
DIN PRIMA ZI A LUNII Hotărîrea unanimă a minerilor sectorului

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

și a tovarășului Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului, ieri, a început 

vizita în țara noastră a tovarășului 
Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat

al Republicii Populare Chineze
începerea convorbirilor oficialeCeremonia

sosim

Mobilizați 
plenar pentru 

îndeplinirea 
planuluiHotărîți să răspundă prin fapte de muncă chemării a- dresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de la înalta tribună a recentei Plenare a C.C. ăl PlC.R., minerii Văii Jiului se mobilizează exemplar în vederea îndeplinirii, în bune con- ^diții, a planului celei de-a ^șaptea luni a anului.

Prima zi din iulie a fost 
rodnică pentru șase între
prinderi ale C.M.V.J. — 
minele Lonea, Dîlja, Ani- 
noasa, Vulcan, Paroșeni și 
Valea de Brazi — care au realizat, împreună, 359 to- 'e de cărbune suplimentar . planului. .

• Cel mai ridicat plus, 
108 tone, a fost obținut de 
minerii de Ia Aninoa- 
sa. Cantitatea de cărbune livrată suplimentar de la această mină vine să completeze succesele din' iunie, constituind dovada certă că, la Aninoasa, colectivul de mineri este hotărît să se achite cu cinste de sarcinile celui de-al treilea trimestru al anului.

• Extrăgînd cu 101 tone 
de cărbune mai mult decît 
era prevăzut în planul zi
lei, minerii de la Dîlja au debutat și ei cu bine în cel de-al doilea semestru pe care speră să-l' încheie CU realizări de seamă.

• 150 tone repre
zintă cantitatea de 
cărbune extrasă suplimen
tar preliminarului zilei de 
1 iulie de la minele Paro
șeni, Lonea, Vulcan și Va
lea de Brazi. (Gh,O.)

Ocuparea unui loc fruntașConsultăm registrul cu realizai ile brigăzilor. Pentru început, ne atrag atenția succesele brigăzii conduse de Anania Romaniuc, Brigadierul și cei 22 de ortaci ai săi — dintre care pot fi amintiți minerii șefi de schimb Gheorghe Mitu- leț, Constantin Mitibiu, Gheorghe Simion și Petru Mihhea înregistrează, încă din prima zi a lunii iulie, un plus de 42 tone de

Faptul că sectorul II al minei Vulcan a ocupat locul I în întrecerea socialistă pe primul trimestru al anului nu a fost întîmplă- tor. O dovedesc și realizările următoarelor luni. Concret, de la începutul anului, sectorul înregistrează o producție suplimentară de 1580 tone de cărbune.— La baza acestui spor, ne spune sing. Stănilă Păn- tiloi, șeful sectorului, a stat accentul pus pe crește- cărbune, realizat printr-orea productivității muncii, indicator care, . pe sector, este., superior cu 200 kg cărbune pe post celui planificat. Prin aprovizionarea ritmică cu materiale a formațiilor de lucru, plasarea corespunzătoare și a- plicarea unor măsuri de ordin tehnic vizînd creșterea substanțială a securității muncii, am creat condiții ea toate brigăzile „să meargă din plin".

substanțială depășire a productivității muncii.Deloc de" neglijat, în jur de 280. kg cărbune pe post, sînt. și sporurile de productivitate realizate, în cursul lunii trecute, și de brigada condusă de iscusitul miner Petru Aillncăl. îndrumați de șefii de
O. GEORGESCU

(Continuare ir pag a 2-a)

Formația condusă de Ion Ilca se numără printre 
cele mai bune brigăzi ale sectorului IV al I.M. Lonea. 
In imagine, schimbul condus de loan Moț.

Foto: T. ALEXANDRU

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășului Constantin . Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, miercuri, a sosit în Capitală tovarășul Zhao Ziyang, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Con-
(Continuare în pag. a 4-a)

Depășiri ale 
indicatorilor 

economiciUltima lună clin semestrul X al anului a fost încheiată cu bune rezultate și de către colectivul Autobazei Petroșani a întreprinderii de transporturi auto Deva. Din relatarea tehnicianului Ileana Maschek, de la compartimentul plan- retribuire, am reținut că indicatorul tone transportate a fost realizat în proporție de 103,7 lă sută, cel de venituri realizate prin transportarea mărfii de 107,7 la sută, iar la transport călători, de 110 Ia sută. (Gh. O.)

Miercuri au avut loc în Capitală convorbiri între, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin .Dăscălescu, și premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, tovarășul Zhao Ziyang.Primul ministru al guvernului român și premierul chinez au dat o înaltă apreciere rezultatelor obținute în dezvoltarea multilaterală a colaborării dintre țările noastre. A fost subliniat rolul determinant al dialogului Ia cel maiînalt nivel, al înțelegerilor’ ----- ---------------------------- ___și hotărîrilor convenite cu (Continuare în pag. a 4-a)

prilejul întîlnirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar generat al Partidului Comuiiist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu conducătorii de partid și de stat ai Republicii Populare Chineze în extinderea permanentă a conlucrării dintre partidele, țările și popoarele noastre, în dinamizarea relațiilor româno-chineze pe cele mai diferite planuri.S-a evidențiat dorința reciprocă de a adinei în continuare această colaborare, în interesul construcției -so-
COMUNISTUL

vocația de a fi mereu în frunte
,Să te poată 

oamenii model../6
99' socoti

IN PAGINA A 3-A
• Virtuțile unei brigăzi 

obișnuită să biruie greută
țile. să fie mereu în frunte

• Vă prezentăm Facul
tatea de mașini și instalații 
miniere a Institutului de 
mine

• Condimentul cel mai 
prețios
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Lucrări sub semnul urgenței
pe șantierul noii preparațiiIn perioada care a trecut din acest an, lucrările de construcții și montaje de pe șantierul noii prepara- ții din Livezeni au avansat considerabil. Constructorii din brigada nr. 2 a Antreprizei construcții și montaje miniere, care făuresc acest nou obiectiv industrial, și-au depășit lună de lună sarcinile de plan. In prezent, planul valoric este depășit cu mai bine de 360 000" lei la construcții și montaje. Au fost încheiate lucrările de construcție la corpul principal al clădirii destinate- spălătoriei și Rotației. S-au. finalizat captarea și conducta de apă de la Maleia

pînă ia preparație. Instalația de flotație este, practic, gata pentru recepție. Constructorii din cadrul întreprinderii de rețele e-
INVESTITIILE
ANULUI 1986

zent lucrările de montaje de la instalația de 6 kilo- volți, care va asigura alimentarea utilajelor și agregatelor cu energie electrică.„Am încheiat primele cinci luni ale anului cu realizarea planului de construcții și montaje în. pro-

din Livezeniporție de 101,02 ' la sută, ne-a declarat itig. Oswald Heldberg, șeful brigăzii nr. 2 Livezeni. Puternic, mobilizat de -îndemnurile adresate întregii națiuni de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului de la înalta tribună a recentei Plenare a C.C. al P.C.R., colectivul brigăzii noastre este ferm hotă- fît să facă totul, pentru predarea lă termen a tuturor lucrărilor de care depinde punerea în funcțiune j în probe tehnologice a primei linii de preparare a cărbu-
V. STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

Schiță de portret. S-a născut în 23 august ’47. în Pldștina Gofjului, iar după absolvirea Scolii profesionale din Lupeni, în '64, Dumitru Nebunu devine preparator la Uzina de preparare. Acum e maistru principal de spălare și secretar de partid în organiza- . ția unui schimb. în secția de bază a uzinei, acolo unde se materializează' eforturile întregului colectiv pentru purificarea cărbunelui extras din abatajele din vestul Văii Jiului, unde se hotărăște soarta recuperării, cantitatea și calitatea sortimentului de cărbune pe care îl așteaptă atît de mult siderurgia: românească — huila specială pentru cocs.
— Deci, de un sfert de 

secol la Lupeni și de peste 
două decenii preparator. 
Ce a însemnat de fapt a- 
cest sfert de secol pentru 
dumneavoastră, tovarășe 
Dumitru Nebunu ?— Ce altceva decît împlinire, împliniri pe toate planurile. M-am realizat profesional; am o familie, soția e laborantă tot aici, la C.C.C.; am o fetiță; am satisfacția că uzina, pre- parația a cunoscut în toți acești ani un progres neîntrerupt.

— Discutăm de toate, 
dar tot la preparație ajun
gem...— Firesc. De uzină, de munca in preparație se leagă toate celelalte împliniri. Și aceasta mai ales pentru că din punct de vedere al tehnologiei de lucru, uzina a realizat în acești ani un adevărat salt calitativ. Am lucrat cu mașini de zețaj cu piston,

jgheaburi Rheo, flotațio cu baterii de lemn, într-ua cuvînt cu mașini vechi, cu randament scăzut. Azi, uzina reutilată dispune de mașini de zețaj moderne, cu randament aproape dublu în ceea ce privește capacitatea de prelucrare a masei miniere și. de recuperare. Avem mașini de zețaj pentru a extrage și : valorifica și sortimentul 0—10; .avem instalații de concentrare cu mediu dens cu o selectivitate aproape dublă pentru clasa cu ponderea cea mai ridicată, de 10—80 mm. Cu asemenea utilaje moderne, putem spune, că valorificăm în totalitate brutul supus spălării, adică extragem tot ce șe poate, tot ce este cărbune în masa minieră.
Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

ECONOMISIREA, cea mai ieftină sursă de energie

Cărbune tot mai mult, cu kilowați mai puținiMinerii de la, Paroșeni au livrat economiei 'naționale, în primul semestru clin a- cest an, peste 30 000 tone de cărbune, ca urmare a folosirii la îna'lțj parametri tehnologici a utilajelor din dotare. Dispunînd de o bogată zestre tehnică, peste 95 la sută din producția minei se extrage mecanizat. Cu cît gradul de mecanizare este mai ridicat, cu atît se extrage mai mult cărbune, dar cu atît și consumUl de energie electrică crește. Pentru încadrarea în normele de consum pe acest an, la tnina Paroșeni S-a întocmit un plan de măsuri care

vizează o serie de lucrări menite să ducă la reducerea consumului de energie electrică. La sectorul I, care exploatează două abataje frontale în paralel în stratul 15, blocul I, xs-a stabilit ca producția să fie evacuată pe un flux de transport comun, lucrare ce s-a realizat încă din trimestrul I și care aduce o economie anuală de I 200 000 kWh. In stratul 5, blocul III, în locul a trei transportoare cu raelete, care aveau o putere de 210 kWh, a fost montat un transportor cu bandă a cărui putere este de numai 74 kWh, iar pentru e-

vi tarea mersului în gol al t insportoarelor de la panoul 4, din stratul 5, blocul VI, care va intra în funcție în trimestrul IV din acest an, s-a stabilit să se execute un siloz colector de bloc care va putea prelua și producția panoului 5.Pentru încadrarea în viril urile de consum s-a stabilit ca o serie de mari consumatori -să fie opriți la anumite, ore. Astfel, la stația de compresoare numărul 1 se opresc, prin ro-
G. BOGDAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Din viața organizațiilor U.T.C.din Vulcan le-au obținuty, la schi fond și biatlon, înDecernarea
drapelului de centru competițiile sportive ’de masă’organizate în iarnă, competiții cu participare municipală, județeană și interjudețeană, locuri fruntașe care atestă preocuparea organizației U.T.C. dc la Liceul industrial minier diri Vulcan pentru buna organi- ... ....... _ zare și desfășurare a ac-județ pentru activitatea de tivitătilor de P.T.A.P. ;. i ■ ■■ - ■ ” "■pentru apărarea patriei.Distincția răsplătește muncă depusă de tinerii de la Liceul industrial minier. din Vulcan,;. îndrumați cu pricepere și; pasiune de profesorul de educație fizică Leon Stoica, în calitate de comandant al centrului, pentru _______ _____________ ___ _____creșterea calitativă a pre- pregătire a tinerilor pen- gătirii tinerilor pentru a tru apărarea patriei, în fi .gata, pricind: șă apere .mare parte realizată de cuceririle revoluționare ă-. .. către elevi, prin autodo- le poporului.Dintre rezultatele ținute de reprezentanții liceului în acest an școlar în concursurile de gen, amintim excelenta evoluție în etapele municipală și județeană a „Complexului aplicativ P.T.A.P/, Unde echipajele organiza- lului de centru fruntaș pe ției U.T.C. din liceu s-au clasat pe locul I, precum și evoluția în etapa, Vulcan — cele spuse mai republicană a aceluiași sus 6 dovedesc pe deplin concurs, unde tinerii din —r are profunde implica- Vulcan au dat dovadă de ții în educarea multilate- valoroase calități moral- volitive și de o pregătire foarte bună teoretică și practică, reușind să obțină un merituos loc patru, din :41 de echipaje prezente,în concurs.Amintim, de asemenea, rezultatele pe care elevii

fruntașMi mc la Liceul industrial din Vulcan va ă-, vea loc o festivitate. emoționantă Organizației U.Ț.C. dip liceu îi ya fi decernat Drapelul de ceri-tru fruntaș la nivel depregătire a tineretului . Tot’că o expresie a â- ,cestej preocupări, a sprijinului primit din partea organizației de partid și a conducerii, liceului, în momentul de față se poate spune că tinerii de la Liceul industrial minier din Vulcan dispun de u- • na dintre cele mai bine dotate baze materiale de
ob- tare, în atelierele-școală- ale liceului.Sînt realizări care dovedesc o activitate continuă, susținută, cu profund caracter de masă desfășurată în cadrul centrului, împliniri care stau la baza decernării Drape-județ. Activitatea deP.T.A.P. la Liceul din

raia a tinerilor, pentru muncă și viață.
Muncă 

patrioticăIn zona puțului Est minei Lupeni se desfășoară lucrări de descongestio-al

nare a spațiului, acțiune preluată de tinerii din organizația, U.T.C. a minei. Au loc stivuiri de materiale', lemn de mină, piese de schimb, subăn- samble. Cu acest prilej a fost recuperată o importantă cantitate de fier vechi care urmează să fie reintrodus în circuitul e- coriomic. AețiUnea de muncă patriotică pe care tinerii de la mina Lupeni, conduși de Iulius Belelu . și Petru Vlăic o desfășoară aici va continua pe toată durata lunii iulie. ,,
Educație 

cetățeneascăFormarea pentru muncă și viață a tinerilor care locuiesc în căminele de nefamiliști constituie U- . na dintre preocupările deosebite ale organizațiilor U.T.C. din întreprinderile miniere. La Vulcan, astăzi, începînd cu ora1,17, căminul de nefamiliști va găzdui o dezbatere pe teme de educație și legislație, la care va participa juristul întreprinderii miniere Vulcan, precum și cadre din conducerea organizației U.T.C.Dezbaterea își propune să reliefeze obligațiile ce revin tinerilor’ privind activitatea din căminele de nefamiliști, punînd un accent deosebit pe comportamentul civic și buna gospodărire a bunurilor materiale din dotare.
H. ALEXANDKESCU

„Să te poată socoti 
oamenii model..."

(Urmare din pag. 0 . — Perfecționarea profesională și întărirea răspunderii față de întreținerea utilajului, supravegherea parametrilor de funcționare a instalației. Efortul fi- _ zic s-a redus, dar, cu atît mai mult, utilajele moderne cer o conștiință profesională ridicată. Mă bucură’ faptul ca deși lucrăm cu foarte mulți tineri și aproape jumătate femei, pot spune că preparatorii fac față cerințelor. Ne mîndrim cu comuniștii 1- leana Apetrei. Marian Filip, Nicolae Mărilă, Vasile Că-

— In acest proces de 
înnoire și perfecțioaare, ca
re este condiția preparato
rului ?— Uzina s-a; reînnoit, im stalația - s-a modernizat și, sigur, . s-au îmbunătățit substanțial condițiile .,; de muncă ale preparatorului —- atît; ergonomie, cît ' și din punct de vedere, al . igienei- muncii. Fluxul' tehnologie își are ordinea sa logică, rațională, dar și pretențiile din partea celor ce îi exploatează. Dacă - -  .. . ——-înainte, în vechea instala- tinean și alții — adevărate ție, majoritatea lucrătorilor exemple de comportare în _ ...muncă, îti familie, în societate. Așa se și cere comunistului: să muncești și. fcă te comporți în așa fel îiicît să te poată socoti oamenii un model demn de urmat. Spun aceasta pentru că nu am scăpat nici în preparație de idei și a- titudini învechite, de superficialitate, chiul și lipsă de răspundere. Și toate aceste comportări retrograde înseamnă avarii, stagnări în flux, pierderi de producție... Iată de ce prin educație înțelegem, în primul rînd, cultivarea răspunderii în muncă, față de permanenta autoperfccțio- nare.

erău necalificați. ’ azi, cîrid lucrăm cu aparate automate de determinare a conținutului ■ de cenușă, avem nevoie de muncitori cu p pregătire adecvată, capabili să stăpîneâscă pînă și probleme de electronică. De fapt lucrăm cu cadre bine calificate, specializate, iar peste un sfert din personal este policalificat.
— Care este cuvîntuî de 

ordine pentru comuniști, 
pentru toți preparatorii în 
contextul exigențelor teh
nice și tehnologice actua
le ?

i

I
I 
I 
I 
I

Ocuparea unui loc fruntaș
(Urmare din pag. I)schimb Vasile Ailincăi, Dumitru Glăvan, Gheorghe Marin și Constantin Gaiță, minerii formației realizează, zilnic, în abatajul FSM nr. 4 din stratul 3, cîte un ciclu și jumătate, aceasta în- Semr.înd viteze de avansare de peste 60 ml pe lună.Deși în cursul lunii trecute nu a realizat producții superioare sarcinilor de plan, brigăzii coordonate de Paraschiv Ciurăscu îi revine totuși un merit: acela că, traversînd lucrări miniere vechi, cU o. tecto-nică a zăcământului destul

de complicată, s-a menținut permanent la indicii de productivitate planificați. „Este o formație matură, foarte omogenă, chiar cea mai omogenă din sector", menționează sing. Pantiloi.O situație aparte o reprezintă brigăzile care își desfășoară activitatea în stratul 5, Cu toate condițiile geominiere deosebite, plus greutățile întîmpinate în aprovizionare, prin formarea unei noi brigăzi, cea condusă de Iosif Costea, s-au consolidat cele existente (îndrumate de Adam A- zamfirei și loan Tamaș), mod, a fie

Cărbune
tit mai mult

(Urmare din pag. I)

La Fabrica de produse lactate Livezeni, 
Mayer lucrînd la agregatul de preparare a

Valeria

leușindu-se, în acest mod, Ca durata de pregătire a unui abataj F.S.M. să fie redusă cu 15 zile, Prin intrarea în funcțiune a celor două abataje de acest fel în stratul .5, brigadierul Coste a și ortacii săi au realizat, în iunie, un plus de 941 tone de cărbune (plus 1500 kg pe post depășire la productivitatea muncii), iar la formația minerului loan Tamaș, sporul de producție se cifrează la 422: tone de cărbune, indicatorul de productivitate ă muncii fiind superior cu 720 kg pe post celui planificat.; Aceasta a fost, pe scurt, prezentarea situației din sectorul II al LM. Vulcan. Sector cu oameni ferm hotărî ți să muncească exemplar și în cel di'-al doilea semestru al anului, pentru ca sectorul să ocupe un loc de frunte în întrecerea socialistă desfășurată la nivel de mină.

tație, cîte. opt ore pe zi, trei compresoare de 430 kWh fiecare, iar la stația nr. 2, un compresor este oprit zilnic cîte 9 ore. De asemenea, doUă pompe de mare putere sînt oprite: cîte 10 și 14 ore pe zi, în timp ce instalațiile de extracție de la puțurile au- xiliar și principal funcționează alternativ, cu o o- prire totală de patru ore pe zi fiecare.Toate aceste măsuri au dus la reducerea consumului de energie electrică, în- regisțrîndu-se în primul semestru al anului o economie de peste ; 325 000 kWh Cu energia electrică economisită, minerii de la Pa- roșeni pot să extragă a- proape 10 000. tone de cărbune, ceea ce reprezintă producția a trei zile de muncă. •De fapt, economia obținută s-a realizat prin reducerea consumului specific pe tona de cărbune extras și pe mc de lucrări de descinderi și pregătiri executat. Pe fiecare tonă de cărbune extras s-au economisit 0,2 kWh, în timp ce la lucrările de deschideri și pregătiri s-au consumat cu 1,682 kWh măi puțin decît norma planifi-- cată, pe fiecare metru cub.
Lucrări sub semnul urgenței

(Urmare din pag. I)nelui. Pentru rezultatele bune obținute pînă în prezent în îndeplinirea sarcinilor și indicatorilor de plan, merită să fie eviden- țiați constructorii din formațiile coordonate de ing. Cornel Brata, maistrul Vaier Stoicuța, ing. Cornel Deac și cei din echipele complexe conduse de Mihai Vagiuc, Constantin Năsta- se, Ștefan Șuvăială, Gheor-

m-in- la de
ghe Doca și Alexandru Ion- ciulescu",, La începutul anului, tr-un comandament de vestiții, se stabilise ca, 30 iunie, prima liniepreparare de la Livezeni să intre în probe tehnologice. Din cauza întârzierilor în aprovizionarea constructorilor și montorilor cu . Unele materiale, termenul nu va putea fi respectat. Tovarășul Luca Suciu, directorul tehnic al Antre-

prizei construcții și montaje miniere Petroșani ne-a informat că printr-o recentă hotărîre a forurilor superioare s-a stabilit începerea probelor tehnologice la 31 iulie. Pentru respectarea acestui nou termen considerăm că se impune urgentarea execuției unor lucrări, cum sînt instalația de transport și stocare a cărbunelui spălat, stația de captare a apei din Jiu, instalația de filtre-

presă. Sînt obiective de care depinde nemijlocit punerea în funcțiune ă primei linii de preparare. Constructorii dispun acum de toț ce e necesar pentru realizarea acestor obiective la termen, așa cum ne-a asigurat ing. Oswald Held* berg, șeful brigăzii nr. 2. Noul termen stabilit pentru începerea probelor tehnologice la preparația Li-’ vezeni poate și trebuie să fie respectați’ ,.jipartea organelor locale, mai ales cu forță de muncă.APICOLĂ. Un sprijin important pentru activitatea crescătorilor de albine : a apărut, în cea de-a Vl-a ediție, Manualul apicultorului, editat recent de Asociația Crescătorilor de Albine din R.S.R. Manualul se găsește la magazinul .A- picofa“ aflat... încă, tot în Petrila.. ......’LABORATORUL de pneu-

UN OBIECTIV CETĂȚENESC de mare interes — hala noii piețe agro-ali- mentare din Lupeni a intrat într-o fază avansată de construcție. Se lucrează la închiderea halei și ridicarea zidăriei corpului B. In intensificarea lucrărilor de construcție, un rol deo- L cie pneu-sebit are ajutorul ce-1 pri- moconioze al I.C.I.T.P.M.H. mese constructorii brigăzii a terminat controlul pulmo-

din Lonea, Petrila, Bărbă- teni, Uricani și Valea de Brazi. Laboratorul se află în prezent la mina Lupeni unde în primele zece zile de la Instalare s-au făcut ra- diofotografii la peste 1000 de mineri și preparatori.

A.C.M. nr. 2 Deva din nar periodic al minerilor

LA- STRAJA s-au reluat lucrările de extindere a spațiului de cazare al acestei cabane cu vechi tradiții în promovarea tot... tradiționalelor sporturi de iarnă.o • o.,CONCURS; Casa de cultură din Petroșani organi-

zează la sfîrșitul acestei săptămâni un concurs de selecție pentru interpreți de teatru, satiră și umor, dans popular, soliști de muzică populară și folk, dans modern. Cei mai valoroși interpreți vor fi integrați în formațiile artistice ale binecunoscutei noastre instituții de cultură. (Al. II) ' |FESTIVAL. La Călimă- nești, județul Vîlcea, va avea loc sîmbătă și duminică festivalul interjude- țean de muzică ușoară, folk

grești-Oaș etc, iar 18 tineri au participat la o excursie în Cehoslovacia. Pentru a-și populară. Din Valea Jiului, ca reprezentant al casei de cultură, va participa Nicolae Agăleanu, în concursul de muzică popu- ceastă lună este prevăzută iară. (Al. II.) .............................TINERII de la I.U.M.P. au beneficiat în semestrul I de trei excursii organizate prin B-T.T. la diferite obie'ctive de interes turistic din țară. Peste 130 de tineri au participat la cele 3 excursii ce au cuprins o- rașele Drobeta Tr. Severin, Reșița, Brașov, Ne-

pentru tinerii uzinei o excursie în stațiunea Felix, cu care prilej se va face o vizită în țara vecină, în rașul Debrețin.
Rubrică realizată de

Dan STEJARU
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i . . . . . . . . . . . . .  .. . .ț ing. loan Reisz, că mine- tate experiența ortacilor 4 rii de aici au extras, pes-' cu vechime", . ... ' :te sarcinile de plan din șeful’ sectorului.semestrul I, 200 tone de Din cei 13 ortaci -citi i cărbune. Surpriză însă numără îri rîndul ei , a- pentru noi. Printre brigă- ceasta brigadă doar șefii zile fruntașe ale secto- de scilinib loan Vladu, rului, numele brigadicru- ștefan Ploaie, Gheorghe lui Nieolae Foma nu a cataramă și Eugen Fekc- fost amintit. Ce s-a in- te au acumulat ceva cx,- tîmplat cu brigada ? Șe- periență, aflîndu-se de. ful sectorului ne explică: cîțivâ ani în acest co-. . „In acest prim, semestru lectiv care i-ă consacrat.' al anului, minerii brigăzii conduse de. N. Tonia e<?-1 s-au confruntat CU multe jg foririați. El a format, greutăți. Aflîndy-se cu a- de_a lungul celor 15 ani batajul cu două felii sub de cînd este șef de bri- nivelul sectorului, există gada, mulți mineri care mari infiltrații de apă. A- acum conduc destinele al- pă care își pune ampren- |-or brigăzi din sector. A- ta și pe buna funcționa- . . .. - .re a utilajelor. De asemenea, în linia de front au apărut multe laminări și apofize care au dus la scăderea randamentelor pe post. „Cu toate că brigada nu și-a realizat sarcinile de plan pe primul semestru al anului, nu putem să-i reproșăm nimic acestui destoinic miner, brigada sa se poate mîndri cu faptul că pe parcursul celor aproape 100 de metri pe care i-a c.oborît cu abatajul pe verticală, între orizonturile 440 și 350, nu a înregistrat nici o surpare și nici un accident de muncă. Cu altă brigadă nu cred că; am fi putut extrage din acest abataj, cu condiții atît de deosebite, cantitatea de cărbune pe care a exțrâs-o Nieolae Toma cu tinerii' lui ortaci în cele șase luni care au trecut din a- cest an. Cînd spun tineri am în vedere faptul că brigada condusă de Toma este în plină formare. Mulți dintre minerii de nădejde, au plecat. După ani și ani de muncă în subteran au ieșit la pensie, iar în locul lor au venit tinerii. Dar a- ceștia, cu toată dorința

Aflăm de la șeful secto- lor <rului-III al I.M. Dîlja, să suplinească in totali-< fie spunea r

Nieolae Țoma mi. a ce- rut niciodată oameni ga-de-a lungul celor 15 ani
re mulți tineri cum sînt Stelian Stefănuț, Petru Gheț, Marin Albotă, Victor Călina și Nieolae Dan- ciu pe care îi învață tainele acestei meserii bărbătești pentru a putea a- junge în curând mineri de nădejde care să ducă pe mai departe tradiția brigăzii de a fi mereu în frunte.Realizările din ultima decadă a lunii iunie, cînd productivitatea muncii obținută în abataj a fost superioară sarcinilor planificate în medie cu 100—200 kg pe post, demonstrează puterea acestui tînăr colectiv de a se mobiliza exemplar pentru a depăși momentele grele, astfel îneît să ajungă într-un timp cît mai scurt iarăși în rîndul fruntașilor. „Faptul că am crescut realizările zilnice la un nivel .superior sarcinilor planificate, ne determină să acționăm în continuare cu aceeași ho- tărîre astfel îneît în semestrul II al anului să ne realizăm ritmic sarcinile de plan și să recuperăm minusul înregistrat în primul semestru"/ ne spunea cu optimism, șeful de brigadă.

Gheorghe BOȚEA

l

In procesul de modernizare a mineritului o con
tribuție importantă o au absolvenții Facultății de ma
șini și instalații miniere a Institutului de mine din 
Petroșani, specialiști care muncesc în minerit și în 
întreprinderile constructoare de mașini și utilaje mi
niere. Pentru a oferi tinerilor, care s-au decis să sus
țină concursul de admitere, detalii despre conținutul 
procesului de învățămînt din această facultate, ne-am 
adresat corif. univ. <lr. ing. Alexandru Florea, de
canul Facultății de mașini și instalații miniere.

— Care sînt direcțiile 
de pregătire a studenți
lor?— In facultatea noastră se pregătesc ingineri și sub- ingineri care vor munci în industria extractivă, în construcțiile de' mașini și instalații miniere, în repararea și întreținerea lor, cît și în domeniul reparației și întreținerii instalațiilor e- lectrice, în automatizarea mașinilor și instalațiilor din minerit.' Principala coordonată a perfecționării învă- țămîntului din facultate, de altfel ca' din ’ întregul Institut de mine, o constituie integrarea armonioasă cu cercetarea științifică, proiectarea și producția, numai în acest fel absolvenții noștri acționează cu spirit creator la locurile de muncă. In secțiile de ingineri și subingineri, Facultatea de mașini și instalații .miniere are peste 1100 ele studenți la cursurile de zi și,serale. Din anul IV, studenții de la cursurile de zi au posibilitatea să opteze pentru grupe de aprofundare, de specializare: Exploatarea, întreținerea și re-

lOi centre industriale din țară și în atelierul de mi- croproducție al facultății. Odată cu cunoașterea nemijlocită — muncind — a activității, studenții rețin idei, teme pentru cercetarea științifică.
— Cum este organi

zată și ce rezultate sînt _________ , o________ ________ _ „
în acest domeniu al cer- și formarea unei atitudini 
cetării științifice stu
dențești ?—- In timpul anilor de studii acordăm o continuă atenție formării unei ati-

<■>■■■■■■■ unu ■■>>>■>

Vă prezentăm Facultatea de mașini și 
instalații miniere a Institutului de mine

'■ — Ce posibilități de tudini științifice, ă receptivității pentru nou. Munca de creație științifică a studenților are loc în 18 cercuri pe discipline de învățămînt. La sesiunea științifică studențească primăvara acestui an

se: „Tehnologia de tăiere a rocilor cu jeturi hidraulice de mare viteză" și „Di- namometru tensometric pentru studiul forțelor de: tăiere mecanică a cărbune-' . lui". Valoarea acestor rezultate, care sînt mult mai multe, este aceea de a stimula gîndirea creatoare 'pararea utilajelor miniere Construcții de mașini miniere; Automatizări și e- lectrificări în industria mi- “ nieră. ' .''A " '

formare profesională au 
studenții ?- Activitatea de transml-1 . tere și însușire a cunoștințelor teoretice și practice se realizează prin prelegeri, seminarii, executarea de lucrări practice de laborator, proiecte, prin practica productivă, excursii de studii și documentare în întreprinderi, aceste forme de pregătire desfășurîndu-se sub îndrumarea permanentă a unui corp profesoral cu multă experiență științifică și pedagogică. In a- ceastă perioadă, de exemplu, are loc practica de vară a studenților de la cursurile de zi, organizată în

din ,_____________________  __ aufost susținute 86 de lucrări și comunicări realizate de 228 studenți. Dintre rezultatele £___ ,_____din acest an universitar amintesc locul II pe țară la concursul de matematică obținut de studentul Florin Bobăilă din anul II ; la concursul de creație tehnică și științifică universitară, din decembrie 1985, au fost apreciate cu mențiuni două lucrări valoroă-

de cercetare, de promovare a științei, îritr-un contact permanent cu producția, în sp' ritul cuvîntării tovarășului Nieolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la primul Congres al . științei și învățămîntului.
— Ce ne puteți spune 

despre absolvenți ? :; — Din primul an : dej studenție pînă la absolvire e un drum lung, de perfect ționare morală și profesională. Absolvenții noștri — și ne . întîlnim cu ei adeseori în documentarea noastră știinl țifică sau în perioadele de practică științifică — obțin foarte bune rezultate în industria minieră, în construcțiile de mașini, la hiț drocentrale, în munca de x cercetare și proiectare etc,frumoase ° satisfacție maimare pentru noi decît făpl tul că sînt apreciați pent tru competența lor profet sjonală, ceea ce pune în ■ e{ vidență însăși eficiența procesului de pregătire din facultatea noastră, din. Institutul de mine. .
T. SPATARU
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Constructori aî șantieru
lui 4 Lupeni. aF A.C.M.: Pe? ' 
troșani' execută finalizarea 
unor noi lucrări în cartie
rul Bărbăteni.'

Aflăm de la organele de stat
SOCOTEALĂ GREȘITĂModificînd datele din chitanțe și nedepunînd sumele de bani provenite din contribuția părinților, Elena Pîrvulescu, administrator la o grădiniță de copii, patronată de I.A.C.C.V.J., a crezut că va avea parte, măcar pentru o anumită perioadă de timp, de un trai nababic, S-a înșelat amarnic, fiindcă s-a tras linie și s-a făcut socoteala; va răspunde în fața legii pentru sumele delapidate.

CONSECINȚE

cestor abateri, fochistului i s-a întocmit dosar de cercetare penală, iar semna- listul a fost drastic avertizat.
IresponsabilitateGesture! iresponsabil putea avea Urmări foarte grave pentru familie, ba chiar pentru însăși viața ei. So- fica- M., în vîrstă de numai 22 de ani, mamă a trei copii, din Petroșani, a întrerupt ilegal, prin mijloace empirice și periculoase, cursul normal al sarcinii. I s-a întocmit dosar de cercetare penală.

mijloace ilicite au fost sancționați cu promptitudine, spre învățătura de minte și a altora care mai cred în „virtuțile" cîștigUlui fără muncă. ■ ' "' "
PARAZITISM
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Pentru cunoașterea legilor, inclusiv a Decretului nr. 400/1981, se face o intensă propagandă vizuală, inclusiv vla mina Petrila. Cu toate acestea, fochistul centralei termice Ion Onica a fost surprins, recent, în timpul serviciului, sub influența băuturilor alcoolice, în vreme ce Eugen ArnbrUș să-și aprindă rampa puțului,consecințele grave ale

SPECULĂ

semnalistul și-a permis țigara în... Date fiinda-

Constantin Bej an și E- eaterina Oncea veniseră, tocmai de pe meleagurile bănățene, pentru a-și exercita profesiunea de negustori ambulanți (fără autorizație !), oferind spre vânzare, în Lupeni, gumă de mestecat, șampon și țigări de import. Mărfurile provenite din contrabandă au fost confiscate, cei care vo- iau să se pricopsească prin

Campania de eradicare a cuiburilor parazitismului s-a soldat recent cu . Uri succes deplin la Uricani. Ludovic Falia, Vasile Du- dău, Eugen Costin, Nieolae Stănilă, Marin Stănculescu, Dominic Kendi, Nieolae Ciunaie, Ion Balița, Ion Borjincă și Costică Man- dun, oameni în toată firea, care uitaseră rostul muncii, au trecut cu promptitudine prin fața instanței de judecată, fiind „răsplătiți" cu perioade de „meditație" între 3 și 6 luni, conform prevederilor Decretului nr. 153/1970. Să sperăm reciclarea", în scopul devenirii lor ca oameni cinstiți, va da roadele scontate. .

Vă invităm, stimați ci- creat noi sortimente titpri, într-un univers i- nedit, cunoscut 'dv. doar prin „consecințele" apetisante, un peisaj industrial cu faianță, inox, gresie, utilaje moderne, Curățenie ca în farmacie. . Pe pereți — citate și ex- , presii gnomice celebre, care exprimă deviza muncitorilor. și specialiștilor de lâ Centrul de colectare a animalelor și industrializare a cărnii Petroșani. Una dintre ele —- „IȚegă-' titul alimentelor se face cu talent, cu știință, dar mai ales cu inimă și cu dragoăte".’ Tînărul director, medicul veterinar Gheorghe Cristea, cel care a făcut, cînd era la circumscripția- Unirea, primele operații cezariene și de corp străin la vaci, .în' județul nostru, se explică reporterului;-r Avem o dotare mo-, . dernă,utilaje electronice de înaltă'tehnicițațe, pentru fierberea și afumarea prepărâtelor. Vechiul a- bștor ,pu se ppate compara cu Cei nou. De la o tonă preparate pe zi s-a ajuns Ia recordul de 15 tone. Oamenii însă, majoritatea femei, nucleul e vechi, dar se remarcă și absolvenții școlilor de mezelari din București, Sibiu și Galați, pun dragoste în meseria lor, îmbunătățesc continuu performanțele utilajelor.Că dragostea de meserie este condimentul prețios al preparatelor de carne, al eficienței economice ne-o demonstrează inițiativele lor din ultima perioadă. Colectivul de tehnicieni alcătuit din dr. Gheorghe Cristea, sing. Mariana Baba, șefa fabricii de mezeluri, ing. Rodica Pascal, șefă C.T.C. și laboranta Eva Antohi — a

preparate, între care a- mintim apetisantul sa-mințim apetisantul lam „Valea Jiului", cîrna- țul „Paring", cu calități organoleptice excelente. Subinginerul Ion Voncilă a gîndit și realizat, cu subalternii săi, paletiza- rea cărnii în depozitul de congelare, transportul cu electrostivuitorul, asigu- rînd câștigarea de timp prețios și reducerea considerabilă a efortului fizic. Un alt colectiv, animat de Ioan Barșon, a
Condimentul

mâi

prețios
reușit conveierizarea liniei pentru transportul carcaselor de porc. Meseriașii maistrului Tibe- riu Kiss au înlocuit combustibilul pentru celulele de fierbere și afumare, prin folosirea gazului metan rezultă însemnate e- conomii, în plus, durata unei șarje de preparate s-a scurtat de la .șase la trei ore. Gospodăria nexă are un efectiv 350 de porcine.Ni s-a vorbit cu mult respect despre cei mai buni meseriași ai centrului — tranșatorii Ioan Șaidi, Mihăi Zetea, mezelarii Florica Irofti, Margareta Csaszar și Gheor- ghe Jurcă, afumatoriștii Eugen Rusu, loan Niciu, măcelarii Vasile Bîrlo- veanu, Dorel Stoica, lăcătușii Attila Boyte, Au-

a-de

re] Lăscoi, Liviu Mate- șan și mulți alții. Co- î lectivul are însă și am- « biția perspectivei. Cea i- mediată — să ajungă Ia 30 de sortimente (în prezent. sînt 22), să realizeze cite o sută de tone din preparatele recent omologate. In plan mai* îndepărtat — să ofere oamenilor muncii din Valea Jiului preparate noi, a- petisante; în acest sens se mizează pe salamul cu cartofi, specific bănățean, a cărui „știință" de preparare o dețin puțini mezelari. Sînt apoi se- ihifabricatele culinare pentru ciorbă de burtă, antricot de vită cu legume, amestec pentru răci- turi etc.N-au trecut decît cîțiva ani de la inaugiirârea modernului centru de prelucrare a cărnii. Intr-un răstimp record a fost de- ' prinsă taina stăpînirii modernelor utilaje. S-au făcut' pași libtărîteri în valorificarea superioară a ■ ■ cărnii, produsele noi au cucerit, grație calităților • organoleptice deosebite, ■ gustul public. Saltul de la a deprinde tehnica nouă la a îmbunătăți perform manțele utilajelor se explică prin dragostea de meserie și capacitatea profesională a întregului colectiv, se reflectă în vârfurile de producție zilnică. Pentru că, a pregăti preparate din carne, iată . o muncă în care se solicită pe lîngă talent, știință, și condimentul cel mai prețios, dragostea de .ț meserie, profesiunea de credință a unuia din marii gastronomi români, prof. L. Oprean, de la Facultatea de chimie a- limentară din Galați, însușită și împlinită exemplar de muncitorii și specialiștii din Petroșani.
Ion VULPE
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Notă, citadină

că re-
Rubrică realizată cu 

sprijinul Miliției 
municipiului Petroșani

Un lucru făcut pe jumătate......pe jumătate și nici chiar atât. Pe o paralelă cu drumul nai ce trece pe I.U.M.P.. în dreptul
poate stradă iiațio- lîngă atelierului școală din apropierea Liceului industrial minier, elevii au curățat șanțul de gardă pe o porțiune apre

ciabilă. Pământul și resturile care . colmataseră șanțul au fost depozitate .pe marginea străzii. Acolo au fost puse și acolo rămas de mai. bine'de săptămînă. Și cu asta am făcut? Âm făcutșanț frumos, pe care apa
auoce un

pluvială se poate scurge fără nici un obstacol și am stricat aspectul unei străzi! Care-i cîștigul ?! Oare E.G.C.L. Petroșani nu poate lua măsuri- pentru evacuarea acestor grămezi de pământ ?
Tudor MUNTEANUL
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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășului 
Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, ieri, a 
început vizita in țara noastră a tovarășului Zhao Ziyang, 
premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze 
începerea convorbirilor oficiale Ceremonia sosirii

După „fl Muiidialul" mexican

(Urmare din pag. 1) cialiste în cele două țări, al cauzei generale a socialismului, înțelegerii și păcii în lume.Jn cadrul convorbirilor, o atenție deosebită a fost a- cordat.ă analizării stadiului îndeplinirii hotărîrilor la nivel înalt privind întărirea raporturilor româ- no-chineze și examinării căilor și posibilităților de dezvoltare a colaborării bilaterale, îndeosebi de extindere a cooperării economice și de lărgire a schimburilor reciproce de mărfufi. ; 'S-a relevat că rezultatele obținute pînă în prezșnt în colaborarea româno-chi- neză, potențialul industrial de care dispun țările noastre creează condiții ca relațiile economice bilaterale să fie amplificate și diversificate într-uh ritm mai rapid. A fost subliniată necesitatea ca de ambele părți șă se depună eforturi susținute în vederea obținerii, încă din acest an, a unei creșteri
ACTU4UT4TE4 ÎN LU/ME

Mihail Gorbaciov despre 
unele probleme ale 

situației internaționale

La cererea Republicii Nicaragua 

întrunirea de urgentă a Consiliului de 
Securitate al O.N.U.VARȘOVIA 2 (Agerpres). Luînd cuvin tul la uzinele „Karol Swierczewski", din Varșovia, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., s-a referit la u- nele probleme ale situației internaționale. El a arătat că, astăzi, la orizontul politic se conturează clar pericolul nuclear. Este important, a spus el, ca lumea să fie conștientă că mai multe arme nu înseamnă în prezent mai multă securitate, ci mai puțină. Un război nuclear global nu poate fi continuarea unei politici raționale, căci el va pune capăt vieții și, deci, oricărei politici. Iată de ce noi propunem atît de insistent să începem dezarmarea pe baze reciproce. Lansăm guvernelor occidentale chemarea să se o- prească la limita dincolo de care cursa înarmărilor poate scăpa de sub control. :Vorbind, recent, la Glassboro, președintele S.U.A., Ronald Reagan, a recunoscut, deși nu fără rețineri, seriozitatea noilor propuneri formulate de noi privind reducerea armaCU PRILEJUL MARCĂRII CELEI DE-A 65-A A- NIVERSARI A CREĂRII PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ, în Sala Mare a Poporului, din Beijing, a avut loc o adunare festivă — relatează agenția China Nouă. Au luat parte membri ai conducerii P.C. Chinez, ai guvernului, militari, peste 20 000 de veterani ai partidului In încheierea a- dunării a fost prezentat un spectacol. 

mai puternice a schimburilor economice, în conformitate cu înțelegerile convenite cu prilejul vizitei oficiale de prietenie, e- feciuată în R.P Chineză, în luna octombrie 1985, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist, Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pentru a se a- șigura realizarea obiectivelor de colaborare stabilite pentru actualul cincinal.Au fost reliefate, în a- cest sens, căile și modalitățile concrete de lărgire a cooperării industriale și specializării în producție, îndeosebi pe termen lung, în ceea ce privește extracția de cărbune, țiței și alte materii prime, construcția de mașini; echipament e- nergetic și alte domenii de i nteres comun.S-a procedat, de asemenea, la un schimb de păreri privind unele aspecte actuale ale vieții politice internaționale, 

mentelor nucleare. El a declarat că acum poate interveni un punct de cotitură în eforturile îndreptate spre consolidarea securității și păcii în întreaga lume și, în acest context, a ridicat din nou problema unei întîlniri sovieto-ameri- cane la nivel înalt. Nu vom face decît să salutăm o atitudine mai serioasă și mai responsabilă a Washingtonului în problemele dezarmării.Recent — a arătat M. Gorbaciov — i-am trimis președintelui o scrisoare conținînd propuneri concrete în legătură cu modul în care situația poate fi scoasă din impas, în legătură cu modul în care se poate începe. în sfîrșit, lichidarea munților de ‘arme. Sperăm —■ a arătat, în încheiere, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. — că Administrația americană se va alătura inițiativelor noastre, va face posibilă o întîlnire și elaborarea unor înțelegeri pe care popoarele Europei și ale întregii lumi le ' așteaptă cu speranță.
PeSUB DEVIZA „DIALOGUL — BAZĂ UNIVERSALĂ A PĂCII", la Roma -s-au deschis miercuri lucrările unei reuniuni internaționale la care participă delegați . din aproximativ 75 de țări. Printre

«, (Urmare din pag. I)siliulul de Stat al Republicii Populare Chineze, care efectuează o vizită oficială de prietenie în țară noastră.Vizita premierului chinez în România constituie un eveniment de primă importanță în cronica raporturilor de prietenie' tradițională și strînsă conlucrare ale țării noastre cu R.P., Chineză. In același timp, noul dialog la ni vel în alt constituie o expresie a preocupării de a asigura extinderea în continuare a colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, în interesul și spre binele popoarelor țărilor noastre, al

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a reunit în sesiune de urgență la cererea Republicii Nicaragua pentru a examina situația creată prin recenta decizie a Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. de a acorda un ajutor economic- și militar în valoare de 100 milioane de dolari elementelor contrarevoluționare an- tisandiniste.In discursul său, ministrul nicaraguan de externe, Miguel d’Escoto, a condamnat cu fermitate hotă- rîrea forului legislativ a- merican, arătînd că aceasta va submina serios eforturile de pace în America Centrală depuse de țările membre ale „Grupului de la Contadora" și de O.N.U.
Manifestări culturale

românești la ParisPARIS 2 (Agerpres). La Paris s-au desfășurat, sub. auspiciile „Uniunii Latine" în colaborare cu ambasada română, o suită de mani- participanți se numără secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, si alte personalități politice.LA VIENA S-AU DESCHIS lucrările celei de-a IlI-a conferințe internaționale în problema palestiniană la care participă reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din unele țări dm Europa, Asia, A- fiica și America de Nord 

cauzei generale a socialismului și păcii în lume.Ceremonia sosirii a avut loc pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări. >La coborîrea din avion, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, tovarășul Zhao Ziyang a fost salutat cu cordialitate de tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.In onoarea premierului chinez, pe aeroport se afla aliniată o gardă militară.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Populare Chineze și Republicii Socialiste România.Pionieri români și tineri chinezi au oferit flori.

Reprezentantul Venezu- elei — țară care alături de Columbia, Mexic și Panama face parte din „Grupul de la Contadora" — a subliniat că decizia S.U.A. dăunează eforturilor acestor state de promovare a unei soluții politice, negociate, în problemele existente în America Centrală. :Vorbind din partea statelor participante la mișcarea de nealiniere, reprezentantul Indiei a evidențiat că ajutorul acordat de guvernul american, elementelor contrarevoluționare periclitează grav pacea și securitatea în regiune și a cerut tuturor statelor membre ale O.N.U. să sprijine activ eforturile de pace întreprinse de „Grupul de la Contadora".
festări culturale românești.La casă de cultură „Latina" a avut loc o „Seară românească". In cadrul manifestării, asistența a vizitat o expoziție de carte în care, la loc de frunte, se aflau volume consacrate personalității și activității președintelui Nicolae Ceaușescu editate în Franța. precum și o expoziție înfățișînd imagini ' din România contemporană.La cinematograful „Latina" a avut loc „Săptămîna filmului românesc"; în cadrul căreia au fost prezentate producții ale cinematografiei contemporane din țara noastră.

BUENOS AIRES 2 (A- gerpres). Echipa de fotbal a Argentinei s-a bucurat de o primire entuziastă la Buenos Aires, unde peste 800 000 de persoane i-au aclamat pe campionii mondiali de fotbal de la aeroport pînă în piața centrală a capitalei. Jucătorii au fost salutați și felicitați de președintele țării, Râul Al- fonsin.Victoria echipei argenti- niene a fost primită cu vie satisfacție în toate țările la- tino-amcricane. In Uruguay, la Montevideo, amatorii de fotbal au format o adevărată procesiune pe străzile orașului — flutUrîhd drapele argentiniene și urugua- yene. Uitînd de vechea rivalitate fotbalistică între Uruguay și. Argentina și chiar ultimul eșec din recentul campionat, presa din Montevideo a ținut să sublinieze faptul că. Argentina a fost singura echipă latino-americană calificată în semifinale și în cele din urmă cîștigătoare a trofeului „Cupei mondiale". In Columbia, Peru, Ecuador, Venezuela, Bolivia, victoria argentinienilor a fost salu- tată cu scene de adevărat carnaval. ■
■'■ifTradiționalul trofeu „Balonul de aur", ce răsplătește pe cel mai valoros jucător al Campionatului mondial de fotbal a fost atribuit argentinianului Diego
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ANUNȚURI DE FAMILIE

Cu adîncă durere soția Valeria, copiii, mama, so
ra, frații împreună cu familiile, anunță încetarea 
din viață a iubitului lor

DOSPINESCU STEFAN 
"■ (38 ani)

Cortegiul funerar pleacă din strada Plopilor nr. 
3/2, Vulcan, în ziua de 4 iulie a.c., ora 15. (8429)

Nașii Sany și Erji, adine impresionați de dispa
riția finului lor

DOSPINESCU ȘTEFAN 
sint alături de familia greu încercată.

Nu-1 vom uita niciodată. (8430)

Maradona, cu 2 564 puncte. Pe locurile următoare au fost clasați Harald Schumacher (R.F. Germania) — 344 puncte, Preben Elkjaer- Larsen (Danemarca) — 236 puncte, Jean Mărie Pfaff (Belgia), Michel Platini (Franța) — cîte 224 puncte, Gary Lineker (Anglia) — 200 puncte, Manuel Amoros (Franța) — 168 puncte, E- milio Butragueno (Spania) — 156 puncte etc.La anchetă au participat 920 de ziariști prezenți la întrecerile „El Mundialu- lui" mexican.ftDupă încheierea Campionatului. mondial, selecționata Argentinei a primit numeroase oferte de a susține meciuri amicale. Prima dintre acestea a venit din partea reprezentativei mexicane, cele două echipe căzînd de acord să se în- tîlnească în Mexic, în luna septembrie a-acestui an.
☆ •După victoria echipei argentiniene în Campionatul mondial de fotbal, președintele Argentinei, Râul Al- fonsin, a primit din partea omologului său mexican, Miguel de la Madrid, o telegramă de felicitare în care se spune: „Ca și întreaga Americă Latină, Mexicul se bucură de succesul echipei Argentinei care a dat dovadă de talent, disciplină și un înalt spirit de întrecere".

20,35 Educația materia* <■ ■ ; list-științifică și lărgirea orizontului cunoașterii. (reportaj- anchetă).20,55 Invitație în studiourile Radiotelevi- ziunii, (color)21,25 Din marea carte a patriei, (color)— Mărturia ceramicii, (documentar ar
tistic).21,50 Telejurnal.
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