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B I. M. Bărhăteni — primul colectiv al bazinului care a ra
portat îndeplinirea sarcinilor anuale la producția fizică de 
cărbune. în următoarele zile vor trăi același eveniment 
puternicul colectiv al I. M. Lupeni și minerii din Uricani

B I. M. Paroșeni, I. M. Uricani și I. M. Vulcan — trei colec
tive a căror producție zilnică extrasă în luna decembrie se 
situează la nivelul sarcinilor zilnice din

Doar cîteva zile ne des
part de bilaâțul final al 
primului an al actualului 
cincinal. Patriotica devi
ză — Țării, mai mult căr
bune ! — mobilizează e- 
nergiile minerilor din 
Valea Jiului, ale tuturor 
oamenilor muncii din in. 
dustria carboniferă a mu
nicipiului, cu hotărîrea 
fermă de a extrage pro- 

, ducții ridicate în perioa- 
da care a mai rămas din 
acest an, perioadă de vîrf 
în realizarea sarcinilor

'-----------------------------------------

la extracția de cărbune 
pentru cocs și energetic. 
Minerii, inginerii și teh
nicienii de la I. M. Băr- 
băteni au raportat în de
cada care s-a încheiat, 
primii pe bazin, îndepli
nirea sarcinilor anuale la 
producția fizică. îi vor 
urma peste cîteva zile co
lectivul I. M. Lupeni și 
al minei Uricani. Aceasta 
înseamnă că pe primele 
locuri ale întrecerii socia
liste pentru mai mult 
cărbune se situează co-

lectivele miniere din ves
tul bazinului, acei care 
produc prețioasa mate
rie prună a furnalelor si- 
derurgiei românești, căr
bunele cocsificabil.

Primele două decade 
ale acestei ultime luni a 
anului evidențiază, 
asemenea, strădaniile 
lor]alte colective de mun
că din mineritul Văi
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Minerii sectorului 
de la I.M. Lupeni 
sărbătorit lievelionul 
ziua de 3 decembrie, 
vremea prințului, 
ful de brigadă, Vasile 
Rusu susține că așa e 
normal, să se grăbeas
că, Cuvintele lui au 
greutate, din cei 29 de 
ani de minerit a petre- 

\ cut un sfert de veac in 
acest sector.

— De vreo șase ani 
ne merg bine treburile. 
Planul, 
anual, 
tuie o 
pentru 
sector.
care ii e datoria, fie
care formație acționea
ză unitar, aș zice că 
,, secretai" succeselor 
constă în coeziunea su
fletească a colectivului.

In „topul" 
lor, brigada 
tului Vasile 
pă primul loc, 
fiind de ortacii lui Ni

colac Rusu (simplă 
trivire de numi/ și 
Rotaru. Rotaru a 
luat brigada lui 
Stere, cînd acesta a ie
șit in pensie, a păstrat 
insă renumelo brigăzii. 
In abatajul lor came
ră se disting in mun
că loan Barabas, Ion 
Sămărtean și Vasile 

'Lefter, șefi de schimb, 
dar cuvinte de laudă se 
cuvin și celor tineri, a- 
jutorul miner M>hai .1- 
ricescu, Gheorghe Le
ant e, Todor Fazekxs. 
Vasile Ileghian și alții 
aflați in primul an de 
deprindere a 
mineritului

— „Cheta" 
lui ?
tărie

Ieri, la Casa de cultură 
din Petroșani a avut loc 
Consfătuirea anuală din 
domeniul propagandei vi
zuale din întreprinderile si 
instituțiile Văii J'u>ui. m :- 
nifestare integrată in „Săp- 
tămîna propagandei vi
zuale". care se află în curs 
de desfășurare, organizată 
de Consiliul munr 'pal de 
educație politică și cultură 
socialistă. La Consfătuire 
— care a fost precedată de 
vizitarea unei reprezenta
tive expoziții cuprinzi nd 
panouri, machete, gazete

tain< lor

succesu-
— se întreabă re- 
FI tarii. Aprovizi

onarea bună, artificierii 
la post, noi să ne facem 
exemplar datoria.

Ion VULPE

(Cont. în pag. a 2-a)

Schimb de experiență
Ieri, în sala de ședințe 

de la I. M. Paroșeni s-a 
.desfășurat schimbul de ex. 
periență cu tema „Forme 
și metode de muncă folo
site de birourile grupelor 
sindicale din întreprinde
rile economice ale ora ului 
Vulcan, în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin din 
documentele Congresului 
U.G.S.R.". La a-rastă ac
țiune politico-economică • 
organizată de consiliul o- 
rășenesc al sindicatelor

t
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Teiescaunul „Straja" 
în probe tehnologice

O veste îmbucurătoa
re pentru schiori și a- 
malorii de drumeții : 
instalația telescaunului 
care leagă orașul Lu
peni de cabana Straja 
din masivul cu același 
nume a fost pornită in 
probe tehnologice. Cu 
primele scaune. împre
ună cu specialiștii, au 
un at luni 21 decembrie 
a.c. Eugen Vasiu. șeful 
instalației telescaunului 
și medicul Liviu Dur- 
ghinescu, -conducătorul 
echipajului local al 
formației „Salvamonf. 
Cursa telescaunului. de 
la baza de agrement 
„Brăița“ DÎnă pe pla
toul alpin „Dealul lui 
Mutu“ din apropierea 
cabanei Straia are o 
durată de 23 de minu
te. Teiescaunul va fi 

-dotat. după probele 
tehnologice si obținerea 
autorizațiilor legale de 
rigoare, cu peste 100 
d<- scațu.e 
curi.
vom 
două 
spre pitorescul și 
galabilu! masiv 
Lupeni. (V.S.)

Vulcan au participat pre
ședinții și secretarii corni, 
tetelor de sindicat din 
treprinderile economice 
orașului, precum» și ai 
mitetelor sindicale 
secții și sec-toare. organiza
torii des grupă 
invitați 
catelor

Tema 
a fost 
suită de materiale prezen
tate de președinți ai co
mitetelor de sindicat și de 
organizatori de grupă sin
dicală. pe marginea căro
ra participanții au făcut 
un larg și fructuos schimb 
de opinii și experiență, au 
venit cu propuneri prac
tice și sugestii vizînd per
fecționarea stilului de 
muncă al birourilor grupe
lor sindicale, îmbunătăți
rea formelor și metodelor 
folosite de acestea în asi
gurarea unor condiții, de 
muncă și sociale tot mai 
bune în întreprinderi, în 
mobilizarea colectivelor de 
oameni ai muncii la înde
plinirea sarcinilor de pro
ducție și a angajamentelor 
luate în întrecerea socia
listă.

sindicală,
din cadrul sindi- 

Vâii Jiului.
pusă în dezbatere 

susținută printr-o wtegill
A

perete 
cărți din lit atura 
politică, științifica și 
nicâ - 
creta ri 
la Comitetelv 
partid, 
cu. propaganda la 
ti ie de 
prinderi 
tive de 
teloi- de 
cure au 
locurile 
zele oe 
cursului 
niu. In 
au fost analizate 
diversitatea si 
propagandei vizuale 
acest an, stabilindu-se un 
program de măsuri care 
contribuie la generaliza-

experienței pozitive 
munca politico-educâ- 

tivă, al cărui scop este de 
a participa intr-un mod. 
activ la 
Voi tarea 
liste la 
tantelor 
ale Văii

satirice, 
s al- 

teh- 
au participai se- 

cu propaganda de 
orăs 'U ■- i do 

secretari adjuncți 
comite- 

partid dm inir ■- 
și instituții, cclec- 
redaetii ale gaze- 
p»rete si satirice 

fost clasificate pe 
I. II si III la fa- 

localitate ale con- 
din acest dome- 

cadrul consfătuirii 
calitatea, 
eficienta 

din

cu peste
__  cu două lo- 

în curînd, deci, 
scurta cu 'iri-a 
re as er.. ’

La I.M. Livez.-ni. sec
torul I. una din cele mai 
bune brigăzi este cea a 
lui Constantin Nica. In 
imagine, alături de șe
ful de brigadă sînt trei 
din minerii șefi 
schimb Gheorghe Să- 
vucă, Irimia Petrache 
si Mihai Gyorfy. 
Foto: Șt. NEMECSEK

Cu planul anual îndeplinit

de
la Uricani

achiziții 
produse 
livrarea 

centrali-

vom 
pier- - 
unor 
indi*

și 
al 
si

Depozitul Competrol Vulcan
Printre unitățile de desfacere către populație ce 

raportează îndeplinirea planului anual înainte de 
termen, se numără și colectivul de la Depozitul Com
petrol Vulcan. Prin depășirea cu peste 108 0(10 lei a 
planului de desfacere către populație in zilele acestei 
luni, cumulată cu realizările celorlalte luni, vrednicul 
colectiv reușește îndeplinirea planului anual și a an
gajamentului luat în întrecerea socialistă.

Rezultatele bune au fost obținute și la recupera
rea si valorificarea deșeurilor Angajamentul la fier 
vechi este depășit cu 1 000 kg. la liirtie cu 50 kg Din 
relatările responsabilului depozitului. Huria Mirza, 
pe lista celor care și?au sporit contribuția la rezul
tatele amintite se remarcă Aurelian Cutucă, Dumitru 
lure- 1, Gheorghe Drăgan Imre Ghirciș, Tudor Si
ta ru. Ioan Dolmica Nicolac Gberciu si alții.

In expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
Pienara comună a Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român 
a Consiliului Suprem 
Dezvoltării 
Sociale
tii prețioase si 
re la 
tantă 
aducă 
duale 
grain 
cit si 
cal ..... .. . .
lină, lapte și ouă. Cu pri
vire 
luat 
la nivelul localității. arh 
purtat o convorbire cu to
varășul Wilhelm Neag, pri
marul orașului Uricani.

— Ce rezultate 
obtinut în acest an 
în-loniintrea planului

Economice 
s-au dat indica- 

cu privi- 
contributia impor-

pe care trebuie s-o 
gospodăriile indi vi
la realizarea inte- 
a fondului de stat 
pentru consumul lo- 

îndeosebi la carne.

la măsurile ce s-au 
în această direcție.

ați 
în 
de

contractări și 
de animale și 
animaliere și 
lor la fondul
zat al statului ?

— Putem afirma că re
zultatele sînt bune. Pînă 
în prezent au fost preda
te la fondul centralizat al 
statului 120 tone de car
ne,- urmînd să mai livrăm 
în aceste zile încă 5 tone.

— înfăptuirea sarci
nilor anului 1982 im
pune folosirea fiecărei 
palme de teren, valori
ficarea mai • 
a pămîntului. 
preconizat in 
direcție ?

— Localitatea

sunerioară 
. Cc ati 

această

noastră 
cunoaște de la an la an 
o tot mai mare dezvolta
re industrială. îndeosebi 
extinderea ariei de ex- 
pu,-,tn,.e a cărbunelui n -n-

tru cocs. In paralel 
recupera terenurile 
dute prin obținerea 
suprafețe executînd
Suiri și regularizări de al
bii, depistarea de locuri 
folosite doar ca finet sau 
pășuni si care pot fi cul
tivate. S-a solicitat celor 
ce le posedă să le lucre
ze. Demn .de remarcat es
te faptul că prin deplasă
rile efectuate în teren de 
lucrătorii consiliului popu
lar s-au depistat circa 2,5 
hectare terenuri care au 
fost repartizate familiilor 
de mineri si altor cetățeni 
pentru a-si amenaia gră
dini de zarzavat. Și, bi
neînțeles, acțiunea va a-

Interviu consemnat do
D. CRIȘAN
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Vrem un prezent și-un viitor al păcii
Alăturîndu-mi «lașul cu 

cel al milioanelor de oa
meni din tara noastră și 
de pretutindeni, care spun 
un NU răspicat stocării 
bombelor atomice si noilor 
arsenale in care să fie 
depozitate armele dintre 
cele mai ucigătoare, îmi a- 
păr oaeea mea. liniștea 
copiilor, a nepoților mei, 
a generațiilor viitoare. Sîn- 
tem răspunzători fată de 
cei cărora le-am dat via
tă Să le asigurăm deci, un 
viitor liniștit, fără răz
boaie. fără arme perfide 
care să ucidă materia. Ca 
muncitor la secția cons
trucții mecanice — secția 
prelucrări la rece a 
I.U.M.P. sînt mîndru de 
poziția fermă adoptată de 
România socialistă fată 
de tendințele unor state 
de a crea în Europa un

mare depozit de rachete 
nucleare care să ne ame
nințe zilnic existenta. Im
presionantul mars al pă
cii de la București eviden
țiază încă o dată dorința 
noastră de pace, pentru 
zidirea celei mai drepte 
și umane orînduiri — so
cietatea socialistă si comu
nistă. Vom face totul ca 
protestul nostru să se 
materializeze în a da mi
nerilor utilaje de calitate 
mai bună si mai multe, 
pentru a spori producția 
de cărbune în vederea re
ducerii efortului valutar 
al tării noastre, care să ne 
asigure un nivel de viată 
din ce în ce mai ridicat.

Cerem ca inteligenta u- 
nor oameni de stiintă să 
fie pusă în slujba progre
sului si. civilizației, nu a 
distrugerii. Ar fi bine ca

muncitorii din toată lu
mea să refuze a lucra pen
tru producția de arma
ment. nu, ai așa vom pu
tea să asigurăm liniștea 
planetei noastre. Efortul 
tuturor oamenilor muncii 
trebuie îndreptat spre în
lăturarea coșmarului de 
război spre care tinde lu
mea și el poate fi realizat 
printr-o politică mai în
țeleaptă de tratative, de 
înțelegere a problemelor 
rămase nesolutionate. a 
cum afirmă mereu secreta
rul general al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, cerînd conducă
torilor statelor să se așe
ze la masa tratativelor nu 
pe butoaiele de trotil.

Nicolae TUDOR, 
muncitor, I.U.M.P.

Cultivarea pămîntului 
si creșterea vitelor

Zile de maxim efort, 
de acțiuni energice

Zi de iarnă in orașul
Vulcan.

Foto: Șt. NEMECSEK
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vea un caracter perma
nent. Mai menționez că 
solicitanților li s-au acor
dat locuri pentru amena
jarea de cotete unde să 
poată creste porci pentru 
propria familie chiar să 
și contracteze cu statul.

— Sporirea numă
rului de animale este 
in strînsă concordantă 
cu suprafața de teren 
afectată acestui scop, 
dar si de sporirea pro
ducției la hectar, in
clusiv a fînețelor și pă
șunilor. Ce s-a făcut si 
se face in acest scop ?

— Pentru creșterea nu
mărului de animale. în
deosebi bovine si ovine, 
pentru care avem condiții 
optime de dezvoltare fiind 
o îndeletnicire tradiționa
lă la noi, punem accent 
pe valorificarea cît mai 
deplină a fînețelor si pă
șunilor. pe defrișarea unor 
terenuri. Țăranii noștri

dispun de cantități impor
tante de gunoi de grajd. 
Am îndrumat crescătorii 
de animale să-l valorifice 
pe deplin pentru fertili
zarea fînețelor, a pășuni
lor chiar si a celor alpine. 
In plus vom folosi, dacă 
va fi nevoie, si îngrășă
minte chimice.

După cum se știe din 
moși-strămosi locuitorii 
Uricaniului s-au ocupat cu 
creșterea vitelor. Chiar 
dacă în prezent o parte 
din băștinași muncesc la 
mină ei împlinesc activi
tatea de muncitor indus
trial cu aceea de agricul
tor. Același lucru se poate 
spune chiar și despre unii 
mineri veniti de pe alte 
meleaguri si care au o gră
dină de zarzavat sau cresc 
un porc si cîteva păsări 
în gospodăria lor. Avem 
datoria să-i stimulăm să 
facem ca numărul lor să 
crească necontenit în in
teresul lor pesonal, al 
obștii.

• „DECADA CULTURII 
Șl EDUCAȚIEI", tn toate 
localitățile Văii Jiului a 
început „Decada culturii și 
educafiei pionierilor și ti
neretului", manifestare in
trată în tradiția vacante
lor de iarnă, desfășurată 
pină in .îl decembrie, sub 
genericul „Gind înaripat 
și dragoste fierbinte, pa
triei iubite, partidului pă
rinte", organizată in in- 
timpinarea aniversării a 
34 de ani de la proclama
rea Republicii.
• „RAPORTAM CU 

MÎNDRIE PARTIDULUI" 
este acțiunea ce constituie 
tema sub care s-au desfă
șurat, ieri, intilniri ale 
comandamentelor pionie
rești și a activelor U.T.C. 
cu membri ai secretariate
lor comitetelor municipal

I 
I
I
I

JURNAL DE
VACANTĂ

Jiului pentru a crește 
producția zilnică de căr
bune. de a ridica realiză
rile proprii la cota exi
gențelor perioadei de la 
cumpăna dintre ani, a- 
vind în vedere că aceas- 
t; lună a constituit pen
tru toate colectivele din 
economie repetiția ge
nerală pentru 1982. Se 
remarcă in acest cadru 
strădania minerilor din 
l’aroșeni. care au extras 
pină ieri, de la Începu
tul lunii, peste prevederi, 
li 000 tone de cărbune. 
Un plus ele 2 700 tone de 
cărbune cocsificabil ra
portează in această lună 
colectivul 1. M. Urieani. 
l,a plan se situează și 
colectivul de la 1. M. 
Vulcan, fiind asigurate la 
aceste trei unități condi
țiile de bază necesare în
cheierii cu bune rezultate 
a sarcinilor lunii decem
brie. Prin producțiile me
dii zilnice realizate în 
această luna, colectivele 
amintite extrag cărbune 
la nivelul sarcinilor pri
mei luni și trimestrului 
1 1U82. Colectivul 1. M.
Dîlja. cu un minus pe 
două decade care nu de
pășește extracția unei 
singure zile, cu mai mul
te preocupări pentru or
ganizarea superioară a 
muncii, pentru păstrarea 
disciplinei și concentra
rea forțelor colectivului 
în fronturile direct pro
ductive poate și trebuie 
si-și realizeze sarcinile 
in această lună. De alt
fel. aceleași cerințe sînt 
valabile și pentru cele
lalte colective de muncă 
din minele bazinului, nu 
nțimai acolo unde restan
țele sînt mari — cum ar 
fi, de pildă, minele Lu
nea, Petrila, Livezeni și 
\ninoasa — ci la toate 
întreprinderile- miniere, 
pornind de la necesitatea 
ca pe ansamblul combi
natului producția să în
registreze zilnic creșteri.

In contextul specific al 
a estei perioade, de însem
nătate deosebită este păs
trarea și întărirea discipli
nei sub toate aspectele. 
Organele și organizațiile

de partid, grupele sindica
le la nivelul fiecărui com
partiment de lucru, comi
tetele de sindicat pe între
prindere și organizațiile de 
tineret au datoria să mobi
lizeze pe fiecare om al 
muncii, membru al forma
țiilor de lucru la realizarea 
sarcinilor proprii, să dove, 
deaseă prezență activă, 
nemijlocită la rezolvarea 
operativă a problemelor 
producției. Zi de zi, tre
buie să se stea de vorbă 
cu fiecare om pentru a-1 
determina să fie prezent 
la postul său. să-și îndepli
nească obligațiile ce-i re
vin. Organizatorii produc
ției. maiștrii minieri și șefi 
de brigadă — oamenii 
cheie de care depinde 
buna organizare a muncii, 
valorificarea integrală a 
potențialului uman și teh
nic de care se dispune — 
să reprezinte exemplu de 
conștiință și responsabili
tate pentru îndeplinirea 
sarcinilor productive.

Cu luciditate și. uneori, 
cu curaj, factorii de deci
zie la nivel de întreprin
deri miniere, conducerile 
colective ale acestora au 
analizat preliminarul pe 
1982, stabilind măsuri efec. 
tive, judicios elaborate 
pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor anului viitor 
incă din primele zile. Se 
impune, acum. în aceste 
zile de maxim efort pen
tru încheierea cu cit mai 
bune rezultate a anului 
1981 să se afle în atenție 
și materializarea progra
melor de măsuri întocmite 
pentru demarajul în '82. 
Din situația pe teren, ca 
si din afirmațiile conducă
torilor de întreprinderi în 
coloanele ziarului nostru 
s-a exprimat fără excep
ție convingerea că există 
asigurate capacități pro
ductive, dotări tehnice la 
nivelul acestor sarcini. 
Este deci, cazul — și a- 
ceasta este singura apre
ciere justă — ca zilele ră
mase pină la finele anu
lui să constituie etapă de 
vîrf in realizarea planului 
pe 1981, și, concomitent, 
pentru pregătirea temeini
că, in detaliu a condițiilor 
realizării prevederilor din 
prima lună a noului an.
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și orășenești de partid. în 
acest cadru, pionierii și u- 
teciștii au prezentat rezul
tatele obținute in primul 
trimestru al acestui an de 
invățămînt, informtnd des
pre preocupările lor de a 
se forma, printr-o largă 
gamă de acțiuni educative, 
prin muncă, pentru a de
veni demni continuatori ai 
operei de construire a ce
lei mai drepte orinduiri 
— socialismul și comunis
mul.
• „ORAȘUL COPIILOR". 

Astăzi, la ora 10, se des
chide „Orășelul copiilor", 
amenajat pe stadionul 
„Jiul" din Petroșani. Îm
prejurul tradif tonalului 
..Pom de iarnă", împodo
bit sărbătorește, se află 
chioșcuri cu fructe și dul
ciuri, iar formații pionie
rești prezintă programe 

artistice dedicate. acestui 
eveniment atit de așteptat 
in vacanța de iarnă. Tot 
astăzi se deschide, pe \la- 
dionul „Jiul" și un pat’ 
noar care își așteaptă n 
vii vizitatori.

3 FESTIVALUL OBI
CEI URILOR LAICE. în 
zilele de 28 și 29 decem
brie, în municipiul Petro
șani va avea loc o impre
sionantă manifestare cul
turală. Este vorba de Fes
tivalul obiceiurilor laice

colindători din mai multe 
județe ale țării.

■ CURIOZITĂȚI CO- 
MERCI A LE. In Urieani 
pot fi intîlnite adevărate 
curiozități comerciale. Ca
feaua (care se primește in 
unitățile de alimentație 
publică în cantități îndes-' 
lulătoare) se servește a- 
mară, din motivul că, la 
aceleași unități nu se re
partizează... zahăr, O altă 
curiozitate : de cîteva luni, 
in aceeași localitate nu se 
găsesc decît țigări „Delta" 
și ,.Mărășe.ști“, deși depo

înțelegem deci că în 
colectivul sectorului V 

vechimea și virsta 
altul 

calita- 
- ma- 

oa- 
Un exemplu 

lui 
Rusu. Șefii de

( 
ț

(

nu
contează decisiv, 
este „indicatorul" 
tiv al vredniciei 
turizarea conștiinței 
meni lor.
concret, în brigada 
Vasile
schimb Gheorghe Radu
lescu, Gheorghe Laszlo, 
len Ortelecan și Cornel 
Pănălogea împărtășesc 
ortacilor din ' experiența 
lor, dar, 
retrăiesc 
infuzia de 
dăruire, alături de 
Zice Pănălogea :

— Din cei opt 
bri ai schimbului 
care poate fi 
schimbul mezinilor, doar 
Titi Bulgaru e mai în 
virstă. Cinci dintre ei 
sînt in jurul a 20 de ani.

Așa s-a îndătinai la 
sectorul V, cei vii st nici 
merg in pensie sau sînt 
promovați. Alți tineri, a- 
duși în majoritate de 
consăteni sau rude, le iau 
locul. Numai de la Vasi
le Rusu au 
tați ca șefi de brigadă,

de-a lungul anilor, Ră- 
dăuceanu, Variant faflați 
în pensie), in vreme ce 
Constantin Prisăcaru și 
Nicolae Rusu conduc 
două brigăzi alături de 
fostul lor șef.

— Nu e ușor să for 
mezi oameni, mărturisește 
Vaș.ile Rusu. Pină să-i 
faci să înțeleagă care 
este adevărata lor meni-

pina o serie de greutăți. 
I-am explicat ■ că nu se 
pot rezolva peste noapte 
și neapărat prin absențe. 
L-am ajutat cit am 
tut. Și de atunci s-au 
cut băieți de treabă.

O simplă cifră ne 
monstrează că astfel 
procedează la nivelul
tregului sector, conducă
torii de formajii nu-și ur-

pu- 
fă-

de
se 

in

ia 
per- 
for- 

de

la rindul lor, 
tinerețea, prin 

entuziasm și 
tineri.

tnetn- 
meu, 

numit

fost promo-

zitele dispun de toate sor
timentele de țigări.

■ GATA DE RECEPȚIE. 
Constructorii de locuințe 
din orașul Vulcan au ter
minat lucrările la primul 
bloc din noul ansamblu 
de 322 apartamente. Celor 
30 de apartamente cu 3 și 
4 camere, finisate de cu- 
rind în blocul 37, li se a- 
daugă încă 30 în blocul a- 
lăturat, 3Ț care va fi pre
dat „la cheie" în urmă
toarele zile. începe să 
prindă contur, astfel, unul

I

Școala maturizării
re in viață, pentru unii 
trece f> perioadă lungă. 

Să luăm, de exemplu, pe 
Ion Cornoiu. Nu face 
nemotiăate, dar vine la 
șut doar pentru... vechi
me. Cu Dumitru Coțofa
nă am avut, intr-o vre
me, destule probleme, la 
lei șr cu Andrei Bătrinu. 
l-am luat „la întrebări", 
împreună cu ortacii. 
Le-am explicat, pe înde
lete, l'e pierd dacă 
sentează nemotivat 
retribuție, alocația 
copii, gratuitățile 
altele. Coțofană 
scuze in faptul că

ab- 
— din 
pentru 
și cite 

găsea 
intîm-

din cele mai frumoase car. 
tiere ale orașului, care în 
curînd își va primi loca, 
tarii.

H RECLAMA FĂRĂ A- 
COPER1RE. In spațiul co
mercial al fostului maga
zin auto-moto Petroșani, 
unde s-a deschis o unitate 
prestatoare de servicii, o 
reclamă înscrisă pe vitrină 
susține că „aici închiriem 
materiale sportive și pen
tru turism". Reclama însă 
este fără acoperire. Fiind
că aici nu se găsește, de 
fapt, acum în plin sezon

misiunea doar 
prisma sarcinilor e- 

ci se consideră 
in întreaga 

a organizai iei 
privesc cu

măresc 
prin 
conomice, 
mobilizați 
activitate 
de partid, 
simț de răspundere și o- 
meriie munca ortacilor și 
comportarea lor nu nu
mai în cele șase ore de 
șut.

— fit iunie înregistram, 
la nivelul sectorului. 35 
de nemotivate, ne rela
tează șeful de sector, ing. 
Gheorghe Cotormani, in 
noiembrie numărul lor a 
scăzut la l.î. Această di
ferență edificatoare este

rezultatul muncii de 
om la om, dusă în 
manență de șefii de 
mâții, de comuniști, 
ceilalți membri ai colec
tivului. T

Practic, calendarul 
muncii indica joia 
cută, 
rie. Un demaraj de 
augur în primul an 
actualului cincinal, 
care minerii lui 
Rusu, Nicolae Rusu, 
Rotar și celorlalți 
haieri vor să-l consoli
deze cu noi succese. Și 
acest lucru este posibil, 
intruvît colectivul de 
muncă acționează cu lu
ciditate și maturitate po
litică, cu pricepere profe
sională, 
greutăți 
fără să 
alții să 
lața unei astfel de atitu
dini înaintate față de 
muncă, in lumina Codu
lui eticii și echității soci
aliste, nu ne rămîne de- 
cît să ne exprimăm 
tisfacția, urîndu-le 
cilor, al căror 
al muncii se află 
vans Jață de cel 
logic, un fierbinte 
MULTI ANI!",

t re
zilia de 16 ianua- 

bun 
dl 
pe 

Vasile 
Ion 
for-

Cînd intimpină 
le iau în 
aștepte să 
le rezolve.

piept 
vină 

In

sa- 
orta- 

calendar 
în de- 
crono- 

„LA

\ 
\*

V
V

al sporturilor de iarnă, 
nici un l'el de echipament, 
fie el „sportiv" sau „turis
tic". „ACoperiți-vă“ recla
ma cu materiale, tovarăși 
de la „Unirea" !

■ SERI DISTRACTIVE. 
Inccpînd de astăzi, în fie
care după-amiază, în sala 
de danș a Casei de cul
tură din Petroșani vor 
avea loc seri distractive 
pentru tineret, pe toată 
durata vacanței de iarnă.

■ AZI LA ORA 8, la' 
Spitalul municipal din Pe.

troșani are loc
cu tema „Contribuția 
României la triumful -po
liticii de cloaborare, de
zarmare și pace. Măsuri
concrete de dezarmare, ce
rință esențială a destinde
rii*.

Rubrică realizată <le
Viorel STRAI Ț
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MUNCĂ - EDUCAȚIE - RĂSPUNDERE - INIȚIATIVĂ
dimensiuni ale conștiinței tineretului

r A
Coordonate ale angajării în 

marile transformări revoluționare 
din Valea Jiului

în aceste zile, cînd facem retrospec
tiva activității desfășurată de-a lungul 
unui an și ne formulăm direcțiile de 
acțiune pentru anul ■ 1982, viața organi
zațiilor U.T.C. care cuprind peste 23 000 
de tineri ce se află în producție sau se 
formează pe băncile școlilor și în marele 
amfiteatru al muncii, este străbătută de 
responsabilitatea implicării în toate ma
rile transformări revoluționare înfăptu
ite în Valea Jiului. Iar această impli
care presupune, in mod necesar, racor
darea tuturor capacităților creatoare la 
înaltele exigențe ale spiritului revoluțio
nar, ale muncii de fiecare zi in care 
se sintetizează însăși flacăra 
Principala sarcină morală și profesio
nală a tineretului în această perioadă 
— numai în întreprinderile miniere se 
află cuprinși aproape 7 000 de tineri — 
este contribuția, alături de toți oamenii 
muncii, la realizarea sarcinilor econo
mice. De aceea, ultima decadă a acestui 
an este -Decada recordurilor în produc
ție". tinerii, mulți cuprinși in formații 
de muncă tinerești, la Lupeni. Bărba
te j. Uricani, Vulcan sau alte întreprin
deri miniere, participînd la sporirea pro
ducției de cărbune atit de necesar eco
nomiei patriei. în âceastă amplă acțiune 
sînt concentrate trăsăturile moral-poli- 
tice tinerești, receptivitatea pentru știin
ță și tehnică, auloperfecționăreâ profe
sională.

Imaginea Văii Jiului, a României 
cialiste, este însăși expresia muncii 
hărniciei, a progresului și bunăstării, 
fermelor ' opțiuni pentru pace, 
și independență, indisolubil 
activitatea tovarășului 
CEAUȘESCU, secretarul general al parti
dului. Profund atașat idealurilor nățiu-

tinereții.

so- 
și 
a 

libertate
legate' de 

NICOLAE

nii, implicat în toate 
vitate, tineretul Văii 
participe cu și mai 
eficiență sporită, la toată complexitatea 
vieții care pulsează în municipiu. în 
activitatea economică șj socială, în ac
țiunile educative și cultural-artistice, 
gîndirea vie, dinamismul și forța crea
toare a tineretului Văii Jiului se impun 
cu necesitate pentru a stimula înfăptui
rea coordonatelor pe care evoluează 
tinăra generație ; în muncă și viață, în 
gînduri și idealuri trebuie să se mani
feste, din profunzimea convingerilor co
muniste, capacitatea de a promova noul, 
fapta creatoare de nouă calitate.

— Ampla integrare a tinerilor în rea
lizarea sarcinilor economice din Valea 
Jiului, ne spunea tovarășul Ion Cărăi- 
măneanu, prim-secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C., va fi orientată în 
anul viitor spre mai multă eficiență 
și calitate. în ■ vederea acestui scop ne 
vom concentra atenția spre calificare și 
policalificare (se vor crea două politeh
nici muncitorești), formarea unor bri
găzi de tineret 
desfâ.șurînd o 
cativă pentru 
muncă, pentru 
mai diverse și 
timpului liber.

Acum, cîncl
nule de poporul nostru în edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 

' au devenit o certitudine
și viitorului nostru — 
relor împliniri, tinerii 
definesc personalitatea 
sens activ, prin muncă, 
vîrstnici, de întregul popor.

domeniile de acti- 
Jiului trebuie să 

multă vigoare, cu

în minerit și construcții, 
susținută activitate edu- 

stabilizarea forței de 
a crea posibilități, mult 
atractive, de petrecere a

mărețele realizări obți-

a. prezentului 
temelie a viitoa- 
își împlinesc și 

mimai intr-un 
alături de cei

Participarea tineretului 
la activitatea productivă, 

însușirea temeinică a me
seriei pe care și-au ales-o, 
policalificarea și perfecți
onarea pregătirii forței de 
muncă, sînt preocupări de 
prim ordin ce stau pe a- 
genda de lucru a organi
zației de tineret de la 
I.U.M.P. Este firesc să fie 
așa din moment ce aici 
lucrează în prezent 1285 
de tineri. Această cifră în
seamnă 75 la sută din per
sonalul mun
citor al uzi
nei, repre
zentat de ti
neri. In acti
vitatea lor, 
organizațiile

U.T.C. din u- 
zină pornesc 
de la princi
piul că NO
UA CALITA
TE A MUN
CII CU ■ 

NERETUL, 
meroaselor 
triotice. a formelor și 
ce ÎNSEAMNĂ IN PRI
MUL RIND EFICIENȚA. 
Argumentind acest lucru 
trebuie să spun că in ca
drul secției de construcții 
metalice pe panoul frunta
șilor, alătuii de comuniști 
cu o bogată experiență 
stau mulți tineri. Intre a- 
ceștia amintim pe Lazăr 
Văduva. Nicolae Pieptăn, 
Cornelia L.azăr, Tilina Ți- 
găuș, Nicolae Csipoi. Fap
te de muncă îmbucurătoare 
se pot spune și despre ti
nerii Augustin Felea. Ni
colae Geamănu, Eugen A- 
radi, Maricica Gherman, de 
la mecanică, despre Vasile 
Miclăus, Vioi va Rogobete,

Elena Ciobanu, Tiberiu 
Chirian de la combine și 
despre zecile, sutele de ti
neri care lucrează la tur
nătorie, întreținere, in toa
te secțiile uzinei.

Paralel cu activitatea de 
producție, unde utecișiii 

• au un aport substanțial, 
tinerii constructori de uti
laj minier participă la ac
țiuni patriotice și politico- 
educative organizate de 
comitetul U.T.C. Recent ei 
au participat, în afara ore
lor de muncă la amenaja-

TI- 
, în

Afirmare
la școala abatajului

La mina Uricani se vor
bește tot mai mult 
Arpad Szatmari. La 
mitetul de partid si U.T.C. 
am aflat că. de fapt. Ar
pad Szatmari este cel mai 
tînăr șef de brigadă 
aici si ouate din Vale. La 
numai 27 de ani ai săi. A. 
Szatmari conduce o briga
dă de 40 de oameni. din 
care mulțj. foarte mulți 
sint tineri. Despre tinerii 
care lucrează în abatajul 
frontal din panoul 3. stra
tul 18, blocul 5/4. orizon
tul 500. se zice că sînt bă
ieți de ispravă, că îsi rea
lizează ritmic' sarcinile în
credințate. Va cum ne 
informa Dumitru Coioca- 
ru. secretarul comitetului 
U.T.C. pe mină, membrii 
brigăzii sînt nelipsiti de la 
acțiunile initiate -in spri
jinul producției de organi
zația U.T.C. Bunăoară, ti
nerii din cadrul organiza
ției nr. 3 au participat. în 
cadrul sectorului III. la 
amenajarea galeriilor. la 
curățirea de ne lingă 
transportor a ■•cărbunelui.

Am înțeles din discuți
ile, purtate cu Cornel Bo- 
loloi. secretarul comitetu
lui de partid pe mină, că 
brigada condusă de Arpad 
Szatmari va deveni in pe
rioada următoare o briga
dă în.care vor lucra în 
exclusivitate numai tineri. 
Dumitru Roșu. Costică Ia- 
cob, Crețu Ion I, Traian

de
co-

de

Matacu, Vasile Ziub, sînt 
numai cîțiva din mem
brii brigăzii, care, deși ti
neri. s-au integrat bine în 
activitatea de 
Ei si multi alti 
lor 
o 
o 
viciu, 
s-au calificat

nu știu 
absență 

întîrz.iere 
Mulți

producție, 
colegi de-ai 

ce este 
nemotivată, 

de la ser- 
dintre ei 

aici, la mină,
alții urmează cursuri de 
policalificare. Mina, aba
tajul. după cum aveam să 
aflu din discuțiile eu 
mulți utecisti de la Uri
cani. a devenit ..locul" cel 
mai îndrăgit de ei. locul 
unde pot să se afirme în 
muncă. a devenit o -a- 
devărată scoală de mode
lat caractere, o scoală a 
afirmării personalității u- 
mane. Contribuția celor 
473 de utecisti de la mi
na Uricani la realizarea 
sarcinilor de plan se regă
sește si ea în cele 7368 
ne cărbune eocsificabil 
trase peste prevederi 
perioada care a trecut 
acest an.
nerii de la 
mobilizați plenar în 
jinul producției de cărbu
ne eocsificabil. în înde
plinirea sarcinilor reieșite 
din hotărîrile Congresului 
al Xll-lea al partidului și 
Congresului al Xl-lea al 
U.T.C.. in înfăptuirea de
zideratului independentei 
energetice a patriei.

to- 
ex- 
în 

din 
ti-In prezent.

Uricani sînt 
spri-

Corncl BUZESCU

ă’ •

<
Revelion ’82

In toate localitățile din Valea Jiului, 
comitetele orășenești U.T.C. organizează Re- 
velioane ale tineretului. Tinerii din Petro
șani se vor întîlni la cumpăna dintre ani la 
Casa de cultură. Cei de la Vulcan și Petrila la Perla 
și, respectiv, Lunca Florii. La cunoscutul motel 
Valea de Pești, în mirificul peisaj al munților Rete
zat și-au dat intîlnJre de Revelion mulți tineri din 
municipiul Petroșani.

i 
i l
1 
I
i

număr mare la concursu
rile pe meserii care s-au 
desfășurat in cadrul uzi
nei, pe municipiu, județ, 
pe țară. Să exemplificăm: 
Marin Florescu, strungar in 
cadrul concursului pe me
serii a ocupat locul I 
iudeț și ‘ 
Locurile 
au fost
Rinjală
Pentru că tot este vorba de 
activitatea tinerilor dc la 
I.U.M.P., merită a fi amin

tit și corul 
tineretului de 
aici care la 
Festivalul na
țional „Cîn- 
tarea Româ
niei'' a obți
nut locul 1. 
De subliniat 
este faptul că 
pe tinerii 
fruntași 
producții 
găsim 

fruntea acțiunilor 
tico-educative și ____
rale. Vorbind despre acti
vitatea tineretului de la 
I.U.M.P., Izidor Căpeț. se
cretarul comitetului U.T.C. 
pe întreprindere ne spunea: 
„Ținînd seama de numărul 
mare al tinerilor care lu
crează aici, și de faptul că 
an de an sînt încadrați in 
producție zeci, sute de ti
neri trebuie să menționez 
că uzina este o adevărată 
școală a muncii și educa
ției. Tineri constructori de 
utilaj minier, mobilizați de 
prețioasele indicații trasate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, în cuvân
tarea la Plenara Comună a 
C.C. al P.C.R. și a Consi
liului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și 
participă efectiv 
tuirea programului de 
■ anizare a minelor din 
lea Jiului, iși aduc, in 
indirect, contribuția la 
rirea producției de 
bune".

Mihai PATRAȘCU

pe 
locul 15 pe (ară. 
II și III pe judef 
ocupate de Ioana 
și Marcel Ioniță.
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Implicare muncitorească 
in construcția 

de utilaj minier
/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

afara nu 
acțiuni 
formelor

pu
și

rea depozitului de materi
ale, au participat, de ase
menea, la lucrările de de
molare asigurînd in acest 
fel amplasamentele nece
sare pentru construcția de 
noi capacități de produc
ție. Un rol însemnat îl au 
tinerii și în ceea ce pri
vește creația tehnică de 
masă. In acest sens vom 
aminti doar dispozitivul de 
ole confecționat de Ion 
Găină, dispozitiv care se 
folosește la secția debitare 
și care reduce efortul fizic 
și timpul de lucru cu 
25—.30 la sută. La I.U.M.P. 
sînt mulți tineri harnici 
și pricepuți în ale meseriei, 
tineri care s-au format și 
s-au clădit în „focul" acti
vității productive, fapt do
vedit de participarea lor in

în
ii 

în 
poli- 

cultu-

Sociale, 
la înfăp- 

me- 
Va- 

mod 
spo- 
căr-

$ i
•: •

Aț.

Aspect de muncă din 
cadrul secției automati
zări de la I I Al. Petro
șani. In imagine, ate
lierul de prelucrări me
canice al secției unde 
îsi desfășoară activita
tea de producție în ma
joritate tinerii construc
tori de utilaj minier.

Glasul nostru în apărarea viitorului
dintre ti

m'd ioane- 
Româ- 
bucu-

Sint 
nerii, 
le de 
niei, 
rat si 
înfă ptulrile 
Lucrez la 
trebuie să 
tinerii de 
de marile 
meniu) 
•cii. 
nate de 
Mineritul la noi a înregis
trat un salt calitativ. u- 
ria.ș ; de la tîrnăcop si tro
cul de lemn la comple
xe mecanizate si flux de

ai
s-a

unul 
d i n tre 
tineri 

care
se bucură de toate 

socialismului, 
mina Vulcan si 

spun că noi.
aici beneficiem 
realizări 

științei si 
avem condiții 

muncă si

în do- 
tehni- 
minu- 
viată.

benzi. realizări spectacu
loase ce se datoresc parti
dului si statului nostru, 
personal tovarășului
Nlcolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului nos
tru, adevărat părinte al 
tineretului. Apărarea cu
ceririlor revoluționare ale 
poporului înseamnă, pen
tru noi. tinerii, apărarea 
păcii, libertății si vieții ne 
pămînt. Iată de ce tinerii 
de la mina Vulcan îsi ex

primă deplina adeziune 
față de strălucita inițiati
vă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceausescu. a 
României socialiste, fată 
de Apelul adresat de po
porul roman tuturor po
poarelor lumii de a-si uni 
eforturile și a apăra pacea 
si viata pe planeta Pă
mînt. Răspunzînd apelu
lui. tinerii întreprinderii 
noastre îsi unesc, totoda
tă glasul lor fierbinte cu 
glasul tuturor tinerilor din 
tara noastră, cu glasul ti
nerilor de pe tot globul 
si se pronunță pentru de
zarmare si pace, pentru 
înlăturarea pericolului u- 
nui război nuclear.

Consider că fabuloasele 
sume care se cheltuiesc 
astăzi pentru înarmare tre
buie să fie folosite in in
teresul omului, în folo
sul tinerei generații de 
azi si de mîine. al creș
terii nivelului său de trai 
material si spiritual. Noi. 
tinerii sprijinim înfăptui
rea rb--z:l'>"n1r'"r nV-îi

prin fapte de muncă. In 
etapa actuală, de sfîrșit 
de an. noi. tinerii de la 
mina Vulcan ne intensifi
căm eforturile pentru a 
materializa indicațiile to
varășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R., in
dicații care privesc spo
rirea producției de cărbu
ne. Trebuie să spun că su
tele. miile de tone de căr
bune care se extrag zilnic 
din adîncuri poartă si 
..semnătura'' tinerilor dc 
aici. Sint rodul muncii si 
acțiunii colective și vom 
face totul ca acest rod să 
crească continuu. Sîntem 
hotărîți ca -în anul 1982 
să ne amplificăm efortu
rile pentru a da tării tot 
mai mult cărbune. Tinere
tul de la Vulcan este con
știent că bunăstarea luî 
materială sl spirituală de
pinde de modul cum acțio
nează pentru rentabiliza
rea întregii activități eco
nomice. depinde. altfel 
sous -le ' .'îlitatci muncii

noastre Acțiunile orga
nizate în această perioa
dă de organizația de tine
ret au ca scop tocmai va
lorificarea rezervelor de 
care dispunem pentru creș
terea producției.

Sint si cu acest Prilej 
mesagerul tinerei genera
ții de la mina Vulcan, ti
neret care dorește să-și 
îndeplinească visurile si 
țelurile ce si Ie-a propus 
prin muncă. în liniște si 
pace. Sîntem strins uniți 
în jurul partidului, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Cwatisescu 
și milităm neabătut pen
tru instaurarea unui cli
mat de destindere în Eu
ropa si în .întreaga lume, 
lată de ce voi spune un 
Nil categoric războiului, 
un NU hotărit bombelor 
cu neutroni, un DA păcii 
și dezarmării.

Avram VIRJAN, 
electrolăcătus 

secretar al organizației 
U.T.C. sectorul V, 

I.M. Vulcan
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