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Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Cu planul pe șapte luni îndeplinit 
BRIGADA ȘTEFAN ALBA

Calendarul succeselor precede timpul calendaristicBrigada Iui Ștefan Alba, din cadrul sectorului IV al minei Petrila, are o valoroasă tradiție muncitorească, ortacii ei au devenit celebri încă din vremea cînd la cîrmă se afla Eugen Voieu, un șef de brigadă ambițios, cu o deosebită capacitate de a mobiliza oamenii, meseriaș neîntrecut în ale mineritului. Forhaierul a trecut apoi în _ -Jțjbinemeritații ani de pensie, o scurtă perioadă de timp, peste brigadă s-au abătut valorile blazării, pînă cînd, în primăvara lui ’81, artificierul Ștefan Alba, un

moț mic la stat, dar demn de prenumele slăvitului voievod; s-a încumetat să demonstreze că muntele... de greutăți obiective, dar și de justificări trebuie luat în piept, că în breasla mineritului faptele, mai presus decît vorbele, trebuie să încununeze ambițiile ortacilor. De atunci, din acea primăvară, brigada s-a numărat mereu printre formațiile fruntașe. pe mină, pe combinat ; o cifră elocventă în acest sens — sarcinile cincinalului precedent au fost depășite cu peste 176 000 tone de cărbune.
In spiritul orientărilor trasate de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R.

Valorificarea eficienta 
a zestrei tehnice moderne

A.șa cum a fost prevăzut 
în Planul național unic de 
dezvoltare a economiei na
ționale, baza energetică, 
sporirea contribuției sale 
La progresul țării vor con
tinua să ocupe un loc prio
ritar în strategia actualu
lui cincinal. Pentru dezvol
tarea bazei energetice, 
industriei extractive, 
buie să se acționeze,

a 
tre- 
așa 

cum a indicat secretarul 
generai al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru o mai bună folosire 
a utilajelor, a bogatei zes
tre tehnice de care dispun unitățile noastre miniere.

In spiritul orientărilor 
și sarcinilor trasate de re
centa plenară a C.G. al 
P.C.R., am abordat la mi
na Lupeni, dinamica pro
ducției, precum și Cerințele 
pe care le implică sarcini
le pentru actualul cincinal, 
în concordanță nemijloci
tă cu utilizarea fondurilor 
fixe, a zestrei tehnice. Pen
tru început, am reținut eî- 
teva comparații ale direc
torului tehnic al minei, ing. Dumitru Dănciulescui

„Dacă în anul 1975 produc
ția realizată de mina noas
tră abia s-a ridicat la 
1 600 000 tone de cărbune, 
în acest an avem de reali
zat 2 500 000 tone, deci 
avem de atins un nivel de 
extracție cu aproape un mi
lion de tone mai mare de
cît cu 10 ani în urmă. Iată 
și 6 altă comparație: dacă 
în primul an al cincinalu
lui trecut am realizat o 
productivitate a muncii 
în cărbune de 6,7 tone pe 
post, în prezent lucrăm cu 
o productivitate de 7,7, 
aproape 8 tone pe post, ce
ea ce înseamnă că realizăm 
ra.filamente cu aproape 1 
tonă pe post superioare ce
lor realizate cu 5 ani în 
urmă. Aceste date eviden
țiază efortul firesc și ne
mijlocit al unui proces com
plex, roadele înfăptuirii 
programului de mecaniza
re a lucrărilor din subte
ran. U. T ..

Ioan DUBEK

(Continuare In pag. a 3-a)

— Al optulea cincinal, precizează inginerul. șef al minei, Iosif Drumuș, care a condus o vreme destinele sectorului, a demarat cu aceleași rezultate excelente pentru formația-fanion a minei Petrila. Și acum cei 70 de ortaci își desfășoară activitatea în ijei locuri de muncă, în ’ două frontale,, al treilea, pe care l-au echipat recent, va produce de mîine (astăzi — n.n.). Buna organizare a muncii, școală desăvîrșită a abatajului au contribuit la formarea unor mineri cu experiență, chiar dacă mulți dintre ei sînt tiheri ca' vîrstă.
Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a. întâlnit, joi, 3 iulie, la Palatul Consiliului de Stat, cu tovarășul Zhao Ziyang, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, care face o vizită oficială de. prietenie în țara noastră.Iți acest cadru, tovarășul Zhao Ziyang a transmis tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu un salut călduros din partea tovarășilor Hii Yaobang, Secretar general al Comitetului Cen

cu tovarășul ZHAO ZIYANGtral al Partidului Comunist Chinez, Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C, Chinez, Li Xiannian, președintele Republicii Populare Chineze, împreună cu urări de sănătate și fericire personală. Totodată, a fost adresată poporului român urarea de a obține, sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi succese în opera de edificare a socialismului.Tovarășul N ic o 1 ac Ceaușescu a mulțumit și a rugat să șe transmită tovarășilor Tiu Yaobang,

Deng Xiaoping, T.i Xiannian un cald salut, precum și urări de multă sănătate, putere de muncă și succes în întreaga lor activitate. Au fost adresate, în același timp, poporului chinez u- rări de noi realizări în construcția socialistă, sub conducerea Partidului Comunist Chinez.■ Tovarășul N i c o 1 ae Ceaușescu și tovarășul Zliao Ziyang au exprimat convingerea că actuala vizită va contribui la dezvol-, tarea și întărirea relațiilor (le . prietenie și colaborare ..dintre partidele, țările și popoarele noastre, <
Convorbiri între tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
- Zhao ZiyangJoi, 3 iulie, lă Palatul Consiliului de Stat,, au început convorbirile între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Zhao Ziyang, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Sțat al R.P. Chineze.Președintele României și premierul Consiliului de Ștat al R.P. Chineze și-au manifestat satisfacția de a continua schimbul de păreri în- probleme de interes comun, relevînd rolul determinant pe care l-a avut

și-l are dialogul la nivel înalt în dezvoltarea, pe temelii tot inai trainice, a bunelor ' relații româno- chineze.In cadrul convorbirilor, s-a procedat la o informare reciprocă cu priviie la realizările obținute de România și China în construcția socialistă, evidenți- ir.du-se activitatea creatoare desfășurată de popoarele român și chinez, sub conducerea partidelor comuniste din cele două țări, pentru înfăptuirea planurilor și programelor de' dezvoltare economico-so- cială. de ridicare continuă a bunăstării materiale și

spirituale a celor . ce muncesc. ....Un loc important în cadrul convorbirilor l-a o- CUpat schimbul de păreri cu privire la problemele vieții internaționale.S-a apreciat că în actuala situație internațională, care- se menține complexă și gravă, eSte necesar să se acționeze cu hotărîre pentru a se pune capăt evoluției periculoase a evenimentelor șpre confruntare și război, pentru promovarea unei politici de destindere, înțelegere și colaborare între națiuni. In acest context, a fost
(Continuare în pag. a 4-a)

REALIZAREA PLANULUI IN PROFIL TERITORIAL

Sarcină de mare răspundere pentru toți oamenii muncii
VASILE NEMEȘ, secretar al Comitetului orășenesc de partid

Mai multă fermitate și exigentă in 
îndeplinirea prevederilor"deri miniere — Lonea și ' și des-Tovarășe secretar, ca

re sînt rezultatele înregis
trate în prințul semestru al 
anului în ceea ce privește 
îndeplinirea planului în 

-profil teritorial ?
— La nivelul orașului, 

producția netă a fost de
pășită cu 27. la sută, pro
ducția globală cu 6 la sută, 
cheltuielile la 1000 de lei 
producție marfă au fost 
reduse cu 2 la sută, iar cele 
materiale cu 7 la sută. Din „u
cadrul întreprinderilor e- deplinii prevederile

Petrila — ca de altfel planul lucrărilor de chideri.
— Cu toate că și-a 

zat productivitatea 
cii planificată,

reali- 
mun- 

colectivul

Ancheta noastră
Azi, Petrila

■ ■ ■■—I I I, ............■■ i ■■

minei Petrila nu și-a
conomice evidențiem în 
mod deosebit activitatea 
desfășurată de colectivul 
minei Lonea, care, sub 
conducerea organizației de 
partid, a extras o produc
ție suplimentară de aproa
pe 22 000 de tone. Produc
tivitatea muncii a fost de
pășită la ambele întreprîn-

Condiții optime de pregătire a 
viitorilor specialiști minieriMineritul, activitate cu vechi tradiții în țară, se află, ca toate domeniile vieții economice și sociale din societatea noastră, într-o impetuoasă dezvoltare și modernizare a tehnicii și tehnologiilor de extragere și valorificare superioară 

a substanțelor minerale utile, Incepînd de mîine - 5 iulie și pînă la 11 iulie Sv desfășoară înscrierea candidaților la concursul de admitere din Institutul de mine, prestigioasă instituție de învățământ superior care, în cei 38 de ani de existență în Valea Jiu
lui, a fost absolvită de a- proape 10 000 de ingineri și subingineri, specialiști care contribuie cu competență și spirit creator la creșterea producției de cărbune, la înfăptuirea mărețelor pers

pective deschise mineritului românesc de hoțărîrile Congresului al XlII-lea al partidului. Pentru a veni în sprijinul tinerilor, care
IN SPRIJINUL 

'CANDIDAȚILOR 
LA CONCURSUL 

DE ADMITERE 
DIN INSTITUTUL 

DE MINEdoresc să cunoască amănunte despre , concursul de admitere din învățământul superior minier, am solicitat detalii de la 
prof. univ. dr. ing. Dumitra 
Fodor, rectorul Institutului 
de mine din Petroșani.

— In fiecare an In
stitutul de mine a ma
nifestat o tot ihai mare

atenție față de tinerii 
care doresc să-și conti
nue studiile aici. Care 
este eficiență acestei o- 
rientări ?— Prin cursurile de pregătire organizate diferențiat în institut pentru cei care doresc să susțină concursul de admitere Ia cursuri de zi sau serale, prin prezența cadrelor didactice în liceele municipiului, ale județului și din alte zone miniere, am constatat o tot mai bună pregătire a Candidaților. In acest an, cînd națiunea noastră aniversează 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, institutul nostru oferă condiții

Ti beri u SPAT ARU

(Continuare în pag. a 3-a)

în
de 

plan cu mai bine de 64 000 
de tone. Care sînt cauzele?— Deși la mina Petrila. se desfășoară o intensă muncă politică, organizațiile de partid avînd un rol determinant în creșterile de productivitate înregistrate — așa cum mai > spuneam, mina Petrila și-a realizat productivitatea muncii planificată — este necesară mai multă fermitate si exigen-

' ță, din partea tuturor pentru. stăpînirea disciplinei de plan.. De altfel mina se confruntă cu unele neajunsuri, că de exemplu e- fectivele, care nu sînt la nivelul necesarului. Au cu mai bine de 200 de oameni mai puțin în subteran. Numeroase lucrări - miniere sînt puternic fuzionate și de aici alte necazuri ..pe fluxul de evacuare a cărbunelui sau în aprovizionarea locurilor de muncă. Este foarte adevărat că în ceea ce privește întărirea disciplinei, s-a acționat cu promptitudine, dar . se mai poate face încă destul de mult. De fapt, comitetul de partid al minei zat situația și a măsuri precise eu și responsabilități,
Interviuri realizate de 

Dorin GHEȚA

a anali- stabilit termene măsuri

Nivel tehnic 
ridicat, calitate 

superioarăLa o recentă consfătuire pe țară, organizată, la București, de Consiliul Național al Femeilor în colaborare cu Ministerul Industriei ușoare și Uniunea sindicatelor :de ramură, în scopul creșterii contribuției organizațiilor de femei la îndeplinirea' integrală a prevederilor planului pe acest «n și a producției suplimentare, a participat și ajutorul de maistru Adela Matei de’ la I.C. Vulcan.:: — La consfătuire, ne-a spus interlocutoarea, s-a discutat despre modul în care, se acționează pentru realizarea — în spiritul o- riefitărilor, indicațiilor și exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu — programelor elaborate în industria ușoară, în vederea -înfăptuirii obiectivelor ce revin acestei ramuri a economiei naționale, din hoțărîrile Congresului al XTlT-iea al partidului. Din luările la euvînt. din discuțiile purtate cu alți pârti
ei. GEORGESCU |

are în pag. a 3-a)

Dialog de lucru lă întreprinderea de confecții Vulcan. Se discută lansarea în 
fabricație a noilor modele de confecții destinate exportului.

I oto : Șt. NEMECSF.K
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Munca politică de masă Valorificarea eficientă a zestrei tehniceîn sprijinul producției
Conținutul propagandei vizuale— 

concret, mobilizator/ Intre formele muncii politice de masă larg folosite de comitetul de partid de la l.M. Uricani pentru mobilizarea minerilor, a tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan, un loc important revine propagandei vizuale. Bine concepută, propaganda vizuală evidențiază preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru cunoașterea, însușirea . și înfăptuirea sarcinilor ce revin colectivului din documentele Congresului al NlII-lea în primul an al actualului cincinal. Grăitor în acest sens se prezintă punctul de informare și documentare, actualizat cu tot ce este ne'cesar pentru buna desfășurare a activității politico-ideologice. Panourile, colecțiile au constituit un real sprijin pentru propagandiști, în încheierea cu succes a anului de învățămînt politico-ideologic. Propaganda * vizuală urmărește deopotrivă, cu- i noașterea și aplicarea în viață a obiectivelor celor, mai recente documente de partid. Reflectarea rezultatelor obținute în întrecerea .socialistă, popularizarea ex- perinței pozitive, a ceea ce este nou și valoros, constituie, de asemenea, o latură esențială a propagandei vizuale. Prin intermediul u- nui panou sugestiv se urmăresc zilnic rezultatele obținute de fiecare întreprindere minieră din Valea Jiului și de sectoarele minei, astfel încît minerii au în permanență imaginea muncii lor, De asemenea, prin afișe cu o grafică a- trăgătoare la panoul „Faptul zilei" sînt popularizate colectivele model de mun
Calendarul succeselor

(Urmare din pag. I)— Cheia de boltă a succesului, e o replică a lui Ștefan Alba auzită cu ani în urmă, dar mereu actuală, constă în modelarea profesională și ca oameni a celor nou-încadrați, după „chipul și asemănarea" șefilor de schimb, ale minerilor. Or, exemplul personal este liantul omogeniza"’ iii unei brigăzi.Cu șefi de schimb ca Nicolae Șerban. Karol Bartha, Vasile Herineanu, Dumitru Mihai, Iordache Porumb, Ion Alupoaie, Gavrila Mihai și Anton Bakos — după nume îți dai seama că în brigadă pulsează o inimă de țară, cu energii izvorîte din: Moldova, din Ardeal, din Oltenia etc. —- ar vrea să lucreze orice nou încadrat. Si nu puține sînt cererile de încadrare, care specifică în mod expres această formație, ar

că, brigăzile conduse de Victor Mezambrovschi, Ge- orgică Ojoc, loan Nichițe- lea, Ștefan Bâcici, Gheor- g he Văsîi.La l.M. Uricani există o experiență bogată și ■ în ceea ce privește crearea unei puternice opinii de masă împotriva fenomenelor negative care se manifestă în producție ; fuga de răspundere, absențe nemotivate, abateri de la normele de protecție a muncii. Gazeta satirică „Pe vîrful piconului" este deosebit de activă în combaterea fenomenelor negative. Gazeta satirică nu i-a iertat pe Puiu Budasca, Gheorghe Vlad, Constantin Bostan, Gheorghe Popescu, Nicolae Brîncuș, luliu Ma- gherușan, Petre Năstase, Romi ca Radu, loan Mun- teanu care au cîte 13—15 nemotivate pe acest an.La Uricani s-a muncit și se muncește bine. în domeniul propagandei vizuale. Dar7 este loc de mai bine. Se impune, mai ales antrenarea tuturor factorilor responsabili la intensificarea preocupărilor pentru diversificarea tematică și a formelor propagandei vizuale. Tematic, va trebui să se pună un accent mai mare pe folosirea integrală a timpului de lucru, utilizarea la capacitate a fluxului de transport, a mașinilor și utilajelor etc; Se poate face mai mult și . pentru popularizarea legilor țării. Puțin semnificative sînt și formele muncii de propagandă vizuală ce vizează problemele de muncă și de viață ale tineretului minei, activitățile desfășurate de organizațiile U.T.C.
B. FLORIN

gumentele de soiul „am o rudă în brigadă", nu mai provoacă nici măcar zîm- bete malițioase, se știe, cei ce muncesc cu spor se înfrățesc în front, alcătuiesc o mare familie muncitorească și „la lumină".—- Luna iunie, menționează sing. Ion Florea, adjunct al șefului de sector, menține cadența știută a brigăzii, plus 3 100 tone de cărbune. De altfel, dacă adăugăm acest plus la producția supli montară, acumulată în primele cinci luni, rezultă, la jumătatea anului, o depășire de 25 600 tone.Planul pe luna iulie prevede o cantitate de 16 680 tone cărbune extras, deci practic, raportîndu-ne la media zilnică, în ziua de 1 iulie a.c. calendarul brigăzii indica de fapt.. 16august. Avansul de aproape 50 de zile certifică ho-

(Urmare din pag. 0Mina Lupeni a beneficiat an de an, de însemnate fonduri de investiții destinate, îndeosebi, îmbogățirii zestrei tehnico-materiale a minei cu utilaje moderne, de înalt randament. Ca urmare, ponderea producției extrasă mecanizat a ajuns în acest an la peste 80 la sută. Dar nici în realizările de pînă acum, și nici în înfăptuirea obiectivelor noului cincinal nu utilajele, fie ele cît de moderne, nu ele asigură dinamica producției, nivelul productivității muncii, ci cadrele minei, minerii, teh-
EXTRAGEREA

BILETELOR
CÎȘTIGĂTOARE la 

TOMBOLA 
ORGANIZATA DE 

COMITETUL MUNICIPAL 
AL FEMEILORMarți, la Casa de cultură din Petroșani, în prezența unui numeros public, a a- vut loc extragerea biletelor cîștigătoare la tombola organizată de Comitetul municipal al femeilor.In urma extragerii din urnă a biletelor declarate cîștigătoare, au fost acordate următoarele premii :— mașină de spălat „Automatic" — biletul cu seria 10 184 ; congelator — biletul cu seria 3 938 ; covor persan — biletul cu seria 10 089 ; două carpete persane — biletul cu seria 5 487; ceas de perete (pendulă) — biletul cu seria 8 305 ; set de pahare „Gabriela", semi- crisțal — biletul cu seria 3 248 ; garnitură plușată, 3 piese — biletul cu seria 1 796 ; set de tacâmuri — biletul cu seria 8 500 ; serviciu de masă — biletul cu seria 1 336 ; veioză cu abajur ■— biletul cu seria 915 ; oală de gătit sub presiune— biletul cu seria -3011 ; set de vase emailate — biletul eu seria 1 346.Posesorii biletelor cu seriile cîștigătoare se vor prezenta la comisiile de femei din orașe sau la consiliul popular municipal —• comitetul de femei, în termen de 10 zile de Ia data publicării.

tăl’îrea membrilor brigăzii de a onora, în continuare, cu rezultate prestigioase, înalta competiție a responsabilității muncitorești și, în acest fel, grijew și atenția cu care sînt înconjurați minerii. Scump la vorbă, încă tînăruf șef de brigadă Ștefan Alba mărturisește :— E firesc să fie așa. Cînd munca ți-e prețuită, eînd satisfacțiile ei sînt ■deosebite, atît în plan material cît și moral, e firesc să te în treci cu tine însuți-.Brigada lui Ștefan Alba, aflată în permanentă cursă de autodepășire, a îndeplinit, așadar, sarcinile de plan pe 7 luni, scoate la lumină cărbune ,în contul celei de-a opta. Firesc, pentru că succesele brigăzii înmănunchează concret roadele deplinei și fertilei simbioze dintre înalta conștiință muncitorească și bogata experiență a școlii subteranului. 

nicienii, într-uri cuvînt oamenii cu pregătirea, competența și răspunderea lor politică și profesională. In această privință este de■ reținut o subliniere în cu- vîntarea secretarului general al partidului, la recenta plenară a Comitetului Central, prin care arată că revoluția tehnico-.știin- țifică va . trebui s-o completăm cu revoluția în conștiința oamenilor, în felul de a gîndi și de a acționa al conducătorilor din economie, al oamenilor din toate sectoarele. Fără această revoluție în conștiința și gîndirea oamenilor, nu vom determina o adevărată revoluție , tehnico- științificii.. ■ Ț.: J-h’-'șDin investigația noastră la mina Lupeni am reținut că sub îndrumarea directă a comitetului de partid, organul de conducere colectivă a avut mereu în preocupare perfecționarea organizării producției și a muncii, în vederea extinderii mecanizării și automatizării producției, pen
Nivel tehnic ridicat, calitate superioară

(Urmare din pag. I) cipanți, am reținut că, sub conducerba organelor și organizațiilor de partid, comisiile pentru activitatea femeilor din întreprinderile industriei ușoare trebuie să-și intensifice munca po- llitico-organizatorică în scopul mobilizării tuturor femeilor la înfăptuirea e- xemplară a sarcinilor de plan pe acest an și întregul cincinal.Rezumate, cele discutate s-au referit la următoarele aspecte esențiale: necesitatea creșterii nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, energie și combustibil, permanenta ridicare a calificării și, pe această bază, creșterea productivității muncii, a eficienței economice, deci, a competitivității produselor realizate de industria ușoară.De fapt, la I.C. Vulcan, acestor priorități și comandamente majore li s-a a- cordat, încă de la începutul actualului an și cincinal, maximum de atenție. Prin

Foto : Al. TĂTAR

La librăria „Ion Creangă" din Petroșani, interes sporit față de noile apariții 
editoriale.

tru folosirea cu eficiență sporită a bogatei noastre zestre tehnice. In plenare și ședințe ale comitetului de partid, comune cu consiliul oamenilor .muncii, sînt analizate prioritar și îrt mod sistematic problemele majore care vizează îndeplinirea prevederilor programelor de mecanizare a lucrărilor din subteran, folosirea intensivă și eficientă a utilajelor din: dotare, sporirea productivității muncii, preocuparea pentru stabilizarea, formarea și integrarea cadrelor, a forței de muncă. Aceste cerințe au constituit obiectivul activității comisiilor pe probleme, a colectivelor sectoarelor și formațiilor de lucru.Realizările, deși valoroase, nu sînt pe măsură să mulțumească. Faptul că planul minei nu se realizează ritmic, că productivitatea'în unele sectoare și abataje este sub nivelul prevederilor, că se înregistrează stagnări de ordin electromecanic, cauzate de calitatea slabă a întreține
cipalele căi pe care s-a acționat ne sînt relatate de inginerul șef Maria Lasso :— In toată această perioadă am urmărit realizarea măsurilor înscrise în programul de modernizare a unității noastre. Prin introducerea unor mașini de cusut cu viteze mari' de lucru, a meselor de călcat pentru finisarea produselor, a .unor dispozitive a- jutătoare, cum’ sînt cele de călcat cordoane, de montat piele sintetică pe cordon și de tăiat, la diferite lățimi, pielea sintetică și altele, am realizat o creștere de 1,86 la sută a productivității muncii față de indicatorul planificat. In același timp, conducerea întreprinderii, împreună cu compartimentul tehnologic, a creat condiții de creștere a ergonomicității, prin reducerea numărului de mișcări executate, la diferite operațiuni.Din discuția purtată cu inginera șefă am reținut și eîteva din măsurile prin care s-a ajuns la îmbunătățirea substanțială a calității confecțiilor, capitol la care, și în anii trecuți, 

rii Utilajelor, denotă că e- xiștă deficiențe multiple de îndreptat. Se înregistrează rămîneri în urmă față de indicatorii planului tehnic — mai.ales la încărcarea mecanică în galerii, susținerea mecanizată în abataje. Sînt utilaje, de mare randament, folosite insuficient și ineficient — complexe mecanizate, combine de abataj și de înaintare, mașini de încărcat.Sînt deficiențe ale căror cauze sînt explicate în bună parte de responsabilitatea scăzută a unor cadre față de îndatoririle de serviciu, față de exigențele producției moderne. Valorificarea superioară a bazei tehnico-materiale, folosirea extensivă și .intensivă a utilajelor incumbă cu necesitate o perseverentă și judicioasă orientare a eforturilor Organizațiilor de partid, ale organului colectiv de conducere, ale tuturor factorilor responsabili cu organizarea și conducerea producției pentru formarea și perfecționarea forței de muncă. j 
întreprinderea din Vulcan a repurtat rezultate notabile. In primul rînd, s-a trecut la reproiectarea produselor prin Îmbunătățirea calității documentației tehnice de fabricație și control. S-a acționat pentru perfecționarea tehnologiilor de control, de la recepția materiei prime și pînă la produsul finit. S-au efectuat acțiuni de testare a personalului compartimentului CTC, chemat să asigure respectarea riguroasă a normativelor de calitate, acestor măsuri a- dăugîndu-li-se Iți instruirile periodice cu șefii de formație și întregul personaj al întreprinderii. .Depășirea cu 2,3 la sută a valorii producției marfă' și cu 6,7 la sută a indicatorului confecții textile în prima jumătate a anului constituie, fără îndoială, primul argument că întreprinderea de confecții din Vulcan, materializînd punct eu punct măsurile înscrise în programele proprii își va realiza exemplar indi- catorii de plan și în acest prim an al celui de-al optulea cincinal.

vo informăm
I
I
I

TABERE.'..Ieri, dimineață, 40 de pionieri din municipiul nostru au plecat în tabăra de odihnă de la So- vata. In cursul acestei luni, alte șapte serii de pionieri vor petrece zile de neuitat .în taberele organizate la munte și Ia mare. (Gh.O.)
amenajAri edilita

re. In zona cartierului Aeroport, din Petroșani, au fost asfaltate noi trotuare.

De-a lungul arterei rutiere principale, care își extinde suprafața la patru benzi de circulație, pe distanța dintre cinematograful „Unirea" pînă la ieșirea din cartier spre LiVezeni, trotuarele au fost: asfaltate. In partea de jos a cartierului, au început lucrările de construcție a unei noi . stații pentru autobuze, (V.S.)■ ■ ’ ' ții, că aici se
TEATRU. Astăzi la Lupeni iubitorii teatrului pot viziona un nou spectacol cu piesa „Idolul și Ion A-

napoda" de G.M. Zamfires- cu. (Al. II.)
FOTO-COLOR, in curînd, Secția de producție industrială și prestări de servicii din Petroșani va deschide, la parterul noului bloc, de locuințe situat lingă Teatrul de stat „Valea Jiului", un studio Foto-eolor. Mai aflăm, de la atelierul de reparații auto de pe str. Slătinioara al acestei see- efectuează revizii tehnice anuale și pentru autoturismele ai căror posesori nu sînt membri F.A.C.R. (Gh. O.)

.„SCALARUL". In curînd, la Vulcan, va fi redeschis magazinul de prezentare a peștilor exotici „Scalarul". De aici, cei interesați pot procura și hrană pentru peștii de acvarii. (Gh.O.)
CUM VA FI VREMEA ? O întrebare la care ne răspunde meteorologul de serviciu Aurica Voiculescu : „Maxima înregistrată ieri la Petroșani a fost de 19 grade, iar în Paring de 12 grade Celsius. Pentru următorul interval de timp prognozăm o vreme instabilă, fiind posibile precipi-

tații slabe, sub formă de ploaie". (Gh.O.)
PENTRU AUTOMOBI- 

LIȘTI și BICICLIȘTI. De la magazinul auto-moto din Petroșani automobiliștii își pot procura anvelope pentru •’autoturisme „Dacia 1300“, „ARO-10", acumulatoare de 45 A, precum și filtre de pentru da". Pe pe două că magazinul a fost aprovizionat cu biciclete „Pe- Ungas Turist", la prețul de fU1 680 lei bucata. (Gh.O.) j ——

ulei și filtre aer autoturisme „Sko- iubitorii mersului roți îi informăm

CINE-I PĂGUBAȘUL ? Reamintim că, Ia miliția municipală, se mai află și ■ acum un ceas de mînă pentru femei,. găsit cu aproape o lună în urmă. Persoana care l-a te prezenta ției. (A.T.)
Rubrică

pierdut se poala sediul mili-
___ ___ realizată de 
Gheorghe OLTEANU

I
I

I
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(Urmare din pag. I)

Sub îndrtimarea ing. Constantin Ghițan, echipa de lăcătuși condusă de Nicu 
Iordan execută ultimele operații pentru montarea ciururilor la viitoarea pre- 
parație a cărbunelui de la Livezeni. Foto : I. LICIU

,Mai multa fermitate și exigența6499
(Urmare din pag. I)care sînt urmărite cu exigență și răspundere.

— Cum au acționat cele
lalte colective de oameni 
ai muncii de pe raza ora
șului Petrila, pentru reali
zarea planului în profil te- 

î ritorial ?■— In cadrul preparației .• >» s-a insistat mult pe îmbunătățirea procesului tehnologic, care a condus- la creșterea recuperii globale în special, precum și la reducerea consumurilor de materiale, energie

și reactivi. La fabrica de mobilă s-a acționat eficient pe linia funcționării continue ă instalațiilor, a- similării de noi garnituri, întăririi ordinii și discipline i, desfășurarea normală a procesului de producție și păstrarea produselor. Dar și aici mai sînt încă multe de făcut pentru ca întreaga activitate să se ridice la nivelul exigențelor impuse de îndeplinirea integrală a planului în profil teritorial, mai ales că indicatorul producție marfă

9,2

IOAN ORZA, vicepreședinte al Consiliului

nu a fost realizat cu milioane lei și nici productivitatea muncii calculată pe baza producției marfă. Iată de ce este necesar să se acționeze, așa cum se pentru sublinia și la lucrările recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., cil și mai multă fermitate și exigență pentru realizarea sarcinilor pe a- cest an și pregătirea condițiilor necesare îndeplinirii planului în următorii ani ai cincinalului. Această sarcină de mare răspundere revine, în primul rînd, organizațiilor de partid.
popular orășenesc

„Depunem eforturi susținute 
pentru realizarea investițiilor*’începerea lucrărilor incinta Taia, a noii prinderi miniere Lonea— Filler. Trebuie intensificate eforturile pentru că situația realizărilor la investițiile industriale de suprafață este nemulțumitoare. Avem o restanță la acest capitol de 4,1 milioa

ne lei.
— Care este situația li

vrărilor la fondul centra
lizat al statului ?— In general stăm bine. La laptele de oaie am livrat 50 la sută din sarcinile anuale, același procent de îndeplinire la bovine și miei. La lînă am livrat mai mult decît era planificat. Va. trebui să insistăm la livrarea laptelui de vacă si completarea cu ovine — abia din toamnă încep li-' vrările — la cantitățile lipsă la miei. Va trebui să a- plicăm cu mai multă exigență legile țării privind respectarea contractelor în-’ . eheiate. '

— In domeniul aprovi- 
. zionării populației, al des

facerii de mărfuri ?— In primul rînd am mărit spațiile comerciale prin darea în folosință a unui nou magazin alimentar cu 10Q0 mp, spațiu comercial; ani modernizat unitatea 42

de la între-

Condiții optime de pregătire 
a viitorilor specialiști minieri

— Tovarășe vicepreședin
te, anul acesta orașul Pe
trila are de executat un 
volum important de inves
tiții, în valoare de 300 mi
lioane lei. Care este stadiul 
îndeplinirii planului în a- 
eest domeniu ?— Rezultatele sînt bune. Avem o depășire la investițiile industriale de 1,7 milioane lei, iar investițiile sociale au -fost realizate la nivelul planului. Am dat în folosință toate apartamentele planificate pentru primul semestru. Și aceasta pentru că la nivelul Consiliului popular s-a acționat din timp pentru asigurarea documentațiilor, amplasamentelor, efective-’ Jor și bazei materiale. Ren- tru rezolvarea operativă a problemelor ivite în. organizarea și conducerea lucrărilor, membrii Comitetului orășenesc de partid și deputății sînt . repartizați pe obiective.

— Aveți obiective im
portante de finalizat în 
acest an...—■ Avem și depunem e- forturi /susținute pentru;realizarea integrală a sarcinilor din domeniul investițiilor. Dintre acestea ă-mintim : finalizarea eta- __pei a if-a la preparație, in- și urmează ca, pînă la sfîr- cintele întreprinderilor iiii- șitul lunii, să finalizăm lu-nie're Lonea și Petrila și arările și Ia unitatea nr.

29. Valoarea produselor vîndute s-a ridicat la 123 milioane lei, cu 5,8 milioane mai mult decît sarcina planificată. Este o dovadă elocventă că strădaniile pentru aprovizionarea populației au fost răsplătite.
— Alte preocupări ?— Vă trebui să dezvoltăm mai mult industria mică, pentru că avem posibilități de valorificare mai bună a resurselor locale și să insistăm la întreținerea spațiului locativ și arterelor de circulație din orașul Petrila. Avem posibilități și le vom. fructifica.

superioare de pregătire a specialiștilor în minerit, printr-o integrare armonioasă a învățămîntului cu cercetarea științifică, proiectarea, producția, cu viața politică și socială.
— Ce posibilități de 

opțiune au candidați! ?— Institutul are în componență Facultatea de 
mine și Facultatea de ma
șini și instalații miniere, fiecare avînd secții de ingineri și subingineri, la în- vățămînt de zi .și seral. A- ceastă structură a învățămîntului este determinată de necesitățile mineritului; de aceea a apărut și o specializare nouă, exploatări miniere la zi, și s-a dezvoltat învățămîntul seral, tinerii avînd posibilitatea să învețe și, totodată,, să muncească efectiv pentru a produce valori materiale.In acest an Institutul de mine are o cifră de școlarizare de 710 locuri, repartizată pe facultăți astfel .: Facultatea de mine — 520, Facultatea de mașini. și instalații miniere — 190. ■ Distribuirea locurilor pe cele două forme de învâță- mînt este următoarea locuri cursuri de zi ; 220 pentru ingineri, serale ; 70 locuri subingineri, curs vîhd în vedere concursului de din anul trecut, cifra școlarizare pusă în piatul concurs pentru ean- didații neîncorporabili este de 201 locuri. Detalii privind locurile pe facultăți, specializări, încorporabili — neîncorporabili vor fi a- fișate la.Institutul de mine..

O informare completă a- supra facultăților, profile- lor, tipului de învățămînt, duratei studiilor și specializărilor, a disciplinelor de concurs se poate afla de la institut.
— Ce particularități 

are .concursul de admi
tere în Institutul de 
mine ?— Avînd în vedere specificul muncii în minerit, candidații la concursul de' admitere vor fi supuși u- nei examinări medicale speciale și unor probe de rezistență fizică. Exame-

420 pentru ingineri, locuri cursuri pentru seral. A- rezultatul admitere de apro-

Duminică, 6 iulie

Sfatul mediculuiAlegerea și individualizarea medicamentelor sînt strict judicioase, la fel ca și modul de administrare. Caracterul riguros al trata lentului constă nu numai în respectarea tuturor prescripțiilor, ci și a orei, corisecutivității, ordinii administrării doctoriilor sau aplicațiilor. Colaborarea foarte necesară dintre medici și pacienți se referă ia ascultare, supunere conștientă, . disciplină și respectarea riguroasă a ordi- nei de tratament. Dialogul pe tema cui îi folosește medicamentul, cum se’ simte, ce a intervenit nou față de ziuă precedentă, ce senzații și simptome. noi au inter-

Medicamentelevenit, alcătuiesc raportul medic-pacient. Nu trebuie refuzate injecțiile de teama unei înțepături, dar nici nu trebuie pretinse. Nu trebuie aduse medicamente din afară fără avizul medicului.Insistăm asupra importanței folosirii medicamentelor, a procedurilor și chiar a ordinelor. Regulile medico-sânitare își au originea în necesitatea asigurări i unui cît mai înalt grad calitativ de îngrijire și vindecare a celui suferind.
Dr. Bogdan MURARIU, 

Spitalul municipal 
Petroșani

nul medical trebuie să a- teste faptul că, indiferent de facultatea șau specializarea pentru care optează, tinerii trebuie să-fie apți pentru munca în subteran. Probele fizice sînt obligatorii și eliminatorii, pentru candidalii la' învățămîntul de zi, ele se susțin înaintea examenului scris și au rolul de a testa rezistența fizică. Candidați! de la învățămîntul seral nu susțin ; probe de, rezistență fizică și capacitate de efort.
— In ce constau aces

te probe ?— Pentru băieți : aruncarea greutății de 2 kg, (minge; umplută), cu âmîri- două mîinile — înainte,
IN SPRIJINUL 

CANDIDA ȚILOR 
LA CONCURSUL 

DE ADMITERE 
DIN INSTITUTUL 

DE MINE

peste 9,50 m : înapoi (peste . cap) — peste 11,50 m; a- lergare 1000 m sub 3 minute și 50 secunde. Fetele au următoarele probe: a- runcarea greutății de 2 kg (minge umplută), cu ambele mîini, 6 m— înainte și 6,90 m — înapoi (peste cap); alergare 800 m sub 
4 minute. Experiența anilor trecut! atestă faptul Că probele nu sînt dificile, presupun doar un antrenament inițial. Probele fizice, repet, cu caracter eliminatoriu, se susțin, de regulă, a doua zi după înscriere, pe stadionul „Știința".

— Care este perioada 
de înscriere și ce acte 
sînt necesare ?— înscrierile încep mîi- ne, 5 iulie, și se încheie; în 11 iulie, la ora 15. Actele necesare sînt: copie lega

lizată după certificatul de 
naștere ;. diploma de baca
laureat (sau echivalenta cu aceasta) ; adeverință 
medicală tip, eliberată de 
cabinete medicale școlare 
sau dispensare teritoriale, vizată de comisia medicală constituită în această perioadă la cabinetul medical studențesc ; adeverință de 
recrutare (livret militar sau adeverință de inapt sau

i»Y

amînare) ; trei fotografii tip buletin de identitate ; 
cerere tip de înscriere.

— Ce condiții trebuie 
îndeplinite de cei care 
optează pentru învăță
mîntul seral ?TrebOie să prezinte o adeverință eliberată de întreprindere, sub semnătura conducătorului întreprinderii, din care să rezulte că muncesc nemijlocit în meserii legate de profilul' sau specializarea la’ care candidează. Absol? venții de liceu, promoția 1985—1986, pot fi - înscriși la seral pe baza actului de repartizare în producție, sub rezerva prezentării a- deverinței de încadrare la locul de muncă repartizat pînă la data începerii anu- lui universitar. .

— Ce trebuie să mai 
știe candidații despre 
concursul de admitere ?— Acesta începe în 15 iulie, planificarea examenelor fiind afișată din timp la institut. Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore din momentul cînd subiectele au fost scrise integral pe tablă. In zilele de examen candidate trebuie să fie prezenț’i cu o oră mai devreme de începerea examenului și să aibă asupra lor legitimația de concurs, eliberată jțe secretariatele facultăților odată cu înscrierea, buletinul de identitate și rechizite de scris și desen.

— Ce posibilități tie 
specializare au candi- 
dații ?— Irî conformitate cu cerințele industriei miniere, studenții secțiilor de’ ingineri., curs u r i de zi, pot opta, înce- pînd din anul III, pentru grupe opționale, A urmînd cursuri diferențiate* Astfel, studenții Facultății de mine, au posibilitatea să "a- profundeze cunoștințele în domeniile mine, topografie minieră, prepararea substanțelor minerale utile. Cei de la Facultatea de mașini și instalații miniere, prin cursuri facultative își pot lărgi cunoștințele în direcțiile : tehnologia construcțiilor de mașini miniere, automatizări în industria minieră, exploatarea: și întreținerea utilajului minier.

11..10 Telex. " c— ră ..."11,35 Lumea copiilor, (co- . lor).-5 Telefilmoteca de gliioz- . dan. (color).
Vizitatorii.12,40 Din cununa cin tecului românesc./:,. . Muzică populară.13,00 Album duminical (parțial color).— Noutăți în muzica u- șoară.■ — Cotidianul în 600 de secunde. - » .— Izvor curat al visurilor noastre. Moment poetic.— Noutăți discografice. -- Din frumusețile patriei.— -Telesport.—- Scene din baletul „An iuta".I— Teatru scurt.--- Balade și cântece bă- trînești.— Lumea minunată a filmului.— Secvența telespectatorului. ’14,45 însemne ale unui timp eroic.-- De ziua constructorilor de mașini, industriei.T9,00 Telejurnal.19.20 Țara mea- - Epoca N Ceaușescu Ialomița.19,40 Cîntarea (color).20.20 Film artistic, (cotor). 
Cîntec pentru o rîn- 
dunică.

Inima

21,50
Producție a studiourilor din R.P. Chineză. Premieră TV.Telejurnal.

Luni, 7 iulie

20,4021,00
Telejurnal. . Orizont ințific.Tezaur lor).Roman lor).
Zborul

tehnico-ști-folcloric (co—foileton (co-
șoimului.

azi i c (color). q 1 a e județulRomâniei

• și versuri patriotice, revoluționare.20,45 Congresul deschiderire.Film serial.
Expediția(color).Telejurnal.

marilor înnoit; ia21,00
21,50
20,t)020,20

dispărută.

Joi, 10 iulieTelejurnal.Actualitatea în nomie. eco-
wmiHmituuiutitiitiiifiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiuiuiiiitmiiiiHi»

PROGRAMUL ȚV
uzz>zzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zz/zz//zz/zz///zz//z/z//z/zzzzzz«/zz/zwzz//zze20.35 Copiii — înaltă îndatorire față de viitorul națiunii.20,45 Invitație la operă.~ Pagini celebre din creația de operă și balet.21.35 Congresul al țX-lea al P.C.R., moment
21,50

Producție a Televiziunii din R.D. Germană.Ultimul episod. Telejurnal.
Marți, 8 iulie

— România — Ceaușescu— Pace 121,00 Serial , științific. .
Din tainele mărilor, (color).21,35 Timp almarilor. înfăptuiri--' revoluționar ■ < re. 'Epoca N i c o 1 a eCeaușescu.21,50 Telejurnal.

Sîmbătă, 12 iulie13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptămî- nă (parțial color). Din sumar :— Ceteră, cînd te aud... Melodii populare.— Gala desenului animat. .— Marile momente ale baletului.— întrecerea temerarilor. Reportaj.— O melodie în . primă audiție: „Nu știu cine ești". ’Cîntecul cuvintelor. — Moment poetic....— Mărturisiri...' pe/ un ' Stradivarius:; Henri20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în eco- . crucial în noua rie a României. isto- ■/,.. / Szering. / ;-■- Tablouri din Galerianomie.20,35 Teatru TV. (color). — 21 de ani de la Con- Națională.
Miracolul greșul IX. — Telesport.de George Langelaon. 21,50 Telejurnal. — Autograf . muzical.21,50 Telejurnal. 14,45 Săptămîna politică-.
Miercuri, 9 iulie

Vineri, 11 iulie 19,00 Telejurnal.20,00 Telejurnal. 19,20 Teleenciclopedia (par20,00 Telejurnal. 20,20 Actualitatea în eco- țial color).20,20. Actualitatea în eco nomie. ■ \.. 19,45 Steaua fără nume.nomie. ~ 20,35 Cîntecul si poezia a- (color).20,35 Partidul — inima ță cestor ani eroici 20,45 Film" artistic, (color).rii. 20,45 Cadran mondial (co- Limuzina aibă.■■ Emisiune de eîntece lor). 22,20 Telejurnal.
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Convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceausescu și tovarășul Zhao Zivang

După „El Mundialul" mexican
(Urmare din pag. Osubliniat faptul că . Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză acordă o '^importanță de prim-ordin problemelor. dezarmării și păcii. S-a evidențiat necesitatea de a- se face totul pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare* în primul rîrid la dezarmarea nucleară, pentru înlăturarea pericolului de război și salvgardarea păcii.S-a arătat că este în interesul păcii și securității, al popoarelor din întreaga lume, să se depună toate eforturile pentru ca problemele litigioase și conflictele dintre state să fie soluționate prin mijloace pașnice, prin tratative.A fost reliefată, totodată, însemnătatea desfășurării unei activități susți

nute pentru lichidarea subdezvoltării și realizarea u- nei noi ordini economice mondiale bazate pe principii ele deplină egalitate și echitate în relațiile dintre state.Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, tovarășul Zhao Zivang, a dat o deosebită apreciere politicii externe a României socialiste, acțiunilor și inițiativelor președintelui Nicolae Ceaușescu pe plan internațional, pentru soluționarea constructivă, justă și durabilă a marilor probleme'ale lumii contemporane.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat rolul important al Republicii Populare Chineze în viața internațională și a apreciat în mod deosebit poziția ei activă în favoarea dezar

mării, păcii și colaborării între națiuni.Relevîndu-se cu satisfacție că Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză au poziții identice sau foarte a- propiate în problemele majore ale vieții internaționale actuale, a fost pusă în evidență hotărîrea celor două țări și popoare de a conlucra tot mai strîns pe a- renă internațională, de a
Joi, dupăramiază,- premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, tovarășul Zhao Ziyang, împreună cu persoanele oficiale chineze care îl însoțesc; a făcut o vizită la întreprinderea de sere „30 Decembrie1* din sectorul agricol Ilfov, unitate distinsă cu înaltul ti-

acționa, împreună cu forțele progresiste, democratice, antiimperialiste de pretutindeni, pentru împlinirea aspirațiilor de libertate și independență, de pace și progres ale tuturor națiunilor.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie, înțelegere și stimă reciprocă.
tiu de Erou al Muncii Socialiste.Pe parcursul vizitei, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze s-a interesat de modul de organizare a întreprinderii și a fermelor, de eficiența producției și a mulțumit conducerii Unității pentrtî posibilitatea de a cunoaște realizările acestui harnic colectiv.

VARȘOVIA

încheierea lucrărilor celui da-al
X-lea Congres al P.M.U.P.VARȘOVIA 3 (Agerpres). 

I, Dumitrașcu transmite i Joi, în Sala Congreselor a Palatului culturii și științei din Varșovia, a avut loc ședința de închidere a lucrărilor celui de-al X-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, la care au luat parte 1 776 delegați reprezentînd pe cei peste 2,1 milioane membri și candidați ai P.M.U.P., precum șl 107 delegații de peste hotare ale partidelor comuniste și muncitorești, democratice și revoluționare, mișcărilor de .eliberare națională,

partidelor socialiste și so- cial-democrate.Par.tidul Comunist Român a fost reprezentat de o delegație condusă de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Congresul a ales organele conducătoare ale partidului.In prima sa ședință, în noua componență, Comitetul Central l-a reales pe tovarășul Wojciech Jaruzelski în funcția de prim secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

Reformă electorală în FranțaPARIS 3 (Agerpres). Consiliul Constituțional al Franței, în atribuția căruia intră supravegherea respectării legii supreme a țării, a aprobat textul integral al legii privind reforma sistemului electoral național. Proiectul acestui document, care prevede revenirea la sistemul majoritar în alegeri, în două scrutine, și revizuirea li

mitelor circumscripțiilor electorale existente pînă în prezent, a fost elaborat de actualul guvern și, ulterior, aprobat de parlament. De notat că Partidul Comunist Francez și Partidul So- ciâlist s-au opus adoptării acestei legi, care introduce unele avantaje în sistemul electoral pentru actuala echipă guvernamentală.

CIUDAD DE MEXICO 3 (Agerpres). Intr-o retrospectivă a Campionatului mondial de fotbal, corespondentul sportiv al agenției EFE notează, între altele i „Mundialul mexican va rămîne, în istoria fotbalului, un ca_mpionat în care jocul colectiv s-a impus față de cel individual, exemplul cel mai pregnant oferindu-l însăși câștigătoarea titlului, formația Argentinei. Un singur jucător s-a detașat în mod deosebit la turneul din Mexic, Diego Maradona, excelent în meciurile cu An-' glia și Belgia, cînd a înscris și golurile ce au ho- tărît calificarea echipei sale în finală. In ultimul său „tango" pe Azteca, Maradona a renunțat însă la rolul de solist în folosul echipei, și acest lucru a fost decisiv pentr'u victorie.încadrarea vedetelor în angrenajul tactic al echipei pentru a forma pn bloc omogen a fost una dintre caracteristicile campionatului din Mexic, de la a- ceasta nefăcînd excepție cele mai valoroase formații, dacă ar fi să notăm în ordine Argentina, Brazilia, Franța. Semnificativ este faptul că școala sud-ame- ricană, recunoscută pentru stilul său plin de fantezie și cu un loc important a- cordat improvizației, cu înclinație spre spectacol în sine și arabescuri de tehnică, a adoptat o metodă tactică extrem de riguroasă, completată de o pregătire psihofizică perfectă. •Campionatul mondial de fotbal din Mexic a fost

într-un fel șl victoria fotbalului latin (3 echipe în primele 4 locuri), superior prin virtuozitate, inteligență și temperament de joc. Selecționata Argentinei, pe care puțini mizau la început, a terminat pe locul I datorită faptului că a fost 11-le cel mai bine sudat, cel mal bine pregătit pentru condițiile specifice stadioanelor mexicane, din cele 24 de echipe participante".■’Președintele Federației Internaționale de Fotbal, 
J. Havelange, a declarat că Mexicul, în cazul cînd se va califica, va fi cap de serie la turneul final ăl Campionatului mondial ce va avea loc în anul 1990 în Italia. Aceasta, pentru . simplul motiv că echipa Mexicului s-a situat pe locul 6 în clasament, după Brazilia, ocupanta locului 5- . * •.

VrFostul internațional Vest- german Uwe Seeler, virf de atac al echipei R.F.G. la 4 Cupe mondiale de fotbal, a pronosticat victoria echipei sale la 1 punct diferență. Va fi greu, spunea Seeler, căci Maradona joacă senzațional, iar Val- dano este periculos în careul de 16 m. Totuși, e- 
chipa R.F.G., va învinge, spunea Seeler. Pînă la urmă, a fost invers, a câștigat Argentina, la 1 punct diferență. , ..ii
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TV.

Grevă generala de două zile 
în Chile

i FILME 20,35
No- fan-

INTR-O DECLARAȚIE dată publicității la Helsinki, Consiliul Mondial al Păcii a condamnat în termeni fermi recenta decizie a S.U.A. de a furni
za un ajutor financiar de 100 milioane dolari elementelor contrarevoluționare nicaraguane. Acest act constituie o încălcare flagrantă a prevederilor Cartei O.N.U. și a normelor dreptului internațional — se spune în document.

LA SFIRȘITUL lunii mai, . numărul șomerilor

Peînregistrați oficial în țările membre ale CEE era de 15,6 milioane, informează agenția Reuter, citînd un raport al Comisiei executive dat publicității la Bruxelles. Cele mai mari rate ale șomajului au fost înregistrate în Irlanda (17,7 la sută), Italia (13,9 la sută), Marea Britanie și Olanda

SANTIAGO DE CHILE 
3 (Agerpres). O grevă ge
nerală în semn de protest față de politica regimului
(12,2 la sută), Belgia (11,7 la sută) și Franța (10 la sută).

LA WASHINGTON s-a anunțat oficial că între guvernul american și Piața comună a fost realizat un acord provizoriu, de principiu, în comerțul eu produse agricole, menit să preîntîmpine declanșarea unui „război comercial" în schimburile dintre părți în acest domeniu.

militar al generalului Augusto Pinochet și în favoarea revenirii Ia democrație în Chile a avut loc miercuri șl joi în capitală și în alte mari orașe ale țării — transmit agențiile Prensa Latina și EFE,Autoritățile ău mobilizat numeroase efective ale poliției și armatei, care au intervenit cu brutalitate împotriva manifestanților, în cursul ciocnirilor fiind ucise trei persoane și rănite alte cîteva zeci. Au fost arestați peste 150 de demonstranți.

PETROȘANI — 7 
iembrie : Cei șapte tastici; Unirea: Cîntecele...... - - - j Dinmării; Paringul s prea multă dragoste.LONEA: Colierul turcoaze.VULCAN — Luceafărul: Toamna.LUPENI — Cultural : Cursa.URIC ANI: Destine romantice.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
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Telejurnal. Actualitatea nomie.Copiii — tinerețea și vigoarea națiunii —• reportaj.Cadran mondial, (color).-21,05 Serial științific i 
Din tainele mărilor, (color). Episodul 6.21,35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.

Mica publicitate

Raportul Comisiei de anchetă în legătură
cu accidentul navetei „Challenger"Explozia navetei-. „Challenger" și moartea celor șapte cosmonauți de la bordul ei, la 28 ianuarie, s-au datorat unor defecțiuni mecanice și unor grave erori administrative, relevă , raportul Comisiei de anchetă remis președintelui Ronald Reagan. ..Cel mai grav accident din istoria activității spațiale americane „reprezintă o dramă care nu ar fi trebuit să se producă niciodată", afirma unul din rnemb, ii Comisiei de anchetă, desemnata' de . Casa Albă la cîteva zile după catastrofă.Distrugerea navetei ă fost provocată de topirea racordurilor de etanșeiza- re de la racheta ajutătoare din dreapta navetei, subli

niază raportul. Principalele concluzii ale acestui document, redactat de fostul secretar de stat William Rogers și alți 12 specialiști, au fost, publicate
spațială, la circa 73 secunde după lansarea de la Cape Canaveral, se precizează în document.Aceste rachete ajutătoare ar fi trebuit să fie com-

DIN PRESA STRĂINA
(AGENȚIA FRANCE PRESSE)de presa americană înce- plet modificate, potrivit re- pînd de săptărnîna trecută, comandărilor inginerilorîn urma indiscrețiilor meni- de, la Consiliul Naționalbrilor comisiei. - pentru Cercetări, apdi tes-Defectarcă ? racordurilor ta te în condiții cit mai a-de etanșeizare ale rachetei propiate de realitate (res-ajutătoafe a antrenat o pectiv în poziție verticală),scurgere de gaze incandes- înaintea unei -noi lansări,cente, care au făcut să ex- apreciază comisia. Potrivit;plodeze imensul rezervor specialiștilor, aceste tes-șuplimentar ’ șT naveta țări vor necesita instalații

complexâ și. costisitoare, ceea ce face improbabilă o reluare a zborurilor în iulie 1987, cum dorește NASA- Unii experți menționează primăvara anului 1988.Membrii comisiei sînt foarte critici la adresa firmei care a . fabricat aceste rachete ajutătoare — compania „Morton Thiokol" —, dar și la adresa NASA, care, după cum. se afirmă, „nu a reacționat în mod corespunzător la ■ avertismentele în legătură cu posibilitatea unei defectări a aefestor racorduri".Comisia se pronunță pentru participarea unor as- tronauți — dacă este posibil chiar a comandantului navetei spațiale — și a inginerilor la deciziile privind lansarea navetei.

Soția, copiii, ginerii și nepoții urează, cu ocazia ieșirii la pensie a scumpului nostru Kovacs Karoly, multă sănătate, fericire și un călduros „La mulți anii". (8442).;.
VINO Fiat 850, stare bună. Petrila, Tudor Via* dimireseu 14, vizibil din 6—10 iulie 1986. (8373)SCHIMB apartament 2 camere Hermes cu apartament 3—4 camere I’etro- sarii-Nord. Telefon 43618. (8439) ■

PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice pe numele Urs Simona, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (8443)PIERDUT legitimație de bibliotecă pe numele Kerti Nicolae Otto, eliberată de Institutul de mine Petroșani. o declar nulă. (8436)PIERDUT chitanța nr. 07920 pe numele Suto Gyon- gy, eliberată de OJT Lu- peni. O declar nulă. (8137)
ANUNȚURI DE FAMILIE
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