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■ Cronici ale meciurilor din ultima etapă, dis
putate în cadrul seriei a lll-a, a campiona
tului diviziei B de fotbal.

■ Clasamentul final al seriei a ll!-a a diviziei 
B de fotbal.
Mexic '86 : comentarii ale agențiilor de 
presă pe marginea finalei Campionatului 
mondial de fotbal.

(In pag. a 3-a)
■ Vremea în luna iulie, potrivit prognozei.
■ Actualitatea în lume.
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Ieri a avut loc, Ia De- :. va, Plenara Comitetului județean de partid cu activul din industrie, construcții și transporturi. Au participat membrii și membrii supleanți aj: Comitetului județean de partid, membrii Colegiului județean de partid și ai Comisiei județene de revizie, secretarii și secretarii adjuncți cu probleme economice ai comitetelor de partid municipale și orășenești, secretarii comitetelor de partid și directorii unităților economice, reprezentanți ai organizațiilor de masă și 
"ț obștești și ai instituțiilor județene de sinteză, alte . cadre din activul de partid și de stat al județului.Plenara a adoptat la ordinea de zi Raportul privind preocuparea Comitetului județean, a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor colective din unitățile eco- 

I nomice pentru perfecționarea organizării p rodu c ț i e i și a muncii, extinderea mecaniză-

de parii, a automatizării, robotizării și cibernelizării proceselor de producție, în vederea creșterii productivității.. muncii pe baza hotărîrilor adoptate de Congresul al XIII-lea al P.C.R., a orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In continuare, participant» la plenară au vizionat un film realizat în unitățile economice hune-" dorene axat, pe problematica productivității muncii, care a evidențiat, succint, modul în care le acționează pentru înfăptuirea sarcinilor mobilizatoare la acest important indicator.Pe marginea materialului prezentat au luat cu- vîntul : Dan Suruleșcu, Sabin Faur, Maria Bordei, Vasile Prodea, Adrian Gli- gor, Iosif Kelemen, Mircea Rotea, Maria Costa, Nicolae Bozdog, Nicolae Zăvoianu, Antoniu Bacu, Cristei Constantin, Valentin Jitea. ... 2Participănții la dezba-

teri, ca și Raportul prezentat, au făcut o analiză temeinică, aprofundată a- supra activității desfășurate de organele și orgaj nizățiile de partid, de consiliile oamenilor muncii și comitetele sindicatelor privind înfăptuirea unuia dintre cei mai importanți indicatori ai realizării sarcinilor economice — productivitatea muncii.Pornind de la aprecierea că programele de organizare și modernizare elaborate în întreprinderile din județ sînt o primă etapă în amplul proces de construcție .socialistă, hotărît la cel de-al XIII-lea Congres al partidului, Plenara a subliniat că tuturor organelor și organizațiilor de partid, consiliilor oamenilor muncii le revine sarcina de a aprofunda analizele pe fluxurile tehnologice, modul de utilizare a capacităților de producție, a mașinilor și utilajelor, a personalului, introducerea
(Continuare în pag. a 2-a)

ȚĂRII, cit MAI MULT CĂRBUNE!
7300 tone 

peste planIn perioada căre trecut de la începutul lunii iunie 
colectivele întreprinderilor 
miniere Paroșeni și Lonea 
au realizat 7 300 de tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan. Pe primul loc în întrecerea socialistă continuă să se situeze colectivul minei Paroșeni, recent distins cu Ordinul Muncii clasa I CU O PRODUCȚIE 
SUPLIMENTARĂ DE 32 000 
TONE DE CĂRBUNE EX
TRAS DE LA ÎNCEPUTUL 
ANULUI.

LTn puternic reviriment se 
înregistrează la I.M. Ani- 

■: noasa, în . ultimele zile.Bunăoară, în 28 iunie, din abatajele minei Ani- noasa ' au fost expediate 284 tone de cărbune peste 
prevederi. Și-au adus o însemnată contribuție minerii din brigăzile conduse de Vasile Florea, Iosif Prisecan, Ion Bîrciu, Mihai Vereș, Nicolae Bo- kor, Iosif Costinaș și Mihai Jura. (V.S.)

O experiență valoroasă a sectorului III
al I.M. Uricani

suplimentară deExemplare, pentru modul cum acționează minerii de la Uricani în vederea recuperării minusului înregistrat în prima parte a acestuij an, sînt eforturile fructuoase ale brigăzilor din sectorul III. In ianuarie, în evidențele de producție ale acestor colective de muncă au fost înregistrate 1 800 de tone sub sarcinile de plan ale perioadei. Cauzele (ea și efectele, de altfel) sînt, acum, de domeniul trecutului. A fost vorba de tectonica zăcămîn- tului, de o falie de mare amplitudine, apărută brusc într-unul dintre panourile foarte productive, situație care a coborît, tot atît de brusc, producția zilnică. „Bariera" tectonică odată
Activitatea constructorilor de utilaj minier 

sprijin eficient în munca din subteran
Constructorii și montoriî, reprezentanții beneficiarului de la întreprinderea de ire artificiale „Vîscoza" upeni desfășoară în aceste zile o activitate intensă, febrilă, de-a lungul fluxu- ii tehnologic al noii insta- iții de fire celulozice, ca- e va spori considerabil ca- acitatea de producție a ntreprinderii așa cum pre- oniza secretarul , general il partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Practic, ie aflăm în stadiul probe- ;>r tehnologice din etapa I, n care se prevede punerea n funcțiune a primei ca- >acități de 1500 tone fire 

elulozice, ne-a informat ig. Rodiră Tatulici, direc- or al I.F.A. Viscoza. Au ost trecute cu succes pro- ele de pe viitorul flux în ompartimentele de alcaii- nizare, de filtrare-preșare a alcalin-celulozei și prematu- area celulozei. Au început >robele tehnologice din instalația de xantogenare, prima fază, a procesului complex de maturare, premergătoare introducerii ce- ulozei în mașinile de filat. Intr-un recent comanda- nent de investiții, antreprenorul general, proiectantul. și beneficiarul, repre-

zentanții Combinatului fire celulozice Brăila, stabilit un program de cru prin care se prevede punerea în funcțiune a întregii capacități de 5 000 tone pe an pînă Ia finele acestui an. Deși ne confruntăm eu o mare complexitate de probleme, vom depune toate strădaniile pentru atingerea acestui obiectiv la termen, exprimîndu-ne astfel hotărîrea de a traduce în viață sarcinile trasate de tovarășul Nicoj ae Ceaușescu, secretarial general al partidului, cu privire la punerea în funcțiune a obiectivelor de 'investiții industriale".Am vizitat cîteva din.o- biectivele de bază care au trecut probele tehnologice. Primul cazan cu o capacitate de 30 tone abur,pe li

de au lu-

Viorel STRĂUȚ

Un exemplu elocvent privind atenția constantă a- cordată de conducerea de partid și de stat, personal de secretarul general al partidului, t o v a r,ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu, dezvoltării industriei constructoa
re de mașini și, pe această bază, dotării tuturor ramurilor economiei naționale cu mașini și utilaje de mare productivitate, o con- : stituie și evoltiția întreprinderii de utilaj troșani.Materializînd indicațiile date rul general al cu ocazia vizitei efectuate în întreprinderea noastră în anul 1982, capacitatea de producție .a l.U.M.P. a crescut an de an. Astfel, în a doua etapă de dezvoltare, capacitatea turnătoriei a crescut de la 3 400 tone la 8 200 tone, a celei de utilaj minier aproape că s-a triplat și — ca un fapt deosebit —- la indicația secre- . tarului general al partidu-

lui a fost creată secția echipament hidraulic comandă.Avînd în vedere sarcinile trasate de conducerea de partid și de stat privind
de de

minier Pe-sarcinile și de secreta- partidului

rea și automatizarea procesului de elaborare a oțelului utilizînd un calculator de proces și terminale specializate. O mare parte din măsurile acestui program dublarea, pînă în 1990 corn- au și fost aplicate, ele dînd parativ cu 1985, a product)- posibilitatea organului vității muncii, precum și indicațiile date de secretarul general al partidului la plinire a hotărîrilor luate recenta plenară a CC. a ........... J ‘...... *'P.C.R., în cadrul întreprinderii noastre a fost întocmit un amplu program de mecanizare, automatizare și robotizare a procesului de producție, care cuprinde în jur de 60 de măsuri. E- ■ număr cîteva dintre acestea : sudarea pe fibra neutră ; sudarea cap la cap și vopsirea grinzilor articulate de abataj ; sudarea automatizată: a subanșamblelor la susținerile mecanizate ; mecanizarea operațiilor de prindere la ma.șinile-unelte prin utilizarea dispozitivelor hidraulice ; cibernetiza-

peste 1000 tone trecută, și-au spus cUvîntul mai buna organizare ă muncii, avînd drept rezultat ridicarea constantă cantităților de cărbune__tras. „încet, dar sigur, neam intrat în cadență explică tehnicianul 1___Coștea, șeful sectorului. Minusul pe care trebuia să-l „atacăm" nu ne-a descurajat, dimpotrivă. Am acordat o mai mare atenție funcționării fluxului de transport, asigurînd, astfel, o mai bună aprovizionare, cu materiale a fronturilor de cărbune. S-au efectuat reparații preventive". Brigăzile au avut astfel posibilitatea să crească, randamentele pe post. Ortacii de sub conducerea lui Traian Pop, care lucrează într-un abataj camcrS, au ajuns la peste 8 tone pe post. La fel, frontaliștii coordonați de brigadierul Dumitru Izvoreanu au ridicat și ei productivitatea muncii. Așa se fac e că, la finele lunii mai, minusul
C.T. DIACONU

a ex-ne loan

(Continuare în pag. a 2-a)

de conducere colectivă să Urmărească ducerea Ia înde-eonti- mun-in vederea creșterii nuc a productivității cii.In . centrul preocupărilor organului colectiv de conducere al întreprinderii, subîndrumarea comitetului de■ partid se situează și elaborarea de noi tehnologii menite să ușureze efortul fizic și să conducă la sporuri' de productivitate. In ulti-■ mii ani, am aplicat cu suc-
loan PREDOI.

secretarul comitetului de
- partid de la I.U.M. 

Petroșani
(Continuare în pag. a 2-a)

Noi dotăriColectivul I.A.C.M.M. Petroșani raportează la finele semestrului I îndeplinirea sarcinilor de plan la . construcții ■ și montaje în proporție de 100,5 la sută, iar la producția industrială secundară de 130 la sută. In aceeași perioadă au fost predate beneficiarului 39 de obiective de investiții, dintre care mai importante sînt noile capacități de la I.P.S.R.U.E.E.M., stații de compresoare la întreprinderile miniere Lonea, Petrila, Bărbăteni și Uricani, spații de cazare, vestiare și cantine pentru personalul muncitor la Lonea, Li- vezeni. Vulcan, Bărbăteni și Uricani, un culbutor la preparația Cbroești. (V.S.)

(Continuare în pag. a 2-a)

OMAGIU DASCĂLILOR''

Vul-Urîcani adună ri

Adunări festive dedicate „Zilei învățătorului^
(Continuare în pag a 2-a)

La viitoarea prepara- 
ție LivOzeni se experi
mentează o lucrare ine
dită : eliminarea trans- 
misiei prin curele tra- 

| Pezoidale cu un cuplaj 
I elastic.. In imagine echi- 
‘ pa Condusă de N i c u 

Iordan și coordonatorul 
lucrării ing. Constantin 
Ghițan.

< Foto :

minier Valea Jiul,ui, cadrele didactice din îhvățămîntul municipiului. In bogatul bilanț al anului școlar 1985—1986. an in care a avut loc Congresul 'științei ,și învățămîntului, se. află integrată munca plină de. dăruire și noblețe a cadrelor didactice pentru. a: modela, cu pasiune și migi’ă- artizanală, gin- direa creatoare a copiilor, cei care vor prelua ștafeta- muncii! pentru a contribui la înfăptuirea mărețelor obiective programatice de dezvoltare intensivă României socialiste.

Ieri, în ultima zi â lunii ’ ai Combinatului iunie, sub impresia de neuitat a cuvîntarii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, Ia : inaugurarea noului Palat ăl pionierilor și șoimilor patriei, la Petroșani, l.upeni. cân, Petrila și s-au 'desfășurat festive consacrate sărbătoririi „Zilei învățătorului". La. aceste manifestări au participat activiști de partid și de stat, ..reprezentanți ai Ministerului /Educației și Învăț ămîntuiui,ăi .organizațiilor revoluționare de copii', și tineret,

. Intr-un cadru emoționant, eXprimînd înalta grijă pe care partidul și.Statul , o manifestă, pentru formarea tinerei generații și a școlii românești, adunările festive prilejuite de „Ziua învățătorului" au fost -cadrul în care s-au remarcat importantele împliniri din învățămîntul Văii Jiului, în integrarea lui armonioasă cu producția și activitatea social- politică, în continua înp-
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Adunări festive dedicate MZilei învățătorului**

Omagiu 
dascălilor

(Urmare din pag. I)idernizare de conținut a procesului instructiv șl educația tinerei, generații în spiritul dragostei pentru patrie, partid și popor.La aceste sărbători ale școlii dascălii au primit u- nul din cele mai frumoase daruri de ziua lor : flori, multe flori și mesaje ale pionierilor și elevilor. Au fost momente de mare încărcătură emoțională, purtătorii cravatelor roșii cu tricolor evocînd, cu dragoste 
și recunoștință, condițiile minunate de formare și dezvoltare în școală. In spiritul orientărilor și îndemnurilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, șecrețarul general al partid dului, la recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. — „Noi tre
buie să pornim de la nece
sitatea înarmării tinerilor 
eu o pregătire multilatera
lă, punînd, desigur, pe pri
mul plan disciplinele de 
bază, dar asigurînd o ase
menea pregătire îneît, în 
decursul activității, în ra
port cu necesitățile econo
miei naționale și ale socie
tății în general, oamenii 
muncii — avînd temeinice 
cunoștințe de bază — să 
poată trece ușor de Ia o 
specialitate Ia alta" —. zeci de cadre didactice din municipiul nostru au vorbit cu însuflețire despre munca temeinică din învățămîn- tul Văii Jiului în acest an . cînd întreaga națiune aniversează 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român și 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov.

șani, au fost distinși cu titlul de „Evidențiat",In cadrul adunărilor festive dedicate „Zilei învățătorului" au fost prezentate mesaje și salutări din partea Ministerului Educației și Invățămîntului, C.C. al U. T. C„ Consiliului U.A.S.C.R., .Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Comitetului Uniunii sindicatelor din învățămînt, știință, cultură, poligrafie, presă și edituri și a biroului Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

Ieri, în toate școlile din municipiul nostru a fost 
sărbătorită „Ziua învățătorului", consacrată cinstirii 
muncii educatorilor, a oamenilor de la catedră.

Foto : Gh. OLTEANU

Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea

Intr-o atmosferă de vibrantă dragoste și recunoștință pentru partid, pârtiei panții la adunările festive au adoptat telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului.In încheierea adunărilordesfășurată, 10 educatoare, învățători, profesori și patru cadre didactice de la Institutul de mine din Petro
formații artistice ale pionierilor și elevilor au prezentat spectacole dedicate „Zilei învățătorului".

De Ia un minus de aproape 2000 tone, 
la o producție suplimentară de peste 1000 tone

(Urmare din pag l) înregistrat în ianuarie fusese transformat deja în plus". iE drept, cu numai 10 tone, dar și această „algebră" își are semnificația ei.In prezent, minerii sectorului au intrat, cum se spune, îri linie dreaptă, spre o țintă sigură, care, 
la sfîrșitul lui ianuarie, era greu de întrevăzut. Această țintă însemna, la începutul lui iunie, încheierea primului semestru al anului cu 
un plUs de aproape 1 000 de tone. Deja, la jumătatea lunii, „zestrea" acumulată peste indicatorii de plan era de 670 de tone, deci obiectivul propus devenea, încă de pe atunci, pe deplin realizabil. Și el este atins, acum, la finele semestrului, ultima zi a lunii oferind certitudinea chiar a depășirii producției suplimentare de 1 000 de tone. Iată, deci, că țelul pe care și l-au propus la începutul

lui iunie a fost „schimbat" din mers, cum se spune. O „reașezare" cit se poate de lăudabilă.Avînd îndreptățirea să privească înapoi cu niîn- drie, minerii sectorului își ațintesc privirile mai ales către mîine, către viitorul producției. Și o fac cu un justificat optimism, bazat pe viteza de înaintare pe eâre o realizează brigăzile de la pregătiri. Pe prim plan se află stratul 3, unde se conturează un nou panou, prin eforturile conjugate ale ortacilor de sub conducerea lui Vașile Poș- telnicu și Dumitru Borno- iu. Paralel, brigada lui Ștefan Baciu finalizează, prin terminarea galeriei de cap, două' frontale cu susținere individuală, avînd o lungime, fiecare, de cîte 90 de metri, (la început, pentru a ajunge, pe parcursul exploatării, la 120 de metri). Este, deci, vorba de capa

cități de producție relativ mari, care își vor spune cuvîntui în bilanțul sectorului.Spuneam că eforturile, încununate de succes, ale minerilor sectorului III de Ja Uricani sînt exemplare pentru hotărîrea colectivului de muncă de aici de a crește producția zilnică de cărbune. Ei demonstrează; că atunci cînd se acționează cu perseverență, cînd buna organizare a muncii se grefează pe o disciplină corespunzătoare („dacă avem două, trei absențe zilnic" — îl cităm din nou pe șeful de sector), rezultatele nu în- tîrzie să apară. Experiența lor probează că minusurile de producție pot să fie eliminate doar prin plusuri în ce privește valorificarea , propriilor resurse, a potențialului tehnic, al brigăzilor, al întregului personal muncitor. .

Moment emoționant : 
pionierilor fruntași le 
sînt înmînate distincții 
pionierești, diplome și 
insigne.
Foto : O. GEORGESCU
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vă informăm
asocia și. noi, în postura de călători preocupați de păstrarea curățeniei acestei porti feroviare a localității. (SB.)

AMENAJĂRI. Sute de cetățeni participă, ne informează tovarășa Valentină Cerchez, primarul comunei Aninoasa, la lucrări de amenajare a pudului care străbate localitatea. Pe o lungime de 4 kilometri albia este curățată , și adîn- cită, iar malurile sînt talu-

GOSPODĂREASCA. Zilele acestea, echipe de lucrători de la întreținerea spațiilor verzi, din cadrul Complexului C.F.R. Petroșani, au încheiat necesara „toaletă" a gardurilor vii din perimetrul gării municipiului. De asemenea, au fost cosite sau smulse buruienile dintre liniile de zafe. (SB.) cale ferată — acțiuni gos- INGENIOZITATE. „Ni- ‘i cărora ne putem mic nu se pierde, ci .se re-

Plenara Comitetului 
județean de partid 
(Urmare din pag. I) rientărilor și indicațiilor— — '. ' .—■———-—. secretarului general alîri producție a rezultate- partidului, tovarășul lor cercetării și ingineriei Nicolae Ceaușescu, for- tehnologice, astfel ca pe mulate în magistrala cu- aceste baze să fie desco- vîntare rostită la Plenara .perite și puse în valoare C.C. al P.C.R. din 23—24 noi căi de sporire a pro- iunie a.c., pentru a asîgu- ductivității mojicii, de du- ra realizarea integrală a blare a acesteia pînă la planului și a angajamen- sfîrșitul actualului cinci- telor pe anul 1986, a sar- nal. cinilor prevăzute în actu-Participanții la plenara aiul cincinal, în condițiile Comitetului județean de sporirii continue a produc- părtid s-au angajat să tivității muncii, a eficien- acționeze cu înaltă fes- tei economice. ■ ponsăbllitate și dăruire , In încheierea lucrărilor împreună cu comuniștii, plenarei a luat cuvîntui cu toți oamenii muncii din tovarășul Radu Bălan, unitățile economice ale ju- prim-secretar al Comitetu- dețului pentru traducerea lui județean Hunedoara exemplară în viață a o- al P.C.R.

Activitatea constructorilor
(Urmare din pag. 1)ces tehnologia de sudare în stfat. protector, prifi care a 1 crescut considerabil productivitatea muncii și s-a îmbunătățit calitatea produselor. Uzina a fost dotată cu centre de prelucrare și mașini-unelte proiectate pentru realizarea produselor de serie de la echipamentul hidraulic. Schimbarea unor soluții constructive ale echipamentului de automatizare pentru utilajele miniere, a creat posibilitatea sporirii fiabilității utilajelor destinate subteranului, asigurîndu-se, totodată, și caracterul an tigri zu- tos impus de normele de tehnică a securității mun- ■ cii din minerit. In noua turnătorie, operațiunile de formare se execută pe instalații moderne, creșcîhd,

de utilaj minier

DepășiriColectivul întreprinderii de tricotaje din Petroșani a pregătit și livrat două noi Ioturi de produse destinate partenerilor externi.' Valoarea tricotajelor., livrate, unor beneficiaridin Anglia și Danemarca, se ridică la un milioan de lei. De reținut, după cum ne comunica Rodica Bo- descu, inginerul șef al întreprinderii, că, prin onorarea acestor comenzi, planul la export, în cea de-a

în acest mod, productivitatea muncii și calitatea pieselor turnate.Acestea au fost, succint, cîteva din preocupările actuale ale colectivului de oameni ai muncii, în frunte cu comuniștii, de la I.U.M. Petroșani, preocupări ce se regăsesc în programul de activitate al organului colectiv de conducere. In momentul de față, colectivul de muncă al întreprinderii noastre este mobilizat plenar în vederea realizării și depășirii sarcinilor, de plan din semestrul al II-lea ăl primului an din cel . de-al optulea cincinal, conștient fiind că, în felul acesta, este alături de minerii Văii Jiului pentru a le livra it- tilajele și piesele de schimb necesare mecanizării mineritului și creșterii producției de cărbune.
la exportșasea lună a anului, înregistrează o depășire de 5 la sută. O atenție deosebită este acordată, în același ' timp, beneficiarilor din țară,. valoarea . tricotajelor destinate acestora cifrîn- dU-se, pe lună iunie, lă 4,5 milioane lei.La realizarea acestor succese au contribuit, îndeosebi, colectivele de muncă din atelierele coordonate de Dezideriu Lindner și Ion Icrga. (Gh. O.)

Numărătoare inversă
(Urmare din pag. I)ră — al centralei termice de pe platforma industrială a întreprinderii — este în măsură să asigure agentul termic. A fost pusă sub tensiune instalația de racord adînc și stația de transformatoare aferentă pentru asigurarea alimentării cu energie electrică. In secția filatură, cinci mașini de filat au trecut probele de rodaj mecanic. Alte cinci mașini se aflau în probele de rodaj mecanice. „In final, aici vor fi puse în funcțiune 154 de mașini de filat" —- ne-a spus tovarășul Arthur Dărîngă, inginer șef al I.F.A. Vîscoza, care răspunde din partea conducerii colective a întreprinderii de înfăptuirea progra

mului de măsuri prevăzut pentru punerea în funcțiune la termen a instalației de fire celulozice. Pînă în prezent au fost puse în funcțiune stația de compre- soare care asigură aerul instrumental și tehnic, stația de dedurizare și demineralizate a apei. A fost recepționată de beneficiar și instalația de bobinaj, ultima verigă din viitorul proces tehnologic al noii instalații de fire celulozice. Din cei 20 de specialiști prezenți și întîlniți pe acest flux tehnologic, am reținut numele ing. Nicolae Bălan, inginer șef al Centralei din Brăila, irig. Ion Oghină proiectant, reprezentînd conducerea Institutului de Cercetări și Proiectări pen

tru Filare Celuloză și Hîr- tie. La toate punctele cheie ale viitorului flux de fabricație sînt repartizați muncitori, ' ingineri, subingineri și maiștri. Ei și-au făcut un titlu de cinste din angajamentul de a porni îri probe tehnologice prima capacitate de 1 500 tone fire celulozice.La I.F.A. „Vîscoza" a început astfel numărătoarea i n v c r s ă premergătoare începerii probelor tehnologice a noii instalații, care va spori în final cu 5 000 tone capacitatea de producție pe an, reprezentînd încununarea unor eforturi stăruitoare, de arii de zile, ale constructorilor, proiectarițilbr și beneficiarului. ...
---- EXCURSIE. O interesan-' TABERE. Pentru merite pe zăpadă, împreună., de tă și atractivă excursie es-cuperează". Aceasta esteuna dintre devizele ___ .„ ______ .muncă ale colectivului de te organizată de Asociația eonfecționere de la I.C.,Vul- pensionarilor din Petroșani pentru zilele de 23, 24 și 25 iulie a.c. Excursia se va desfășura pe itinerariul Sibiu — Curtea de Argeș, Rîmnicu Vîlcea, avînd ca obiectiv Transfăgărășanul, vizitarea punctelor de mare interes turistic Bîlea Lac și Bîlea Cascadă și barajul de lă Vidraru. înscrierile se primesc zilnic la sediul Casei pensionarilor din Petroșani. ' (V.S.)

can. Resturile, de materiale provenite de la diferite o- perațiuni, sînt utilizate în confecționarea fustelor pentru adolescente, fustițe pentru fetițe ' și pantalonași pentru băieți. Iată, un e- Xemplu despre modul serios în care este privită activitatea de recuperare* și re- folosire a materialelor de către tînărul colectiv al întreprinderii de confecții din Vulcan. (Gh.O.)

deosebite în pregătirea profesională, opt elevi de la Liceul de matematică-fizică din Petroșani au fost invitați să participe la tabăra națională de matematică pe care, în această vacanță, o va găzdui municipiul Tîrgu Mureș. (Al.H.)
DRUMUL SPRE PER

cu alți schiori selecționați în lotul național de schi. Peste alte două săptămîni micuța schioare va participa la alte antrenamente cu lotul național, la Bîlea Lac. Drumul spre performanță înseamnă intensă, nu șor ! (V.S.)
Rubrică 

Viorel STRĂUȚ

efort, pregătire e nicidecum u-
FORMANȚA. Duminică a revenit în Petroșani, din- tr-o tabără din Valea Albă, stațiunea Bușteni o tînără speranță a schiului din Valea Jiului : Gerlinde Mihuț. Ea a participat la pregătiri,

I
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I
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Liderul și-a atinsOLIMPIA SATU MARE Pachițeanu și B. Popescu, gă,a depășit buchetul de ; — JIUL PETROȘANI 3—1 dar precizia șuturilor lor a jucători din mijlocul cafeu-.. lui mare, în poziție favorabilă, Ghenceanu a intervenit cu capul: 3—0.1 G olul de onoare al Jiuluia fost reușit, după o suită ■ de Incursiuni, la care hu participat și fundașii laterali, cu vreo zece minute

dar precizia șuturilor lor a (1—0). Fără emoții, în fața lăsat de dorit. . propriei galerii, Olimpia a dorit și a reușit să demonstreze,. date fiind victoriile obținute pe teren propriu, în fața primelor clasate, că,, în viitoarea ediție a campionatului și-a propus drept obiectiv revenirea, după o lungă pauză, în prima divizie. In gazon străin, fără patru titulari — ‘Muițescu, Găman, pentru cumul de cartonașe, Vancea și Lăs- cohi, accidentați — Jiul a ținut’ totuși să etaleze pledoaria continuă pentru fot- balul-șpectacol. In prima jumătate de oră s-a jucat deschis, fără faulturi, cu combinații rapide și spectaculoase la ambele porți. O fază banală avea să ducă Ia primă modificare a tabelei de marcaj ; Petre Grigore a încercat să degajeze, cu capul, o centrare-șutată, de pe aripa dreaptă, balonul ud a căpătat o traiectorie neașteptată, aterizînd în plasă. Reacția liderului ă fost promptă, incursiunile Iui Stana și Dosan i-au găsit în poziție favorabilă pe

La reluare, min. 49 Stana a fost.lesne deposedat, fundașul dreapta al sătmărenilor Krassoi a beneficiat de această greșeală și a expediat un violent șut de la ’ distanță, care a țintit vin-
Fotbal, divizia B

bitru" al seriei a IlI-a, Glo- ' ria Bistrița.Așadar, într-o singură e- diție, demonstrînd valoare tehnică, omogenitate și un arsenal tactic variat, . sub. conducereă antrenorilor Irigi Muițescu — Gogu .Tonca, Jiul reușește performanța de a se situa în vîrful piramidei celei mai grele serii din eșalonul secund și, după’omologarea oficială de către Federația Română deFotbal a rezultatelor, re- - promovarea în prima scenă a fotbalului românesc acolo unde îi este locul 1 Felicitări !

Un rezultat 
ar fi fost

de egalitate 
echitabil

ciul stîrig al porții lui Toma : 2—0, scor la care galeria locală a jubilat. De fapt, potențialul oaspeților, scăzuse după pauză, cînd Dosan și Băluță, accidentați, au fost: Rădueanu și Sălăgean ; linia mediană, înlocuit! denia mediană, altădată compartimentul forte, acum „încropită" n-a mai prezentat omogenitatea știută, demarajul în contratimp al compartimentelor extreme ale Jiului a contribuit astfel la ridicarea scorului la proporția forfaîtului, consemnat în preajma încheierii unei ore de joc. O nouă centrare de pe aripa stîn-

înainte de final, cînd balonul, șutat de Stana și respins de ultimul apărător, a fost reluat în plasă de Pachițeanu : 3—1. Așadar, victorie meritată a sătmărenilor, dar Jiul are scuza indisponibilităților multe ca număr și de marcă. Proporțiile acestui eșec n-au na, Băluță pui țlTlțr avcbmi Cjțcv 'l i v Oafectat însă golaverajul for- : Kely “*
JIUL : Toma — V. Popa, Merlă, Neagu, P. Qrigore — Dosan (Rădueanu), Sta- (Sălăgean), Sze- Popescu, Pach'i-

ca-
e 

ee- 
di-

țeariu.

MINERUL LUPENI — F.C. MARAMUREȘ. 1—2 (1—1).. Prin ‘ programarea în ultima etapă a întîlnirii de la Lupeni, sorții au vrut să fie —încă. o dată — nefavorabili echipei antrenată (acum) de Constantin ': Cq- troază. Rănrță îh orgoliul, ei de ratarea promovării in pririiă divizie (numai o minune mai putea schimba ceva în fruntea clasamentului 1), echipa din Baia Mare a vrut să se răzbune.; In. final, oaspeții au terminat învingători, deși, logic vorbind, gazdele meritau un: punct, un rezultat . de- egalitate ar fi oglindit realitatea din teren. Cei care deschid scorul sînt gazdele : în minutul 12, Nichi- miș profită de o greșeală a Iui Mia ; acesta scapă balonul, la o centrare de pe aripa dreaptă și... 1—0. Demației din Valea Jiului, re a reușit să încheie, drept cu emoții, dar, în le din urmă cu succes,ficilul duel al promovării, la care indirect au „tușat" și celelalte foste divizionare A, precum și eternul

In imagine, lotul echipei Jiul Petroșani (antrenori Gigi Muițescu și Gogu 
Tonca) cîștigătoarea seriei a IlI-a a diviziei B ediția 1985—1986. Din fotografie 
lipsesc portarul Toma și jucătorul de cîmp Merlă. Foto: Ăl. TĂTAR

DIVIZIA B 3
REZULTATE TEHNICE (ultima etapă) : Olimpia Satu Mare — Jiul Petroșani 3—1, Unirea Alba lulia — C.I.L. Sighet 0—0, C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița 3—1, Armătura Zalău — Mureșul Deva 6—3, Aurul Brad — Strungul Arad 5—1, Mecanica Orăștie. — Minerul Cavnic 3—Ț, Minerul Lupeni — F.C. Maramureș 1—2, C.S.U.T.-Arad. — Metalul Bocșa 2—0, înfrățirea Oradea.— Gloria Bistrița 2—0.

CLASAMENTUL
1. JIUL PETROȘANI 34 22 4 8 72—30 48'2.' F.C. Maramureș ■ 34 20 8 6 65—29 483. Gloria Bistrița • .34 18 6 10 68—30 424; CSTTÎ Arad 34 17 9 15 40 44 36
5. Aurul Brad 34 16 3 15 41—41 35. 6. Olimpia Satu Mare - -34 15 4 15 56—42 347. C.I.L. Sighet 34 15 4 .15 39—46 34: : 8. C.S.M. Reșița 34 13 7 14 45—40 33
9. Mureșul Deva 34 16 1 17 46—58 3310. Arrhătura Zalău 34 14 5 15 .41—58 3311. Strungul Arad 34 13 6 15 56—54 3212 Minerul Cavnic 34 15 2 17 51—50 32

13. Mecanica Orăstie 34 13 6 15 49—56 3214. Metalul Bocșa 34 13 6 15 47—61 3215. C.F.R. Timișoara 34 12 6 16 39—48 3016. Unirea Alba lulia 34 14 2 18- 47—66 3017. înfrățirea Oradea 34 10 6 18 29—47 26
18. Minerul Lupeni 34 8 6 20 25—65 22

și gazdele mai beneficiază de două situații bune de a marca (Voicu — min. 16) și Nichimiș (min, 20), echipa oaspete echilibrează jocul și în min. 40 egalează după o fază de excelent nivel tehnic : o fază care poartă mingea pe traseul Sabău — Boca — Dinu Moldovan" și ultimul înscrie un gol „de,, antrenament", 1—1.După pauză, jocul are tin. ritm mai alert. „Minerul", luptă să-și apropie .victoria, în timp ce oaspeții încearcă imposibilul, dar... cu gîndul. la Satu Mare. După o ocazie rarisimă „semnată" Mu- șat (min. 53)‘, contraatacul oaspeților se soldează cu o lovitură liberă de la circa- 22 metri, lateral stingă;, execută Bdca, cu efect, bara îi vine în ajutor, ușurîn- du-i traiectoria spre plasa porții lui Marton și, 1—2. .Din acest moment jocul se desfășoară în sensul de ai tac al gazdelor, dar ratării^ ne aduc aminte ca această . deficiență a adus echipa din Lupeni în situația retrograș dării. Imprecizie au dove? dit Nichimiș (a jucat, totuși bine) — min. 59, Bejan — min. 74 și 75, din nou Ni- chimiș — min. 76 și 78, Dit na — min. 81. E drept că’ și arbitrul Radu. Petrescu (Brașov) a arbitrat slab și confuz, prestația lui culmi- nînd cu refuzul unui penalty în min. 80, Buzgău ju- cînd balonul cu mina.Astfel s-a- încheiat evoluția echipei din Lupeni in eșalonul secund, al fotbalului românesc, ediția-1985— 1986, ea soldîndu-se cțr o nedorită retrogradare. Păcat!Echipa utilizată : Marton— Tereche, Pocșân, Dina, Ciula — Vaidasigan (din min. 70 — eliminat pentru faulturi repetate și atitudi- • ne ireverențioasă față de arbitru), Nichimiș, Voicu, Postelnicii — Mușat (din min. 77. Păuna), Colceag (din min. 59 Bejan)
Alexandru TĂTAR

CIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). — Comentînd finala Campionatului mondial de fotbal din Mexic, încheiată cu scorul de 3—2 în favoarea formației Argentinei, în fața reprezentativei R.F. Germania, corespondentul a g e n ț i e i France Presse notează, printre altele : „Echipa Argentinei a Cîștigat cea de-a 13-a „Cupă Mondială" Ia ■fotbal. întrecînd cu scorul de 3—2 formația R.F. Germania, în fața a 115 000 spectatori, duminică, pe stadionul „Azteca" din Ciudad de Mexico. Astfel, Argentina, neînvinsă în acest turneu (6 victprii și un meci egal) a eucerit -al doilea său titlu suprem, după cel obținut în 1978, la Buenos Aires, în fața Olandei.Invincibil pe continentul său, fotbalul îatino-ameri- ean, învingătoare în precedentele patru dueluri cu cel european, a luat, în a- celași timp, avantaj la totalul victoriilor în campionatul mondial (7—6).Acest- succes al argentinienilor, după o finală de bun nivel, este logic, atît în ce privește rezultatul propriu-zis al finalei, cît și ținînd cont ăe întreagă competiție. După ce a devansat Italia și Bulgaria, în primul tur, apoi a eliminat succesiv Uruguay, Anglia și Belgia, Argentina a dovedit în finală că nu este numai echipa Tui Maradona. Marcat strict de apărătorii vest-germani (Brehme, Eder sau Jakobs), micuțul căpitan argentinian n-a cunoscut . aceeași reușită ca în fața belgieni

lor sau englezilor, dar, dacă duminică n-a înscris, lăsînd titlul de golgheter englezului Gary Lineker (6 goluri), Maradona a oferit pe tavă coechipierului și prietenului său Jorge Bur- ruchaga golul victoriei, cu 5 minute înainte de fluierul final.Singură această acțiune a Iții Diego Maradona este suficientă pentru a-1 desemna drept cel mai bun jucător al actualei „Cupe Mondiale", în timpul căreia alte staruri au dezamăgit. La rîndul lor, vest-germa- nii au făcut tot ce au putut, dar, la urma-urmei, doar 8 goluri în 7 meciuri nu pot aduce un titlu mondial..." . .In corespondența trimisului special al agenției Reuter Se arată : „Omul- spectacol", Diego Maradona, a dovedit în finala „Cupei Mondiale" că este „O- mul-echipei". După spectaculoase goluri în meciurile precedente, duminică, pe „Azteca", Maradona a devenit creatorul punctelor formației sale, participînd decisiv la toate cele trei goluri cu care Argentina a întrecut R.F. Germania.CIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). — Declarații după finala Campionatului mondial de' fotbal din Mexic : Carlos Bilardo (antrenorul Argentinei) : „In ceea ce mă privește, dacă nu uit criticile al căror obiect am fost înaintea campionatului, cred că succesul de astăzi este urmarea, înainte de toate, a muncii, a seriozității întregului lot. Toți cei 22 de jucători ar

gentinieni au dovedit o pregătire fizică și psihică exemplară, aceasta fiind cheia victoriei. Pentru fotbalul argentinian cucerirea titlului este Un lucru deosebit de important, dar nu trebuie să ne culcăm pe lauri, pentru că școala europeană, din care eu m-am inspirat, va încerca, fără îndoială, să-și ia revanșa
M TE X I «■■■■•«■■■(■■■■■•■■•••■■■■(•I peste patru ani, în Italia" ; Franz Beckenbauer (antrenorul R.F. Germania): „Vreau, în primul rînd, să felicit echipa Argentinei. Ea merită această „Cupă Mondială". Noi am încercat totul pentru a-1 neutraliza pe Maradona, prin Matt- haeus, în prima repriză, apoi prin Foerster, cînd am trecut la atac. Dar trei minute în care ne-am pierdut concentrarea au fost fatale, într-un moment în care am fi putut cîștiga. Am fost surprinși de această calificare în finală, și cu ■ puțină șansă am fi : putut cîștiga titlul. Sîntem mîndri de performanța realizată ■ și cred că merităm locul secund. Astăzi âm fi putut evita cele trei goluri, 'dar ele nu se datorează greșelilor lui Schumacher, care a avut o evoluție bună pî- tiă acum. Cred că am greșit în prima repriză făcînd uri joc de așteptare, iar a-\ poi prin faptul că am apelat prea mult Ta jocul la 

ofsaid" ; Diego Maradona (căpitanul echipei Argentinei) : „Sînt extrem de felicit și de mîndru de această victorie. Astăzi, mă simt campion mondial, și nu cel mai bun jucător din lume, cum nu încetează unii să repete. Dedic acest succes tuturor tinerilor argentinieni, tinerilor din lumea întreagă. Trebuie spus că
C *36 ■ '

victoria de astăzi este opera unui grup de jucători avizi de glorie și care a dezmințit toate îndoielile cu care a fost înconjurat. Să nu Uităm că acest titlu mondial se datorează meritelor selecționerului nostru, Carlos Bilardo, care a știut să ne facă să muncim serios, cu metodă, convin- gindu-ne în tot timpul competiției că putem deveni campioni mondiali" ; Kârl- Heinz Rummenigge (Căpitanul selecționatei vest-ger- mane) : „Am" ratat victoria după ce am egalat la „2". In acel , moment, argentinienii .începuseră să se îndoiască de succes, în timp ce noi veneam cu un moral renăscut. Din nefericire,, am încasat prea repede a- cest al treilea gol, care ne-a tăiat, elanul. Acestea fiind spuse, țin, să felicit echipa Argentinei, care a. dominat campionatul, în special grație lui Maradona, care este, pentru mine, cel mai bun jucător al turneului"; :■

CIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). — Secretarul general al Federației Internaționale de Fotbal (F.I.F.A.), Joseph Blatter, a anunțat că viitorul turneu final al campionatului mondial, ce se va disputa în 1990, în Italia, va fi mai scurt decît cel actual, care a durat 30 de zile, ca și cu patru ani în urmă, în Spania. O decizie definitivă, a precizat Blatter, va fi luată anul acesta, cu prilejul unei reuniuni a Comitetului Executiv al F.I.F.A. cu Comitetul de organizare italian.In diferite ziare s-a arătat că proximul turneu final va avea 23 de zile, reducerea cea mai importantă fiind cea a duratei de desfășurare a primului tur : de la 14 la 9 zile.
In cadrul unei conferințe de presă, președintele F.I.F.Ai, Joao HaVelange, a anunțat că la . actuala ediție a „Cupei Mondiale" s-a înregistrat un record în ce privește numărul spectatd- rilor : la meciuri au asistat 2,5 milioane de iubitori ai fotbalului; cu 700 000 mai multi decît s-au aflat în tribunele stadioanelor spaniole cu patru ani în ur-mă.Pe de altă parte, J. Ila- velange a apărat sistemul de departajare prin lovituri de la 11 m, după prelun

giri, apreciind că este vorba de o manieră pur sportivă de a decide un învingător, ceea ce„ nu este cazul, de pildă, în situația recurgerii la tragerea JA sorți.' AftOrganizatorii mexicani au adresat spectatorilor prezenți la finala Argentina — R.F Germania rugămintea să se îmbrace în alb, ca o manifestare pentru „pacea mondială". Dealtfel, stadionul ,;Azteca“ a fost decorat cu numeroase simboluri ale păcii, între care mulți porumbei albi.
Președintele F.I.F.A., Joao Hayelange, a remis unui reprezentant al guvernului mexican „premiul pentru fair-play" acordat publicului mexican, „pentru conduita sa exemplară în tribunele stadioanelor". Cît privește atitudinea suporterilor mexicani în afara a- renelor, J. Hayelange. s-a abținut de Ia brice cohie'n" tariu.. *In meciul pentru locul 3 dintre formațiile Franței și Belgiei s-a produs un debut aparte : podarul francez Albert Rust ă jucat pentru prima soara în reprezentativa țării sale Ia... . vîrsta de , 32 de ani I
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ACTUALITATEA iN LU/MF Vremea in luna iulie
— Prognoza —

Schimburi de mesaje 
la nivel înalt 

româno-portughezeLISABONA 30 (Agerpres). — In ultima ședință a lucrărilor celui de-al VI- lca Congres al Partidului Socialist Portughez, au fost adoptate modificările la programul și statutul partidului, rezoluția finală care stabilește linia politicii a partidului pentru perioada următoare și au fost alese noile organe de conducere ale partidului.Congresul a ales în funcția de secretar general al Partidului Socialist Portughez pe Vitor Constancio, lai în cea de președinte — pe Manuel Tito de Morais.Din partea tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășilor Vitor Constancio și Manuel Tito de Morais calde felicitări și cele mai bune urări în legătură cu alegerea lor în
LISABONA 30 (Agerpres) — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-au transmis tovarășului Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez, un salut călduros, u- rări de sănătate și de noi succese în activitatea partidului.Mulțumind, tovarășul Alvaro Cunhal a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul său cordial și cele mai bune urări de sănătate și de noi succese în activitatea

ANUL INTERNAȚIONAL AL PĂCII
■ ACȚIUNI ■ATENA 30 (Agerpres). — Conferința națională in problema lichidării armelor nucleare și a bazelor militare străine de pe teritoriul Greciei, la care au participat 300 de delegați ai miș- crărilor pentrfi pace din Grecia, ca și invitați dintr-o serie de țări mediteraneene și din S.U.A. și U.R.S.S.

INTR-O REZOLUȚIE) cu privire la Africa de Sud, adoptată de Comitetul E- xecuțiv Național al Partidului Social-Democrat din R.F.G., se recomandă suspendarea livrărilor de petrol și produse, de înaltă tehnologie, sistarea de noi investiții, încetarea oricărei forme de cooperare științifică, precum și interzicerea importului de materii prime și monede de aur din Republica Sud-Africană.
. ANUL TRECUT, în Statele Unite s-au înregistrat cu 4 la sută mai multe acte criminale decît în anul precedent — indică date oficiale anunțate la Washington. O creștere deosebită, și anume de 8 procente, a fost înregistrată în zonele de .sud iile S.U.A. Dintre orașe. New Yorkul cunoaște cel mai ridicat procent de criminalitate. Astfel, în anul trecut. în această metropolă au fost înregistrate 

1 384 ele omucideri. 
*

funcțiile de secretai- general și, respectiv, președinte al P.S.P.Secretarul general și președintele P.S.P. au rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cordiale mulțumiri pentru felicitările adresate, împreună cu urările lor de sănătate și de noi succese în prodigioasa activitate consacrată edificării socialismului multilateral dezvoltat în România, cauzei păcii și colaborării internaționale.Felicitările au fost transmise cu ocazia întîlnirii secretarului general și președintelui Partidului Socialist Portughez cu tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a reprezentat partidul nostru Ia Congresul P.S.P.
★de conducere a partidului și statului. Totodată, au fost adresate poporului român urări de prosperitate și de noi realizări în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate. în România.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către tovarășul Alvaro Cunhal a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv’, secretar al C.C. al P.C.R., care efectuează o vizită în Portugalia.
LUĂRI DE POZIȚIE ■a adoptat în 'unanimitate un apel prin care se cere Administrației americane să acorde o atenție serioasă propunerilor de dezarmare avansate de Uniunea Sovietică și de celelalte țări socialiste.Conferința de Ia Atena a sprijinit, de asemenea, un apel lansat de un număr de 83 de generali și ofițeri, care avertizează asupra pericolelor generate de existența bazelor străine și de amplasarea de arme nucleare.

☆ROMA 30 (Agerpres). — La Roma se deschid miercuri lucrările Congresului internațional „Dialogul — bază universală a păcii", la care vor participa oameni politici, înalți reprezentanți ai bisericii. personalități
POD MONUMENTALPodul Libertății din Budapesta. ce leagă cele două maluri ale Dunării, la poalele muntelui Gelert, a fost redeschis traficului în urma unor lucrări de restaurare a structurilor metalice și" ornamentelor din fontă, a trotuarelor, cit și părții carosabile.Podul budapestan, care va împlini anul acesta 90 de ani de existență, va ră- mîne, potrivit aprecierilor specialiștilor, pentru încă multe decenii unul, dintre cele mai frumoase monu-, mente ale capitalei R.P. Ungare. . . "

Declarația Agenției Române 
de Presă —Agerpres în legătură 
cu sprijinul acordat de S.U.A. 

contrarevoluționarilor din 
NicaraguaAgenția Română de Presă „Agerpres" este împuternicită să declare :Opinia publică din România a primit cu sentimente de profundă îngrijorare hotărîrea administrației S.U.A. — aprobată recent și de Camera Reprezentan- ; ților — de a acorda un i important sprijin financiar forțelor contrarevoluționare care luptă împotriva regimului legal din Nicaragua. Această măsură încalcă în mod grav principiile dreptului internațional, reprezinți! un amestec direct în treburile interne, o a- menințare la adresa independenței și suveranității Republicii Nicaragua, un act de natură să agraveze și mai mult situația complexă și explozivă din regiunea Amcricii Centrale. Totodată, o asemenea hotă- rîre afectează climatul politic general, sporește încordarea și ridică noi obstacole în calea bunei conviețuiri în această regiune, în edificarea unui climat de pace și colaborare, pentru care militează Republica Nicaragua, „Grupul de la Contadora", „Grupul de sprijin" și alte state lati- no-americane.Consecventă principiilor sale de politică externă, spiritului de înțelegere, de rezolvare prin negocieri a oricărei situații conflictua- le, Republica Socialistă România dezaprobă ferm acest amestec flagrant în treburile interne ale unui stat suveran, membru al O.N.U., considerîndu-1 un act îndreptat împotriva or

DOCUMENTEdin 45 de țări, precum și secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar.Acțiunea, inițiată de.Consiliul comunal al Romei, se înscrie în cadrul manifestărilor prilejuite de „Anul Internațional al Păcii", proclamat de Organizația Națiunilor Unite, relevă agenția ANSA.
☆STOCKHOLM 30 (Agerpres). — Aproximativ 15 000 de locuitori ai capitalei suedeze au semnat un apel în care se pronunță pentru proclamarea' Stbckholmului drept zonă fără arme nucleare. Campania de strîn- gere a semnăturilor a fost lansată de 12 organizații antirăzboinice și pentru protecția mediului din capitala suedeză.

FAPTUL DIVERS

ÎNCLINAȚIA TURNULUI 
DIN PISAIn ultimul an, înclinația turnului din Pisa a crescut cu încă un milimetru, informează agenția United Press International. Oficialitățile municipale și-au exprimat speranța că în următoarele cîteva luni se va trece la realizarea unui proiect care să asigure o- 

dinii de drept internațional, împotriva drepturilor legitime ale poporului nicara- guan la libertate, suveranitate și independență a dreptului de a-.și alege singur, de sine stătător, modul de viață calea dezvoltării sale economico-sociale.Exprimîndu-și solidaritatea și sprijinul față de cauza poporului nicaraguan, poporul român se pronunță cu hotărîre și cere să se pună capăt oricăror acțiuni de amestec în treburile interne ale altor state, condamnă cu fermitate încălcările, de orice fel, a normelor de legalitate și justiție internațională, a principiilor Cartei O.N.U.S.U.A. trebuie să țină seama de protestele îndreptățite ale opiniei publice mondiale, precum șl ale opiniei publice din propria, țară, și să renunțe la sprijinirea contrarevoluționarilor din Nicaragua, să facă să prevaleze spiritul constructiv, de negociere, care trebuie să stea la baza acțiunilor tuturor statelor, mari sau mici, pe arena mondială.Soluționarea justă și durabilă a problemelor complexe din America Centrală este posibilă nu pe calea politicii de forță, a amestecului în treburile interne ale acestor state, ci numai și numai pe calea unei reglementări politice, pașnice, pe baza normelor unanim acceptate ale dreptului internațional. Aceasta este singura soluție care răspunde cerințelor păcii, cauzei destinderii și înțelegerii în întreaga lume.
Agenda 

energeticăVARȘOVIA 30 (Agerpres). — Minerii polonezi au extras în luna mai 15,8 milioane tone de cărbune, iar de la începutul anului 79,5 milioane tone, relatează agenția PAP.Agenția precizează că e- ncrgeticienii au satisfăcut în luna mai nevoile de e- nergie electrică ale țării, mareînd totodată și o creștere a consumului de cărbune brun pentru producerea acesteia.
★BEIJING 30 (Agerpies). — O centrală electrică de 1,2 milioane kW urmează să fie construită la Yidu, la confluența rîului Qing- jian cu fluviul Yangtze, a- nunță agenția China Nouă, citind presa din Beijing.Primele generatoare vor fi puse în funcțiune în 1993.prirea acestei tendințe și eventuala prăbușire a faimosului turn.

TEMPERATURA PE 
TERRASpecialiștii australieni în climatologie susțin că, în viitoarele 4—5 decenii, temperatura va crește, la scara întregului glob, în medie cu 1,4 — 4,5 grade Celsius, iar nivelul apelor mării cu 20 —140 cm datorită așa-numi- tului „efect de seră", respectiv acumulării unui strat mai gros de bioxid de carbon și a altor gaze în atmosferă, leu capacitatea de a capta mai multă energie solară.

După cum ne comunică Institutul de meteorologie și hidrologie, atît din punct de vedere termic, cit și pluviometric. luna iulie se va încadra în limitele normale.Tn intervalul 1 —10 iulie, vremea va fi în general frumoasă, iar cerul variabil, mai mult senin în nord- vestul țării. In primele zile, în estul țării vor cădea ploi locale, apoi se vor semnala averse izolate în zonele de deal și de munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, izolat mai cobo- rîte în centrul și nordul țării în ultimele nopți ale decadei, iar cele maxime se vor situa între 22 și 32 de grade, mai ridicate în sud-vest.Intre 11—20 iulie va predomina o vreme instabilă, cu deosebire în primele zile. Cerul va fi variabil, cu înnourări mai accentuate în prima parte a perioadei, cînd și ploile vor fi mai frecvente și mai ex-
mențenlp

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie : Cei șapte fantastici ; Unirea : Cîntecele mării ; Parîngul 5 Din prea multă dragoste.
LONEA s O dragoste ciudată.
VULCAN : Trenul de Kraljevo.
LUPENI1 Contrabandiștii din Santa Lucia.
URICANI: Adio viseale tinereții.
N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

TV.î 20,00 Telejurnal.| 20,20 Actualitatea în eco-•: nomie.î 20,30 Teatru TV : „De joi
j pînă duminică" (co-1 lor). Premieră peȘ țară.î 21,50 Telejurnal.i 22,00 închiderea progra-: mului.

Mica publicitateVIND Dacia 1100, stare bună, inf. Petroșani, Independenței 7/10, telefon 43959, după ora 16. (8415)VIND casă, grădină, mobilă, strada Republicii, 19, Petrila. (8406)PIERDUT legitimații de bibliotecă și periodice pe numele Neagu Constantin, ehberate de Institutul de Mine Petroșani. Le declar nule (8412)PIERDUT legitimație de bibliotecă periodice nr. 7220. eliberată de Institutul de Mine Petroșani. O declar nulă. (8409)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Stâncii Gheorghe, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă.(8103)PIERDUT legitimație de 

tinse ca arie. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, local mai coborîte în a doua parte a decadei în centrul și nordul țării, iar cele maxime se vor situa între 21 și 31 de grade, mai ridicate în ultimele zile în zonele de cîmpie.In decada 21—31 iulie vremea va fi în general frumoasă și caldă, cu cerul variabil. Se vor semnala ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice în zonele de deal șl de , munte, precum și în nord- estul țării în primele și ultimele zile ale intervalului. In rest, ploile vor fi cu totul izolate. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, iar spre mijlocul perioadei vor coborî în Transilvania și sub 8 grade. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 34 de grade, local mai ridicate în sudul și vestul țării.
(Agerpres).
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Numerele extrase ta s
tragerea excepțională „Lo- s
to“ din 29 iunie ’86. ț

Faza IExtragerea 1t 45, 31, 44, 72, 83, 39, 33, 36, 73, 49, 27, 54.Extragerea a Il-a i 29, 71, 57, 28, 66, 48, 17, 21, 15, 70, 35, 6.Extragerea a IH-a i 60,52, 2, 29, 69, 64, 86, 22, 28, 73, 37, 80.Extragerea a IV-a : 66, 27, 45, 90, 55, 10, 9, 77, 56,53, 40, 41.
Faza a IfaExtragerea a V-a : 50,53, 62, 75, 31, 76.Extragerea a Vl-a : 28,54, 80, 14, 16, 38.Extragerea a Vll-a i 30, 89, 84, 32, 25, 19.Fond total de cîștîguri i1 527 449 lei.
memento

bibliotecă pe numele Dia- conu Eugen, eliberată de Institutul de Mine Petroșani. O declar nulă. (8405)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tîlvar Ștefan, eliberată de I.M. Bărbăteni. O declar nulă.(8409)PIERDUT legitimație de bibliotecă nr. 3105. eliberată de Institutul de Mine Petroșani. O declar nulă.(8410)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Buday Rudolf, eliberată de I.U.M. Petroșani; O declar nulă.(8411)PIERDUT legitimație de bibliotecă nr. 6880, eliberată de Institutul de Mine Petroșani. O declar nulă.(84J-O
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