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Posibilitățile de reducere 
a sterilului nu s-au epuizat

Argumentele 
revirimentului

ale

După primele două luni 
din acest an, din punct de 
vedere al realizării și de
pășirii sarcinilor de plan, 
întreprinderea ——- 
Bărbăteni trăia

minieră 
speranța 

unui reviriment. In lunile 
următoare efortul mineri
lor pentru creșterea pro
ducției de cărbune nu a 
mai fost încununat de a. 
celași succes, obținîndu.se 
însă rezultate mai bune Ia 
calitatea cărbunelui li
vrat preparației Lupeni. 
In primele cinci luni din 
acest an, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut, pe linia calității se 
înregistrează o diminuare 
a conținutului de cenușă 
cu 1 la sută. De la lună la 
lună sterilul în masa de 
cărbune livrat beneficiaru
lui 
ca 
nă 
de
tul 
ția 
demonstrează că la 
Bărbăteni s.au luat măsuri

a scăzut ajungîndu-se 
în luna mai să se obți-
o bonificație de 148 
tone. O cantitate des- 
de mică, dar bonifica. 
este bonificație, și ea 

mina

de îmbunătățire a calită
ții cărbunelui extras. In 
acest sens, ing. Ivan Vi- 
tan, șeful biroului progra
mare și urmărire a pro
ducției no relata:

— La mina Bărbăteni li
vrarea cărbunelui spre 
Uzina de preparare din 
Lupeni se face prin două 
puncte.

Cărbunele din cadrul 
sectoarelor I A, I B și II, 
respectiv, de pe stratele 5, 
8, 9 și 13 se transportă di
rect în preparație pe fiu. 
xul de benzi, montat la 
orizontul 650. In cadrul a- 
cestor sectoare există flu
xuri separate pentru steril 
și cărbune. Pe lingă a- 
ceasta, avînd în vedere că 
folosim metodele clasice 
de exploatare — abataje 
cameră și abataje frontale 
cu susținere individuală 
— avem posibilitatea ale
gerii sterilului și depune-

Gh. SPINU

După primele zile 
lunii iunie minerii sectoru
lui III de la I.M. Lonea, 
ca dealtfel, întreaga între
prindere, trăiesc satisfac
ția unui real reviriment ce 
s-a produs în activitatea 
de extracție a cărbunelui. 
Cel mai concludent argu
ment în această direcție îl 
aduc minerii sectorului 
III, care, de la începutul 
lunii, înregistrează un plus 
de 674 de tone. O deosebi
tă contribuție la obținerea 
acestor depășiri de plan 
și-au adus-o în egală mă
sură brigăzile conduse de 
Iosif Bucur, cu o depăși
re medie a productivității 
muncii planificate cu 10 la 
sută, de Carol Rcpaș, cu 
o lucrare de închidere de 
frontal executată în exce
lente condiții de calitate, 
de Grigore Fatol, aplicînd 
tehnologia cu tavan de re
zistență, dar și brigada de 
pregătiri condusă cu corn, 
petență de Vasilc Pînzaru. 
Același puternic reviri
ment l-au înregistrat și 
minerii sectorului IV, care 
obțin depășiri față 
de sarcinile planului la zi 
pe această lună. (Gh. Chir, 
vasă).

In cursul zilei de joi, pre. 
ședințele Republicii Finlan
da, Mauno Koivisto și so
ția sa, Tellervo Koivisto, 
împreună cu celelalte per
soane oficiale finlandeze a 
făcut o vizită în județul 
Argeș.

La sosire, oaspeții au fost 
salutați cu cordialitate de 
Constantin Zanfir, pre
ședintele Consiliului pppu. 
lar al județului Argeș, de 
alți reprezentanți ai orga, 
nelor locale de stat.

In continuare, la 
Consiliului popular 
țean, a fost prezentată 
voltarea economică și 
cială a acestei zone a 
îndeosebi în ultimele 
decenii.

A fost vizitată apoi în
treprinderea de autoturisme 
din Pitești. Președintelui 
Republicii Finlanda, celor
lalți oaspeți le.au fost pre
zentate aspecte privind or
ganizarea

sediul 
jude- 
dez- 

so- 
țării, 
două

producției, preo-

Joi după-amiază, 
ședințele Republicii 
landa, Mauno Koivisto,

pre- 
Fin.

a

Palatul din Pia-
mi-

acre-

primit, la
ța Victoriei, pe șefii 
siunilor diplomatice

-

La Aninoasa >

Intr-o 
grafie a 
sa, cele 
cute de

Pași semnificativi spre 
posibilă 
comunei
două decenii 
la Congresul

IX-lca al partidului,
de rodnice

■ „Epocii
Ceaușescu",
bit de dense în 
semnificative. Ca 
ta localitățile patriei,

împliniri 
N i 

sînt

mono-
Aninoa- 

t re
al 

anii 
ai

c o 1 a e
deose- 

realizări 
în toa-

cleul dezvoltării genera
le l-a constituit industri
alizarea. In prezent, „lis
ta" obiectivelor economi
ce de pe raza comunei este 
nu numai cuprinzătoare, 

dar certifică și o diversi
tate de activități. Cea de 
bază este, bineînțeles, mi
neritul — majoritatea lo
cuitorilor așezării lucrînd 
la întreprinderea minieră 
Aninoasa. Altele valorifi
că, în termenii tehnici ai 
prezentului, o îndeletnici
re tradițională pe aceste 
meleaguri, valorificarea 
lemnului, —• este vorba da 
depozitul de sortare și pre
lucrare a lemnului al 
U.F.E.T.-ului. Pe raza lo
calității mai ființează bri-

cupările în direcția înnoirii 
și diversificării modelelor 
de autoturisme, a ridicării 
continue a performanțelor 
lor tehnice și calitative. 
S-a. subliniat că o mare 
parte din producția de au
toturisme este livrată unor 
beneficiari din aproape 30 
de țări. Oaspeților le-au 
fost prezentate tipurile și 
variantele autoturismelor 
de oraș și de teren „Dacia",

(Continuare in pag. a 4-a)

ditați în țara noastră, cu 
care s-a întreținut într-o 
atmosferă cordială.

urbanizare

(Continuare în pag. a 2-a)
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rezultate remarcabile. De 
la începutul anului, după 
cum am aflat de la sing. 
Georgeta Duc, responsa-

Colectivul de muncă al sectorului V (investiții) al minei Dîlja se află în permanență pe unul din locu. 
rile fruntașe ale întreprinderii. In imagine, o parte dintre cotnponenții brigăzilor fruntașe.

Foto: Robert TAVIAN
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gada complexă a I.P.E.G.; 
de aici geologii, acești 
căutători neobosiți ai tai
nițelor adîncurilor, scru
tează cu sondele de foraj, 
cu „ochii" sensibili ai a- 
paraturilor complexe, bo
gățiile subsolului; se află, 
de asemenea, A.U.T.L.-ul, 
o stație de epurare, o fa
brică de oxigen, o secție 
de utilaj tehnologic a 
I.A.C.M.M. Petroșani.

Industria a venit' 
comuna Aninoasa, 
morfozînd profund 
întregii așezări. Nu

spre 
meta- 
viața 
este

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 3-a)

Lauda omului muncii și
' creației sale

Corul „MADRIGAL”, din nou 
in mijlocul minerilor

Valea

i

3

s

Oameni 
ai muncii !

In interesul economiei 
naționale, recuperați cît 
mai multe materiale re- 
folosibile. Gospodăria 
dumneavoastră oferă în 
acest sens o importantă 
resursă ce poate fi valo
rificată cu efort minim.

• 1 tonă de macu
latură recuperată în
locuiește 1 tonă 
celuloză, 
si nd 3—4 
800 kWh energie 
lectrică, 250 kg com
bustibil convențional. 
Din aceasta se obțin 
12 500 ziare, 2 500 ca
iete, 400 cutii de am
balaj.

de 
economi- 
mc lemn, 

e-

1
2
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Fermitate, spirit gospodăresc 
în valorificarea materialelor

Pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare e. 
conomico-socială elaborat 
de Congresul al XlII-lea al 
partidului, o cerință hotă- 
rîtoare, de înaltă ținută 
patriotică, o constituie re
cuperarea, recondiționarea 
și refolosirea materiale
lor și a pieselor de schimb. 
Acționînd pentru ' înfăptu
irea acestei sarcini în spi
ritul indicațiilor 
de tovarășul 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, în re
centa ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., colectivul
întreprinderii de utilaj mi
nier Petroșani a obținut

ECUPERARE 
ECOHDITIOMARE 
EFOLOSIRE

stabilite
Nicolae

bil cu materialele refolo- 
sibile, la nivelul întreprin
derii au fost recuperate 
1700 tone de fier vechi, 50 
tone de fontă, 7,7 tone de 
bronz, 4,5 tone de 
niu și alte cantități 
nate de materiale 
ve, cupru, alamă și

alumi- 
însem- 
abrazi- 
plumb.

„Rezultatele bune dobîri. 
dita pînă acum — ne-a 
spus tovarășul Ion Pre- 
doi, secretarul comitetu
lui de partid al întreprin
derii ■— reprezintă urma
rea firească a acțiunilor 
organizate la nivelul sec
țiilor în lumina indicați, 
ilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului. 
In organizațiile de partid 
din secțiile mecanic șef, 
turnătorie, construcții me
talice au fost dezbătute pe

Viorel STRĂUT

(Continuare in pag. a 2-a)

în 
dele-

documentare în 
Jiului. Vor avea loc în- 
tîlniri cu minerii, cu cei
lalți oameni ai muncii 
din municipiul Petroșani, 
atît în sălile de apel cît 
și în cadrul așezăminte
lor de cultură. Delegația 
va fi însoțită de corul 
„Madrigal" al Conserva
torului bucureștean, pres
tigios colectiv artistic 
dirijat de prof. univ. Ma
rin Constantin, artist e- 
merit, care va susține 
concerte extraordinare 
la Petroșani — în sala 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului", duminică, 9 iunie, 
începînd cu ora 19 ; la 
Uricani — luni, 10 iunie, 
în sala de apel și în sala 
clubului muncitoresc ; 
la Lupeni — marți, 11 iu
nie, în sala de apel a 

sala Pa
la Vul- 
12 iunie, 

a I.M.

• Sîmbătă va sosi 
municipiul nostru 
gația de compozitori, mu
zicologi și interpreți con- • I.M. Lupeni și în 
dusă de prof.,univ. Nico
lae Călinoiu, președinte 
al Uniunii Compozitori
lor și Muzicologilor din 
R.S.R., rector al Conser
vatorului de Muzică „Ci- 
prian Porumbescu" din 
București, care va între
prinde o amplă vizită de

latului cultural; 
can — miercuri, 
în sala de apel
Vulcan și la clubul mun
citoresc — joi, 13 iunie,

Al. IIORAȚIU

(Continuare in pag. a 2-a) 
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plarea, era întuneric, 
prea vedeau bine. Din 
să dispăruseră 5000 de 
și o pereche de cercei 
aur. Alte investigații 
mănunțite, verificări, 
sfîrșit mijesc clipe 
misie, dau de bănuit trei 
tineri din Lupeni; în noap.

nu 
ca
lei 
de 
a- 
în 

opti.

caru, zis „lordul11 și Mihai 
Mihaly, recidiviști în ma
terie. Deși de la poligonul 
din Petroșani pînă la Lu
peni e o distanță măsura
tă în kilometri, misterul 
a fost dezlegat. După gra
tii, Todireanu aflase de la 
un alt „pensionar" poves-

uimiiiniiiuninniii/lll/l/Hin/IJf/ff/nilff/Hilf/HW/iifHtt/â

a-
săi Adevărul

Subofițeri și ofițeri, oa
meni tineri sau cu părul 
alb rămăseseră în impas 
într-o cercetare. După mai 
bine de șapte luni nu des
coperiseră pe autorii unor 
tîlhării întîmplate în noap
tea de 29 septembrie 1984...

— Infracțiune „perfectă" 
nu există. Și apoi, lupul 
nu-și schimbă năravul, deci 
se întoarce la turmă. Lu
pii bipezi — atrăgea 
tenția colaboratorilor
lt. major Luciu Ecobescu 
— ocolesc însă stîna pră
dată prima oară.

Ce se întîmplase de fapt 
în .noaptea aceea de 29 sep
tembrie?... Auzind cîinele lă_ 
trînd, bătrînul jian s-a 
sculat. I s-a părut că ci
neva intrase în grajdul va
cii. A pornit intr-acolo. 
Căzînd, a simțit lovitura 
dureroasă, apoi și-a pier
dut cunoștința. Bătrîna 
n-a mai avut răbdare să-l 
aștepte. Ca-n filmele de 
groază, două victime. Des- 
coperiți de un nepot, bă- 
trînii au relatat confuz lu
crătorilor de miliție întîm-

ca untdelemnul...
tea amintită existau pro
be că doi lipsiseră de a- 
casă, celălalt își fabricase 
un alibi plauzibil. Pînă la 
administrarea probelor e- 
rau însă... cinstiți. Alte i- 
poteze, supoziții, pînă cînd 
unul dintre cei bănuiți, 
loan Popa Todireanu este 
arestat de lucrătorii de mi
liție din Lupeni în urma 
spargerii unor locuințe îm. 
preună cu Gheorghe Cojo.

tea bătrînilor din Petro, 
șani. După eliberare, la o 
„sindrofie" cu Nicolae Vi. 
col și Marius Munteanu 
din Lupeni a vîndut pon
tul. Aveau doar nevoie de 
bani pentru chefuri, To
direanu făcuse deja „recu
noașterea". Au plecat cu 
primul autobuz de dimi
neață...

— De ce n-ați luat ce
curile, a întrebat lt. major

Bocos. Erau vreo 40 000 
lei.

— Păi, dacă le falsificam, 
ne prindea 
plicat unul 
tori.

Au crezut 
tul nopții, tîlhărind, 
vor fi prinși. Așa a cre
zut și al patrulea complice 
al lor, anul Măciucă, care 
îi precedase în arest 
pentru un viol. Nu suflase 
un cuvînt despre tîlhărie. 
Știa - -
gravă, 
7 ani 
crezut 
descoperiți...

Adevărul iese însă 
totdeauna la lumină, 
cum untdelemnul la 
prafață, spune o vorbă bă. 
trînească. Pentru ca untde
lemnul vieții să rămînă 
limpede și să revină me
reu la suprafață, acești 
oameni în uniforme albas
tre, subofițeri sau ofițeri 
se află, zi și noapte la da
torie.

miliția, a re. 
dintre infrac-

că la adăpos-
nu

că e o infracțiune 
„cotată" între 2 și 
condamnare, 
deci că nu vor

Au 
fi

în- 
pre.
su-

Ion VULPE

Plenara Consiliului municipal 
al F.D.U.S.

La Petroșani a avut loc, ieri, plenara Consiliu
lui municipal al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Au participat membrii Consiliului muni
cipal al F.D.U.S. și ai Comitetului municipal al 
O.D.U.S.

In cadrul ordinii de zi a plenarei a fost pre
zentat un raport privind „Preocuparea organizațiilor 
componente ale I'.D.U.S. pentru realizarea planului 
economic în profil teritorial, pe primele 5 luni ale 
acestui an". De asemenea, au fost prezentate infer, 
mări despre Modul de realizare a propunerilor făcu
te în adunările generale și cele ale reprezentanților 
oamenilor muncii din lunile ianuarie-februarie a.c.; 
despre — activitatea desfășurată de comisiile pentru 
coordonarea și îndrumarea activității de control ai 
oamenilor muncii în lumina Legii nr. 6/1972.

Pe marginea materialelor prezentate au fost pur
tate discuții, făcîndu-se propuneri și adoptîndu.se 
măsuri pentru perfecționarea activității în domeniul 
analizat. (I.B.)

Posibilitățile 
a sterilului nu

da reducere 
s-au epuizat

Mecanizarca muncii în unitățile forestiere, 
însemn al noului in Valea Jiului. Aspect de la unul 
din punctele de lucru ale U.F.E.T. Petroșani, respec
tiv, depozitul de prelucrare a lemnului Iscroni.

(Urmare din pag. 1)

Laudă omului muncii și
creației sale

(Urmare din pag. I) sce-

sala dein 
trila și la 
toresc din

apel a I.M. Pe- 
clubul munci- 
oraș.

Vor fi prezenți pe 
nă și alți tineri interpreți 
— studenți la conserva
torul din București. .

Ritm susținut de lucru în noile 
întreprinderi miniere

Colectivul brigăzii nr. 4 Lupeni — Valea de 
Brazi a I.A.C.M.M. Petroșani a încheiat activitatea 
din primele cinci luni ale anului cu un bilanț pozi
tiv. Planul valoric al lucrărilor de construcții și 
montaje a fost depășit cu 5 la sută. Au fost preda
te beneficiarului 8 obiective de investiții, .îndeosebi 
în zona incintelor viitoarelor mine Lupeni — Sud 
și Valea de Brazi. Prin realizarea unor productivi
tăți înalte a fost recuperată o bună parte din rămî- 
nerea în urmă din ianuarie—februarie. S-au remar
cat în mod deosebit formațiile conduse de Nicolae 
Dragoș, Mihai Haivasz de la Lupeni — Sud și Ion 
Dascălu, Constantin Lal, loan Mănărăzan, Iosif 
Bor.șodi, Petru Pavalache, Gheza Kiss, Ioan Popa 
și Constantin Anofie din Uricani — Valea de Brazi. 
(V.S.)

se
La

rii lui pe poditură. Aceas
tă operație se urmărește la 
nivel de sector prin pre
luările decadale care 
fac de către topogral'i.
acest punct, aproape în fie
care lună., am obținut bo
nificații, deci nu numai că 
ne-am încadrat în coefici
entul de cenușă, dar l-am 
și redus sub cel planificat. 
Greutăți întîmpinăm la cel 
de.al doilea punct de li. 
vrare a producției, res
pectiv cel din gara Bățbă- 
teni. Aici, cu mașinile, se 
aduce cărbunele din silo
zul colector (incinta prin
cipală a minei) cărbune din 
stratul 3 blocurile VI, VII 
și VIII. De ce avem neca. 
zuri în acest punct cu ca. 
li ta tea
compoziția

de cărbune 
a blocurilor

cărbunelui? In 
granulometrică

ca
la 
la 
se
redus

din
a.

■ ons-
mm,

alegerea 
locurile 

sistemul 
Iacă la 

de

terlo- 
acest 

lua 
a 

Sin- 
rămîne

a mafiei 
stratul 3 
mințile 85 la sută îl 
tituie sorturile 0—14 
fapt ce face 
sterilului, atît 
de muncă cît și 
de claubaj, să 
un volum mai 
cărbune extras.

După cum spune m 
cutorul nostru la 
punct nu se mai pot 
măsuri de îmbunătățire 
calității cărbunelui, 
gura soluție care 
pentru a livra preparației 
Lupeni un cărbune care 
să se încadreze in < on ți
nutul de cenușă planificat, 
rămine aceea prin compen
sație. Să se acționeze mai 
bine la primul punct unde 
posibilitățile de reduci re a 
sterilului în masa de eăr. 
bune nu s-au epuizat.
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NEDEIA VULCĂNEANÂ
• Astăzi, la Vulcan, pe 

scena clubului din oraș 
începe festivalul concurs 
mterjudețean „Flori de 
cîntec românesc". Festi
valul este destinat pro
movării tinerelor talente 
— interpreți de muzică 
populară, păstrători 
nestematelor 
popular românesc, 
cursul de 
aflat la a 
se înscrie 
festările 
pun în lumină 
artei amatoare.

Juriul festivalului 
audia concurenții în 
drul a două spectacole 
deschise marelui public, 
ce vor avea loc vineri și 
sîmbătă, începînd cu ora 
17, la Clubul muncito
resc din Vulcan. Dumi
nică, interpretele-concu- 
rente — vor fi prezente 
în cadrul „paradei por
tului și cîntecului popu
lar" ce se va desfășura 
pe bulevardul Victoriei 
din oraș, după care vor 
participa la spectacolul 
intitulat „Cîntec, joc și 
voie bună" ce va fi pre
zentat la baza de agre-

ment „La brazi”. Se vor 
afla pe scenă și alte for
mații de artiști amatori 
din municipiu și județ.

• Tot în cadrul ace-

ai 
cîntecului 

Con- 
interprelare — 
Il-a ediție — 
printre mam- 
artistice care 

virtuțile

va 
ca-

1 
I

*

leiași manifestării la ba- 
za de agrement „La / 
brazi” va fi deschis sîm- * 
bătă și duminică „Tîr- 
gul cooperației meșteșu- i 
gărești”. Organizat de ’ 
către cooperativa „Stra
ja” Lupeni, tîrgul va pu
tea fi vizitat simbătă, în
tre orele 10 și 18 și dumi
nică. 
In i 
furi cooperativele 
zațul” 
Hațeg, 
„Drum 
doara, 
greșul” 
nouă" 
tarea" 
țul" — 
Hunedoara — Deva, 
care se adaugă coopera
tiva organizatoare, 
expuse produse de 
chinărie, confecții, 
taje, încălțăminte, 
re, artă populară și arti
zanat, ceramică și 
fecții din piele.

. intre orele 8 și 19. 
acest an expun măr-

„ Re te
și „Flațegana" din 
„Streiul” — Călan, 
nou” — Hune-

.,Mureșul” și „Pro- 
din Deva. „Viața

— ( Irăștie, „Pres-
— Simcria, „Mo- 
Brad și U..1.C.M. 

la

Vor fi 
maro- 
trico- 

covoa-

con-

Concursul grupelor 
sanitare de 
Cruce Roșie

Ieri dimineață s.a des
fășurat la Petroșani faza 
municipală a concursului 
grupelor sanitare de Cru
ce Roșie. Susținerea pro
belor teoretice și practice 
de către cele, șapte echipe 
reprezentînd localități și 
întreprinderi miniere din 
Valea Jiului ca și ținuta și 
dotarea echipelor, a ilus
trat activitatea rodnică de 
Cruce Roșie. Pe baza no
telor obținute la toate pro
bele și a concluziilor a. 
supra activității de la lo
cul de muncă al grupelor, 
comisia de examinare for
mată din dr. Erik Schelker, 
președinte, dr. Carmen 
Bursesc, Dan Cernătescu, 
Mina Bursesc și Emil Tu
tor, membri, și Silvia Nylas, 
secretară, a declarat câști
gătoare ale concursului 
grupele sanitare de la în
treprinderile miniere Dil. 
ja (comandant Rodica 
Glonț), Paroșeni (coman
dant Ana Spînoche) și U- 
rieani (comandant Sanda 
Maxer).

Celor trei fruntașe 
dorim multă putere 
muncă în pregătirile pen
tru a reprezenta cu cinste 
Valea Jiului la următoarea 
confruntare, județeană, a 
concursului. (T.Ț.)

le 
de

mun-
Rod cl

ește 
legii,

BUJORII PAR1NGU. 
LUI. Mai devreme ca în 
alți ani, natura oferă o 
noutate inedită pe înălți
mile alpine: au înflorit 
„bujorii Parîngului". A. 
șadar, o atracție in plus 
pentru amatorii de dru
meții pe poteci de 
te. Dar, atenție! 
dendronul înflorit 
pus sub ocrotirea

Fermitate, spirit gospodăresc
în valorificarea materialelor recuperabile

(Urmare din pag. 11 a materialelor și pie-

larg sarcinile ce ne revin 
pe linia recuperării, recon. 
diționării și refolosirii ma
terialelor și au fost stabi
lite sarcini concrete pen
tru fiecare loc de muncă. 
Putem evidenția activita
tea desfășurată de maiștrii 
Gavrilă Dan, Wilhelm Lo- 
jadi, Gheorghe Barna. La 
nivelul comitetului de 
partid am acordat o aten
ție deosebită promovării 
tehnologiilor noi, moder
ne de lucru, creșterii pro
centului de valorificare su
perioară a materialelor Ia 
debitare. De exemplu, eu 
ani în urmă bucățile ră
mase după croire din ta
bla groasă, laminată, erau 
aruncate pentru retopire. 
In prezent, încă din faza 
de croire tabla groasă 
valorifică aproape sută 
sută”.

Discutînd la concret
tovarășul Wilhelm Lojadi, 
maistru 
tar al 
ză din : 
despre

se
la

CU

i principal și seere- 
organizației de ba- 
secția mecanic șef, 
acțiunea de refolo-

ca făeind parte din flora 
spontană a munților noș
tri declarată monument 
al naturii. Deci, la întîl. 
nire.i cu fermecătorii „bu
jori ai Parîngului", să 
ne comportăm ca atare!

LA POPICARIA din 
Uricani se conturează fi
nalizarea anexelor la a- 
ceastă modernă amena
jare sportivă. Este vorba 
de săli de jocuri distrac
tive, de șah, rummy, tenis 
de masă și alte aseme
nea spații menite să con. 
fere funcționalitate Com-

sire 
selor de schiiaib am aflat 
că in anul trecut valoarea 
pieselor de schimb asigu
rate prin , revalorificarea 
unor materiale recupera
te se ridică la 300 000 lei. 
In acest an peste 30 la SU_ 
tă din piesele de schimb 
necesare întreținerii maca
ralelor și altor instalații de 
ridicat, au lost asigurate 
prin recondiționarea 
plajelor, axelor, 
dințate, a carcaselor 
tromotoarelor. Printre 
care s-au evidențiat 
mod deosebit in activitatea 
de recuperare și recondi- 
ționare se numără tovarășii 
Vasile Dogaru, Ioan Pro
dan, Cornel Popa. Eugen 
Geiger, Nicolae Lupancu, 
Tudor Sas, Dumitru Bo- 
log, Filip Inclăzan, Cons
tantin Răspopa, Alice Cos- 
tinaș,

„La 
derii 
nerul 
— în 
33 la 
schimb le-asigurăm

bună
■Sintem

CU- 
roților 

elec- 
cei 
în

Stela Patru.
nivelul întreprin- 

— ne informa ingi- 
șef Ionel Botoroagă 
prezent, mai bine de 
sută din piesele de 

prin

plexă localului popică, 
riei, să ofere posibilități 
multiple de petrecere în 
mod plăcut a timpului li
ber de către mineri, de 
tineretul din localitate.

STRICI’ LA ZI. Numai 
astăzi și mîine, filiala 
B.T.T. Petroșani face în
scrieri pentru 
rea biletelor 
la stațiunea 

tineretului 
seria din 21 
primesc tineri în- 
în întreprinde- 

instituțiile muni-

nală a 
tinești, 
nie. Se 
cadrați 
rile și

procura- 
de odihnă 
internațio- 

Cos. 
iu-

re< uperare și recor.dițio.' 
nare. Ne rezolvăm pe a- 
ceastă cale, ieftin și ope
rativ, unele probleme de 
intreținere a utilajelor pro
prii. La retopire, în turnă
torie, utilizăm fier vechi 
și fontă livrată de Între
prinderile miniere • din 
Valea Jiului. Din fior vechi 
ConstruinU astfel în 
parte utilaje noi.
conștienți că dispunem de 
alte mari rezerve pe iinia 
recuperării, recondiț ionă. 
rii și revalorificării mate
rialelor. Depunem străda
nii pentru a înfăptui ne
abătut indicațiile valoroa
se ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, pentru 
a spori lună de lună pro.1 
centul reintroducerii în
circ uitul economic a a- 
cestor mari resurse i nter- 
ne. Prin autogospodărire și 
întărirea spiritului de răs
pundere al fiecărui om, 
sintem hotărîți să facem 
totul pentru a produce u- 
tilaje miniere moderne, mai 
ieftine, în condiții de efici
ență economică sporita".

cipiului, care au vîrsta A 
de pînă la 30 ani. (M B.) I

DISTANTA de la dru- I 
mul Petroșani — Uricani I 
pînă la mina Bărbăteni • 
este o plăcere să o par- | 
curgi pe jos, mai ales a. i 
cum pe timp de vară. Și ' 
totuși nu toți preferă a- I 
cest lucru (o parte din ■ 
oamenii muncii de la mi- I 
nă fac apel la mașina I 

rARO 21 HD 2026 a I.M. • 
Paroșepi). Oare pe com- I 
bustibilul și banii cui ?cui *

Rubrică realizată <le
Iosif BÂLAN

adopt%25c3%25aendu.se
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Susținem din inimă noua initiativă de pace a
tovarășu ui NICOLAE CEAUȘESCU, chemarea F. 0. U. S

Să triumfe pacea și încrederea !
Viața noastră liberă, prosperă ne-a cre

at tuturor posibilitatea să ne împlinim 
ca oameni, ca profesioniști ai meseriei 
pentru care am optat. Nimic nu ne-a în
tunecat cerul vieții noastre senine în cei 
40 de ani de la victoria asupra fascis
mului. Partidul și statul nostru ne-au 
creat nouă, minerilor cele mai bune 
condiții de muncă și de viață. Tonele de 
cărbune pe care le scoatem astăzi la 
lumină, cu dragă inimă, constituie cea 
mai convingătoare expresie a voinței 
de a trăi în deplină libertate și liniște. 
De aici, din adîncurile minei Vulcan, 
glasul nostru de pace trebuie să răzbată 
în întreaga lume și să se facă auzit și 
înțeles. Pacea este dreptul nostru f’unda-

Pentru sănătatea Pămîntului
Este timpul ca întreaga 

omenire, patru miliarde 
de conștiințe să depună 
un jurămînt al lui Hypo. 
crate, care să cuprindă 
promisiunea fermă de a 
contribui la apărarea să
nătății Pămîntului, a ce
lui mai de preț bun care 
ne-a fost dat — VIAȚA.

Este timpul ca oame
nii să înțeleagă și să în
lăture orice încercare ce 
ar putea dezlănțui un 
nou viscol istoric — răz
boiul atomo-nuclear, ca
re ar însemna distruge
rea definitivă, în cîteva 
minute, a civilizației, du
rată în decursul a mii de 
ani 1

Noi, cei care veghem 
la sănătatea oamenilor, 
care facem» totul să ali

Ciudățenie
Mai să nu dăm crezare 

ochilor de ce vedem, în 
dreptul blocurilor nr. 10 
și 12 din strada Aviatori
lor, cartierul Aeroport — 
Petroșani. Containerul — 
gol — plasat zilele trecute 
in acest loc de lucrători ai 
E.G.C.E., ce se ocupă cu 
salubrizarea, stătea „cul
cat" pe o latură, nu în po
ziția firească de a putea fi 
încărcat. De la bun înce
put, deci, locatarii blocu
rilor sînt puși în situația 
să depună gunoiul mena
jer mai mult în afară de- 
cît în container. Curat ciu
dățenie! Cine se implică de 
la E.G.C.L. să elucideze 
cazul?

năm suferințele semeni
lor noștri, ne alăturăm a- 
deziunii întregului popor 
român, a tuturor oame
nilor de bine, la noua i- 
nițiativă de pace a secre
tarului general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
Chemarea și Apelul Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, care 
constituie încununări ale 
dorinței de pace dintot- 
deauria a românilor. Gla
sul președintelui Nicolae 
Ceaușescu este glasul ra
țiunii, este întruchiparea 
gîndului curat care în
deamnă la înțelegere, la 
respect, la colaborare și 
ajutor reciproc, la pace, 
este glasul tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc în 
România socialistă.

Se efectuează analiza la băile de galvanizare de luliana Băbușan, Emilia
< Tișan și Dorina Drăgulescu.la laboratorul secției „Hidraulică" — I.U.M. Petro
șani. loto: T. ALEXANDRU

care 
luptăm 
putere, 
de in- 

aeestea 
să tri.

mentai pentru care trăim, pentru 
muncim, pentru care trebuie să 
cu întreaga noastră conștiință și 
Nu mai avem nevoie de război, 
cordare, de neîncredere. Toate 
trebuie să fie lasate deoparte și
umfe dreptul omenirii de a trăi în pace. 
In acest sens, noua inițiativă de pace a 
României, a președintelui său tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general a) 
partidului, in contextul climatului inter
național actual, se înscrie in conștiința 
omenirii ca un fapt dătător de speranță 
și de încredere în apărarea păcii.

Gheorgbe BUHUȚAN. 
miner, șef de brigadă, 

sectorul VI — I.M. Vulcan

Ca medic, mă ocup de 
sănătatea copiilor, vlăs
tarele vieții noastre, ro
dul iubirii oamenilor. Mai 
presus de orice copiii, 
privirile lor nevinovate, 
gingășia lor, trebuie să 
ne determine la rațiune, 
la a face totul pentru a 
le ocroti copilăria. Iar o 
copilărie fericită, de ca
re să se bucure ei și pă
rinții lor, nu poate exis
ta decît într-un climat 
de pace. De aceea, noi, 
medicii României socia
liste, ne angajăm să nu 
precupețim nimic pen
tru sănătate^, oamenilor, 
pentru sănătatea Pămîn
tului.

Dr. Rodiră TANASESCU, 
medic pediatru. Spitalul 

municipal Petroșani

Pași semnificativi spre
(Urmare din pag. 1)

vorba numai despre noi 
locuri de muncă, ei de 
un nou mod de a înțelege 
munca, etica ei; nu este 
vorba numai despre ran
damente sporite, despre 
profesiuni de o tehnicitate 
înaltă, ci mai ales despre 
o nouă calitate a vieții. Ca 
rod direct și firesc s-au 
dezvoltat sl'era serviciilor 
(secții ale cooperației meș
teșugărești, de la croitorie, 
frizerie, pînă la cizmărie), 
rețeaua de desfacere a 
produselor industriale și 
alimentare (textile, fero- 
metal, 4 unități alimenta
re, 2 măcelării, 2 unități 
de alimentație publică), ca 
să nu mai spunem că în 
fază avansată de construc
ție (panglica inaugurală 
va fi tăiată în toamna a- 
cestui an) se află un ma
gazin general, cu o supra
față utilă de 1500 de metri 
pătrați — un fel de „Jiul" 
la scară redusă. In acești 
ani. coordonatele edilita
re ale comunei Aninoasa 
s-au amplificat continuu : 
peste 90 la sută din case 
sînt construcții' noi, sau 
modernizate, cu tot confor
tul necesar, edificii la ca

Mineri la odihnă pe litoral

După cum aflăm de la 
președintele comitetului 
sindicatului pe întreprinde
re, un număr de șase fa
milii ale oamenilor mun
cii de la I.M. Dîlja și-au 
petrecut sejurul de odih
nă binemeritată pe litora

re se adaugă, pînă în pre
zent, ,135 de apartamente 
in blocurile ce conturează 
un, am putea spune, ele
gant centru civic.

Comuna Aninoasa își 
educă tinerele vlăstare, vi
itorii ei cetățeni, prin o- 
sîrdia competentă a ce. 
lor 38 de cadre didactice, 
orientîndu-i spre profesi
unile de care economja 
națională are nevoie. Și 
pentru că tinerețea, copilă
ria se împacă bine nu nu
mai cu învățătura, ei și 
cu creația,’ în cadrul Festi
valului național „Cîncarea 
României" formațiile pur
tătorilor ciavatelor roșu cu 
traolor au obținut Dremii 
onorante, de valoare repu
blicană, aflîndu-se, nu de 
puține ori pe podiumul 
laureaților (ca, de pildă, o- 
chipa de dansuri a Școlii 
generale Aninoasa, de trei 
ori consecutiv locul I pe 
țară). Dealtfel, viața spiri
tuală a comunei se în
scrie pe coordonatele ma
jore ale educării omului 
nou — și activitatea de la 
clubul sindicatelor și de la 
căminul cultural din Is- 
croni este implicată în 
sfera acestor deziderate.

Nu doar în virtutea „a- 
partenenței" la împărțirea 

lul românesc, în primele 
serii ale actualului sezon 
balnear. Alte trei familii 
de muncitori din între
prindere se află în aceste 
zile în stațiunile Venus și 
Eforie Sud, în seriile 1—12 
și 2—13 iunie. In total 15, 
familii ale oamenilor mun
cii — în majoritate mi
neri și electrolăcătuși — 
vor beneficia numai în 
cursul lunii iunie de plă
cute zile de odihnă pe 
plajele însorite de la Efo
rie Nord, Eforie Sud și 
Venus. (I.B.)

Răspundem cititorilor
MALCOMIȘ Gheorglie, 

Simeria: Nu vă putem da 
răspunsul solicitat. Pro
blema nu e de competența 
noastră, nu este pe terito
riul Văii .Jiului.

ANONIM, Lupeni: In
cele 3 scrisori (nu înțe
legem de ce era nevoie de 
trei) cu conținut identic și 
expediate în aceeași zi, ne 
relatați telegrafic că echi
pa de lucrători a E.G.C.L. 
Lupeni — unitate presta
toare de servicii condusă 
de ing. șef Păcurar, după 
cum afirmați dv. — a exe-

urbanizare
administrativă, în comu
na Aninoasa sînt conti
nuate, la cote noi, îndelet
niciri rurale. Sectorul zo
otehnic este în permanen
tă creștere, asigurînd ce
rințele de autoaproviziona- 
re și contribuind, substan
țial, la livrările la fondul 
de stat. Curțile gospodari
lor sînt veritabile grădini 
de legume. Intr-un cuvînt, 
pe suprafața de 12 036 de 
hectare a comunei obiec
tivele industriale și înde
letnicirile agricole se a- 
FJă într-o semnificativă os
moză.

Ritmurile dezvoltării ge
nerale a țării — devenire 
a) cărei strălucit strateg 
este secretarul general al 
partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
aceste ritmuri se fac sim
țite, din plin, aici, la Ani
noasa, în pulsul muncii, în 
rodnicia împlinirilor, In 
noua calitate a vieții.

Tînăra muncitoare Pro
fira Tufaru, prelucrător fi
re la I.F.A. Vîscoza Lupeni 
— exemplu de corectitudi- 

-ne și hărnicie în muncă.

Foto: AI. TATAR 

cutat foarte bine lucrările 
la instalația de apă caldă 
și căldură, fapt ce-i mulțu
mește pe locatarii blocuri
lor 25, 26 A și 26 B din 
noul Cartier ce se constru
iește în zona Bărbăteni. 
Dacă e așa, este foarte bi
ne. Dar pentru asta nu 
trebuie neapărat lăudați a- 
cei instalatori ; a face lu
cru de calitate e o datorie 
de serviciu. Avem însă în
doieli despre calitatea pre
tinsă de dv„ din moment 
ce nu vă puneți semnătura 
pe nici una din cele 3 scri
sori.

Duminică. 9 iunie

11,30 Telex.
12,40 Din cununa cîntecu- 

lui românesc (color).
13,00 Album duminical 

(parțial color).
14,50 De ziua miliției. 
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea azi — 

Epoca Ceaușescu (co- 
1 lor).

— Verticale în cîmpia 
t» soarelui.
F Reportaj de Corne

lia Rădulescu.
19,35 Cîntarea României 

(color).
— De pe marea scenă a 

țării pe micul ecran. 
Emisiune realizată 
în colaborare cu Con
siliul Culturii și E- 
ducației Socialiste 

și Comitetul de cul
tură și educație so
cialistă al județului 
Suceava.
Redactori Marilena

Rotaru, Călin Doboș. 
Regizor Octavian 
Greavu.

20,15 Film artistic: (color) 
Fata din Istanbul.
Producție a studiou- 
urilor din Turcia.
Cu: Turkan Soray, 
Murat Soydan, Eroi 
Tezeren, Aii Șen, 
Mualla Surer, Mum
taz Ener, Sami Ifa- 
zinses. Suna Sus, 
Kuzey Vargin.
Regia Turgut N. De- 
mirag.

21,30 Armonii pe strune 
(color).
Emisiune de Adrian 
Șerbănescu și Viorel 
Sergovici.

21,45 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului. '

Luni, 10 iunie

20,00 Telejurnal.

20.20 Actualitatea în ecu- la și ale 
derilor de

întreprin-
Autoca-noinie.

20,35 Tezaur folcloric. raioane și Tractorul
21.00 Roman-f jileton: din Brașov,

(color). 20,50 Universul familiei.
Femeia in alb. 21,10 Vă place opera?

PROGRAMUL ȚV
Episodul 2. (color).

21,50 Telejurnal. 21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra 22,00 Închiderea progra-

mului. mului.

Marți, 11 iunie Miercuri, 12 iunie

20,00 Telejurnal. 20,00 Telejui nai.
20,20 Arc peste timp — 20,20 Actualitatea în eco-

11 iunie 1948 — 11 nomie.
iunie 1985. 20,35 Manifest pen tru pa-

20,40 Glorie clasei munci ce. Emisiune de ver-
toare! (color). suri.
Interpretează coru 20,45 Tribuna TV — Con-
rile „Lyra" din Brăi- grosul al IX-lea —

Congresul marilor
înnoiri — Epoca 
Ceaușescu.

21,00 Film în serial: (co
lor).
Pan VVolodyjowski
Premieră TV.
Producție a studiou
rilor poloneze.

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Joi, 13 iunie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
-20,35 Studioul tineretului.
21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Vineri, 14 iunie

20,00 Telejmnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Glasul României —

Glas de pace — Pro
gram muzical.'

20.45 Efigii ale muncii.
21,00 Cadran mondial.
21.15 Antologie teatrală.
21.50 Telejurnal.
2.2,00 închiderea progra

mului.

Sîmbătă, 15 iunie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (parțial color).
14.45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19.45 Șlagăre în devenire. 

Concurs de muzică 
ușoară românească, 
(color).

20,55 Film artistic 
„Ultimul țărm". 
Prima parte.

22,05 Telejurnal.
22.15 Mondovizion (color).
22,30 închiderea progra

mului.
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Vizita de stat în țara noastră a 
președintelui Republicii Finlanda, 

Mauno Koivisto
Oaspeți ai județului Argeș

(Urmare din pag. I)

„Oltcit" și ARO ce se pro
duc în țara noastră, prilej 
de a cunoaște nemijlocit 
realizările românești în a- 
cest domeniu.

S-a vizitat, în continua
re, Stațiunea de cercetare

și producție viticolă Ștefă. 
ne.ști.

Președintele Republicii 
Finlanda a semnat în căr
țile de onoare ale unități
lor vizitate.

In cursul după-amiezii, 
oaspeții s-au înapoiat în 
Capitală.

(Agcrpres)

Depunerea unei
Președintele Republicii 

Finlanda, Mauno Koivisto, 
a depus, joi dimineața, o 
coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

coroane de flori
După depunerea coroanei 

de flori s-a păstrat un mo
ment de reculegere.

Cei prezenți au vizitat, 
apoi, rotonda monumen
tului.

(Agerpres)

■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■

Noi și ample acțiuni pentru pace
GENEVA 6 (Agerpres). 

La Geneva au luat sfîrșit 
lucrările Conferinței inter
naționale a organizațiilor 
neguvernamentale consa
crate marcării a 40 de ani
de la crearea Organizației 
Națiunilor Unite și a 25 
de ani de la adoptarea De
clarației O.N.U. privind 
acordarea independenței 
țărilor și popoarelor colo
niale. La încheierea lucră
rilor a fost adoptată o de
clarație în care 
ții subliniază 
tea istorică a

participan- 
însemnăta. 

victoriei
asupra fascismului 
și a creării Organiza
ției Națiunilor Unite, 
ca for larg reprezentativ, 
care și-a propus să acțio
neze, cu participarea în 
condiții de egalitate a tu
turor statelor lumii, pen
tru apărarea normelor 
dreptului internațional, rea
lizarea unei cooperări largi 
între state, eliminarea fla
gelului războiului, salv
gardarea păcii și întărirea 
securității internaționale.

BEIJING 6 (Agerpres). 
La Beijing au început lu
crările unui forum pentru 
apărarea păcii, la care iau 
parte reprezentanți ai or
ganizațiilor pentru pace 
din peste 20 de țări — re

latează agenția China No
uă.

Luînd cuvîntul în cadrul 
reuniunii, Li Yimang, pre
ședintele Asociației chine
ze pentru înțelegere inter
națională, a reafirmat spri
jinul Chinei pentru reali
zarea dezarmării, atît în 
domeniul nuclear, cit și 
convențional.

*

CIUDAD DE MEXICO 
6 (Agerpres). Claude Cheys- 
son, membru al Comisiei 
CEE, și-a exprimat „pro
funda preocupare" față de 
planurile de cercetări ale 
S.U.A. vizînd militariza
rea spațiului cosmic.

Intr-un interviu acordat 
ziarului mexican „Excel
sior", citat de agenția ADN, 
Cheysson subliniază că rea
lizarea proiectului cunoscut 
sub numele de „războiul 
stelelor" va determina o 
înrăutățire a climatului 
politic internațional.

&
BONN 6 (Agerpres). Ini

țiativa strategică de apă
rare a S.U.A., cunoscută 
sub numele de „războiul 
stelelor", are caracter des
tabilizator pentru situația 
internațională, a declarat

Oskar Lafontaine, premier 
social-democrat al landu
lui vest-german Saar, in
tr-un interviu acordat re
vistei „Stern" și citat de 
agenția ADN. Agenția re
amintește că puncte de 
vedere asemănătoare au 
fost exprimate și de alte 
personalități politice vest- 
germane.

☆
OTTAWA 6 (Agerpres). 

Participantele la Confe
rința anuală a Consiliului 
național al femeilor din 
Canada au adoptat o rezo
luție în care se pronunță 
pentru stăvilirea cursei 
înarmărilor, în special a 
înarmărilor nucleare, și 
pentru adoptarea unor mă
suri practice de dezarmare 
și de eliminare a pericolu
lui unui război nuclear.

In document se cere, în
tre altele, renunțarea la 
programele actuale de mi
litarizare a spațiului cos
mic, între care este men
ționat planul american de 
înarmări spațiale cunoscut 
sub numele de „războiul 
stelelor", arătîndu-se că 
acestea reprezintă o nouă 
spirală a cursei înarmări
lor, care sporește conside
rabil riscul declanșării u- 
nei conflagrații nucleare.

Declarația 
primului 

ministru grec
ATENA 6 (Agerpres). In 

declarația făcută în cadrul 
primei ședințe a noului 
guvern, primul ministru 
grec, Andreas Papandreu, 
a precizat că va fi menți
nută politica economică 
aplicată în vechea legisla
tură, urmărindu.se, în con
tinuare, sporirea număru
lui locurilor de muncă și 
creșterea veniturilor popu
lației.

In cursul unei conferințe 
de presă desfășurată la A- 
tena, premierul Papandreu 
a precizat că guvernul 
grec, va continua să joace 
un rol activ în mișcarea 
mondială pentru pace, ex- 
plorînd posibilitățile pen
tru întreprinderea de noi 
inițiative în acest domeniu. 
Andreas Papandreu a sub
liniat că va acționa cu ace
eași vigoare pentru reali
zarea obiectivului de stabi
lire a unei zone denuclea- 
rizate în Balcani.

Pe de altă parte, Papan
dreu a menționat că pro
blema cipriotă trebuie so
luționată de cele două co
munități înseși, sub auspi
ciile Națiunilor Unite.

In legătura cu încheierea 
anului școlar

Potrivit structurii anului școlar, cei dintîi elevi 
care vor termina cursurile — la 15 iunie — sînt ab
solvenții claselor a Xll.a, cursuri de zi, și ai clase
lor a XIII-a, cursuri serale, ce vor susține exame
nul de bacalaureat între 20 și 30 iunie. La 20 iunie, 
vor încheia cursurile elevii claselor a VlII-a. Intre 
21 și 27 iunie, ei vor depune fișele de înscriere în 
clasa a IX-a, care face parte, împreună cu clasa a 
X-a, din învățfimîntul obligatoriu. De reținut că cei 
care vor opta pentru liceele pedagogice, de muzică, 
arte plastice, coregrafie vor susține probe de apti
tudini între 23—28 iunie, indiferent de numărul 
candidaților înscriși. La liceele în care numărul ce
lor care vor solicita înscrierea în clasa a IX.a va fi 
mai mare decît al locurilor planificate, se vor or
ganiza probe de verificare a cunoștințelor, între 2 
și 4 iulie, constînd din două lucrări scrise — la 
limba română și matematică — din materia clasei 
a VIII-a. Subliniem faptul că Ministerul Educației 
și Invățămîntului și consiliile populare județene au 
luat măsuri pentru cuprinderea celor 360 000 de ab
solvenți ai claselor a VIII-a, din acest' an, în rețeaua 
invățămîntului liceal, cu preponderență în profilu
rile industriale și agroindustriale.

La 29 iunie vor încheia anul de învățămînt e- 
levii din clasele I—VII, precum și cei din clasa a 
X-a aceștia urmînd a susține concursul pentru treap
ta a Il-a de liceu', cursuri de zi sau serale, între 9 
și 14 iulie.

Absolvenții claselor a X.a beneficiază totodată, 
de posibilități sporite de a se pregăti temeinic, pen
tru diferite meserii, prin școli profesionale, -la 
cursuri de zi sau serale. înscrierea pentru concursul 
de admitere în aceste unități de învățămînt va avea 
loc între 1 iulie și 5 septembrie. Elevii claselor a 
IX-a și a XJ-a vor intra în vacanță la 14 iulie.

(Agerpres)

Liceul industrial nr. 1 Lupeni
ÎNCADREAZĂ urgent

muncitori calificați în meseriile de :
— tîmplar

-— electrician de întreținere și reparații.
Relații suplimentare se primesc zilnic la 

secretariatul școlii, telefon 60779.

memenlo

FOTBAL România — Finlanda
HELSINKI 6 (Agerpres). 

Pe stadionul olimpic din 
Helsinki, în prezența a 
peste 20 000 de spectatori, 
în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 3-a euro
peană), joi seara s-a dispu
tat meciul dintre selecțio
natele României și Finlan
dei.

Partida s-a încheiat la 
egalitate: 1—1 (1—1), după 
un joc spectaculos, cu 
multe faze de poartă, de 
o bună factură tehnică, 
desfășurat într.o atmosfe
ră de sportivitate.

Scorul a fost deschis de 
echipa României în minu
tul 7 ca urmare a unei ac
țiuni inspirate a lui Ilagi, 
care interceptînd balonul 
în terenul propriu, execută 
citeva driblinguri reușite, 
pătrunde înspre centru și 
de la circa 20 m cu un șut 
puternic și înșelător expe
diază mingea la vinclu în 
colțul din dreapta al por
ții lui Huttunen.

După primirea golului, 
gazdele forțează egalarea 
pe care o obțin în minutul 
27 cînd, la o învălmășeală 
în careul formației române,

Lipponen reia spre poartă, 
balonul lovește bara și in
tră în gol.

Este rîndul jucătorilor 
români să atace și în mi
nutul următor ei obțin trei 
cornere consecutive, la ul
timul dintre acestea, Că- 
mătaru, bine plasat în ca
reu, reia cu capul balonul 
peste bară.

După o perioadă de do
minare teritorială a echipei 
finlandeze, în care Lung se 
evidențiază respingînd în 
corner șutul periculos al 
lui Lipponen (min. 40), în 
finalul reprizei echipa ro
mână beneficiază de o lo
vitură liberă de la 16 m. 
Execută foarte bine Hagi, 
dar balonul trimis prin 
zid este deviat în corner în 
ultimă instanță de portarul 
Ilutțunen.

Repriza secundă s-a dis
putat într.un ritm viu, am
bele echipe făcînd risipă 
de energie pentru înscrierea 
golului.

In minutul 50, la o fază 
de atac bine lucrată, Că- 
mătaru se pripește și reia 
balonul pe lingă bară, iar 
în minutul 62 Coraș șutca- 
ză din marginea careului

de 16 m, dar portarul fin
landez scoate balonul prin, 
tr-un reflex extraordinar. 
La rîndul lor, gazdele ra
tează o bună ocazie în mi
nutul 59 prin același Lip
ponen.

Finalul jocului aparține 
echipei României, care in
sistă în atac, și este foarte 
aproape de înscrierea go
lului, dar Huttunen intervi
ne salutar la șuturile lui 
Lăcătuș și Ungureanu.

Meciul se încheie la ega
litate : 1—1, rezultat cu 
care echipa română se 
menține în cursa de califi
care la turneul final al 
campionatului mondial din 
Mexic—1986.

In clasamentul grupei 
conduce Anglia — 8 punc
te, urmată de Irlanda de 
Nord — 6 puncte (ambele 
din cîte 5 meciuri disputa
te), Finlanda — 6 puncte 
(din 6 partide), România — 
4 puncte (din 4 jocuri) și 
Turcia — zero puncte (din 
4 meciuri).

Următorul meci al gru
pei se va disputa la 28 
august între echipele Româ
niei și Finlandei.

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

• iembrie: Horea; Unirea : 
I Legenda călărețului sin

guratic; Parîngul; Jan.

Idarmul și extratereștrii.
LONEA: Fantomele se 

I grăbesc.
ANINOASA: Emisia

continuă.
VULCAN — Luceafă

rul: Pe urinele șoimului.
LUPENI — Cultural: 

Raliul.
URICANI: Fantomele

se grăbesc.

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 15,00 

• Student club. 16,00 Bule. 
Itin de știri. 16,05 Tribuna 

radio. 17,00 Buletin de 
I știri. 17,05 Pentru patrie.

18,00 Orele serii. Radio
jurnal. Radiojurnal (ora

I 20,00). O zi într-o oră —
■ Radiojurnal (ora 22,00).

1 23,00 Rezultatele tragerii
Loto. 23,05 Bijuterii mu.

■ zicale. 2.3,55—24,00 Bule- 
I tin de știri.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ 
VALEA DE BRAZI

cu sediul în orașul Uricani,

strada Trandafirilor nr. 6

încadrează direct 
sau prin transfer 

muncitori calificați în următoarele meserii!

— mineri specializați în lucrări de să
pări de puțuri

— electricieni de mină categ. 3—4 de 
încadrare

— strungari, frezori categ. 4—5 de în
cadrare

— tinichigii categ. 4—5 de încadrare.

încadrarea și retribuirea se fac în baza 
prevederilor Legii nr. 57/1974.

Se pot prezenta și pensionarii limită de 
vîrstă.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de PIERDUT carnet de stu- 

bibliotccă (periodice) nr. dent, pe numele Danciu 
3590, eliberată de Institu- Ion, eliberat de Institutul 
tul de mine Petroșani. O de mine Petroșani. II de„ 
declar nulă. (3815) clar nul. (3816)

DECES

Soția Anica, fiica Nuți, ginerele Didi, nepoata 
Alexandra, anunțăm cu adincă durere moartea fulge
rătoare a scumpului nostru

AFILIPOAE MIHAI
Inmormîntarea va avea Ioc sîmbătă, 8 iunie a.c„ 

ora 16, în cimitirul din Petrila. (3817)
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