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PATRIA 
NE CERE

MAI MULT CĂRBUNE 
COCSIFICABIL!

„Avem create condițiile 
de realizare a sarcinilor 
la producția destinată 

siderurgiei"

a economiei reclamă 
puternică molibizare

Interviu cu Ioan BESSERMAN, 
inginerul șef al C.M.V.J.

— Nevoia acută de cocs
O 
a

tuturor posobilităților de 
care Valea Jiului dispu
ne in vederea creșterii 
producției de cărbune 
destinat siderurgici ro
mânești. Succint exprimat, 
care sint la ora actuală 
principalele resurse de 
cocs ale Văii ?

— Cărbune 
bil extrag 
Ic miniere Lupeni, 
câni, Bărbăteni și, 
parte, cariera C'împu lui 
Neag. Și prepa rația Co- 
roești livrează cărbune 
pentru cocs prin prelu. 
erarea cărbunilor bruți 
de la minele Vu! an, A- 
ninoasa și Paroșeni, iar 
preparația Petrila livrea
ză semicocs obținut din 
cărbuni dc Lonea, Petri
la și Dîlja. Se poate a. 
prccia deci că toate în
treprinderile miniere con
tribuie la ora actuală la 
realizarea producției pen
tru cocs.

— In ce mod se poate 
acționa pentru creșterea

la 
la

cccsifica- 
întrtprinderi- 

Uri.
în

producției livrate side- 
rurgiștilor ?

— Pe lingă eforturile 
ce se cer preparatorilor 
pentru a asigura o bună 
funcționare a utilajelor 
în scopul realizării recu
perărilor la cărbune spă
lat pentru cocs, se impu
ne o exigență mărită din 
partea mineri'or, de 
șefii de schimb pină
directorii dc unități, pen
tru aplicarea măsurilor 
stabilite în 'vederea îm
bunătățirii calității căr
bunelui brut. Pentru creș
terea producției destinată 
cocsificării această exi
gență se adresează îndeo
sebi eo" ceti vel or miniere 
de la Lupeni,' care înre
gistrează o depășire a 
conținutului de steril ad
mis cu peste G puncte, U- 
ricani — 5 punct. și
Bărbăteni — 2 puncte.
Nerea'izarea calității a
constituit cauza neînde- 
plinirii în ultimul timp a
interviu consemnat de

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

La invitația tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
vor efectua vizite oficiale în țara noastră

TOVARĂȘUL YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, 
SECRETAR GENERAL

AL C.C. AL P.I’.R. MONGOL
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre

tar genera] al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, tovarășul Yutnja- 
aghiin edenbal, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popu’ar Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongo e, va efectua, in fruntea unei 
delegații de partid și de stat a Republicii Populare 
Mongole, o vizită oficială de prietenie in Republica 
Socialistă România, la mijlocul lunii iunie a.c.

Cu planul pe
primul semestru realizat
. Scrtl,iul n td I M. Petrila \ Le. Vulcan

17 000 tone, suplimentar

Minerii sectorului II de 
la I.M. Petrila continuă și 
in această lună să extragă 
zi de zi din abataje 
plusuri 
le 900 
mentar 
acestei 
lat de 
se ridică la aproape 17 000 
tone de cărbune, ceea ce 
le-a permis acestor har
nici mineri să-și realizeze 
sarcinile de plan pe pri
mul semestru cu aproape 
o lună mai devreme.

Producția extrasă supli- 
mentar a fost obținută pe 
seama depășirii ritmice 
a productivității muncii în 
toate cele trei abataje ale 
sectorului care folosesc no
ua tehnologic de muncă cu 
tavan de rezistență, tehno
logie în care s-au specia
lizat formațiile conduse dc 
experimentații mineri Ale- 
xandru Lazov, Aurel Gri. 
gore și Năstase Apostu.

noi 
de cărbune. Cu ce
tone extrase supli, 
în primele zile ale 
luni, plusul cumu
la începutul anului

Depășiri la toți 
indicatorii

aiColectivul de oameni 
muncii de la întreprinde, 
rea de confecții Vulcan 
raportează realizarea sar
cinilor de plan pe primul 
semestru din acest an eu 
o lună mai devreme. Depă
șind productivitatea muncii 
cu 10 Ia sală pe primele 
5 luni, acest harnic colec
tiv a reușit să depășească 
sarcinile de plan la pro- 
ducția netă cu 1,5 milioane 
lei, iar la producția ____
cu peste 4,3 milioane Iei, 
^bținind astfel benefici i 
suplimentare de 2 milioane 
lei.

însemnate depășiri au 
fost realizate și la produc
ția destinată exportului, 
în primele cinei luni care 
au trecut din acest an au 
fost livrate în Uniunea So- 
vetieă 6 loturi de confecții 
cave însumează aproape 
70 000 bucăți, confecții la 
care nu au existat nici o 
reclamație sau refuz cali
tativ din partea partene- 
ru ui străin.
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HOSNI MUBARAK, 
PREȘEDINTELE 
R.A. EGIPT

La invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre. 
ședințele Republicii Socia. 
liste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii A- 
rabc Egipt, Mohamed Ilos. 
ni Mubarak, împreună cu 
doamna Suzanne Muba
rak, va efectua o scurtă 
vizită de prietenie in țara 
noastră, în prima parte a 
lunii iunie 1983.

Luna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive

Se amplifică seria acțiunilor
Pină duminică, 12 iunie, 

cind se va încheia Luna 
manifestărilor politico-i- 
deologice. cultural-edu
cative și sportive „Laudă 
omului muncii și creației 
sale", continuă scria ac
țiunilor organizate 
cluburi și case de 
ră, în întreprinderi 
tituții.

• Este in plină 
șurare Săptămîna 
ni'.or 
cultural-artistice și sporti
ve, ediția a IlI-a, inițiată 
și organizată de Consiliu! 
municipal al pionierilor 
in orașul Petroșani.

• Colectivul bibliote
cii municipale și-a propus 
pentru astăzi, la ora 15, 
la LP.S.R.U.E.E.M. Petro
șani, o întîlnire a mem
brilor cenac'ului literar 
„Panait Istiati" cu oame
nii muncii de la această 
întreprindere.

• La unitatea de pom
pieri, tot biblioteca mu
nicipală si-a programat o 
seară muzicală, consacra
tă compozitorului Ciprian

in 
cultu- 

și ins_

desfă- 
acțiu- 

politico-educativc,

Porumbescu, c.u prilejul 
comemorării a 100 de ani 
de la moartea acestuia.

• Comitetul orășenesc 
al femeilor din Lupeni 
își propune pentru astă- 
seară, la ora 18, în cadrul 
clubului „Femina" un 
simpozion pe tema „Fa
milia tînără — nucleul de 
bază al societății noastre 
socialiste". Simpozionul 
va fi urmat de o scară 
cultural-distractivă.

M Bl’JORESCL

Aspect dc muncă 
la întreprinderea 
confecții Vulcan, unita
te economică cu un a- 
port deosebit la realiza
rea planului pentru ex
port al municipiului nos
tru.

Pledoarie

spiritul 
de echipă
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Contribuția bogată a cercetătorilor 
la dezvoltarea și modernizarea mineritului 
la creșterea gradului de siguranță în subteran

Recenta sesiune de comu
nicări științifice organiza
tă la Centrul de cercetări 
pentru securitate minieră 
Petroșani, institut unic cu 
acest profil din țară, a 
fost consacrată unui do
meniu major al activității 
miniere — a celei carboni
fere în special. Relevantă 
în a1 est sens este și tema 
acestei manifestai' : „Pro
tecția muncii în exploată
rile miniere — rezultate și 
perspective".

O veritabilă manifesta
re științifică organizată în 
cadrul generos al Festiva
lului național „Cîntarea 
României", sesiunea a reu
nit nu mai puțin de 50 de 

ztătorilor 
referire

Sesiunea de 
comunicări de la 

C.C.S.M. Petroșani

ferit evenimentului un 
pronunțat caracter progra
matic, <■ >nstituindu-se in
tr-o modalitate concretă și 
eficientă de conlucrare a 

producția, 
prezentate 
corespon-

ale cerce 
toate cu 
practica produc- 

prezența 
lingă cadre din

lucrări 
centrului, 
strictă la 
tivă, iar 
roasă, pe 
alte institute cu profil mi
nier, a specialiștilor care 
desfășoară o activitate ne
mijlocită la mine' 
țară — în principal de la 
toate întreprinderile minie
re ale Văii Jiului —

nume-

din

a con-

cercetării cu 
Toate studii.e 
au ilustrat clar 
dența lor directă cu nece
sitățile actuale ale tehnicii 
și organizării muncii in 
subteran, ca o nouă dovadă 
a fundamentării științifice 
pe care C.C.S.M. Petro
șani o asigură deciziilor 
ce se iau în dezvoltarea 
impetuoasă și moderniza
rea industriei miniere ro
mânești și, de prim ordin, 
a celei carbonifere.

Dezbaterile fructuoase 
purtate pentru fiecare gen 
de activități abordate — 
aeraj, combaterea sau cap
tarea metanului și a pulbe
rilor, focuri endogene și 
incendii, electrosecuritate,

expozivi minieri, transport 
subteran, psihologia mun
cii, instruirea sau salvarea 
minieră etc. — au condus 
la precizarea si perfecțio
narea unor soluții care 
condiționează punerea în 
exploatare a noi capacități 
productive. promovarea 
progresului tehnic și a noi- 
lor tehnologii, pregătirea 
și slabi izarea forței de 
muncă. S-a insistat, de pil-

T. CÎMl’IANU

Șeful de schimb Constantin ' ortacul
Traian Muntean, din brigada condusă de Marin 

lovănel de la sec cirul VI al I M. Lonea. Ei discută cu 
maistrul minier Eugen Țiffd. l>r< bunele rezultate ob
ținute in schimbul încheiat.

In pag. a
Promptitudine și eficiența in desfășurarea unui 

comerț civilizat, la înălțimea exigențelor

(Continuare in pag. a 2-a)
Foto : șt. NEMECSEK

Șatzeci de lăcătuși 
electricieni. de la 

.l'.M. Petroșani asigură 
activitatea de 
nodestia lor 
•erbială ; unii 
n alte secții 
prinderii, cind este 
•oie de ei. trec 
inima" 

așa este numită 
le prelucrări la 

Odată alcătuit.
•ul de intervenții plea, 

că din biroul ingineru- 
ui Ghcorghe Dogaru, șe- 
ul serviciului C.T.C., la- 

boratoarc, service, direct 
a beneficiar, adică in 
nine'.e din Valea Jiului, 

Banat, Oltenia, sau Bi
hor, ba chiar colivia de 
a mina de sare din 
Slănic Moldova a fost 
nontată de meseriașii 
le la I.U.M.P.

— A fi la service, re. 
narea tinărul inginer 
Patru Dinu. înseamnă, 
n primul rind, a cu- 
loaște foarte bine mesc- 
ie. Să montezi, 
■hii închiși" 
mecanizate, 
transportoare, 
instalații mobile d 
forat. Și mai 
ceva. Sînt oameni 
noștri care au astfel 2— 
3 ani vechime in subte
ran și nu odată se află 
departe de familie. La 
montare, in condiții di
ficile, apar uneori pro
bleme, prototipul trebu
ie regindit in condiții 
de funcționare.

service, 
este pro- 

mu iiecsc 
ale intre- 

ne- 
pri n 

inirepi inderii. 
hala 
rece, 

e'.lect i-

i

3

„cu o- 
complexe 
combine, 

foreze, 
e per- 

est e 
de-ai

Ion VULPE

(t ont, in pag. a 2-a)
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Creșterea unui număr sporit 
de animale și onorarea 

contractelor încheiate cu statul
Contractările de animale 

ți produse animaliere, li
vrarea lor în termenul sta
bilit la fondul centralizat 
al statului constituie pro
bleme cu caracter perma
nent pentru Consiliul popu
lar al orașului Uricani. Ac
țiunea de contractare a 
demarat bine încă de la 
începutul anului și ea con
tinuă cu aceeași perseve
rență. La ea participă nu 
numai lucrătorii consiliu
lui popular, ci și deputății, 
în adunări ale cetățenilor 
s-au dezbătut în mod te
meinic avantajele pe care 
le au acei ce contractează 
animale și produse anima
liere, pentru a fi predate 
Ia fondul centralizat al

La nivelul consiliului 
popular se acționează în 
prezent pentru impulsio
narea contractărilor la a- 
cei indicatori unde există 
unele restanțe precum și 
livrarea la fondul centrali
zat al statului a unor pro
duse de calitate și în ter
menele prevăzute în con
tract. Fină în prezent, s-au 
predat 56 capete tineret 
bovin, 25 vite adulte, a- 
proape jumătate din canti
tatea de lapte de oaie con
tractată. în ceea ce privește 
contractările de animale și 
produse animaliere la ni
velul consiliului popular se 
privește în perspectivă. 
Deci se pune accent pe 
sporirea numărului de a-

(Urmare din pdp 7)

în prim-planul 
preocupărilor 

Consiliului popular 
Uricani

volumului planificat li 
producția netă de huilă 
cocsificabilă și creează gre
utăți în preparare, le
gat de recuperarea in căr
bune pentru cocs.

— Cerința expresă adre
sată minerilor de către se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, Ia Consfă
tuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. pe problemele in
dustriei și agriculturii este 
să acorde o atenție mai 
mare producției de cărbu
ne cocsificabil.

—- Se impune nu numai 
realizarea zilnică a sarci
nilor, ci și recuperarea res
tanțelor din primele luni, 
scop în care C.M.V.J. a ur
mărit crearea unor noi ca
pacități productive, în pa
ralel cu asigurarea înlocui
rii celor programate să ia
să din funcțiune. La LM. 
Lupeni, pentru a crește 
cantitatea de cărbune brut, 
urmează să intre în exploa
tare, începînd cu săptămî- 
na viitoare, în 6tratul 5, 
blocul IV un complex me
canizat. Se materializează, 
totodată, programul de o- 
colire a faliilor din stratul 
3, blocul II, sectorul II de

r

la aceeași mină. La I.M. 
Uricani atenția este îndrep
tată spre acțiunile desfă
șurate în panoul 9, stratele 
17—18, în vederea ridicării 
la capacitatea normală a 
abatajului dotat cu al doi. 
lea complex mecanizat de 
mare înălțime. Sînt supra
vegheate atent și lucrările 
din panoul 5, dotat, de a-

decada a IlI-a a panoului 
nr. 2, din stratul 13 se cre
ează posibilitatea atît a 
realizării cît și depășirii 
prevederilor de extracție.

Prin măsurile de bază 
la care ne-am referit a- 
vem create condițiile de 
realizare a sarcinilor la 
producția pentru cocs ale

Avem create condițiile 
de realizare a sarcinilor
semenea, cu complex de 
mare înălțime pentru a 
păstra continuitatea în ex
ploatare, în scopul elimi
nării posibilităților de sur
pare, cunoscînd faptul că 
acoperișul este friabil, 
cu microfalii în zona de 
exploatare, iar cea mai 
mică nerespectare a tehno
logiilor ar întrerupe ritmi
citatea extracției. Tot la 
Uricani se insistă pentru 
finalizarea, în decada a 
Il-a a lunii, a panoului din 
stratul 18, blocul III-nord. 
La mina Bărbăteni, prin 
intrarea în funcțiune în

acestei luni. Pentru mate
rializarea programelor sta
bilite în acest sens, condu
cerile întreprinderilor mi
niere trebuie să aplice mă
surile cele mai eficiente 
care se impun pentru asi
gurarea condițiilor tehni- 
co-materiale necesare bu
nei organizări a muncii și 
mobilizării formațiilor de 
lucru la îndeplinirea pro
priilor sarcini. în acest
context se cere urmărită 
prioritar pregătirea in
trării în funcțiune a noilor 
capacități. De asemenea, 
este obligatoriu un control

6tatului, pre
cum și contri
buția Pe care 
o aduc aceș
tia la o mai 
bună aprovi-
zionare a oamenilor mun
cii cu produse, la dezvol
tarea economiei noastre 
socialiste. Problema con
tractărilor a fost discutată 
în cadrul adunărilor orga
nizate cu crescătorii de a- 
nimale cu prilejul dezbate
rilor în care s-au prelucrat 
decrete ale Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și alte acte nor
mative privind dezvolta
rea zootehniei și stimula
rea lucrătorilor din 
domeniu.

Dar iată rezultatele 
vității desfășurate de 
siliul popular al 
Uricani cu privire la con
tractări. Pînă în prezent

X — X_ — —A- lea

ca-

acest

acti- 
Con- 

orașului

pete tineret bovin, 39 
pete bovine, 144 porcine, 
389 ovine. Cit privește pro
dusele animaliere s-au 
contractat 520 hectolitri 
lapte de vacă, 190 hecto
litri lapte de oaie și 5,8 
tone lină. Se cuvine sub. 
liniat faptul că planul de 
contractări la unii indica
tori a fost deja îndeplinit 
și chiar depășit. Ne referim 
la tineret bovin, lapte de

nimale, îmbu
nătățirea ra
sei ținînd cont 
de condițiile 
de climă
specifice Văii

Jiului. Se acționează cu 
responsabilitate pentru a- 
sigurarea hranei animale
lor. în perioada de vară 
baza furajeră o constituie 
pășunile alpine. Acesta a 
fost și motivul pentru care, 
în adunări la care au par
ticipat șefii de stînă 
crescători de animale, s-au 
purtat discuții cu privire 
la mai judicioasa reparti
zare a pășunilor alpine, 
mobilizarea tuturor țăra
nilor cu gospodării indivi
duale la curățirea și între
ținerea pajiștilor, precum 
șl sporirea cantităților de 
fin recoltat de pe finețe.

Prin îngrijirea și valori
ficarea deplină a pășunilor 
rvlj-iț i-lzx, a tavOnli-
rilor agricole cultivabile, 
prin sporirea numărului de 
animale și ameliorarea ra
sei lor, țăranii cu gospodă
rii individuale din raza o. 
rașului Uricani contribuie 
la autoaprovizionarea teri
torială, la bunăstarea fa
miliilor lor, a tuturor oa
menilor muncii, la înflori
rea patriei noastre socia
liste.

Și

oaie și lînă. D. CRIȘAN

\
\
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0 utecistă mode! pentru colegi
Rezultatele bune și foar

te bune obținute în ca
drul întrecerii uteciste 
fT.F.A. — „cea mai bună 
școală" de elevii liceului 
nostru ne-au prilejuit în 
repetate rînduri legitime 
satisfacții. In acest an, am 
avut 20 de elevi prezenți 
la faza națională a con
cursurilor pe discipline 
și meserii (record față de 
anii precedenți) care au 
reprezentat cu cinste tra
dițiile frumoase ale șco
lilor din Valea Jiului. 
Dincolo de acest rezultat, 
vom releva cu deosebire 
un faDt deocamdată sin
gular în șirul frumoase
lor preocupări ale uteciș- 
tilor din școala 
de a se pregăti 
muncă, pentru viață.

Utecistă Adriana Sufle- 
tu din clasa a IX-a C 
(diriginte prof. Ion Nișu- 
lescu) a reușit performan
ța de a obține premiul 
II la concursul de infor
matică (Timișoara 9—15 
mal) și mențiune la con
cursul de istorie (Tîrgo- 
riște 18—24 aprilie). Co
legii de clasă, de școală, 

o 
ambiția 

a

Crișan Hîndorean, 
Doană, partici-

noastră 
pentru

o cunosc, o admiră și 
respectă pentru 
și sîrguința de care 
dat dovadă.

Discutînd cu ca în ca
drul unei acțiuni tradițio
nale din liceu, desfășura-

tă sub gen, leul ..Din ex
periența noastră". ne-a 
mărturisit: „Faptul că am 
reprezentat la fazele na
ționale județul, munici
piul și liceul nostru, a 
însemnat pentru mine o 
mare cinste și o mare 
răspundere în același 
timp. Pentru a reuși să 
mă calific pe un loc frun
taș, a fost nevoie de foar
te multă muncă, nu nu
mai din partea mea, ci și 
din partea profesorilor. 
In viitor, sper să 
rezultate și mai 
pentru a spori prestigiul 
liceului în care învăț".

Alături de Adriana Su- 
fletu, evidențiem pe Ma
nuela Iuga, Maria Mar- 
cu, Sorin Mangu, Romana 
Simionescu, Bogdana Zam-

fir, 
A’atalia 
panți la faza națională, cu 
convingerea că toți acești 
uteciști vor constitui mo
dele pentru elevii liceu
lui nostru, pentru 
care în aceste zile se află 
în fața opțiunilor pentru 
prima treaptă de liceu.

După evaluarea rezul
tatelor obținute în acest 
an școlar în activitatea 
desfășurată la lecții, în 
cercuri, în cabinete și la
boratoare, preocupările 
comitetului nostru U.T.C., 
sub directa îndrumare a 
organizației de partid și 
cu sprijinul conducerii 
școlii, sînt orientate în pe
rioada care urmează spre 
cîteva priorități: intensi
ficarea acțiunilor de pre
gătire suplimentară a 
țevilor claselor a X-a 
a XII-a în 
menelar de 
bacalaureat 
pregătirea

cei

I

obțin 
bune

e-
Și 

vederea exa- 
tr captă, de

și admitere, 
convorbirilor 

recapitulative la învăță- 
mîntul politico-ideologic 
V.T.C., realizarea și de
pășirea planului econo
mic, organizarea unor ac
țiuni turlstico-sportive.

Oana ZAMFIR, 
responsabil cu activitatea 

social-profesională în 
comitetul U.T.C., Liceul 

de matematică-fizică 
Petroșani

riguros legat de respecta
rea tehnologiilor de lucru 
și, în mod deosebit, de 
respectarea normelor de 
protecție a muncii. Unită
țile miniere au colective 
bune de oameni, dispun 
de brigăzi de mineri omo
gene cărora trebuie să li 
se creeze cele mai favora
bile condiții de realizare și 
depășire a planului. Peste 
jumătate din producția mi
nelor Lupeni Și Uricani se 
extrage din abataje de 
mare capacitate, dotate cu 
tehnici de mare randa
ment. Pornind de la situa, 
țiile din ultimele săptă- 
mîni, se impune asigurarea 
întreținerii corespunzătoa
re a utilajelor, revizia și 
repararea lor de calitate 
pentru prevenirea opriri
lor. O atenție specială se 
cere acordată — ne refe. 
rim în special la Lupeni, 
Uricani și Bărbăteni, dar 
este valabil pentru toate 
celelalte întreprinderi —, 
funcționării traseelor de 
transport pe orizontală și 
verticală în scopul preveni
rii defecțiunilor și avari
ilor, desfășurării normale 
a transportului și evacuării 
ritmice a cantităților de 
cărbune extrase.

Contribuția 
cercetătorilor

Urmare din pag. I)

dă, pentru lămurirea unor 
probleme concrete ridicate 
de comunicările prezentate, 
în același cadru, privind 
munca de perspectivă a 
cercetătorilor centrului din 
Petroșani, în colaborare cu 
practicienii din producție, 
s-a subliniat necesitatea 
abordării și aprofundării 
unor teme științifice care 
necesită cercetare și rezol
vare în perspectiva crește
rii continue a producției 
de cărbune, de alte subs
tanțe minerale utile.

Odată cu sublinierea bo
găției referatelor prezenta
te, s-a evidențiat cerința 
asimilării și implementării 
rapide a tu'uror cercetă
rilor în procesele nemijlo- 
cite de extracție, astfel în. 
cît rezultatele și concluzi
ile studiilor să ajungă i- 
mediat la sectoarele pro
ductive, soluțiile găsite să 
fie generalizate în activita
tea concretă, în scopul creș
terii producției și producti. 
vității muncii în subteran, 
a gradului de siguranță a 
muncii minerilor.

I I

< o LA MINA PETRILA 
| a luat amploare vînza-

. rea cărților social-politi- 
ce, tehnice și de beletris
tică. După cum am mai 
informat, inițiativa a a- 
parținut conducerii secto
rului de investiții, care în 
prima lună a realizat o 
desfacere de peste 2000 
lei. în următoarea, va
loarea cărților cumpărate 
de mineri a depășit 5000 
de lei.

• MODERNIZĂRI. Bri
gada de muncitori condu. 

| să de Ștefan Gheorghe, 

ju-
po- 

e- 
lu-

a
Is-

Pînă 
plom- 
treacă

din cadru] Direcției 
dețene de drumuri și 
duri, șantierul Hațeg, 
xecută în aceste zile 
crări de modernizare 
drumului județean 
croni — Aninoasa. 
acum s-au efectuat 
bări, urmînd să se
la aplicarea covorului as- 
faltic și executarea unor 
ziduri de sprijin pe o 
distanță de 250 m. (T.S.)

• ÎNCĂ UN CEAS PU. 
BLIC a fost oferit orașu
lui Petroșani de către i- 
nimosul ceasornicar Dece" 
bal Mitrache. încadrat

In î-îndu] crescătorilor 
de animale din Cîmpu 
lui Neag, Paraschiva și 
Vasile Ianc se situează 
pe loc de frunte în ce
ea co privește numărul 
de animale din gospodă
ria proprie precum și 
contractele încheiate cu 
statul.

Foto : Șt. NEMECSEK 

lingă

într-o simbolică lampă 
de miner, ceasul este ex
pus în scuarul de 
C.M.V.J.

I
I

DE 
cadrul 
de la 

utilaj

• LABORATOR 
METROLOGIE. în 
serviciului „C.T.C. 
întreprinderea de 
minier din Petroșani s-a 
înființat de curînd un nou 
laborator de metrologie, 
dotat cu aparatură de î- 
naltă tehnicitate, (T.S.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ

(Urmare din pag. 1)

II

Un exemplu concret, pri
mi combină de abataj ma- 
nileita fenomenul de în 
calzii e a uleiului. Soluția a 
fost repede găsită — mări
rea rezervorului cu 50 l și 
adoptarea sistemului de ră
cire cu apă. Soluție gîndi- 
tă de inginerii Francisc E- ' 
lekes, Petru Dinu, de Vio
rel Livadaru ; la alte utila
je și-au adus obolul gîndi- 
rii tehnice frații Gavrilă 
și Mihai Boroș, Zoltan 
Benke. Fără complexe în 
fața... complexelor meca
nizate, se află Ștefan Gyu- 
la, Ștefan Stoica, Marton 
Mezso, la combine se ara
tă destoinici Mihai Savi, 
Dănuț Liteanu, Viorel Șoi- 
man, Alexandru Căpățină.

Uneori intervin avarii 
cidentale, cum a fost 
Horești, cînd combina 
se adapta complexului, 
astfel de cazuri, intr-un 
mirabil spirit de echipă, 
inginerii, maiștrii, lăcătu
șii și electricienii „uită" de 
program, muncesc în șuturi 
prelungite. La Cerna s-au 
aflat într-o asemenea si
tuație șase zile nonstop. 
Intîmplări de acest fel pot 
să-ți istorisească sing. Iosif 
Bodescu, maiștrii Mircea 

ac- 
la 

nu 
in 

qd-

Andronache și Gheorghe 
Zvîncă, lăcătușii Romulus 
Laza, Ilie Toloiu și mulți 
alții; cînd îi întrebi ce a 
fost acolo, îți răspund că a 
fost nevoie de muncă.

— A, da, am stat cîteva 
șuturi în subteran, își a- 
mintește inginerul Dinu, 
dar combina a funcționat
Ullllllllllllllll/llllllllllllllir

Pledoarie 
pentru spiritul 

de echipă
tă-
era

ale

cum trebuie, ba chiar a 
iat mai devreme decît 
programat.

Echipele service
I.U.M.P. mai au o misiu
ne importantă în subteran 
— montînd utilajul, îi fa
miliarizează pe ce-i ce îl 
vor mînui cu noutățile teh
nice, execută împreună 
programul de reparații 
revizii, ba chiar dau 
bune, esențială însă 
zestrea de cunoștințe 
nice pe care o oferă celor 
care ‘rebuie să devină mi- 
neri-tehnicieni. . ____

Și 
căr- 
este 
teh-

— Dacă îți cunoști bine 
meseria, subliniază ingine
rul Gheorghe Dogaru, da
că trăiești conștiința dato
riei împlinite și spiritul de 
echipă, nu se pun proble
me. In fond, întotdeauna 
un bun meseriaș de-al nos
tru este un „dascăl" bun 
pentru mineri.

Relevînd modestia, dar 
și ambiția colectivului ser
vice, trebuie să ținem sea
ma că întîmpină destule 
greutăți, pe care acești oa
meni bravi le rezolvă cu 
pricepere și dîrzenie. A
monta pentru prima oară 
un utilaj, a-l face să func
ționeze la parametri pro
iectați — iată o misiune 
responsabilă, care nu ad
mite derogări profesionale 
sau de conștiință. Uneori 
meseria lor ni se pare si
milară cu a constructorilor 
și piloților de încercare, fi
indcă, după plecarea lor, 
exploatarea cărbunelui tre
buie să se desfășoare în 
siguranță, fără probleme. 
Iată de ce, modestia lor ni 
se pare un admirabil imn 
închinat spiritului de echi. 
pă, prestigiului întreprin
derii, pe care-l împodobesc 
cu noi lauri, în timpul ac
tivității desfășurate în mul
te din bazinele carbonifere 
ale țării.
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' La întreprinderea comercială de stat mixtă Lupeni j

i Promptitudine și eficiență in desfășurarea unui ! 
i comerț civilizat, la înălțimea exigențelor ț

I.C.S. Mixtă Lupeni, iată o întreprin
dere din Valea Jiului, in care bărbații 
sînt in minoritate, doar 54, față de 582 
de femei. Aceste vrednice fiice și soții de 
mineri, preparatori, ale altor oameni ai 
muncii din Lupeni și Uricani își etalea
ză calități de bune gospodine, de exce
lente organizatoare ale rețelei comercia
le, promptitudinea și buna servire au 
devenit, deja însemnele blazonului între
prinderii. Pe această temă, interlocutor 
ne este o tinără femeie, economista Ele
na Ștefan, directoarea întreprinderii.

— Pentru că vorbim de tinerețea co
lectivului nostru, de acest atribut se 
bucură și întreprinderea, care a luat fi
ință cu puțini ani în urmă, la indicația 
secretarului general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, pentru a 
se îmbunătăți aprovizionarea minerilor 
și a celorlalți oameni ai muncii din Va
lea noastră. De la an la an însă, între
prinderea și-a mărit continuu volumul 
desfacerilor și a sporit și modernizat 
zestrea edilitară.

— Să luăm de pildă — intervine con
tabila șefă Maria Oprescu — volumul 
desfacerilor în primul trimestru al ani

lor 1982—1983, care este superior în a- 
cest an cu 14 000 000 lei.

La depășirea indicatorilor de plan, 
întregul colectiv își aduce contribuția, 
dar, remarcă Rafila Furdui, șefa birou
lui plan, organizarea muncii și personal, 
există unele unități care se remarcă în 
mod deosebit, care și-au cîștigat deja 
un binemeritat renume de ospitaliere 
vaduri comerciale.

— în domeniul alimentar aș aminti 
colectivele magazinelor nr. 290 (șefă, 
Margareta Max) 280 (Elena Pavelonesc), 
268 (Minerva Medrea), 261 (Lucreția Don- 
ciu). In sectorul industrial, în „topul'' 
întrecerii socialiste conduc unitățile nr. 
389 (Cosmetice, Angelica Vass), 331 (Țe
sături, Elvira Iancu), 335 (Radio-TV, Ma
ria Cornea), iar din cadrul alimentației 
publice se remarcă în primul rînd, co
lectivele laboratoarelor de preparate de 
cofetărie și patiserie (Rozalia Toth) și 
preparate reci (Iuliana Nagy), apoi ale 
cofetăriilor nr. 182 (Iuliana Bogdan) și 
121 (Andronic Văgăun), ale unităților nr. 
168 („Păltiniș", Ion Mojoatcă), 172 ( .Re

tezat", Gheorghe Fiera) și 146 („Cina", 
Maria Popa). Instantaneu din noul 

Elena Mladin), deschis
și modernul magazin cu articole de menaj (șef unitate 
în noul centru civic al orașului Lupeni.

Beneficii, dar și 
prestigiu

Scurt și elocvent
• Unitatea 370, „Menaj", 

de la parterul blocului 8, 
din cartierul Bărbăteni, 
la zi, plus 430 000 lei. Co
lectivul condus de Elena 
Mladin este compus din 
Geta Guțu, Elisabeta Mar
ton, Floarea Boțan, Roza
lia Porazita, Maria Ionete.

• Cofetăria „Bulevard" 
(șef unitate, Andronic Vă
găun) a realizat, de la în
ceputul anului vînzări su
plimentare în valoare de 
280 000 lei. Lucrători co
merciali : Anuța Lungu, 
Maria Suciu, Aurica A- 
postolache, Adriana Min- 
drean.

• Restaurantul „Cina" 
— o firmă cu renume în 
orașul Lupeni. Numai la 
producția proprie, de la 
începutul anului s-au rea
lizat 120 000 lei, încasări 
suplimentare. Ioana Iacob, 
I'ona Sass, Eugenia To’.ea, 
Maria Fizeșan, Ecaterina 
Panțîru, Florica Ion, Le- 
nuța Zbora, Aurica Zgu
ra, Maria Cîmpean sînt, a- 
lături de șefii de unitate 
Maria Popa și Gheorghe 
Dochițiu, cîțiva dintre rea
lizatorii acestor rezultate 
meritorii.

Pagină realizată de 
Ion VULPE și 

Mircea BUJORESCU

,i -

Cel mai marc magazin 
alimentar din orașul 
Lupeni, situat în zona 
noului centru civic (șefi 
unitate Margareta Max 
și Constantin Ionașcu).

Foto : N. ȘTEFAN

Răspuns
la o întrebare

Intr-o broșură, editată 
recent de Consiliul mu
nicipal al sindicatelor și 
dedicată fruntașilor în 
produefie din municipiul 
nostru, la loc de cinste 
se află fotografiile unor 
oameni ai muncii de la 
I.C.S. Mixtă Lupeni. Este 
vorba despre colectivul u- 
nității nr. 353 chimicale 
care în anul trecut a 
cîștigat primul loc în în
trecerea socialistă, depă
șind planul de desfaceri 
cu 32 la sută. De aseme
nea, între fruntașii anului 
1982 se află lucrătorii bu
fetului nr. 172 și labora
torului de preparate reci. 
Stimulați de rezultatele 
întrecerii socialiste, lu
crătorii comerciali din 
Lupeni și Uricani și-au 
concretizat contribuția la 
depășirea sarcinilor de

De un sfert de veac, Ro. 
zalia Toth, șefa laboratoru
lui de preparate de cofe
tărie și patiserie din Lu
peni, și-a cîștigat prestigiul 
de neîntrecută în meserie, 
împreună eu alto 15 fote 
asigură prepararea produ
selor „dulci" pentru vestul 
Văii Jiului.

— în rețetarul nostru 
există o gamă sortimenta
lă diversă — peste 50 de 
feluri de prăjituri și 25 de 
produse de patiserie, la 
care se adaugă sortimen
tele de bombonerie. Fetele 
noastre sînt mai tinere, dar 
tot așa de pricepute în me
serie. Mă refer la Olga 
Pop, Elena Sarosi, Maria 
Sarea, Floarea Eftimoiu, 
Adela Moldovan, Viorica 
Berinda și la celelalte.

Cît de apetisante 6înt 
produsele laboratorului? O 
singură cifră este edifica
toare — în fiecare trimes.

plan și în primele cinci 
luni ale acestui an. Com
petiția profesională ore 
darul de a impune desfă
șurarea unui comerț ci
vilizat, la nivelul exigen
țelor, of erind oamenilor 
muncii produse ele calita
te, asigurîndu-se o apro
vizionare ritmică și o 
servire ireproșabilă. A- 
cestea sînt de fapt obiec
tivele calitative pe care 
și le-a propus să le res
pecte întregul colectiv, 
cei mai buni vor trăi sa
tisfacția de a fi eviden- 
țiați. Așadar, cei aproape 
700 de lucrători comer
ciali din Lupeni și Uri
cani vor căuta să răs
pundă prin faptele lor de 
muncă, la întrebarea : 
cine vor fi fruntașii în 
întrecerea socialistă pe a- 
nul 1983 ? 

tru, planul desfacerilor este 
depășit în medie cu 150 000 
lei.

De fapt, orientarea spre 
desfacerea produselor pro
prii constituie o permanen
tă Ia nivelul întreeii 
troprinderi, în acest sens, 
laboratorul de preparate 
reci și-a cîștigat prestigiul 
de „uzină culinară". Sub 
îndrumarea neîntrecutei 
bucătărese Iuliana Nagy, 
se pregătesc preparate și 
semipreparate tip „gospo
dina", care pot fi procura
te din unitățile de alimen
tație publică, ca și din ma
gazinele alimentare cu au. 
toservire. în această direc
ție, semnificativ este și 
dialogul cu lucrătoarea 
gestionară Elena Andrei, 
ca, de la restaurantul „Păl
tiniș" din Uricani.

— înainte lucram la un 
bufet, „Crișul", care a fost 
demolat. Vindeam mai mult 
„tării". în ultimul timp 
ne-am axat pe produsele 
culinare proprii ; în moder
na unitate de agrement 
din noul cartier Bucura 
vom avea prilejul să ne 
dovedim măiestria culinară 
în fața oamenilor muncii 
ieșiți la „iarbă verde". în 
beneficiul lor, dar și al în
treprinderii.

| Principalul imperativ- j
• intrarea în funcțiune »

a noilor spatii
| Marile transformări
■ survenite în peisajul cita- 
| din din vechiul centru
■ mineresc au impus muta- I țll ocrniil/luu bl v v ol tu cxill- 
• plasarea noilor spații co- 
I merciale. Au fost date în

I folosință spații noi, la par
terul blocului 8, din car- 

I tierul Bărbăteni, spații 
• care însumează peste 1300 
Imp. Noul complex cu.

prinde un magazin ali- 
■ mentar cu autoservire, 
' care ocupă peste 600 mp. 
IAici lucrează cu pricepe

rea și competența deja 
| cunoscute în I.C.S. Mixtă 
I Lupeni ca și în rîndul

cetățenilor, responsabilii 
de unitate Constantin Io-

I nașcu și Margareta Max.
1 Complexul mai cuprinde 
II un magazin de menaj cu 

autoservire care se întin- 
, de pe 335 mp, cofetăria 

„Bulevard" și o parfume.
| rie.

IS-a dat în folosință, de 
asemenea, o cantină-res_ 
taurant de 200 locuri, ca

re asigură zilnic peste 
600 porții de mîncare. 
în perspectivă, se vor 
deschide noi magazine la 

I parterul blocului 5, din 
același cartier. Comple
xul de la parterul blocu- 

Ilui 5 va cuprinde maga
zine fcro-metal, confecții, 

I sport, încălțăminte, un 
centru de desfacere a 

, cărnii. Alături, la parte

rul blocului -I, urmează ’ 
să se deschidă un maga- I 
zin specializat în desfa- I 
cerca confecțiilor nentru ' îmi uuji, iemei șl copii.

în cartierul Vîscoza • 
prinde contur un nou I 
complex de alimentație | 
publică. Noul complex I 
va ocupa spații de peste 
1700 mp și va cuprinde I 
un restaurant de catego- l 
ria I cu 150 locuri o bra
serie cu terasă (de aproa- I 
pe 200 locuri), o cofetărie I 
cu laborator propriu, o I 
unitate „Gospodina". Lu
crările sînt într-un stadiu I 
avansat.

în orașul Uricani, la I 
parterul blocului 19, din I 
cartierul Bucura se vor | 
deschide o unitate fero_ i 
metal, un centru de pîine I 
și lapte, o tutungerie. Un | 
nou complex comercial I 
se va deschide „în pers- | 
pectivă", la Cîmpu Iul . 
Neag. Acesta va cuprinde I 
un magazin industrial, o J 
alimentară și un bufet.

Pentru trimestrele III i 
și IV din. acest an sînt I 
prevăzute lucrări de a- 
menajare în piața agro. I 
alimentară, pentru un ■ 
magazin de prezentare a | 
mobilei, deschiderea lit- ■ 
crărilor la un magazin I 
universal cu peste 6200 I 
mp și ale unui magazin I 
general la Uricani, cu a. f 
proape 3000 mp.

Aspect din 
cadrul labo
ratorului de 
preparate 

dulci, unita
te a I.C.S. 
Mixtă Lu
peni.

Foto :
Ștefan

Nemecsc1'

.

ț
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ACTUALiMTEA iH LU/Mt
CONFERINȚA UNCTAD »Schimb de mesaje intre 

președintele României și președintele 
Preiidiu'ui R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 7 (Agerpres). 
I.a Belgrad a avut loc un 
schimb de mesaje intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So. 
cialiste România, și Mika 
Șpi iaR, președintele Pre- 
zidiului Republicii Socialis- 
t ■ Federative Iugoslavia.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului Mi. 
ka Șpiliak și Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia un cald 
salut și cele mai bune u- 
rări, iar popoarelor Iugo
slaviei vecine și prietene 
noi succese în construcția 
societății socialiste bazate 
pe autoconducere.

Mulțumind, tovarășul Mi. 
ka Șpiliak a rugat să se 
transmită tovarășului

V IZITA MINISTRULUI DE EXTERNE 
AL ROMÂNIEI ÎN IRAN

TEHERAN 7 (Agerpres). 
La 7 iunie a început la 
Teheran vizita oficială a 
tovarășului Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste 
România, la invitația mi
nistrului iranian al aface
rilor externe, Aii Akbar 
Velayati.

în aceeași zi, au început 
convorbirile oficiale intre 
cei doi miniștri de externe, 
consacrate examinării sta
diului actual al raporturi
uiiiiiiiifiiru/iiiiiii/iiiifiiiiiliiliiiliiiiillii/ililil/ntiiliillilliliiiiiiiiliiiiiiiHiiiiiiiinitiib  iirntimiiruuuiirmiiiluiiHHHIll.

slPlolȘlv___ /V____//.

Reprezentativa minerilor din Aninoasa 
poate mai mult

MINERUL ANINOASA 
— VICTORIA CALAN 2—0 
(1—0). Startul întîrziat al 
minerilor a permis unspre- 
zccclui de la Victoria Că- 
lan să aibă inițiativa în 
primele 25 de minute cînd 
aceștia 6-au apărat exact, 
au pasat foarte bine la 
mijlocul terenului și au 
combinat inteligent în zona 
de finalizare unde Miatov 
min. 15, Radu min. 16 și 
Matula min. 17 au avut po. 
sibilitatea realizării golului, 
„Gheața" se sparge în min. 
27 ; Cornel Dumitraș infil
trat pe aripa stingă, trece 
în dribling prelungit de 
Bujor, Mravușca și Tode- 
rici pasează pînă la Guran 
care deschide scorul. Im
pulsionată do gol formația 

Nicolae Ceaușescu din par
tea sa și a Prezidiului Re
publicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, cele mai 
calde urări de sănătate și 
succes in activitatea pe 
care o desfășoară în frun
tea partidului și 6tatului, 
iar poporului român prie
ten, noi victorii în construi
rea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in 
România.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Mika 
Șpiliak a tovarășului Du
mitru Popa, care și-a pre. 
zentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socia
liste România în Republica 
Socialistă Federativă Iugo
slavia.

lor bilaterale pc plan po
litic, economie, cultural și 
în alte domenii de interes 
comun, precum și identifi
cării de noi căi și mijloace 
pentru amplificarea acesto- 
ra în viitor, în interesul 
popoarelor român și ira
nian de dezvoltare liberă, 
independentă.

In aceeași zi, ministrul 
român a fost primit de 
primul ministru al guver
nului Republicii Islamice 
Iran, Mir Hussein Moussavi.

K1/

gazdă devine mai incisivă 
izbutind să construiască ac
țiuni mult mai consistente 
în careul advers unde Săt
măreanu (min. 30), Hădă- 
rean (min. 31) și Dozsa 
(min. 43) au ocazia să mă
rească avantajul. După 
pauză, jocul oaspeților pier- 
de din tenacitate, localni
cii au multe momente bu
ne, au faze clare de gol 
create de Sătmăreanu (min. 
50), Ilădărean (min. 55) și 
Alecu (min. 57) la poarta 
lui Rus. Plusul de insis
tență în ofensivă al gazde
lor se conturează însă pe 
tabela de marcaj abia în 
min. 65, cînd Sătmăreanu 
trimite în adîncime spre 
noul introdus în teren — 
Gorcea care ridică scorul

începerea 
dezbaterilor generale

BELGRAD 7 — Trimisul 
Agerpres, Ilie Șerbănescu, 
transmite : Marți, au înce
put dezbaterile generale 
din cadrul celei de-a Vl-a 
Conferințe a Națiunilor U- 
nite pentru Comerț si Dez
voltare (UNCTAD—VI).

în discursul 6ău, secreta
rul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a 
declarat: Situația actuală 
nu necesită formularea di
feritelor poziții, ci inițiati
ve utile care să ducă la 
acțiuni.

Interdependența dintre 
Nord și Sud nu numai că a 
crescut dar, în ultimul 
timp, a ajuns pe prim plan. 
Fără îndoială această inter
dependență va spori în con
tinuare. Este necesar să 
se soluționeze problema 
capacității țărilor în curs 
de dezvoltare de a-și ram
bursa în mod ritmic din 
propriul venit obligațiile 
în ce privește datoriile lor 
externe tot mai mari".

Cu privire la sarcinile 
concrete ale sesiunii 
UNCTAD de ia Belgrad, 
secretarul general al O.N.U. 
a subliniat : Primul impe
rativ îl constituie măsurile 
urgente pentru oprirea di
minuării ritmului activită
ții economice în țările în 
curs de dezvoltare.

Al doi’ea imperativ este 
ca aceste măsuri să fie în. 
treprinse ca parte compo
nentă a eforturilor vizînd 
relansarea economiei ' glo
bale.

A T
y

la 2—0. Situațiile de gol 
ale minerilor devin pmă in 
final din ce în ce mai cla
re, dar Mag in min. 75. 
Sătmăreanu min. 82 și Gor
cea min. 85 le irosesc.

în seria a 9-a a diviziei 
C de fotbal în partea de 
jos a clasamentului apele 
s-au limpezit înainte cu 
mult de etapa a XXX-a, 
dar fotbaliștii din Aninoa
sa pot și trebuie 6ă-și pro
pună pentru viitor un o- 
biectiv mai îndrăzneț. Bu
na evoluție a lui Dobrescu, 
Mag, Pocșan, Dumitraș, Iîă- 
dărean și Sătmăreanu întă
rește convingerea în reu
șitele viitoare.

Teodor TRII A

Activități ale 
reprezentantului 
țării noastre

BELGRAD 7 — Trimisul 
Agerpres, Ilie Șerbănescu 
transmite ; Reprezentantul 
personal al președintelui 
Republicii Socialiste Roma, 
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cea de-a Vl-a 
sesiune a Conferinței Na. 
țiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare 
(UNCTAD), tovarășul Ma
nea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, conducătorul delega
ției țării noastre la sesiu
ne, a avut o întrevedere cu 
tovarășul Vidoie Jarko- 
vici, vicepreședinte al Pre
zidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia.

Au fost abordate aspecte 
privind continua dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două 
țări, precum și probleme 
actuale ale situației politi
ce și economice internațio
nale.

*
Tovarășul Manea Mă

nescu, a avut convorbiri cu 
Lazar Moisov, președintele 
sesiunii, secretar federal 
pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, Javier Pe
rez de Cuellar, secretarul 
general al O.N.U., Gamani 
Corea, secretar general al 
UNCTAD, în probleme a_ 
flate pe ordinea de zi a 
reuniunii.

Campionatul județean 
de fotbal

Surpriză plăcută 
la Pui

MĂGURA PUI — AUTO. 
BUZUL PETROȘANI 3—4 
(0—1). Oaspeții au 
început în forță partida și 
reușesc în min. 9 să des
chidă scorul prin Schmidt.

Repriza a doua a fost 
mult mai disputată și pal- 
pitantă prin evoluția sco
rului. Astfel, în min. 60. 
gazdele egalează printr-uil 
li m imaginar, dictat dc 
arbitru. Cinci minute mai 
tîrziu, gazdele mai punc
tează odată luînd conduce
rea prin golul înscris de 
Girzu. Gazdele nu apucă 
să savureze golul căci, pe 
contraatac, oaspeții reușesc 
egalarea prin autogolul lui 
Bîlteanu.

Ultimele minute aparțin 
oaspeților care mai înscriu 
două goluri prin Schmidt 
(min. 69) și Ianoși (min. 
89, din 11 m). cel mai bun 
de pe teren. Gazdele reu
șesc și ele un gol prin a- 
ceiași Girzu, dar oaspeții 
au confirmat încă o dată 
finalul bun de campionat.

La juniori, 0—3.
Ghcorghe CÎȘLARIU

AGENDĂ
Potrivit structurii actua

lului an școlar, primii e- 
levi care vor încheia cursu
rile, la 14 iunie, sînt cei 
din clasele a XII-a — 
cursuri de zi — și din cla
sele a XllI-a — cursuri se
rale. După ce se vor des
părți, în cadru festiv, de 
colegi și profesori, ei se 
vor pregăti prin studiu in
dividual și meditații colec
tive, în licee, pentru susți
nerea bacalaureatului, care 
se va desfășura intre 21 și 
30 iunie.

La 18 iunie va lua sfîrșit 
cel de-al treilea trimestru 
școlar pentru absolvenții 
claselor a VIII-a. în in
tervalul 19—25 al aceleiași 
luni, se vor depune fișele 
de înscriere în clasa a 
IX-a de liceu, unde admi
terea se va face fără con
curs. De reținut că cei ce 
vor dori să urmeze licee 
de marină pedagogice, de 
muzică, arte plastice și de- 
corațiuni, de coregrafie vor 
susține probe de aptitu
dini între 21 și 26 iunie 
1983, indiferent dc numă. 
rul candidaților înscriși. De 
asemenea, în liceele în ca
re numărul tinerilor ce vor 
solicita înscrierea va fi mai 
mare decît al locurilor pla
nificate vor avea loc probe 
de verificare a cunoștințe
lor, între 2 și 4 iulie, cons- 
tînd în două lucrări scrise 
— la limba și literatura ro
mână și matematică — din 
materia clasei a VIII-a. în 
ansamblul măsurilor între
prinse, de relevat faptul că 
pentru c*i peste 430 000 e-

I
I
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I
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Nimic nou pe 
frontul de vest ; Unirea: 
Ordin, nu deschideți fo. 
cui.

PETRILA : Un echipaj 
pentru Singapore.

LONEA : Mașina zbu
rătoare.

ANINOASA : Ultima
cursă.

VULCAN — Luceafărul: 
Valentina.

LUPENI — Cultural : 
Raidul vărgat.

LTRICANI : Zbor mor
tal.

TV.

16,00 Telex.
16,05. Consultații în spri

jinul învățămîntu
lui politico-ideolo

întreprinderea 
„Vîscoza“ Lupenl
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ:

S doi zidari

■ doi instalatori sanitari categoria 3—5
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea 57/1974.
Relații suplimentare se pot obține de la 

biroul OPIR al unității.

Mica publicitate

ȘCOLARĂ
levi ai claselor respective, 
din acest an, Ministerul E- 
ducațici și învățămîntului 
și consiliile populare jude
țene au extins rețeaua cla. 
selor a IX-a, în orașe și 
în mediul rural.

în continuare, la 25 iu
nie, vor încheia anul de 
învățămînt elevii claselor
I— VII. Apoi, pe data de 
30 iunie, urmează cei ai 
claselor a X-a — cursuri 
de zi și serale —, cei din 
primul an al școlilor profe
sionale profilate pe mese
rii a căror dobîndire nece-' 
sită un an, precum și cei 
ai școlilor de maiștri — 
cursuri serale. între 9 și
14 iulie se va organiza con
cursul pentru treapta a
II- a liceală, învățămînt de 
zi sau seral. Ca și în anii 
precedenți, la acest con
curs — pentru învățămîn- 
tul de zi — vor participa 
numai absolvenții promo/ 
ției 1983, care nu vor de
păși vîrsta de 19 ani pînă 
la 15 septembrie. Ceilalți 
vor avea la dispoziție învă- 
țămîntul seral, învățămînt 
care s-a extins în 1983, cu 
cîteva mii de locuri. Con
comitent, crește treptat 
numărul claselor serale 
care vor funcționa potrivit 
turelor existente în între- 
prinderi industriale.

La clasele a IX-a și a
XI- a, cursuri de zi și sera
le, precum și Ia clasele a
XII- a, cursuri serale, anul 
de studii se va încheia la
15 iulie.

(AGERPRES)

gic. Participarea ma. | 
selor la conducere— I 
expresie a superiori.
tății societății noas- | 
tre socialiste.

16.25 Viața culturală.
16.50 Tragerea pronoex- 

pres.
17,00 Universul femeilor.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo- I 

mică.
20.25 Știința în avangar

da progresului so
cial — documentar.

20.35 Columne ale istoriei
— Azi, municipiul 
Brașov.

20.50 Melodii și interpreți. 
21,00 Stop-cadru pe mapa- _

mond. |
21.15 Film artistic. La >

răscrucea marilor I 
furtuni. Premieră ( 
TV. |

22.35 Telejurnal.

I în etapa zonală a tur
neului de handbal, rezer
vat școlilor generale și 
dotat cu Cupa „Pionie
rul", Integrat în marea 
competiție națională „Da- 
ciada", echipa- reprezen- 
tînd Școala generală nr. 
6 din Petroșani s-a cali
ficat pentru faza republi
cană. Această întîlnire 
sportivă s-a desfășurat, la 
sfîrșitul 6ăptămînii tre
cute, la Arad. Au partici
pat echipe din județele 
Timiș, Mehedinți, Hune
doara, Caraș-Severin și

Un succes al 
handbalului școlar

Arad. Echipa noastră, con. 
dusă de tovarășa profe
soară Cornelia Gherman, 
a obținut următoarele re
zultate : Școala generală 
nr 6 Petroșani — C.S.Ș. 
Arad 22—16 (echipa din 
Arad a fost condusă de 
profesorul Pintea, expe- 
troșănean); reprezentati
va județului Timiș —

Școala generală nr. 6 Pe
troșani : 20—12 ; Școala 
generală nr. 6 Petroșani 
— reprezentativa județu- 
lui Caraș-Severin ; 17—11; 
echipa județului Mehe
dinți — Școala generală 
nr. 6 Petroșani ; 14—15. 
Aceste rezultate ale echi
pei noastre de handbal 
constituie un frumos și

remarcabil succes, reafir- i 
mind valoarea sportului i 
școlar, îndrumat îndea- i 
proape, cu pasiune și i 
competență, de tovarășa i 
profesoară Cornelia Gher- i 
man. în acest fel repre- ; 
zentativa școlii noastre ț 
s-a calificat pentru etapa i 
republicană, care se va î 
desfășura în 11—12 iunie 
la Bistrița-Năsăud.

I 
loan BROASCA,

elev. Școala generală
nr. 6 Petroșani

CAUT femeie îngrijire 
copil mic, Cuza Vodă 37/2, 
Petroșani. (627)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tămaș 
Nicolița, eliberată de Spi
talul municipal Petroșani. 
O declar nulă. (624)

PIERDUT în autobuzul 
Petroșani — Lonea, ora 
10,20, o geantă de voiaj, 
maro, cu obiecte persona
le. Găsitorului recompensă. 
Adresați : Petroșani, strada 
Venus, bloc 5, sc. I, etaj 
IV, ap. 29. (625)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soțul Avram, copiii Oliviu, Avram, Ionel, nurorile 
Luiza, Elena, Sara și nepoții anunță cu durere împli
nirea a doi ani dc la dispariția scumpei noastre, soție, 
mamă, soacră si bunică

FLQREA IRINA
Amintirea ci va rămîne veșnică. (622)
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