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r Constructorii de mașini contribuie din plin la
Modernizarea și mecanizarea 

mineritului
cărui bilanț îl vom încheia 
în curînd, trebuie precizat 
că în abatajele de mare 
capacitate ale minelor din 
Valea Jiului funcționează 
la această oră mai mult 

..... ----- de zece susțineri meca-
pfoductiv, creșterea nizate de abataj fabricate 

la I.U.M. Petroșani. La Lu
peni și Paroșeni, la fel ca 

paramKtri utilaje de mecanizare
productivi la care funcțio- 
hează complexele livrate 
de I.U.M.P. se situează la- 
nivelul celor obținuți' cu 
utilaje similare achizițio
nate din țări cu tradiții de 
decenii în acest domeniu. 
Numai la Lupeni, de pil
dă, din abatajele în care 
Se află în funcțiune susți. 
neri mecanizate de abataj 
realizate de I.U.M.P. se 
extrag producții lunare de 
10—12 000 tone de cărbune 
cocsificabil, cu randamente 
medii de 10 tone/post și 
cu „vîrfuri“ de 16 tone/post. 
Prin conlucrarea strînsă a _ „.
compartimentelor noastre directorul I.U.M. ^Petroșani- 
de execuție și „service' 
mineri și Specialiști

Amplul program de me
canizare a mineritului din 
Valea J iul u i, avînd drept 
țel creșterea cantităților 
de cărbune extras, în pa
ralel cu sporirea eficien
ței economice a procesu
lui i ’ '• . d
gradului de securitate a 
muncii și reducerea efor
tului fizic al minerilor, a 
impus dezvoltarea unei pu
ternice industrii construc
toare de mașini și utilaje 
miniere' Chiar aici, în ba
zin, perltru: a facilita un 
contact nemijlocit al fa- 
bricației.de utilaj cu pro
ducția. La crearea cadru
lui optim pentru materia.

> lizarea taeestui •= deziderat, 
un rol deosebit .1-au . avut 
indicațijle. prețiejase, date 
la fața locului, . de 
tovarășul N 1 c o 1 a e 
Ceaușesru. secretar gene- 

"z ral al partidului, cu pri
lejul vizitelor repetate de 
1u<tu efectuate în Valea 
Jiului, inclusiv la între
prinderea noastră.

Vorbind de anul 1982, al

întreprinderi care exploa
tează complexe fabricate 
în uzină am reușit să rea
lizăm susțineri mecanizate 
îmbunătățite — o a doua 
generație de susțineri, mai 
bine adaptate condițiilor 
specifice de zăcămînt ale 
minelor. ,/

Producem la ora actuală 
. . , ! a

tuturor operațiilor de ba
ză din subteran — susți
nere, tăiere și transport. 
La LM. Petrila, în aba
taje dini stratul 3, sectorul 
IV, funcționează într-un 
ansamblu complex susți
neri de tip SMA-2. combi- 

.ne CA-2 și transportoare 
de tip TRCA-2. Combine 
de abataj livrăm nu nu
mai în Valea Jiului, ct 
și în alte bazine carboni
fere ale țării — cel mai 
recent în Motru, Horezu 
și Filipeștiu de Pădure. Tot

Ing. Iosif KELBMEN.

(Continuare tn pag. a t-a)

Aspect de muncă din 
hala de montaj combi
ne de la I.U.M. Petro
șani, întreprindere cu
noscută și recunoscută 
în întreaga țară prin 
larga gamă de mașini 
miniere, moderne.

CETĂȚENI !

Verificați înscrierea pe 
listele de alegători

în aceste zile care ne 
mai despart de alegerile 
de deputați în consiliile - 
populare municipal, orășe
nești și comunale, odată cu 
organizarea unor variate 
manifestări politice și cul
tural-educative, s-a inten
sificat ritmul de amenajare 
a secțiilor de votare. Cea 
mai mare parte a cetățeni
lor s-a prezentat la secți
ile de votare pentru a ve
rifica exactitatea înscrisuri
lor de pe listele afișate.

CETĂȚENI!-,

VERIFICAREA ÎNSCRIE
RII PE LISTELE DE ALE
GATORI CONSTITUIE O 
ÎNDATORIRE PENTRU 
FIECARE CETĂȚEAN, ÎN 
VEDEREA PREZENTĂ
RII LA URNE ȘI A VO
TULUI DE LA 21 
IEMBRIE !

MSB IM
Bwte "O

Teme ie : dinamica indus 
triei J
Pentru cetățeni...
...împreună cu cetățenii
Participare activă

(In pagina a 3-a)

tinerei generații
act de înaltă responsabilitate civică

Răspunzînd înflăcărat elor chemări cuprinse, în 
Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste; 
tinerii din Valea Jiului întîmpină alegerile de depu- 

< tați în consiliile populare cu însemnate succese în 
muncă. In cele ce urmează, consemnăm din opiniile 
cîtorva tineri care se prezință la 21 noiembrie ă.c., 
pentru prima dată în fața urnelor :

DAVID LÂZARESCU, a. 
jutor miner :• „Trebuie de 
la început să mărturisesc 
că alegerile de deputați în 
consiliile populare consti- ■ 
tuie pentru mine un eveni
ment de o deosebită im
portanță. In primul rînd 
mă pune în situația de a 
gîndi și acționa în viitor 
cu mai multă responsabili
tate, cu mai mult spirit 
muncitoresc, apoi mă trece

în rîndul tinerilor majori, 
al acelora care participă 
in mod liber și democratic 
la treburile obștești. Lucrez 
în abatajul mecanizat din 
stratul 3 blocul II în bri
gada lui Gheorghe Bobo- 
cioiu, de la mina Petrila, 
brigadă care a extras în 
a ce s t an mii de 
tone de cărbune. Aici am 
căutat și caut în continua
re să fiu, prin tot ceea ce

fac, un tinăr exemplu, 
să-mi aduc contribuția la 
sporirea producției de căr
bune. De asemenea, trebuie 
să spun că avem minun’ate 
condiții de muncă și viață, 
cîștig, în medie, 4 000 lei 
lunar, așa că sînt convins 
că votul meu de duminică, 
21 noiembrie a.c„ este un t 
vot dat bunăstării, înfăp
tuirilor socialiste. Mi-am 
propus să termin liceul se
ral și să mă perfecționez
— doresc să urmez cursu
rile Institutului de mine

Anchetă realizată de 
Constantin GRAURE

(Continuat» in pag a 2-a)

IN PLUȘ, 1500 TONE DE CĂRBUNE COCSIFI
CABIL. Desfășurînd o activitate productivă aflată 
într-o continuă ascensiune, tînărul colectiv al sec
torului carieră de la I.M. Lupeni a înregistrat 
constante depășiri ale sarcinilor Ia producția fizică. 
Ca urmare a unor susținute acțiuni întreprinse în 
ultimul timp, luna octombrie a devenit e perioa
dă de vîrf în realizarea de plusuri, concretizate 
pină ieri printr-o depășire de 1 199 tone de cărbune 
cocsificabil. Cumulat, plusul de la începutul anului 
se ridică astfel la 4 545 de tone.

5

i

O întrebare pentru specialiști

Cum se explică neconcordanța
I între producția fizică și productivitate ?
| Mina Petrila a încheiat
• luna octombrie cu un mi-
I nus la producția de căr-
I bune de 17 500 tone, iar în
• no.embrie, la zi, înregistrea-
I ză o ne'ealizare de 2 400
j tone. Dm cele 38 brigăzi,
• in luno octombrie doar 11
■ nu și-au realizat sarcinile.

în cadrul acțiunii întreprin- 
j se de ziarul nostru, 
J puși în fața unei
■ de-a dreptul hilare.
. explicăm :
I 0 La sectorul II,
J Valeria Marcu, normatorul

, I sectorului ne informează că. 
j în luna octombrie, sectorul-

a avut un minus
ne de cărbune,
cele 6 brigăzi 
nu este sub plan (?!). Ex- du-și (culmea!) chiar

iată-ne 
situații
Sâ ne

sing.

de 1 557 to. efectuat, lucrări de intreți- 
dar că din nere și in felul acesta s-au 
NICI UNA achitat de sarcini, realizin-

—..... .
muncii, a- 
depășească 

cărbune cu... 
__  - , Comentariile 

nul la cărbune, dar că au sînt de prisos. Considerăm

plicafia (plauzibilă sau mo 
puțin) pe care ne-o oferă 
normatorul este că brigă
zile nu și-au realizat pla-

productivitatea 
jungind să-și 
randamentul in 
800 kg/post.

că in sistemul de normare | 
a activității acestui sector 1 
există mari semne de intre- i 
bare. Acestea trebuie elu- I 
cidate de cei în drept s-o ’ 
facă, în favoarea creșterii 
producției de cărbune. Vom 
reveni.
0 Aceeași situație am in; , 

tîlnit-o și la. sectorul I. in i 
condițiile în care sectorul I 
a înregistrat în luna oc- j 
tombrfe un minus de 6 000 i

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

BILANȚ G 
IN PRAG
Oamenii muncii din U- 

ricani, privesc cu mân
drie, acum, când 
au mai rămas câteva zile 
pină se vor prezenta in 
fața urnelor pentru a-și 
da votul lor candidaților 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, la 
b ila nțul gospodăresc 
cu care întâmpină a- 
cest eveniment. In sesiu
nea de primăvară depu
tății au aprobat înfăptui
rea, prin muncă patrioti
că, a unor lucrări gos- 
podărești-edilitare în va
loare ce se ridică la 
7 000 000 lei. Și deputății, 
avind sprijinul permanent 
al locuitorilor de toate 
vârstele, ap. trecut la în
făptuirea lor. Au propus 
cetățenii să se amenaje
ze o bază de agrement — 
acum își petrec acolo o 
parte din timpul liber. 
Există la această bază o 
unitate unde pot servi 
gustări, o cofetărie, un

magazin de desfacere a 
fructelor, un teren de 
sport și unul dotat cu di
ferite aparate de joacă 
pentru copii. Tot cil spri
jinul cetățenilor au fost 
întreținute cele 22 ha zo
ne verzi și părculețe, din 
care 3 ha nou amenajate, 
în cartierul BuCura, în 
zona școlii cu 24 săli de 
clasă dată în folosință 
elevilor la începerea aces
tui an de învățământ, pe 
strada Muncii și în fața 
blocului 12. Prin hărnicia 
locuitorilor au fost sădite 
mii și mii de flori, s-au 
plantat 6 000 arbori și ar
buști ornamentali, în ma. 
rea lor majoritate aduși 
de pe dealurile din împre
jurimi. Acolo unde condi
țiile au permis, printre 
flori și arbori au fost

D. CRIȘAN

(Gonttnuare in pag a t-a)
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în aceste zile, în întrea. 
ga Vale a Jiului, se de
pun eforturi susținute în 
vederea desfășurării fa
zelor orășenești șl muni
cipală a concursului pro
pagandei audio-vizuale, a 
cabinetelor și punctelor 
de documentare politico- 
ideologică.

Cu sprijinul comitete
lor orășenești, comunale 
și municipal de partid, 
propaganda vizuală a fost 
orientată în direcția popu
larizării documentelor de 
partid și de stat apărute, 
a tezelor și ideilor 
prinse din acestea, a 
lizărilor obținute de 
lcctivele de oameni 
m u n c i i. Putem 
ne că unele 
mitete de partid 
sînt cele de la 
Lupeni, Uricani, 
Paroșeni și altele 
șit să realizeze o 
gandă vizuală și auditivă 
cu un pronunțat caracter 
operativ și concret, reu
șind în mare măsură să-și 
atingă scopul. -Gazetele 
de perete, panourile frun. 
„taților, „Faptul zilei", vi
trinele calității, precum și 
gazetele satirice au de
venit adevărate tribune 
pentru popularizarea ex
perienței înaintate în 
muncă, pentru combate
rea unor lipsuri. _
Cu aceeași răspundere au 

acționat și colectivele sta
țiilor de radioamplificare 
de la întreprinderile mi
niere Vulcan, Lupeni si

_________________

des- 
rea» 
eo- 
ai 

spu- 
00- 

cum 
minele 

Petrila, 
au rcu- 
propa-

Modernizarea 
si mecanizarea9
(Drmare din pag. I)

în acest an, I.U.M. Petro
șani a livrat minerilor șase 
instalații de forat în sui
tori, fiind pregătite pen
tru livrare alte șase insta
lații de perforat în lucrări 
miniere de înaintare.

Este în desfășurare 
susținută acțiune 
devansarea fabricației 
lementelor de 
necesare echipării susține
rilor mecanizate de abataj. 
Ca urmare, la această oră, 
este asimilată în propor
ție de 70 la sută hidrauli
ca de comandă a comple
xelor mecanizate, 30 
sută aflîndu-se deja 
fabricație de scrie 
l.U.M.P.

Anul 1983 
nouă etapă 
contribuției 
modernizarea și mecaniza
rea mineritului din Valea 
Jiului și din țară. Un sin
gur exemplu este edifica
tor în acest sens. în ur
ma eforturilor depuse pen
tru materializarea sarcini- 

. lor stabilite de conducerea 
superioară de partid, în a- 
nul viitor, atît hidraulica 
de forță, cit și cea de co
mandă, vor putea fi fabri
cate în țară, hidraulica de 
comandă chiar la noi în 
uzină. Ca urmare, vom 
spori la 20 de bucăți nu
mărul de susțineri meca
nizate pe care le vom li
vra mineritului din Valea 
Jiului în 1983, aceasta fi- 
jind cea mai semnificativă 
contribuție a colectivului 
nostru la creșterea în 
tinuare a producției 
cărbune și a eficienței 
fracției în bazin.

o 
pentru 

e- 
hidraulică

la 
în
Ia

o
creșterea

la

constituie
în

r

proprii de acțiune pentru 
creșterea conținutului pro
pagandei vizuale și audi
tive în întîmpinarea Con. 
ferinței Naționale a parti
dului, alegerilor de de- 
putați din 21 noiembrie și 
aniversării Republicii. 
La întîlnirile can. 
didaților de deputați 
cu alegătorii au fost

Petrila, din școlile muni
cipiului nostru care au 
militat în cadrul emisiu. 
nilor pentru cunoașterea 
și aplicarea legilor, hotă- 
rîrilor și măsurilor stabi. 
lite de conducerea de 
partid și de stat pentru 
respectarea NDPM, îm
bunătățirea calității și în
deplinirea angajamentelor
asumate. In această sfe- deschise expoziții, prezen-

Concursul 
propagandei vizuale
ră de preocupări au spo
rit eforturile colectivelor 
de conducere ale cabine
telor și punctelor de do
cumentare politico-idco. 
logică din întreprinderile 
și instituțiile Văii Jiului 
care asigură condițiile ne
cesare bunei organizări și 
desfășurări a învățămîn. 
tului politico-ideologic de 
partid, sindicat, U.T.C. și 
O.D.U.S., organizarea in
formării și documentării 
în domeniul științelor so
ciale și politice prin ela
borarea de tematici o- 
rientative, lecții, biblio
grafii etc.

în urma elaborării ho. 
tărîrilor plenarelor C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie 
și 7—8 octombrie 1982. 
au fost întocmite planuri

tate panouri și grafice cu 
realizări eeonomico-socia- 
le cu scopul de a aduce 
la cunoștința cetățenilor 
înfăptuirile socialiste și 
sarcinile ce le revin în 
profil teritorial în cinci
nalul 1,981—1985.

Rezultatele obținute pi
uă în prezent nu sînt în 
măsură să mulțumească 
organizațiile de partid din 
Valea Jiului, pe comu
niști, pe activiștii care se 

, ocupă de această activita. 
te. Și cu prilejul etapei 
de masă desfășurate la 
nivelul întreprinderilor și 
instituțiilor din munici
piul nostru s-a desprins 
concluzia că în cadrul 
propagandei audio-vizuale 
nu există destulă opera
tivitate în popularizarea

realizărilor și combaterea 
fenomenelor negative. In 
unele întreprinderi mi
niere, pe șantierele de 
construcții, în unitățile 
comerciale și ale coope
rației meșteșugărești, pro
paganda vizuală este săra
că în conținut, se rezu
mă la texte depășite. A- 
șa sd întîmplă la I.M. 
Bărbăteni, I. U. M. P.,
T. C.H., cooperativa „Uni_ 
rea" și altele. .Nici res
ponsabilii unor stații de 
radioamplificare cum sînt 
cei de la I.M. Lonea și 
I.M. Dîlja nu au reușit 
să-și ridice activitatea la 
nivelul cerințelor. -

Toate aceste lipsuri sînt 
. cunoscute de organizați

ile de partid, sindicat și
U. T.C. din Valea Jiului. 
In cadrul consfătuirilor 
(18 noiembrie — la Uri
narii, 10 noiembrie — la 
Vulean, 25 noiembrie — 
la Lupeni, 30 noiembrie 
— la Petrila și 10 decem
brie la Petroșani), pre
cum și a expozițiilor ce 
vor fi organizate cu acest 
prilej,: se face o ana
liză exigentă a rezultate
lor -obținute, 
bilesc măsuri
contribuie la îmbunătăți- . 
rea activității dc viitor 
în acest domeniu.

Acțiuni cultural-educative
• EXPUNERI. Studenții anilor I de la Institu. 

tul de mine Petroșani vor participa mîine la expu
nerile „Concepția P.C.R. cu privire la societatea so
cialistă multilateral dezvoltată" și „Republica în 
sărbătoare, la cea de-a 35-a aniversare", organizate 
și susținute de cadre universitare ale catedrei de 
științe sociale a institutului. Acțiunile sînt cuprinse 
în programul „Zilelor educației politice, culturii și 
tehnicii studențești" care se desfășoară aici pînă în 
ziua alegerilor.

• EXPOZIȚIE DE PICTURA. lncepînd din a- 
ceastă săptămînă, în foaierul Casei de cultură din 
Petroșani este deschisă expoziția de pictură a ar
tistei Paraschiva Măran. Expoziția completează bo
gatul șir de manifestări plastice care au marcat 
viața culturală a municipiului în ultimele luni.

tinerei generații
'U'ina't din pag l,

se sta- 
menite să

Valeriu COANDRAȘ, 
șef sector muncă politică 

de masă, Comitetul 
municipal de partid 

Petroșani

I

£ PENTRU SEZONUL 
i ALB., După cum ne-a in- 
I format tovarășul Petru Bo- 

log, președintele Comitetu. 
i lui sindicatului de la I.M. 
I Lonea, un grup de 14 mun- 
| citori, inimoși pasionați ai 
I sportului alb — schiul,' — 
I au participat, din nou, du- 
■ pă program, la amena

jarea pîrtiei de pe dealul 
Citera cu o instalație de 

[ baby-ski. între ci ,s-au a-

I
I 
II

Neconcordanța între 
producția fîzicâ 

și productivitate
'U'mwt din pag ÎJ

tone de cărbune, din cele 
8 brigăzi, de asemenea, 
NICI UNA nu este sub plan. 
Toate formațiile de lucru 
și-au realizat cîștigurile. 
Pentru ce au fost plătite, 
nu pentru tona de cărbu
ne ? Din discuția purtată 
cu ing. Anton Steț, adjunctul 
șefului de sector, aflăm că 
principala cauză o nereali- 
zărilor la cărbune este... fo- 
losirea formațiilor de lucru 
la lucrările de întreținere. 
Din amalgamul, de situații 
scriptice, reținem că brigă. 
zile au totuși minus la pro
ducția de cărbune. Spre e- 
xemplu, brigada condusă de 
Ion Ciobanu are pe luna oc
tombrie un minus de 300 
de tone. Am sfat de vorbă 
cu brigadierul. Cauza prin
cipală pe care o invocă este 
întîrzierea lucrărilor de ram- 
bleiere. Rambleu! funcțio
nează 
1 și 2, 
bul 3. 
bleului
determină discontinuități în 
linia de front, mai ales 
pentru faptul că abatajul 
necesită rambleierea totală. 
La sectorul I nu există nici 
o echipă de aprovizionare, 
brigăzile își transportă cu 
forțe proprii materialele de 
la rampa puțului. Pe dis
tanțe cuprinse intre 200 și 
400 m. Conducerea sectoru. 
lui a luat pe loc măsura 
înființării unei astfel de e- 
chipe. Partea mecanică a 
sectorului este alcătuită din- 
tr-un... singur lăcătuș

doar în schimburile 
foarte rar în schim- 
Neasigurarea ram
pe toate schimburile

flat Gheorghe Rusu, Ale
xandru David, Eugen Szocs 
și Dumitru Bîrlida, precum 
și elevi ai școlii generale 
nr. 2 din localitate.
• SUCCES ! Și tot 

competi- 
alb, 
Livia 
de

„prcliminariile* 
țiilor sezonului 
prezent, surorile 
Rita Gheorghiță, 
C.S.Ș. Petroșani, se află

schimb. Ceea ce, la 8 bri
găzi, este - să recunoaș
tem - foarte puțin. „Ajun
gem cu o oră întîrziere la 
locul de muncă, din cauza 
aprovizionării", mărturisește 
brigadierul Ion Ciobanu. Și 
continuă : „La 8 brigăzi a- 
vem un singur artificier. De 
la puțul 1 Est pînă la lo
cul 
km 
tul

In paralel cu expozi
țiile săpțăininale de 
preparate culinare, (în 
flecare vineri), unitățile 
I.C.S.A. și Â.P. Petro
șani organizează și stan- 
duri cu vînzare de pre
parate de cofetărie și 
patiserie. In iniagine, 
instantanee de la expo
zițiile organizate Ia co
fetăriile „Nufărul" și 
„Tosca".

rilor obștești. In prezent 
noi. cei peste 1 200 de ti
neri ai Î.U.M. Petroșani 
sîntem preocupați de 6ș; 
milarea unor utilaje de 
mare tehnicitate și randa. 
ment, sîntem preocupați de 
perfecționarea pregătirii 
noastre politice și profe
sionale, Punem întreaga 
noastră putere de muncă, 
tot elanul tineresc; în sluj
ba realizării unor utilaje 
de calitate și la timp. De 
fapt votul meu exprimă 
încrederea pe care o am în 
tînăra generație, care sub 
conducerea înțeleaptă a 

dau candidaților Frontului partidului depune eforturi 
stăruitoare pentru a-și făuri 
propriul viitor".

MARIAN STANCU,
lev: „Minunatele condiții 
de învățătură de. care dis
pun în prezent elevii din 
Valea Jiului, din întreaga 
țară sînt o mărturie vie a 
grijii pe care partidul șl 
statul nostru o poartă for
mării, educării prin mun
că și pentru muncă a ti
nerei generații. Primul meu 
vot îl încredințez cu j-vv-- 
tificată emoție viitorului 
luminos al patriei, propă
șirii ci pe noi cuhni 
progres și ci\ilizați<?"

— în minerit. Aceasta în 
folosul meu, al societății''.

AURELIA FARAț con- 
fecționeră. „Lucrez la ItC. 
Vulcan de trei ani. Sînt 
mîndră că lucrez într-o 
întreprindere nouă, mo-' 
dernă, întreprindere care a 
apărut pe harta economică 
a municipiului din inițiati
va tovarășului Nicolae 

. Ceaușescu, secretar general 
al partidului, pentru a 
crea noi locuri de muncă 
pentru soțiile și fiicele mi
nerilor. Votul pe care îl

Democrației și Unității So
cialiste» exprimă năzuințe
le și aspirațiile mele, ale 
tinerelor din unitatea noas
tră pentru o viață mai bu
nă, exprimă dorința noastră 
de a munci și trăi într-o 
țară liberă și prosperă'1.

FLORIN GABOR, lăcă
tuș : „Desigur, votul 
reprezintă un acț cetățe
nesc de mare responsabi
litate și ținută muncitoreas
că, .civică. El ne obligă să 
participăm cu mai mult e_ 
lan tineresc la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, la 
înfăptuirea tuturor trebu-

e-

NE.MECSEK

ram.

Foto

(0--, 

m- 
prin

de muncă avem 1 
de mers, în condiții des- 
de grele".

★
Despre necazurile lega

te de lipsa rambleului fa. 
cele trei brigăzi, inclusiv la 
cea condusă de Ion Cioba
nu (care a stat cu abatajul 
din 18 septembrie pînă în 
26 octombrie din cauza 
bleului) am discutat 
secretara! organizației 
partid de la sectorul 
Costache Strană. Dînsul a 
invocat un singur motiv : 
lipsa efectivelor. Asupra a- 
cestui aspect tovarășul Mar- 
cu Boantă, secretarul co
mitetului de partid pe mi
nă ne-a informat că la re
centa adunare generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii, una dintre măsuri o 
fost completarea efectivelor 
la sectorul de rambleu. Vom 
urmări și noi transpunerea 
in viață a acestei măsuri.

Oricum, la mina Petrila, 
brigăzile rămase sub plan. 
sînt sprijinite printr-Un sis
tem de normare, asupra că
ruia planează multe semne 
de întrebare. Or, se știe, 
normarea trebuie să aibă 
rol dinamic in angrenajul 
complex al producției 
cărbune.

urmare din pag i)

amenajate miei grădini 
de legume și zarzavaturi. 
A mai fost construit un 
pod trainic peste Jiu, pen
tru a facilita accesul ma
șinilor spre cabana Cîm- 
pu lui Neag, precum și 
repararea unor poduri și 
podețe. Cu sprijinul ce
tățenilor, și aici un cu- 
vint greu de spus l-au a- 
vut țăranii cu gospodării 
individuale, s-au reparat 
in uiți kilometri de dru
muri din Mailat, Balomir 
și Cimpu lui Neag. Pentru 
a se pune stavilă inunda-

gospodăresc
țiilor au fost făcute îndi
guiri pe piraiele Balomir, 
Bilugu și Aștioara, plus 
taluzări de maluri la 
Valea de Brazi, Arcanu și 
Cimpu lui Neag.

De altfel, valoarea 
tală a ceea ce s-a 
făptuit în acest an 
munca locuitorilor se ri. 
dieâ la aproape ■ 8 000 000

Cu prilejul intunirilor 
dintre candidați alegă
tori la care au participat ț 
peste 2500 de cetățeni eu £ 
drept de vot, au fost fă- > 
cute 68 de propuneri, r 
printre care înființării , 
unui liceu de profil in ' 
localitate, construirea u- > 
nei noi policlinici, antena- ■' 
jarea de noi spații verzi și i 
locuri de joacă pentru co- ; 
pii și încă multe altele, > 
pe care s-au- angajat, ca j 
în frunte cu deputății ce

_ vor fi aleși în noua le- ( 
gislatură, să le traducă în 
viață.

în

la un concurs internațio
nal de sanie ce va avea loc 
la Oberhof, din R.D. Ger
mană. Le urăm succes !

• REPARATU-TINI- 
CH1GERIE. în cartierul 
Carpațl al. Petroșaniului 
s-a deschis o nouă unitate 
a cooperativei meșteșugă
rești, cu un profil de mare

in
Și 

la
—. ..._ ____ în
cantonament în frumoasa interes cetățenesc : repara- 
stațiunc montană Sinaia, 
unde se antrenează asiduu 
împreună cu ceilalți com- 
.ponenți ai lotului nostru 
olimpic de sanie. Peste cî. 
teva zile ele vor participa

ții-tinichigerie. Atelierul se 
află în imediata apropiere 
a magazinului alimentar 
cu autoservire din centrul 
cartierului.

OPERATIVIȚATE.
Lăudabil modul de acțiune 
al maistrului ’Constantin 
Cochilia și instalatorului 

Dumitru Angliei, de la 
secția Vulcan a I.G.C.L. 
Lupeni. Ei au acționat cu 
mare operativitate la Înlă
turarea unei defecțiuni i- 
vită la țevile de scurgere 
a apei reziduale la blocul 
17 de pe B-dul Victoriei 
— Vulcan, defecțiune care 
amenința inundarea apar
tamentelor de la etajul I

și degradarea spațiilor u- 
tilitare de la parter.

• DOTARE. Printre mul- 
dotări și autodo- 

atelierul de reparații 
al autobazei de trans-

te alte 
tari, 
auto 
port Petroșani, a C.M.V.J. 
și-a sporit in aceste 
zestrea cu o mașină de de. de 
bitat, denumită fierăstrău 
alternativ, I'A-320. 
utilaj contribuie în 
substanțial la sporirea 
ductivității muncii în 
licr. (Vasile Beldie)

LIVRĂRI. Crescătorii 
de animale din Uricani au 
livrat de la de la începutul 
anului la fondul centralizat 
al statului 63 bovine adul
te, -236 capete tineret bo
vin, 107 porcine, 148 ovi
ne, 151 miei, 1157 bl lapte 
de oaie si vacă si 4.5 tone

I

Rubrică realizată de
T» CAMPIANU

zile

Acest 
mod ■ 
pro_ 
atc-
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Fiecare cincinal, fiecare legislatură, fiecare an sau 
lună din anii epocii socialiste și-a pus puternic ampren
ta pe fizionomia Lupeniului, această veche urbe mine, 
rească cu puternice rezonanțe în istoria mișcării clasei 
noastre muncitoare. Dar schimbări, înnoiri mai bogate 
ca in acest cincinal, în această legislatură n-a trăit Lu. 
peniul niciodată. Ceea ce s-a schimbat în acești ani și 
ritmuf în care s-a înfăptuit nu suportă termeni de 
comparație pentru că ține de o mutație de esență : în 
acești ani s-a născut un oraș nou, sau, altfel spus, s-a 
mutat Orașul.

In această legislatură au dispărut desuetele colonii 
„Lopștain" și ..80 de. case". In locul lor s-au amenajat 
solarii și sere pentru mineri. In curînd, vechiul centru va 
fi poarta orașului, linia de demarcație între două isto
rii : cea veche și cea prezentă a Lupeniului. Pentru că 
aici începe orașul nou, cu blocurile turn, cu noile car
tiere și se extinde pină în fostul sat anonim Bărbăteni - 
perimetrul noului centru civic. Aici e orașul renăscut — 
rodul acestei legislaturi; blocuri elegante, magazine mo
derne, cu vitrine mari, luminoase, unități de prestații. — 
încadrează noua piață publică pe care locuitorii orașului 
au amenajat zone verzi, peluze de flori, au sădit arbori. 
.Pentru că. dacă orașul a renăscut într-o singură legisla
tură, cetățenii lui au ținut să se prezinte la noile ale
geri cu un bilanț pe măsura înnoirilor edi-litar-goSpo- 
dărești.

Tamilie: 
dinamica

| industriei
La baza înnoirilor se 

; afiă dezvoltarea, nio- 
j dernizarea și diversifica- 
: rea industriei.
: • Producția globală
; industrială a orașului a 

înregistrat creșteri a-
ț nuale în această legis- 

V ^latură de 14 la sută.
i * în acest an, mina 
; Lupeni extrage o pfo- 
: ducție de 2 200 000 tone 
î de cărbune, cu 200 000 
j tone mai mult decît cu 
-; doi ani în urmă, iar mi- 
î na Bărbăteni își dublea- 
: ză producția în acest 
j cincinal.
: • Efectele moderni-
j zării: la mina Lupeni 
î valoarea fondurilo# fixe 
i a ajuns la 2,3 miliarde 
: lei, iar la mina Bărbă- 
î teni a crescut în doi ani 
: cu 40 la sută, reprezen- 
: tind aproape jumătate 
j de milion pe fiecare om 
j al muncii.

• în urma punerii 
; în funcțiune a noii ins- 
: talații de fabricație, pro. 

A : ducția de fire de la 
; „Vîscoza" a crescut de 
î două ori.

Pentru cetățeni.
• .4u fost predate în 

actuala legislatură 1850 a- 
partamente, cu o suprafață 
locativă totală de 74 000 mp 
— practic toate blocurile 
din perimetrul noului cen
tru civic al Lupeniului.
• Rețeaua comercială și 

a unităților de prestații se 
lărgește continuu; la par
terul , blocului 8 s-au \des- 
chîs 7 unități noi.

9 în perioada legislaturii 
actuale valoarea fondului 
de. marfă desfăcut popula
ției a sporit cu 55 mi

...împreună cu cetățenii
• în anii 1980—1982 valoarea lucrărilor edilitar. 

gospodăretși, de înfrumusețare și bună gospodărire 
realizate cu contribuția cetățenilor se ridică la peste 
90 000 000 lei.

< Pentru cetățeni, împreună cu cetățenii s-au 
finisat 104 apartamente și s-au executat lucrări teh- 
nieo-edilijăre in valoare de 430 000 lei.

• S-au extins zonele verzi cu 3. ha, suprafața 
totală a acestora ajungînd la peste 37 ha. Doar în a- 
eest an-, pentru zonele verzi din noul centru civic s-au 
transportat 6 000 tone pămint vegetal.

• Au fost plantați 50 000 de arbori, arbuști și 
trandafiri, 50 la sută din materialul, dendrologic fi
ind asigurat din resurse locale.

lioane lei, iar valoarea 
prestațiilor de servicii cu 
19 milioane lei.
• Tot în acest timp, s-au 

predat noua cantină pen
tru mineri, o școală cu 24 
săli de clasă, o cantină 
restaurant cu o capacitate 
de 600 mese pe zi, două 
rezervoare de apă potabi
lă, două centrale termice 
de cartier, telescaunul din 
Straja, s-au executat~ lu
crările din etapa I a ra
cordării orașului la re
țeaua de termoficare.

Participare 
activă

• Din planul general 
de înfrumusețare a o- 
rașului în anii 1981 — 
1982 s-au realizat 1320 
de obiective.
• în cele 31 circum

scripții electorale ale 
orașului activează 217 
activiști obștești.
• La activitatea celor 

16 comitete de asociații 
de locatari participă 450 
de cetățeni, evidențiin- 
du-se pentru realizările 
obținute în întreținerea 
fondului locativ, a spa
țiilor comune și lucrări 
de înfrumusețare asocia
tele nr. 1, 2, 8, 13, 14 și 
15.
• Din cele 157 pro

puneri făcute de cetățeni 
în vederea îmbunătățirii 
gospodăririi treburilor 
obștești s-au rezolvat fa
vorabil 140.
• în actuala campa

nie electorală la întîl- 
nirile cu candidații de 
deputați au participat 
6320 de cetățeni din care 
239 au iuat cuvîntul, iar 
185 au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea 
gospodăririi treburilor, 
obștești.

Viitorul centru civic 
al orașului Lupeni — 
cartierul Bărbăteni, o 
îmbinare armonioasă a 
frumosului cn utilul.

Pagină realizată de
IO AN DUBEK

Ilustrația:
Ștefan NEMECSEK
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1986—99An internațional 
al parii66

NAȚIUNILE UNITE 18 vigoare a Cartei O.N.U. 
(Agerpres). — Adunarea tn rezoluția adoptată in 
Generală a O.N.U. a de
clarat 1986 „An interna
tional al păcii". Procla- 

. marea solemnă a Anului 
internațional al păcii va 
avea loc la 24 octombrie 
1985, data celei de-a 40-a 
aniversări a intrării în

acest sens, toate statele, 
organizafiiie și instituțiile 
din sistemul O.N.U., pre
cum și organizațiile ne
guvernamentale sînt in
vitate să pregătească ci
nul internațional al păcii.

18 (Agerpres). — 
marș al tăcerii, 

localitatea 
cetățeni

Declarația ministrului 
afacerilor externe al R. P. Chineze

BEIJING 18 (Agerpres). 
într-o declarație făcută la 
întoarcerea la Beijing, ve- 
nind de la Moscova, unde 
â participat la funeraliile 
lui L.I. Brejnev, Huang 
Hua, consilier de stat și 
ministru al afacerilor exter
ne al RtP. Chineze, a spus : 
„tn timpul șederii la Mos
cova, m-ăm întîlnit cu mi. 
nistrul sovietic al afacerilor 
externe, Andrei Gromîko, 
cu care am discutat moda
litățile de înlăturare a 
obstacolelor ce stau în ca
lea îmbunătățirii relațiilor

chino-sovietice și de im
pulsionare a consultărilor 
dintre miniștrii adjuneți de 
externe ai țărilor noastre, 
astfel incit să se înregis
treze progrese în probleme 
de substanță. A doua run
dă de consultări va avea 
loc, în curînd, la Moscova 
Conducătorii celor două 
țări acordă importanță a- 
cestor convorbiri. Sînt op
timist în legătură cu con
vorbirile noastre viitoare", 
a precizat Huang Hua. 
răspunzînd unei întrebări.

BONN 
Printr-un 
desfășurat în 
Bitburg. mii do
vest-germani au manifestat 
în semn de protest împo
triva proiectatei staționări 
a raclieV !or de croazieră 
americane în zona Trier— 
Bitburg. Acțiunea a repre
zentat punctul culminant 

al manifestărilor din ca
drul „Săptămînilor pen
tru pace din Trier". Mar
șul s-a încheiat cu un mi
ting in cadrul căruia vor
bitorii au exprimat îngri
jorarea populației în legă
tură cu faptul că. pe lîngă 
bombardierele atomice a- 
mericanc care .staționează 
la Bitburg și în împreju
rimi urmează să fie insta
late aici încă 96 de rachete 
nucleare, fiecare avînd o 
putere explozivă de peste 
15 ori mai marc decît bom
ba de la Hiroshima.

i ÎN CADRUL FESTIVA
LULUI internațional al 
filmului naval și al mării, 
de la Cartagena (Spania), 
filmul românesc de lung- 
metraj .Un echipaj pentru 
Singapore", regizor Doru 
Năstase, a obținut premiul 
tntîi — „Corabia de ar
gint". Filmul de scurt-me. 
traj „Delta Dunării"

trați oficiali 1 967 000 de 
șomeri, a anunțat Minis
terul Muncii de la Madrid. 
Aceasta reprezintă 15,21 la 
sută din populația activă a 
țării. Din datele ministeru-

zator Ion Bostan, a primit ■ lui rezultă că, începînd
mențiunea de onoare a ju-. 
riului filmului.

ÎN LUNA OCTOMBRIE, 
reali- în Spania au fost înregis-

din luna iulie a acestui an,. 
numărul șomerilor â ’cu
noscut o creștere perma
nentă. - ișT-ț

FILME
:

1
»
i
I

PETRQȘANI — 7 No
iembrie: Așteptînd un 
tren ; Unirea : Comoara 
din Lacul de argint.

LONEA : întilnire.
ANINOASA : De la 9 

la 5» •
VULCAN : incident la 

graniță.
LUPENI — Cultural:

Contrabandiștii din San
ta Lucia.

URICANI : Angela
merge mai departe.

TV
Telex.
Școala satului -e 
școală, pentru sat. 
Emisiune în limba

15,00
15,05

15,30 
germană.

17,25 Tragerea loto.
17,35 La volan.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo, 

ijiică.

20,25 Trei ani de la 
Congresul 
al XI 1-lea al P.C.R.

- Ofensiva noii cali
tăți în toate dome
niile — documen
tar. •lA'-.-r ■ '.?<:<■■■'■
Prin munca noas
tră clădim viitorul.
Cadran mondial.
Film artistic: 
„Cinci lalele". Pro
ducție a televiziu
nii bulgare.

22,00 Telejurnal.

20,45

21,00
21,25

- < ' ;)■■■■■/ i :.C-'; The i ■ ■' . T:-c 't ', ț

Autobaza de transporturi â&to
Petroșani

efectuează transporturi de călători — cursă rapidă — 
bilete, ■ ■

începînd cu data de 22 noiembrie a.c., pe traseele de

pe bază de

mai jos :

Nr.
crt. Traseul Km Ora plecării

0 1 2 3 T

1. Petroșani — centru — Aninoasa
-

— Petroșani — centru — P, 0 11,30 11,50 13,30 14,15
— Aeroport 111 •T 4 ’ * ’ > 11,40 . 12,00 13,40 14,25
— Aninoasa S. 12,02 12,22 14,02 14,47

2. Aninoasa — Petroșani — centru
— Aninoasa P. 0 4ț35 4,45 5,00 5,15
— Aeroport 111 11 4,57 5,07 5,22 5,37 ? :
— Petroșani — centru S. 5,07 5,17 5,32 5,47

3. Lupeni — centru — Viscoza
— Lupeni — centru p. 0 13,50 14,30
— Viscoza s. 5 14,02 14,42 •

4. Viscoza — Lupeni — centru **
— Viscoza p. 0 4,30 4,50 6,00
—. centru — Lupeni s, 5 4,42 5.02 6,12

5. Aninoasa — Cîinpu lui Neag '
— Aninoasa — centru p. 0 13,20
— Vulcan — centru 11 13,40

■ — Paroșeni — uzină 15 13.48
— Lupeni — centru 17 13,52
— Uricani — centru 26 14,10
— Cîmpu lui Neag s. 36 14,30

6. Cîmpu lui Neag — Petroșani centru
— Cimpu lui Neag 0 7,35 7,40 7,50
— Uricani — centru r 10 7,55 8,00 8,10 *
— Lupeni — centru 19 8,13 8,18 8,28
— Paroșeni — uzină 21 8,17 8,22 8,32
— Vulcan — centru 25 8,25 8,30 8,40
— Iscroni — ramificație

Tg. Jiu 30 8,35 8,40 8,50
— Aeroport î - 36 8,47 8,52 9.02
— Petroșani — centru s. 40 8,55 9,00 9,10

Tariful pentru transportul călătorilor cu autobuzele, pe bază de bilete,
©ste următorul ;

Distanța în Km Lei Distanța tn Km Lei s

0—5 2,50 21—25 8,00 •
6—10 3,50 26—30 9,50

11—15 5.00 31—35 11,00
16—20 6,50 36—40 13,00

IKSS ■a ■ I ■ ■■■■■■■■■■■■
Duminică, 21 noiembrie
8,00 In zi de sărbătoare. 

Cu toții la vot ! Edi- 
f ție specială.

8,20 Pentru-al țării viitor. 
Cîntece și versuri.

8.40 Cîntec mîndru pen
tru țară. Muzică popu
lară. ,

9,00 în zi de sărbătoare. 
Primii la vot, primii 
în muncă l Ediție 
specială.

9,10 De strajă patriei.
9.40 Bucuriile muzicii.

10,00. In zi de sărbătoare. 
Votăm pentru prospe
ritatea patriei ! Ediție 
specială. •/

10.10 Viața satului, '
11,00 In zi de sărbătoare. 

La vot — cu dragos
te de țară, cu răs
pundere cetățenească! 
Ediție specială.

11.10 Viața satului (conți- 
nuarî).

11,4o Lumea «piilor.
13,00 în zi de sărbătoare. 

Alegerile —- puterni
că manifestare a de- 
moc ației noastre so
cialiste. Ediție spe
cială.

13,(5 Album duminical.
14.00 Desene animate. Te- 

lesport. ’/■
17,00 In z de sărbătoare. 

Votăm pentru viito
rul lum uos, socialist 
al țării1 Ediție spe
cială.

17.10 Album duminical 
(continuare).

18.30 Micul ecran pentru 
cei mici.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. Ziua ale

gerilor — sub sem
nul unității indestruc
tibile în jurul parti
dului,- al secretarului 
său general.

19.30 Am dat votul celor 
harnici. Spectacol mu. 
zieal-liter ar.

20,15 Film artistic. Pe fi
rul apei. G producție 
a Studio î rd de film 
TV.

21,40 Un cîntec pentru țața 
mea. Emisiune de mu
zică ușoară realizată 
de Mariana Șoitu.

22.10 Telejurnal. Alegerile 
— eveniment de în
semnătate deosebită 
în viața țării.

Luni, 22 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune iți limba

maghiară.
17.50 1001 de seri. ' •
18,00 închiderea programu. 

lui.
20,00 Telejurnal.
20,20 Țara a votat I
20.30 Tezaur folcloric.
21,00 Panoramic economic.
21.30 Roman foileton. Do

cherii. Episodul 4.
22,00 Telej arnal. -

Marți, 23 noiembrie
11,00 Telex.
11,(5 Profesiunile cincina

lului.
11.25 Roman foileton. Do

cherii.
11,55 Matineu de operă.
12,15 Atenție la... neatenție!
12,30 Tezaur folcloric.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.25 Clubul tineretului. 

Serbările „Scînteii ti
neretului".

16,45 Universul femeilor.
17,30 Trofeul Carpați la 

handbal masculin : 
România — Ungaria 
(repriza a Il-a). Trans
misiune directă de la 
Buzău.

18,00 închiderea programu
lui., ,

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea economi

că.
20,25 Un vast program de 

activitate politico-i- 
deologică.
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17 00 Cabinet profesional.
17 36 Consultații în spriji

nul învătămintului 
politico-ideologic.

17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal. -
20,30 Voi visa o stea Mo

ment muzical.
20,45 Actualitatea econxiii- 

(fă.
23 00 iTatru. TV ; Perșona- 

ijiate pentru concurs, 
de Corneiiu Mărci.

22.00 Telejurnal.

Miercuri, 24 noiembrie
16,ou Telex.
16,05 Școala contemporană.
16,29 Viața culturală.

20,45 Film artistic. Surîsul 
mamei. Premieră
TV. Producție a stu
diourilor din Argen
tina. ■ ■

22,00 Telejurnal.

Joi, 25 noiembrie
11,00 Telex.
11,05 Colocvii pedagogice.
11,25 Film serial. Lumini 

și umbre. Episodul 
30.

12.20 O viață pentru o i- 
dee. Henri Coandă.

12,45 în studio : Corul de 
tineret „Cantata".

16,00 Telex.
16 05 Profesiunile cincina

lului.
16.20 Studioul tineretului.

17,20 1001 de seri.
17.30 TeleSport. „Trofeul

Carpați" la handbal 
rpaseulin : România
— R.D.G. (repriza a 
Il-a), Transmisiune 
directă de la Buzău.

18,00 închiderea programu. 
lui.

20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea economi

că.
20,40 Miniaturi coregrafi

ce.
20.50 Memoria documente

lor.
21,10 Serial științific.' 

Corpul uman.
21.30 Meridianele cîntecu- 

lui.
22,00 Telejurnal.

Vineri, 26 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Profiluri școlare.
15.30 Emisiune în limba 

germană.
17,25 Tragerea loto.
17,35 La volan.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea programu. 

lui.
20,00 Telejurnal.
20.30 Invitat în studioul 

nostru tenorul Ludo
vic Spiess,

20,45 Cadran mondial.
21,10 Film artistic. Frankie 

Welis. Premieră pe 
țară. Producție a stu- 

: dîourilor canadiene.
22,00 Telejurnal.

Sîmbătă. 27 noiembrie

11,00 Telex.
11,05 Film artistic. Frankie 
,, -Welis.
11,55 Cultivarea limbii și 

literaturii române in 
școală. ■

12.15 Ora de muzică.
13.15 Noi în anul 2 000.
13,40 Ansamblul folcloric 

„Hora" din Caracal.
14.06 La sfirșit de săptătnr- 

nă (I).
— „Trofeul Carpați" 
la handbal masculin : 
România — Polonia 
(repriza a 11-a). Trans
misiune directă de la 
Buzău.

18.30 Noiembrie. Cronica 
evenimentelor politi- 
ce. ■ ■■■

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 La sfirșit de săptămî- 

nă (11).
— Teieenciclopedia.
— Magnetoscop muzi
cal : Jean Gabin, An
thony Quinn, Alain 
Delon, Olivia Newton. 
John și...
— Fiim serial (ora 
20,30) Lumini și um
bre. Episodul 32.
— Liniște.. încep va
rietățile.
— M ind vision.
— In premieră .
— Surpriza emisiunii.

22,45 Telejurnal.
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