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Ieri a avut loc plenara Comitetului municipal de partid. La plenară au luat parte membrii și membrii supleanți ai Comitetului municipal de partid, membrii comisiei municipale de revizie, activul din do- ' meniul muncii organizatorice, aparatul Comitetului municipal de partid, Consiliului municipal sindicatelor, al Comitetu. lui municipal UTC, tarii comitetelor de și conducătorii de prinderi, ziariști.In cadrul plenarei analizată preocuparea Co
mitetului municipal de 
partid pentru perfecționa
rea muncii organizatorice și 
politico-educative în vede
rea îndeplinirii sarcinilor 
ce ne revin din documen
tele Congresului al XIII- 
lea al P.C.R., din cuvînta- 
rea secretarului general al 

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 
1986. Pe marginea raportului prezentat de tovarășul loan Resiga, prim-secre- tar al Comitetului municipal de partid, au luai; cuvîntul tovarășii Cornel Bololoi, lori Pădureanu, Nicolae Dima, Otto ham, Ilie Păducel, Bîrlea, Ion Predoi, Dragotă, Constantin Iovă- nescu.In spiritul înaltelor exigențe, al indicațiilor și o- 
rien țărilor formulate în cuvîntarea tovarășului

al 
alsecre- partid între-a fost

Abra-Aurelloan

Construcții de locuin
țe în Petrila.

Foto: Al. TATAR
_________________________________I-------------------------------------------------------------------------

Din cronica faptelor de muncă

.(jv.

traducerea în viață a sar-’ cinilor reieșite din apreei. eriie tovarășului Nicolae Ceaușescu, referitoare munca organizatorică politico-educativă, la cesitatea ridicării substanțiale a conținutului acestora la nivelul exigențelor pe care le impun volu- sar- cinilor din etapa actuală a dezvoltării economico-so- ciale.S-a subliniat cu deosebită pregnanță cerința perfecționării și îmbunătățirii activității de conducere, de organizare a întregii activități, de creștere a răspunderii, a spiritului revoluționar de muncă din partea tuturor cadrelor de partid și de stat, a organelbr și organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii.Acționînd în acest spirit, punînd în Centrul activită- , ții lor înfăptuirea indica, țiilor și sarcinilor trasate de secretarul general partidului la recenta nară a C.C. al P.C.R., ganele și organizațiile partid vor reuși să unească și să mobilizeze toate forțele, întregul potențial creator al colectivelor de muncă la realizarea integrală a sarcinilor anului 1987 și ridicarea contribuției Văii Jiului la dezvoltarea și înflorirea continuă a economiei naționale. .

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., plenara a dezbătut în spirit analitic, de angajare și responsabi. litate comunistă marile răspunderi ale organelor și organizațiilor de partid pentru perfecționarea stilului și metodelor de mun- mul și complexitatea că, în vederea afirmării cu pregnanță a rolului lor conducător în mobilizarea colectivelor de muncă, a tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului a înfăptuirea sarcinilor sporite ce le revin din hotărîrile Congresului al XlII-leă al partidului în cel de-al doilea an al cincinalului. In cadrul dezbaterilor s-a subliniat experiența dobîndi- tă în munca organizatorică și politico-educativă, s-au criticat o seaină de neajunsuri și rămîneri în urmă, s-au jalonat principalele direcții de acțiune pentru perfecționarea muncii de partid, pentru realizarea integrală a prevederilor planului econo- mico-social în profil teritorial pe 1987, mai aleș a sarcinii deosebit de mobilizatoare care revine colectivelor miniere — extragerea unei producții 14 020 000 tone huilă.In cadrul plenarei dat expresie angajării me a organelor și organizațiilor de partid pentru
des-a fer-

laȘi ne-

al ple- or- de

Cărbune peste prevederiMinerii de la Cîmpu lui Neag înregistrează ritmuri înalte la extragerea cărbunelui din cariere și mi- crocariere. Prin folosirea intensivă a zestrei tehnice din dotare, prin reducerea timpului de staționare a utilajelor din de lucru și a celor de transport a producției, ei au ridicat la mai bine de 14 500 de tone cantitatea de cărbune livrată peste prevederi în luna decembrie.Paralel cu aceasta, o atenție deosebită se acordă calității producției, prin utilizarea la parametri maximi a stațiilor de conca. sare și exploatarea selectivă a straturilor de cărbune. In felul acesta, avînd în vedere că producția realizată este destinată funcționării termocentralelor,

minerii de aici reușesc să se încadreze și în indicatorii de granulăție și umiditate prevăzuți în contractele cu beneficiarii. De asemenea, în același scop, la punctul de încărcare de la Uricani au fost luate fronturile toate măsurile pentru protejarea de intemperii a producției expediate din cariere și microcariere, pentru livrarea în mod ritmic a cantităților de cărbune prevăzute zilnic. In același timp, în vederea creării condițiilor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan revenite pe perioada următoare, s-a acționat intens la executarea volumului de lucrări la descopertă. Aceasta va a- yeă drept efect asigurarea de noi fronturi de lucru.

Economii de 
energie 

electricăIn această perioadă de vîrf energetic de iarnă, datorită măsurilor prinse, ; unitățile Combinatului minier „Valea Jiului** obțin importante economii de energie electrică, în activitatea de producție. Prin optimizarea fluxurilor-de fabricație în întreprinderile constructoare de utilaje și de piese de schimb pentru utilaj minier, prin folosirea

între-

.. la întreaga capacitate a flu- xurifer de transport a cărbunelui la mine și pre- . parații, de la începutul lunii și pînă în prezent au fost consumați cu 754 000 de kilowați/oră mâi decît prevederile din partițiile de energie trică.
.<

puțin re- elec-
,'A

Cu exportul de utilaje miniere realizatIeri, ile la întreprinderea me a fluxului de fabrica- O contribuție însemna- de utilaj minier Petroșani _ție de către cele mai bune tă la consemnarea acestor avut-o brigă- de Ion Po- Lupulescu de susțineri mi- coordonate de
formații de muncitoriau fost expediate, către formații de muncitori beneficiarii de peste hota- întreprindere. In felul de cesta, au fost livrate, din timp, în acest an, 2300 de pen- tone de grinzi și scuturi , a- pentru susțineri ' mecanizate, două foreze MHS 45, o combină de abataj CA2 CU transportor, 500 de grinzi GSA 1240, cantități însemnate de subansamble și repere pentru alte utilaje miniere.

re, ultimele cantități construcții metalice, contractele încheiate tru anul 1986. In felul cesta, colectivul unității și-a onorat, la toate sortimentele. în expresie fizică, obligațiile contractuale cu partenerii externi.Succesul obținut urmarea organizării este opti-

din, împliniri aua- zile condusela pescu și Ionla secția de niere și cele ____ ____Ștefan Căprici, Ioan Fănic, Pavel Alicu de la secția MAP. ‘ 'De subliniat -că onorarea . contractelor a fost făcută în condiții de calitate ireproșabilă. (S.B.)
IN TOATE COLECTIVELE MUNCITOREȘTI

și pregătirea temeinică a

Muncitori, ingineri și tehnicieni!

MINERI!

. • .-■< • •

producției
Mobilizare plenară pentru încheierea cu succes a acestui an 

anului viitor!

A 7-; ';

Faceți dovada 
înaltei răspunderi 
muncitorești, asi- 
gurînd creșterea 
continuă a pro
ducției de cărbu-
ne ! Aplicați cu 
fermitate măsurile 
din programele de 
dezvoltare a extrac
ției cărbunelui !.

j Acționați cu toate forțele pentru creșterea realizărilor zilnice și ridicarea în-
I tregii activități la cote înalte de eficiență economică I

iată de producția sectoruluijk A inerii din brigada .țațe. aflată în exploatare lui Pavel Bujor, de mâi mult timp; căile < din sectorul VII al de acces intraseră, în ți- minei Lupeni erau, pe la riele puncte în presiune ' ' — așadar, în plus trebuiau efectuate lucrări" de rectificare, pentru că re- dtlctoi-ul, în greutate de peste trei tone, să poată fi adus la suprafață, pentru a fi reparat. Sau a fi înlocuit, după caz. Deci, și îritr-o variantă și în cealaltă, era nevoie, de un volum suplimentar de lucrări.-Dar necazul cel mai' mare era pierderea de timp, scoaterea . din., . ' . I mari :capacități de producție. O altă soluție nu se întrevedea, cel puțin pentru moment. Și totuși......Și totuși, o mină de oameni, dintre cei cunosc „
C.T. DIACONII

începutul lui decembrie, cum se spune, cu abatajul în plin; Randamentele obținute cu complexul mecanizat SMA2 ajunseseră la un nivel superior celor planificate, în așa fel încît se sconta pe o producție suplimentară cu mult mai mare decît cea realizată în luna noiembrie, care fusese doar de 300 de tone. Cînd, deodată... ” .... r., ________......Cînd, deodată, o pie- exploatare a uneisă importantă de la transportor, reductorul, s-a defectat,. In mod normal, aceasta însemna scoaterea din producție a abatajului pe timp mai ..îndelungat, în -vederea remedierii defecțiunii. Situația .devenea mai corn, plicată și din pricină că,
care.tainele*1 funcțio-i plicată și din pricina că,-------------- -—----- ;......................fiind vorba de o capaci- (Continuare in pag. a 2-9)
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Activitatea politico-educativă- 
în sprijinul realizării sarcinilor de plan o

Secvențe economice
I» ..

în transportul feroviarformele specifice respund condițiilor complex,

ge- la

un rol hotărîtor în mobilizarea colectivului la reali- complex, dovedindu_se u- zarea sarcinilor' de plan de tilă mai ales munca politi- revin fiecărei Subunități din că directă cu oamenii, convorbirile organizate la locurjle de muncă, la schimbarea turelor, ocazie cu care lucrătorii feroviari au fost informați cu unele diați 121 la sută, hotărîri de partid și de stat, soluționîndu-se și U- nele probleme ridicate la locurile de muncă.

care ro
din

inițiativă valoroasă
Recent, în cadrul plenarei comitetului de ’partid de la Complexul CFR Pe. : troșani, s-a analizat în- ' tr-un spirit de înaltă exigență preocuparea organe

le .r și organizațiilor de partid pentru perfeeționa- : rea activității politico-educative, în lumina sarcinilor reieșite din cuvîntarea tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, secretarul neral al partidului,Congresul al IlI-lea al oamenilor muncii. întreaga activitate politică desfășurată de către organele și organizațiile de partid, de cele de masă și obștești a fost subordonată răspunderii oamenilor muncii din complex față de îndeplinirea sarcinilor economice. Ia transportul de călători, marfă și asigurarea unui climat de ordine și disciplină, a siguranței circula-- ției..Din raportul prezentat în fața plenarei de către Viorel Svichiu, secretarul comitetului de partid, a reieșit că o formă principală a activității educaționale căreia i s-a acordat atenția cuvenită este înyă. țămîntul politico-ideologic organizat în g3 de cercuri pentru cele 17 organizații de partid, 10 cercuri pen
tru învățămîntul de masă 
al sindicatului și ăl ODUS și 3 pentru învățămîntul politic UIT.C. ^latorită sferei largi de cuprindere, invâțămîhtului politic i s-a asigurat un caracter de masă., iar problematica abordată de cursanți cadrul studiului a însușirea temelor tute, contribuind măsură sporită la tarea conștiinței și ponsabilității re a comuniștilor, a celorlalți lucrătoriIn activitatea educativă de masă un accent deosebit s-a pus pe

La cantina I.M. Uri- j 
câni zilnic se pregăteș
te hrana caldă servită 
minerilor înainte de in
trarea în șut.

l oto; Gh. QLTEANU |

,i în mijlocit dezbă. într-o dezvol- a res- rcvoluționa-ceferiști, politico-

V

V
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complex. Pe cele 11 luni din acest an, indicatorii Ia tone expediate au fost realizați în proporție de 94 Ia sută, la călători expe- ‘' '' rulajulvagoanelor de marfă 97,2 la sută, viteza comercială a trenurilor de marfă 102 la sută. Regularitatea circulației trenurilor de călători a fost realizată înțr-o proporție de 97,5 la sută, iar a celor ele marfă de95.8 la sută, productivitatea locomotivelor a fost de101.8 la sută, iar staționarea vagoanelor la încărca- re-descăreare s-a redus,________  . ._. ăcett indicator fiind reali- muncii politice au fost ju- zat într-un procent de 99,1 dicios și' eficient folosite pentru educarea și conști- mai dede

Constructorilor din gada nr. 20 Petrila treprizei construcții taje le revine sarcina de a realiza în anul viitor 526 de noi apartamente, ceea ce înseamnă, de fapt, dublarea sarcinilor de plan în comparație cu -acest an. Preocupate de găsirea unor soluții pentru intensificarea ritmului de lucru și respectarea riguroasă a graficelor fizice, pe obiective, cadrele tehnice conducerea brigăzii 20 hotărît, printre altele,

bri- 
An-a mon-

din au or-

ra Un ritm de descărcare și de aprovizionare mai o- 
perativ, care ne va permite să construim cel puțin două blocuri de locuințe pe lună".Iată deci, o inițiativă valoroasă, care dovedește spiritul gospodăresc, faptul că acolo unde există preocupare, pot fi găsite solu. ții adecvate pentru asigurarea aprovizionării ritmice cu materiale a formațiilor de lilcru, pentru realizarea la termen a obiecti-

ganizarea unei rampe destinată descărcării prefabricatelor. In incinta I.M. Petrila, pe una din liniile triajtuui căii ferate, au și Început lucrările de amenajare a rampei. „întreruperile livrărilor , de prefabricate, ne-a spus tovarășul Valentin Chira, șeful brigăzii 20, au fost destul de frecvente în acest an, deoarece transportul se face cu mijloace auto. Prin oi ganizarea transportului pe CFR și a rampei dinincinta minei, vom așigu- velor de investiții,
Viața de partidInvățămîntul politico-ideologic, informările politice din adunările generale și celelalte forme ale

entizarea oamenilor ales în organizațiile partid de la Atelierul zonă, Depou nr. 4, Revizie nr. 3, Mișcare nr. 1, RCM, Recepție și CED—TTR. Nu în aceeași măsură au acționat birourile organizațiilor de partid de la Mișcare nr. 2, Revizie nr. 1 și Depou nr. 5. .Propaganda de partid, munca politică de la om la om desfășurată de Organizațiile de partid, au

, la șuta.Măsurile adoptate în cadrul plenarei . vizează întărirea muncii politice de la om la om, diversificarea și îmbunătățirea în conținut a întregii munci politico-educative, desfășurată de organele șl organizațiile de partid, pentru a contribui cu forță' sporită, la mobilizarea colectivelor de ceferiști la îndeplinirea; sarcinilor economi-.' co-sofiăle pe anul 1987.

VImprovizațiiLocatarii blocului 23 de pe strada Dr. Petru Groza din Petio.șani au intrat în cea de-a doua iarnă de cînd primesc în apartamente agentul termic printr-o „conductă provizorie", care nu este izolată. Alături, la blocul 21, chiar lîngă sediile br’găzilor 60 instalații și 10 construcții a Antreprizei de .construcții montaje Petroșani, o conductă de scurgere a apei a înghețat, nefiind protejată conform proiectului. Ca urmare, locatarii au de străbătut un adevărat ghețuș la intrarea.:și la ieșirea din bloc. In apartamentul 14, de pe scara a II-a blocului 21, conducta

sâ li se pună capăt!scurgere a apei a înghețat, la subsol, devenind inutilizabilă...La blocul 77, din cartierul Petroșani Nord, lifturile nu sînt puse în funcțiune, deși apartamentele au fost repartizate locatarilor de luni de zile. In locul ușilor, etaj cu etaj, sînt montate niște improvizații de seînduri și cay- capăt, ton presat, care pe alocuri V.S» FENEȘANU j

în întregimeimprovizații lipsei de răs- care dau do- constructorii
nu acoperă golurile.Astfel de se datoresc pundere de vadă uneoriși instalatorii, atunci cînd e vorba sâ finalizeze lucrările ce le-au fost încredințate. Improvizații cărora trebuie să li se pună

_ 1

Trofeul vacanțeitul final este următorul s fete, locul I — Școala ge. ncrală 1 Vulcan, II — Școala generală 3 Lupeni, III — Școala generală 1 Lupeni; băieți, locul I — Școala generală 1 Lupeni, II — Școala generală 0 Petroșani, III — Școala generală 7 Petroșani. (T.S.) ,
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producția sectorului
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vom rezultat, ambițio- Am des-, și atunci
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Răspundere față de
(Urmare din pag I)1 nării complexelor, și-aI asumat riscul. Nu mai făcuseră așa ceva pînă.L atunci — și nici nu auzi- ț seră că alții s-ar fi încumetat să remedieze de- fecțiunea- chiar în subte- i ran. Fără Să mai demonteze, fără să mai transporte reductorul la Su- I prafață, în atelier. Deci ! fără să se mai parcurgă . traseul dificil, prin gale. J fii presionate. Deci, fără pierderea de timp pe care o presupunea un asemenea itinerar.Fovestește maistrul Eugen Vieru, unul dintr.e cei patru care au îndrăznit să e- fectueze, în premieră, a- ceastă attt de vitală „o- perație" în subteran: „Im-(.

™âmMANIFESTĂRII. In ci- • ciul „Săptămîna educației materialist-științifice", în perioada 22—28 decembrie, - îți căminele muncitorești ale tineretului, precum și în cadrul așezămintelor de cultură au loc acțiuniț politico-educative, cu par- I ticiparea brigăzilor de răs. I pindire a cunoștințelor l științifice. Se . desfășoară

In sala de sport de la Liceul industrial din Vulcan a avut loc, în 22 și 23 decembrie, tradiționala competiție de handbal dotată cu „Trofeul vacanței" organizată de . Consiliul municipal al organizației pionierilor. După două zile de întreceri, clasamen-
TELEX TELEX •TELEX

prcună cu colegii mei Augustin Pi'șcureanu și Gri. gore Cornea și cu corn bai- nierul complexului, Ion Dorofte, ne-am apucat de lucru. E drept, la început aveam cu toții emoții. Nu era deloc ușor, pentru că țiu mai făcuserăm așa ceva. Unii dintre cei care au aflat de intenția noas, tră nu credeau că ajunge la vreun Asta parcă ne-a nat și mai mult, chis reductorulam înțeles că se poate.-..".Au urmat opt ore de muncă Pinionul

» .>timent care îl încercau mai ales cei din jur, pentru că „echipa celor patru" era convinsa de succes. încredere confirmată în momentele de mare tensiune, cînd complexul a fost repornit. „Funcționare fără reproș" a fost' „diagnosticul" minerilor din schimbul respectiv al brigăzii Iui Pavel Bujor. Iar cei patru eroi au mai zăbovit cîte- va ore bune, pentru a asculta „ritmurile" utilajului.Roadele acestei ini- țiative sînt, fără îndoială, evidente : . o capacitate de producție a fost repusă în, exploatare în numai 8 ore,

cum să spunem, o bătaie mult mai lungă decît rezolvarea, rapid, a unei situații dificile. Și o desprindem din cuvintele aceluiași interlocutor, maistrul Eugen Vicru : „Am înțeles, atunci cînd complexul a pornit și a funcționat cum trebuie, că important este, în profesiunea noastră, să ai curajul și răspunderea, 
de a îndrăzni să faci cevacare nu s-a mai făcut pînă atunci. Noi am mers, cum se spune, pe o cale nebătătorită. Și dacă ne-am poticnit, asta fost și pentru că am vut încredere în forțele noastre, am dorit din tot sufletul să contribuim la

încordată. . de atac— piesa care provocase defecțiunea — a fost schimbat. Desigur, nu a fost deloc ușor, incertitu- cu mult mai repede decît repunerea, mai devreme,dinea încă nu se risipise, în soluția „clasică". Sem-pînă în ultima clipă. Sen- nificația inițiativei a unei capacități de pro- are, ducție în funcțiune".
dezbateri, expuneri, mese flstice, filme de desene rotunde care abordează animate, iar linitățițe cola merciale vor deschide puncte de desfacere a duiciuri- lor și jucăriilor. (Al. H.)terne de educație și care participă, în principal, tineri. (Al. H.)ORAȘUL COPIILOR. Duminică, în toate localitățile municipiului, se deschide „Orașul copiilor", tradițional loc de întîlnire a celor mici cu bucuriile iernii și ale vacanței. Pînă în ziua de 18 ianuarie, copiilor li se vor prezenta, în acest feeric cadru,'programe ar-

Jsiguranță —• prilejul unor- lecturi plăcute. (A.T.)SUPLIMENTARE. De la stația CFR Petroșani sîn- tem informați că în această perioadă, pînă în data de 5 ianuarie 1987, trenu- . rilor accelerate care cir. jSpcctacoîTe- cula Pe distanța București- •• ’ — Deva și retur li s-au
ALMANAH. O noutate de ultimă oră. în chioșcurile de difuzare a presei : almanahul „T. ' . . .ditat de revista „Tribuna". Sumarul bogat și atractiv, a^,ă^ga,t cite ,un Vagon de reunind pagini din viața și activitatea slujitorilor Thaliei, ai celei de-a 7-a arte și vedetelor de muzică ușoară, va oferi — cu

călători, iar trenurilor personale le_a fost suplimen. tat numărul de vagoane de poștă.CHEI. In apropierea complexului cooperativei „U-

Ancheta agenției internaționale de presă Associ- , ated Press l-a desemnat pe fotbalistul argentinian Diego Maradona drept . cel mai bun sportiv al anului 1986. Maradona a totalizat 70 puncte, fiind urmat de Mike Tyson (Box) — 41 puncte, Ivan Lendl (tenis) — 38, puncte, Greg Nonhan (golf) — 37 puncte, Serghei Bubka (atletism) — 35 puncte, Greg Lemond (ciclism) — 34puncte, Alain Prost (automobilism) — 25 puncte, Boris Becker (tenis) — 19 puncte, Said Aouita (atletism) — 12 puncte.

înaintea ultimei runde, în clasament conduc Ligia Jicman, Smaranda Boicu și Gertrude Baumstark, cu cîte 8 puncte.
- ☆ elvețiană desfășurat meci in-

☆ arundă republican 
de la So_

In penultima campionatului feminin de șah vata, Smaranda Boicu a în- .vins-o pe Nadejda Mites- ! cu, Ligia Jicman pe Cristina Bădulescu, Marina Po- gorevici Makropoulos a pierdut la Cristina Stanca, iar Gertrude Baumstark a cîștigat la Eleonora Gogîlea. Partidele Mariana Ioniță — Viorica Iones- cu și Edith Cosma — Angela Cabariu s-au încheiat remiză.

In localitatea Gumligen s-a cel de-al doilea ternațional amical dintre selecționatele masculine de handbal ale României și Elveției. Handbaliștii români au terminat din nou învingători, de data a- ceasta cu scorul de 22—17 (10-9).In primul joc, disputat cu o zi în urmă la Hor- gen, echipa României a cîștigat cu scorul de 20—14 (11-6).
In sala „Universiada" din Sofia începe astăzi cea de-a 28-a ediție a Balcaniadei masculine de baschet, la care participă echipele Greciei, Iugoslaviei, României și Bulgariei. , ;Din lotul selecționatei române fac parte, printre alții, Cernat, Ermurache, Vinereanu, Netolițchi, Bră- nișteanu, David și Dan Niculescu.

(Agerpres)a trcrupînd alimentarea cu ț- de apă potabilă la nivelurile Ichei. Păgubașul este invi- superioare, instalatorii, tă- I răgănează reparațiile, dînd • . Constructorii refuză reparațiile. Cine rezolvă, totuși, problema apei potabile pen. tru

nirea" din Petroșani, fost găsită o legăturătat la administrația ziaru- i . ,lui nostru să-și recupereze vina pe constructori, cheile pierdute. (V.S.)Bucu- s-au lună zona
1 I 
ITARAGANARE. ria locatarilor care mutat în urmă cu o în blocul nr. 3 din centrului civic al orașuluiLupeni a fost de scurtă durată. La parter, unde se află spații comerciale care n-au fost finalizate o- 

data cu apartamentele, au înghețat conductele, în-
Rubrică realizată de 

C. TOMESCU

locatari ? (V.S.)
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r CURIER JURIDIC « CURIE RJURIDIC~|
I_______  ______ '
Răspunderea materială a persoanelor încadrate în muncă (II)In ediția trecută a ,.Curierului juridic" se scria despre răspunderea materială ca formă a răspunderii juridice, despre natura și funcțiile acesteia, precum și despre prima condiție care angajează a- ceastă formă de răspundere: fapta ilicită a persoanei încadrate în muncă. Vom analiza, pe scurt, celelalte condiții ale răspunderii materiale: prejudiciul (paguba) cauzată unității, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu, vinovăția persoanei încadrate în muncă.Prejudiciul constă în diminuarea _ patrimoniului u- nei unități ca urmare a conduitei ilicite a persoanei încadrate la unitatea păgubită Și în legătură cu muncă sa. Persoanele încadrate în muncă răspund, de regulă, pentru pagubele produse direct avutului obștesc al unității. Pentru a opera răspunderea materială este necesar ca prejudiciul să fie material, e- fectiv, direct, real și actual. Numai întrunind cumulativ aceste caractere paguba poate atrage răspunderea materială. Dreptul nostru consacră principiul reparării prejudiciului numai prin echivalent bănesc, pe baza procedurii execuționale regle
Aplicarea normelor de protecție a muncii implică 

Ordine și disciplină la fiecare loc de muncăîntreaga activitate destinată protecției muncii are ca scop cunoașterea sem ruf c iți ’• j, nc h r din acest important domeniu, contribuind permanent la formarea unei conștiințe înaintate exprimată în 
practica economică prin comportamentul și atitudinea fiecărui om al muncii. Doar în acest fel se creează o atmosferă de ordine și disciplină tehnologică, de responsabilitate mo- ral-profesională, . contribuind la securitatea muncii, la apărarea valorilor umane și materiale. Procesul de modernizare " a mineritului prin mecanizare, tehnici și tehnologii de mare randament, face necesară o continuă atenție față de normele de protecție a muncii. Deși se întreprind în unitățile miniere multe forme și metode de cunoaștere a NDl’M mai sînt cazuri izolate de încălcare a lor. Iată doar două situații care evidențiază că este necesară o permanentă atenție în activitatea de protecție a muncii.La mașina de extracție 
de la mina Valea de Brazi unul dintre mecanici era

GRAȚIAN DOLCA, Vulcan : Aț; omis să ne scrieți locul de. muncă, pentru a putea verifica cele relata, te și cînd s-a aplicat măsura semnalată. Ne,așteptam și la aprecierea dacă vă considerați vinovat sau nu. Totuși, aveți dreptate, trebuia să vi se comunice în scris măsura luată, așa cum prevedea Legea 1/1970.VALENTIN PADURARU, Vulcan : Conform Legii 

mentate de legislația muncii, fiind inadmisibilă repararea în natură, prin predarea altor bunuri e- chivalente cantitativ și calitativ. Evaluarea pagubelor se face luîndu-se în considerare prețurile în vigoare la data producerii pagubei, iar în cazul în care nu se poate determina această dată, se vor lua în considerare prețurile
•••••••■•■•■•••■••••••■■■■■•■•■■■••■■••••«••■•■•■•■••■••I

CABINET DE DOCUMENTARE

în vigoare la data constatării ei.Pentru ca răspunderea materială să fie angajată nu este suficientă existența unei fapte ilicite a persoanei încadrate, săvîr- șită cu vinovăție, în legătură cu munca sa și a u- nui prejudiciu pentru unitate, ci, după cum este și firesc, este necesar ca între faptă și prejudiciu, .să existe o legătură de Ia cauză la efect.Pentru existența râs-,punderii materiale maitrebuie ca persoana încadrată în muncă să fi acționat cu . vinovăție care este expresia unei stări subiective, constituind a- titudinea psihică a persoa

Zaharia Ion. Este o muncă ce solicită atenție, o necontenită atenție și cuhoș-: tințe profesionale în dozarea vitezei chiblelor. In 14 aprilie, în acest an, Zaha- ria Ion nu a corelat viteza de mișcare a chiblei nr. 1. In care se aflau 4 muncitori, la traversarea podu- i'ilot de siguranță. Cmnple- mentătă și cu viteza excesivă cu care circula chibla nr. 2, chibla nr. 1 s.a lovit de pod, provocînd un accident grav. La producerea accidentului a concurat și culpa victimelor care au ignorat normele de protecție a muncii, ureîn- du-se mai mulți decît prevedeau instrucțiunile tehnice și neasigurîndu-se eu centurile de siguranță. Pentru fapta lui, Zaharra Ion a fost condamnat la 5 ani închisoare, beneficiind însă de clemența Decretului 185/1986. Dar aspectul eficienței întregii activități de cunoaștere și respectare a normelor de protecție a muncii este o problemă care arată că la mina Valea de Brazi mai este loc pentru educația oamenilor muncii în spiritul ordinii și disciplinei.
Poșta paginiinr. 5/1973, chiria pentru locuință se stabilește potrivit cu: tariful de bază, gradul de confort al locuinței, suprafața locuibilă și a dependințelor, precum și retribuția tarifară lunară său pensia chiriașului. Se aplică majorarea chiriei pentru suprafața locuibilă excedentară, precum și în 

nei încadrate, autoare a faptei ilicite păgubitoare, față de acțiunea ori inacțiunea ei și de consecințele acesteia, în ultimă analiză fată de interesele societății. Răspunderea materială a persoanelor încadrate există indiferent de formele vinovăției: intenția directă sau indirectă; ușurința și neglijența sau de gradele acesteia.
In dreptul muncii nu se poate concepe, prin ipoteză, „culpa comună" a persoanei încadrate și a unității păgubite la producerea prejudiciului deoarece, în realitate, culpa unității reprezintă vina altei sau altor persoane încadrate în muncă. Dovada atît a vinovăției persoanei încadrate, cît și a celorlalte condiții care atrag răspunderea materială stabilită prin decizia de imputare, revine, în caz de litigiu, u- nității care a emis-o. In cazurile în care se produc' lipsuri în gestiune, actul de constatare creează o prezumție de culpă în sarcina gestionarului, căruia îi revine obligația de a face, dovada contrară.

Un alt caz, cu consecințe mai puțin grave, s-a petrecut la I.M. Dîlja, în 22 ianuarie 1986. Fără a a- ve.a calificarea necesară, instruirea și autorizația pentru funcția de mecanic, lăcătușul Mîț Victor mane, vra locomotiva electrică. Era un amator. în: domeniu. Astfel l-a accidentat pe muncitorul Negru Tudor, provoeîndu-i fractura ambelor gambe. Pentru vindecare au fost necesare 120 de zile îngrijiri medicale. Fiind vinovat de să- vîrșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și de nerespectarea normelor de protecție ă muncii, Mîț Victor a fost trimis " în judecată, bene, ficiind, și el, de Decretul 185/1986. Și această situație demonstrează că nerespectarea normelor de protecție a muncii este o consecință a indisciplinei.Aceste două cazuri au semnificația unui semnal de alarmă pentru cei care nesocotesc regulile de protecție a muncii, puriînd in pericol valori umane și materiale.Ioan PERJ i ,'< judecător 
situația cînd venitul mediu țje membru de fartiilie depășește 1500 lei lunar. Față de aceste elemente legea nu face deosebire între chiriașul pensionar și cel încadrat în rnuncă. A- veți posibilitatea să cereți explicații asupra modului de aplicare concretă a chiriei, de. la unitatea specializată.

Ilie ȘERB AN, 
jurist

Potrivit art. 105, alin. 2, din Codul muncii, dacă măsura în care fiecare a contribuit la provocarea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăreia dintre persoane se stabilește proporțional cu retribuția tarifară de încadrare netă de la data constatării pagubei și, dacă este cazul, și în funcție de timpul lucrat de la ultima inventariere a bunurilor. fn situația în care lipsa la inventar depășește cota de perisabilitate a- cordată, cel în cauză nu va putea fi exonerat de plata despăgubirii decît dacă face dovada certă că nu are nici o vină în pro. ducerea pagubei și astfel neregulile nu îi sînt imputabile lui.Codul muncii stabilește in art. 102, alin. 2, situațiile în care, deși s-a produs o pagubă avutului obștesc, nu operează răspunderea materială. Este vorba de așa numitele cauze de exonerare de răspundere. Textul indică, îh' primul rînd, pierderile inerente procesului de producție care se încadrează în limitele prevăzute de lege (norme de perisabilități toleranțe, scăzămin- te etc).In cazul riscului normal este vorba tot de pierderi inerente procesului de producție, dar pentru care nu s-au stabilit ori nu s-au putut stabili, prin acte normative, limitele pierderii. .In numărul viitor ; al „Curierului juridic" vom comenta spețe soluționate de Judecătoria Petroșani în care' conducerile‘t unităților au stabilit cd- ■ rect răspunderea materială și altele în care a fost greșit stabilită. ;
Ghcdrghe IACOB, 

judecător

Pagină realizată la cererea €MVJ cu sprijinul 
Grupei de lucru din Petroșani a Asociației 

Juriștilor

Nu era 
ograda luiIntr-o noapte de august Oagan Nicolae, sudor la IUM Petroșani, venea acasă de la locul său de muneă. Trecînd pe lingă gospodăria anexă a cantinei Cl-'R din Petroșani, unde se auzea guițatul rimătorilor, ș-a oprit. N-a stat prea mult pe gîriduri: a sărit gardul și a luat 2 purcei. Ca din propria-i ogradă. I-a dus la locuința fratelui, său, Oagan Ștefan. Era în 9 august 1986. Dacă i_a mers o dată, și-a spus, îi va merge și a doua oară. Așa că în 11 august a mai sustras din purcei pe care, de această dată, i-a dus 

acasă: Așa a ajuns să fure Oagan Nicolae. Prin sentința penală nr. 892/1986 el a fost condamnat la 1 an Închisoare, cu executarea prin moacă corecțională, pentru săvirșirca a două infracțiuni de furt din a_ vutul obștesc.
SpeculăPrin sentința penală nr. 813/1986 a Judecătoriei Petroșani, inculpata Popa

Respectînd legea, 
prevenim pagubelePe măsura creșterii a- vuției obștești, gospodărirea cu permanentă responsabilitate și exigență devine, pentru majoritatea colectivelor de muncă din unitățile socialiste, o necesitate obiectivă. Că este așa, stau mărturie importantele economii obținute de oamenii muncii din toate sectoarele de activitate prin investițiile lor de hărnicie, pricepere și prin lupta declarată împotriva risipei, a oricărei alte știrbiri provocate avutului obștesc. Din păcate, însă, mai sînt unele colective de muncă în care se produc pagube — unele însemnate — de către acei membri ai lor care, în exercitarea atribuțiilor lor de serviciu, se complac intr.un simulacru de legalitate. Prin actele lor lipsite de răspundere ei favorizează sau prilejuiesc producerea de pagube din partea unor elemente necinstite (din același colectiv sau din afara lui).Un exemplu semnificativ : prin sentința penală nr. 783/1986 a Judecătoriei Petroșani, conducătorul auto Ioan Matei, de la SUCT Petroșani, a fost condamnat, pentru înșelăciune în dauna avutului obștesc, la un an și șase luni închisoare și obligat la plata unor despăgubiri, în sumă de peste 7000 lei. In sarcina lui s-a reținut încasarea de retribuții ne. cuvenite pe baza unor acte de transport fictive :— prin înscrierea unor curse neefectuate — și ridicarea, cu aceleași acte plăsmuite a cantității de" 310 litri de benzină corespunzătoare acestor curse. Ceea ce se cuvine a fi bine înțeles este faptul că atît infracțiunea cit și pagubele produse n-ar fi fost posibile dacă subinginerul Constantin Dumitru, înainte de a

DIN I N S T A N Ț ĂElena a fost condamnată la 1 an Închisoare, cu suspendarea pedepsei, dispu- nîndu-se, totodată, confiscarea în folosul statului a sumei de 24 728 lei. S.a reținut că în 8 august 1986 a venit din localitatea Novaci la Petroșani, în piața agroalimentară, pentru a vinde 450 kg brînză de oi. Deși administrația . pieții i-a comunicat prețul de mercurial (42 lei kg), inculpata l-a ignorat și a vîndut întreaga cantitate cu 60 lei kg. ’Fapta constituie infracțiune de speculă prevăzută și pedepsită de art 7, al. 2 din Decretul 96/1983.
Consecințele 

neglijenței 
în educațiePrin vara acestui an,minorul Vass Elek dinLupeni a vizitat-o pe sora lui, Lucia, care locuia tot în oraș. Din vorbă in vorbă el a aflat că Sirb Petru, toț din Lupeni, are o mare 

confirma actele de transport prezentate de către inculpat, ar fi verificat realitatea datelor înscrise în ele. Asemenea operațiune constituia obligația legală de muncă. Este un caz tipic de conduită profesională neconformă cu legea și căreia nu-i lipsește nimic din ceea ce o poate caracteriza ca • iresponsabilă : o slabă conștiință moral-juridică și un simulacru de realizare a unei îndatoriri elementare ce deschide cîmp larg comiterii unor fapt? păgubitoare pentru avutul obștesc.Dar cazul relatat mai are și o altă fațetă, ce ține de etica profesională și de echitatea socialistă. Și care ridică semne de întrebare (rămase fără răspunsuri din moment ce unul dintre protagoniști, . subinginerul Constantin Dumitru, a scăpat „basma curată", deși așa cum ' s-a văzut, a avut un rol hotă- rîtor, prin modul cum și-a îndeplinit atribuțiile de muncă, la producerea pagubelor). Intr-adevăr, dacă a-ți face datoria înseamnă a respecta obligațiile legale de serviciu, reprezentînd acel minimum de prestație care să acopere părticica de responsabilitate ce revine fieeărui membru din diviziunea socială a muncii, atunci nu este echitabil ca o prestație efectuată de mîntuială sau formal (în speță, confirmarea Unor acte neverificate în prealabil) să dea drepful de retribuție din moment ce' aceasta nu-șî mai are corespondentul în realitate.In această situație cel ce nu-și face datoria, privită cu exigență legală, reprezentînd minimum . de !• p< ISa >ilitat s >i rlă - 
dă mai puțin colectivului 
decît i se cere și primește 
mai mult decît dă, ceea ce, evifîent, este inechitabil.contravenind principiilor socialiste de retribuție.

David M AMU. 
jurist

sumă de bani ținuți într-o valiză. Cei doi frați _ s-au însuflețit dintr-o dată: în 23 iulie 1986 s-au oferit.să_l ajute în gospodărie.»Dar S.P. nu era acasă. A- tunci Vass Elek, ' folosind o cheie potrivită, a intrat în casă și a sustras valiza. Au deschis-o într-o pădure din apropiere și-au găsit 23 000 lei și Un cartuș de țigări ,(Kent“. Au luat banii și țigările și le-au dat tatălui lor care, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a îngropat . „prada" odraslelor. O astfel de atmosferă „educativă" era în faHțiilie... Sesizate relativ repede, organele de miliție au descoperit cu operati- vitate autorii. Insă banii și țigările nu s-au mâi găsit... Judecătoria Petroșani a dispus, prin . sentința nr.. < 819/1986, internarea minorului Vass Elek, timp de 3 ani, îritr-o școală specială de muncă și re-. educare, deoarece a să- vîrșit infracțiunea de furt calificat în paguba avutului personal, prevăzut și pe-" depsit de art. 208, 209, lit. „a" și „g“, din Codul penal.
Napoleon FLOREA, 

judecător ■ ’ ' •
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Plenara C.C. al PX. BulgarIX.lea cincinal — transmite agenția BTA. Au fost adoptate, de asemenea, sta
Schimb de mesaje 
româno-iugoslavBELGRAD 24 (Agerpres)— Din partea tovarășului > Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre- 

. ședințele Republicii Soci
aliste România, au fost transmise tovarășului Milanko Renovița, președintele Prezidiului C.C. Uniunii Comuniștilor Iugoslavia, un salut dial, precum și cele bune urări de pace,

al din cor- mai progres și prosperitate popoarelor iugoslave prietene.Mulțumind, tovarășulMilanko Renovița a adresat tovajășului Nicolae Geaușescu un cald salut tcvărășesG, cele mai bune urări de sănătate și pute-

re de muncă în ampla tivitate pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, iar poporului român prieten urări de noi succese pe calea l progresului și dezvoltării mul. țilaterale a României socialiste.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Milanko Renovița, a tovarășei Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al UGSR, care, în fruntea unei delegații sindicale, a efectuat o vizită de prietenie și schimb de experiență în RSF Iugoslavia.

SOFIA 24 (Agerpres). —Plenara C.C. al P.C. Bulgar a aprobat Direcțiilefundamentale ale proiec- țutul de principiu și propunerea privind crearea unei noi structuri econo-tului planului de stat, de dezvoltare tehnico-șțiinți- fică și social-economică aR.P. Bulgaria în cel de-al mice.

MANILA

Propuneri ale 
Frontului Național Democratic

„Războiul porumbului41 
între Piața comună și S.U.A.BRUXELLES 24 (Ager- nu ar conveni Pieței "preș). — In rîndurile repre- mune. ; . \zentanților țărilor Pieței Pe de altă parte, se comune, reuniți la Bruxelles pentru a examina e- voluțiile „războiului porumbului11 între CEE și SUA se. menține incertitudinea, relevă agențiaANSA. Motivul îl constituie faptul că Administrația americană nu a confir- Piața comună a lăsat mat, dar nici nu a infirmat zvonurile potrivit cărora Casa Albă ar fi respins cererea „celor 12“ de a continua tratativele și a amina cu o lună adoptarea vreunei hotărîri ce

co
. ; relevă că „cei “12“ au hotă- rît să nu adopte inițiative pentru moment și, mai a- 

les, să nu ia măsuri de retorsiune la o eventuală limitare unilaterală din partea americană a importurilor din CEE. Totuși, '------- - >*--*• săse înțeleagă că în cazul în care cererea nu îi va fi satisfăcută ar putea răspunde printr-o limitai^ a importurilor din SUA la unele cereale.MANILA 24 (Agerpres). — In cadrul întîlnirii de la 23 decembrie dintre reprezentanții guvernului filipinez și cei ai Frontului Național Democratic au fost examinate măsurile de alcătuire a unei a- gende în vederea negocierilor programate pentru 6 ianuarie, informează agențiile China Nouă și UPI.Frontul Național Democrație a propus participarea; Partidului Comunist intr-un guvern provizoriu de coaliție, care să organizeze alegeri în vederea formării unui guvern permanent, elaborarea unei noi

constituții, închiderea bazelor militare americane din țară, o reformă „autentică și globală" a fondului funciar, desființarea forțelor paramilitare, anularea tuturor legilor represive emise sub vechiul re. gim. Propunerile prezentate de guvern includ un program pe termen scurt de refacere economică și un pachet de reforme economice și sociale.Potrivit agențieiîn cursul sesiunii, reprezentanții guvernului au insistat ca orice schimbări interne să aibă loc în cadrul. unei noi constituții.

Portavioane cu propulsie nuclearătarea cursei înarmărilor, pentru destindere și pace. După cum a precizat un purtător de cuvînt, citat de agenția Associated Press, aceasta va permite flotei de război a SUA în activitate navale pînă anul 2000.

In localitatea Chongjin, din nordul R.P.D. Coreene, a intrat în funcțiune o termocentrală, care va furnica energie electrică atît unor consumatori locali, cît și complexului side- vine energiei hidraulice și|U rurgic Kim Tchaek. In 1990 circa 10 la sută — gazelor/ ’ producția de energie elec- fi de 100 miliarde kWh, o„ dată cu intrarea în funcțiune a noi unități energetice care pun în valoare sursele locale. In prezent, funcționează mai multe centrale electrice de mari dimensiuni, cum ar fi cele de la Pukchang, Phenian și Ghongchon. De asemenea, în ultimii ani s-au construit numeroase > hidrocentrale, inclusiv de dimensiuni mici și medii. Numai anul acesta asemenea hidrocentrale au început să alimenteze peste 20 de orașe și districte.
•ie

La începutul anilor '80, ponderea energeticii în cadrul produsului național brut al Angolei era de 25 la sută. Accelerarea dezvoltării energeticii constituie una dintre principalele sarcini în domeniul e- conomiei, stabilite la Congresul al II-lea al MPLA— Partidul Muncii, care a

avut loc în decembrie 1985. Recent, în cadrul balanței energetice și de combusti. bili a țării, ponderea petrolului depășește 80 la sută, peste 10 la suță re-circa 10 la sutăr______ _______ ______ „„ __ naturale.trică a R.P.D. Coreene va In Angola, extracția de1 ■” >- petrol ă început în anulpetrol a început în1969. Se preconizează ca în 1990 nivelul acesteia să ajungă la pe an. 20 milioane tone
St ' -;?

pentru tehnolo- de pe pentru patro. britanică atomică, a
Centrul

gia materialelor lingă Laboratorul cercetări Harwell, nat de Agenția pentru energia elaborat un sistem bazat pe folosirea calculatorului pentru diagnosticarea și rezolvarea problemelor legate de fenomenul de coroziune, transmite agenția Reuter.Prototipul acestui sistem a fost deja verificat ex-a fost deja verificat tensiv și aplicat atît în Marea Britanie, cît și SUA. Realizatorii săi propun, în prezent, înființarea unui club industrial care să finanțeze realizarea unui sistem complet utilizabil permanent în industrie.
in

UPI,

SE ȘTIE CA, uneori, șoferii adorm la volap, ceea ce constituie, de altfel, cauza a numeroase accidente de circulație. Se pare însă că și unora dintre pi- loții liniilor aeriene americane li se întîmplă, u- neori, să ațipească... Cel puțin aceasta este concluzia unei anchete întreprinse de un cercetător de la Universitatea Harvard, specialist în probleme ale somnului și organizării muncii. Potrivit afirmați- I ilor sale, acest lucru s-ar întîmplă mai frecvent pe • rutele comerciale de distanță lungă și în perioade în care avioanele zboară la mare altitudine, pe culoare puțin frecventate și cînd rămîne „treaz11... pilotul automat.

POPULAȚIA ce locuiește în zonele din apropierea vulcanului Kilauea, dinHawaii, a primit permisiunea de a se întoarce la locuințele proprii, după ce fluviul de lavă a încetat să erupă din crater. Șuvoiul de lavă și-a întrerupt înaintarea spre ocean și a început să se răcească. O- ficialitățile locale au avertizat însă că nu este exclusă posibilitatea declanșării unei noi erupții.HOTELURILE „Moscova11 și „Ucraina11, unele dintre cele mai mari din . capitala sovietică, au fost conectate la un centru de calcul hotelier. Ordinatorul se va ocupa de acum înainte de rezervarea locurilor, de evidența călătorilor, de calculele legate de încasări. Specialiștii so_

WASHINGTON 24 (A-gerpres). — Ministerul A- părării al SUA a anunțat că, anul viitor, va' debloca fondurile necesare ; construirii a două noi portavioane cu propulsie nucleară, măsură contrară cererilor opiniei publice ame- iicane și internaționale de a se acționa pentru înce-
memento

gramarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
să mențină15 grupuri dincolo de

♦ KABUL 24 (Agerpres). — In cadrul unei ședințe a prezidiului Consiliului Revoluționar al Republicii Democratice Afganistan, secretarul general al C.C. al Partidului Democratic al Poporului, Najibullah, a fost ales președinte al Comisiei pentru elaborarea proiectului noii Constituții a țării, informează agenția Bakhtar.timp și de eforturi în ser- din Paris au fost sustrase virea turiștilor. Pentru vi- șase picturi purtînd sem- itor se are în vedere ex- nătura lui Edouard Vuillard, artist post-impresionist francez care a trăit între o anii 1868—1940, cunoscut ca membru al grupului din care făcea parte și Pierre Bonnard. Valoarea lucrărilor dispărute se ridică,
tinderea acestui sistem la toate hotelurile din Moscova, ceea ce va duce la mai rațională utilizare capacității de cazare sezoanele de vîrf.VAMEȘII aeroportului internațional din Atena au potrivit primelor apreci- descoperit și confiscat șase kilograme de . heroină pură. Drogul, valorînd pe piața ilicită a stupefiantelor 500 000 dolari, era disimulat în bagajul unui pasager, care a fost arestat.UN VAS al flotei merciale a Indoneziei a_a .scufundat la 128 kilometri se afla ®xPPse
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FILME .PETROȘANI — 7 No
iembrie: Omul păianjen se întoarce; Unirea; Ac- ' țiunea Autobuzul: Paria, 
gul: Păcală, I—II,PETRILA: împușcat în spate.LONEA: Toți au talent.VULCAN — Luceafărul; Septembrie.

LUPENI — Cultural ; Șapte băieți și o ștrengăriți.URICANI: PrințesaTana.

20,0020,2020,35
TVTelejurnal.Viața economică.Istoria la viitor — documentar sinteză (color).21,00 Invitație în studiourile Radiotele- viziunii. * (color).Invățămîntul și pregătirea cadrelor înalt calificate, (color).Telejurnal, închiderea programului. .
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eri, la peste un milion de dolari. Alte patru picturi care decorau teatrul au fost lăsate la locul lor, Iii mod inexplicabil, de către răufăcători. Unele dintre operele lui Edouard Vuillard — care a decorat mai multe teatre din Franța —
vietîci apreciază că dispe- vâți.cei izarea electronică va permite realizarea unei LA TEATRUL de co.importante economii de medie „Champs-Elysees"

est de Singapore. Vasul pă- muzeu „D Orsay , deschisrăsise portul indonezian recent, precizează agențiaSurabaji, îndreptîndu-se Associated Press,spre Singapore. Toți mem brii echipajului au fost sal.

„O CONFRUNTARE PERICULOASĂ”„Actualul sistem monetar Și financiar internațional creează, pentru, economiile in plină formare și fragile ale țărilor în curs _ de dezvoltare, situații intolerabile. Țările lumii a treia asistă la adevărate acte de destabilizare si la .........un transfer fraudulos al. . bogățiilor lor care au loc în numele raționalizării economice și al ordinii stabilite. Trebuie denunțate, în egală măsură, supradimensionarea exagerată a datoriei externe a „lumii a treia", cauzată de creșterea dobînzilor la credite, precum și instituțiile fi-

nanciare mondiale care' promit să rezolve problemele financiare grave ale țărilor în curs de dezvoltare fără să acționeze îm.
cearcă să iasă din această de lucruri este situație de blocaj printr-o serie de inițiative și pro-. puneri, care, însă, nu sînt luate în seamă de partene-

DIN PRESA STRĂINĂ
„EL MOUDJAHID11potriva adevăratelor râdă- rii din nordul bogat. In cini ale răului, adică ' îm- acest sens, problema dato- potriva dobinzjlor înalte, manipulării prețurilor la produsele exportate țările „lumii a treia1', centuăriilui. „Lumea a Ill-a“

,N.R. Eventualele modi, fifcări intervenite în pro-
JȘ Vilii VU

cu sediul în Petroșani,
strada 30 Decembrie nr- IA, 

încadrează de urgență, direct sau prin 
transfer :

fochist, autorizat prin ISCIR Sibiu, 
pentru 
siune

cazane cu abur de medie pre-

Condițiile de încadrare șî retribuire sînt 
cele prevăzute
gea nr. 57/1974, republicată-

Cei interesați se pot adresa la biroul 
personal al cooperativei și la telefon 43251.

de Legea nr. 12/1971 și Le

imposibil sau foarte greu de realizat rambursarea datoriei ex- '-terne. Acesta este un limbaj care pare să nu fi fost înțeles de țările occidentale. Puternica contradicție dintre „lumea a IIl-a“, din ce in ce mai convinsă că singurul front comun o poate scoate din impas, și Occidentul, care înțelege să-și păstreze toate avantajele șî interesele egoiste, poate degenera intr-o confruntare economică de o amploare gravă pentru an-

UN GRUP de mineri din sectorul V aduce mulțumiri și îi urează „La mulți anii11 ■asistentei Ivânoviciu Ema de lâ dispensarul I.M. Vulcan, pentru grija deosebită fată de păcienti. (9523)
PIERDUT- legitimație de serviciu pe numele Lazăr Ion, eliberată de I.M. Pa- roșeni.. O declar nulă. (9525) PIERDUT contract închiriere pe numele Ogrin ( Ioan, eliberat de EGCL Vulcan. II declar nul. (9524)

ANUNȚ DE FAMILIEriei externe a polarizat interesul participănților la de conferința da nivel înaltac- a țărilor nealiniate de ladegajat samblul comunității inter.naționale11.protecționismu-în- și ideea că în actuala stareHarare, Unde s-a 1 111 r —■■■■.... .

FAMILIA ing. Muru Emil mulțumește tuturor 
celor care au fost alături de noi în momentele gre
le pricinuite de pierderea surorii și tatălui.
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