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Bironl Marii Adunări Național© a hotărît 

ca lucrările în plen ©le sesiunii a cineea a 
celei de-a opta legislaturi a Marii Adunări 
Naționale să fie reluate vineri, 21 mai 1982, 
ora 11,30.
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Fruntașii mineiîn cadrul celei mai mari producătoare' de cărbune cocsificabil din țară — la mina Lupeni — patru sectoare se mențin pe locuri fruntașe în această primă jumătate a lunii mai. Cele patru sectoare sint: .1, II, III și V, care și-au îndeplinit prevederile de plan, la zi, în proporție de 102,1, 118,2, 106,7 și, respectiv, 109,6 la sută. Cea mai mare producție extrasă suplimentar o înregistrează colectivul sectorului II cu un plus de 1 652 tone de cărbune cocsificabil, urmat fiind de minerii sectorului III cu un plus de 1052 de tone. Exemplul urmat și prinderii, vul minei tegrală a
Roadele mecanizăriiExploatînd un complex de tăiere și susținere mecanizată brigada condusă de minerul Petru Scre- deanu de la sectorul III al minei Livezeni a contribuit în mod substanțial la realizarea și depășirea prevederilor de plan pe sector. Planul la producția de cărbune ex-

acestor sectoare poate și trebuie să fie de celelalte colective din cadrul între- . astfel îneît la sfîrșitul lunii mai colecti- Lupeni sa poată raporta îndeplinirea in- prevederilor de plan.
tras a fost îndeplinit, la nivelul sectorului, în proporție de 100,8 la sută, productivitatea muncii planificată în abataje fiind depășită cu 5 000 kg/ post. De asemenea, a fost depășit planul lucrărilor de pregătire cu 7 ml la zi.
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Ne-arn deprins 
numi Armindeni, acest 
anotimp 
anotimp 
gostei 
de viață 
această 
„verde crud“, 
miez de primăvară pa
tria își soarbe cu nesaț

tînăr și curat, 
tînăr al dra-~ 
noastre eterne 
și frumos. In 
explozie de 
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briliantele roadelor sale 
trecute prin vreme. In 
Mai 
lui, 
tre 
a
umplu țara — semn al 
prosperității socialiste. 
In ritmul trepidant al 
vieții noastre salutăm 
cu cutezanță și dorință 
fierbinte orice împlinire 
care slăvește măreția 
muncii. Trecem prin 
Armindeni, dorind spul
berarea prin vocile e- 
ternității a îndoielilor și 
neliniștilor care mai 
bîntuie lumea de azi, 
participăm la zidirea is
torică a viitorului țării. 
Sub semnul unui mira
col roditor, în vatra 
noastră de statornicie și 
dragoste de țară, ora 
înaltei armonii, timpul 
nostru tînăr făurește 
noul drum al țării că
tre Mîine.

stăvim munca omit- 
înnobilarea de că- 
mîinile sale trudite 
binefacerilor care

J

I. A. TATAR

Zi rodnică 
la I.M. VulcanColectivul întreprinderii miniere Vulcan, colectiv situat printre fruntașii Văii prin producția extrasă suplimentar în trimestrul I al anului, a înregistrat în 17 mai o producție record pentru această lună. Extrăgînd într-o Singură zi aproape 5 500 tone de cărbune, a obținut cel mai mare plus al zilei, din bazinul nostru carbonifer f"' 641 tone de cărbune. Succesul înregistrat este o confirmare a mobilizării întregului colectiv pentru redresarea producției acestei luni, pentru recuperarea restanțelor acumulate la aii.

Brigada condusă de 
Traian Borșa este una 
din cele mai omogene, 
și mai puternice for
mații din abatajele ca
meră de ,1a sectorul V 
al I. M. Vulcan. Lunar, 
brigada își depășește 
sarcinile ce-i revin, în 
realizarea producției fi
zice, concretizate, de la 
începutul anului, în* 
tr-un plus de peste 

4 200 tone de cărbune 
Și a productivității 
muncii — un nivel su
perior celui planificat 

•în medie cu 800 kg/post.

Reducerea cheltuielilor 
pîrghie a creșterii 

muncii pe șantiereLa nivelul Grupului de al

Concursul profesional 
al forestierilor siPrimăvara, anotimp al ambițiilor și pentru forestieri,, pădurea pare un poligon de dirk-trak, senin că fierăstraiele mecanice ■ au ușurat efortul fizic al oamenilor. Iată însă că, de cîțlVa ani, s-a instaurat o frumoasă tradiție, în mai debutează concursul profesional al fasonătorilor mecanici din exploatările forestiere, concurs care are 1 ca scop stimularea interesului pentru perfecționarea (Continuare in pag. a 2 a)

pregătirii profesionale lărgirea orizontului eultu- ral-științific al oamenilor pădurii. Regulile concursului oferă prilejul de ă. fi promovați în fazele superioare cei mai bine pregătiți fasonatori mecanici. Astfel, încă de la nivelul brigăzilor din sectoarele de exploatare se desfășoară probe teoretice și practice, cele de îndemînare

materiale 
eficienței

Cetățeni tineri și vîrst- 
nici J Participați la ac
țiunile de muncă patri
otică avînd drept scop 
buna gospodărire a in
cintelor unităților eco
nomice, înfrumusețarea 
străzilor și cartierelor!

înfrumusețarea

mai bine de patru luni de intensă activitate pe șantiere ?Pornind în căutarea răspunsului am făcut mai multe constatări. Trebuie
șantiere Petroșani T.C.H. a fost întocmit la începutul acestui an, contribuția cadrelor nice de sprijinul zeci de structori au propuneri valoroase, program de măsuri vizînd printre altele și reducerea costurilor de producție pe anul 1982, Planul a fost aliza 982 lei cheltuieli la 1 000 lei producție globală S-a ajuns la cheltuieli de 1091,17 lei. Cauza principală a acestei nereali- zări este slaba,duetivităte acare se constată te nivelurile de zare a activității șantiere. Productivitatea muncii calculată pe baza producției nete s-a realizat doar în proporție de 92,2 la sută. în execuția . lucrărilcr de investiții din

cuteh-conducere.
făcut

plan s-au manifestat multe neajunsuri. Datorită ne-’ asigurării creșterii capaci- i tații proprii de producție, conform programului de măsuri, forțele existente n-au putut a-
er/nan 
,'a ■ •spus că in primul trimestru planul n-a fost realizat. Comparativ cu planul trimestrului I, de a se re-aprobat încă din prima lună a anului, find în a- dunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de pe șantiere,, cadrele investite cu munci de răspundere in cadrul Grupului s-au și angajat să militeze consecvent pentru înfăptuirea acestui rod al gîndirji colective, în ce stadiu de realizare se află acest program, a- cuni după ce au trecut

pro- muncii la toa- organi- de pe

coperisarul pe lucrări deschise, ci au fost concentrate cu prioritate la execuția a- partamentelor. S-au negii- •’ ja-t astfel la fel ca șl în alți ani, lucrările de sis- ț tematizare pe orizontală, îndeosebi în zonele noilor ansambluri de locuințe din Petroșani, Lupeni, Petrila și Vulcan. Nu s-au executat lucrările de finisare a fațadelor, inclusiv la un număr de blocuri date în folosință. Au rămas chiar și din planul pe 1980 cinci
Viorel STRAUȚ

nece-

(Continuare în pag. a 2-a)

Din sălile de judecată

în centrul atenției, incintele și străzileIn incintele tuturor u- nităților miniere, la întreprinderea de utilaj minier, în toate cartierele orașelor Pețroșani, Vulcan și Uricani, dar mai ales pe arterele principale de circulație, continuă intense activități de- gospodărire și înfrumusețare. Ferirea de intemperii a materialelor și utilajelor, pentru evitarea pierderilor, trebuie 
să se situeze în continuare, în centrul atenției acțiunilor gospodărești. La fel, fiecare spațiu trebuie curățat, săpat, însă- mînțat cu iarbă ori flori.Așa cum s-a stabilit în

cadrul ultimei, discuții pe această temă de ia consiliul popular municipal, o atenție deosebită se va acorda aspectului arterelor de circulație, străzilor. începînd de la intrarea în municipiu, pe ta- luzurile ce mărginesc tronsonul de stradă cu patru benzi de circulație de Ia podul Dărănești pînă la Grupul școlar minier, va continua montarea gradenelor, „umple- . rea" spațiilor acestora cu pămînt vegetal și însă- mînțarea cu iarbă. Va continua, de asemenea, în . ritm Și mai susținut, activitatea de plombare cu

asfalt a străzii Aviatorilor, amenajarea laturii pe care s-a depus balast pentru lărgirea străzii Republicii în zona cartierului Aeroport, nivelarea spațiilor din apropierea șoselei pe care s-a depus pămînt (stația PECO, autobaza I.T.A. etc.), construirea de garduri noi în zonele Petroșani — . Livezeni, Iscroni — Vulcan. In cartiere, pe străzi se va intensifica săparea și plantarea de flori pe toate peluzele, strîngerea și îndepărtarea hîrtiilor și a altor reziduuri.
(Continuare In pag. a 2-a)

In timp ce instanța de judecată hotăra soarta celor ce nu vor să exercite o muncă utilă societății, condamnând potrivit legii refuzul de a se încadra în- tr-o unitate economică, gîn- durile ne purtau la cei pe pare îi văzusem dis-de-di- mineață la cariera Cîmpu Iui Neag. .--Spusele lui Ion Mondoca, coordonatorul operativ din partea Comitetului municipal de tid, ni s-a întipărit minte. „Băbeanu și trașcu sînt mîini de la noi în carieră**.
vea dreptate. Priveam 
cupa UNEX-ului care muș
ca lacom din pămîntul ce 
se descoperta, apoi o văr

par- în Pă-aur,Și, fila

sa în mașinile de 16 tone conduse cu multă îndemî- nâre de „mîini de aur“. Așa trebuie să fie, oameni harnici și pricepuți, altfel nu s-ar putea lupta Cu muntele de cărbune din care trimit zilnic 1300-1400 tone pentru lumina și căldura țării, pentru binele omului. In cariera Cîmpu lui Neag se muncește cu dăruire și pasiune. Oare cei din sala „regretelor tîr- zii“ (Nicolae Tonca, Marin Predoi, Dumitru Păl- cău, Constantin Irimescu și Constantin Marcâu), care zilnic treceau pe lîn-
Teodor ARVINTE

(Continuare tn pag a t-a)
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(Urmare din pag. 1)

a se- comu- cadre- maî selec-acele fiind
„Colocviile 

hunedo-

.România soci- o politică ex- pace și conlu- toate popoare- o prezență ac-

politico-ideologic. noile lucrări a- în ■ Editură poli- intrate în bibli- organizațiilor

viața
SAPTAMINA TEATRULUI, 

FILMULUI Șl ARTEI 

PLASTICE PENTRU TINERET

Secvențe din munca 
tinerilor

Cercuri 
pedagogice

înscrisă în multiplele manifestări prilejuite ’ de „Luna educației politice și culturii socialiste pentru tineret**} Săp- 
tămîna teatrului, filmu
lui și artei plastice pen
tru tineret (17-23 mai) se anunță cu un bogat program, din care spicuim 1H La sediile liceelor din Petroșani — miercuri, joi și vineri, seara .— proiecții în aer liber a unor filme documentare din istoria U- niunii Tineretului Comunist. Acțiunea se va Încheia duminică, cu o gală de filme documentare și artistice cu conținut de evocare a gloriosului trecut Istorie al neamului nostru, pelicule ale căror proiecții vor fi prezentate tot în aer liber la terenul de handbal de la Școala sportivă Petroșani.■ Un spectacol de sunet și lumină va fi or-
Din sălile de judecată

ganîzat (joi, ora ’8) pen- șe editat de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist sub genericul „. alistă — ternă de crare pu le lumii, tivă în viața internațională contemporană*.
NOUTĂȚI LA COMPLEXUL 

TURISTIC B.T.T» 
VALEA DE PEȘTI

tru elevi și tineret, la Casa de cultură din Petroșani. In program: re
cital de poezie, interpretări corale, muzică folk și ușoară, momente satirice.

PENTRU PREGĂTIREA
POLITICO-IDEOLOGICAPatrimoniul cărții politice pentru tineret al Comitetului municipal și al celorlalte . organizații U.T.C. din municipiu s-a îmbogățit, zilele a- cestea cu noi volume și lucrări, ce vin în sprf- jinul tinerei generații privind lărgirea orizontuluiDintre părute tică și otecileU.T.C. sînt de menționat titlurile „Mic social-politic pentru tinerel", comunistăDe o reală utilitate sint, de asemenea, < nizațiilor U.T.C., lor ce studiază la țămîntul politico-ideologic setul de 23 de plan-

dicționar..Ani de luptă (1933—1944)“.. ie orga- tineri- învă-

■ Tinerii uteci.ști din complexul turistic au plantat în jurul edificiului peste 150 pomi ornamentali, totodată au amenajat ronduri cu flori pe care au sădit 100 trandafiri.*■ Pentru petrecerea cît mai plăcută, de către tinerii găzduiți în complex, a sfîrșitului de săptămînă s-a introdus de curînd în program muzică de discotecă (în fiecare sîmbătă și duminică), jocuri mecani- . ce, precum și întreceri în aer liber de handbal, volei și tenis de cîmp pe terenurile sportive a- menajate în incinta complexului.

Astăzi' au loc cercurile pedagogice ale' cadrelor didactice din Valea Jiului, organizate de Inspectoratul școlar județean, în două centre și pe specialități. Desfășurate în această perioadă cînd se apropie sfîrșitul anului de învăță- mînt, cadrele didactice vor dezbate cele mai adecvate forme și mijloace de organizare a recapitulării finale a materiei, stabilind și măsurile care se impun în vederea încheierii cu succes a procesului instruc- tiv-educativ din acest an. Cu prilejul cercurilor pedagogice de astăzi are loc și etapa municipală siunii de referate și nicări științifice lor didactice, bune lucrări ționate pentru învățămîntului rean“, manifestare care se va desfășura în luna iunie.

' (Urmare din pag 1)gă carieră, nu i-au văzut pe acești oameni avîntați în muncă, nu au simțit niciodată praful lăsat de coloana celor peste 100 de „Rabe“ care zilnic transportă mii de tone de cărbune spre gara Bărbăteni? Iată că au fost întrebați și ei de ce nu muncesc. Au dat socoteală pentru încercarea de a trăi ca niște paraziți pe spinarea părinților, a fraților și a altor oameni de bună credință. Societatea a refuzat întotdeauna oamenii care nu-și aduc contribuția la înălțarea ei prin muncă.Oamenii cinstiți din Cimpu lui Neag, muncitori și țărani au spus răspicat; „La Cimpu lui Neag nu au ce căuta cei ce nu vor Să desfășoare o muncă utilă societății !“ Au acești inși cu tendințe parazitare motive să nu exercite o muncă utilă? Constantin Irimescu, în vîrstă de 31 de ani, căsătorit, eu doi copii, condamnat în 1981 pentru neplata pensiei a- limentare prin abandonarea căminului conjugal, după aproape 10 luni trecute de la punerea în libertate, refuză să se integreze în producție pentru

la „meditație". Poate va reveni pofta de lucru și acestui vînjos flăcău. Dumitru Pălcău, 23 de ani, om in puterea tinereții, neîncadrat în muncă de la venirea din armată. Nu a vrut nicicum sâ se lase înduplecat să muncească, deși a fost deseori atenționat de lucrătorul de miliție Simi- on Cucu, indicindu-i-se și vorbindu-se cu șeful rierei, ing. Nicolae can, să fie încadrat la lucru. Refuzul său l-a costat o condamnare de șase luni. Aceeași atitudine retrogradă față de muncă, preferind traiul parazitar, au avut-o și Nicolae Tonca și .Marin Predoi, fapt pentru care ambii au primit cîte șase luni condamnare.' Acești pierdevară nu-și au locul noi.șase fost

Examen de geologie 
la Institutul de mine 
din Petroșani,

..................................

MAI și IUNIE
1®»I ale ordiBii șl curățeniei

MM .... .

I. BALAN

La serviciul de informații 03 de la centrala telefonică a P.T.T.R. Petroșani se primesc răspunsuri prompte.

(Urmare 'din pag. 1)

In orașul Lupeni
iCum și natura a fost Vll-a C. a Vl-a A, duminică, 16 mai, darni- Vl-a C de la Școala ge- că, toate cartierele străzile orașului Lupeni au cunoscut racteristică gospodărești biectul celor preocupări în săptămini.Pe strada Tudor Vladimirescu, în cartierul Vîs. coza II un grup de muncitori de la E.G.C.L. Lupeni din care au făcut parte Florentina Aruncu- teanu, Ana Macarie, Aurora Lazăr, Viorica Mun- teanu, condus de tehniciană Niculina Rîpa, a însămînțat iarbă, acțio- nînd totodată pentru a- ranjarea peluzelor.Un sprijin deosebit l-au buie însă continuate acordat în cadrul acestor ritm susținut, acțiuni pionierii și elevii din clasele a Vll-a B, a

forfota ca- acțiunilor care fac o- mai intense ultimele

ași nerală nr. 3.Nici locatarii de curile cârti erului nu au fost mm l-am intîlnit pe Ion Pribeanu, Birtalan, Ioan Luca, Nicolae Danci u, Cornel Bărbulescu, Ambrosie Bendean (blocul 80, strada Tudor Vladimirescu) și Viorica Vătăman, A- ristița Popescu, Gheorghe Cojocaru, Elisabeta Szabo, Carol Krijela în timp ce amenajau rondurile de flori, însămînțau iarbă, pregăteau spațiile de joacă pentru copii. Așa cum am văzut, eforturile nu lipsesc. Ele tre- în

la blo- Braia prejos, bunăoară, Irina

Al. TATAR

sînt programate în parchete și constau din doborîrea contra cronometru și curățarea de crăci a arborilor, pregătirea fierăstraielor pentru lucru, secționarea lemnului prin tăieri combinate și ,de precizie..După faza de masă, desfășurată la sfîrșitul săp- • tăminii trecute, cu concursul conducerilor sectoarelor și sindicatului U.F.E.T. Petroșani, în parchetele Pîrîul jidanilor și Molidu, le din Vdivodu, lor mai mecanicisectorul Cimpu lui Neag : Ion Corjuc, Nicolae Viciun- ea, Ion Ursu ; sectorul Lu- peni: Luca Popa, Grigore Rîșcanu, Ștefan Curcă ; 
sectorul Lonea ; Gheorghe Clipei, Alexa Răcaîa, Dumitru Benzar sectorul Is- 
croni : Gheorghe Sitar, Virgil Stelescu și Vasile Recalo, :Primii clasați vor participa, duminică, la faza pe întreprindere în sectorul forestier Baia de Cfiș. Con- curenții din Vale arborează ambiții mari, dat fiind faptul că, în edițiile precedente, s-au remarcat și In fazele republicane* 0^

în poligoane-Cîmpușel și „topul" ce- buni fasonatori arată astfel :

printre eite le-adeocamdatăDîndu-le numai luni închisoare,dată de fapt o șansă pentru reabilitare. Și la canare luptă cu mun-

(Urmare din pag. f)

trdgrade, a nu plăti pensie alimentară propriilor copii. Incredibil și totuși adevărat I Verdictul legii ? Șa-' se luni închisoare cu e- xecutare la penitenciar. • Constantin Marcau, în vîrstă de 24 de ani, necăsătorit, își bate părinții pentru a fi întreținut cu țigări, mîncare, haine și băutură.. Halal fecior! Legea a decis : șase

gîndul ne poartă iar minunății oameni din rierălele. îl supun voinței lor, în freamătul mașinilor și utilajelor moderne. . Dar luptă totodată și cu mentalitățile învechite, reale oamenilor pentru a-i late să înțeleagă că munca este o necesitate vitală. In această încleștare a omului au natura înțelegem mai bine sensul opiniei colective exprimate cu fermitate muncitorească': „La Cimpu lui Neag nu au ce căuta cei care nu desfășoară o muncă utilă societății (

blocuri cu fațadele neterminale. Datorită încălcării disciplinei tehnologice, • la recepția preliminară s-au tăcut constatări care pun în evidență deficiențe, de calitate a lucrărilor. Bunăoară, s-a constatat că se mai montează panouri din prefabricate cu caverne și armături metalice neacoperite cu beton ; la îmbinarea rampelor de la nivelul palierelor există difeV fențe care necesită ulterior un consunț suplimentar de șapă pentru egalizare ; nerespectarea unor detalii cuprinse în proiectul execuție și altele.Depășirile cheltuielilor pentru manoperă se dato- resc și altor încălcări ale disciplinei tehnologice cum sini confirmarea unor calități mâl - mari decît cele
de

reale la capitolul „reali- mul trimestru a fost doar zări", confirmarea unor foi de 93 la sută, înregistrîn- de lucru și de transport pentru utilaje și mijloace de transport în necontor-danță cu cantitățile realitate. Multe depășiri de
du-șe, printre altele, de ore de învoiri și cedii fără plată și absențe nemotivate, lingă acestea s-au

3 680 . cbn- .4 600Pe înre-
țirea activității economico- financiare de pe șantiere, pol și trebuie să fie lichidate, In acest sens șe impune întărirea ordinii și disciplinei tehnologice .și a muncii. Organizațiilor de partid, de sindicat și ale U.T.C., . conducerii....... .grupului, le .revine îndatp- 

1> B «corn;» rirea t,e a dezvolta și în-LI VVi trtl țări climatul de disciplinăB t j din fiecare șantier, de lacheltuielilor materiale
normative la cheltuieli se pot constata pe toate șantierele la capitolul „pierderi materiale" din cauza risipei și lipsei de răspundere în ceea ce prlveȘ- te gospodărirea și manipularea. materialelor de construcții.indicele de utilizare a fondului de timp pe pri-

fiecare punct de lucru, astfel incit fondul de timp să fie mai bine utilizat. Este momentul să se aețio- gistrat și peste 121)00 ore neze mai ferm, cu toată hotărîrea cu atît mai mult cu c-ît acum, condițiile climaterice favorizează desfă- . . șurarea lucrărilor pe șantiere și vor trebui create mijloacele necesare.realizării la nivel superior a investițiilor din ^gnul viitor.

de întreruperi ale procesului de producție, la care se adaugă alte 5 344 ore de întrerupere-din lipsă de energie electrică și termică. ■.Eliminarea acestor neajunsuri, care constituie de fapt tot atîtea rezerve importante pentru înibunătă-
_ CANTINA CONSTRUCTORILOR. Pe lîngâ călhinu] de nefamiliști al constructorilor de la T.C.H., din cartierul Aeroport, -a fost dat în folosință un obiectiv de mult dorit de constructori : propria cantină. Vor servi zilnic aici 

I masa, în pauza de prînz, ! constructori ai șantierelor 
I din Petroșani..

I

■ BUNI GOSPODARI. La lscroni, în apropierea podului de peste Jiul de Vest, a fost dat jn folosință noul sediu al secției Valea Jiului a întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice Deva.: încă din primele zile, 1- cin ta acestui sediu se vede că a, intrat pe mina unor buni gospodari. Terenul a fost nivelat și împrejmuit eu gard. Aufost săpate și amenajate ronduri cu

morcovi în incinta secției ? De ce nu I Pămîntul este darnic cu cei harnici,■ MASA ROTUNDA. Brigada științifică a Casei de cultură s-a întîlnit, în*’ nil muncii din secția metrologie de ’ —Tema dezbaterii ce a avut loc în probleme de politică externă: „Terorismul — fenomen acut al lumii contemporane".. .. ■ APICOLA, In acesteflori și cu... legume. Cea- 14 apicultori, membri. pă, usturoi, ridichi șan ai Asociației Crescătorilor

din Petroșani ieri, cu oame-la I.R.I.U.M.P.

albine Petroșani, plea* la „pastoral" cu stupii zona tneiiferă dunărea- de la Vrața. Peste 200 familii de albine ale
de că în nă deacestor apicultori vor beneficia astfel de ..culesul la floare (I) de salcim. Alți apicultori din Valea Jiului se pregătesc pentru a pleca în pastoral — cu 300 familii de alblne — la Sadu — Gorj, la culesul la saleîm (II}.■ PENULTIMA LECȚIE din cadrul Universității

cultural-științifice s-a ți- Viteazul. Zonă verde, alei* out, ieri, cu lucrătorii Fa- le asfaltate, un rond marc brieii de pîine din Petro- de flori, dar mai ales băn-. șam abordînd ea proble-" cile aflate în această nouă dofație â orașului, oferă uh cadru plăcut pentru .ejteva minute de relaxare, Să-1 folosim insă în mod civilizat 1
raatică „Chimia și viața".■ SCUAR. Rod al strădaniilor compartimentului gospodăresc din cadrul C.M.V.J., locuitorii Petroșani ului au la îndemînă, începînd din aceste zile, un frumos și practic scuar, amenajat în spațiul dintre albia Maleii, clădirea C.M.V.J, și strada Mihai

I
I
I

Rubrică realizată de 
I. BALAN
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Cu puțin timp în iirmă, Ia mina Lupeni a avut loc o întîlnire dfe lucru intre mineri și preparatori 
pe tema' calității cărbunelui. Rela
tările făcute cu acel prilej ne în
dreptățesc să reamintim organiza
țiilor de partid, celorlalți factori 
cu atribuții educative necesitatea 
intensificării preocupărilor pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui, 
de care este strîns legată creșterea 
eficienței activității economice.

4-
* A

X»
,?2A

o problemă de
1

I
conștiință minerească

de la o ziFiecare poate să facă, 
la alta, cite ceva mai mult 

pentru calitate
„Datorită neincad rării in 

indicatorii de calitate — 
cenușă și umiditate — 
mina Lupeni a înregistrat 
în trimestrul I 1982 pie'r- 
derpîn valoare de peste 
10 milioane lei. Și în apri
lie aceste pierderi au cres
cut considerabil". Contabilul șef al întreprinderii, Nicolae Gomoiu, prezintă cifre- care stirnesc îngrijorări : în loc _______________ _de beneficii

Dar. lata și alte relatări -are trebuie luate in sea
mă : „La mina Bărbătcni, 
numai cu evacuarea steri
lului se cheltuiesc intr-un 
trimestru peste 1 300 mii 
lei", declară contabilul șef ai întreprinderii, Victor Rjgușttu. și tot despre steril : „Preparația cheltuiește 
trimesțrial cu haldarea 
sterilului in jur de 2 mi

alizate peste plan ! Regretul directorul ui minei Băr- bateni este de înțeles : cu totul alta ar fi fost situația financiară a întreprinderii dată în anul 1981, 
cind a cîștigat întrecerea 
pe ramură, ar fi avut mai puține penalizări (sau deloc !) pentru calitate.îmbunătățirea calității deci. ocerință imperioasă. Nu numai întreprinderea minieră sau preparația sînt interesate să obțină canli- căr-

cărbunelui este,

Preparația Lupeni. In | 
imagine; se realizează 
verificarea grosimii stra
tului de substanță mi
nerală utilă. I ■ V

-W

Cocsul!

la un nit de .1 257 n lei — au i'< ■înregistrate însemnate pierderi nomiee. rent, Lupeni - pășit cu bune, după zărilor drarea tuația reală reflectă o ne- realizarer . fizică de 21989 tone de cărbune. Printr-o reacție în lanț, ; penalizarea a afectat costurile de producție, cheltuielile materiale și, în final, întreaga situație economică a întreprinderii, în care se găsește activitatea tuturor brigăzilor, echipelor, a.tuturor sectoarelor, secțiilor și atelierelor minei. în lumina principiului autoges- țiunii eeononiico-financiare, contabilul șef.- al I. M. Lupe nîzșa s*os în evidență că în țjecursul trimestrului I penalizările au afectat serios fondul de retribuire, fapt resimțit de licoare om al muncii din intreprinde-

• La I. M. Lupeni, în trimestrul I 1982, 
s-a înregistrat aparent o depășire la produc
ția brută de 9 187 tone de cărbune ; in rea
litate, după aplicarea penalizărilor a rezultat 
o nerealizare fizică de 21 989 tone • De ce 
atitea cheltuieli cu haldarea sterilului ? • Pe
nalizările afectează direct fondul de retribuire 
și fondul de participare la beneficii.

eco-Apa- mina a de_ producția brută- 9 187 tone de căr- Doar aparent, căci aplicarea penali- pentru neînca- in calitate, si-
lioane lei", a arătat Fran- cisc Appel, directorul Uzinei de preparare Lupeni. 
„Dacă nu am fi avut pena
lizări pentru neincadrarea 
în calitate, a arătat Ovidiu Avramescu, directorul I.M. Rărbăteni, în anul 1981 am 
fi obținut circa 7 milioane 
lei beneficii, în loc de nu
mai 1 milion". Adăugăm, pentru o deplină edificare, că fondul de participare la beneficii se constituie din beneficiile realizate, dar mai ales (în proporție sporită) din beneficiile re-

tăți de bune eu parametri calitativi superiori

In perioada trimestru
lui 1 la preparația Lu
peni au fost calculate 
penalizări pentru neîn- 
.cadrarea în indicele de 
calitate Ia cărbunele 
pentru cocs de 8 020 mii 
lei. Este o problemă 
căreia conducerile I. M. 
Lupeni, I. M. Bărbă- 
teni și I. M. Uricani, 
toate formațiile direct 
productive de Ia aceste 
unități trebuie să-i a- 
corde o importanță pri
oritară în procesul ex
tracției.

Cocsul nu admite 
nici un rabat la cali
tate !

Propuneri pentru

B
o dezbatere:ci și fiecare om al muncii din aceste unități. Fiecare miner, fiecare muncitor, maistru, inginer poate face, de la o zi la alta, cîte ceva mai mult pentru calitate. Din păcate, această problemă acută constituie, pentru mulți, doar o temă „bună pentru dezbateri".lată o optică ce trebuie schimbată in timp eit mai scurt, astfel incit calitatea 

cărbunelui să -devină o 
preocupare la fel de res
ponsabilă cum este preo
cuparea pentru planul fi-

Mecanizarea stimulent alSe spune, timid, alteori curaj, că principalelor 
abataje are efecte negati
ve asupra calității cărbunelui. Nu contrazicem a- ceastă opinie, este așa cum 
se spune, combina nu poa
te face nici o alegere în
tre cărbune și- steril (yim se făcea, și cum se mai 
face, pe alocuri, prin „puș-

uneori mai 
cu mai mult 
mecanizarea 
operații din

carea selectivă" !), iar re
zultatul nu este tocmai 
cel dorit. Se realizează 
mult, dar sub parametri 
calitativi planificați.

Deci, nu contrazicem o- 
pinia de mai sus. O discu
ție cu mai multe cadre de 
muncitori și ingineri ne-a 
convins însă că această 
opinie aparține celor co
mozi în gîndire. Mecani
zarea este o condiție a 
progresului. A fost deja 
validată de practică. A 
cucerit .formațiile de lucru, 
în abatajele dotate 
complexe mecanizate 
susținere și combine 
tru tăiere, nu există, 
mult, nici o reținere 
de avantajele acestor

progresuluifacem însă cu calitatea ? .
Acceptăm pierderile, aiă- 
turîndu-ne celor comozi in 
gîndire ? Acceptăm impla
cabilul ?

Sîntem convinși că în 
multe sectoare productive 
există frămîntări pentru a 
găsi soluții tehnice origi
nale, care să acționeze toc
mai în condițiile mecani
zării, să înlăture efectele 
ei negative, să deschidă 
noi posibilități de valori
ficare a stadiului tehnolo
gic atins pînă în prezent. 
Aici, pe terenul calității 
cărbunelui, este tot mai 
mult așteptat aportul a- 
celor cadre tehnice care 
gîndesc pe măsura timpu
lui și șe preocupă asiduu să aducă o contribuție, șă 
îmbunătățească • tabla de 
valori a- noului. Pentru a- 
eeste cadre, mecanizarea nu constituie un . impediment ai calității ci un sti
mulent, pentru dovedirea avantajelor încă ncddseo. pefite.Un stimulent, un imbold pentru lupta dintre nou și vechi, dintre comoditate și dorința^vie de acțiune rinta. de progres

ION 
miner,

Victor Butnarii, 
șef de- brigadă exigent 
care aplică consecvent- 
un principiu : „Fiecare 
brigadă să găsească so
luția cea mai potrivită, 
pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui".

cu 
de 

pen- 
de 

față 
_ __  . uti
laje. Dimpotrivă, se mani
festă vizibil trăsături îna
intate, de atașament față 
de mecanizare, ea expresie a noului. De pildă : tot mai mulți mineri, mai ales policalificațl, înțeleg sâ se ocupe cu zel de întreținerea utilajelor, unii ajung să-și facă griji pem tru o combină, sau alte dotau, asa cum îsi fac pentru propriile lor bunuri.Mecanizarea, așadar, nu are cale: de întoarcere. Ce

BUDULICEANU, 
șef de brigadă : „Ne străduim sa depășim preliminarul și, de ce să nu recunoaștem, uităm să ne mai ocupăm și de calitate. Apoi, sîntem penalizați. Nu avem de ce să ne supărăm, căci noi am dat sterilul. Cred că ar fi bine dacă s-ar amenaja culbu- toare pentru benzi claubat, la suprafață, două transportoare :

astfel nu reducem ieliie cu scoaterea lui afară. Oricum, găsită o soluție !“,
cheltu- sterihi- trebuie

de , cu unul pentru cărbune, altul pen- tru steril".
IOAN KACSO, miner, 

șef de brigadă : „Lucrăm într-un abataj mecanizat cu o lungime a frontului de circa 150 m. Tăierea 6 facem cu combina, care nu poate alege sterilul de cărbune. Nici noi, pe ban- ■ dă, nu putem face alegerea sterilului. Soluția ar. fi ea această alegere șăfie asigurată la suprafață, dar sîntem conștientă că

VICTOR BUTNARU, 
miner, șef de brigadă: „Și podirea mai atentă a abatajului poate să ajute la calitate, căci multă pia- . tră vine din tavan. Ar fi necesar să se treacă, în mai multe abataje, la podirea cu plasă și sfoară pentru a evita căderile de piatră. Este important faptul că soluția potrivită trebuie să o găsească fiecare brigadă, pentru condițiile specifice ale abatajului în care lucrează".

MIHAI N1STOR, miner, 
șef de brigadă : „Pe scurt

este clar pentru noi toți că sterilul trebuie ales. Totul e să se treacă la acțiune. Vreau să mai semnalez că la preparație a- pare piatră multă și din lucrările de investiții. Ar
pentru calitate. Se lucrăm într-un sec- un plan mare, dar sint mari, dacă - fiecare participă la rezolvarea acestei

acționa știe că tor cu și resursele noastre dacă ’ fiecare
OPINII, SUGESTII

fi de dorit să se organizeze altfel evacuarea exca- vârilor de la investiții !".
DANILA GAȘPAR, mai

stru minier principal: „E intr-adevăr o problemă a- e.ută, pe care o simțim cu toții. La sectorul IV avem multe posibilități de a

probleme, deci la alegerea șistului vizibil".
Ing. DUMITRU 

CIULES'CU, nic : „Să se la alegerea la aceleași repetate mereu pe această temă. Fiecare poate să facă ceva mai mult, dacă

DAN- 
director teh- treacă efectiv sterilului, nu angajamente

nu uită. mereuin atenție -alilatea, dacă gîndește mai departe de- » ■cit pentru ziua de azi, și mai departe1 decît pentru planul fizic. Contează mult cit producem, dar în aceeași măsură pontează și trebuie să avem în vedere ce producem, cu ce 
eficiență lucrăm. Dacă vom continua să extragem cantități atit de mari de steril, nu măi puterii aspira la o situație economîoo- finansiară favorabilă. Trebuie să crească receptivitatea față de cerința calității, nu numai pentru faptul că se aplică penalizări ;-i, din convingerea

economia naționala și nu steril, că aceaș- calea progresului : 
mai mult, mai 
cu cheltuieli- re-

cere cărbune, din convingerea 
>i este 
cărbune 
bun și 
duse !Vom avea în^ vedere, la mina noastră, îmbunătățirea sistemului de urmărire a'contribuției; brigăzilor la problema calității, în- trucît nu toate formațiile de lucru acționează stăruitor pentru această cerință, unele chiar nu acționează deloc. O soluție ar fi să reintroducem re<rep- țiile semidecadale Ia steril, dar avem în vedere și altele. De asemenea, avem în vedere să fim niai operativi în stimularea ace
lor formații care obțin .rezultate bune".



FILMEAgendă diplomaticăVizita oficială de prietenie 
a ministrului afacerilor externe 

al României in Cehoslovacia
PR AGA 18 (Agerpres). 

— Secretarul general al 
C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, președintele Re
publicii Socialiste 'Ceho
slovace, tovarășul Gustav' 
Husak, l-a primit, marți, 
pe tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe 
al României, care se află 
în vizită oficială de prie
tenie în Cehoslovacia.

Cu acest prilej, s-a pro
cedat la un schimb de 
mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România și tovarășul Gus
tav Husak.

în timpul întrevederii 
s-a subliniat cu deosebită 
satisfacție evoluția ascen
dentă a raporturilor de 
prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Româ
nia și Cehoslovacia, care 
se dezvoltă continuu, pe 
baza hotărîrilor și înțele
gerilor convenite cu ocazia

întilnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gus
tav HusaK.

In cadrul schimbului de 
vederi în probleme actu
ale ale vieții Internaționale, 
a fost reafirmată hotărîrea 
României și Cehoslovaciei 
de a acționa ș! în viitor 
pentru oprirea încordării 
internaționale, pentru re
luarea și continuarea po
liticii de destindere, de co
laborare și respect al in
dependenței naționale, pen. 
tru soluționarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a 
tuturor problemelor litigi
oase dintre state, pentru 
dezarmare, în primul rînd 
nucleară, pentru edificarea 
unei noi ordini economice 
internaționale.

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovă
rășească, de caldă priete
nie.

★
Tovarășul Lubomir Strou- 

gal, președintele Guvernu
lui R. S. Cehoslovace, l-a 
primit marți după-amiază 
pe tovarășul Ștefan An
drei

LONDRA 18 (Agerpres). 
Trei subiecte generale au 
figurat pe agenda convor
birilor desfășurate luni la 
Londra între președintele 
Franței, Francois Mitte- 
rand, și primul ministru al 
Marii Britanii, Margaret 
Thatcher: criza Malvine- 
lor, chestiunea spinoasă a 
contribuției britanice la 
bugetul CEE și pregătirea 
apropiatei reuniuni la ni- 

. , ve l înalt a principalelor 
șapte state occidentale in
dustrializate, de la Ver
sailles.

Chestiunile controversate 
privind Piața comună — 
relatează agențiile France 
Presse și Reuter —- au 
rămas la fel ca înaintea 
acestui nou dialog franco* 
britanic la nivel înalt, atît 
președintele Mitterand cît 
și premierul Thatcher men- 
ținîndu-și pozițiile anteri
oare. „Nu am ajuns la un 
acord la Londra asupra a- 
cestor probleme" — a de
clarat șeful statului fran
cez.

consideră că o pace glo
bală, trainică și durabilă 
în Orientul Mijlociu poate 
fi realizată numai prin re. 
tragerea israeliană din 
toate teritoriile arabe o- 
cupațe și prin recunoaște
rea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, in
clusiv de a-șl crea un stat 
propriu, independent. Co
municatul comun, dat pu
blicității la încheierea vi
zitei oficiale a președinte
lui Zambiei, Kenneth Ka- 
unda, în Kuweit, sublinia
ză hotărîrea celor două 
state de a sprijini cauza 
dreaptă a • poporului pa
lestinian și pe reprezen
tantul său legitim. Organi
zația pentru Eliberarea poate fi aplicat 
Palestinei,

LAGOS 18 (Agerpres). 
— Președintele Nigeriei, 
Shehu Shagari, l-a primit 
pe Sam Nujoma, președin
tele Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO), aflat în vizită 
la Lagos, informează agen
ția Reuter. Citînd declara
țiile unor oficialități nige- 
riene, agenția menționează 
că Sam Nujoma a prezen
tat poziția SWAPO în le
gătură cu recentele propu
neri ale' așa-numitulul 
„grup de contact" al țări
lor occidentale, precizînd 
că acceptarea acestor pro. 
puneri ăr însemna amîna- 
rea proclamării indepen
denței Namibiei și că nu 

sistemul
de vot propus de acestea,

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Întîlniri tîrzii; 
Unirea; Kagemusha, 
MI.

PETRILA: Bariera. 
LONEA î Șansa.
ANINOASA: Strada 

Petrovka 38,
VULCAN — Luceafă

rul : Călărețul electric.
LUPENI — Cultural: 

Fuga de acasă ; Munci
toresc : Olimpiada 40.

URICANI: întîlnirea 
lui Fabian Balint.

TV

16,00 Telex.
16,05 Admiterea

Reuniune a miniștrilor de externe
LUXEMBURG 18 (A-

gerpres). — întruniți la 
Luxemburg, miniștrii de 
externe ai țărilor CEE au 
luat în discuție, luni, con
troversata problemă a 
prelungirii sancțiunilor e- 
conomice adoptate împo
trivă Argentinei cu o lună 
în urmă, în contextul di
ferendului anglo-argenti- 

• nian privind Insulele Mal
vine (Falkland).

După discuții prelungite.

purtătorul 
. delegației 

nunțat că „cei zece* au de
cis prelungirea cu încă 
șapte zile a embargoului 
asupra importurilor lor 
provenind din Argentina.

Ulterior, miniștrii au
continuat discuțiile, abor- 
dînd problema reducerii 
contribuției britanice la 
bugetul „celor zece“. Parti- 
cipanții s-au despărțit fără** 
ă se fi pus de acord.

de cuvînt al 
britanice a a-

Evoluția conflictului 
argentiniano - britanic

NAȚIUNILE UNITE 18 
(Agerpres). — Secretarul 
general al ONU, Javier 
Perez de Cuellar, a anun
țat marți că negocierile 
sale în vederea reglemen
tării pașnice a conflictului 
argentiniano-britanic pri
vind Insulele Malvine 
(Falkland) au fost între
rupte pentru cel puțin 24 
de ore pentru a oferi Ar-

gentinei răgazul necesar de 
a analiza ultimele propu
neri ale Marii Britanii — 
relatează agențiile UPI și 
Reuter. El a adăugat că 
ambele părți sînt intere
sate în realizarea unei re
glementări pașnice a crizei 
și că speră să reia mier
curi consultările.

„Finlanda simte vîntnl rece 
al recesiunii mondiale"

☆
KUWEIT 18 (Agerpres).

> Kuweitul și Zambia

al țărilor CEE
La sfîrșitul reuniunii 

ministeriale, Pym a decla
rat că o nouă reuniune a 
miniștrilor de externe ai- 
țărilor membre ale Pieței 
comune va avea loc în pri
ma zi a săptămînii viitoa
re, la Bruxelles.

HELS1NKI 18 (Agerpres). 
— „După doi ani de rela
tive succese, în care s-a 
înregistrat un ritm înalt al 
creșterii economice. Finlan
da simte vîntul rece al 
recesiunii mondiale", scrie, 
într-un comentariu, agen
ția Reuter. Șomajul va 
crește în continuare anul 
acesta, deși finlandezii an
ticipează o grabnică redre
sare. Cifre publicate de 
Asociația băncilor din Fin
landa arată — potrivit

sursei citate — că Produ
sul Național Brut va spori 
cu 1—2 la sută în acest an, 
comparativ cu 7,6 la sută 
în 1979, cu 5 la sută în 
1980 și cu 0,5 la sută anul 
trecut. Rata șomajului a 
crescut de la 4,8 la sută 
în 1980 la 5,3 la sută anul 
trecut, așteptindu-se să a- 
tingă 6,7 la sută în 1982, 
Politica economică a Fin
landei din ultimii ani a 
fost orientată în combate
rea a doi adversari redu
tabili i inflația și șomajul.

_ ____ _ în 
treapta a
liceu (consultații)/* 
Șah.
Civica.
Tinere talente pe 
scena Festivalului 
de la Rîmnicu 
Vîlcea.
Mult e dulce și 
frumoasă limba 
ce-o vorbim. 

,, 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea 

nomică.
21,00 Film artistic 

„Buzduganul 
trei peceți". 
tea I.

22.30 Telejurnal.
22,45 în lumina reflec- 

toarelor cu ansam
blul de balet al 
Operei Române 
din Iași.

16,25
16,40
17,00

17,25

17,50

eco-
cu

Par-

președintele Comitetului 
Executiv al , Organizației

IN CURSUL LUNII A- 
PRILIE, prețurile cu amă
nuntul au crescut în Aus
tria cu 5,8 la sută — a 
anunțat Direcția centrală 
de statistică din Viena. 
Creșteri deosebite de pre
țuri s-au înregistrat la 
produsele alimentare.

CONFORM UNUI STU
DIU dat publicității de 
Universitatea statului Chi
le, în prezent șomajul a- 
fectează 18,4 la sută din ȚIONAR al mișcării pa- 
populația activă a țării, si- lestiniene „Al Fatah" s-a 

întrunit, luni; sub pre-

de- după 1976 — relatea
ză agenția France Presse.

POTRIVIT ULTIMULUI Pentru Eliberarea Palesti- 
STUDIU al Institutului 
național pentru locuințe 
din Bruxelles peste 3,9 
milioane de belgieni tră
iesc în căse necorespunza- 
toare, iar 1,3 milioane din
tre aceștia în adevărate 
cocioabe — informează 
agenția Associated Press. 
Populația Belgiei este de 
aproape 10 milioane. Stu
diul afirmă că 1 316 000 de 
locuințe se prezintă în 
condiții improprii pentru 
locuit.

CONSILIUL REVOLU-

populația activă a țării, si- 
tuîndu-se la nivelul cel 
mai ridicat din perioada ședinția lui Yasser Arafat,

nei — relatează agenția 
MEN. Cu acest prilej, au 
fost trecute în revistă ul
timele evoluții ale proble
mei palestiniene pe plan 
internațional — precizează 
agenția..

DIN INIȚIATIVA 
grup de oameni de 
progresiști din R. F. 
mania, la Osnabruk 
deschis, recent, o expoziție 
intitulată „Grafica împo
triva rachetelor". „Pentru 
noi, astăzi, nimic nu este 
mai important ca menți
nerea păcii" 
unui ziarist vest-german, 
graficianul Thomas Bul-

la 
cu 
în

unui 
artă 

Ger* 
s-a

POTRIVIT DATELOR 
OFICIALE publicate 
Washington, prețurile 
ridicata au crescut 
SUA, în luna aprilie, ta
medie cu 1 la sută, preci- 
zîndu-se însă că este vor
ba de o medie care nu 
poate ascunde faptul că 
prețurile la produsele ali
mentare au sporit, în in
tervalul de timp mențio
nat, cu 1,6 la sută, una 
dintre cele măi Inserate 
majorări lunare din Ulti
mul timp — transmite a- 
genția Associated Press.

a declarat,

a

Fotbal, divizia A

Jiul, înaintea unor confruntări dificile
Pauza survenită în cam

pionatul primei divizii, în 
vederea „testului sud-ame- 
rican" al naționalei, a gă
sit divizionara A din Va
lea Jiului într-o postură 
critică, pe ghinionistul loc 
13, cu doar 25 de puncte 
și golaveraj negativ (30-36), 
cu un minus palpabil în 
clasamentul adevărului. 
Gele șase partide, care au
mai rămas de disputat 
pînă la epuizarea minutu
lui 3 060, se anunță difi
cile, mai ales confruntă
rile pe teren propriu cu 
Steaua București și Uni
versitatea Craiova provoa
că îngrijorare. Cu astfel 
de motive de insatisfacție,

jucătorii Jiului au abordat 
scurta vacanță, în vederea 
eliminării carențelor din 
pregătirea fizică, tactică și 
morai-volitivă. Antrenorii 
Petre Libardi și Gogu 
Tonca au programat cîte 
două antrenamente zilnic ; 
joi s-a disputat un joc- 
școală în compania divizi
onarei B, Dacia Orăștie 
(3—3, în deplasare), sîm- 
bătă divizionarii A din 
Petroșani s-au confruntat 
cu propria formație de ti- 
neret-speranțe. Situația se 
complică insă dacă luăm 
în seamă faptul că Rusu,
Dină și Giurgiu vor sta 
pe tușă, datorită cartona
șelor galbene primite.

Mîine, Jiul susține o nouă 
întîlnire amicală, în tere
nul petroliștilor pioieșteni, 
pentru ca duminică, odată 
cu reluarea campionatului, 
să încerce să obțină un 
rezultat cît mai bun în 
deplasare, în fața comba
tantei bucureștene Sportul 
studențesc. Tentativa de a 
„survola" zona fierbinte 
a clasamentului se anunță 

. dificilă, dar e realizabilă.
Depinde însă de modul de 
mobilizare a întregului e- 
fectiv, cu condiția ca defi
ciențele sistemului de joc 
să fie cît mai curînd eli
minate. (V. ION). Y

C atractivă întrecere sportivă

Concurs de tir dotat cu 
„Cupa Pionierul**

La Lupeni a avut loc, 
duminică, un antrenant 
concurs , de tir dotat cu 
„Cupa Pionierul", organi
zat de Casa pionierilor și 
șoimilor patriei. Ia care a 
participat un mare număr 
de elevi din toate școlile 
orașului. Această_ atractivă 
întrecere sportivă, desfă
șurată pe echipe și indi
vidual, s-a încheiat cu 
următoarele rezultate: e- 
chipe — I Școala generală 
nr. 1 ; II Școala generală 
nr. 6; III-Școala generală 
nr. 2 ; individual (băieți) — 
I Boicz Marius (Școala ge

nerală, nr. 5) ; II Dumitru 
Ișpan (Școala generală 
nr. 1); III Durghinescu 
Cristian (Școala generală 
nr. 1) ; fete — I Reșu Ni- 
coleta (Școala generală nr. 
.1) ; II Costache Adriana 
(Școala generală nr. 1) ; 
JII Șandor Ghizela (Școa
la generală nr. 6). Manifes
tările sportive, împreună 
cu cele culturale, arată 
bogăția vieții pionierești 
in orașul nostru.

Cristina MUNTEAN», ' 
. elevă, clasa a VH-a A, 

subredacția „Cutezătorii" 
Lupeni

Handbal
Terenul de sport al 

Școlii generale nr. 5 din 
Petrila a găzduit zilele 
trecute întrecerile de hand
bal la nivelul localității, 
din cadrul , campionatului 
național rezervat echipe
lor școlare. Rezultatele 
meciurilor “disputate pînă 
acum atestă buna pregăti
re a reprezentativelor Șco
lii generale nr. 5 care au 
cîștigat toate întîlnirile 
atît la fete cît și la băieți.

La aceste meciuri s-au 
evidențiat jucătorii Auro
ra Anechitei, Camelia Ghi- 
onoiu. Carmen Szabo, 
Paula Luculescu și Teodo
ra Gheorghiu de la Școa
la gen. nr. 5 (antrenor 
prof. Gherasim Stoica), Si
mona Terlețki și Dana Ene 
de la Școala generală nr. 
2 (antrenor Andrei Con
stantin).
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