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CU PLANUL PE ȘAPTE LUNI ÎNDEPLINIT

Producții și productivități sporite
• Aproape 25 000 tone de cărbune extrase 

peste prevederile de plan de la începutul anului 
de mineri! sectorului I de la I.M. Paroșeni. • 
Productivitatea muncii a fost depășită, în medie, 
cu 1102 kg pe post la nivelul întregii activități 
a sectorului, cu 2240 kg pe post în cărbune și 
3 400 kg pe post în abataj. • Folosind complexe 
de susținere mecanizată SMA 2 și combină de 
tăiere, frontaliștii din brigăzile conduse de Va- 
sile Cojocaru și Mihai Bărbăcaru au obținut 
productivități medii de 15,5 tone pe post, cu 
vîrfuri de pînă la 20 tone pe post. • La lucră
rile de pregătiri, plus 10 ml.Minerii sectorului I de la I.M. Paroșeni s-au străduit în primul semestru al anului să crească realizările zilnice la un nivel superior sarcinilor planificate pentru a livra e- conomiei naționale cît mai mult cărbune, Eforturile lor de zi cu zi au fost concretizate în aproape25 000 tone de cărbune (Continuare în pag. a 2-a)

extrase peste prevederile de plan de la începutul anului, ceea ce a permis a- cestui harnic colectiv să raporteze îndeplinirea sarcinilor de plah pe primele șapte luni din acest an cu aproape o lună mai
Gheorghe BOȚEA

Abataj 
mecanizat 

pe strate subțiriS-a finalizat, la mina A- ninoasa, un nou abataj, dotat cu complex mecanizat pentru exploatarea strate- Ior subțiri. Dispunînd de o linie de front de 40- de metri, frontalul, care a fost pregătit și va fi exploatat de brigada : condusă de Gheorghe Vîslă, va permite dublarea productivității muncii, față de . metoda clasică a abatajelor cu trepte răsturnate, a- jungîndu-se la randamente de 11—12 tone pe post. In felul acesta, minerii sectorului III vor contribui substanțial la creșterea producției suplimentare înregistrate de colectivul minei Aninoasa la începutul acestui trimestru, cantitatea de cărbune livrată peste sarcinile de plan fiind, după primele trei zile din luna iulie, de peste 150 de tone. (S.B.)

Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, tovarășul Zhao Ziyang, aflat în vizită oficială de prietenie în țara noastră împreună cu persoanele oficiale chineze care il însoțesc, a fost, vineri, oaspete al județelor Argeș și Dolj.Premierul chinez â fost însoțit de tovarășul Dincă, prim viceprim-mi- nistru al guvernului.
La întreprinderea de Autoturisme din Pitești, au fost prezentate cele mai noi tipuri de autoturisme Dacia, Oltcit și ARO realizate la Pitești, Craiova și Cîmpulung Muscel, destinate pieței interne și exportului. Au fost prezentate, de asemenea, o gamă largă de autobuze, și alte tipuri de autovehicule de trans-

apreciat succesele colectivului întreprinderii de autoturisme, și a urat oamenilor muncii de aici noi și tot mai mari realizări.La Craiova, la sediul Consiliului popular județean oaspeții chinezi au fost informați despre marile transformări economice și sociale care au avut loc în Dolj, la fel ca în toate zonele țării, după cel de-al IX-lea Congres al partidului.In cursul după-amiezii oaspeții au vizitat cel mai mare complex de sere din țară — cel de la Ișalnița.Gazdele au prezentat linele sectoare de producție, mașinile și utilajele ce se folosesc în unitate.Apreciind experiență do- bîndită de legumicultorii port fabricate în alte" cdn- doljeni, premierul Zhao Ziyang a menționat că, . a- ceasta va fi studiată cu interes de specialiștii jegu-

Ion

tre industriale ale țării, yizitînd apoi fabrica, tovarășul Zhao Ziyang a

micultori din Republica Populară Chineză.S-a vizitat apoi întreprinderea „Electropuțere?1, unitate care, prin produsele sale de înaltă complexitate și. tehnicitate, se bucură de lin înalt, prestigiu' atît în țară, cît și în numeroase state ale lumii.Oaspeții s-au .interesat de modul de organizare a producției și a muncii, apreciind dotarea tehnică și atenția ce se acordă performanțelor tehnice ale produselor.In încheierea vizitei, ară- tînd că întreprinderea cra- ioveană i-a făcut o deosebită impresie, tovarășul Zhao Ziyang a urat colectivului de aici să obțină noi silCcese în viitor.Seara, în onoarea premierului Consiliului de Stat al " Republicii Populare Chineze, președintele Consiliului Popular al județului Dolj a oferit o masă.
Depunerea unei coroane de floriPremierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, tovarășul Zhao Ziyang, a depus vitieri dimineața o coroană de flori

la Monufhentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.După depunerea
nei de flori s-a păstrat un moment de reculegere.A fost vizitată, apoi, rotonda monumentului. ■' .?. (Agevpreș)

O nouă premieră a hărniciei și 
competenței constructorilorCu cîteva luni în urmă, în biroul sing. Sergiu Te- lea, șeful sectorului de montori din cadrul brigăzii nr. 2 Livezeni a întreprinderii antrepriză de construcții și montaje, miniere Petroșani, asista- ' ■ sem la o ședință operativă de lucru. Șefii de echipă invocau lipsa unor materiale, cum erau carbidul și cablurile electrice. Maiștrii erau încruntați și îngrijorați. Colectivul străbatea o perioadă grea. Activitatea de montaj Se izbea de dificultăți. Iată însă că într-u- na din zilele ultimei deca-

de a lunii iunie, cînd i-am vizitat din nou pe mentorii de la preparația din Li- vezeni, am asistat la o al-
însemnări de reportertă ipostază de muncă. In prezența ing. Constantin Curelea, reprezentantul întreprinderii de preparare a cărbunelui, beneficiarul noii preparații, se făceau rodajele . tehnologice la1 flotație. Emoții firești în asemenea momente. loan

Bălan, adjunct al șefului brigăzii, care răspunde de coordonarea activității e- lectricienilor, maiștrii Manele Crineanu, loan Cîrstea, Dumitru Balea, trăiesc momentele ilnui examen al competenței profesionale. Rodajele au decurs normal, Proba, a fost trecută cu succes.Rcmemorînd cîteva etape de pe calea străbătută de montori în ultimele luni, ing. Oswald Heiberg,
Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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întreprinderea de confecții Vulcan — prezență a industriei ușoare pe har
ta economică a Văii Jiului.
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Pe fluxul de producție al IPSRUEEM

CALITATE EXIGEalitate și exigență — ț acestea ar fi două dintre atributele determinante ale actiVită- unit ă ț i i,,tată în timp record, încercările făcute pe standurile unității au confirmat, pentru ambele variante (capacități de 125 și, respectiv, 50 de kilograme), speranțele beneficiarilor. Dialogul curge, firesc, spre alte utilaje pe care atelierul le pune sau le va pune, în curînd, la dispoziția minerilor, „în pfemieră". Mai aflăm, așadar, că se află în diferite faze de execuție,. aproape de finalizare, un dispozitiv de stingere cu degajare mecanică automată cil care vor fi e- chipate transportoarele, el avînd un rol important în prelungirea duratei de folosire a covorului de ban- Maistrul Francisc Matyus dă. De asemenea, în cu- ", " ’ . rînd întreprinderile mi-.‘ '.A,____ ' niere vor putea folosi ptre cele mai recente pro- nouă instalație, rod al

ții colectivului de muncă de la IPSRUEEM; adică un țel și mijlocul de realizare. Am înțeles mai bine această necesară relație, în cuprinsul itine- rariului reportericesc care a inclus cîteva „puncte de referință" ale fluxului de producție din întreprindere.Și. ce altceva poate ilustra mai convingător, mai elocvent, maturitatea tehnică a unui tînăr colectiv, veritabil „mecanic-șef“ al mineritului Văii Jiului, decît nivelul ridicat al performanțelor utilajelor pe care le livrează beneficiarilor. Un prim popas, revelator, îl facem în a- telierul de prototipuri.ne înfățișează, cu îndreptățită mîndrie, unul din-

ȘImobil gîndrrii tehnice creatoare pro- a specialiștilor de la specialiștii IPSRUEEM: un generatorduse: Stingătorul cu praf. Instalația, iectată de :.L _____a fost execu- de ecran spiral; destinat, iar așa cum sugerează și denumirea, creării unui „e- cran de apă“ de dimensiuni mai mari, pentru stingerea focurilor de mină. La executarea acestor utilaje, ne informează interlocutorul, o contribuție însemnată au avut-o oamenii de bază ai atelierului, lăcătușii de sub conducerea șefului de e- chipă Paul Tudorașcu, sudorul Alexandru Pen- tec, strungarul loan Bun- zac, rectificatorul Florea Joița.
Un alt popas pe fluxul de producție, alt exemplu de căutări, de găsire a unor soluții eficiente. De data aceasta, a fost nevoie de o colaborare: între formațiile de muncitori de la Sculărie, coordonate de maistrul prin-

NȚĂcipal Victor Hauptman și cele de la confecții metalice, conduse de maistrul Nîcolae Guju. far rodul acestei conlucrări va fi un transportor cu bandă, la care tractarea se va face prin cablu — în felul a- costa, covorul nu va mai fi supus solicitărilor care pînă acum, îi măreau gradul de uzură. Se scontează, deci, pe o fiabilitate ridicată, pe parametri mai mari de folosire a utilajului în fronturile de cărbune. Iar interlocutorii sînt convinși că premisele teoretice vor fi confirmate și în practică, aceasta și pentru că matrițeri , cutii ar fi Constantin Tudor, Eugen Șarpe, Ladis- lau Ulrich, lăcătuși ca A- lexandru Andrișan, Aurel Bula —- cît i va dintre cei
C. T. OIACONV

(Continuare in pag. a 2-a)
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Odată cu Ultima zi din luna iunie și cu plecarea primelor serii de pionieri și elevi spre taberele de odilină, a început vacanța 
de vară. Prin conținutul manifestărilor care vor fi organizate în această perioadă, marcată de aniversarea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român și a 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov, vacanța de vară contribuie la înfăptuirea importantelor sarcini educative ale organizațiilor de. copii și tineret, sub îndru- . marea organizațiilor de partid. ; printr-o implicare plină de responsabilitate în activitatea economică și so- cial-politică din Valea Jiului.Continuitatea muncii e- ducative, principala coordonată a vacanței, se reali- ; zează printr-o atragere a pionierilor și elevilor la conceperea și organizarea unei mari diversități de acțiuni atractive și diversificate, așa cum sînt, de fapt, preferințele, dorințele lor. Dintre cele mai îndrăgite acțiuni sînt taberele — organizate pe litoral, la Năvodari și Tuzla, în alte locuri pitorești — cum sînt Btlciumeni — Galați, Orșova, Șovata, Șulina, Bucșoa-

ia — Suceava, Gura Humorului, Desna — Arad — la care în acest an vor participa peste 1600 -de copii, tradiționalele expediții pionierești („Cutezătorii" — Școala generală nr. 2 Pe- trila, „Floare de colț* — școlile generale nr. 1 Pe- trila și 3 Lupeni, „Nufărul* —■ Casa de copii Uticani, „Pe urmele dacilor* — Școala generală nr. 7 Petroșani, „Speo-montana“ — Șeoala generală nr, 6 Lupeni), excursiile și drumețiile în Valea Jiului sau pe diferite trasee din țară. In fiecare din aceste forme inițiate ele școli se concentrează, pe lîrigă educația permanentă a dragostei față de patrie și partid, și importante dimensiuni in precesul de lărgire și consolidare a cunoștințelor e- levilor. .In aceste zile are loc, la Costești, Forumul județean al pionierilor la care participă și 140 de copii din școlile municipiului. Tot acum își desfășoară activitatea, în haine de lucru, prima serie care inaugii-
Prof. Ileana RADULOVICI, 

președinta Consiliului 
municipal al organizației 

pionieri Io r Petroșani

(Continuare in Pag. a 2-a)
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Copiii—viitorul țării

SECVENȚE .ECONOMICE
Imobilizări 
costisitoare

. întreprinderii de preparare a cărbunelui din Valea Jiului, .care a plătit pentru imobilizarea vagoanelor mai bine de 5,6 milioane lei. Acestea reprezintă însemnate pierderi pentru I.P.C.V.J. Dar. să nu uităm că aduce prejudicii și activității .de transport pe C.F:R., daune în economia națională. Iată, deci, un domeniu important de activitate unde există ’ mult loc pentru mai bine. Considerăm că se impun, din partea factorilor responsabili măsuri ferme pentru diminuarea și eliminarea unor astfel de imobilizări, deosebit de costisitoare !

Datorită preocupării constante pentru îmbunătățirea coeficientului de rulare 
a vagoanelor, colectivul de muncă al complexului C.F.R. Petroșani a obținut în perioada care a trecut din acest an rezultate notabile. Printre altele, procentul de descărcare a vagoanelor a fost sporit cu 2 la sută, iar durata de staționare a vagoanelor în tranzit pentru încărcare — descărcare a fost redusă cu 2,2 la sută.Cu toate acestea, din cauza imobilizării vagoanelor peste durata de staționare prevăzută în grafice, unele întreprinderi industriale din municipiu plătesc importante sume de bani drept „locație". La nivelul municipiului s-au înregistrat în perioada de timp amintită peste 330 000. vagon-ore staționare, pentru care s-au plătit 7,6 milioane lei. Ponderea revine milioane lei. Astfel de î-

Utilaje 
inutilizabile?In cadrul unor întreprinderi miniere se constată e- xistența unor utilaje „disponibile", care au fost a- chiziționate de ani de zile, Bunăoară, la I.M. Vulcan există două mașini de extracție valorînd circa 17,7

mobilizări de utilajesînt la minele Lupeni, Lo- nca și Bărbăteni. Consecințele acestor imobilizări ? E- le ies în evidență cu claritate dacă luăm un singur exemplu concret: la I.M. Petri la, printre utilajele’ achiziționate și decontate se numără un complex mecanizat, care valorează 31,2 milioane lei. Utilajul a intrat în dotarea întreprinderii din ianuarie 1984. In . perioada care a trecut de atunci,’ pentru acel utilaj s-au plătit importante sume de bani sub formă de amortismente, care de fapt, încarcă inutil prețul de cosț.Evident că din punct de vedere financiăr-ecdnoțnic existența pe : termen lung a utilajelor disponibile se concretizează . în pierderi, în cheltuieli neeconomicoa- se. Fiind vorba de utilaje noi, se impune însă o întrebare: oare aceste utilaje sînt realmente inutilizabile. ? Nu pot fi utilizate prin.țr-o redistribuire către alte unități miniere ?
V. S. FENEȘANU

Ajutorul de maistru 
Ilinca Ispas, împreună 
cu două muncitoare 
fruntașe din cadrul for
mației de croit a între
prinderii de tricotaje 
Petroșani: Paula Șchio- 
pu și Elena Dinu.
Foto: Gh. OLTEANU

t (Urmare din pag. I)devreme. De fapt, pentru colectivul acestui sector a intrat în tradiție ca lună 
de lună să raporteze noi sporuri la producția fizi
că de cărbune. Faptul că anul trecut au ocupat lo
cul I în întrecerea socialistă pe Valea Jiului, a a- vut darul de a-i mobiliza încă din prima lună a anului în realizarea și depășirea sarcinilor planificate. Folosind la înalți parametri tehnologici complexele de susținere mecanizată, com-

O nouă
(Urmare din pag. I)

premieră a hărniciei

Producții și 
productivități 

sporite

binele de tăiere și celelalte utilaje din dotare, productivitatea muncii obținută în abataje a fost supe
rioară prevederilor cu 3400 kg pe post și asta pentru 
că minerii clin brigăzile conduse de Vasile Cojoca- cu și Mihai Bărbăcaru au obținut productivități de 15—16 tone pe post — cu vîrfuri de pînă la 20 tone pe post — contribuind în 
acest fel la depășirea productivității muncii la nivelul întregii activități a sectorului cu peste ’ 1000kg de cărbune pe post. Pe întregul parcurs al primului semestru, colectivul sectorului a pus un accent deosebit pe executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de pregătiri. Prin eforturile brigăzilor conduse de Vasile Liuță și Viorel Poșa, la nivelul sectorului s-a înregistrat — la acest gen de lucrări — un plus de 10 ml asigurîrid astfel linia, de front activă la nivelul sarcinilor planificate și pentru semestrul II.

șeful brigăzii hr. 2 Livezeni ne-a spus: „Pentru montofi ă fost o perioadă grea. Ei trebuiau să monteze peste 620 ml de benzi transportoare și să echipeze cu utilaje de O mare complexitate viitorul flux tehnologic de preparare. Au fost zile și nopți de muncă încordată. Dificultățile au fost învinse pas cu pas. Pentru abnegația de care au dat dovadă merită să fie evi- dențiați lăcătușii montori din formațiile conduse de Petre Albu, Aurel Ghiban, Grigore Popescu, Vasile Costică, electricienii Aurel Găvan, Nicolae Vizîru și instalatorii din formația lui Constantin Știucă".Pe viitorul flux de preparare a cărbunelui, .multe din instalații și utilaje au fost supuse probelor de rodaje mecanice. Altele, cum sînt benzile transportoare dintre puțul din incinta minei Livezeni și pre- parație, de spălătorie, ciururile de rezonanță, .eleva?

toarele cu cupe, centrifugele, instalația de zețaj, cuva Dissa se află în stadiu avansat, aproape de momentul probelor de rodaje mecanice de 72 de ore. „La 1 iulie, ne-a informat sing. Sergiu Telea, primele două celule de la intrarea alimentării cu energie electrică au fost montate, ceea ce permite extinderea rodajelor mecanice la majoritatea instalațiilor. Vom depune toate eforturile pentru respectarea termenului de începere a probelor tehnologice a primei: linii de preparare".Alături de constructori și mir tori, pe șantierul pre- parației și-au făcut apariția specialiștii de la IMSAT București, care asigură lucrări de mare finețe, .de automatizări. Ing. Sabin, Popescu, șeful colectivului de specialiști de la IMSAT, pe care l-am cunoscut în urmă cu cîțiva ani pe cînd se efectuau lucrări simila-, . re la preparăția din Petri la, a venit aici cu un

. colectiv de înaltă calificare. Odată cu aceasta pe șantierul noii pteparații din Livezeni a început numărătoarea inversă, premergătoare începerii probelor tehnologice pe prima linie de preparare. Sînt zile și nopți de activitate febrilă pentru montori.In ziua de 23 iunie, șeful brigăzii din Livezeni își exprima satisfacția că pentru montare au sosit 4,5 km de cabluri electrice, fapt care permitea accelerarea ritmului, lucrărilor de montaj. In curînd, deci, lă preparația din Livezeni yom asista la premieră tehno- > logică a hărniciei și competenței constructorilor și montorilor.

De o mie de ori, izbînda vieții!Maternitatea din Lupeni genia Anghel, asistentele nu este ceea ce se cheamă Irina Bogdanii și Greti o Unitate sanitară mare. Ioniță, asistentele șefe An-. Dar știți oare, stimați ci- gela Gălbează și Anisia titori, că aici, în acest e' T dificiu medical, condus cu Bunea și Mariana Bito- competență de doctorul raschi (de la sala . Viorel Moraru, în anul născuți) sînt numai o par- 1985, au văzut lumina vie- te din cadrele sanitarei ții 900 de nou-năseuți, a- care aici, la maternitatea ducînd bucurie și speranță din Lupeni, ocrotesc^ cu în tot atîtea familii ? Iar dragoste și pasiune, noile i ca o completare : în acest mlădițe ale vieții înmă- an, doar în cîteva luni, nuncheate în acest frumos 1 tot aici de 366 de ori a buchet de flori ale tine- izbîndit VIAȚA ! Da, de reții și prospețimii patriei peste 1000 de ori a biruit — COPIII.1 viața în mai puțin de doi Așadar, privind în ju-j ani, prin copiii veniți pe rul nostru cum se împli-lume, iar tocmai de a- nește tinerețea și vigoa-' ceea este necesar să Vă rea țării, prin viitorul nos-destăinuim numele ce- trU — COPIII, descoperim lor care cu înaltă răspun- că în fiecare zi, aici, la ' dere și' profesionalism auvegheat și au ocrotit plă- pînzii muguri de speranță ai sutelor de familii.Medicul specialist Flo- rica Adesman, moașele principale Clara Nagy (oare lă citi copii a. vegheat la venirea pe lume în cei 19 ani de activitate ?), Maria Hidan și E.u-

în tot atîtea familii ? Iar
Pollak, asistentele Maria

nou-

' -

Vacanță bogată în manifestări
(Urmare din pag. I)rează șantierele de muncă patriotici! la care vor lua parte, pentru perioade de 12 zile, sute de elevi din fiecare unitate de învăță- mînt. Inițiativa și hărnicia elevilor, care contribuie tot timpul anului la înfrumusețarea . și autogospodă- Tirea localităților, se vor orienta spre lucrări de pregătire a viitorului an de învățămînt, amenajarea bazelor sportive și întreținerea zonelor verzi, colectarea fructelor de pădure și a plantelor medicinale. Miile de pionieri și elevi din unitățile școlare din municipiul nostru au posibilități largi de petrecere a vacan-

ței în cluburi amenajate în fiecare oraș și la casele pionierilor și șoimilor patriei, la, întreceri sportive' (tenis de masă, șah, fotbal, înot etc) organizate în școli’ la programe artistice susținute pentru minerii fruntași în producție.Mai mult decît în alți ani actuala vacanță oferă elevilor multe, diverse și foarte atractive posibilități de petrecere a timpului în mod . plăcut, fiind o continuare, prin forme și metode adecvate acestor luni de vară, a procesului de educație a tinerei generații din Valea Jiului în spiritul valorilor societății noastre socialiste. .
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TEATRU. Astăzi, la ora 19, pe scena Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petroșani, colectivul artistic al teatrului ne invită la un nou spectacol cu piesa „Autorul e în sală" de Ion Băieșu. In reprezentație, pentru prima dată, actrița Patricia Gvigoriu.SERVICII. Incepînd19 iulie la secția 85 de unitate Ion Vișan) din(șef de

ta iii ucuaic ctivi, tamaternitatea din Lupeni, un suflet de mamă lasă să picure lacrirfîa caldă de recunoștință și respect față de acești minunați oameni în alb fără dă care bucuria noastră de viață și speranță ar fi mai săracă în împliniri.
‘ Alexandru TĂTAR

)

V
Calitate și exigență

(Urmare din pag. I) tian Petrișor, Ion Drulă, e- lectricieriii Cornel Pascal, Mircea Munteanu, lăcătușii Vasile Silagy și Enike Sabo au depus sîrguințăși competență profesională, (P*ecția de automati- pentru ca instalațiile
ce-și pun semnăturile de muncă pe noul produs — au lucrat cu temeinicie, cu exigență profesională.(T\ecția de automati- pentru ca instalațiile să zări..,: Ajungem aici fie executate la timp și de tocmai în momente-u-îh-de, 'aceleMi-
le cheie ale finalizării nui prototip : se fac cercările, pe standul probă, la un dulap de țicnare a instalațiilor ventilatoare. Inginerul ___hai Mihuț este mulțumit de. rezultate. Utilajul este rodul unei intense activități de proiectare și db execuție. E „o premieră" pentru întreprindere, la care s-a lucrat cu atenție, cu responsabilitate ; dar și repede, pentru că cele trei dulapuri trebuie să ajungă urgent la întreprinderea minieră Valea de Brazi, care le-a solicitat. De aceea, sub conducerea inginerului Mihai Mihuț, maiștrii Gheorghe Bîtcă, Martin Ciclovah, electroniștii Cris-

bună calitate. .
Desigur, am înfățișat numai eîteya dintre secvențele de muncă surprinse pe fluxul de fabricație al IPSRUEEM, care' probează un fenomen devenit aproape cotidian la -această întreprindere : înnoirea fabricației, creșterea nivelului tehnic al utilajelor, prin valorificarea potențialului de creație al întregului colectiv. O imagine de ansamblu a acestui proces permanent aveam să o desprindem din dialogul cu ing. Wilhelm Kuron, șeful Atelierului de proiectare tehnologică și autou- tilări, care ne atâta că direcțiile. esențiale de perfecționare a activității, ele introducere și promovare a noului, vizează, cu pre-

» "r - : icădere, mărirea gradului de i fiabilitate a utilajelor și t a parametrilor de produc- ! tivitate. Toate acestea, în i condițiile realizării și depășirii 1 indicatorilor de plan — aspect revelator fiind, în acest sens, faptul ’ că IPSRUEEM a încheiat primul semestru al anului cu un plus, la producția marfă, de peste 2 milioane de lei. „Este un bilanț care constituie o premisă pentru ridicarea ștachetei în acest al doilea semestru, sublinia dr. ing. Anton Ba- cu, directorul întreprinderii. Sînt fapte de muncă prin care cinstim Ziua constructorilor de mașini, ras-’ punzînd îndemnurilor și indicațiilor tovarășuluiNicolae Ceaușescu, date la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., de a crește permanent performanțele tehnice ale produselor, de a înscrie tot mai mult, activitatea noastră în exigențele actuale ale eficienței economice"»reparații obiecte uz casnic termometrelor, lucrătorii deja stîlpul care va „primi" REMEMBER. Propunem din Petroșani, a Cooperativei meșteșugărești „Unirea", se vor face transformări ale frigiderelor eu absorbție în frigidere cu compresor și . congelator, ceea ce pune în evidență calificarea personalului. In aceste zile se desfășoară lucrări de amenajare a spațiului, (T.S.)TEMPERATURĂ. In. gara Petroșani temperatura aerului și a șinelor se măsoară din jumătate în jumătate de oră. In funcție de „evoluția" mercurului

Districtului de întreținere respectiva emblemă. (S B.) conducerii SUCTEC din Pe- a liniilor, iau măsuri care să asigure buna funcțioâ nare a traficului feroviar.De notat că, de regulă, temperatura șinelor de cale ferată este cu zece grade mai mare decît cea înregistrată(S.B.)EMBLEMA. In. atelierele minei ■ Anihoasa.se execută, î după un inspirat proiect,emblema localității, care
în atmosferă.

CAMPANIA.DE recol
tare este în plină desfășu- . rare la serele și "solariile din Lupeni ale IACCVJ, coordonate de ing. loan Ștefan. Pînă acilm cantinele minerilor au fost a- provizionate cu 4,5 tone roșii, 3,5 tone castraveți, ardei iute, ceapă, alte produse de grădină. Oclată cu recoltările au loc lucrări de întreținere a culturilor de fasole verde, varză

afla în stațiunile balneoclimaterice Herculane, Că- ciulata, Slănic Moldova, Govora și Felix, pentru tratament. Alți 20 de mineri vor beneficia de odihnă în stațiunile de pe frumosul li- , — . toral românesc. In luna au-ne, în spatele casei pensio- gust 58 de mineri vor putea ~ ’ petrece concediul într-unadin stațiunile amintite. (G B.)
Rubrică realizată de 

Tiberiu SPÂTARU

troșani să facă eforturi pen- . tru a afla care conducătorauto a avut în primire autobasculanta (de 16 tone)21 UD 7465 „trasă pe dreapta", de cîteva luni bu- I 
I

■\ . : - UC lCK>ULtf VULZciva fi amplasată la intrarea ap;e legume ce urmează să în comună. A fost montat fie recoltate în curînd.

narilor din Lupeni. Deși am, sesizat acest fapt, se pare că nimănui nu-i lipsește un. asemenea obiect de inventar, (A.T.)BILETE DE ODIHNA Șl TRATAMENT. In această lună, 34 de familii de mineri de la Livezeni se vor * •
I

Anihoasa.se
CAMPANIA.DE


Insuficientă preocupare pentru organizarea timpului liber „Tribuna44 la Petroșani
A devenit o tradiție ca în zilele de joi. așezămin- 

tele de cultură să-și orienteze programul activităților 
spre satisfacerea exigențelor tinerilor, ... ,

Realizarea unor manifestări atractive pentru ti
neri presupune o colaborare intensă, pe multiple pla
nuri, între toți factorii de cultură, în mod deosebit în
tre activiștii cu probleme de: cultură ai organizați-, 
ilor U.T.C. și instructorii așezămintelor de cultură. A- 
ceste așezăminte, cluburi, case de cultură, în Valea 
Jiului, funcționează sub egiila organizațiilor sindicale.

Iată de ce, pentru a afla ce. li se oferă în serile 
de joi, tinerilor, arii făcut o vizită în două astfel de 
instituții.' ■:

La Petroșani, sediul casei de cultură este în renovare ceea ce a făcut ca activitatea să se desfășoare cu predilecție în căminele de nefamiliști sau în întreprinderi, în cadrul punctelor de informare și documentare. In programul de activitate afișat în holul așezămîntului era trecută — pentru ziua vizitei noastre — o dezbatere pe teme ateișt-științifice, organizată la căminul de nefamiliști al I.M. Live- zehi. Ne îndreptăm spre cămin, unde, în sala amenajată pentru club, peste 40 de tineri — oameni ai muncii la întreprinderile miniere Livezeni și Dîlja, care locuiesc aici, participă la unul dintre /colocviile ateiste pe care le susține, ca invitat al casei de cultură, lector univ. Tiberiu Gagyi,
Patria mea, tînăr muncitor în adîncuri, incepe cu trupul aplecat al mamei mele, făcînd inexorabilă legătura cu străbunii. Ea se continuă cu seninul din privirea fiului meu, pășind surîzător, pe drumul larg deschis al împlinirii.Patria este aspirația milenară prin care ne-am păstrat latinitatea, independența, identitatea. Aici am învățat limba română fără profesor; i-am de-

CE OFERIM PENTRU TINERI, IN 
AȘEZAMINTELE DE CULTURA

de la Institutul de mine. Tema pusă în discuție se intitulează „Concepția partidului și statului nostru cu privire la libertatea conștiinței. Consecințele negative ale activității cultelor neoprotestante". A- preciind după modul în care tinerii prezență urmăreau expunerea, după felul în care au' participat la dezbateri, am asistat la o acțiune reușită, ceea ce dovedește că din partea a- șezămîntului de cultură e- xistă o preocupare susți-
Permanentăprins literele, înscrise cu foc pe plaiul de baladă înroșit de Mircea, Ștefan, Mihai sau, măi simplu, de răzeși și moșneni, plugari din tată în fiu.Azi patria nu mai are nevoie de jertfe, eroii se întorc de fiecare dată a- easă.. Azi inima mea :și încă 22 de milioane de 

nută pentru eficiența a- cestor manifestări.La Petroșani,* alte acțiuni organizate pentru tineri, în ziua vizitei noastre, nu am putut consemna.
la Vulcan,' în aceeași zi, ne-am „așteptat. ca, la sediul clubului, să întîlnim măcar unul dintre activiștii U.T.C. cu atribuții în domeniul culturii. Dar n-a fost așa. In lipsa directo-

ruluî de club — bolnav —• am putut sta de vorbă numai cu bibliotecara, Maria Iacomir.Am făcut un tur de orizont în club.In sala de spectacole — nimic. In bibliotecă — doi cititori. Remarcăm încă o dată lipsa unui spațiu corespunzător care să fie a- fectat bibliotecii. Sala este întunecoasă, supraîncărcată accesul celor peste 1400 de cititori înscriși în fișele bibliotecii la rafturile cu cărți se face anevoios, informarea acestora asupra cărților existente și a co
inimi vorbesc în limba I română. |Tineri, purtînd senti- i men tul de patrie, în pa-, J ce construim viitorul, fi- ț indcă „Patria nu e al mea, nu e a noastră, ci > a urmașilor, urmașilor ) noștri". IDe la Eminescu sau Brân- J cuși la Țuculescu și E- ț nescu, de la mine la Noi, i totul poartă numele u- i net singure ființe România.

Vasiie IONESCU 

lecțiilor de periodice este incompletă din cauza lipsei de spațiu.Intr-o altă sală, un tînăr, Ionel Crăciun — ani aflat ulterior că lucrează la sectorul .13 al I.M. Vulcan și este membru al formației de dansuri a clubului — descifra pentru șase elevi de școală generală, tainele și frumusețile dansului popular. Frumos, nimic de zis, dar numai atît ?: Vulcanul dispune de un potențial cultural foarte bun. Ne întrebăm, firesc: numai atît oferim tineri-1 lor într-o seară care ar fi trebuit să-i atragă spre , cultură ?Mulți dintre aceștia locuiesc în Vulcan, sînt oameni ai muncii la întreprinderile miniere Vulcan și Paroșeni și s-au aflat în zi de odihnă. Ce li s-a o- ferit? Ce au de spus, ’ în acest sens organismele culturale din' orașul Vulcan ?Sînt întrebări care, desigur, nu ni le-am pus numai noi, ci și toți aceia care ar fi vrut să participe la- o manifestare culturală, dar care nu au avut la ce.
II, ALEXANDRESCU

CenacluLa sediul redacției noastre a avut loc, în ziua de 27 iunie, o, nouă ședință de lucru a creatorilor literari din Valea Jiului. Cu ocazia ședinței a fost stabilit un program de acțiune pentru pregătirea lucrărilor ce urmează, să fie trimise la concursul de creație din, cadrul Festivalului național „Cîritarea României".
(Al. H.)

A devenit o tradiție pentru revista „Tribuna" de a edita suplimente literare cu sprijinul unor creatori amatori din țară. In numărul din 3 iulie, un astfel de supliment literar este consacrat creatorilor din două unități școlare reprezentative ale Văii Jiului, Institutul de mine și Liceul de matematjcă-fizică din Petroșani; două pagini îngrijit redactate care dovedesc încă o dată disponibilitățile creatoare ale condeierilor din Petroșani, tinere talente care, prin arta lor, aduc un prinos de frumusețe muncii eroice a minerilor pentru a descătușa din adîncuri lumina.Cele două pagini însu- mînd proză, versuri, o cronică de expoziție și reproduceri de artă, aduc în fața cititorilor alături de semnături consacrate, prof, univ. dr. ing. Dumitru Fo- dor, rectorul Institutului de
DISCO TOP SR (30)

MUZICĂ ROMANEASCA 1) Anotimpurile — HOLO- GRAF ; 2)Păsări cu ochi de foc — COMPACT ; 3) La mare — GRUP 7 A ; 4) A- proape liniște — AURA URZICEANU; 5) Scrisori iubite — CELELALTE CUVINTE. ' <
MUZICA străină1) Stay — C.C. CATCH ; 2) Dance With Me — ALPITA- VILLE ; 3) Brother Louie— MODERN TALKING ; 4) Rendez-vous — JEAN MICHEL TARRE ; 5) You’re My First — You’re My Last— LINDA JO RIZZO. =In numărul de azi vă o- ferim cîteva date despre locul 5 la secția română și locul I la secția străină. Intrată nou în top cu-piesa „Scrisori iubite", formația CELELALTE CUVINTE (înființată în 1981 la Timișoara) s-a impus în 1985 prin numeroase imprimări la radio, concerte, imprimare pe... o față de L.P., nu

mine, prof. Cornel Platon, directorul Liceului de ma- tematică-fizică, creatorii Dumitru Dem Ionașcu și Valeriu Butulescu, eît și creatori mai rar întîlnlți în cotidiene și periodice, unii aflați chiar la debutul literar.Să-i. amintim pe VioreJ Pa.scu, Felicia Kalman, Radu Pietreanu, Auguștin Fră- țilă, Maria Rusu, Emilia Dascălii, Mihaela Kelemen, * Maria Voina, Marin Costiță, Liviu Pirțac și alții, care au dovedit sensibilitate, putere de încărcare metaforică a cuvîntului, o frumoasă stăpînire a puterii de comunicare artistică prin ' intermediul prozei sau poeziei. ■Un cuvînt de apreciere, pentru lilcrările Elizei Hi- rean, artistă plastică amatoare, reproduse în cele două pagini literare dedicate Petroșaniului.
H. DOBROGEANU 

meroase premii (premiul Tinereții la Costinești, Pre-, miul I la festivalul rock de. la Rm. Vîlcea).Cu „Iarbă prin păr" sau „Un sfîrșit e Uri început", cei patru timișoreni (Călin Pop — chitară voce, Radu Manafu — chitară, vioară, Marcel BreazU — bas, Le- ontin Iovan — tobe) s-au afirmat în viața noastră muzicală urmînd să probeze în continuare profesionalismul lor. - ■C.C. CATCH — locul I în topul nostru, secția străină — are 23 ani, numele ci adevărat fiind Cana Muller, este de origine olandeză, dar locuiește la Bunde în R.F.G. Colaborează cu Dieter Bohlen de la Modern Talking,/ primul ei succes fiind „I Can Loose My Heart Tonight", Recent a scds ari L.P., una din piesele de pe el fiind și „Stay".
DISC JOCKEY

MUNTELE VARAIndiferent de anotimp, drumețiile montane se a- sociază cu efectele benefice ale aerului curat al înălțimilor, cu orizontul larg deschis; dincolo de crenelurile semețe..ale stîncilor monumentale, albastrul cerului îți cheamă seducător mihtea și sufletul la zboruri avîri- tate; ochiul se îricîntă de cele mai diverse culori și peisaje; prietenia și solidaritatea omenească se leagă în mod firesc și instantaneu atît în momentele de cdntemplare a frumosului, cit și în momentele, poate mai dificile ale confruntărilor cu

Vicisitudinile naturii, ce se pat ivi oricînd, dar mai ales în eele de exuberanță pe care zilele sau orele trăite în colectiv sus în zona alpină, le dăruiesc cu generozitate.Indiferent de anotimp... ' Și, totuși, vara cînd muntele, întinsele sale plaiuri îmbracă haina multicoloră a florilor, cînd lacurile alpine cu irizații verzi-albăstrui accentuează și mai mult căldările glaciare, atracția muntelui devine parcă mai accentuată ca oricînd....A sosit vara. Deci, muntele ne așteaptă. (I.D.)

Rebus
TRAVESTI

I

I
I
I

Șah ■ Ș a h ■ Șah» Șah!
Soluția problemei nr. 12 Poșta concursului: Soluția corectă a [

* • wr/Sihlorrinr It) mi naKq îy; SDUCiltJQ,D. Cristian și I. Muntean, iar a proble- ’ mei nr. 11; N. Sbuchea, N. Goia, D. Gris- l tian și I. Muntenă. Conduce N. Sbuchea t (135), urmat de D. Cristian, I. Muntean I (128), N. Goia (119). I
I

,1'ește intrările și ieșirile — Mare și mic pe cer. 2) Stă- pîni pe sine — Una care stă Să pice. 3) Amatori de culoare. 4) Gaură Neagră — Tras afară. (5) Rele ! — Stadioane... române, 6) Mamifer tibetan — Ne duce în excursii (abr.) — Unește 'cuvintele. 7) Aleargă... repede — Salcîm popular. 8) Stă în sertăraș —: A pregăti solul. 9) La intrarea și la ieșirea din alee ! —Cuprins >de trac. 10) O mînă întoarsă — Urzite în război., VERTICAL: 1). Difuzoare în pădure — Poartă două scări în spate. 2) Intrare în ocean ! — Bătut* la picioare. 3) A lua fără voie —- Alungă caprele (reg.) 4) A trage în piept — Stă vara la munte (dim.) 5) O gaiță la mijloc! — Etalat.,, verbal. 6) Bun la aterizare -< A iubi (înv.) 7) Făcută de rîs. 8) Hrană pentru biblio-

I

Cursa principală: 1) Ne3? amenință2) De7± ;1) ...Rf6 2) De7± ; 1) ...Cc5; 2) DalA ;1) ...Cd4 2) D:d4± ; 1) ...Cg7; 2) ,D:g7.Această cursă este respinsă de 1) ...Cc7!
Cursa secundară: 1) Df2 ? cu matul schimbat;1) ...Cb oriunde 2) Db2„_ respinsă de 1) ...Cd 2 1Soluția: 1) Da7 — e 3 zugzwang;1) ...Rf6 sau 1) ...Cd4 ; 2) Df4± ; D oriunde; 2) Dc3+ ;1) ..Cf6 2) Nf4+; 1) Ce oriunde 2) Ng7Utilizarea jocului aparent și a curselor cu schimbarea maturilor în aceeași pro- bleină îi conferă acesteia un mare grad de complexitate.Oferim ca exemplu frumoasa problemă nr. 13. Aceasta cuprinde cîte două variante în jocul aparent (se acordă cîte două puncte pentru fiecare), în fiecare din cele două manșe (cîte două punețe pentru mutarea introductivă, cîte un punct pentru variantele tematice și cîte două puncte pentru răsturnare) și în soluție (cinci puncte pentru cheie, cîte două puncte pentru variantele tematice și un punct pentru varianta secundară):Schimbarea jocului în trei faze — joc aparent, una sau mai multe curse și soluția la aceleași mutări poartă numele de TEMA după numele maestrului a popularizat-o, începînd care este și autorul problemei, nr. 13.

Poșta concursului: Soluția corectă a problemei nr. 10 au dat-o i D. Cristian și I. Muntean, iar a proble-tian și I. Muntenă. Conduce N. Sbuchea
13. Leonid Zagoruiko

Ceskoslovensky Sacii 1953, Premiul I

ale negrului ZAGORUIKO, sovietic care cu anul 1945, Viorel DIACON U

Albul începe și dă mat în două mutări. ' I 
I 

,1fiii — A duce pe jos. 9) Cîmp muzical Cere multă apă. 10) Un soare ! 5Un fel de măsură,Dicționar; CRE.
Ionel BURDEA

Proiect ds legislație pentru combaterea fumatuluiGuvernul Italiei a adoptat proiectul unei legislații pentru combaterea fumatului, prin care se interzice această practică în toate
locurile publice.Sînt prevăzute, de asemenea, restricții în ce privește reclama pențru produsele de tutun.
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IN CADRUL DEZBATERILOR

CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U.
Demersuri în vederea soluționării 
crizei guvernamentale din Italia

memento
FILME

Unanimâ condamnare a 
deciziei guvernului S. U. A. 

de a sprijini acțiunile 
contrarevoluționare împotriva

ROMA 4 (Agerpres).' — Președintele Republicii Italiene,. Francesco Cossiga, a ' încredințat lui Amintore Fanfani, democrat-creștin, președintele Senatului, un mandat „exploratoriu"vederea soluționării crizei guvernamentale — informează agenția France Pre.s- se.RepubliciiNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres), — La sediul din New York al Națiunilor Unite s-au încheiat dezbaterile Consiliului de Securitate, convocat la cererea guvernului Republicii Nicaragua, în cadrul procedurii de urgență, pentru examinarea situației create în America Centrală ca urmare a hotărîrii S.U.A. de a acorda un ajutor mi-, litar-economic în valoare de 100 milioane dolari elementelor contrarevoluționare antisandiniste. In discursurile lor, reprezentanții majorității statelor membre au condamnat decizia guvernului. american de a sprijini elementele contrarevoluționare antisandiniste, apreciind că a- ceasta este contrară principiilor Cartei O.N.U. și normelor dreptului internațional, reprezintă o formă de amestec în treburile interne ale unui stat suveran, complică și mai mult situa-

Nicaraguația din America Centrală și subminează serios eforturile „Grupului de la Contadora" vizînd rezolvarea pe cale politică, pașnică, prin negocieri, a problemelor din regiune. In luările de cu- vînt s-a relevat cu putere necesitatea ea poporul ni- caraguan sâ fie lăsat să-și rezolve singur toate problemele sale, fără nici un a- mestec din afară și ca O.N.U., întreaga comunitate internațională, să spriji-. ne activ independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Nicaragua. In încheierea dezbaterilor, reprezentantul nicaraguan a arătat că țara sa sprijină eforturile „Grupului de la Contadora" și este dispusă să înceapă un dialog constructiv cu S.U.A. pentru rezolvarea tuturor problemelor divergente existente în America Centrală. Dezbaterile, Con- sihului pe această temă au fost aminate sine die.

Un comunicat oficial precizează că șeful statului italian a dat mandat lui A. Fanfani „să verifice existența condițiilor pentru formarea în vern".Agenția menționează

O EXPEDIȚIE de medici alpiniști a pornit spre Cau- caz pentru a face o ascensiune pe muntele Elbrus, cel mai înalt din Europa, și a depune pe piscul acestuia „Apelul păcii" adresat actualei generații și celor viitoare. Documentul a fost adoptat recent în cadrul congresului de la Koln . al mișcării internaționale „Medicii pentru preîntîmpina- rea Unui, război, nuclear".EGIPTUL A RESPINS o cerere a S.U.A. privind a- cordarea permisiunii de trecere prin Canalul Suez a unui portavion american

R
necesare unui gu-e u t e r menționează că această propunere a fost acceptată, consultările urmînd să fie reluate.cu propulsie nucleară, informează agenția Reuter.Măsura urmează anunțului făcut de președintele Hosni Mubarak, într-un interviu acordat cotidianului „Al Ahram", în care se precizează că autoritățile- egiptene studiază, în prezent, noi reglementări în legătură cu folosirea canalului de către navele cu propulsie nucleară, regie-' mentări. care vor fi aplicate tuturor statelor.LA SFIRȘITUL SECOLULUI, populația Americii Latine se va ridica la peste 630 milioane de locuitori, comparativ cu 400 milioane cît este în prezent —■ relevă un studiu al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină (CEPAL), dat ; publicității la Ciudad de Mexico și citat de agenția A.D.N.

mexican

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cei șapte fantastici; Unirea: Cîntccele mării ; Paringul : Dinprea multă dragoste.LONEA: Colierul de turcoaze.VULCAN — Luceafărul: Toamna.LUPENÎ — Cultural t Cursa.URICANI: Destine romantice.N.R. Eventualele modificări intervenite in programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

TV16,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptă- mînă. (parțial color)— Floarea cîntecului, floarea dorului -- melodii populare.

— 'Gala desenului animat.
— Sub cupola irea

lul.— O melodie în primă audiție— Tot ce are țara mai frumos: „Bucuria de a fi mereu primii* — reportaj.— Farmecul muzicii.— Un tablou din Galeria națională.— Marile momente a- le baletului.— Telesport.— Autograf muzical.14,45 Săptămîna politică. 19,00 Telejurnal.19,25 Teleenciclopedia.(parțial color)Șlagăre în devenire.(color)— Emisiune-concurs de muzică ușoară românească.21,00 Film artistic: „Să 
știi ce vrei în viață”, (color)22,20 Telejurnal.

I. R. E. DEVA -
C. D. E. E. Petroșani

aduce la cunoștința consumatorilor casnici că 
în trimestrul III anul curent, efectuează numai 
citiri de contoare în vederea emiterii facturilor 
de energie electrică pe calculator.

Incepînd cu trimestrul IV 
tent cu citirea curentă se vor 
aferente trimestrului anterior.

1986, cpncomi- 
încasa facturile

1

2

j

3

CIUDAD DE MEXICO 4 . (Agerpres). Cu prilejul Campionatului mondial din Mexic, ziarul „Gazzetta dello sport" din Milano a e- fectuat o anchetă în rîn- dul specialiștilor pentru a răspunde la întrebarea cui i s-ar cuveni titlul de „rege" al fotbalului: argentinianului Maradona sau brazilianului Pele? in favoarea lui Maradona s-au declarat antrenorul echipe) Angliei, Boby Robson, fostul căpitan al echipei Italiei Giacinto Facchetti, jucătorul spaniol Emilio Bu- tragueno și antrenorul iugoslav Bora Milutinovici. Pentru Pele au votat fostul internațional italian Giani Rivera, antrenorul echipei Braziliei, Tele Santana, și fostul antrenor al echipei Argentinei Luîs Menotti. însuși Pele, aflat în Mexic, i-a declarat corespondentului ziarului italian că Maradona este indiscutabil cel mai bun jucător al campionatului. Fără el, a spus Peîe, nu cred că Argentina ar fi cîștigat titlul mondial. De altfel, cu 16 ani în urmă Pele cucerise inimile suporterilor mexicani ob- ținînd cu echipa Braziliei al treilea titlu mondial.

Dar, în vremea aceea, fiecare jucător din echipa Bra* ziliei era un „star". Maradona a avut o misiune mai grea. In echipa Argentinei, el era singurul solist, cu o clasă superior celorlalți jucători. De' aceea, datorită golurilor marcate, prin caracterul surprinzător precizia paselor, a fost decisiv în victoriei finale.Dar, la drept pentru a compara pe cei doi fotbaliști este ea și cum ai vrea să răspunzi la întrebarea cine a fost mai bun: Beethoven sau Mozart. In Mexic, Maradona a marcat un gol antologic. Cel din meciul cu Anglia, cînd, re- cuperînd un balon în terenul propriu, a driblat șase jucători englezi pentru a însene în poarta goală. Specialiștii își amintesc că și Pele a făcut o ispravă a* semănătoare în anul 1961, dar nu într-o partidă internațională, ci într-un meci din Campionatul Braziliei cînd a înscris un gol în poarta echipei Fluminense după ce a driblat șase adversari.In anul 1970, Ia Campionatul mondial din Mexic, Pole a marcat 4 goluri și

rolul său obținereavorbind,

a contribuit prin pasele sale. Ia înscrierea altor 8 goluți. Maradona a înscris la recentul campionat 5 goluri, , avînd, de asemenea, o activitate laborioasă în folosul colegilor de echipă, care au marcat și ei 9 goluri.Amatorii de fotbal își a- . mintesc, desigur, că Pele, la vîrsta de 17 ani, Ia Campionatul mondial din Suedia (1958) a fost eroul competiției și consacrat încă de atunci între cei mai buni jucători din lume. In schimb, Maradona a avut un debut nereușit, evoluția sa la Campionatul mondial din Spania (1982) fiind neconvingătoare. Poate din acest motiv antrenorul brazilian Mario Zagalo a spus: „E inutil să căutațî un alt rege al fotbalului în afară I de Pele. Cine va mai putea înserie 1280 de goluri șî 1 ar putea juca 97 de meciuri I internaționale. In 93 de | partide Pele a înscris cite , 3 goluri. Rele rămîne pen-u nine I Aba tul nr 1 *. I a spus Zagalo. Afirmație la i ' care se poate răspunde: Dar în momentul de față cel mai bun jucător drn lume este, fără îndoială, ar- I gentiniantil Diego Mara- i dona.

POLITEȚEFluența și siguranța traficului rutier sînt asigurate de prevederile regulamentului de circulație (bineînțeles și de respectarea lor !), între care cele de acordare a priorității sînt expres specificate. Sînt însă conducători auto care eludează tocmai aceste prevederi; recent, pentru neacordare de prioritate au fost Sancționați Neculai Rotaru (31 HD I 2058), Paul Mihăilescu (1 HD 1396) și Daniel Ileș (31 HD 3572). Li s-a recomandat, printre altele, ca, pe viitor, să țină seamă de normele de... politețe pe arterele de circulație.

I.C.S. Alimentara
Alimentație publică Petroșani

încadrează de urgență:

<*'

— 3 paznici
Retribuția se va face conform Legii nr.

57/1974.
j

Victorie românească la turneul internațional 
șah din IugoslaviadeBELGRAD 4 (Agerpres), Cea de-a 5-a ediție ă turneului internațional de șah de la Bela Crîkva (Iugoslavia) s-a încheiat cu victoria marelui maestru- român Mihai Șubă, care. își înscrie pentru a doua oară consecutiv numele în palmaresul acestui prestigios concurs. Șubă a totalizat 10,5 puncte din 13 posibile, fiind urmat în clasamentul fina! de

C.'ebalo (Iugoslavia) — 10 pmiite Constantin Innescu (România), Spiridonov (Bulgaria), Maximqvicî și laki- movici (Iugoslavia) — cite 9,5 puncte, Barlov, Kneze- vici, Raicevici, Abiainovici (Iugoslavia) — 9 puncte etc.In ultima rundă Șubă, jucînd cu piesele negre, a cîștigat la Fercek, fonescu la Laketici, Maxiinovici la Lbasiei. Skeembris la Si-

moni. în timp ce partidele Spiridonov ■— Iakimovici și Lehti — Sirotanovici s-au terminat remiză.Comentatorul de șah al agenției Taniug subliniază . performanța lui Mihai bă, care a demonstrat .ioc de înaltă clasă, cu finiș puternic, avînd. victorii în ultimelei unde.
Șu-ununtreitrei

EFICIENȚAAflați la volanul autoturismelor, Teodor Ivan (2 HD 9059), și Ferencz Lacolți (1 HD 9323) au dat „bice" cailor putere, constituind adevărate pericole pentru traficul rutier. Cursele iresponsabilității au fost stopate prompt, la capitolul depășiri neregulamentare se înregistrează pentru o perioadă doi conducători auto mai puțin întrtlcît zelul lor de vitezomani a fost domolit.
MAHMUREALAPierdut, în „ceață", permise de conducere pe numele Florian Văduva (2 HD 8389) și Ioan DrUi (41 HD 170-1). Vrînd-nevrînd, păgubașii mahmuri oferă recompensă pentru redobândirea lor.

★
Duminică, 6 iulie a.c., 

au dreptul de circulație 
autoturismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr CU SOȚ.
, Rubrică realizată cu 

sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

Cooperativa „Unirea*1 
Petroșani
RECRUTEAZĂ

absolvenți ai treptei I de liceu, pînă la 19 ani, 
pentru calificare prin școala profesională în 
meseriile :

- tîmplari
- tapițeri
- tinichigiu industrial
- întreținere și reparații aparate loto.
Relații suplimentare la biroul personal al 

cooperativei, telefon 43251.

Mica publicitateVIND apartament trei camere, etaj I, gaz, preț convenabil. Deva, telefon 956/16258. (8448)PIERDUT legitimație de bibliotecă nr. 3405, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8447)PIERDUT carnet de student pe numele Didu Măritiș, eliberat dc Institutul de mine Petroșani. II declar nu). (8446)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) numele Ciortea Adrian, liberată de Institutul
de pe e- de

mine Petroșani. O declar nulă. (8444)PIERDUT carnet de Student pe numele Sirbu Ion, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8438)PIERDUT legitimații de bibliotecă și periodice pe numele Arady Zsolt, eliberate de Institutul dc mine Petroșani. Le declar nule. (8440)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) pe numele Badea loan, eliberată de Institutul de mine petroșani. O declar nulă. (8441)
COLEGIUL Ofc Fft.DAt |lb; tosrt BALAN lean Dt’BtK Dorin GHTțA Ion 

M US I A J A Siriupr» t*(>P — redactor jet. fetwlor RUSU —• redactor șei adjunct 
Tiber iu SPA T ARt> 

Kedaiția și adniimstrapa : Petroșani, str. Nicolae Bâlcescn, ar 2, relefoine «1662,
secretariat 4ifi&J. 42464 secții.
tiparul î tipografia Petroșani. str, Nicolae Bâlcescu. nr. 2. tetefotl 41365.


