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Promovarea tehnologiilor moderne 
imperativ major pe șantierele 

investițiilor miniereIn lumina indicațiilor din magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recenta plenară a C.C. ăl P.C.R., colectivului întreprinderii de antrepriză construcții și montaje miniere Petroșani îi revin sarcini deosebit de importante pentru dezvoltarea capacităților de extracție și de prelucrare a cărbunelui. Realizarea acestor sarcini impune o preocupare intensă pentru sporirea capacității teii nice de exccu- ție la nivelul antreprizei, îmbunătățirea organizării muncii și extinderea mecanizării principalelor lucrări de pe șantiere, promovarea tehnologiilor moderne, care să clucă la creșterea productivității muncii. De fapt, mecanizarea lucrărilor constituie o preocupare continuă la nivelul con

siliului oamenilor muncii din cadrul întreprinderii noastre. încă de la începutul anului, consiliul oamenilor muticii a elaborat un amplu program de măsuri pentru extinderea mecanizării, promovarea tehnologiilor noi, moderne, ridicarea nivelului tehnic și calitativ ăl producției. întregul colectiv sub conducerea organizației de partid, a fost an- : trenat în înfăptuirea măsurilor stabilite, avînd ca obiectiv îndeplinirea principalilor indicatori .de plan și creșterea productivității muncii. ,, .. / ./.'?',In momentul de -bilanț prilejuit de încheierea primului semestru al anului, rezultatele obținute prin materializarea unui însemnat număr de măsuri din programul adoptat sînt ilustrate cu claritate prin creșterea productivității

muncii cu circa 20 la sută. Care sînt măsurile ce au condus Ia obținerea acestui rezultat ? In primul tind, se cuvine menționat faptul că, pentru mai buna organizare a activității de mecanizare, autobaza proprie de transport s-a transformat în -Uzină, unitate care asigură în prezent mult mai bine activitatea de transport și de Servire cu Utilaje a celor patru brigăzi de construcții și montaje din subor- ilmea întreprinderii de antrepriză. La rezultatele bune obținute pe linia creșterii productivității muncii o influență deosebită a avut-o extinderea- mecanizării lucrărilor grele și
Ing. loan LĂSAT, 

directorul întreprinderii de 
antrepriză construcții 

montaje «liniere Petroșani

Secvență citadină din cartierul I’etroșani-Nord.

COMUNISTUL — vocația dea fi mereu în frunte

Utilajele moderne nu funcționează cu diletanți...
SCHIȚĂ DE PORTRET. Maistrul elec

tromecanic PAVEL BUJOR, conducător 
de brigadă într-unul din marile abata
je complex mecanizate ale minei Lupeni, 
s-a născut in *51, la Bistrița Năsăud. La 
vîrsta de 10 ani părinții îl aduc în Vul
can, unde s-au stabilizat. Așa ajunge la 
școala profesională din Lupeni, iar din 
'71 electrician în marile abataje meca
nizate ale sectorului IV, iar, după ter
minarea Școlii de maiștrii din Petroșani, 
maistru în același măre sector mecani

zat. Dar pentru puțin timp deoarece 
destinul i-a hărăzit o misiune pe cît 

‘ de însemnată pe atît de valoroasă : pro
motor al tehnicii noi în mineritul Văii 
Jiului. A devenit șef de brigadă în sec
torul III, sector care urma să devină, și 
a devenit al doilea mare sector mecani
zat a) I.upeniului și ale cărui abataje au 
fost echipate de la început cu complexe 
mecanizate românești, produse în Valea 
Jiului.

intr-o singură zi,
286 tone de cărbune peste pian 

din cariera Cîmpu lui Neag
Colectivul carierei Cîmpu lui Neag a raportat 

într-o singură zi, luni, 7 iulie ax., o producție de 
2244 tone de cărbune, ceea ce reprezintă 286 tone în 
plus față de preliminar. Acest succes se datorește 
bunei organizări a lucrului și folosirii intensive a ; 
utilajelor din dotare. Printre cei care au contribuit 
la realizarea producției suplimentare se numără mi
nerii, excavatoriștii, forezorii și buldozeriștii din 
brigăzile conduse de Radu Botez, Constantin Toncea 
și loan Bercii.

In aceeași zi, minerii din abatajele întreprinde
rilor miniere Paroșeni și Lonea au raportat, împre
ună, o producție suplimentară de .'MO tone de căr
bune. (V.S.)

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de Dominic Berczi din cadrul 
sectorului I al 1. »i. î’etrila este o formație omogenă 
și harnică. In imagine, schimbul lui Mihai Szasz, î- 
nainte de intrarea în mină.

— Au trecut de atunci 
șapte ani. Intre timp bri
gada ce o conduce comu
nistul Pavel Bujor a ajuns 
binecunoscută nu numai 
Ia mina Lupeni ci în în
treaga Vale a Jiului. Oa
re în mod îndreptățit ?— Știu eu ?! Știu că de șapte ani destinul meu profesional a fost legat nemijlocit de promovarea noilor tehnologii. Am început ca brigadier Ia sectorul III, apoi la VI am lucrat pînă acum un an, de cînd am venit la noul sector VII. Am lucrat cu o suită întreagă de complexe — SNA 1 și 2, CMA-5H, CM A 5 pitic și. sînteni mîndri. că toate-s românești, bune, toate avînd avantajul că sînt adaptabile condițiilor

concrete de zăcămînt. Ceea ce mai știu e faptul că am conceput și realizat la fiecare adaptările necesare și pe măsura reușitelor în întreținerea și exploatarea utilajelor, am obținut și rezultate. Chiar dacă nu au fost spectaculoase, ele probează profesi- onalitatea brigăzii, gradul ei de competență.
— La rîndul nostru știm 

că brigada și-a realizat an 
de an, indiferent de difi
cultățile întîmpinate, sar
cinile, avînd de fiecare 
dată mii de tone de căr
bune extrase , peste plan, 
că s-a numărat mereu

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Producție suplimentarăColectivul de muncă de la întreprinderea de utilaj minier Petroșani raportează încheierea primului semestru al anului cu un fructuos bilanț. Harnicii constructori de mașini au depășit, în prima parte a anului, producția marfă cu 6,6 milioane de lei, li- vrînd, în plus, beneficiarilor, piese de schimb în valoare de 9,2 milioane de lei. De asemenea, un alt sortiment de bază al acti

vității unității — este vorba de utilajul minier — a înregistrat, în același interval de timp, un spor de 264 de tone. .De subliniat faptul că aceste rezultate meritorii au fost obținute, în prin- cipal, prin creșterea productivității muncii, la,acest indicator (calculat pe baza producției marfă) obținîn- du-se un plus de J ,74 la sută. (SB.)
ÎN ZIARUL DE AZI

■ Un om destoinic.
■ Reparații capitale doar pe jumătate ?
■ La Lupeni, noi spații comerciale.
■ Vă informăni.

In pag. a 2-a
■ Secvențe economice.
■ Pentru mineri, în zi de odihnă.
■ Florile mîndriei noastre.

In pag. a 3-a
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Oamenii pe care calatorii nu-i vadActivitatea lucrătorilor de la RCM (Regulatorul de circulație și mișcare) din Petroșani se petrece a- proape.în anonimat. Dacă, pe impegații de mișcare, călătorii îi mai văd din cînd în cînd, pe peron, „dînd liber" cîte unei garnituri, dacă pe lăcătușii de la revizii îi mai pot urmări, chiar de la fereastra vagonului, cum verifică instalațiile vitale ale trenului, dacă pe feroviarii de la întreținerea liniilor îi „întîlnesc", pe traseu, la lucru — ceferiștii de la RCM nu a- par în raza lor vizuală. Și, totuși, activitatea lor este decisivă pentru bunul mers al activității feroviare, secvențele pe caic le vom consemna în continuare fiind, sperăm, concludente în acest sens.■ Vasile, trebuie goale la Lupeni ! Vezi că Petrila stă. Alo, Iscroni, hai cu 344, ..mai repede I Subcetate, numărul 33 e gata!încăperea în care lucrează operatorul, de la RCM este un veritabil „imperiu al comunicației". Se schimbă rapid infor

mații, se-fac apeluri, se dau directive către toate gările, către serviciile de mișcare, Ceferistul de la pupitru este conectat, cu toată competența lui profesională, la pulsul activității feroviare. El urmărește, în același timp, pe întreaga lungime de cale ferată care îi este încredințată, zeci de garnituri de tren. Stabilește priorități, dă decizii pentru ca fluxul feroviar să fie cel normal. In același timp, dialogurile cu interlocutorii' săi nevăzuțr îi dau posibilitatea să traseze, în diagrame, linii ce semnifică traseul garniturilor. Știe, țrebuie să știe : ce distanță mai are cutare tren pentru a intra iri gară, cîte vagoane sînt disponibile în parcuri, care este stadiul dr» for-."iriare a Unei garnituri, care, este stadiul reviziilor și Reparațiilor, dacă sînt imobilizări de vagoane, de ce și curii trebuie . accelerată activitatea de descărcare etc. Intr-un cuvîrit, o muncă de„computer uman", o

muncă soliei tind nu numai pricepere profesională, ci ,și calm, mult calm, capacitate de tenție distributivă. Foarte mult consum nervos pe unitatea de timp.
Cît de mult se lucrează, cît de „încărcate" sînt secundele din pro-

C.T. DIACONU

<< <>niim:arc >r> nae a 2-a)

Mecanicul Stelian Ciobanu și ajutorul său Vasile 
Chirvais, gata de drum pe calea ferată.

Foto : Al. TĂTAR
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Reparații capiiale doar pe jumătate?„La blocurile cu numerele 114, 116 și 118 aflate pe bulevardul Republicii’ din Petroșani se fac lucrări de reparații capitale, mult așteptate de locatari, ne scrie pensionarul Maior
„dantă a teraselor - și jgheaburilor de scurgere — n.n.) Am întreprins demersuri pentru suplimentarea âtît a fondurilor, pentru terase, cit și a materialelor: bitum, carton asfaltat, tablă Iosif care locuiește în blo- zincată, cositor. Tot încui 114/5. Deja vedem că reparații capitale este șilucrările sînt frumoase .și blocul 1.9 de pe strada Mi- de calitate, dai- credem că norului, lucrările, prevă- fără rost fiindcă jgheaburile pentru scurgerea apei pluviale deși deteriorate, nu se înlocuiesc (și nici nu se curăță de nămol), iar apa curge pe pereți și-i va degrada". Intr-adevăr aceasta este situația, echipa de meseriași de lă E.G.C.L. străduindu-se să efectueze , lucrări, dp" calitate și să se încadreze în graficul stabilit. Pentru a cunoaște de ce s-au abordat lucrările în acest fel sortit eședului, am vorbit cu ing. Emerick Far- caș, directorul Exploatării de gospodărie comuna- _______lă si locativă din Petroșani. și acesta este elocvent— Așa este, oamenii au dreptate, terasele nu au fost prevăzute a fi reparate. Și noi he uităm cum curge apa pe pereți și

Spațiul locativ
- bine gospodăritzute a se face tot în a- ceâstă vară, valorînd 510 000 lei.Acest „stil" de a face lucrări de reparații la fondul locativ nu este nou, cum este lesne de observat în cartierul Carpați, dar și pe alte străzi. întreaga activitate a EGCL- ului Petroșani se desfășoară după un plan operativ ,1 _____-R:i îndouă direcții: lucrările de la blocurile 114—118, șe realizează în mod ritmic și frumos, desigur (dar cît de ‘ durabil ?); sînt identifica- ne gîndim că ne va arăta te 92 de terase la care tre- lumea cu degetul: „Ia ui- buic să se intervină a- tați-vă, aici a lucrat, ; cum, cît timpul este pri-— • elnic acestui geh de opera-KG.C.L.-U1". Dar nu este <așa, pentru că la blocurile ții prevăzute a se realiza114, 11& 118 au fost prevă- la blocuri de pe străzilezute numai lucrări la fața- Aviatorilor, de care valorează 330 000 Păcii, Constructorul, lei.-(Foarte, rău. Cine a pre- care se mai adaugă văzut fondurile trebuia să udl-ă 2, _• cunoască situația -

Aviatorilor, Independenței,La trei, face,1a să adică cele la card se degra- treaba doar pe jumătate.

Dar de ce sînt degradate atîtea terase ? Efectul este cunoscut: se strecoară apa în apartamentele de la ultimul nivel. „Mai în- tîi trebuie să vă spun că reparațiile la o terasă costă 25 000—30 000 Ici. Răspunzători de degradarea lor sînt și cetățenii care și-au instalat adevărate păduri de antene, unele fixate în cuie. Este un chin pentru muncitori să se strecoare printre ele și să facă lucrări de calitate. Terasele nu sînt făcute pentru circulație, asta fiind una din cauzele atîtor necazuri care se răsfrîng tot asupra locatarilor, în întreținerea fondului locativ care trebuie îngrijit și de noi, dar și de cetățeni".Lipsa de înțelepciune a manierei de desfășurare a lucrărilor de reparații capitale la amintitele imobile din Petroșani are o origine mai veche, de cel puțin un an, adică atunci cînd se stabilesc coordonatele acestei activități importante în întreținerea • fondului locativ. Acesta reprezintă o realitate asupra căreia numai printr-o cunoaștere exactă se poate interveni prompt și eficient, cu responsabilitatea u- nui gospodar priceput chibzuit, efectuîndu-se crările în întregime, doar acum jumătate șipoi, cine știe cînd, cealaltă.
T. SPĂTARU

Și. lunii'a-
Utilajele moderne

(Urmare din pag. O fiada e formată jumătate din tineri, și această pondere de tinerețe va crește și mai mult în viitor, a- vem o brigadă compactă din punct de vedere profesional, care poate, și dacă nu în totalitate, dar va trebui să ajungă in totalitate șă. stăpînească toate exploatării u- și nui. complex mecanizat.
— Ce înseamnă aceasta?— înseamnă să cunoască .bine utilajul, problemele de tectonică, de mecanica rocilor, pentru a adapta 'funcționarea utilajului condițiilor de zăcămînt și a preîritîmpina astfel întreruperile. Aceasta cere pricepere, dar și răspunderea de care am vorbit, lată de 

cc ne preocupă în mod de-, osebit. Pentru că nu facem nimic cu mecanizarea fără oameni competenți, cu di- < ire zi, și nota de trecere . letanță în li-o dau faptele, rezultatele muncii.
— Ce fapte socotiți mai

deosebite, 
se din activitatea 
găzii ?■Merituoasă •• competența brigăzii face față solicitărilor nice, mai ales în confruntarea cu condițiile tectonice de cele mai multe ori vitrege.. Așa a. fost scoaterea primei felii și redresarea abatajului dotat cu CMA-5H,. care a stagnat, sub presiune, luni de zile; asa a fost mai recent re- dcsrindc-rea unui alt abataj dotat cu SMA-2, intrat în presiune si datorită tectonicii, dar și neglijenței.Am pretenția că deși bri-

printre formațiile de e- 
Sită ale minei. Care e 
secretul?— Nu e nici un secret. Și dacă e, este ceea ce am spus.: profesionalitateabrigăzii. Am adică o brigadă bună, omogenă, în ca- problemele re treisfert sînt mineri electromecanici policalifi- cați, specializați, comuniști, oameni tenace înpromovarea noului,. înformarea noilor contingente de inineri-mecanizatori. Așa sînt minerii Glieorghe Apieotesei. Tănase Stama- le, Marrh Năștase, Dumitru Buta, cbmbainierii Ludovic Martin, Carol Orban, Ioan Mihocea, oameni care știu că răspunderea, conștiința datoriei față de muncă și mitoperfecționa- re este Un examen de fie*

Ade- 
eotji- 

fa-

meserie ! vărul este că avem plexe bune. Doar de bricărea lor se ocupă uzi- 
mai merituoa-

bri-însăși de a zil-
■ ne; cercetători, proiectariți, ministere. De oameni, de formarea lor pentru utilajele moderne trebuie să ne ocupăm însă noi înși- . ne. Și aici văd eu rolul ho- târ.îtor al comuniștilor din- tr-un abataj mecanizat : U să fie neîngăduitori față de chiul, nepricepere, superficialitate ; să promoveze competența, răspunderea. Și principala metodă comunistă pentru a soluționa această menire a cricăi'ei brigăzi hu este a’ta decît exemplul person; 1 al fiecărui comunist...

CINE REPARA ? In zo
na intersecției bulevardului 
Republicii cu aleea spre 
Spitalul municipal din Pe
troșani au fost săpate în 
asfalt, pe carosabil, gropi 
pentru reparații la cabluri 
subterane. Reparațiile s-au 
făcut. Dar gropile au fost traseul Cîmpu lui' Neag - . <le . mîntuialăButa - Sohodol. Seonnî fonstitumd un impediment expediției este marcarea traseului, realizarea de ierbare și .insectare, colectarea unor roci pentru cabinetul de geologie al șea*S.) ■ ■ '

,,FLOARE DE COLȚ" este echipajul elevilor de la Casa de copii din Uricani lrtvul care se află în expediție pe knCAliî rîmnii Ini NT,vort USlUpaie
Srnnnl ‘-vhmuuhiu un impeuiiiiriu 

Pentru fluenta circulației 
rutiere. Deci, unn strica 
asfaltul pentru a drege o 
altă lucrare. Dar cine asfal
tează în final carosabilul ? 
(V.S.)SALUBRITATE. 31 de

Promovarea tehnologiilor moderne j
i(Urmare din pag. Omicii mecanizări. Prinfosta investiții proprii au achiziționate în perioada care a trecut din acest an utilaje și mijloace de transport în valoare de peste 21 milioane lei. Astfel au intrat în dotare noi autobasculante cu capacitate de 16 tone, automacarale, excavatoare, autobe- tonicre, un tractor lansator de conductă, generatoare de acetilenă, transformatoare și convcrtizoa- re de sudură și multe altele. Concomitent, conducerea tehnică a întreprinderii a acționat cu fermitate pentru reducerea personalului auxiliar și sporirea personalului muncitor, pentru asigurarea structurilor optime pe meserii • și creșterea nivelului de calificare în concordanță cu gradul de complexitate, a lucrărilor de construcții și montaje.Prin aplicarea măsurilor stabilite la începutul anu- a șilui colectivul IACMM reușit să-și realizeze să-și depășească sarcinile de pian, deși acestea au sporit considerabil comparativ cu anul trecut. Principalii indicatori de plan la activitatea de bază din prima jumătate a anului au fost depășiți; cu 0,5 la sută la lucrările de construc-

ții și montaje; cu 30 la sută la producția industrială proprie și cu 25 la sută la activitatea de mecanizare. Au fost puse la dispoziția beneficiarului 39 de o- biective noi de investiții miniere la Lonea, Petrila, Lupeni, Bărbăteni și Uricani.Pentru eliminarea neajunsurilor care s-au manifestat în anul trecut la nivelul brigăzilor în ceea ce privește asigurarea ă- gregatclor de balastieră, în acest an au fost preluate de la furnizori balastierele de la Vințu de Jos, Sîntim- bru și Crăciunel, unde s-a și extins deja lucrul mecanizat ia 12 ore pe zi. Totodată s-a realizat prima etapă de modernizare a procesului de extragere- prclucrare a sorturilor de agregate de balastieră în cadrul producției industriale secundare proprii.. Pentru viitor ne propunem, tot din fonduri proprii de investiții să extindem și să modernizăm ' la nivelul .cerințelor întreaga activitate de producție secundar-industrială -proprie.Sub conducerea organizației de partid, întregul colectiv al I.A.C.M.M. Petroșani demonstrează astfel prin fapte hotărîrea de i a acționa cu răspundere sporită pentru înfăptuirea 1 exemplară a sarcinilor ce-i | revin din programul prio- i i'ițar de creștere a produc- | ției de cărbune. I

• Intr-un r.ulrU festiv, a ] fost sărbătoi iță, de către colegii de muncă de la secția montaj și mecanic- șef a IU M Petroșani, ieșirea la pensie a comunistului Emil Kelcmen care, în perioada de peste 46 ani de activitate, ca sudor electric, a sudat piese și subansam-
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ble care au purtat emblema ACP, URUMP și, actualmente, IUM Petroșani.In toată această perioadă, ori de cite ori s-a a- pelat la „nea Emil" a răspuns afirmativ, dînd dovadă de o înaltă conștiință comunista; a fost mereu . același muncitor, sir- . guincios și stimat de colegii de muncă, model muncă și viață.Odată cu înmînarea în , 
i_ ___________________ u- nor frumoase amintiri, colegii i-au urât' viață lungă și s.ăriătâte, invitîndu-1 Să revină oricînd în uzină pentru a se reîntîlm în clipele libere eu cci în mijlocul cărora a muncit.

W. LOJADI, 
corespondent

Oamenii pe care calatorii nu-i văd
(Urmare din pag. I)gramul de lucru de aici, de la RCM Petroșani, o probează, poate, și faptul că pentru a putea '.Iade vorbă cu operatorul de serviciu, cel dă, pe firul I, Mihai Florescu, reporterul a trebuit să aștepte sfîr.șitul programului și intrarea schimbului ur- ■ mător. „Cam mult de lucru, tovarășe Florescu — o rSmarcă la care interlocutorul zîmbește, .satisfăcut că în cele 12 ore i totul a decurs ■ normal, . că nu s-a produs nici o perturbare în ritmul activității feroviare.„Ne-am obișnuit. Eu, de

pildă, lucrez pe acest fir doar de cîteva luni, vînd în grijă traseul de la Peștera Bolii pînă Subcetate — Sarmi zege- tusa. E un itinerar mai dificil și din pricina lu- 
l crărildr de modern i zare ă căii ferate, câre se execută în prezent, și cape solicită, din partea noastră, a celor de la RCM, o atenție deosebită și e- . forturi în ’ plus, . pentru corelarea mersului garniturilor de tren cu a- probările date pentru închiderea temporară a circulației". Și interlocutorul mai aruncă o ultimă privire pe diagrama multicoloră — liniile sînt

a-la
„la locul lor" : roșu pentru accelerate, albastru pentru trenurile de marfă, verde pentru garni- . țurile cu cărbune desti- z hat termocentralei Min-, tia.Așadar, în glasuT roților de tren se află incluse și „tonurile" activității ceferiștilor de la. RCM, oameni pe care călătorii nu-i zăresc niciodată, dar de ale căror eforturi depinde, în mare măsura, bunul mers al activității feroviare. Ei sînt cei caro, în fața u- nor microfoane și diagrame dirijează trenurile spre destinație.

l I I I I I I I I I I I I I I
I piasate m imeaiata vecinătate a plăjii.In programul de vacanță I al copiilor aflați la Năvodari în această primă seric Isînt incluse numeroase manifestări cultural-artistice, | educative șî sportive, ex- curși i etc.

NĂVODARI

Tr adiționala 
tabără de vacanță 

a elevilorOdată cu primele ale vacanței de vară, Complexul de odihnă copiilor de la Năvodari sosit aproape 10 000 de levi din toate județele rii. Au fost inaugurate, a- cum, noile, pavilioane ale complexului: tabăra „Rio- nicrul" și o cantină modernă, la care pot lua masa 1000 de copii pe serie. .'De asemenea, s-au dat în folosință - noile tabere de căsuțe și corturi „Le- . băda 1“ șl ,.Lebăda 2“, am- ■ plasate în imediata vecin ă-

zile la al i au.e-

Text și foto : 
Robert TAVIAN

Rubrică realizată de 
Viorel STRĂUT

(Agerpres)

m-. .. ------ comerciale de stat pentru a

La Lupeni, noiLaboratorul de cofetărie și patiserie, din Lupeni,.mutat recent în spațiu nou, în zona cartierului Vîscoza beneficiază de un colectiv harnic, condus cu pricepere de Rozalia Toth. Printre muncitoarele evidențiate : Elena Saroși, Olga Pop, Maria Szarka, Marcela Bondreă, Floarea și Rodi- ca Eftimoiu.„Carte de vizită" : în semestrul I producții peste plan în valoare de aproape 400 000 lei; producția zilnică (circa 50^—60 de sortimente) în valoare de 30.000 lei ; circa 18 produse noi scoase pe piață ultima lună.în
7-, ■containere noi au fost sau vor fi amplasate de exploatările de gospodărie comunală și locativă în noile cartiere de locuințe ale Văii Jiului. După cum ne informează conducerea IGCL Petroșani în ..această lună, cinci autocontainere noi vor îmbogăți zestrea .tehnică pentru salubrizarea cartierelor municipiului. (I.V.)

PENTRU AMATORII DE 
MUZICA. „Roșu și Negru", 
binecunoscuta formație 
rock, își așteaptă prietenii 
în ziua de 11 iulie, Ia Pe-

troșani în sala casei de
- cultură. Alături de ei Mir

cea Baniciu, Radu Gheor- 
ghe și George Nicolescu. 
Spectacolele vor începe de 
la orele 17 și 20.

BILETE SUPLIMENTA- _______________ _____ „„
RE PENTRU LITORAL. Fi- limpic", produse de Intre- 
liala O.J.T, Petroșani oferă prinderea de amidon și glu- ........................... coză Tg. Secuiesc, fortifiant recomandat tuturor vârstelor, dar în special copiilor și conducătorilor auto. Recomandăm și noi acest

personala li se asigură in 
stațiuni 25 litri benzină. 
(ID.)DEXTROZA. In cofetăriile din alte municipii se bucură de o mare trecere tabletele de dextroză „O-

celor interesați bilete de 
odihnă și tratament pentru 
toate stațiunile de pe lito
ral cu șederea pînă în 
31 iulie a.c. Biletele se ofe
ră, funcție de cazare pen- produs... merceologilor 

s tru serii de 3—18 zile. Ce- treprinderilor noastre 
lor ce se deplasează cu . A
autoturisme proprietate fi contractat. (LV*)

PE ADRESA AUTL. Mai 
mulți cititori ne roagă să 
transmitem conducerii 
AUȚL sugestia de a re
introduce oprirea în stația 
PTT din Petroșani pe ruta 
Petroșani — Vulcan — 1 
peni — Uricani. (Al.II.)
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S E C V E N Ț E ECO N O MICEUrgențe pe șantierul preparației LivezeniConstructorii din. brigada nr, 2 a IACMM depun eforturi susținute pentru a respecta termenul de predare a lucrărilor de care depinde pornirea în probe tehnologice a primei linii de preparare a cărbunelui din noua instalație de la LiVezeni. Se lucrează după «grafice care prevăd termene precise pentru rodajul unor utilaje și pentru a predă beneficiarului subansamblurile de pe fluxul tehnologic de preparare. Dar unele lucrări întîrzie, față de prevederile din grafic. Cauza ? linele goluri în aprovizionare. Bunăoară, din cele mai bine de 20 de tone de uleiuri minerale necesare ro

dajelor utilajelor, n-au fost asigurate decît 5 tone. O problemă deosebită se ridică și în ceea ce privește lucrările de montaj a culoarelor metalice pentru benzi transportoare. In pofidă promisiunilor inițiale de a livra la termenul prevăzut confecțiile metalice pentru culoarele de benzi, IPSRUEEM Petroșani întîrzie. Termenul de pornire în probe tehnologice a primei linii de la preparația din Livezeni se apropie. Pentru respectarea acestuia, asigurarea întregii cantități de uleiuri minerale și a livrării confecțiilor metalice constituie probleme sub semnul urgenței !

vederile lui trebuie să fie respectate ! Aviz... beneficiarului, care poate să acționeze, în această situație, în.virtutea drepturilor stabilite prin . lege și a clauzelor contractuale I

Implicare deplină în organizarea 
și desfășurarea manifestărilor

Contract, dar nu numai pe hîrtie!! Antrepriză de lucrări hidrotehnice speciale București a contractat, pentru anul 1986, cîteva lucrări și în Valea jiului. Printre a- cestea se numără cele de captare a , apei industriale și a unei stații de pompare a apei de la preparația din Uricani, lucrări încredințate spre execuție brigăzii Valea Jiului a ALHS, cu sediul la Cîmpu lui Neag. Termenul, prevăzut prin contract (30 iunie ă.c.), pentru predarea către beneficiar a lucrări

lor mai sus amintite, a expirat. Lucrările n-au fost predate nici pînă în prezent. Constructorii ău invocat, lipsa forței de muncă, lună de lună, cu prilejui unor întîlniri—-comandamente de. investiții. In a- ceastă situație, apreciem că la nivelul conducerii ALIIS București nu există preocuparea necesară pentru urmărirea realizării sarcinilor stabilite. Or, contractul e contract! Pre

Se cere o intervențiePe șantierul noului hotel din Petroșani, unde se execută ample lucrări în faza finală a finisajelor, la parter au rămas în urmă montajele lambriurilor și glasvandurilor. Cauzele ? Numărul mai mic decît cel planificat al lucrătorilor specializați , în montajele lemnăriei, dar și golurile în aprovizionarea cu lambriuri din fabrică. Pînă în prezent, față de termenul prevăzut în ultimul grafie de predare, a acestui important obiectiv la beneficiar se constată rămîneri în urmă.: La rîndul lor, acestea împiedică constructorii să-și desfășoare alte lucrări. Evident că, pentru respectarea termenului prevăzut de predare a hotelului se impun măsuri de suplimentare a forței 
3e muncă specializată în aplicarea lambriurilor și montarea glasvandurilor, iar în fabrică se cere o intervenție pentru confecționarea și livrarea ritmică a lambriurilor.

V.S. FENEȘANU ■'

Oamenii muncii de la : mina Petrila formează rinul dintre colectivele muncitorești, care de-a lungul timpului au dovedit largi disponibilități culturale, ■oameni harții ei, . oameni ■care dau cărbune țări i prin eforturile conjugate în subteran, oameni care, tivind in urmă peste 125 de ani de minerit, poartă cu mîndrie făclia tradițiilor culturale muncitorești.La mina Petrila sînt astăzi încadrați foarte mulți tineri, unii dintre ei des- Tușind de-abia primele taine și frumuseți ale mineritului. Fie că locuiesc în căminul de nefamiliști, fie că sînt ele aici, din Valea Jiului, acești țineri muncesc cu dăruire pentru ca mina să se redreseze economic, colectivul să ■ revină în rîndul celor fruntașe.Firesc, după cinci zile de muncă rodnică, urmează pentru fiecare o perioadă de două zile de odihnă, de refacere fizică și psihică, perioadă căreia la nivelul organizațiilor U.T.G. și de sindicat — așa cum ne-am convins cu ocazia vizitei :făcute în mijlocul minerilor de aici — i se a- ,'cordă toată atenția.„Șîntem în plină vară. -Pe prim plan se situează, în activitatea cultural - sportivă, acțiunile în aer liber — ne spunea Ion Pă- ducel, secretarul Comitetului UTC, După. „Cupa tineretului", la popice — întrecere desfășurată între

Vedere panoramică a -zonei centrale a orașului Vulcan. Foto : Ștefan NEMECSEK

'secțoare, în luna mai \-- avein in obiectiv noi com- • petiții sportive, la fotbal, popice și tenis de masă, dotate cu „Cupa Minerul". Printre cei care depun o activitate organizatorică deosebită pe plan sportiv se. numără Ion Ta.șcă, de la sectorul VIII, Vasile Stan, de la sectorul XI, Costică Sultana de la sec-
Pentru mineri, 

în zi de 
odihnă

torul V. Nu putem spune că aceste competiții șînt organizate de comitetul T.TȚC sau de comitetul , de sindicat. Noi colaborăm perfect Și toate acțiunile cultural-sportive le facem împreună".Aceleași lucruribune le-am găsit și la club, unde activează 15 formații artistice și' la care minerii aflăți .în zi de odihnă pot participa, potrivit aptitudinilor fiecăruia. ’ Brigada artistică, formația de dansuri, taraful, celelalte î.șî au porțile deschise tuturor celor care vor să desfășoare o activitate frumoasă și utilă. Tot la sediul clubului, în zilele de marți și joi, colaborînd cu preparația, dansul și gluma sînt la dispoziția tine- de la Petrila. Printreanimatori amintim peBerbecaru, de la

sectorul VIII, Andrei Erc- sei de la sectorul XI, Nico- lae Terentică de la sectorul VIL Pentru nefamiliști, căminul „Sadoveanu" a primit recent în dotare o masă de tenis, alte jocuri de societate, un televizor. ,Și acțiunilor turistice specifice sezonului estival, li se acordă toată atenția. Drumețiile la cabana „Lunca Fiorii" organizate eu. predilecție, la sfîrșit de săpțămînă, au devenit o.o- bișnuință. Putem să a- dăugăm excursiile mai- lungi, prima — programată la: sfîrșitul lunii iulie > va reuni 42 de mineri care vor vizita timp de trei zi»'* le obiective social-econo- ■ mice și culturale din Sinie- ria. Sibiu, Brașov, Pitești; Rm. Vîlcea, Tg. Jiu. Dată fiind realizarea sarcinilor • planificate la muncă patriotică, tuturor tinerilor participant! la acțiunile tu-' , ristice mai ample, corni te-- tul UTC Ie acordă substan-. . • țiale- reduceri financiare — un mod de a stimula nimica, efortul depus în aba?.'; taje. ‘ - ..'Așadar, iată realizări și • perspective îmbucură luare, fapte ce dovedesc o preocupare constantă pentru organizarea timpului* de odihnă, în mod instrUe-'' tiv-educativ, potrivit exigențelor oamenilor muncii. Sînt împliniri care dovedesc în primul rînd. buna colaborare între organizațiile de masă, implicarea , în actul de educație.
II. ALEXANDRESCU

y

Florile mîndriei noastrePetroșani., Oraș de doi- cîndva -pe aici căsuțe nă renăscută în plai mio- scunde, insalubre, acope- ritic, oraș al luminii des- rite de fum ■? Cei tineri cătușate, ’ oraș al muncii nu-și pot imagina urbea prometeice a bărbaților, de odinioară. ,Petroșani. Vatră . străveche,' unde Parîngul și Retezatul veghează; unin- du-și frunțile.Aici și-au datAici și-au dat mina frații, șuvoi țîșnit cu tărie din stîncă. Iar frații s-au numit „Jiuri" și au pornit într-o dimineață din adîncuri, ajungând a- poi șă poarte în lume veste-poveste despre hărnicia oamenilor.Petroșani. Sau, mai bi- zis, frumusețea flori- sau gingășia marne- sau măreția muntelui, izvoare de doină, la s-a
nelor lorLaizvoare de apă vie născut din beton și sticlă moderna citadelă minieră a țării. Au fost

Jocurile verticale de planuri născute din. fantezia arhitecților și . dăruirea constructorilor înfruntă linia semeață a crestei muntelui. Jocuri? Unii le spun „îndrăzneală" iar alții le asociază cu verbul „a fi". Dar mai cu ț seamă, cei mai mulți, le dau ca exemplu pentru ce înseamnă „a munci" și „a trăi** în „chip comunist".Iar lingă ei minerii patriei, oamenii orașului, mame, soții, oameni ai muncii’; florile mîndriei noastre.

) . ; Există situații de 'necorespundere profesională, care justifică desfacerea contractului de muncă pe temeiul art. 130, al. 1, literă „e“ din Codul muncii. Ne- îndeplihirea de către persoană încadrată a,' unei condiții pe care o dispoziție normativă a șțabilit-o, cum ar fi de'pildă condițiile minime. de pregătire si vechime în meserie sau specialitate este unul dintre cazuri. Aplicarea imediată a unui act normativ care instituie noi condiții pentru încheierea și executarea contractului de muncă se justifică prin faptul că statul, elaborînd o lege nouă, reglementează într-un fel nou o anumită categorie de raporturi sociale. Sînt totuși unele situații cînd anumite dispoziții legale prevăd posibilitatea menținerii în serviciu a persoanei încadrate care, deși, nu îndeplinește condițiile cerute pen-

I

r

> II. DOBROGEAN U

-tru postul ocupat, face față atribuțiilor de serviciu care îi revin (exemplu: art. 39 din Legea 22/1969 prevede că gestionarul 'care, la data intrării în vi-

goare a acestei legi,, nu îndeplinea condițiile de studii, poate fi menținut în funcție dacă conducerea u- nității apreciază că acesta și-a îndeplinit și își înde-

Notă
Un lacăt în caleaSîntem în toiul verii și ehiăr dacă anotimpul a- cesta ne „răsfață1' cu capriciile sale trebuie să admitem că sporturile în aer liber au destui adepți.Una dintre bazele sportive de larg interes din Valea Jiului este arena de • tenis de cîmp „Minerul" din Lupeni. Dacă în timpul iernii, gospodarii acestei baze au fost Ia înălțime, a- menajînd un patinoar foarte căutat, nu același lucru; se. poate spune despre situația actuală. De cînd s-a închis sezonul. de iarnă, un’ lacăt imens „spune" un „Nu“ hotărît tuturor celor. ce ar dori' să practice tenisul de cîmp.fel , posturile de gestionar, de ■ revizor -contabil, de casier, cele în care se e- fectuează lucrări secrete, sînt considerate ca funcții care presupun o încredere

Desfacerea contractului 
de muncă pentru 

necorespundere profesională
plinește atribuțiile de serviciu în mod corect și competent).Nivelul scăzut al cunoștințelor cerute pentru postul respectiv sau neîndepli- nirea normelor de lucru, îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor ' de serviciu, realizarea de produse de slabă calitate ori producerea repetată rebuturi constituie, semenea, temeiuri tru desfacerea lui 'de muncă.O situație este pierderea îrt persoana încadrată.

de de ă- pen- contractu-interesantă încrederiiĂst-

specială din partea unității, iar pierderea acesteia din cauza comportamentului. persoanei încadrate, o face necorespunzătoare pentru a continua activitatea în postul respectiv. Exem- plificativ este cazul fostei gestionare C.E. de la chioșcul nr. 316 al ICSA-AP Petroșani, căreia, prin dispo-. z.ițiă nr. 429/29 iulie 1985, i-a fost desfăcut contractul de muncă pentru ne- coresptmdere profesională. C.E. a devenit necorespunzătoare sub aspectul o- eupărh unei funcții de gestionar prin faptul că s-a constatat încălcarea, do

pasiunii sportive ?!
", ț; /-■ ' ”!■/■■■Pînă Ia această dată, nici unul dintre cele trei terenuri nu a fost amenajat, nici un „ghem" nu s-a disputat pe o arenă o- bișnuită cu partide spectaculoase. Tenisul de cîmp are tradiții frumoase în sportul românesc, de-a lungul anilor, tinerii din a- cest oraș au dovedit rea-, le aptitudini, i Este, deci, păcat ca un lacăt (oricît de mare ar fi el !) să bareze ■ drumul spre performanță al tinerilor, care pornesc spre această arenă cu gîndul la marii noști’i cam-. Pioni. ' . „.d

Alexandru TĂTAR |către aceasta a obligațiilor dd serviciu "și chiar a dispozițiilor legii penale (vînzări repetate cu supra- preț, dosirea unor mărfuri, neafișarea prețurilor legale, etc). Prin sentința penală nr. 3301/1985, Judecătoria Petroșani a respins contestația - introdusă de C.E. . împotriva măsurii desfacerii contractului de muncă, considdrînd ceaștă măsură luață a-... ...... ___  _ ... deICSA-AP ca legală și temeinică. De altfel, ulterior acestei măsuri de îndepărtare a gestionarei respective' din colectivul ICSA-AP Petroșani, C.E.’ a fost trimisă în judecată și ..Condamnată la o pedeapsă, cu executare prin muncă corecțională, pentru infracțiunile săvîrșite.Oricare ar fi cauza de necorespundere în muncă, aceasta trebuie temeinic stabilită prin raportare ex-, clusivă la: obligațiile care . revin, postului în care a fost încadrată persoana respectivă. .
. Dorica MANIU, 

pro’cufor 
Procuratura locală

Petroșani
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Știri din țările socialisteȘtiri din țările socialiste
Oamenii de știință sovie

tici au creat un minicalculator care, poate funcționa cu o viteză de un miliard de operațiuni pe secundă, 
a anunțat într-u'n interviu- acordat agenției TASS, Nikolai Prohorov, Institutului de lectronice din El a relevat că în U.R.S.S. se instalații electronice funcționează pe bază cristale lichide și panouri de descărcare cu gaze. S-au pus la punct, în mod experimental, prototipuri ' de terminale universale, instalații periferice pentru calculatoare de generația a V-a,Calculatoarele din aceas
tă generație sînt destina
te, în principal, interpretării simbolurilor tipărite și 
în manuscris,- traducerilor 
In alte limbi și purtării u- 
nui dialog cu omul.

directorul mașini e- Moscova. în prezent construiesc care de

Construcția de noi por turi și facilitați portuare atât pe țărmul mărit, cit și de-a lungul rîurilox navigabile interne reprezintă și în "acest an o preocupare de seamă a departamentelor guvernamentale de resort din R.P. Chineză, apreciindu-se că îndeplinirea obiectivelor propuse in acest domeniu va avea un rol deosebit în dezvoltarea comerțului exterior și interior al țării.Fondurile alocate de stat . în acest scop pentru cincinalul în curs se ridică, după cum relevă agenția China Nouă, la peste 10 miliarde yuani. Pînă în a- nul 1990, vor, fi construite, în porturile noi, ca și în cele în curs de extindere și modernizare, pește 200 de dane pentru acostarea . navelor, dintre care 120 vor fi amenajate în zone cu ape adînci.

Vizita președintelui Franței in U.R.S.S. schimb de păreri cu privire la atitudinea . țărilor Occidentale față de propunerile țărilor participante la Tratatul de la Varșovia privind reducerea -forțelor armate și armelor. convenționale.In contextul problemei privind lichidarea rachetelor sovietice și .americane cu rază medie de acțiune din Europa, a fost abordată și problema f ’ franceze în balanța bală a armamentelor cleare, adaugă TASS.

MOSCOVA 8 (Agerpres), La Kremlin au continuat convorbirile dintre Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Francois Mitterrand, președintele Franței, care întreprinde o vizită oficială în U.R.S.S. Agenția TASS relevă că a fost efectuată o analiză aprofundată a Situației internaționale, care provoacă îngrijorare, îndeosebi din cauza lipsei de progrese în domeniul încetării cursei înarmărilor. A avut loc, de asemenea, un forțelor i glo- nu-
DEZBATERILE GENERALE ALE

CONFERINȚEI INTERNATIONALE
ASUPRA NAMIBIEI

Noul președinte al Austriei 
a depus jurămîntul ■VIENA 8 (Agerpres). La Viena a avut loc marți ceremonia depunerii jură- mîntului, în prezența membrilor parlamentului, . de 

către' Kurt Waldheim, în calitate de președinte fede
ral al Republicii Austria pentru un mandat de șase 
ani. Noul șef al statului austriac a fost ales la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din

8 iunie a.c. Candidat independent, sprijinit de Partidul PopUlist, fost secretar •general al O.N.U. KurtWaldheim îi succede lui Rudolf Kirchschlaeger, al cărui mandat a expirat la 8 iulie.

VIENA Dezbaterile Conferinței asupra Namibiei, ale cărei lucrări se desfășoară la Viena cu participarea delegațiilor din peste 100 de țări, între care și România, sînt dominate de condamnarea fermă a regimului minoritar rasist de la Pretoria și apelurile la aplicarea imediată de sancțiuni cuprinzătoare împotriva Republicii Sud-Africane pentru a o determina să renunțe la ocuparea ile
gală ă acestui teritoriu și să respecte rezoluțiile pertinente. ale O.N.U. privind accesul liber și neîngrădit

(Agerpres). al poporului namibian independență, transmit internaționale presă.In cuvîntul său, ministrul tanzanian de externe, Benjamin Mkapa, președinte al conferinței, a condamnat poziția acelor state . occidentale care sprijină direct sau indirect regimul rasist de la Pretoria. Benjamin Mkapa a cerut, de asemenea, conferinței săi sprijine aplicarea unor sancțiuni efective și . obligatorii împotriva R.S.A.pentru a o determina renunțe deopotrivă și politica sa de apartheid.

8 generale ale internaționale gențiile la a- de

să la

După eșuarea 
tentativei de lovitură 
de stat din FilipineMANILA 8 (Agerpres). Guvernul filipinez va deferi justiției pe Arturo Tolentino și principalii săi asociați în tentativa de lovitură de stat eșuată' — a anunțat Neptali Gonzăles, ministrul justiției al Fiii- pinelor, citat de agențiile internaționale de presă.După o întrevedere a- vută la Cartierul general al marinei cu A. Tolentino și principalii săi asociați, ministrul justiției a anunțat că aceștia rămîn în libertate, actul de acuzare pentru răzvrătire Urniînd 

să fie pus la punct în zilele următoare.Ultimii 67 de soldați ca
re nu părăsiseră încă hotelul „Manila** —locul un
de se baricadaseră rebelii — s-au predat marți.

SEZONUL ascensiunilor spre craterul vulcanului Fuji este în prezent în plină desfășurare. Această ascensiune are o valoare deosebită pentru japonezi, în- trucît, potrivit tradiției, fiecare cetățean al acestei țări trebuie să uree cel puțin odată pe Fuji.
ACCIDENTELE care s-au produs în timpul jocurilor de artificii organizate în S.U.A. cu prilejul Zilei Independenței, de Ia 4 iulie, s-au soldat cu moartea a cel puțin șapte persoane și rănirea altor 47 — relatează agenția United Press (. International. Intre victime figurează un băiețel de doi ani, aflat într-un autoturism care a luat foc, și .șeful unei brigăzi de pompieri din Florida.
DETECTIVI ai serviciilor columbiene de securitate au capturat pe unul din cei mai căutați trafi- canți internaționali de droguri, pilotul columbian Jose Cayetano Melo Peri lin. Acesta este acuzat de guvernul american de a fi introdus mai multe tone de cocaină în

S.U.A. între 1983 și jumătatea anului trecut.
DOUA EXPLOZII, provocate de bombe artizanale, au avut loc luni dimineață se- 

Nu vic-

HELSINKI (Agerpres). La Carmen Bunaciu, care au Flelsinki, în concursul in- cucerit în total 7 medalii, ternațional de atletism, Ma- dintre care 5 de aur, unaricica Puică (România) a dec argint și Una de bronz,câștigat proba de 3000 m Un ■ ' 'in 8’40” 72/100, urmată de Cornelia Burki (Elvetia- 8’47” 03/100 si Van Hulsi (Olanda) 8’48”25/100. A- ceasta a fost a treia victorie consecutivă a atletei românce în actualul circuit pentru „Marele premiu IAAF“.■ MOSCOVA (Agerpres). In ziua a 4-a a Jocurilor sportive internaționale de laMoscova. în concursul de atletism Cristina Matei (România) a obținut medalia de argint în proba de 400 m garduri, clasîndu-se rezultate din ultima zi pe locui doi cu timpul de 54”55/100.In competiția de -natație, înotătoarea româncă No- mi Lung dalia de liber cu 100.

m

deși-a adjudecat me- bronz la 400 m timpul de 4T2”53/
☆MOSCOVA (Agerpres). In piscina olimpică s-a încheiat concursul de natație din cadrul Jocurilor sportive internaționale de la 

Moscova, printre protago- “ nistele întrecerii feminine numărîndu-se și înotătoarele românce Anca Pă- trășcoiu, Noemi Lung și•nistele întrecerii numărîndu-se și

SOFIA 8 (Agerpres). Tur
neul internațional de fotbal pentru juniori de la Sofia s-a încheiat cu victoria echipei „Viitorul" (România), urmată în clasamentul final de Vitoșa Sofia, ȚSKA Moscova, Sredeț Sofia, Lokomotiv Sofia, Manchester United, Lokomotiv Plovdiv, Panionios (Grecia), St. Marcel In meciul decisiv, un joc excelent, fotbaliști români au întrecut cu, scorul de 2—1 formația bulgară Vitoșa. Alte 

........................... 'a competiției : ȚSKA Moscova — Sredeț 4—1; Lokomotiv Sofia — Manchester U- nited 5—3; Lokomotiv Plovdiv — Panionios. 6—0.
☆PRAGA (Agerpres). In cadrul concursului internațional de lupte greco- romane de la Praga, sportivul român Nicolae Zamfir a terminat învingător la categoria 57 kg, după ce l-a întrecut în finală pe 

Iuri Siurțukov (U.R.S.S.).Gheorghe Savu (62 kg) și Ion Grigoraș (130 kg) s-au clasat pe locui doi la categoriile respective. , .

(Franța), 
prestînd tinerii

memen
țin întreprinderii Cine
matografice Județene 
Hunedoara. '?■;>. '. .hectare de terenuri agricole. In zonele deșertice ale Africii locuiesc aproximativ 185 de milioane de oameni, dintre care peste 30 de .milioane sînt confruntați cu foametea și subnutriția.

PREȘEDINTELE Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Yasser Arafat, a avut la Viena o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în cursul căreia au fost discutate ultimele evoluții ale problemei palestiniene, inclusiv situația din taberele de refugiați palestinieni din jurul Beirutului, informează agenția WAFA.
IN PERIOADA

FILME TV,

la Paris în apropierea diilor unor companii, au fost înregistrate time. Una a avut ca al firmei din sudul ceze, iar cea de-a doua — care a provocat un incendiu și a distrus patru automobile parcate în apropiere — a fost plasată lingă birourile companiei „Air ' ' ’ " ’ • - - w85 _ apriUe 1980) lia numărul celor de un loc de muncă cut cu încă 300 000 meni, se arată în catul Institutului de statistică, dat tății la Roma. In numărul șomerilor la 2 639 000, adică 11,3 sută din populația activă a țării. Majoritatea este alcătuită din tineri și tinere.

dintre explozii ținta un oficiu „Thomson CSF“ capitalei fran-

PETROȘANI — 7 
iembrie : Colierul de coaze; Unirea: Atenție la Pană de Vultur; Parin- gul: Aventuri în Ontario.PETRILA: Secretul A- polloniei. .LONEA: Legenda dragostei, I—II.VULCAN — Luceafă- 
rul: Nocturnă Barandov.LUPENI Toată lumea dansează.URICANI: culare pentr u tata.
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LiijUide”, de pe malul stîng al Senei.
INTR-UN DOCUMENT dat publicității la sediul din New York al O.N.U. se arătă că, anual, în -Africa, aproximativ 6 milioane de hectare de terenuri fertile se transformă în deșerturi. In ultimii 50 de ani, numai în zona de nord a Saharei s-au transformat în deșert 65 de milioane de

aprilie 
în Ita- 

lipsiți 
a cres- 
de oa-

comuni- 
central 

publici- 
prezent, 
a ajuns 

la

Incertitudinea programului spațial americanDupă publicarea raportului Comisiei de anchetă asupra Cauzelor exploziei navetei „Challenger" — foarte critic la adresa N ASA —, perspectivele programului spațial american și, mai ale», data reluării- zborurilor navetelor ră- mîn incerte.Specialiștii sînt de părere că orice amânare afectînd naveta va întwzia și etapele viitoare ale programului spațial american — stația orbitală și baza lunară permanentă. Jamds Fletcher, noul director al NASA, a declarat: „Nuvom relua zborurile înainte de a lc asigura securitatea, chiar dacă aceasta se va întîmpla în iulie, august sau septembrie 1987 sau .chiar în. iulie 1988". (.pe orizontală", pe bancul/ Fostul astronaut Neil Arm- de verificare al constructo-

strong, ’ . , . ____misiei de anchetă, a declarat, la rîndul său, că totul va depinde de amploarea modificărilor la care vor fi supuse rachetele de

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor apar- memento

M i c a publicitate

vicepreședintele Co- rului — firma „Morton Thiokol".Neil Armstrong consideră că nu este „nici practic, nici de dorit" ca navetele să fie încărcate exce-
DIN PRESA STRĂINA

(Agenția France Presse)sprijin din cauza cărora s-a produs accidentul navetei „Challenger" și însăși naveta spațială. ■Testarea în poziție verticală a rachetelor de sprijin recomandată de comisie va necesita■ costisitoare și complexe. Testările anterioare ale a- ccstor rachete s-au efectuat

siv cu sisteme complicate de- salvare (cum ar fi cabine catapultăbile), căci nimic nu poate garanta sută la sută securitatea echipajului. Toți specialiștii sînt de părere că, ayînd în instalații vedere împrejurările, as- tronauții navetei „Chal- lengei “ nu aveau nici o șansă de scăpare Ia 28 ianuarie 1986. Armstrong se pi «nuntă, totuși, pentru mo

dificări „limitate" ale navetei, care să permită echipajului să părăsească nava spațială în caz de revenire prematură pe Pămînt.Fletcher se îndoiește că ; .. agenția spațială poate efectua numărul de misiuni pe care îl dorea înainte de tragedie. El a relevat că NASA va putea efectua a- nual cel mult 20 de misiuni ale navetelor, în loc de 24 cite au fost prevăzute inițial, pînă în 1990. Dar nici acestea nu vor putea „fi efectuate, a adăugat ei, decît cu un al patrulea „cargou spațial".Un nou „cargou spațial" ar costa cel puțin 1,9 miliarde dolari (3 miliarde împreună cu ec.hipambnte- le anexe). Bugetul NASA pe 1986 este de 7,3 miliarde dolari.

DUPĂ ani de speranțe neîmplinite, familia Lungu trăiește inegalabila bucurie și marea satisfacție de a fi dat viață unei fetițe. La împlinirea acestor spe
ranțe o contribuție neprețuită a adus-o dr. Matilda Bara căreia îi adresăm din inimă mulțumiri pentru e- ficiența tratamentului aplicat, în colaborare cu celelalte cadre medicale de la

Spitalul municipal Petroșani. (846'7)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Păcurar Eugen, eliberată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. (8469) .PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) nr. 3667, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8466)

anunțuri de familie

FAMILIA îndurerată : soția, fiica, fiul, nora și 
nepoții anunță cu profundă durere dispariția celui 
care a fost cel mai bun soț, tată și bunic 

ing. CIOCAN NICOLAE
Inmormîntarea va avea loc la Lonea în data de 

9 iulie, ora 16. (8470) ..

COLECTIVUL I.A.C.C..V.J. este alături de cole
gul lor, jurisconsultul Ciocan Ilie în durerea pri
cinuită de dispariția iubitului tată, cel care a fost 

ing. CIOCAN NICOLAE
(8472)

COLEGII de la cooperativa ,,Unirea" Petroșani 
• sînt alături do colega lor Hobean Ana, la încerca
rea grea pricinuită de pierderea •mamei sale 

roșca ana
Sincere condoleanțe familiei. (8468)
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