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ȚARII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
Să înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului !

Rezultatele primului semestru imoun "A

Marii Adunări Naționale

analize ex'gente urmate 
unor măsuri ferme care

Creșterea producției în abataje
■ Trei unități miniere — cariera 

Cîmpu lui Neag, I.M. Petrila și I.M. Lu- 
peni — au extras împreună peste pre
vederile semestriale de plan 98 000 tone 
de cărbune .

S Cea mai mare producție suplimen
tară a înregistrat in această perioadă

I) colectivul carierei Cîmpu(semestrul
lui Neag — plus 71 524 tone de cărbune 
cocsificabil.

K întreprinderea minieră Petrila 
plus 19 139 tone de cărbune — este 
na cu cele mai constante realizări 
această primă parte a anului.

mi
dia i

Succesele înregistrate 
de unitățile miniere a- 
mintite sînt rodul preo
cupărilor statornice pen
tru traducerea în viață 
a complexului de măsuri 
adoptat de conducerea de 
partid și de stat la Cons
fătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadre 
de conducere, specialiști 
și muncitori din indus
tria minieră și geologie, 
a valorificării integrale

noi createa condițiilor
prin aplicarea consecven- 

a 
de măsuri 
energetice 

program de 
personalul 

i subteran.

tă și cu răspundere 
complexului 
tehnice și 
privind noul j 
lucru pentru 
muncitor din
Cea mai elocventă dova
dă, care întărește afir
mațiile făcute mai sus, o 
constituie ritmicitatea 
depășirilor înregistrate la

aceste unități miniere și 
în mod deosebit la I.M. 
Petrila și cariera Cîmpu 
lui Neag, unități care 
nici una din primele 
se luni ale anului nu 
slăbit ritmul pe care 
l-au impus încă din pri
mele zile ale anului.

în 
șa- 
au 
și

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, vineri. 1 
iulie, s-au reluat lucrări
le în plen ale sesiunii a 
șăptea a celei de-a 8-a le
gislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

întrunit în această pe
rioadă, caracterizată prin 
puternicul avînt și deose
bita abnegație cu care oa
menii muncii de la orașe 
și sate acționează pentru 
înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, a 
indicațiilor și orientărilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marele forum 
legislativ al țării a anali
zat probleme economico- 
sociale de însemnătate 
majoră, <le stringentă ac
tualitate dezbătînd pro
iectele unor programe ce 
cuprind măsuri menite să 
asigure perfecționarea or
ganizării și optimizarea 
activității productive în 
industrie și agricultură. în 
întreaga economie 
nală.

Dînd glas și cu 
prilej sentimentelor 
profundă dragoste,
aleasă stimă și prețuire 
față de conducătorul iu
bit al partidului și statu-

con- 
și 

as- 
inde- 

bu- 
ro-

lui nostru, care și-a 
sacrat întreaga viață 
activitate înfăptuirii 
pirațiilor de pace, 
pendență, progres și
năstare ale poporului 
mân, deputății și invitații 
au întîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist 
ședințele 
cialiste România, 
rea în rotonda 
Marii Adunări 
cu puternice și 
aplauze.

împreună cu

al
Român,

Republicii 
la 
Palatului 

Naționale 
îndelungi

pre-
So- 

sosi-

Deputății au adoptat a- 
poi în unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. Validarea alegerii u- 
nor deputați în Marea A- 
dunare Națională.

2. Programul privind a. 
pliearea fermă a principi
ilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, 
perfecționarea mecanismu
lui economico-finaciar, a 
sistemului de retribuire a 
muncii și creșterea retri
buției in acest cincinal.

3. Proiectul de lege 
privire la principiile
bază ale perfecționării 
sistemului de retribuire a 
muncii și de repartiție a 
veniturilor oamenilor mun
cii.

4. Proiectul de lege cu 
privire la contractul-a nga- 
jament.

5. Programul 
pentru asigurarea 
prod ucții 
le 
prin 
iului 
tului. 
re și 
nitar a 
cole, a întregii suprafețe a 
țării, realizarea irigațiilor 
pe circa 55—60 la sută 
suprafața arabilă, a 
crărilor de desecări 
combaterea eroziunii 
lului.

CU 
de

acest
de 
de

tovarășul 
Nicolac Ceaușescu, în lo
jile oficiale au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

Lucrările au fost deschi
se de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale-

A fost prezentată pro
punerea Biroului M.A.N. 
ca Proiectul de lege pen- 

Codului 
de lege 

Legii 
cantita- 
muncii

■ pe 
a primei 

sesiuni, 
dezbaterilor 

Naționale

tru modificarea
- Muncii și Proiectul 

pentru modificarea 
retribuirii după 
tea și calitatea 
nr. 
ordinea 
părț i 
să fie 
Marii 
într- o

și
57/1974, înscrise 

de zi 
a actualei 
supuse 
Adunări 
altă sesiune.

național 
unor 

agrico- 
stabile 

potenția-
sigure și 

creșterea 
productiv al pămîn- 
mai buna organiza- 
folosirea în mod u- 

terenurilor agri-

din 
lu.
Și

so-

(Continuare in pag. a 4-a)

Alexan- 
de 
Și

Brigadierul 
dru Șimon, alături 
ortacii Carol (bis 
Andrei L'ilieli. compo- 
nenții uneia din for
mațiile de lucru frun
tașe de la sectorul XI 
investiții Petrila.

NEM1 ( SI KI oto :(Continuare in pag a 2-a:

PREPARAȚIA PETR1U

Constrtac lorii 
au predat beneficiarului 

ștafeta înaltei 
responsabilități

Ieri, la sediul Prepara, 
ției din Petrila, în cadrul 
unui comandament de in
vestiții la care au partici
pat reprezentanți ai 
iectantului general, 
constructorilor și 
clarului, factori cu 
de răspundere în 
rul Minelor, s-a făcut 
bilanț cu privire la stadiul 
de execuție al extinderii 
și modernizării preparației. 
Probele de rodaj, care se 
desfășoară cu succes la li
nia a Il-a de preparare, au 
pus în evidență și unele 
defecțiuni. Zi și noapte, 
fără nici un răgaz, se efec
tuează ample lucrări de 
remediere a defecțiunilor, 
de perfecționare a fluxului 
tehnologic, apropiindu-se 
astfel pas cu pas momen
tul culminant al punerii 
în funcțiune simultană 
liniilor 1 și II de prepara
re, la nivelul prevederi

lor din proiect.
Momentele de tensiune, 

de griji și preocupări asi
due sînt trăite din plin de 
constructori și de 
ciari. în „camera 
mandă" provizorie 
erului 1 Petrila al

pro- 
ai 

benefi- 
muncă 

Ministe- 
un

a

benefi- 
de co- 
a șanti- 
I.C.M.M.

(de fapt sediul unui lot al 
șantierului) poate fi în- 
tîlnit la orice oră din zi 
ing. Constantin Dincă, șe
ful acestui șantier. Cons
tructorii lucrează cot la 
cot cu beneficiarul pen
tru a asigura operativitate 
în executarea lucrărilor de 
remediere și perfecționa
re a parametrilor de func
ționare a utilajelor supu
se probelor de rodaj și 
sarcină „în mod treptat, 
ne informează ing. loan 
Lăsat, directorul I.C.M.M. 
Petroșani,
încep să schpe de 
nea copleșitoare a 
punderilor. Din ce 
tot mai multe sînt 
jele care răspund 
comenzilor și trec
ne probele de rodaj 
sarcină". Evident, ștafeta 
răspunderilor trece în a- 
ceste zile fierbinți la be
neficiar. Reprezentanții 
beneficiarului, ing. Marin 
Ilcea, care asigură asis-

constructorii 
tensiu- 

răs- 
în ce 
utila- 

prompt 
cu bi- 

în

Viorel STRAUȚ

(Continuare ia pag. a 2-a)
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inoivid-colectivitate

In sprijinul candidaților 
la concursul de admitere 

la Institutul de mine 
din Petroșani (I)

In aceste zile s-a încheiat susținerea bacalaure
atului, tinerii absolvenți de liceu aflîn<lu-se intr-o 
etapă deosebită a vieții lor — al-gerea viitoarei pro
fesiuni, mai răinînind doar puțin timp pînu la fixa
rea opțiunilor. In intîmpinarea celor care doresc să 
urmeze cursurile unui institut de învățămînt supe
rior, pentru 
niversitară 
tovarășului 
Institutului 
re prestigiu

umii institut de.. învățămînt 
a prezenta posibilitățile de pregătire u- 

oferîte de Valea Jiului, ne-am adresat 
prof. dr. ing. Dumitru Fodor, rectorul 
de mine din Pe troșani, instituție cu ma- 
universitar și științific, care va aniversa, 

în această toamnă, 35 de 
Jiului.

ani de existență in Valea

— încă din liceu, mulți 
tineri își descoperă afini
tăți pentru diferite 
menii. Ce posibilități 
formare științifică și 

are Institutul de

du
de 

teh- 
mi-

Mineritul — activita
te economică cu 
tradiții pe întinsul 
este într-o 
dezvoltare și 
deschizînd 
neroase în 
hbtărîți să 
profesie de 
Prin 
lor de învățămînt, 
dențiloi' li se asigură

vechi' 
patriei 

impetuoasă 
modernizare, 

perspective gc- 
fața 
alegă 
mare

tiherilor 
această 
valoare, 

conținutul programe- 
stu- 

o

Realizarea unui cost scăzut pe tona de cărbune presupune

Producții peste plan 
și consumuri specifice reduse

întreprinderea 
Livezem, este 
unei intense 
De aceea consumul de 
nergie electrică 
ponderea cea 
mai mare din 
consumurile 

materiale.
Consumul de 
lemn și aer 

comprimat 
este aici des
tul de mic. 
La energie e- 
lectrică, deși s-a
o economie de peste 6 000 
kWh, nu se poate spune 
că se stă prea bine din 
moment ce consumul 
specific pe tona de cărbu
ne extras a crescut de la 
lună la lună. Dacă în pri-

minieră 
beneficiara 

mecanizări.
e-

reprezintă

I
I

înregistrat

mul trimestru pentru ex
tragerea unei tone de .căr
bune s-au consumat 75,3 
kWh. în lunile următoare 
— aprilie și mai, consu-

» 
A

mul specific a crescut la 
90,6 kWh/t și, respectiv, 
103 kWii/t față de 53,7 
kWh/t cit a fost planificat 
în toate cele 5 luni care 
au trecut din acest an.

„Depășirea consumului 
specific se datorează în

primul rind .-îerealîzării 
sarcinilor de plan Ia pro
ducția fizică de cărbune, în 
această perioadă restanțele 
apropiindu-se de 100 000 de 

tone. Marii 
consumatori 
de energie e- 
lectrică cum 
sînt stațiile de 
compresoare, 
stațiile 
pe și 
ile de 
latoare

«

pom- 
stați- 

venti- 
trc. 

buie să funcționeze în per
manență 
un aeraj 
subteran

temeinică pregătire poli
tehnică, celor pasionați 
de diferite ramuri ale ști
ințelor tehnice le stau la 
dispoziție laboratoarele 
institutului și biblioteca. 
Cercurile științifice stu
dențești, 
menii, stimulează 
tățile studenților, 
țîndu-le să se perfecțione
ze în direcțiile dorite. Du
pă absolvirea institutului 
nostru, mineritul, aflat în 
plină revoluție științifico- 
tehnică, oferă cîmp larg 
de afirmare celor pasio
nați de cele mai diverse 
ramuri ale științei.

— Care sînt informațiile 
esențiale despre Institutul 
de mine din Petroșani pe 
care trebuie să le cunoas
că un candidat ?

— Institutul nostru are 
în componență Facultatea 
de mine și Facultatea de 
mașini și instalații minie
re. în cadrul acestora e- 
xistă secții de ingineri — 
învățămînt de zi și seral
— și secții de subingineri
— învățămînt seral. Con
ținutul probelor de concurs 
va fi stabilit pe 
nualelor școlare 
re s-au pregătit 
ții de liceu din 
1983.

— Vă rugăm : 
cizați criteriile ) 
admitere.

— Admiterea

orientate pe do- 
afini- 
permi-

baza ma
ci upă ca- 
absolven- 
promoția

să ne pre- 
generale de

se face în 
ordinea descrescîndă a me-

pentru a asigura 
corespunzător în 

și pentru a asi-

Gh. HOȚEA

Convorbire realizată de 
Tiberiu SPĂTARE’, 

cu sprijinul șef lucrări 
Ing. loan Iulian IK1MIE

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)
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La Cluj-Napoca, faza republicană 

a Festivalului național „Cîntareq României"

Succes deplin formațiilor 
din Valea Jiului!

Mîine, la ora 17, peste 200 de artiști amatori din 
Valea Jiului vor pleca la Cluj-Napoca în vederea 
participării la faza republicană a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Este vorba despre faza re
zervată formațiilor muzicale. Din municipiul nostru 
vor participa : corul „Freamătul adîncului" al mine
rilor de la Petrila, dirijat de Vladimir Ureche, fan
fara reunită a minerilor Văii Jiului, dirijată de 
Alexandru Drăgan, orchestra reunită a minerilor Văii 
Jiului, de pe lingă Casa de cultură Petroșani, sub 
bagheta profesorului Vasile Repede, grupul coral 
cameral „Armonia", al Casei de cultură Petroșani, 
dirijat de prof. Adrian Schweitzer și solistul instru
mentist de muzică cultă Ilorațiu Âlexandrescu.

Va fi o fază viu disputată, în. cadrul căreia for
mațiile noastre vor încerca să convingă juriul asu
pra valorii lor, asupra activității neobosite pe tărîm 
cultural care se desfășoară în vatra de cărbune din 
Valea Jiului, asupra tradițiiloj- culturale din aceste 
vechi meleaguri.

Le dorim reprezentanților noștri mult, mult suc
ces și premii 1

Bujor MIRCESCU 
___________________________________________________J

Producții peste plan 
și consumuri specifice reduse

• Urmare din pag !) 

gura deplina securitate a 
muncii. De asemenea, ins
talațiile de extracție și de 
transport (transportoarele 
cu bandă) sînt nevoite să 
funcționeze aproape în per
manență sub capacitate, 
pentru că producția care 
se dă, se situează sub sar
cini. în lunile aprilie și 
mai a trebuit să introdu
cem și să montăm comple
xul mecanizat din stratul 
5, blocul VI, panoul 6 de 
la sectorul III și de aceea 
s-a ridicat așa mult con
sumul specific. însă din a- 
ceastă lună, complexul a 
început deja să producă. 
Urmează să mai punem în 
funcțiune încă un abataj 
frontal cu susținere indi
viduală și tăiere mecani
zată în panoul 2 sud la sec
torul I și atunci ne vom 
ridica cu producția extrasă 
zilnic aproape de sarcini
le de plan, iar consumul 
specific de energie electri
că va scădea pînă la cel 
planificat și chiar sub a- 
cesta" — ne spunea ingi
nerul șef electromecanic 
Ștefan Czeler.

Atunci cînd s-a planifi
cat la I.M. Livezeni, con
sumul de energie a fost 
planificată și producția 
care urma să se extragă 
de la această mină, cu a- 
ceastă energie electrică, 
însă în perioada amintită 
producția realizată a fost 
cu puțin peste 50 la sută 
din cea planificată, iar 
consumul specific a fost 
depășit cu aproape 50 la 
sută ; deci încadrarea în 
norma de consum specific, 
este strîns legată de reali
zarea sarcinilor de plan 
la producția fizică de căr
bune. Se impune ca mine
rii, cadrele tehnice, întreg 
colectivul de la această 
mină să facă totul pentru 
punerea în funcțiune cît mai 
repede a tuturor ca
pacităților de producție
pregătite, pentru realizarea 
sarcinilor de plan. Numai 
așa mina Livezeni va pu
tea să pășească pe calea 
redresării și să obțină chel
tuieli de producție cît mai 
scăzute pe tona de căr
bune extrasă.

(Urmare din pag. 1)

Plusul celor trei unități 
miniere, cele 98 000 tone de 
cărbune extrase suplimen
tar în primul semestru al 
anului, nu poate acoperi în
să minusul înregistrat de 
celelalte întreprinderi mi
niere, astfel încît la nive
lul Văii Jiului, combina
tul a acumulat un minus 
la extracție de peste o 
jumătate de milion de to
ne de cărbune. De fapt, 
numai nerealizările a două 
mine — Livezeni și Ani- 
noasa — luate împreună 
(minus 269 000 tone de căr
bune) sînt aproape de trei 
ori mai mari decît plusul 
acumulat cu strădanii 
deosebite de cele trei uni
tăți amintite. Rezultatele 
obținute de minele Live
zeni și Aninoasa, se si
tuează exact la polul opus 
al rezultatelor înregistrate 
de minele Petrila, Lupeni 
și cariera Cîmpu lui Neag, 
fiind singurele întreprin
deri miniere din Valea 
Jiului care în nici una din 
lunile trecute nu și-au în
deplinit prevederile de

Frezorul Alexandru 
Cosinuța și lăcătușul 
Alexandru Vecaș, ' doi 
muncitori fruntași de 
la IPSRUEEM Petro
șani, apreciați pentru 
calitatea produselor e- 
xccutate în procesul 
de■ producție.
Foto : Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag. 1) 

diilor generale obținute de 
candidați, în limita nu
mărului de locuri planifi
cate pentru fiecare falcul- 
tate și profil, respectiv 
specializare, și în funcție 
de situația militară a fie
cărui candidat (incorpora- 
bil sau neincorporabil). 
Media generală obținută de 
candidat la concurs este 
valabilă pentru stabilirea 
ordinii de clasificare, nu
mai la facultatea, profilul 
și specializarea la care a- 
cesta a concurat și numai 
pentru categoria militară 
din care candidatul a fă
cut parte, la depunerea 
dosarului de înscriere la 
concurs. Sînt considerați 
la categoria „incorpora
bili", candidați! care ur
mează să-și efectueze ser
viciul militar în anul 1983. 
Candidații incorporabili 

plan. Mai mult, în nici una 
din lunile primului se
mestru nu au ridicat ni
velul realizărilor la mai 
mult de 78,5 la sută din 
planul lunar, în schimb, 
cum este cazul minei Li
vezeni, au înregistrat re
zultate și sub 50 la sută 
din planul lunar. Și aceas
ta în condițiile în care și 
aceste întreprinderi mi-

Creșterea producției 
in abataje

niere au beneficiat de ace
lași complex de măsuri, 
de același program de lu
cru, în condițiile în care 
nici aceste întreprinderi mi
niere nu se pot plînge de 
absența dotării tehnice, de 
lipsa utilajelor moderne 
de mare complexitate 
sau de sprijin din partea 
C.M.V.J., atît în ceea ce 
privește aprovizionarea 
tehnico-materială cît și le
gat de acordarea unei a- 
sistențe tehnice din partea 
unor specialiști cu multă 
experiență. Dar, fără acți- 

Constructorii au predat ștafeta
(Urmare din pag. 1)

tența tehnică electromeca
nică, ing. Gheorghe Stăn- 
culescu (responsabil cu 
fluxul tehnologic), maiș
trii Eugen Magda și Cons
tantin Ioniță, nu-și mai 
văd capul de treburi" și 
„nu mai au picioare" de 
cîtă alergătură au parte 
de la o cotă la alta, de-a 
lungul liniilor noului flux 
de preparare. Din minut 
în minut, prin stațiile por
tative de radio-emisie-re- 
cepție, ing. Victor Chiabu- 
ru, șeful preparației, trans
mite și recepționează me
saje de la șefii de loturi 
și de echipe. Conducerea 
tehnică se face din mers.
Fără nici o întrerupere, se 
asigură asistența tehnică 
a complicatelor și nume
roaselor probleme de pe 
fluxul tehnologic.

concurează pentru anul u- 
niversitar 1984—1985. Vor 
fi declarați admiși, pen
tru anul 1984—1985, can
didații incorporabili care 
s-au situat, împreună cu 
candidații neincorporabili, 

rZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ////Z/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

în sprijinul candidaților 
la concursul de admitere
pe numărul de locuri e- 
gal cu cifra de școlarizare 
planificată. Sînt conside
rați „neincorporabili" can
didații băieți cu stagiul 
militar satisfăcut, inapți 
pentru serviciul militar 
sau amînați de la încorpo
rare pînă la 15 septembrie 
1984, precum și fetele. 
Candidații neincorpora
bili concurează pentru a- 
nul universitar 1983—1984. 
Vor fi declarați admiși, 

uni hotărîte, ferme, efici
ente din partea tuturor 
membrilor colectivelor res
pective tot sprijinul acor
dat de combinat rămîne 
nevalorificat.

Am prezentat pînă a- 
cum realizările extreme, 
înregistrate de cele cinci 
colective miniere aminti
te. Activitatea productivă 
a celorlalte întreprinderi 

miniere, care în unele luni 
au ridicat cota realizărilor 
peste nivelul sarcinilor de 
plan, nu poate fi caracte
rizată decît ca o activitate 
în salturi, unele întreprin
deri miniere — ca de 
exemplu Uricaniul — în- 
registrînd proporții de 
realizare a sarcinilor de 
plan lunare cuprinse în
tre 114,3 la sută și 61,2 la 
sută. Și, dacă situația ar 
fi fost ca la mina Paro- 
șeni care a pornit de la 
62,6 la sută (ianuarie) și 
ar fi ajuns la peste 100 la

Momente de intensă mo
bilizare cunosc'și specia
liștii din formația condusă 
de ing. Florian Aurel de 
la I.M.S.A.T. București. 
Ei sînt cei ce făuresc corn, 
plicatele rețele de auto
matizări, de circuite și 
comenzi electromecanice 
concentrate într-o unică, 
„cameră de comandă și 
control".

Pentru perfecționarea 
funcționării celor două li
nii de preparare pînă la 
nivelul parametrilor pre- 
văzuți în proiectul de e- 
xecuție, în comandamen. 
tul de investiții de ieri s-a 
întocmit un nou și amă
nunțit program de lucru, 
•în prima parte a progra
mului, timp de trei zile, 
se vor desfășura, în con
diții de decuplare genera
lă de la rețeaua de ali

pentru anul 1983—1984, 
candidații ncîncorporabili 
care s-au situat, în ordi
nea descrecîndă a medi
ilor, pe numărul de locuri 
egal cu diferența dintre 
cifra de școlarizare pla

nificată pentru anul I 
curent și numărul de can
didați declarați reușiți la 
concursul de admitere 
din anul precedent (care 
au satisfăcut ulterior sta
giul militar). Categoria 
militară (incorporabil sau 
neincorporabil), în func
ție de care se stabilesc re
zultatele concursului, este 
cea înregistrată la înscrie
rea candidaților pe baza 
actelor eliberate de orga

sută (iunie), tot ar fi fost 
un cî.știg pentru producția 
de cărbune extras, aceasta 
ilustrînd redresarea acti
vității extractive, dar la 
o bună parte dintre aces
tea situația este exact in
versă

O asemenea situație 
creată de neritmicitatea 
realizărilor, care a carac
terizat activitatea majori
tății colectivelor miniere, 
trebuie să constituie un 
prilej de analize exigente 
care să conducă în cel mai 
scurt timp la adoptarea 
unor măsuri eficiente me
nite să contribuie la creș
terea producției de cărbu
ne în general și a produc
ției de cărbune cocsifica- 
bil în special. A ne mul
țumi să facem promisiuni, 
să ne luăm angajamente 
fără acoperire în fapte 
creează o falsă imagine a 
unor preocupări stărui
toare. Asemenea atitudini 
nu vor conduce niciodată 
la obținerea unor produc- 

. ții superioare de cărbune. 
Promisiunile fără acope
rire, angajamentele for
male nu vor asigura si
derurgiei și termocentra
lelor cărbunele de care au 
atîta nevoie.

mentare cu energie elec
trică, lucrări pentru pu
nerea la punct a schemei 
sinoptice a sistemului de 
comandă-automatizare, a 
comenzilor de anulare a 
memoriei mecanismului 
de comandă în cazul por
nirilor necontrolate. Iar 
în paralel beneficiarul 
desfășoară o activitate fe
brilă de instruire și pre
gătire a personalului în 
vederea trecerii la lucrul 
pe trei schimburi, în con
dițiile noi, de înaltă teh
nicitate. Beneficiarul își 
intră treptat în atribuții, 
preluînd cu răspundere și 
competență problemele 
dificile, deocamdată, de 
stăpînire și de exploata
re a modernelor instala
ții de pe noul flux al ce
lor două linii de prepa
rare.

nele militare în drept și 
nu se modifică pe parcur. 
sul desfășurării concursu
lui.

— Care este perioada de 
înscriere a candidaților și 
cînd începe concursul de 
admitere ?

— înscrierea se face la 
secretariatele facultăților, 
în cadrul programului de 
lucru normal (orele 7,30— 
14,30). Va începe la 5 iu
lie 1983, ora 7,30 și se va 
încheia la 11 iulie 1983, 
ora 15. Recomand tuturor 
să evite ultimele zile de 
înscriere, deoarece în a* 
cest fel aglomerază mun
ca secretariatelor și riscă 
să rămînă neînscriși dacă 
se depășește termenul li
mită, indicat mai sus. Con
cursul de admitere începe, 
pentru toate formele de 
învățămînt (zi și seral), la 
15 iulie 1983. Planificarea 
examenelor va fi afișată la 
avizierul institutului.

(Va urma)

r
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Sâ Secția de prestații pentru populație 
din cadrul A.U.T.L. Petroșani răspunde 
cu promptitudine la solicitările pen
tru transporturi de mobilă, -materiale 
de construcții și alte materiale în toată 
Valea Jiului. Autovehiculele care fac 
aceste transporturi staționează la depo
zitul de mobilă din Petroșani, strada 
Oltului nr. 1. Se pot adresa solicitări 
și la telefon 42692.

ta Cofetăria I.C.S.A.-A.P. din cadrul 
complexului comercial Hermes Petroșani 
este supusă unor ample lucrări de igie
nizare - renovare. Unitatea va f. redes
chisă pentru servirea publicului în con
diții optime la acest sfîrșit de saptami- 
nă.

g De luni, 4 iulie, patiseria de la Jieț 
va fi închisă în vederea efectuării lu
crărilor de extindere, igienizare și mo
dernizare.

Duminică, dacă timpul va fi favo
rabil, I.C.S.A. — A.P. Petroșani va fi 
prezentă la nedeia de la Crivadia cu 
bere, răcoritoare și cu o gamă bogată de 
produse de patiserie.

Pentru diferite trata'mente necesa
re animalelor — viermi de mătase, albi
ne, ovine, bovine, păsări, cîini etc. , 
cetățenii se pot prezenta, între orele 
7_ 10, la circumscripția sanitar-veterina-
ră di'n Petroșani, strada 7 Noiembrie nr. 7.

IIIIII

EXCURSII. A înce
put vacanța și, odată cu 
ea, au început și excur
siile pionierilor și elevi
lor. Astăzi și mîine, 44 
de elevi de la Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani se 
află pe itinerariul Petro
șani — Tg. Jiu — Rîm- 
nicu Vîlcea — Curtea de 
Argeș. Alți 17 copii de 
la Școala generală nr. 1 
Petroșani vor pleca 
tăzi într-o excursie 
o săptămînă în 
Moldovei. (I.B.)

TEATRUL DE 
„Valea Jiului" din 
șani va susține mîine do
uă reprezentații cu come
dia „Gărgărița" de Ion

as- 
de 

nordul

STAT
Petro-

Băieșu pentru construc
torii hidrocentralei Rîul 
Mare — Hațeg.

„BUJORII PARÎNGU- 
LUI" este denumirea ta
berei pionierești organi
zată 
școlar 
doara — Deva la cabana 

în 
cea

de Inspectoratul 
județean Ilune-

I.E.F.S. din Paring, 
prima serie, deci 
inaugurală (27 iunie 
7 iulie), se află 70 
pionieri din județul Gorj.

INVITAȚIE. începînd 
de mîine și pînă la 15

de

septembrie, tinerii 
Petroșani sînt 
in fiecare 
joi, vineri 
să participe la 
ca vacanței", < 
la casa de cultură. Nou
tățile muzicale sînt 
menta te de 
prezentator informat 
materie. (G.C.)

CENACLUL LITERAR 
„Mesagerul", de la Ofi
ciul de poștă și telecomu
nicații din Petroșani, și-a 
reluat activitatea în a- 
ceast săptămînă. Au ci
tit poezii Rahela Barcan 
și Elena Dumitru.

Rubrică realizată dc 
Tiberiu SPĂTARU

zi 
Ș>

din 
așteptați, 

de marți, 
duminică, 

i „Discote- 
organizată

co-
Genu Tuțu, 

în

nIIIIIII
J
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Ortacii brigăzii acționează 
un singur omca

Atestat de maturitate civică

j
l 
țI

j

<
I

Puține dintre brigăzile 
de Ia I.M. Uricani se pot 
mîndri cu rezultate 
de bune cum sînt 
realizate de brigada con
dusă de Ștefan Baciu, de 
la sectorul II. Printr-o 
mobilizare de excepție, 
în acest an Ștefan Baciu 
cu ortacii lui au reușit să 
depășească productivita
tea muncii planificată în 
abatajul cameră pe care 
îl exploatează în medie 
cu o tonă pe post. Duz 
mitru Covrig, Dumitru 
Chizbaian și Petru Mereș 
printr-o bună organizare 
a schimburilor pe 
le conduc reușesc zi 
zi să realizeze cîte 
cicluri de producție 
fiecare schimb, astfel în- 
cît avansarea medie lu
nară este de 125 m. Zi 
de zi din acest abataj 
pleacă spre ziuă zeci de 
tone de cărbune cocsifi
cabil peste sarcinile de 
plan. De la începutul a - 
nului, brigada acumulea
ză un plus de peste 700 
tone de cărbune cocsifi
cabil.

Condițiile de lucru sînt 
mai grele. Abatajul fiind 
situat într-o zonă 
părtată, a minei, deci 
provizionarea cu 
rial lemnos trebuie 
tă de la o distanță 
proximativ 400 de 
Cu toate acestea minerii 
din brigadă își organi
zează în așa fel lucrul în-

atît 
cele

care 
de

2—3 
pe

înde- 
a- 

mate- 
făcu- 
de a- 
metri.

în cursul acestei săptă- 
mîni la I.M. Aninoasa a avut 
loc o nouă „judecată mun
citorească". Au fost che
mați la ordine o mare 
parte dintre cei care, 
prin absentarea nemoti
vată de la serviciu, pre
judiciază realizarea sar
cinilor de plan. Pînă în 
data de 28 iunie a.c, Ia 
mina Aninoasa erau înre
gistrate 8 416 absențe ne
motivate, datorită cărora 
producția de cărbune a în
treprinderii a fost „dij-

'lită** cu 20 795 tone, fi- 
. principala cauză a ne- 

realizării sarcinilor pla
nificate.

Dar, să dăm cuvîntul a- 
cuzaților :

— Ioan STOLNICII, mi
ner, sectorul I. Are patru 
nemotivate în această lu
nă plus încă zece în cursul 
anului și încearcă să se 
justifice: „Două zile am 
fost acasă, fiindu-mi ma-

Stotnicu

Daniel Mișcu

cît reușesc zi de zi să fa
că o aprovizionare bună, 
să înainteze 9—10 metri 
și să respecte întocmai 
monografia de armare și 
tehnologia de lucru. Res- 
pectînd tehnologia de lu
cru și monografia de ar
mare, sînt evitate sur
pările și deci pierderile 
de producție. între cei

au 
soli- 
sec-

hun.'i.'tiiiiiiiiiii/iiii/iiiill.

Bărbați care onorează 
titlul de miner

„Este cea mai omogenă 
brigadă din sector. Oa
menii lui Ștefan Baciu 
nu ne-au creat niciodată 
probleme, totdeauna 
răspuns prezent la 
citările conducerii
torului. Această brigadă 
se află deasupra tuturor, 
nu avem 
absențele 
de altfel membrii 
tei formații lucrează 
mulți ani împreună, 
cunosc și se ajută 
proc, abatajul

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJ'ZZZ/Zj

15 ortaci, cîți reunește 
brigada în rîndurile ei, 
competența și priceperea 
minerilor Ion Balica, Nea- 
gu Bălăjel și Sandor Sza
bo precum și a șefului 
de brigadă și șefilor 
schimb sînt greu de 
lat; se poate deci 
chide că la 
sînt oameni 
periență. O 
ză cele 2600
bune cocsificabil 
zate în plus în acest an.

în cei peste 10 ani de 
cînd la conducerea aces
tei brigăzi se află 
Baciu s-au ivit și 
greutăți, dar care 
dăruire și muncă
au fost depășite de 
care dată.

de 
ega- 
con-

IIIsectorul 
buni, cu ex- 
demonstrea- 
tone de căr- 

reali-

Ștefan 
multe 

prin 
asiduă 

fie-

probleme cu 
nemotivate ;

aces- 
de 
se 

reci- 
. , ______ l lor este

întotdeauna pus la punct, 
este un exemplu perma
nent pentru ceilalți mi
neri din sector", ne spu
nea ing. loan Dănilă, șe
ful sectorului III.

Iată deci că acolo unde 
se muncește cu dragos
te și abnegație 
torească, rezultate 
sînt obținute zi 
Stima și, respectul reci
proc pe care și le 
membrii brigăzii, 
torul pe care și-l 
atunci cînd este 
au făcut din această bri
gadă o adevărată familie, 
e drept o familie mai 
numeroasă, dar care ac
ționează în tot ce face ca 
un singur om.

Respectul nu cunoaște 
vîrstă, iată o înțeleaptă 
expresie gnomică, potri
vită pentru un elev al 
clasei a Vil-a B de Ia 
Școala generală nr. 6, 
din cartierul Aeroport al 
reședinței noastre de 
municipiu. Marius Szila- 
ghyi nu a primit încă bu
letinul de identitate — e 
născut la 22 mai 1970 —, 
dar a dat o pildă de înal
tă probitate civică. în
tr-o zi a lunii cînd îm
plinea 13 ani, a observat, 
într-un bloc, un grup de 

ș răufăcători. A alertat alți 
i colegi și cetățeni din jur, 
; cei certați cu legea fiind

predați cu promptitudi
ne organelor de miliție...

L-am căutat, zilele 
trecute să aflăm a- 
mănunte despre modul 
cum a acționat micul

detectiv de circumstan
ță. Era plecat la Bucu
rești, împreună cu diri
ginta clasei lor, prof. 
Doina Spațiu, pentru a i 
se înmîna o înaltă dis
tincție pionierească, „Cu
tezătorii", acordată pen
tru fapte deosebite. Des
pre el ne-au vorbit cu

multă considerație, di
rectoarea școlii, prof, i 
Cornelia Stănescu, alte 
cadre didactice, colegi. ; 
Toți au remarcat că fiul 
mecanicului de la I.M. 
Dilja s-a comportat ca 
un adevărat cetățean, fă- 
cînd cinste școlii și fami
liei sale, luîndu-și astfel i 
atestatul de maturitate 
civică cu mult înaintea 
altora. într-adevăr, Ma
rius Szilaghyi ne-a de
monstrat concret că „res
pectul nu cunoaște vîrs
tă".

Ne înclinăm în fața 
comportării sale demne 
de laudă. (Sever NOIAN)

munci- 
bune 

de zi.

poartă 
aju- 

acordă 
nevoie

Gheorghe ROTEA

Opinia colectivă a cerut răspicat:

Măsuri aspre împotriva absentomanilor!
tru Șerban, lăcătuș la sec
torul I, cu 12 nemotivate, 
în șase luni de cînd lu
crează la mina Aninoasa ; 
Alexandru Țală, semna- 
list cuplător la sectorul 
VI, cu 11 nemotivate pe 
luna iunie ; loan Kis, va
gonetar, sectorul V, cu 8

]La 1 .M . Aninoasa

ma bolnavă și 2 zile n-am 
venit la serviciu pentru că 
am fost băut". Motive 
puerile ce nu pot consti
tui o scuză.

— Gavrilă GRIGOR, mi
ner, sectorul II, tată a 
patru copii — a absentat 
nemotivat 8 zile în luna 
iunie. Și el în
cearcă să in
voce motive :
„Lucrez cu 
o jumătate de 
normă ca
maistru ins
tructor la
Școala generală 
nr. 6 Petroșani. 
Am fost reținut la școală, 
pentru diverse lucrări de 
reparații (?!). Am lăsat un 
bon la secretariat pentru 
motivarea zilelor, dar 
bonul nu s-a găsit..." Nici 
scuzele acestui om cu 
tîmple argintii nu au pu
tut avea suport convingă
tor.

— Ion UNGUREANU, 
vagonetar la sectorul I, 
de șase- luni de cînd lu. 
crează la mină are cumu
late 19 absențe nemotiva
te. „Am plecat cu treburi 
acasă, la Călărași. Am 
greșit. Recunosc. N-o să 
se mai întîmple". Astfel 
de abateri de la disciplina 
muncii au avut și Durai

nemotivate; Daniel Mișcu, 
vagonetar, sectorul UI, cu 
9 nemotivate, dintre care 
6 în luna iunie, Petra- 
che Săpunaru, vagonetar 
sectorul II, cu 17 nemoti
vate ; Iosif Stanciu, tată 
a patru copii, care avînd 
30 nemotivate, a fost 
transferat la sectorul IV, 
dîndu-se dovadă de cle
mență față de comporta
rea lui, dar unde, în scurt 
timp, face din nou 4 ne
motivate.

loan Catagiu, miner, 
sectorul V — 27 nemoti
vate ; Vasile Andrei, sec
torul II — 11 N; Mircea 
Voicu, sectorul V — 18
N ; Vasile Turită, sectorul 
III — 21 N ; Emil Moldo

Ion Ungureanu Gavrilă Grigor

Țesătoria de mă
tase din Lupeni. în cli
șeu : ajutorul de mais
tru Nicolae Staicu și ur
zitoarele Garofița Cor- 
podean și Cristina Mi
tre.

van, sectorul V — 18 N ;
Vaier Ungureanu, secto
rul iv — 29 N ; Petru Ma
tei III, sectorul I — 26 N ; 
Ion Sălăjan, sectorul III — 
33 N ; Vasile Adumitră- 
șoaie, sectorul II — 26 N; 
și alții, au prezentat 
diverse scuze nejustifica

te, angajîn- 
du-se prin 
semnătură să 
nu mai absen
teze, însușin- 
du-și avertis
mentul că la 
prima nemo

tivată li se va desface con
tractul de muncă.

Esența opiniei tuturor 
celor care au luat atitudi
ne împotriva absentoma- 
nilor a fost aceea de a se 
lua măsuri mai aspre îm
potriva acestora. Ing. 
MIRCEA PETRESCU, șe
ful sectorului I, spunea i 
„Am încercat diferite me
tode de conștientizare a 
abs^ntomanilor. Am a- 
plicat sapețiuni pe linie ad
ministrativă, am pus, în 
discuția schimbului și a 
brigăzii numeroși oameni, 
certați cu disciplina, ajun- 
gînd pînă la desfacerea 
contractelor de muncă la 
24 dintre aceștia, numai 
în luna iunie. Cred că

trebuie să luăm măsuri 
mai aspre la primele aba
teri de la disciplina mun
cii". La rîndul lor, alți 
oameni de bază ai colecti
vului și-au spus răspicat 
poziția combativă. PAVEL 
DEDIU, șef de brigadă : 
„Absentomanii ne îngreu
nează munca, ne încurcă 
în activitate. Cei ce nu se 
integrează în disciplina 
noastră de muncă, trebuie 
înlăturați de la prima aba
tere 1“ ; CONSTANTIN 
IACOB, șef de brigadă : 
„Dacă un singur om îmi 
lipsește din brigadă, mun
ca ne este mult mai difi
cilă. Nu avem nevoie de 
astfel de oameni 1“ ; 
GHEORGHE MUNUNAR, 
șef de brigadă : „Majori
tatea celor care lipsesc sînt 
tineri. Organizația de ti
neret ar trebui să se ocu
pe mai mult de ei, de mo
dul lor de petrecere a 
timpului liber. Trebuie 
luate măsuri mai serioase 
pentru integrarea lor co
respunzătoare în colecti
vul nostru !“.

Așadar, opinia intransi
gentă a colectivului I.M. 
Aninoasa a cerut răspicat 
măsuri mai severe împo
triva absentomanilor.

Text și foto :
Ștefan NEMECSEK

Prezentăm fotografi
ile citorva dintre indis- 
ciplinați, care nu fac 
cinste colectivului I.M. 
Aninoasa.

Petrache Săpunaru Alexandru Țală

Contraste
CINE CAUTĂ, 

GĂSEȘTE!

Pripășit de prin părțile 
Aradului la Petroșani, Ma
rian Purcaru făcea caz de 
pregătirea sa, de funcția 
pe care o îndeplinise pînă 
nu demult. în... funcție de 
împrejurări atenta însă a- 
supra avutului obștesc, 
ipostază în care a fost sur
prins spărgînd chioșcul 
nr. 317 „Răcoritoare1* din 
Petroșani. Pentru bunuri
le însușite valorînd 1069 
lei, va ajunge la... răcoa
re. Cine caută, găsește 1

MOTIV DE MEDITAȚIE

La numai 27 de ani, 
Marioara Steluța Soare din 
Lupeni se plictisise de 
muncă, visînd să ajungă o 
„stea** a... parazitismului. 
Abaterile ei căzînd sub 
incidența Decretului 153 / 
1970, i s-a oferit, pentru 6 
luni, un anume loc de 
muncă, timp în care va 
avea prilejul să cumpă
nească asupra rostului ei 
și să constate că, în mijlo
cul adevăraților oameni, 
cinstea și munca prețuiesc 
cît lumina soarelui.

CONSECINȚE GRAVE

Cu voie „de la bec“, loan 
Amorăriței, vagonetar la 
I.M. Lonea, și-a părăsit lo
cul de muncă, lăsînd fără 
supraveghere, dar funcți- 
onînd, banda transportoa
re cu covor de cauciuc. în
călzirea și ruperea benzii 
au provocat întreruperea 
fluxului de transport, a 
activității într-un abataj 
frontal pe timp de șase 
ore. I se reține vina de 
a fi încălcat prevederile 
Decretului 400/1981, în
tre consecințele grave ale 
abaterii sale fiind și su
portarea pagubelor mate
riale provocate.

PREȚUL SPECULEI

Neținînd seamă de pre
vederile mercurialului, pro
ducătoarea agricolă Ioana 
Olaru din satul doljean Al- 
maj, a vîndut pe piața din 
Petrila fasole păstăi cu 15 
lei/kg, în loc de 12,25. I 
s-a confiscat suma de 1235 A 
lei, prețul speculei, urmînd 
să i se întocmească dosar 
de cercetare penală. Cine 
nu respectă legea...

Rubrică realizată de 
Ion VULPE, 

cu sprijinul organelor de 
miliție



Lucrările sesiunii M.A.N. MEDIO
(Urmare din pag. I)

6. Proiectele de legi 
pentru aprobarea decre
telor cuprinzînd nor
me cu putere de lege e- 
mise de Consiliul de Stat 
după sesiunea a Vl-a a 
Marii Adunări Naționale.

La primul punct de pe 
ordinea de zi, tovarășul 
Ion Sîrbu, președintele 
Comisiei de validare, a 
prezentat raportul acestei 
comisii, privind validarea 
alegerii unor deputați în 
M.A.N.

Marea Adunare Națio
nală a validat apoi, în u. 
nanimitate, alegerea to
varășului Ilie Cîșu, ca de
putat în circumscripția e- 
lectorală nr. 1 Tg. Jiu. ju
dețul Gorj, și a tovarășu
lui Radu Bălan, ca depu
tat î.i circumscripția e- 
lectorală nr. 6 Petroșani, 
județul Hunedoara.

In continuare, cei doi 
deputați au depus jură- 
mîntul de credință și de
votament față de Repu
blica Socialistă România.

Intrîndu-se în lucrările 
propriu-zise ale sesiunii, 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, prim-ministru al 
guvernului, a prezentat 
Expunerea comună asu
pra Programului privind 
aplicarea fermă a princi
piilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, 
perfecționarea mecanis
mului economico-financi- 
ar, a sistemului de retri
buire a muncii și creșterea 
retribuției în acest cinci
nal, a Proiectului de lege 
cu privire la principiile de 
bază ale perfecționării 
sistemului de retribuire a 
muncii și de repartiție a 
veniturilor oamenilor mun
cii și a Proiectului de le
ge cu privire la contractul- 
angajament.

Raportul comun al co
misiilor permanente asu
pra celor două proiecte de 
legi a fost prezentat de 

tovarășul Ștefan Korodi, 
vicepreședinte al Comisiei 
pentru sănătate, muncă, 
asigurării^ sociale și pro
tecția mediului.

Pe marginea acestor do
cumente au lpat cuvîntul 
deputății Paraschiv Be- 
nescu, Virginia Gemescu, 
Maxim Berghianu, Marin 
Ștefanache, Nicolae Cons
tantin, Irina Szabo, Vasile 
Bulucea, Milialaclie Măr
gean, Elena Nae, Emanuel 
Babici, Paula Prioteasa.

Marea Adunare Națio
nală a adoptat în unanimi
tate hotărîrea referitoare 
la Programul privind a- 
plicarea fermă a principi
ilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, 
perfecționarea mecanis
mului economico-financiar, 
a sistemului de retribuire 
a muncii și creșterea re
tribuției în acest cincinal.

După discuția pe artico
le, deputății au votat în 
unanimitate Proiectul de 
lege cu privire la principiile 
de bază ale perfecționă
rii sistemului de retribu
ire a muncii șl de repar
tiție a veniturilor oameni
lor muncii și Proiectul 
de lege cu privire la con- 
tractul-angajament.

La următorul punct de 
pe ordinea de zi, tovarășul 
Ion Dincă. prim viceprim- 
ministru al guvernului, 
președintele Consiliului 
Național al Agriculturii, 
Industriei alimentare, Sil
viculturii și gospodăririi 
Apelor, a prezentat Ex
punerea asupra Progra
mului național pentru a- 
sigurarea unor producții 
agricole sigure și stabile 
prin creșterea potențialu
lui productiv al pămîntu- 
lui, mai buna organizare și 
folosire în mod unitar a 
terenurilor agricole, a în
tregii suprafețe a țării, 
realizarea irigațiilor pe cir
ca 55—60 la sută din su
prafața arabilă, a lucră

rilor de desecări și com
baterea eroziunii solului.

La discuții au luat cu
vîntul deputății Ion Sto- 
ian, Ileana Cherebețiu, 
Ion Teșu, Iosif Varga, Ila- I 
ralambie Alexa, Verginia I 
Crețu, Tiberiu Mure.șan, • 
Octavian Basceanu. |

Marea Adunare Națio- ■ 
nală a adoptat apoi, în u- | 
nanimitate, hotărîrea re- a 
feritoare la Programul na- • 
țional pentru asigurarea I 
unor producții agricole si- I 
gure și stabile prin creș- I 
terea potențialului pro
ductiv al pămîntului, mai 
buna organizare și folosi
re în mod unitar a tere
nurilor agricole, a între
gii suprafețe a țării, rea
lizarea irigațiilor pe circa 
55—60 la sută din supra
fața arabilă, a lucrărilor 1 
de desecări și combaterea I 
eroziunii solului. Ș

Trecîndu-se la ultimul i 
punct de pe ordinea de | 
zi, tovarășul Dumitru A- > 
postoiu, secretar preziden- I 
țial și al Consiliului de J 
Stat, a prezentat expune- | 
rea asupra proiectelor de ■ 
legi pentru aprobarea de- ! 
cretelor cuprinzînd nor- s 
me cu putere de lege e- ’ 
mise de Consiliul de Stat I 
după sesiunea a Vl-a a • 
Marii Adunări Naționale. I 

Raportul Comisiei cons- * 
tituționale și juridice, care | 
a avizat favorabil pro- 
iectele de legi pentru apro- • 
barea decretelor emise de I 
Consiliul de Stat, a fost I 
prezentat de tovarășul > 
loan Sălăjan, președintele * 
comisiei.

La încheierea discuției | 
pe articole, Marea Adu- ■ 
nare Națională a votat în • 
unanimitate proiectele de I 
legi. i

Președintele Marii Adu- i 
nări Naționale a anunțat ’ 
apoi încheierea lucrărilor I 
în plen ale sesiunii a sap- " 
tea a celei de-a opta legis-l 
laturi a forului suprem* 
legislativ al țării. i

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : La capătul li
niei ; Unirea : Cele mai 
bune momente cu Stan 
și Bran.

ANINOASA : Secven
țe.

VULCAN — Luceafă
rul : Plecarea Vlașinilor.

LUPENI — Cultural : 
Omul Puma.

IV

11,00 Telex.
11,05 Școala contempo

rană.
11,25 Film serial:

„Omul din Atlantis".
12,05 Noi în anul 2 000. 
12,20 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săp-

tămînă (I).
17,30 Burundi — efortul 

dezvoltării.
17,40 Iunie — cronica e- 

venimentelor poli
tice.

18,00 Telesport.
18,45 Păstrători de legi 

și datini : Drăgai-
ca.

19,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 La sfîrșit de săp- 

tămînă (TI).
20,30 Teleenciclopedia.
20,55 Film serial :

„Bulevardul Pau- 
lista".

21,35 Telejurnal.
— Sport.

21,45 Cu mască... fără 
mască.

23,00 Nocturna TV.

VÂ REȚINEM 
ATENȚIA !

Rubrica noastră de azi 
o dedicăm cîtorva re
comandări utile pentru 
conducătorii auto care 
pornesc cu autoturisme
le la drum lung de con
cedii.

Programarea este un 
element esențial pentru 
ca drumul, pînă pe lito
ral, de exemplu, să fie 
plăcut și reconfortant. 
De aceea vă recoman
dăm : alegeți-vă itinera- 
riul evitînd șoselele a- 
glomerate și traversarea 
orașelor mari. Drumurile 
lăturalnice și cele de cen
tură ale localităților vă 
feresc de aglomerații o- 
bositoare, enervante. Nu 
vă stabiliți tronsoane 
lungi pentru o zi. Obo
seala poate deveni cel 
mai aprig dușman al o- 
mului de la volan. Tron
soanele scurte de 200-300 
de kilometri pe zi, parcurși 
în două etape, diminea
ța și spre seară, pe ră
coare, vă oferă posibi

Mica publicitate
VtND Dacia 1300 — 9000 

km. Informații telefon 
142, Uri câni. (735)

COLECTIVUL de mun
că de la restaurantul „Păi.

ANUNȚURI 

SOȚIA, fiul, nora, fiica, ginerele, nepoțica și 
soacra, cu aceeași adîncă durere anunță împlinirea 
unui an de la decesul scumpului nostru soț, tată și 
bunic

LACATOSADALBERT

SOȚIA și fiul, cu aceeași adîncă durere anunță 
că se împlinește un an de la decesul scumpului lor 
sot și tată

CHIRAȘ CONSTANTIN
Sufletul lui bun nu-1 vom uita niciodată. (699)—-------------------------------------- -- --- ------- —

litatea mersului relaxat, 
cu viteză moderată. iar 
pauza de pjînz la un 
camping, motel sau la 
iarbă verde este de-a 
dreptul reconfortantă, 
înnoptați la campinguri, 
sau dacă aveți cortul la 
dumneavoastră, căutați- 
vă locul de cu ziuă, în 
tovărășia altor automo- 
biliști, sau în spații spe
cial amenajate.

La plecare verificați- 
vă cu atenție autoturis
mul din punct de vedere 
tehnic (asupra acestui 
aspect vom mai reveni) 
și al dotării cu sculele 
necesare. (Nu uitați lam
pa portativă care vă poa
te fi de folos și pe timpul 
cît înnoptați în camping). 
Nu consumați apă din 
orice loc. Mai bine luați 
cu dumneavoastră un bi
don cu apă de acasă sau 
sticle cu apă minerală.

★
Mîine, duminică, 3 iu

lie, pot circula autotu
rismele proprietate per. 
sonală înmatriculate sub 
număr CU SOȚ.

Rubrică realizată în 
colaborare cu biroul cir

culație al Miliției 
municipiului 

tiniș" Uricani felicită căl
duros pe colega lor Bu
ia Maria cu ocazia ieșirii 
la pensie și îi urează 
mulți ani fericiți ! (733)
DE FAMILIE

Cu antrenorul Petre Libardi despre

Atuurile promovării in divizia secundă 
a echipei „Minerui“ Lupeni

Așadar, tentativa „Minerului" Lupeni de a pro
mova în divizia secundă de fotbal s-a soldat cu suc
ces. Rechemat la cîrma echipei, împreună cu Iosif 
Rus, inginerul Petre Libardi a dat credit acelorași 
jucători, ba chiar a redus lotul de Ia 24 la 19 fotba
liști. Vă mai amintiți de cartea de vizită a lui Libardi 
in fotbalul românesc ? Telegrafic, nc-o prezintă însuși 
posesorul ei.

Lupte libere

Șase titluri de campioni 
județeni

— La 15 ani am început 
fotbalul de performanță 
la „Minerul" Cîmpulung 
Muscel, în ediția 1961-1962, 
am activat la „Dinamo" 
(actualmente F.C. Argeș) 
Pitești, apoi am venit în 
Valea Jiului. Pînă în 1975 
am evoluat în divizia A 
la „Jiul", ca inter sau mij
locaș. Cînd am agățat ghe
tele în cuî, am fost soli
citat ca antrenor la „Vic
toria" Călan, unde am 
format o echipă care s-a 
salvat de la retrogradare, 
apoi a dus viață liniștită în 
eșalonul secund, cîțiva ani. 
Am făcut parte din con
ducerea tehnică a „Mine
rului" Lupeni și „jiului" 
Petroșani, dar în divizia 
A am redebutat, mai întîi, 
ca președinte de club. în 
vara anului trecut, retro- 
gradînd în divizia G, mi
nerii din Lupeni m-au re
chemat ca antrenor prin - 
cipal.

— Ați acceptat o misiu
ne dificilă. Pe ce. v-ați ba
zat ?

— în primul rînd pc va

loarea unor jucători ca 
Truică, Petre Popa, Mu- 
șat, Sebestyen, Nichimiș. 
Ciorîia. în materie de am
biții în fotbal nu sînt mo
dest. Știam că „Minerul- 
Lupeni are cea mai nume
roasă și sportivă galerie 
din municipiul nostru.

— Ați avut clipe de in
certitudine ?

— în prima parte a în
trecerii, cînd am luat 
„pulsul" echipei, al celor
lalte combatante. în retur 
n-am pierdut dccît la „Uni
rea" Alba Iulia cu 0—1 
și la „Dacia" Orăștie.

— Care au fost atuurile 
„Minerului" ?

— Mă gîndesc în primul 
rînd la îmbogățirea baga
jului tactic | am stabilit o 
serie de scheme în funcție 
de adversari și teren. Un 
„top" al comportării jucă
torilor indică în Grigore 
un portar sigur, util, totuși 
cel mal constant jucător a 
fost fundașul central Trui
că. La mijloc, Petre Popa 
s-a dovedit laborios, prin 
transferul lui Dan Voicu 

am cîștigat jucătorul de 
concepție. în atac, semni
ficativ este faptul că, deși 
a evoluat numai în retur, 
Sălăgean este golgeter cu 
11 goluri, fiind urmat de 
Petre Popa și Mușat.

— Burchel a fost un ju
nior de excepție..., confir
mă la „Sportul studențesc" 
și naționala de tineret.

— Scepticii s-au înșelat. 
La Lupeni există mulți co
pii talentați. Spre exem
plu, Bercea, care joacă a- 
casă ca fundaș stînga, iar 
în deplasare ca extremă. 
Lumperdean se anunță un 
mijlocaș tehnic de clasă, 
în vreme ce losif Popa 
va fi o extremă percutantă.

— Returul a fost o „sim
plă defilare" ?

— Ne-am angajat cu to
ții la promovare. Lotul fi
ind omogen, fiecare com
ponent al său s-a pregătit 
conștiincios pentru a prin
de echipa. Concret, în a- 
ceastă ediție n-am primit 
decît 11 cartonașe galbene 
și unul roșu, deci n-am a- 
vut probleme cu discipli
na. Pînă acum fotbaliștii 
din Lupeni erau învățați 
să cîștige oricum. Or, va
loarea șl performanța se 
exprimă numai printr-un 
fotbal de calitate, angajat. 
Din seria noastră, apreciez 
jocul „Daciei" Orăștie și 
echipei din Deva. Nu în

totdeauna clasamentul fi
nal este fidel... In B va fi 
mai greu, vom întâlni șase 
foste divizionare A.

— Cum s-a desfășurat 
colaborarea cu ceilalți fac
tori ?

— Ne-am bazat pe spri
jinul permanent al unor 
oameni • pasionați, ing. Ti
tus Costache, directorul 
minei, ing. D. Dănciulescu, 
directorul tehnic, secretarul 
asociației sportive, tovară
șii Dobrean, Florin Voicu, 
din cadrul serviciului fi
nanciar, Mihai Moisescu 
președintele asociației. Ga
leria noastră merită nota 
zece. Ar trebui însă înțeles 
că „Minerul" nu reprezintă 
numai mina, ci și orașul 
Lupeni, deci solicităm un 
sprijin material și moral 
mai intens.

— „Maurul", adică an
trenorul Libardi, și-a făcut 
datoria...

— Rămîn la Lupeni pen
tru că aici sînt iubit și 
stimat profesional, de con
ducerile minei și asociației 
sportive, de fotbaliști șl 
suporteri. Tuturor, dar mai 
ales minerilor din subteran, 
care merită cît mai multe 
satisfacții și în domeniul 
sportiv, le dedic bucuriile 
mele ca antrenor.

Interviu consemnat de 
Ion VULPE

în sala Constructorul din 
Hunedoara, la sfirșitul săp
tămânii trecute, luptăto
rii de libere din județul 
nostru și-au disputat titlu
rile de campioni, dar pri
mii doi clasați la fiecare 
categorie de greutate au 
obținut în plus dreptul de 
participare la faza de zonă. 
Rivalitatea sportivă cu 
garniturile Constructorul 
Hunedoara și C.S.S. Deva 
s-a soldat, și de această 
dată, cu categorica victorie 
a luptătorilor din Vale, 
nouă dintre ei se vor în
toarce la Hunedoara (16-17 
iulie), în compania celor 
mai buni adversari din zece 
județe, la zonalele cam
pionatelor individuale.

Un succes deosebit au 
repurtat elevii lui loan 
Corbei (Jiul Petrila), care 
și-au adjudecat cinci titluri. 
Astfel, la 52 kg, întrecerile 
au fost dominate de Cons
tantin Măndilă, care a de
monstrat o formă deosebită, 
repurtînd cinci victorii prin 
tuș. în final, deși hu- 
nedoreanul Vlad a abuzat 
de mijloace nesportive, 
fostul participant la Olim
piada de la Montreal s-a 
detașat categoric t 10—2. 
Un alt luptător cu expe
riență din Petrila, Mircea 
Risipitu (57) a spulberat 
toate pretențile adversa
rilor săi, toate partidele în 

cate a evoluat au avut 
drept epilog tușul în fa
voarea sa. La 68 - kg, spec
tatorii au asistat la o fina
lă „în familie-', mai ambi
țios, Aron Cîndea (C.S.S. 
Petroșani) l-a depășit la 
limită pe antrenorv.l-luptă- 
tor C. Marmaliuc (5—4), 
ambii însă continuă în
trecerea. Fără probleme, 
deci tot prin victorii îna
inte de limită, a încheiat 
conturile la 74 kg, Vasile 
Savu, într-o manieră simi
lară s-a impus și Vasile 
Colțișor (82). Iulian Da
mian a ajuns în finala ca
tegoriei de 90 kg, adăugîn- 
du-și în palmares numai 
tușuri, în ultima confrun
tare însă colegul său de 
sală Fănică Arăpașu i-a 
opus o rezistență deosebi
tă, mulțumindu-se doar 
cu victoria la puncte. La 
100 kg, din păcate, Nicuț 
Munteanu n-a participat, 
fiind accidentat. La cea 
mai ușoară categorie (48), 
deși a acuzat lipsa de an
trenamente, Vasile Adom- 
nicăi s-a clasat pe locul 
secund.

• Cu același prilej mai 
tinerii luptători de la 
C.C.S.P., antrenați de Va
sile Făgaș, au susținut o 
întîlnire amicală cu juni
orii și școlarii de Ia Cons
tructorul Hunedoara.

Sever NOIAN
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