ștefan Mariș, jucătorii Jiu
lui și-au exprimat dorința 
de a oferi suporterilor o 
binemeritată satisfacție : 
prezența în competiția eu
ropeană a cîștigătoarelor 
de cupe. Depinde numai 
de ei să Concretizeze opieC- 
tivul propus, deci de pres
tația din următoarele 130 
de minute ale sferturilor.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

Alba Iulia,

Cupa Cupelor!
In celelalte meciuri de 

cupă, Progresul Vulcan 
București întîlnește cam
pioana campioanelor Euro
pei, Steaua București, (joi, 
pe stadionul „23 August" 
din Capitală), care 

continuare 
și palmares 
plan național 
Oțelul Galați 
își confruntă 
forțele cu Vic
toria 
rești.

Capitală), 
și-a propus în 
performanțe 
maximal pe 
și mondial ;

Avancronica 
fotbalistică Bucu- 

doar

București și Universitatea 
Craiova.

Mîine, în cadrul divizi
ilor B și C se vor desfășu
ra etapele a XXVi-a, res
pectiv a XX11 l-a. In eșa
lonul secund, cum derby- 
ul municipal și totodată al 
polilor clasamentului se
riei a IlI-a, Jiul Petroșani 
— Minerul Lupeni, a fost 
amînat, suporterii celor 
două combatante se anun
ță interesați de o eventua
lă surpriză la Baia Mare, 
unde Armătura Zalău a- 
runcă o „carte" decisivă 
pentru viitorul său.

In seria a VIII-a a di
viziei C, Minerul Paroșeni 
are un partener dificil, 
CSM Lugoj, victoria i-ar 
asigura însă prinderea pla
sei liderului, dec” credite 
pentru o noi’1'" Investiție 
de speranțe _.,d ne în
doim că Miner ul-Știința 
Vulcan va depăși, acasă, 
Unsprezecele ceferist din 
Simeria. (I, VULPE)

secundă 
indigo", 
suferind

și Tașcă. Repriza 
s-a desfășurat „la 
tabela de marcaj 
alte trei modificări în fa
voarea gazdelor, în min. 
55, 70 și 88 au înscris Pu
rice, Siminiciuc și Tașcă.

PREPARATORUL PE
TRILA — UTILAJUL PE
TROȘANI 6—1 (3—0). Fa
zele de ' joc combinativ, 
desfășurate cu fantezie pe 
o largă arie, au surprins 
apărarea constructorilor de , .
utilaj minier, în prima re- Oaspeții și-au materializat 
priză ; în trei rînduri, în 
min. 10, 15 și 35, portarul 
Epure a fost silit să scoa
tă balonul din plasă, la 
șuturile lui Ghib, Purece

totuși ambiția golului de 
onoare, printr-o lovitură 
de pedeapsă, transforma
ta de Nister.

MINERUL URICANI 
MĂGURA-MINERUL PUI, 
1—0 (0—0). Gazdele au de
marat copios, dar jocul lor 
n-a întrunit calități spec
taculare, de remarcat că 
prima lor fază periculoasă 
s-a consumat abia în min. 
35. Introducerea lui Chiri- 
țoiu, după pauză, în linia 
mediană, a dinamizat fa
zele, de fapt singurul gol 
al partidei este „opera" a- 
cestui jucător, care a „în
tors", în min. 55, întreaga 
apărare adversă, șutind fă-

Vasilis BELDIE

orizont
ră speranță din afara ca
reului mare pentru ulti
mul apărător. Minerii din 
Uricani și-au înscris la 
activ și două „transversa
le", în urma șuturilor lui 
Diniș și Argintaru, dar 
n-au convins. Lipsa a cinci 
titulari și-a spus cuvînțul, 
dar nici cei aflăți în teren 
nu și-au făcut datoria pe 
deplin, astfel că portarul 
Timișan și implicit supor
terii din Uricani au trăit 
spre final emoții nedorite.

* «ie COANDREȘ

Crosul pionierului
Recent, la Deva, s-au 

desfășurat întrecerile fa
zei j udețene a competiției 
de cros, dotată cu „Cupa 
pionierului". Iată rezulta
tele obținute de pionierii 
Văii Jiului la aceste între- 
CCri : categ. 11—12 ani, fete: 
locul II — Vasilica Roșea 
(Șc. gen. nr. 3 Lupeni); 13 
—14 ani : locul III Mâgdă-

lena Bobita (Șc. gen. nr. 3 
Lupeni), locul IV — Lilia
na Șuba (Șc. gen. nr. 1 Pe
trila); categ. 13—14 ani, bă
ieți: locul I — Gabriel
Scorpie (Șc. gen. nr. 2 Uri
cani), calificat la finala pe 
țară, locul II — Cristinel 
Marciuc (Șc. gen. nr. 5 
Vulcan).

AI. TĂTAR

strada Mihai Eminescu nr» 22 
IN CADREAZĂ 

direct sau prin transfer următoarele categorii 
de personal:

■ conducători auto, categorii de conduce
re C-E pentru secțiile auto Lupeni yi Cîmpu lui 
Neag

■ mecanici auto pentru secțiile Lupeni, 
Cîmpu lui Neag

Bl muncitori necalificați pentru secția 
Cîmpu lui Neag.

Condițiile de încadrare ?i retribuire sini 
cele prevăzute în Legea nr. 12/1971 șî Legea 
57/1974.

Personalul încadrat beneficiază de gratui
tate la încălzire termică și chirie pentru lo
cuinței

Relații suplimentare la sediul unității, te
lefon 44594 - 44781.

Mica publicitate
V1ND Dacia 1310, nouă. mele Căpeț Mircea, elibe- 

Informații telefon 44887 rată de Institutul de Mi- 
Petroșani. (8077) ne Petroșani. O declar

VIND Moskvici 412, sta- nulă. (8065) 
re bună. Informație zilnic 
croitoria nr. 1 Bărbăteni 
între orele 7—12, 17—20.
(7956)

VIND casă. Petroșani, 
23 August 30. Informații 
telefon 42837, după ora 20. 
(8071)

VIND motocicletă MZ 
175. Petrila, 8 Martie 57/2. 
(8075)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Anghel 
Constanța, eliberată de UE Valentin, eliberată
Paroșeni. O declar nulă. 
(8073)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gurin 
Dan, eliberată de I.M. Pa
roșeni. O declar nulă. 
(8069)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu-

ANUNȚUR1 DE -FAMILIE

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Avram 
Alin, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (8067)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Maximciuc 
Aurel, eliberat de Institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nuL (8068)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bugher 

de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (8070)

PIERDUT carnet student 
pe numele Pricope Iile, 
eliberat de Institutul de 
Mine Petroșani. II declar 
nul. (8063)

SOȚIA Reghina aduce calde mulțumiri colecti
vului IACMM, precum și tuturor celor care au fost 
alături la încercarea grea suferită prin pierderea 
celui care a fost un drag sot

CAZAN IONEL (8072)

MARIA, cu durere anunță împlinirea a doi ani 
de Ia moartea fulgerătoare a celui care a fost un 
soț bun

Ing. HOMORODEAN NICOLĂE
Recunoștință celor care îi vor păstra o clipă de 

aducere aminte. (8066)
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