
t'ttULETARl DIN TOATE TARILE, VNl'Tl-VAl

Noul corp al Institutu Iui de mine din Petroșani.

4 PAGINI — 50 BANI
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ȚÂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

COLECTIVULUI I.M. PAROȘENI l-AU FOST 
DECERNATE ÎNALTELE DISTINCȚII 

„Steagul roșu** și Diploma de întreprindere 
miniera fruntașâ pe ramura, pe anul 1985Intr-o atmosferă însu- flețitoare, de puternică angajare muncitorească, ieri. Ia clubul sindicatelor din Vulcan a avut loc, în cadrul adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii, festivitatea decernării „Steagului roșu* și a Diplomei de întreprindere minieră fruntașă în întrecerea socialistă pe ramură, pe anul 1985, colectivului minei Paroșeni.Desfășurată la puțin timp după ce întregul po
por a aniversat împlinirea a 21 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, adunarea 
a dat o puternică expresie sentimentelor de dragoste față de patrie și partid, față de secretarul general al partidului, to

varășul Nicolae Ceaușescu, de numele și activitatea căruia sînt nemijlocit legate ,cele mai de seamă prefaceri din cite a cunoscut multimilenara istorie a patriei noastre.La adunare au participat tovarășii- Ion Folea, membru al C.C. al P.C.R., ministrul minelor, petrolului și geologiei, Constantin Niță, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., Alexandru Toa- der, președintele Uniunii sindicatelor din ramura mine, petrol, geologie și energie electrică, Viorel Faur, secretar al Comitetului județean de partid, Grațian Faur, președintele Comitetului județean al sindicatelor, loan Resiga, prim-secre- tar al Comitetului mu

nicipal de partid, Dan Surulescu, directorul general al C.M.V.J.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Constantin Matei, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, președintele c.o.m.Ca expresie a modului în care munca minerilor este apreciată de conducerea partidului și statului, de întregul popor, în- tr-o emoționantă atmosferă de satisfacție și mîndrie patriotică, a a- vut loc înmînarea pentru a doua oară consecutiv colectivului minei Paroșeni a „Steagului roșu* și Diplomei de întreprindere fruntașă pe ramură.
(Continuare in pag a 2 a}

Plenara Comitetului 
de partid

municipal
La Petroșani a avut loc ieri, plenara Comitetului municipal de partid. Au participat, membri și mem. bri supleanți ai comitetului municipal, membrii comisiei municipale de revizie, aparatul comitetului municipal de partid, al consiliului municipal al sindicatelor și al comitetului municipal U.T.C., activul comitetului municipal de partid din domeniul muncii de propagandă.La lucrările plenarei a luat parte tovarășa Maria Mitrofan, secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R,Plenara a adoptat la ordinea de zi : „Raportul privind activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru pregătirea politico-ideolo- gică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, pentru formarea omului nou, cu o înaltă conștiință 

socialistă, în lumina Programului ideologic adoptat de Congresul al XlII-lea al partidului". Pe marginea raportului au luat cu- vîntul tovarășii Gavrilă David, Otto Abraham, Ioan Predoi, Ion Pădureanu, Marcu Boantă, Cornelia Stănescu, Ioan Toacă, Nicolae Dima, Petru Barb, Constantin Matei, Simion Pop, Mircea Costinaș.Raportul, precum și dezbaterile care au avut loc au reliefat rezultatele bune obținute în domeniul muncii de propagandă, în urma intensificării preocupărilor organelor și organizațiilor de partid pentru ridicarea aetivității politi- co-ideologice și cultural- artistice la noi cote calitative. Au fost reliefate, de asemenea, resursele interne insuficient valorificate, neajunsurile și neîmplini- iile din activitatea unor organizații de partid,- al 

căror efect se regăsește în' nivelul scăzut al realizărilor economice din unele unități economice.In lumina orientărilor, desprinse din Programul ideologic al partidului, ă sarcinilor și indicațiilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae: Ceaușescu, plenara a adoptat măsuri menite să conducă la creșterea eficienței muncii de propagandă, la îmbunătățirea conținutului și diversificarea acțiunilor educative, pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la o activitate ritmică, susținută, consacrată înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului, in vederea accelerării ritmului de progres al patriei noastre socialiste.Plenara a soluționat,, de asemenea, probleme organizatorice.
Adunări generale ale oamenilor muncii

Este necesară întărirea climatului?
de ordine și disciplină

Aspect din timpul festivității de Ia Vulcan. Foto: Al. TATAR_____ J

. înainte de a intra ir, sala în Care urinau să se des- făș< art Iu r irile adunai u - met lie a oame iilor mut - eii d« la Uzina elet trică Paroșeni, „am decupat" o secvență din activitatea e- nergeticienilor, în camera de comandă a dispeceratului. „Toțul decurge normal — ne spune șeful de tură, subihginerul Șoptereanu. Cele

fărăvreun

Dinu 
două

La I. M. Lupeni
Acțiuni care vizează redresarea producției

grupuri funcționează să se fi înregistrat incident tehnic".De fapt, sub acest pot fi puse și dezbaterile pe care le-am urmărit. A- tît darea de seamă,., cit și intervențiile celor care au luat cuvîntul în acest larg forum al democrației muncitorești de la uzina Paroșeni, au subliniat forturile depuse pentru instalațiile să producă, regim normal, energie lectricâ și termica. Și, prim plan, ca o

de
ne-un

— Cauza minusului de peste 10 TOO tone de cărbune înregistrat, în iulie, de mina noastră se datorează situației din sectorul III.întrebarea, al cărei răspuns l-am reprodus mai sus, am adresat-o directorului tehnic al I.M. . Lupeni, ing. Dumitru Dăn- ciulescu.Din discuția purtată, am reținut problemele cu care se confruntă minerii acestui sector, probleme care au grevat asupra realizărilor sectorului și, implicit, ale minei. Este vorba de abatajul frontal din panoul 5—6, al cărui strat s-a laminat pe două treimi din lungimea sa. In abatajul frontal din panoul 2, cauzele reducerii productivității muncii cu 2—3 to

ne de cărbune pe post constau în accentuarea tectonicii;: fapt ce a determinat armarea suplimentară în lemn a abatajului.Confruntate cu astfel de probleme, conducerea minei și cea a sectorului III au luat măsurile ce se impun pentru redresare. „In stratul 3, blocul 3A, am conturat un nou panou, ne spunea ing. Dumitru Dânciulescu, pe care îl vom porni la sfîrșitul a- cestei luni. Producția zilnică extrasă de aici va totaliza 1000 tone de cărbune. Sperăm că, prin exploatarea acestui abataj, sectorul III și mina să iasă — cum se zice — la liman". -Același optimism șl aceeași încredere că redresarea stă în forțele proprii

degajă și spusele ing. Gheorghe Cotormani, șeful sectorului III i— Abatajul din panoul 0—1, cu o lungime de front . de 167 m, echipat cu complex SMA-2, va intra în probe tehnologice peste cîteva zile. In momentul de față, se lucrează la montarea transportorului și a combinei. Relevînd și alte detalii, aș mai putea a- dăuga că, după pornirea acestui complex, vona monta panoul 5—6, felia 1, e- chipat tot cu un complex ' mecanizat, care va ■ intra în exploatare la mijlocul lunii octombrie, dată Ta care preconizăm ca linia de front activă a sectorului să totalizeze 350 metri. Amintind și faptul eă, pentru producția trimestrului IV, avem în pregătire aba-

tajul din panoul 4, cu lungime de ?0 m, cied am... conturat preocupările noastre -care converg spre revirimentul dorit de toți. Un lucru este din dina august, sectorului Iii vor să recupereze din minusul acumulat în lunile rioare.Afirmația șefului tor este bazată pe concrete. Ea constituie angajamentul unui colectiv care, și în anii anteriori, a dovedit că dificultățile pot fi învinse printr-o temeinică pregătire a producției și mobilizarea de | excepție a fiecărui bru al colectivului.

o că
ceil i minerii începeante-de sec-

măsuri

meni-

Gheorghe OLTEANU

din e- ca in e- pe premisă necesară perfecționării activității viitoare, s-a situat întărirea disciplinei muncii, în toate compartimentele, pe .întregul flux al unității.Este vorba, în primul rînd, de disciplina tehnologică, adică de respectarea prevederilor privind exploatarea instalațiilor — o cerință indispensabilă în- tr-o întreprindere energetică. Este vorba, in aceiași

tirnp, de eliminarea cu 
suvirșiie a ansenieim 
motivate.Cum era și firesc, punct decisiv al dezbaterilor l-a constituit pregătirea pentru trecerea in bune condițiuni a "virfului e- nergetic de iarnă. In luările lor de cuvînt, tovarășii Carol Golgoțiu, V.asile Păcală, Paul Nicula,. fon Lăcătuș, loan Bușoniu, Eugen Mărculeț au abordat aspecte ' imediate ale acestei probleme. S-a insistat asupra necesității ca repararea celor două grupuri energetice de 50 și, respectiv. 150 de MW să se încheie kr termenele prevăzute, tar lucrările să fie de bună calitate, pentru asiguratea unei fiabilități sporite. l)e asemenea, s-a arătat că trebuie intensi-
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MECANIZAREA COMPLEXA
la baza modernizării și creșterii

producției de cărbune



I
MIERCURI, 30 IULIE 1986Steagul

Din nou, I. M. Paroșeni — fruntașă
(Urmare din pag. DPentru o unitate economică in- care colectivul este format, in majoritate, din femei — întreprinderea de confecții din Vulcan — este firească preocuparea organizației de partid, a celorlalte organizații de masă și obștești de a situa in centrul muncii politice probleme care țin de rolul mereu ciescînd al femeii în viața economico-socia- lă. Una dintre formele prin care se realizează acest o- biectiv în întreprindere este propaganda vizuală. Conținutul fiecărui element al acesteia, panou sau gazetă de perete, reflectă concret viața colectivului dc aici. Se. remarcă preocuparea comitetului de partid pentru a asigura propagandei vizuale un caracter profund mobilizator, ,1a realizarea integrală a .sarcinilor. Un, e- xemplu îl constituie „Panoul întrecerii socialiste", unde,' la loc de cinste, se află menționate formațiile fruntașe 2A, 2B, 3A, precum și cele nîăi ’ harnice muncitoare; Mariana : Pă- ,tulea, . .. G'yongyi; Fazekas, Maria Spulber.De un real sprijin pentru formaiîea multilaterală a tinerilor, în spiritul muncii și al creației sînt cele două gazete de perete ale organizațiilor, de sindicat și U.Ț.C., care, la data vizitei noastre, abordau, prin articole, bine redactate, aspecte ale întrecerii uteciste din întreprindere, preetihl și cîte.vă din preocupările comisiei inginerilor și tehnicienilor pen ti u stimularea creativității tehnice de masă în vedereacreșterii calității producției. Combativă, gencrînd cu adevărat o opinie a colectivului față de . abateri, gazeta de perete „In vîr- ful ■ acului", folosind mijloace de expresie- adecvate, satirizează „câzuri și... ăe- cazuri" ivite în atelierele, întreprinderii. „Caricatura -și incisivitatea, textului fac - așa cum ne spunea to varășa Victoria Roșea, se < -efar șl comitetului d partid ’ — că eficiența educativă a gazetei să fie deosebită".Tot în sprijinul producției, dar și al educării multilaterale. al formării, conștiinței muncitorești -sînt realizate „Afișierul jllfi-

Lucrare în timp 
recordConsemnăm un succes deosebit obținut de lucrătorii Oficiului municipal de poștă și telecomunicații din Petroșani. Este vorba despre montarea în doar două zile — timp record pentru o astfel de lucrare — a unei noi centrale telefonice cti 100 de abonați. Centrala servește stabilirii legăturilor între diferitele servicii ale Consiliului popular municipal. Lucrarea — de mare complexitate — a fost executată de 

o ecllipă condusă de maistrul Ion Jula, din' care au făcut parte Alexandru Florea, Ioan Strat, Viorel Țandea si Victor Hies. 
(B. MIRCEA)

panoul inițiativei muncitorești „Formația cea mai bine gospodărită",, unde clasamentul hărniciei și al disciplinei devine o formă de informare a întregului colectiv asupra calității muncii depuse.Nu sînt neglijate nici normele de protecție a muncii, prezentate prin panouri speciale, aș’ezate în locurile de largă circulație. Redactarea, conținutului acestora este accesibilă, dinamică. Unul "dintre ele poartă în mijloc diploma cucerită la concursul pe teme de protecție a muncii al întreprinderilor de profil, obținută în 1985, la. SibiU, de reprezentantele confecționerelor din , Vulcan. De mare valoare, emoțională, am putea spune, _ ' "meia". redactată .... . . ,.stil cald, vibrhnt, bogat i- i luștrată, este o 1, ____nieiei ' specifice femeilor de. aieî, soții și fiice de mineH, care știu să fie prezente .cu dăruire în viata ■ economică, dar și ăcășă. in familie, pretutindeni' ■ mnebiîindu-și prin.’. muncă; ' existență. ■ - ■ ' *. In . ansamblu.. : propaganda vizuală de la Întreprinderea de confecții;.......  dinVtîlcari impune prin; unitate, actualitate, realizare ’• estetică deosebită, redactare mobilizatoare, profund formativă, constituind o , formă vie) concretă de .acțiune politică a organiza- - țici. de partid și; a celorlalte’prganișnjc în sprijinul producției, • al edificării u- nui om nou, cu o conștiință socialistă înaintată.
Horatiu ALEXANDRESCU

A

gazeta de perete „Fe- intr-unluștrată, este o oglindă vie a Sensibilității, și hăr-

sezonPe teme de

cu legumeconstanta depozitului de la îs-

Imagine de muncă din atelierul de creație al întreprinderii de tricotaje din 
Petroșani. Foto: Al. TĂTARSAIZU GIIEORGHE, Lonea : Ne-,am interesat la unitate și datele înscrise de dv. se verifică, în sensul că-aveți vîrsta de 58 ani și vechimea de peste 17 ani în grupa I de muncă. Condiția de bază, cerută de dispozițiile legale (art. 8, alin. 2 din Legea nr. 3/1977), este ca persoana să aibă minimum 30 ani lucrați și vîrsta de pensionare. In cazul dv., calculat cu sporul de 6 luni la fiecare an lucrat în grupa I, rezultă în total 25 ani și 7 luni. Legea prevede posibilitatea reducerii vîrstei

In r on ti n u a r e, ing. loan Besserman, directorul minei, a prezentat rezultatele obținute de colectivul I.M. Paroșeni în întrecerea socialistă pe anul 1985 și în semestrul I, al anului 1986.S-a reliefat, de asemenea, experiența acumu- extrac-nea, experiența lată de colectiv la țîa cărbunelui în condițiile mecanizării . principalelor lucrări miniere,știut fiind că peste 90 la sută din producție se obține din abataje echipate cu complexe de susținere mecanizată și combine de tăiere. In mod deosebit a fost subliniat sprijinul de care beneficiază în permanență colectivul întreprinderii, pentru ca mina Paroșeni să devină o unitate etalon în mine-' 1 ritul nostru modern. Ra- , portul prezentat în fața ' reprezentanților 1 oamenilor muncii a cuprins, ț de asemenea, direcțiile .1 prioritare în care trebuie șă -țe? acționeze pentru creșterea necontenită a' l -producției de cărbune, răspiinzînd astfel prin fapte exemplare de mun- ’ că'grijii pe care conducerea partidului și sta- ; tului, personal tovarășul Nicolae Ueăușes.cu, secre- | tarul general al partida- ' ’ lui, o pbartă minerilor J' din. Valea .Jiului, din în-, , Exprimînd cele .mai a- țrcaga țaia, Jose sentjmente de stimă. Luînd cuvîntul în . ca- - și prețuire, de profundă «Irul adunării. Vasile recunoștință față de con- Cojocaru, loan. Rățuleș-ducerea partidului și sța- cu, Vasile Pîfvulescu, Ni- tului nostru, î colae -Andrașic, Constăn- la ’Paroșeni au fin Milroi, Vasile Barabu- telegramă' . < lă, Ladislau Habina și “ Ion Cibea s-au angajat în

Cabinet juridic de pensionare (sub 60 ani pentru bărbați),- proporțional cu anii lucrați în grupa, I,-dacă au lucrat cel puțin 15 ani în această grupă de muncă, dar numai respectînd condiția vechimii totale de 30 ani (art. 14, alin. 4 din Legea .3/1977). In situația în care anterior încadrării la I.M. Lonea, ați lucrat și la alte unități, chiar în grupa?...a 11-a sau a 111-a de muncă, solicitați adeverințe șl. la întregirea vechimii mini-

hotârî- de a fa- n t r ii produc- extras

numele colectivelor *pc care le conduc să nu precupețească nici un efort pentru a continua șirul bunelor rezultate obținute în anii 1984 și 1985, exprimînd rea nestrămutată ce - totul p e creșter e a ției de cărbune din abatajele acestei mine — unitate extractivă care a fost deschisă și s-a dezvoltat în cci mai luminoși ani ai socialismului, în epoca de glorie care a intrat în conștiința întregului popor drept „Epoca Nicolae Ccaușescu".Luînd cuvîntul, tovarășul Ioan Resiga a adresat colectivului minei Paroșeni călduroase felicitări’ din partea biroului Comitetului municipal de partid, precum și' urarea de a obține noi și. tbt mai însemnate suc-, cese în întrecerea socialistă. In încheiere, tovarășulIon Folea a felicitat harnicul colectiv al minei Paroșeni pentru frumoasele rezultate ob- ținute în anul 1985' și: primul, semestru al l a-' cestui , an, pentru stării- . in ța eu care acționează, ’ în .vederea înfăptuirii sarcinilor ce Ie revin din istoricele hotărîri .. ale Congresului .. al XlII-Iea,? din indicațiile și orientă- .. file tovarășului Nicolae Ccaușescu. - <_
minerii- de i adresat o ________ _ . Comitetului Central al partidului, tovarășului N i c o la e

mc de .30 ani, cerută lege, veți putea fi pensionat.DEOANCA 1OAN, Lu- peni : Ne scrieți despre două hotărîri judecătorești și cereți relații. în legătură cu efectele acestora. Nu vă putem satișfa- ' ' " ' nuho- baza nu Ne utile copii legalizate
ce solicitarea, întrucît cunoaștem conținutul tărîrilor. Numai pe celor relatate de dv., putem face aprecieri, eraude pc acestea. .

Ilie ȘERB AN, 
jurist

pe ramuraCcaușescu, secretarul ge neral al partidului. Ii telegramă se spune : 
„însuflețiți de chemarea 

partidului, a dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
secretar general, de a da 
patriei mai mult cărbu
ne, minerii ‘ colectivului 
nostru avînd in frunte 
comuniștii, au extras pes
te prevederi 36190 tone 
«le cărbune și au depășit 
planul lucrărilor de pre
gătire cu 120 ml. Activi
tatea rodnică, desfășu
rată pe tot parcursul a- 
nuluî trecut este conti
nuată și în acest an, cînd 
colectivul nostru a în
scris în raportul munci
toresc pe 6 luni o depă
șire de peste 31 000 tone 
de cărbune, însoțită și 
de îndeplinirea și depă
șirea celorlalți indica
tori economico-financiari, 
situîndu-ne din nou pe un 
loc fruntaș în întrecerea 
socialistă.

Vă în<!redințăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae 
Cedușescu, că noi mine
rii Paroșeniuluî, ca de 
altfel toți minerii Văii 
Jiului vom acționa ne
abătut pentru-' transpu
nerea în viață a politi
cii partidului, pentru în
făptuirea exemplară a 
obiectivelor ce ne revin - 
din hotărîrile Congresu
lui al XHI-lea. Vorii răs
punde chemării ce ne

• este adresată, de. a da 
patriei mai mult cărbu
ne, fiind conștienți că pe

, această cale . asigurăm 
progresul neîntrerupt al 
patriei, împlinirea celor 
mai înalte idealuri și 
aspirații ale poporului, de 
bunăstare și fericire, de 
pace și libertate, de în
țelegea și colaborare cu 

toate popoarele lumii".

O preocupare lucrătorilor central al CLF cloni, precum și a unităților întreprinderii . comerciale de stat pentru legume și fructe este, în această perioadă, aprovizionarea ritmică și desfacerea în condiții de eficiență a produselor. De la începutul sezonului, toate eforturile s-au îndreptat i către aceste necesități, corelate cu cerințele populației,— Numai în luna iulie, ține să .precizeze tovarășul Mircca Andrei, lucrător comercial la depozitul central al CLF — prin depozitul nostru au trecut, î dțum spre consumatori, peste 1700 tone de legume și fructe. Unitățile ICSLF și Marin Coițescu (Petrila), au fost aprovizionate cu Constantin Văcaru, Florida 560 tone de cartofi, 130 i'Bălosu și Marin tone de ceapă, 320 t-'“-de varză, 300 tone de roșii, 25 tone de castraveți, 7 tone de .ardei gras, rădăci- noase. De asemenea, s-au livrat unităților 100 tone de mere, 195 tone de piersici, 55 tone, caise, pere,, struguri...Și în cadrul unităților ICSLF, forfota din maga-

întărirea 
ordinii și 
disciplinei

(Urmare «lin pag. I) ficată activitatea de punere la punct a instalațiilor de transport, în vederea completării stocului de cărbune pentru funcționarea centralei pe timpul iernii. In vederea. unei corespunzătoare aprovizionări tehnico-mațeriale s-au făcut propuneri concrete pentru lichidarea urgentă a stocurilor su- pranormative la Unele piese și subansamble și completarea acelora care sînt sub nivelul necesităților de. producție. In acest sens, recondiționarea subansam- blelor de la cazanele și instalațiile modernizate în acest an reprezintă o sursă ieftină și la îndemînă, de piese de schimb.Programul de măsuri a- doptat de adunarea generală pentru perfecționarea activității în semestrul al II-lea al acestui an, cuprinzător și concret, nu ; poate fi dus la îndeplinire, s-a accentuat, decît prin întărirea climatului de diș- . eiplină a muncii, prin, respectarea .strictă, a termene- . .lor prevăzute,. Angaja- . mentele. asumate în acest . sens de către reprezentanții tuturor, secțiilor și ate- îierelor. nu pot., deveni rea- . ; litate decît prin eforturile. comune ale tuturor energe-? ticignilpr,. ale' echipelor de reparații — în așa. fel , în- . cît, paralel cu . activitatea zilnică . de producere a e- nergiei electrice și termice,'., , centrala să fie bine pregătită, din toate, punctele de. vedere, pentru a face față solicitărilor viitorului vîrf energetic de iarnă. ?

zine sau de la țo-nctele pentru comerț stradal denotă că se lucrează cu multă răspundere. Este important de menționat că multe dintre unitățile ICSLF au adus marfă prin relație directă, ceea ce sporește ritmicitatea dar și eficiența aprovizionării și desfacerii legumelor și fructelor. Primim detalii <le la tovarășul Aurel Amza, directorul ICSLF,— ' Majoritatea unităților •CLF din Valea Jiului și-au realizat și. depășit substanțial sarcinile plan, la vînzări în cu peste 15 la rsută. de medieIn în mod deosebit, se evidenția.ză unitățile conduse de Ioni Predescu, Stan OvedenieOvedenie........ -------- ______ i Dinescutone (Petroșani), Gheorghe Flo- roiu (Vulcan), Nicolae Popescu șiv Ion Stan (Lupeni) și NicolaePreoteasa din Urîcani. Și în perioada . următoare, vom, intensifica aprovizionarea, ape- lînd și mai mult la relația directă. .
Bujor MIRCESCU

vă informămTINEREASCA, Prestînd ■ zeci de ore de muncă pa- Itriotică, uteciștii de la mină Vulcan au realizat, | proporție de 50 la sută, pla_ .! nul la economii finanțate. | Beneficiari direct i . ai aces- • tui succes vor fi chiar ti- 
I nerii întreprindei'ii : pen- tru ei, comitetul U.T.C. va 
I organiza, în cursul lunii. 
I viitoare;
I sana Brașov. (Gh. O.)

în

o excursie la Po-

TABERE DE / ODIHNĂ. Un număr de 275 elevi ai școlilor generale din Valea Jiului se află, Începînd de luni, în taberele de odihnă de la Tuzla si Năvodari.GOSPODĂREASCA. Locatarii blocului nr. 74, dc pe'strada Republicii „Petroșani-Nord", zați dc un inimos ședințe de scară, din mobili-pre- vînd la parter spații pentru ședințe de scară, . Andrei Szmolka, desfășoară, după- ami aza, patriotică, pentru jarea curții interioare.APARTAMENTE PROPRIETATE PERSONA LA.

Iul municipal, unde se a-: nele. teoretice și practice localitate. înscrierileflă în fază avansată de pentru dobîndirea permi-execuție blocul C, construe- selor de conducere auto, torii din brigada nr< 12 Pe- categoria B. După cum ne troșani au început lucrările informează tovarășa Olivia de construcție a blocului " ~ - 4—1B. Este cel de-al doilea bloc care, cuprinde apartamente proprietate personală cu 3 și 4 camere, a-Andreiacțiuni de muncăamena-
Pe platoul de lingă Spița-

garaje .și boxe. (V.S.) -EXAMENE. Astăzi, în- cepînd cu ora. 8, 64 de absolvenți ai școlii de șoferi amatori din Petroșani, cărora li se vor adăuga res- tahțierij din seriile precedente, vor susține exame-

Crîsnic, de la începutul a- nului, cursurile de șoferi amatori au fost absolvite - expres. Aceasta pentru că de peste 400 candidați. In-. cepînd de la 1 august, școala intră în vacanță.EXCURSIE. Pentruaugust, Asociația pensionarilor dinde o zi, cu autocarulDrobcta Turnu Severin. Cu acest prilej se va vizita nlu- .zeul, și alte obiective clin toare electrice pentru corn-
7CaseiPetro- . șani organizează o. excursie de o zi, cu autocarul la

..........  și baterea țînțarilor", produse alte amănunte se primesc 'la sediul Casei ] ...rilor din Petroșani. (V.SJ METAMORFOZA. Cafe-. barul restaurantului „Pa-rîngul" s-a transformat în...nu se .știe unde au dispărut scaunele, iar consumatorii sînt nevoi ți. să stea, pe lingă măsuțe, în picioare.SUGESTIE. In . magazinele unităților . comerciale industriale din alte municipii și orașe, sînt oferite spre vînzare „Emana-

de întreprinderea Meca- pensiona- nică Oradea. Cum și noi avem.., țînțarii noștri, su- : gerăm; merceologilor dinîntreprinderile comerciale ale Văii Jiului să ia mă de... înțepătură la dresa lor. (I.V.)
I

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Recentul schimb de experiență des
fășurat la mina Paroșeni pe tema 
înfăptuirii indicațiilor tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, privind extinderea mecaniză
rii și automatizarea lucrărilor miniere 
din subteran, s-a constituit într-o dezba
teze importantă între reprezentanții orga
nizațiilor de partid și specialiști din pro
ducție, cercetare, proiectare și învăță- 
mînt, prilejuind sintetizarea experienței 
dobîndite, evidențierea preocupărilor, ca 
și a cerințelor ce se impun în introduce
rea, extinderea și valorificarea superioară 
a bogatei zestre tehnice din mineritul Văii 
Jiului, ca principală cale de creștere a 
producției de cărbune. Schimbul de expe
riență a avut o însemnătate cu atît mai 
mare cu cît a abordat direcțiile de acțiu
ne pentru realizarea cerințelor pe care 
le impune dezvoltarea economiei naționa

le în etapa actuală — accentuarea facto
rilor intensivi și calitativi. S-a subliniat 
că înfăptuind programul complex de me
canizare, organizațiile de partid, colective
le miniere îndeplinesc o sarcină de primă
însemnatate trasata de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, pentru dezvoltarea și modernizarea 
mineritului, pas important pentru ridica- * 
rea producției de cărbune la nivelul ce
rințelor actuale ale economiei naționale. 
Experiența dobîndită în cursul înfăptui
rii programului de mecanizare se impune 
extinsă, generalizată — constituind o pre
misă hotărîtoare pentru valorificarea su
perioară a tehnicii moderne din dotarea 
unităților miniere, pentru sporirea conti
nuă a producției și productivității mun
cii, a eficienței întregii activități pro
ductive.

I. Progresul tehnic — rod al efortului 
creator, al colaborării cadrelor din pro
ducție și cercetare
II. Reușita mecanizării incumbă cu necesi

tate efectul scontat—producții superioare!
III. Un adevăr cu valoare de aforism: 

nu complexele și combinele, ci oamenii 
extrag cărbunele!
IV. Robotizarea—un pas necesar, dar și 

posibil în mineritul carbonifer

Ir-; , ...

Un element de primă însemnătate al -'experienței dobîndite în introducerea, extinderea ' și valorificarea 'mecanizării -- relevat cu pregnanță în cadrul schimbului de experiență de la Paroșeni — a fost'unirea eforturilor și implicarea directă a tuturor: factorilor: în reușita mecanizării. -Organele și organizațiile de partid , au reușit să-și - înfăptuiască cu prisosință rolul conducător în. această acțiune vitală- pentru mineritul Văii -Jiului, unind și orientînd preocupările, eforturile colectivelor miniere, ale' cadrelor: din cercetare, pro- . iertare, construcția de mașini . și învățămîntul superior. minier, în direcția înfăptuirii. pas eu pas, cu consecvență; și spirit creator, a prevederilor pfogia- mului ele mecanizare.In spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de secretarul general al,partidului, cu prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului, organele și ■ organizațiile de. partid, colectivele miniere au acționat pentru introducerea și, extinderea utilajelor moderne, a tehnologiilor avansate, atît în exploatarea cît și în prepararea cărbunelui, înfăptuirea programului de investiții și cercetări geologice, asigurarea și pregătirea, forței de muncă.Folosirea cu consecvență a tuturor formelor și mijloacelor muncii politice în sprijinul extinderii experienței colectivelor fruntașe — ca cele ale minei Paroșeni și Lupeni, chiar și de la Aninoasa și Uricarri — în promovarea tehnicii- noi, a avut un rol hotărîtor în reușita acțiunii de mecanizare, 'sădind în conștiința minerilor încrederea deplină în reușita acestui proces amplu și determinant pentru reducerea - efortului fizic și. sporirea continuă a producției -și productivității muncii. O . valoroasă experiență s-a prezentat în-acest sens din partea sectorului . IV al minei Lupeni, reliefîn- du-șe valoarea preocupărilor pentru omogenizarea și dezvoltarea spiritului creator —■ etalon al înaltei profesionalități a brigăzilor ce exploatează complexele mecanizate, Experiența de la minele Livezeni și Uricani a demonstrat însemnătatea pe care o re

prezintă crearea climatului de ordine și disciplină, de înaltă răspundere — .condiție indispensabilă pentru promovarea cu succes' a tehnicii avansate......
11., emnificatîvă pentrureușita . mecanizării ' lucrărilor miniere este creșterea: continuă a producției de cărbune extras cu tehnologiile moderne. In acest prim an al actualului cincinal, bunăoară, peste 3 milioane tone de cărbune, deci aproape 30 la sută din producție, va fi extrasă din abatajele dotate cu complexe meca

nizate; creșteri importante înregistrînd și producția realizată prin tăierea mecanizată în abatajele cu susținere individuală —■peste 35 la sută. iar 18 la sută din producție se va obține din abatajele cu tavan de rezistență, tehnologie nouă, experimentată la mina Loneă și extinsă apoi cu bune, rezultate și la minele Petrila, Dî'lja . ■■ etc.Consemhînd valoarea deosebită a experienței cîștigate, însemnătatea pașilor realizați pe calea ridicării nivelului tehnic al minelor, schimbul de experiență a subliniat ca o necesitate pentru viitor concentrarea eforturilor organelor și organizațiilor de partid, ale colectivelor mi

niere și specialiștilor pentru ridicarea productivității muncii, a producției de cărbune la nivelul dotării tehnice moderne, pentru .rambursarea marilor. eforturi de investiții făcute în ultimii , ani pentru echiparea lucrărilor miniere din Valea Jiului,. .în vederea dublării producției de cărbune. ■ l.Acest înalt deziderat patriotic impune ■ conjugarea eforturilor pentru reușita — respectiv pentru eficiența mecanizării. Căile ■și mai ales cerințele realizării acestui deziderat au constituit obiectivul mai multor intervenții din partea celor prezenți. S-a accentuat mai ales necesitatea intensificării efortului pentru îmbunătățirea calitativă a lucrărilor de .întreținere și reparații electromecanice. S-a subliniat, pe bună dreptate, că pe măsura creșterii gradului. de mecanizare a lucrărilor din subteran, cresc pierderile cauzate de avariile elec- tromecanice. Iată de ce se impune cu necesitate prevenirea acestor avarii, îmbunătățirea programării și organizării lucrărilor de reparații, adecvate programului de lucru continuu. Fiabilitatea scăzută și chiar lipsa unor piese de schimb impun îmbunătățirea acțiunii de recuperare și recondiționare a pieselor. de schimb, nu „în stil meșteșugăreșc“, ci la un nivel Calitativ pe care îl impune tehnica de vîrf.

Al/

)n strînsă concordanță cu cerința exploatării eficiente, , la parametri superiori' a teh- nici! noi,’ a fost larg abordată în cadrul schimbului de opinii necesitatea unor : ‘preocupări: susținute '. pen. Litrii pregătirea și perfecționarea forțeh de muncă. Ca un corolar “al dezbaterilor — s-ă pus în evidență rolul hotărîtor pe care l-a avut oihul — minerii, electromecanicii, cadrele de . specialiști — în introducerea noilor tehnologii ca și rolul lor tot determinant în exploatarea eficientă a utilajelor moderne, S-a acționat în toți acești ani, concomitent și de multe -ori în prealabil introducerii noilor utilaje, pentru ridicarea pregătirii tehni- co-profesionale a cadrelor, policalificarea și șpeciali- zarea minerilor și electro- lăcătușilor, pentru formarea de specialiști în domeniul hidraulicii și electronicii miniere, ■ pe măsura •cerințelor modernizării producției, S-a înfăptuit astfel indicația secretarului general al partidului de a se crea un miner de tip nou, miner-mecanizator. capabil să exploateze, să întrețină și la nevoie să repare operativ utilajele noi. Reușita acestei ac-, ’■țiuiit, desfășurata cu perseverență sub conducerea nemijlociă a organelor și organizațiilor de partid a. condus și la ridicarea conștiinței politice, irfofal- profesionale a minerilor,-

rc.șterea productivi- ' ( tații muncii, spori- rea'" accentuată a producției de cărbune in actualul cincinal va avea Ia bază extinderea îneca-’ nizării, . modernizarea teh- ' nologiilor de lucru, intro-'1 ducerea automatizării. Doar în acest prim an al cincinalului, se prevede crește- ; rea producției extrase din ...abataje mecanizate de la56 la 63'la sută, urmând : ca, în anii următori, creșterea sâ fie și- mai' mare/' Acest progres se va realiza prin ridicarea gradul ui de folosite intensivă șî1 e,xten- . Sivă a complexelor meca-' nizate, a combinelor de înaintare, prin extinderea ‘ micii mecanizării în șubte- ț ran și la supl'afață, a tehnic» moderne de calcul • pfentru . conducerea - procesului de producție pe calea -' dișpecerizăfiî.In vederea realizării o- bîeciivelor prevăzute in ■programele de modernizare a producției există preocupări multiple, s-a arătat în Cadrul schimbului de experiență. Cu deose- bit interes au fost primite referirile făcute de către reprezentanții institutelor de cercetare și ai histi tu tulul de mine, privind; studi- 1 ile întreprinse în domeniul robotizării .anumitor °pc- . rații și tehnologii de . lu-v cru din subteran. S-a arătat că, în pofida condițiilor geologico-miniere deosebit de grele, în ; minele Văii Jiului se pot _ întrevedea schimbări esențiale în tehnologiile de lucru prin introducerea microprocesoa- i relor în configurația auto- ' maticii de control și decomandă a utilajelor. Vădeveni astfel posibilă realizarea unor sisteme automate complexe flexibile, prin soluții constructive simple, cu moduli de protecție antigrizutoși cu ' si-.'. guranță intrinsecă în întregime, care vor asigura simplificarea utilajelor din cadrul complexelor teh-' nologice, paralel cu crește- - rea securității lucrătorilor.1Există deci preocupări, ’ iar prir colaborarea specialiștilor din producție, cercetare și învățămînț e- xistă și realizări promițătoare. Primii pași făcuți dau garanția realizării de noi instalații, aparate, echipamente și sisteme automate care, exploatate de cadre competente, vor ridica mineritul Văii Jiului la nivelul calitativ. superior al progresului tehnieo- științific.

a celorlalte cadre, permi- ‘.țînd constituirea in abatajele' -mecanizate a unor formații de lucru omogene, complexe din punct de vedere profesional, capabile • să asigure utilizarea ’■ eficientă și, în multe cazuri' exemplul minelor Paroșeni și Lupeni este elocvent — perfecționarea și adaptarea utilajelor la condițiile concrete de zăcă- mînt.' S-a statornicit adică un climat de muncă, creator, spiritul de inițiativă, larg deschis noului, perfecționărilor.Tocmai pe acest Spirit, pe generalizarea și afirmarea lui superioară se cere pus accentul în prezent și în perspectivă, pe linia valorificării . superioare a zestrei tehnice. Relevîndu-se preocupările și rezultatele obținute,. în cadrul schimbului de experiență s-au făcut auzite și cîteva referiri critice vizînd formalismul ce se resimte în organizarea u- nor cursuri de . calificare și perfecționare. Atît la aceste cursuri, cît și la școlile profesionale trebuie numiți ca lectori specialiști cu autoritate profesională, cu experiență, capabili să insufle tinerilor, odată cu transmiterea cunoștințelor, și pasiunea pentru tehnica modernă. IhVățămîntul tehnic, inclusiv cel superior, se: cere mai bine structurat pe cerințele producției și tehnicii moderne. Ioan DUBEKFoto : Ovidiu PARAIÂNU
' Pagină realizată la cererea C.M.-V.J.



4 Steagul r © ș u MIERCURI, 30 IULIE 1986

‘»j£-

!W
E

Schimb de mesaje 
româno-cubanezi HAVANA 29 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Fidel Castro Ruz, prim-secre- tar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, salutări tovărășești, împreună cu urări de sănătate, de prosperitate poporului cubanez prieten.' Mulțumind, tovarășul Fidel Castro Ruz a rugat să se transmită tovarășu-

lui Nicolae Ceăușeșcu cele mai bune urări de sănătate, de prosperitate poporului român și de noi succese în ' construcția socialismului în Republica Socialistă România.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul . Fidel Castro Ruz a tovarășului ■ lop Ceaușescu, prim-vice- președinte al Comitetului de Stat al Planificării, ministru secretar de stat, care se află într-o vizită oficială în Cuba. Cu-acest prilej, aU fost abordate aspecte ale dezvoltării continue ale relațiilor de prietenie, colaborare și cooperare dintre cele două țări.
Convorbiri sovieto-afganeMOSCOVA 29 (Agerpres). — După cum informează agenția TASS, la Moscova 

a avut loc o întîlnire între Eduard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al URSS, și Shah Moha-
mmad Dost, ministrul ; a- facerilor externe ai R.D.Afganistan. Au fost a- bordatș aspecte legate de evoluția situației problemei afgane și ‘căile urgentării normalizării acesteia.

Realizări ale economiei
polonezeVARȘOVIA 29 (Agerpres). — La Varșovia a fost dat publicității comunicatul privind realizarea planului de stat pe primul semestru al anului — relatează agenția PAP. In document se subliniază că în întreprinderile de stat planul de producție a fost îndeplinit cu peste 5.4 la sută. In industrie productivitatea muncii crescut cu 5,2.

In comunicat se. subliniază, de asemenea, că agricultura poloneză fost obținute rezultate proximativ egale cu cele din perioada similară anului 1985.
în 
au 
a-

Conferința la nivel 
înalt de la Addis-Abeba* ADDIS ABEBA 29 (A-gerpres). — In capitala E- tiopjpi au continuat lucrările celei de-a 22-a sesiuni la nivel înalt a Organizației Unității Africane (OUA), consacrate evaluării problemelor economice cu care se confruntă continen-

de acțiune, elaborat de sesiunea specială a Adunării Generale și consacrat depășirii situației de criză economică pe care o cunoaște Africa, să fie .transpus în mod concret în practică". Pe de altă parte, el a afirmat că potul, și unor aspecte poli- porul din RSA trebuie să tice, între care situația din Republica Sud-Africana. 'Intr-un mesaj adresat reuniunii, secretarul general al ONU, Javier Perez de Cuellar, a relevat necesitatea ca „Programul
fie sprijinit, în mod substanțial, de comunitatea internațională în vederea eliminării apartheidului, pe care l-a calificat drept o „negare, pur și simplu, a ceea ce. înseamnă valori umșne". ' -U ■ 1, ;

banda sonoră„Challenger11
a convorbirilor echipajuluiWASHINGTON 29 gerpres). — NASA a publicității banda de mag

netofon pe care sînt înre
gistrate toate convorbiri
le echipajului navetei 
„Challenger" în secunde
le de după lansare și care 
atestă că echipajul consta
tase producerea unei de
fecțiuni deosebite, dar nu 
a mai avut timpul necesar 
pentru a interveni, rela
tează agențiile United 
Press International șl 
France Presse. Banda so
noră, avînd înregistrate 
cele cîteva cuvinte schim
bate între ei de membrii e- 
chipajului, arată că zbo
rul începuse normal și 
că moartea celor șâpte 
membri nu se datorează

ci 
a- 

acci- 
într-o 

Ri-

exploziei propriu-zise, impactului cabinei cu 
pele oceanului după 
dent, a afirmat, 
conferință de presă,
chard Truly, noul respon
sabil cit programele nave
telor de la NASA.

■ La rîndul său, autorul 
studiului în această pro - 
blemă, Joseph Kervin, de 
la centrul de cercetări spa
țiale „Johnson" din Hous
ton, a apreciat că , există 
și posibilitatea ca moartea 
membrilor echipajului să 
se fi produs înainte de 
Impact, datorită depresu
rizării bruște a cabinei a- 
văriate după toate proba
bilitățile, de explozia foar
te puternică. ’

Mongolia - invitată 
la Conferința țărilor 

nealiniate• NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres) — In cadrul ședinței sale de la sediul din New York ai Națiunilor Unite, Biroul de Coordonare al țărilor nealiniate a hotărît ca Mongolia să participe în calitate de invitat la Conferința la nivel înalt a statelor nealiniate, rare se va desfășura la. Harare, în perioada 26 august — 7 septembrie, .

concursuri înscrise în ca
lendarul „Marelui Premiu". 
La 11 august, Doina Me- 
linte. Sorin Matei, Cristi- ...

. na Matei, Mitica Junghia
ta, Florența Crăciunescu, 7 
Daniela Costian, Petre Dră- 
goescu vor participa Ia 
reuniunea de la Budapes
ta, lor adăugîndu-li-se, în 
ziua de 13 august, Mari- 
cica Puică, pentru a concu
ra la Zurich și, apoi, la 17 
august, la Koln.

POTRIVIT unor studii desfășurate sub egida Organizației Mondiale a Sănătății, cel puțin- un milion de persoane mor nual în întreaga înainte de vreme, cauza bolilor determinate de fumat. S-a constatat că 95 din 100 de cazuri de cancer la ficat, 75 din 100 de cazuri de bronșită cronică și emfizem pulmonar și 25 din 100 de cazuri de boli cardiace au aceeași cauză. Efecte nu mai puțin dramatice se înregistrează și în rîndul „fumătorilor pasivi".

a-Iume, din

INUNDAȚIILE înregistrate în districtul Ciamis

din Jawa de vest (indone
zia) au provocat moartea 
a cel puțin șapte persoa
ne, prăbușirea a 275 de 
case și deteriorarea altor ij 
4 000 — informează ziarul 
indonezian „Kompas”, ci
tat de AP, Au fost distru
se mai multe poduri, iar 
culturile de pe 800 ha sînt 
compromise.NUMĂRUL șomerilor înregistrați oficial în Italia, la șfîrșitul lunii iunie, era de 3 210 000, în creștere cu 36 000 față de luna mai, informează agenția ANSA. Dar numărul real al celor afectați de șomaj în Italia este mult mai mare, dacă se au în vedere și șomerii parțiali, care nu "sînt luați în evidență.IN CADRUL unei ședințe a Asociației de geografie a URSS, un grup de

cercetători sovietici a ex
pus ipoteza potrivit căreia 
continentele Asia și A- 
merica erau unite prin- 
tr-un „pod" cu lățimea de 
1000 de kilometri care s-a 
scufundat în apele oceanului, 
TASS. studii, care forma „podul" și care 
a primit numele de „Beringia" s-a scufundat și a reapărut în strîmtoarea Bering în același ritm cu epocile marilor glaciațiuni, ultima reapariție datînd de acum 18 000 de ani, cînd nivelul oceanelor Pacific și înghețat de Nord era cu 90 de metri sub nivelul actual.

relatează agenția 
Potrivit ultimelor 
limba de păffiînt

Proiectul american „Războiul stelelor" tot mai
contestat în cercurile politice din S.U.A.„Războiul stelelor", uria. șui proiect american de â- părare antirachete, pare tot mai compromis atît din punct de vedere politic cît și financiar — relevă ex- perții, după aplicarea unei estimări exorbitante - a costului său.Intr-Un studiu publicat recent, doi cercetători de la Universitatea John Hopkins — Barry Blechman și Victor Utgoff — afirmă că desfășurarea și întreținerea timp de circa 10 ani 

a proiectului „Inițiativa, de Apărare Strategică" (SDI) vor’ costa aproximativ 770 miliarde dolari.Cei doi oameni de știin- ță subliniază că S.U.A. „ar putea să se doteze perfect" cu un asemenea sistem, dacă o doresc cu adevărat, întrebarea este, adaugă

ei, „la ce ar trebui să nunțe țara pentru liza". ■Purtătorul de al Pentagonului, Sims, a ripostat
re- a-1 rea-cuvîntRobert imediat,

După părerea cotidianului „Wall Street Journal", războiul stelelor „este pe ' punctul să eșueze". Pare cțin ce în ce mai improbabil ca Pentagonul să-i poa-
DIN PRESA STRĂINĂ

(AGENȚIA FRANCE PREȘ SE)apreciind că SDI nu este, depcamdată, decît un program de cercetări.Impactul studiului riscă totuși să fie destul de negativ — consideră specialiștii americani — și ar putea intensifica neîncrederea crescîndă a presei și a Congresului față de soi.

tă consacra, așa cum fusese prevăzut, 26 miliarde dolari pînă în 1990.„Promisiunile excesive, exagerarea și surescitarea conducătorilor americani cînd este vorba de SDI încep sS se întoarcă .împotriva rului nal“Cari
lor", a declarat zia- „Wail Street Jour- senatorul democratLevin (Statul Miciii-

gan). Acesta și alți 47 senatori au semnat recent o declarație în favoarea în. ghețării bugetului SDI.Mai mulți experți americani consideră că SDI, proiect-mascotă al președintelui Reagan în materie de dezarmare, ar putea să nu supraviețuiască după plecarea principalului său avocat de la Casa Albă, în ianuarie 1989.Unii adepți ai programului, ca Caspar tem că: crificat rilor de la Geneva privind dezarmarea nucleară.U.R.S.S, afirmă că nu va accepta importante reduceri ale arsenalului său strategic, atît de mult dorite de Washington, decît ' dacă SDI este înăbușit în fașă;

ministrul apărării Weinberger, se SDI .ar putea fi sape altarul negocie-

CULEGIUL DE REDACȚIE; tușit BALAN Ioan DUBEK, Bonn GHEfA. km 
MUSTAȚA, Sitnion POP — redactor șei, teodor RL'SU — redactor șei adjunct 
Tiberju SPATARU.

FOTBALPARIS 29 (Agerpres).' — In prima zi a turneului internațional de fotbal de la Paris, formația locală St. Germain, ' cafnpioana Franței, a întrecut cu 4—2 (după executarea loviturilor de la 11 m) echipa Steaua București. La încheierea timpului regulamentar de joc scorul a fost egal r 1—1 (1—1), Fotbaliștii români ați; deschis scorul în minutul 17 prin Pițurcă, golul egalizator fiind marcat de Bocande in Sala sporturilor din " (min. 20). - .Echipa Steaua E__ _rești a aliniat următoarea formație: Stîngaciu — Iovan, Bumbescu, Belode- dici, Bărbulescu, Balint, Stoica, Boloni, Majearu (din min. 55, Rotariu), Lăcătuș (din min. 76, Turcu), Pițurcă.Intr-un alt meci, echipa Sporting Lisabona a învins cu 4—1 (după executarea loviturilor de la 11 m) formația Etienne.
ATLETISM

In cadrul 
de atletism 
Poiana Brașov au fost sta
bilite trei noi recorduri re
publicane j Sorin Tirichi- 
ță — 19,41 m la arunca
rea greutății, Petru Dră- 
goescu — l’17”3/100 la 
600 m și Doina Melinte 
l’23"5/10 în proba femini
nă de 600 xm.

w
Ediția din acest an a 

Campionatelor republica
ne de atletism se va desfă
șura Ia Pitești, în zilele de 
7, 8 și 9 august. Acest 
concurs va conta drept ul
tim prilej de verificare și 
selecție pentru alcătuirea 
lotului care ne va repre
zenta la Campionatele eu
ropene de lâ Stuttgart, ce 

.vor avea loc la șfîrșitul 
' lunii august.

De asemenea, o serie de 
sportivi fruntași vor fi 
prezCnți la startul unor 
r...................................-..... .... ..

BASCHET

-

franceză St.

Tg. Jiu încep miercuri în- 
Bucu- trecerile competiției in- 

ternaționale de baschet 
’„Turneul Prietenia" pen
tru» echipe de juniori H 
(cădeți).

In prima zi a turneu
lui, cu începere de la ora 
14,00, se vor disputa urmă
toarele partide: Ceho
slovacia — URSS; RPD Co
reeană — Polonia; Cuba —- 
Bulgaria și România -- 
Ungaria..

unui concurs 
desfășurat la

TENIS
WASHINGTON 29 (A-

gerpres). — In primul tur 
al turneului internațional 
de tenis de la Washington, 
jucătorul român Florin Se- 
gărceanu l-a învins cu 6—1, 
6—7, 6—2 pe americanul 
Blaine WiHenborg,

ȘAH
LONDRA* 29 (Agerpres).

— ta Londra a început 
meciul revanșă pentru ti
tlul mondial de șah dintre 

Gări 
corn- 
Kar-

actualul campion 
Kasparov (URSS) șl 
patriotul său Anatoli 
pov.

Prima partidă, înPrima partidă, în care 
Karpov a jucat cu piesele 
albe, s-a încheiat remiză 
la mutarea a 21-a.

După cum s-a anunțat^ 
meciul cuprinde. 24 de 
partide, dintre care pri
mele 12 se vor disputa Ia 
Londra, iar . următoarele 
12 vor avea loc la Lenin
grad. -.I

memento
FILME

20,0020,20
TV.

PETROȘANI — 7 No 
lembrie: Lupii albi; Uni
rea : Barajul: Parîngul Furtună înLONEAiI-II.VULCAN

Pacific.Campionul,VULCAN — Luceafărul: Ultimul mohican.LUPENI — Cultural 1 Rîpa, I-II.URICANI i Persoană indezirabilă.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hu. nedoara.

Tele jurnal. 
Actualitatea în eco
nomie.
Congresul marilor 
deschideri înnoi, 
toare: Conștiința
revoluționară, for
ță motrice a pro
gresului multilate
ral.

20,55 Teatru TV (color) i 
„Passacaglia" 
de Titus Popovici, 
Spectacol realizat 
în colaborare cu 

- Teatrul „Lucia Stur- 
za-Bulandra“. 
Ultima - parte.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

20,35

memen
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