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jN ÎNTiMPINAREA 
SĂRBĂTORII MUNCII

Un nou succes de prestigiu al 
colectivului carierei Cîmpu lui Neag

Exprimînd dorința de a întîmpina 
ziua de 1 Mai cu noi succese în întrece
rea socialistă, colectivul de mineri, me
canizatori și tehnicieni de la cariera 
Cîmpu lur Neag a raportat cu o săptă- 
mînă mai devreme îndeplinirea planului 
producției de cărbune pe primele patru 
luni ale 
ieri, numai 
cariera Cimpu lui Neag au fost extrase 
peste sarcinile de plan la zi 7531 tone 
de cărbune. De la începutul anului pînă 
în prezent producția de cărbune livrată 
peste plan a ajuns la 29 443 tone. Sînt

Pînă 
din

create astfel premisele ca în următoarele 
două zile să fie realizat și depășit pro
priul angajament al acestui harnic co
lectiv — acela de a ridica ștacheta rea
lizărilor suplimentare în cinstea zilei de 
1 Mai la 30 000 tone de cărbune.

Este demn de remarcat faptul că pa
ralel cu depășirea zilnică a sarcinilor 
de plan la cariera Cîmpu lui Neag se 
depun eforturi susținute pentru desco- 
pertarea zăcămîntului de cărbune și 
asigurarea frontului de lucru în viitor.

Montorii reglori Nicolae Cerna, Petre Lăscăian și Maria Ilirsch trei munci
tori fruntași ai atelierului de reparat metanometre de Ia I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani.
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4 400 TONE
Minerii din Lupeni au 

extras suplimentar, marți, 
26 aprilie, 251 tone 
cărbune cocsificabil, 
mulînd astfel un plus 
peste 4400 tone de la 
ceputul acestei luni, 
rezultate deosebite se 
scriu minerii sectorului 
III care au extras supli
mentar in această lună 
3100 tone de cărbune. Mi
nerii din abatajele fron
tale. dotate cu complexe 
de susținere și tăiere 
mecanizată fabricate la 
I.U.M.P., conduși de Las-

Producție de energie 
electrică peste plan, 

consumuri specifice 
reduse

Ieri, colectivul Uzinei e- 
lectrice din Paroșeni a în
registrat un succes semni
ficativ : realizarea cu trei 
zile mai devreme a planu- 
lu lunii aprilie la produc
ția de energie .electrică.

Prin acțiuni susținute 
vizînd reducerea consumu. 
rilor specifice, colectivul 
U.E. Paroșeni înregistrează 
în această lună, compara
tiv cu trimestrul I al anu-

PESTE PLAN
zio Matyus și Mihai Blaga 
au atins productivități de 
peste 13 tone pe post. A- 
lături de ei, minerii din 
brigăzile conduse de sing. 
Paul Grasu, Teodor Bon- 
calo, Constantin Popa și 
Aurel Manda, care lucrea
ză în abatajele mecani
zate ale sectorului IV, ra
portează în cinstea zilei 
de 1 Mai depășirea sarci. 
nilor de producție cu 
2600 tone de cărbune.

PRODUCTIVITĂTI 
SPORITE

Minerii din brigada con
dusă de Nicolae Cozma 
din sectorul III al I.M. 
Dîlja au depășit produc
tivitatea muncii planifi
cată, în abataj, în medie, 
cu 1300 kg pe post.

Ca urmare a acestei de
pășiri, brigada a extras 
suplimentar de la începu
tul acestei luni peste 300 
tone de cărbune. Cu a- 
cestea, plusul cumulat de 
la începutul anului se ri
dică la aproape 1000 tone 
de cărbune.

O experiență valoroasă, care pledează pentru 
generalizarea tehnologiei :

Tavanul de rezistență
între soluțiile tehnice cu 

valoare certă aplicate în 
ultimul timp la I.M. Petrila 
în scopul creșterii produ- 
tivității muncii în abatajele 
din stratul 3, tavanul de 
rezistență (sau grinzile în
gropate în vatră, după altă 
titulatură) ocupă un loc 
primordial. Deși nu colec
tivul minei Petrila este 
cel dinții care a experi
mentat această deosebit de 
eficientă idee' tehnică, iz. 
vorîtă din experiența crea
toare a unor specialiști din 
Valea Jiului, totuși roade
le cele mai importante se 

regăsesc la această oră la 
Petrila.

Vorbim, așadar, de efi
ciența acestei noi soluții 
folosită pentru susținerea 
metalică a abatajelor fron. 
tale exploatate prin felii 
orizontale, sub tavan arti
ficial, din stratul 3. Pentru 
a argumenta valoarea ei 
practică, să dăm cuvântul 
minerilor, specialiștilor ca
re o aplică :

Constantin ALECSA, șef 
de brigadă, sectorul I : 
„Am aplicat primii, îm
preună cu ortacii, grinzile 
îngropate în vatră, Ia 
noi. la Petrila. în puține 
cuvinte, aș zice că trece
rea la această tehnologie, 
constituie un mare cîștig, 
ea conducînd în primul 
rînd, la creșterea producti
vității muncii, dar și la 
simplificarea operației de 
susținere, ușurarea efortu
lui fizic și ridicarea gra
dului de securitate în aba
taje".

Ing. Ion VASILE, șeful 
sectorului III ; „Am gene
ralizat tavanul de rezisten. 

în pagina a 2-a
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ță în abatajele sectorului. 
Toate brigăzile din sector 
își depășesc astfel propriile 
sarcini. Plusul înregistrat pe 
sector se ridică, la zi, de 
la începutul anului, la 
peste 6000 de tone. Semni
ficativă este creșterea pro
ducției fizice între trimes
trul I '82 — cu tehnologia 
clasică — și trimestrul I 
’83, în condițiile aplicării 
tehnologiei cu tavan de re
zistență. : aproape 20 000 to
ne de cărbune. Toate a- 
ceste rezultate concrete 
constituie argumentul „for
te" al generalizării tavanu
lui de rezistență pe în
treaga zonă a blocului mi
nier pe care îl exploatăm".

Ing. Iosif DRUMUȘ, șe
ful sectorului IV : „D.:pă 
extinderea metodei la sec
toarele I, II și III, s-a tre
cut, în acest an, și în sec
torul IV la introducerea 
grinzilor îngropate în va
tră. Pînă în luna iunie a.c.

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag, a 2-a)

salt căli
ți tilizarea 

Rea- 
lunare

colectivul a

lui, un veritabil 
tativ privind 
resurselor energetice, 
lizînd prevederile 
mai devreme, 
reușit să reducă, totodată, 
consumul specific pe fieca
re kilowattoră cu 39 gra
me c.c. A crescut, de ase
menea. cantitatea de ener
gie electrică produsă pe 
bază de cărbuni, realizîn. 
du-se astfel, suplimentar 
față de prevederile planu
lui de la începutul anului, 
peste 2'*0 non kWh.

Una dintre brigăzile e- 
vidențiate prin preocu
parea permanentă pen
tru creșterea continuă a 
producției de cărbune 
din sectorul I al minei 
Paroșeni este și forma
ția de lucru condusă de 
minerul Victor Rome- 
ghea. In imagine des
toinicul brigadier (pri. 
mul din stingă) alături 
de cîțiva ortaci.

Foto : Șt. NEMECSEK

Să pregătim localitățile de sărbătoare !
Intrată în drepturi de

pline, primăvara, cu zi
lele ei lungi și călduroase, 
ne ajută să continuăm o 

frumoasă tradiție în întîm- 
pinarea zilei de 1 Mai — 
pregătirea de sărbătoare 
a tuturor așezărilor mi
niere din Valea Jiului.

întreprinderile și ins
tituțiile își cunosc sec
toarele de străzi, drumuri 
de acces, trotuare și alei. 
Toate acestea, așa cum 
a stabilit municipalitatea, 
trebuie îngrijite cu mult 
spirit gospodăresc (inclu-

siv prin transportarea cu 
mijloace proprii a rezidu
urilor strînse) pînă vi
neri sau, cel mai tîrziu, 
sîmbătă seara (30 aprilie). 
Unitățile care au afectat 
cu diferite lucrări 
construcții străzile 
lor, Tineretului, Dr. 
tru Groza și i

de
Eroi- 

. Pc- 
altele, 

E.G.C.L. și care
au acoperit cu moloz por
țiuni din trotuarele stră
zilor Republicii, V. Conta, 
și Cloșca sînt obligate să 
dea urgent tuturor acestor 
căi de circulație rutieră 

facem 
bule- 
zona 

octom- 
credem 
timp și

și pietonală funcționaîi- 
tatea corespunzătoare. O 
trimitere expresă 
pentru groapa din 
vardul Republicii, 
străzii Păcii. Din 
brie anul trecut, 
că a trecut destul
e cazul ca acest obstacol 
din calea mijloacelor de 
transport să fie înlăturat. 
Prezenta intervenție ne 
oferă prilejul unei noi 
atenționări ce o adresăm 
unităților care transportă 

pămînt, beton, mortar etc. 
pe străzile din centrele 
localităților, de a curăța 
mijloacele de transport 
la ieșirea din șantiere, de 
la stațiile de preparare a 
betoanelor, de a etanșa 
benele sau caroseriile, 
pentru că, poluînd stră
zile, riscă să fie amenda, 
te în conformitate 
prevederile Legii 
10/1982..

cu
nr.

Toma ȚAțARCA

(Continuare în pag. a 2-a'
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I Recuperarea, recondi- I 
ționarea și refolosirea |

Isubansamblelor și pie- ■ 
selor de schimb, a uli- ■

Ilajelor din subteran tre- I 
buie să constituie pen- . 
tru toți oamenii muncii, I 

Imai ales pentru cadrele I 
de conducere, o acțiune I I continuă, de mare răs- | 
pundere. Valoarea ei > 
pentru economia noas- |

Itră națională a fost sub- . 
liniată deseori de docu- ■ S montele noastre de 1 
partid și de stat, de că
tre tovarășul Nieolae

La I. M. Livezeni a fost stopat la timp

lin vagon al lipsei de răspundere fată de bunurile obștii

ICcaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Co- 
Imunist Român, un ac
cent deosebit punîndu-sc 
pe această activitate și 

Ila ședința Biroului Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 
26 aprilie a.c.

în aceste condiții este 
greu de calificat altfel 
decît lipsit de răspun- 

| dere actul petrecut în
data de 26 aprilie la
l.M. Livezeni. Un vagon 
pregătit pentru a fi ex
pediat la C.S.H., secția 
Simeria, pentru topit, 
era încărcat cu piese

Ing. CZELER ȘTE
FAN, inginer șef electro- I 
mecanic : „Nu aș fi ere- | 
zut că utilajele și sub- 
ansamblele sînt înțr-o 
stare atît de bună... dar 
avem prea multe și pro
babil un colaborator a- 
propiat s-a gîndit să ne 
facă un „binc‘". Am 
semnat procesul verbal 
de recepție pe baza 1
semnăturii Șefului bi
ro u lui admi n istra t i v“.

I și subansamble din care

I* peste 80 la sută erau .
noi-nouțe, încă neintro- ' 
duse în procesul de I 

I producție. în foto-an- " I cheta de față vă prezen. I
tăm cîteva imagini și I I spicuiri din declarați- I 

Iile celor care încălcîn- | 
du-și atribuțiile și răs- . 

I punderile, au generat a- I 
| cest aspect al nepăsării | 
| crase, al indiferenței in- i 

credibile față de bunu- ! 
I rile obștii. J
I_______ ___  J

In imaginea de mai sus vagonul cu „pricina" vago
nul lipsei de răspundere, al indiferenței, față de 
bunurile noastre ale tuturor.

..Și în vagonul incăr. 
cat, pregătit pentru 
expediție trei vagonete 
Pline, după cum se vede 
în imagine cu piese de 
schimb noi-nouțe trimi
se la retopit înainte de 
a fi introduse în proce
sul de producție. Vago- 
netele devenite contai
nere, probabil, inițial 
au fost destinate sub
teranului dar...

Ec. CONSTANTIN NE- 
GUȚ, șef birou admi
nistrativ : „Am văzut ce 
s-a încărcat în vagon, 
dar la nivelul meu de 
cunoștințe tehnice, nu 
mi-am dat seama de
importanța lor. Procesul 
verbal de recepție nu 
trebuia să-l întocmesc 
eu, dar am făcut-o deși 
nu era... urgent".

Foto-anchetă realizată de 
Șt. NEMECSEK 

cu sprijinul organelor 
de miliție

VICTOR RADU, șef 
depozit: „Nu am parti
cipat la încărcare, nu 
știu ce conține vagonul, 
semnătura de pe proce
sul verbal de recepție 
nu este a mea".

Tehnician GABRIEL | 
PIPINICA din cadrul 1 
biroului administrativ : 
„N-am participat efectiv 
la încărcare .dar știu ce 
s-a încărcat luni. Sem
nătura de pe procesul 
verbal de recepție nu > 
este a mea".

■ ■»»«■»«»■■ ■■■■«■■■■( »■■■«■■■■ ■ ■" nBSBOBBaMBUBBBaHuaeiB»

Tavanul de rezistență
(Urmare din pag. I)

urmează să dublăm distan. 
ța pe direcția stratului în 
care vom aplica acest pro
cedeu extinzîndu-1 la în
treaga zonă estică a blocu
lui pe care-1 exploatăm. 
Pentru prima brigadă care a intrat sub tavan de re
zistență, condusă de Glteor- 
ghe Bobocioiu, viteza zil
nică de avansare a crescut 
la 3 ml/zi. Dată fiind va
loarea redusă a amortis
mentelor în cazul acestei 
metode, primele calcule 
economice consemnează 
reducerea cu 100 Ici a cos
tului de producție pe tona 
de cărbune, la gura abata
jului".

Eugen ROCZIG, in
giner șef cu securitatea mi. 
nieră: „Odată cu trecerea 
la tavanul de rezistență 
s-a îmbunătățit starea de 
securitate a muncii în aba
tajele frontale, aproape că 
au dispărut surpările, des
tul de frecvente în cazul 
folosirii grinzilor clasice, 
îndeosebi la sectorul 11. 
Durata de exploatare a u

• PENTRU SANÂTA- 
TEA MINERILOR. în ba- 

I za solicitărilor 6Îndicate- 
Ilor din unitățile miniere, 

C.C. al U.G.S.R. a supli-
| mentat cu încă 339 

I’ repartiția inițială de bilete 
de tratament pentru mineri 
în stațiunile balneo-clima-

lui ultimele modele de 
confecții din textile, piele 

| teriee pe anul 1983. In a- și încălțăminte pentru «e- 
I ceste zile, biletele sînt die- zonul de primăvară și vară. I fribuite sindicatelor din u- • ÎN ORAȘUL VULCAN 
I nitățile miniere. a fost dat în folosință un

nei felii, la sectorul III, în 
special, s-a redus pînă la 
jumătate, contracarindu-se 
în acest mod efectele pre
siunii miniere, îmbunătă- 
țindu-se aerajul — sporind, 
într-un cuvînt, siguranța 
în exploatare".

Grigore GR.VJDAN, in
giner șef producție : „Bri
găzile din sectorul I, cele 
conduse de Alexandru La- 
zov și Aure] Grigore din 
sectorul 11, Gavrilă Jur- 
can și Vasile Glișcă de la 
111, toate brigăzile care fo
losesc tavanul dc rezisten
ță își realizează ritmic pla
nul. în consecință, și sec
toarele respective obțin 
plusuri de extracție. In tri
mestru] 1, prin contribuția 
acestor colective, mina a 
extras 13 000 tone de căr
bune peste prevederi, res
pectiv cu cea. 50 000 dc 
tone mai mult decît în a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut. Productivitatea mun
cii în abataje este, de ase
menea, cu peste 1 tonă pe 
post mai mare, fără a 
lua în considerare sporul 
obținut prin trecerea la

• TÎRGUL DE PRIMĂ
VARĂ. Timp de două zile, 
vineri și sîmbătă, se va 
desfășura în incinta pieții 
agroalimentare din Petro
șani, prima ediție a Tîrgu- 
lui de primăvară al coope
rației meșteșugărești, or
ganizat de cooperativa 
„Unirea". In cadrul tîrgu- 
lui, cooperatorii meșteșu
gari vor prezenta publicu

noul program de lucru. De 
la constante neîncadrări 
în prevederile la acest in
dicator de bază, am ajuns 
în situația de a-1 depăși 
lună de lună. Extinzînd 
tavanul de rezistență, ge- 
neralizîndu-1 pînă acum 
în cîteva sectoare, consu
mul de lemn pe mia de to. 
ne extrase a fost redus cu 
aproape 10 mc. Ca urmare, 
am economisit în primul 
trimestru a.c. pentru fie
care tonă de cărbune ex
trasă, 20,7 lei/tonă, față 
de costurile de producție 
planificate. în măsura în 
care obținem ritmic grinzi
le de care avem nevoie 
pentru extinderea in a- 
cest an, a tehnologiei cu 
tavan de rezistență, în toa
te zonele în care aceasta e 
posibil, proporția produc
ției extrase în astfel de a- 
bataje, din totalul produc
ției, va crește la 70 la su
tă".

lată, așadar, o experien
ță valoroasă, faptele con- 
firmînd eficiența ei deose
bită pentru colectivele ca
re o aplică.

nou bloc de locuințe în 
cartierul 308 apartamente. 
Este vorba de blocul 48 cu 
20 de apartamente confor
tabile. Primii locatari, mi
neri, preparatori, oameni 
ai muncii din alte între
prinderi ale orașului au 
început în aceste zile sa 
se mute în noile aparta
mente. (V.S.)

• CINEMATECA. Cine
matograful „7 Noiembrie" 
Petroșani ne oferă astăzi 
de la ora 18, în cadrul ci
nematecii, o apreciată peli
culă „Viață sportivă", pro
ducție a studiourilor engle

„Pe lingă 
plopii 

fără soț“
în apropierea stației de 

autobuz Aeroport 111, lin
gă podul peste pîrîul Să- 
lătruc există un teren vi
ran. Pe acest teren s-a 
amenajat o zonă verde pe 
care au fost plantați, prin 
hărnicia șefului de echipă 
Constantin Petrișor de la 
l.I-.C.V.J., a muncitorilor Ga
briel Toader, Răducu Ma
tei, Doina Toader, Irina 
Menegoni, Adi Bucureș- 
teanu, Luminița Cesca, a 
studenților afiați în prac
tică (losif Rus, Silvia Mă- 
rășescu, Horia Ziuveliu și 
alții), mai bine de 300 ar
bori ornamentali printre 
care cireși, pruni sălbatici, 
magnolii. Tuia, salcîmi și 
plopi, ultimii după cum 
ne-a informat tovarășul 
Ștefan Konicska, sînt fără 
soț întocmai ca în frumoa
sa poezie a lui Eminescu. 
Inițiativa este însă lăuda
bilă și am dori să fie cît 
mai multe.

ze. Protagonist 
Harison. (M.B.)

e TEATRUL 
RIGA" din București 
zintă astăzi pentru 
din Lupeni, două 
zentații (orele 10 și 
Palatul cultural) cu 
tacolul de marionete 
timpurile mînzului".

copiii 
repre- 
13, la 
spec- 

„Ano. 
(T.S.)

Rubrică realizată
Dau STEJARU

eg'iai.

Să pregătim localitățile 
de sărbătoare !

(Urmare din pag. I)

Cîteva întreprinderi, în
tre care se numără 
I.U.M.P., I.P.S.R.U.E.E.M., 
minele Dîlja și Livezeni, 
Grupul de șantiere Valea 
Jiului al T.C.H. au sar
cini privind amenajarea 
parcului de agrement din 
Petroșani (de pe dealul 
institutului). Pînă la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, a- 
ceste unități trebuie să 
asigure i'epararea și re
novarea dotațiilor reparti
zate, în speță tonetele 
pentru desfacerea produ
selor alimentare, iar stu
denții și cadrele didacti
ce de la institutul de 
mine, așa cum s-au. an
gajai de altfel, să asigure 
curățirea și îndepărtarea 
resturilor vegetale și a 
reziduurilor din întregul 
parc.

în obligațiile asociați
ilor de locatari și ale ce
tățenilor revin, potrivit 
reglementărilor în vigoa
re, întreținerea curățe
niei și ordinii pe toate 
spațiile de folosință co
mună aparținătoare blo
curilor de locuințe, vă-

Nu vă lipsesc...?
Zona verde d i n 

fața blocului 4 din strada 
Carpați Petroșani are, spre 
nemulțumirea justificată a 
locatarilor, două obiecte de 
„podoabă" — două butoa
ie de motorină al căror 
conținut a fost folosit cu 
multe luni în urmă, la re
pararea terasei blocului. 
Chiar dacă nu a supărat 

ruirea arborilor orna
mentali, protejarea zone
lor verzi și a materialu
lui floricol și arborilor de 
pe ele împotriva actelor 
distructive ale copiilor și 
unor răufăcători. Totoda. 
tă, locatarii blocurilor, pe 
baza graficului stabilit, 
sînt datori să participe 
la întreținerea curățeniei 
pe zonele verzi, aleile 
de acces, drumurile și 
străzile învecinate. Cetă
țenii ce locuiesc în car
tierele vechi cu curți cu 
deschidere la străzi sînt 
datori să măture trotua
rul, să strîngă depunerile 
de nisip și pămînt din 
porțiunile de rigolă din 
dreptul lor și să Ic de
pună în containere.

Prin înfăptuirea a'-estor 
măsuri de către unitățile 
socialiste, șantierele de 
construcții și locuitori, 
toate centrele miniere ale 
Văii Jiului trebuie să se 
prezinte în întimpinarea 
zilei de 1 Mai intr-o ți
nută îngrijită, demnă, pe 
măsura spiritului gospo
dăresc și hărniciei recu
noscute a minerilor și a 
celorlalți oameni ai 
muncii care le locuiesc.

pe nimeni din rindu. .. ,- 
terilor E.G.C.L. lipsa din 
inventar a celor două o- 
biecte uitate, prezența lor 
în fața blocului, în afara 
degradării zonei verzi, su
pără din punct de vedere 
estetic. Deci recuperarea 
ier în scop util ar fi spre 
bucuria locuitorilor cartie
rului. ■
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TINERETUL VĂII jlULUI:
Măsura efortului propriu

în ipostazele muncii creatoare, 
pline de dăruire J
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răspundere

Problema îi frăminta de 
mai multă vreme, dar în- 
tr-o bună zi. in adunarea 
generală a U.T.C., tinerii 
au pus-o pe tapet 
și au hotărît : „Nu, așa nu 
mai merge ! Vom îmbună
tăți calitatea produselor". 
I-Iotărîrea părea destul de 
îndrăzneață, dar tinerii de 
la secția hidraulică a 
I.U.M.P. nu sînt oameni 
care să arunce simple vor
be în vînt. Ei știau bine 
că ii așteaptă o muncă 
grea, că vor trebui să facă 
apel la toate resursele lor 
profesionale, de pasiune și 
inventivitate pentru 
învingători.

— La începutul 
cînd s-a declanșat 
amplă inițiativă de a 
bunătăți calitatea prin 
ce mijloace, inclusiv 
autodotare cu S.D.V., 
mărturisea ing. Virgil 
rieiu, el însuși tinăr, ne-am 
dat seama ce tineret minu
nat avem. Deosebit de ac
tivi în acțiunea de auto
dotare s-au dovedit Ioan 
Colda, Sorinei Giurea, Ion 
Gheorghe, Petru 
Nicolae Rădoi, 
Popa care au 
executat cinci 
probă, diferite 
necesare procesului 
producție.

Am mai reținut din* cele 
relatate eă propunerile fă
cute au vizat nu numai 
modalitățile concrete de 
îmbunătățire a calității 
produselor, de autodotare, 
ei și modul de folosire a

mașinilor-unelte, de spori
re a productivității muncii. 
Așa s-a ajuns să se aplice 
noi tehnologii de lucru, să 
se obțină importante eco
nomii de metal, energie, 
manoperă, iar secția hi
draulică, unde lucrează 
peste 150 de uteciști, să-și 
depășească lună de lună 
sarcinile de plan, să devi
nă o secție fruntașă pe u- 
zină în întrecerea 
tă.

Am aflat multe 
frumoase despre 
și viața s tinerilor
I.U.M.P. Chiar dacă ei nu 
ți-o spun, înțelegi din tot 
ceea ce fac că sînt mîndri 
că aparțin unui colectiv 
prestigios care, zi de zi, 
dă prin valoarea faptei, 
acoperire legămîntului dc 
a trăi și munci in chip co
munist.

socialis-

lucruri 
munca 

de lami- 
Lu- 

de 
mun-

IONEL SIMICIUC. su 
dor — șantierul nr. 4 Lu- 
peni al T.C.H. : 
tructorii • sîntem 
ca permanenți
spre înălțimi. Prin tot 
ce facem, prin 
dim, într-un 
CONSTRUIM, 
melii trainice

acestui 
nat colț 
țară care este 
Valea 
Pentru 
cei mai 
ai celui

comitetului U.T.C. al 
noi, un loc deosebit îl 
cupă acțiunile care 
drepț scop dezvoltarea 
transigenței in favoarea 
tăririi ordinii și disciplinei. 
Nucleul de tineri de la 
mina noastră face parte in
tegrantă dintr-un colectiv 
de muncă compact, unit și 
omogen ; toți tinerii cunosc 
și înțeleg ce li se cere, știu

nvi- 
o- 

au 
in- 
în-

a ieșiNoi, cons- 
cunoscuți 
aspiranți 

ceea 
clă-

anului, 
această 

îm- 
ori- 
prin 

no
Bi-

i 
i
i 
i 
i
I 
iI
i

i 
I
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
\

în 
scris 
lungi 
șurile care vin dinlăun- 
trul tău. Mă gîndesc 
tineretul Văii Jiului, 
cei peste 28 000 de 
neri, la faptele lor 
muncă, de viață. Să vor
bești în acest microre- 
portaj despre tinerii ca
re lucrează in mină, 
despre cei de Ia prepa- 
rație, de pe șantiere, 
din uzine, fabrici, sau 
despre cei ce învață în 
licee. Institutul 
școli de maiștri 
..•u a cuprinde 
tul Văii Jiului 
ipostazele sale 
o misiune ușozri

în „peregrinările" pro
fesionale prin această 
frumoasă Vr.'c ■?. cărbu
nelui, am întiinit la lo
curile lor de muncă zeci, 
sute de tineri implicați 
cu dăruire și conștiin
ciozitate, cu răspundere 
și spirit revoluționar în 
marea operă de edifica
re a socialismului 
pământul scump al 
trici noastre. Ceea 
impresionează cel 
mult la acești minunați 
tineri este tocmai faptul 
că ei sînt dornici să se 
afirme, să pună umărul 
acolo unde este mai 
greu. Ei. tinerii. sînt 
oameni cărora le place 
foarte mult munca și 
tot asa de mult întrebă
rile reportericești.

Despre tinerețe, Eugen 
Deutsch, de la 
Paroșeni, 
lucru, ce-i 

prin frumusețea sa 
că tinerețea 
ză visurile 
nu -i ma: puțin adevărat 
că ea Ie dă și un conținut ’ 
palpabil ‘ _
niînc un timp al entu- \ 
z.mmului 
uergiilor 
estr 
afirmare*'.

...Tinerețea 
sionează prin 
purile lor, ale tinerilor, 
imaginea capacității lor 
creatoare.

Fotografiile din 
nă, păstrează 
sem nificative, 
nostalgice, altele 
ționante, i 
momente din munca 
viața tineretului.

fața mașinii de 
rămîi clipe înde- 
ca să asculți gla-

la 
la 
ti
de

de mine, 
etc, pen. 

tinere
ii toate 
nu este 
ă.

pe 
pa
ce 

mai

MARCEL MORAR, 
ner, sectorul VI, I.M, 
peni : „în atmosfera 
puternic entuziasm în 
că generată de apropierea
zilei de 1 Mai și Zilei tine
retului, remarc cu mîndrie 
că în realizările deosebite 
obținute de colectivul mi
nei noastre se regăsește cu 
claritate și contribuția ti
nerilor. în rodnica întrece
re sub semnul 
devizei „Tă
rii mai mult 
cărbune!1', noi 
tinerii care 
muncim în 
subteranul minei Lupeni, 
ne-am organizat mai bine 
munca, am folosit din plin 
timpul de lucru și utilajele 
din dotare, ne-am gospo
dărit responsabilitate
timpul dc lucru. Este cred, 
însemnul 
în care I 
poci își 
vrednica

IRMA 
toare, 
de m 
„Pentru 
relativ tînără, ca 
componentele și componen- 
ții ci, cel mai scurt drum 
de afirmare este o calita
te superioară. La noi, pro
blema calității, a discipli
nei de producție pune în 
fața tinărului colectiv, pe 
care-1 reprezint cu mîndrie, 
dar și emoție, sarcini 
sebite de care sperăm 
ne achităm cu cinste".

CONSTANTIN LILA, 
cătuș, sectorul XIII, 1 
Lupeni : „Printre acțiunile 
întreprinse de toate orga
nizațiile, îndrumarea

ceea ce 
cuvînt 

punem
viitorului 

mi nu
de

te-

Confesiuni tinerești
de ce și cum să munceas- 

elementul 
care 
de

mina 
mi-a spus un 

i drept, uluitor 
,Da- 

focalizea- 
avintate,

Tinerețea ră- \

matur, a! 
creatoare, 

un fertiî teren

redimen- 
fapte chi-

pagi- 
imagini l 

unele /
emo- i 

reconstituind
1------------

timpului comunist 
tinerii acestei e- 
scriu prin fapte 

biografie".
STRATEA,
Ț e s ă 

ă t a s e 
unitatea

țesă- 
t o r i a 
Lupeni: 
noastră, 

și noi

d co
să

, IS
TM.

că. Este cred, 
definitoriu prin 
făurit o „carte 
remarcabilă".

RODICA DÎNGĂ, 
rator-preparator, Uzina de 
preparare a cărbunelui Lu- 
peni : „La noi, mai mult 
ca oriunde, calitatea este 
latura esențială a muncii. 
Cărbunele pe care noi pre
paratorii îl trimitem, cocsc- 
riilor nu 
vel c a 
cit cel 
cotă. Or, 
în primul 
gătire profesională a pre
paratorilor, o bună cunoaș
tere de către aceștia a 
fluxului tehnologic, a teh
nologiilor de preparare, a 
utilajelor din dotare. Me
seria, e drept, se învață in 
școală. Dar, aici, în uzină, 
ne desăvîr.șim profesional 
și ca oameni. Și asta ^>u 

puțin. Dimpotrivă".

ne-am
vizită"

ope-

cunoaște
1 i t a t 
de la

aceasta 
rînd o bună pre-

alt ni. 
i v de- 

ultima 
implică

Acțiune de muncă patriotica a elevilor
Liceul industrial din Vulcan, pe principala arteră de 
circulație a orașului, bulevardul Victoriei.

Jiului, 
noi, 

tineri 
maiconstructori _ .....................

tînăr cartier al acestui o- 
raș, mindria ce rezidă din 
faptele noastre (și la care, 
sînt fericit părtaș) bucuria 
este aceea că ea definește 
tocmai statutul nostru de 
beneficiar, alături de acela 
de creator, al tuturor aces
tor bunuri, care exprimă 
tocmai înaltul nivel al ca
lității vieții în care ne este 
dat să ne desăvîr.șim ca 
oameni, ca muncitori, ca 
ziditori ai unei noi vieți".

Mateiaș,
Constantin 

conceput și 
standuri de 

dispozitive 
de

e

i

t

Obiectivele acțiunilor 
patriotice

mai elocventă do- 
a angajării entu- 
a tineretului Văii 
în procesul dez- 

economico-socia- 
constituie 
participa-

Cea 
vadă 
ziaste 
Jiului
voltării 
le a patriei o 
fără îndoiala 
rea necontenită a acestu
ia pe marii'’ șantiere na
ționale și locale de mun
că patriotică, 
școli de. formare 
telor calități 
muncitorești, 
tineretul din 
nostru a fost 
șantierele naționale 
la Motru, Rîul Mare 
Retezat, Canalul 
rea — Marea Neagră, 
acest an alte sute de 
neri vor fi prezenți 
șantierele de la Motru 
încă alte 
șantierele locale din 
lea Jiului.

Aici este locul și 
pul să amintim și despre 
amplele acțiuni organiza
te de tineri în interesul 
producției Astfel, la în
treprinderile miniere I,u-

peni, Uricani, Lonca Petri- 
ia. Vulcan, Paroșeni, Ani. 
noasa au fost organizate 
acțiuni de descongestio
nare de galerii, de cură
țire a cărbunelui de pc 
lingă transportoare,
provizionare cu materiale 
a locurilor de muncă, 
lectare de fier vechi.

Valoarea acțiunilor 
nanțatc efectuate în 
rioada care a trecut 
acest an se evaluează

a-

E

adevăratc 
a înal- 

și trăsături 
An de an, 

municipiul 
prezent pe 

de

cîtcva mii

Dunâ- 
în 
ți
pe 
și 

pe 
Va-

Um-

co-

fi. 
pe- 
din 

la
peste 800 000 lei, aceasta 
fără să mai amintim de 
acțiunile nefinanțate e- 
fectuate de tineretul Văii 
Jiului pentru înfrumuse
țarea incintelor unități
lor economice, a zonelor 
de agrement, a orașelor.

în continuare, Comite
tul municipal U.T.C., mai 
cu seamă că primăvara 
este în toi, se preocupă 
de mobilizarea tuturor 
tinerilor la înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin în 
acest al treilea an al cin
cinalului actual.

a

t

Ample acțiuni 
în cinstea 
zilelor de

1 și 2 Mai
2tle, in
economi- 

săptămîha

• în aceste 
toate unitățile 
ce din Valea Jiului 
desfășoară 
record în producție. La 
ampla acțiune desfășu
rată sub îndrumarea 
organizației municipale 
a U.T.C., participă pes
te 11 000 de tineri.

• în ziua de 29 apri
lie a.c. la clubul tinere
tului din orașul Vulcan 
va avea loc un concurs 
„Cine știe, cîștigă" pe 
tema „Pagini din istoria 
revoluționară a tinere
tului". Participă tineri 
de la unitățile economi
ce din localitate. “ 
aici va avea loc și 
nirea tinerilor cu 
viști de partid, cu 
de conducere, juriști.

• La Casa de cultură 
din Petroșani, in ziua 
de 30 aprilie, la ora 18 
va avea loc o seară cul- 
tural-distractivă la care 
vor participa liner 
fruntași în producție din 
unitățile economice, de 
asemenea vor participa 
elevi și studenți frun
tași la invățătură.

o Sala Palatului cul
tural din Lupeni 
găzdui concursul 
știe, cîștigă" pe 
„Lupeni, ieri și azi!". Par- 

eeliipaje de elev 
liceele nr. 1, 2 s 
de la I.M. Lu- 

l.M. Bărbăteni 
Vise-oza și Prepa-

Tot 
mtîl- 
acti- 

eadie

va 
„Cine 
tema

ticipă 
de la 
tineri 
peni, 
l.F.A. 
rație.

• in ziua de 30 apri
lie, la Dricarii se va 
desfășura o întrecere 
sportivă la următoarele 
discipline; fotbal, hand
bal, tenis de masă etc 
Participă elevi și liner 
de la I.M. Uricani.

Pagină realizată de Constantin GRAURE și 
Alexandru TĂTAR, Foto: Ștefan NEMECSEK
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Călduros schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceausescu șî tovarășul Hu Yaobang

BEIJING 27 — Trimisul 
Agerpres, Neagu Udroiu, 
transmite :

Bin partea tovarășului 
Nicclae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ. 
nla, au fost transmise to
varășului Hu Yaobang, se
cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Chinez, întregii 
conduceri de partid și de 
stat chineze un cald me
saj prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și 
succes în activitatea ce o 
desfășoară pentru înfăptui, 
rea hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al parti
dului, consacrate progre
sului multilateral al țării, 
iar poporului chinez — u- 
rări de prosperitate și feri, 
ci re.

Tovarășul I-Iu Yaobang a 
mulțumit cu deosebită căl
dură și a rugat, la rîndul 
său, să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători de 
partid și de stat un cor
dial salut și cele mai bune 
urări de sănătate, de suc

Intervenție românească la Conferința 
internațională în sprijinul luptei poporului 

namibian pentru independență
PARIS 27 (Agerpres). Co

respondență de la Mircea 
Moarcăș : La Palatul
UNESCO, din Paris, conti
nuă lucrările Conferinței 
internaționale în sprijinul 
luptei poporului namibian 
pentru independență.

Luînd cuvîntul, șeful de
legatei române. Dumitru 
Anin 'iu. ambasadorul țării 
noastre in Franța, a pre
zentat poziția fermă și con
secventă a României, a pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu 
privind necesitatea urgen
tării accesului Namibiei 
la independență, pentru 
respectarea acestui drept 
sacru și inviolabil al po
porului namibian.

DIVIZIA C 9Fotbal, divizia C

Ofensiva promovării
continuă...

„MINERUL" GHELAR! 
— „MINERUL" LUPENI 
2—2. O nouă deplasare, o 
nouă confirmare a faptului 
că echipierii „Minerului" 
Lupeni sînt ferm hotărîți 
6ă revină in cel de-al doi
lea eșalon fotbalistic al
țării. Egalul dobîndit du
minică la Ghelar are mul
tiple semnificații. în pri
mul rînd el menține in
tacte șansele de a cîștiga 
seria, „Minerul" Lupeni ră- 
minind lideră în continua
re. Rezultatul a fost do- 
bindit pe terenul unui ad- 
yersar care este recunoscu
tă ca o „forță" pe teren 
propriu. în al treilea rînd, 
faptul că Sălăjan și Ionel 
Popa au înscris, adueîn- 
du-și echipa de două ori 
în avantaj pe terenul din 
Ghelar, confirmă faptul că 
jucătorii din Lupeni nu au 
făcut deplasare cu g'mdui 
la eternul 0—0, ci au ju
cat pe cartea atacului, ceea

ces deplin în realizarea 
importantelor obiective sta. 
bilite de Congresul al 
XII-lea al Partidului Co
munist Român, pentru ri
dicarea României pe noi 
trepte de progres și civili
zație, iar poporului român 
— urări de prosperitate și 
pace.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către secretarul general 
al C.C. al Partidului Co
munist Chinez a ambasa
dorului român la Beijing, 
Angelo Miculescu.

In acest cadru, care a 
permis sublinierea bunelor 
raporturi statornicite între 
Partidul Comunist R.omân 
și Partidul Comunist Chi
nez, între Republica - So
cialistă România și Repu
blica Populară Chineză, to
varășul Hu Yaobang a a- 
rătat că — așteaptă cu 
deosebită plăcere apropia
ta vizită în România și 
reîntîlnirea cu conducăto
rul partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, văzînd în a- 
ceasta o nouă posibilitate 
de amplificare și adîncire

Prezențe românești peste hotare

Vorbitorul s-a referit pe 
larg la preocupările și ac
tivitatea internațională a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care, în întîlni- 
rile avute în Africa și la 
București cu șefi de stat 
ai unor țări africane și cu 
conducerea SWAPO, a sub. 
liniat că România va a- 
corda, în continuare, po
porului namibian întregul 
său sprijin politic, diplo
matic, moral și material în 
lupta dreaptă, desfășurată 
sub conducerea SWAPO, 
pentru eliberare națională, 
pentru realizarea neîntîr- 
ziată a dreptului său de a 
trăi într-o patrie liberă 
și independentă.

ce — să recunoaștem — 
este un lucru lăudabil. Din 
păcate, egalată și a doua 
oară, echipa din Lupeni 
n-a mai avut putere să 
înscrie mai multe goluri, 
intoreîndu-se astfel doar cu 
un punct care s-ar putea, 
totuși, să fie, în final, un 
punct mare. Pînă atunci 
insă mai este de jucat și 
de luptat. Prima înfrunta
re dificilă chiar luni, 
la Lupeni, cind gazdele 
primesc vizita unei alte 
contracandidate, „Explor- 
min" Deva. Un prilej ni
merit, deci, de a vedea ca
re din cele două eterne ri
vale are echipă pentru di
vizia „B".

Așteptăm, cu încredere 
firească, confirmarea că 
„Minerul" Lupeni poate 
juca din nou în seria a 
IlI-a a... diviziei secunde 1 
îi dorim succes.

P.S. Etapa următoare a 
diviziei C se dispută luni, 
2 mai, ora 11.

Al. TATAR 

pe toate planurile a rela
țiilor româno-chineze, în 
folosul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

♦
în aceeași zi, tovarășul 

Zhao Ziyang, membru al 
Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, 
a primit în vizită de pre
zentare pe- Angelo Micu
lescu, ambasadorul țării 
noastre la Beijing.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, premierului chinez 
i-au fost transmise cele 
mai bune urări de sănăta
te și noi succese în întrea
ga activitate, dorința ca 
relațiile româno-chineze 
să se dezvolte, în continua
re, în folosul ambelor țări 
și popoare, al păcii și co
laborării în lume.

Totodată, tovarășului 
Zhao Ziyang i-a fost trans

Expoziție de fotografii „90 
Partidului Social-Democrat 

din România
PHENIAN 27 (Agerpres). 

La Teatrul Municipal din 
orașul Nampo, R.P.D. Co
reeană, a avut loc vernisa
jul expoziției de fotografii 
„90 de ani de la crearea 
Partidului Social-Democrat 
al muncitorilor din Româ
nia".

Expoziția cuprinde un 
bogat material, ce prezintă 
tradițiile mișcării munci
torești din România, sem
nificația istorică a creării 
P.S.D.M.R. — primul partid 
politic al clasei muncitoare 
din țara noastră.

în alocuțiunile rostite 
cu acest prilej, Kim Cian 
Chiu, vicepreședinte al Co
mitetului popular munici
pal Nampo, și Constantin 

CLASAMENTUL

1. Minerul Lupeni 21 12 4 5 38-—14 28
2 Unirea Alba 21 12 4 5 35-—19 28
3. Explorări Deva 21 9 8 4 31--21 26
•1. Dacia Orăș'tie 21 10 3 8 44 —23 23
5. Șurianul Sebeș 21 10 3 8 43--31 23
6. Metalul Aiud 21 9 4 8 28--19 22
7. inter Sibiu 21 8 5 8 31--26 21
8. Mecanica Alba 9 3 9 31--30 21
9. Minerul Ghelari 3» 9 3 9 25--27 21

10. Min Șt. Vulcan 21 9 3 9 21--26 21
11. Seda Ocna Mureș 21 9 2 10 30-—37 20
12. Minerul Paroșeni 21 6 7 8 29--32 19
13. Victoria Călan 21 8 3 10 18--34 19
14. Min Aninoasa 21 6 4 11 20-—35 16
15. Textila C'i-nădie 21 6 2 13 32-_ sn 14
16. C.F K Simeria 21 4 6 11 11 -46 14

ETAPA VUlOAlcE. Metalul Aiud — Mint-iu. Ghe
țari: Mecanica Alba — Minerul Șt. Vulcan, Minerul 
Paroșem — Unirea Alba : Minerul Lupeni — Explo
rări Deva ; Textila Cimădie — Șurianul Sebeș; C.F.R. 
Simeria — inter Sibiu . Dacia Orăștic — Minerul A- 
ninoasa; Victoria Călan — Soda Ocna Mureș.

Campionatul județean, seria Valea Jiului 
clasament ul

1. Minerul Uricani 12 11 0 1 36—11 22
2. Avîntul Hațeg 11 8 0 3 29—12 16
3. Preparat. Petrila 11 7 2 2 24—17 16
4. Parîngul Lonea 12 6 3 3 29—15 15
5. Sănătatea Vulcan 12 6 1 5 28—30 13-
6. Măgura Pui 12 5 1 6 32—26 11
7. Preparat Lupeni 12 3 3 6 33—51 9
8. C.F.R. Petroșani 12 1 4 7 14—26 6
9. Autobuzul Petroșani 12 1 4 7 16—32 6

10. Hidromin Petroșani 12 2 1 9 15—36 5

mis un cald salut din par. 
tea tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru 
al guvernului român.

Mulțumind pentru ură
rile adresate, tovarășul 
Zhao Ziyang a rugat să se 
transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
călduroase urări de sănă
tate, deplin succes în în
deplinirea programelor de 
dezvoltare multilaterală a 
României socialiste.

Premierul chinez a trans
mis, de asemenea, salutul 
său călduros primului mi
nistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

în cursul întrevederii, 
au fost discutate unele 
probleme ale relațiilor e- 
conomice dintre- cele două 
țări, exprimîndu-se hotă- 
rîrea comună de a se rea
liza în bune condiții pre
vederile cuprinse în pro
gramele guvernamentale, 
în același timp, a fost re
afirmată necesitatea de a 
se acționa de ambele părți 
pentru găsirea în continua
re de noi posibilități și do. 
menii de colaborare și co
operare.

de ani de la crearea 
al Muncitorilor

Iftodi, ambasadorul român 
în R.P.D. Coreeană, au 
subliniat semnificația pro. 
fundă a transformărilor re
voluționare petrecute în 
viața poporului român, în
deosebi în perioada de du
pă anul 1965, cînd în 
fruntea partidului și statu
lui a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, perioa
da cea mai fertilă din is
toria României.

Au fost evocate, de ase
menea, bunele relații de 
prietenie și colaborare din
tre România și R.P.D. Co
reeană, relații care se dez
voltă în spiritul înțelege
rilor și documentelor con
venite la cel mai înalt ni
vel.

11,00 Universul femeilor.
11,50 Film serial : Bule

vardul Paulista. E- 
pisodul 4.

12,35 Desene animate î 
Micuța Nell.

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cinci

nalului — Petroliș
tii.

16.30 Studioul tineretu
lui.

17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.

— Zilei muncii — fap
tele de muncă ale 
țării.

20,20 Partid, stegar ne- 
înfrînt.

20.30 Fotograme din rea
litate.

21,15 Film serial.

întreprinderea da producție 
industrială pentru construcții 

căi ferate Deva
încadrează de urgență

pentru cariera Bumbești-Jiu, județul Gorj, ur
mătoarele posturi :

■ 2 sudori
■ 1 electrician
■ 1 mecanic locomotivă
■ 5 lăcătuși mecanici
Actele pentru încadrare se depun la carie

ră, unde se primesc și informațiile necesare.
Se asigură permise pe C.F.R. pentru titu

lar și familie și abonamente gratuite pe C.F.R. 
, pe distanța de pînă la 60 km.

CETĂȚENI!
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor ali
mentare si de legume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR 

contribuiți la reintroducerea 
în circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

Mica publicitate
VINE pianină R. Rothke, 

placă bronz, telefon 42986, 
Petroșani. (458)

SCHIMB apartament do

destrămate. Ultimul 
episod.

21,45 Lumea contempo
rană și confruntări, i 
le de idei. >

22,00 Țara în cîntec.
22,15 Telejurnal.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la 

Tragerea specială Pro- 
noexpres — olimpic din 
27 aprilie 1983.

Extragerea I — 30 43
34 12 5 6 ;

Extragerea a II-a —
9 35 27 25 2 19 ;

Extragerea a IlI-a —
15 41 1 11 17 ; i

Extragerea a IV-a — i
39 20 25 37 42 ;

Extragerea a V-a — i
13 17 2 39 32 14 18 37 ; î 

Extragerea a Vl-a
Visuri 33 29 16 26 10 11 4 43.

uă camere Petrila cu gar
sonieră Petroșani. Adresați 
telefon 44509, după ora 16. 
(457)
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