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în întâmpinarea • 
Zilei de 1 Mai, 

marea sărbătoare 
a muncii

In Capitală a avut loc, 
vineri după-amiază, adu
narea festivă consacrată a- 
niversării a 115 ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilîci 
Lenin

La adunare, organizată 
de Comitetul municipal 
București al P.C.R., au 
participat oameni ai mun
cii din întreprinderi și 
instituții din Capitală, acti
viști de partid și de stat, 
membri de partid cu sta
giu în ilegalitate, oameni 
de știință și cultură, repre
zentanți ai tineretului, ofi
țeri și militari.

In prezidiu au luat Ioc

tovarășii Petru Enache, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al G.G. al P.C.R., 
Vasiie Vîlcu, președintele 
Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.R., Tamara Do- 
brin, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, Olim
pia Solomonescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii unor organizații 
de masă și obștești, ai A- 
sociației de prietenie ro- 
mâno-sovietice, reprezen

tanți ai unor întreprinderi 
și institute de invâțămînt 
bucureștene.

In prezidiu s-a aflat, de 
asemenea, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la Bucu
rești, E.M. Tiajelnikov.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Nicolae Croi
torii, secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R.

Personalitatea și activita
tea revoluționară ale lui 
Vladimir Ilici Lenin au 
fost evocate de tovarășul 
Ion Mitran, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor șef 
al ziarului „Scînteia".

Brigada condusă de 
Ștefan Alba și-a depășit 

sarcinile de plan pe patru luni
Un frumos succes de muncă, în intim- 

pinarea zilei de 1 Mai, raportează mi
nerii din brigada condusă de Ștefan 
Alba, din cadrul sectorului IV al I.M. 
Petrila. De la începutul anului pină ieri, 
după cum ne-a informat ing. Ilarie Bora, 
șeful sectorului IV’, brigada lui Ștefan 
Alba a trimis la ziuă 11 000 tone de căr
bune peste plan. Odată cu aceasta sar
cinile de plan pe primele patru luni ale 
anului au fost îndeplinite și depășite. 
La baza remarcabilei realizări a brigăzii 
stă buna organizare a lucrului pe schim_ 
buri, respectarea riguroasă a disciplinei 
tehnologice și a muncii. Brigada și-a de
pășit productivitatea muncii în medie cu 
1,3 tone pe post. S-au evidențiat în mod 
deosebit minerii Nicolae Boboc, Dezide- 
riu Kuri, Gavrilă Mihai, Ianoși Balint, 
Dumitru Panțucu.

Mașini și utilaje pentru mineri
Colectivul de la IPSRUEEM Petro

șani, a depășit indicatorul producției 
globale cu 11 969 000 lei, iar cel al pro
ducției marfă cu 11 443 000 lei. Pe sor
timente depășirile pe acest an se înre
gistrează la stîlpi hidraulici — 1946 bu
căți, utilaje tehnologice 49 tone, armă
turi de mină 628 tone, țevi flanșate 30 
tone și plasă de sîrmă 61 tone.

Colectivul secției „service" a finalizat, 
în cinstea marii sărbători a muncii, 110 
scuturi pentru susținerea mecanizată cu 
scut îngrăditor, care va fi pusă în func
țiune la mina Vulcan. Printre cei care 
au contribuit la finalizarea lor se nu
mără loan Gălățean, Constantin Cetină, 
Dan Armulescu, Ovidiu Borca, Dumitru 
Cricovan și alții, iar secția reparații e- 
lectrice condusă de ing. Spirea Suditu, 
a realizat un stand de probe cu posibi
lități de încercare a mașinilor electrice 
de toate tipodimensiunile.
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In viața tinerei generații a județului, 

un eveniment de maximă importanță

Conferința organizației județene 
Hunedoara a U.T.C.

Astăzi, la Deva, are loc 
unul dintre evenimentele 
de cea mai largă rezo
nanță în conștiința tinerei 
generații din județul Hu
nedoara: Conferința orga
nizației județene a U.T.C. 
înscrisă în suita activită
ților pregătitoare marelui 
forum uteeist al țării, 
Congresul al XTI-lea al 
U.T.C., Conferința orga
nizației județene își des
fășoară lucrările în con
textul de amplă mobili
zare a eforturilor între
gului nostru popor pentru 
transpunerea în viață a 
istoricelor hotărîri adop
tate de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, a 
indicațiilor și orientărilor 
subliniate de secretarul 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înde
plinirea în mod exemplar 

a sarcinilor actualului cin
cinal și crearea condiți
ilor materiale abordării 
cu ■ succes a sarcinilor 
cincinalului 1986—1990.

In viața tinerei ge
nerații a județului, con
ferința se înscrie ca un 
semnificativ moment de 
bilanț, ca unul din minu
natele prilejuri de a ra
porta mărețele înfăptuiri 
ce s-au concretizat în via
ța economico-socială a 
județului în perioada 1980 
—1985. In acest cadru de 
puternică efervescență 
creatoare constituit de 
pregătirea conferinței ju
dețene, organele și orga
nizațiile U.T.C. din județ 
raportează frumoase rea
lizări în domeniile speci
fice de activitate, tînăra 
generație a județului în- 
scriindu-și în cartea mun
cii pentru țară numeroase 
succese care au fost evi
dențiate și cu prilejul 
conferințelor organizați
ilor orășenești și munici
pale, succese ce întregesc 
cartea de vizită a orga
nizației județene U.T.C. 
Din acest unghi de vede

re, la loc de cinste se în
scriu și acțiunile organi
zate în sprijinul produc
ției de către organizațiile 
municipală, ca și orășe
nești din Valea Jiului, 
organizații care dețin pon- 
derea importantă pentru 
îndeplinirea indicatorilor 
de plan ai județului. Pu
ternic ancorată în viața 
economico-socială a ju
dețului, activitatea orga
nizației de tineret s-a 
materializat în numeroa
se acțiuni pentru realiza
rea sarcinilor de produc
ție, de muncă patriotică, 
pentru îndeplinirea e- 
xemplară a angajamente
lor asumate, în cinstea 
forumului tinerei gene
rații. Organizația județea
nă Hunedoara a U.T.C. 
raportînd îndeplinirea a 
60 la sută din planul e_ 
conomic anual. Totodată,

Gh. CIIIRVASÂ
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Mereu
învingători

asupra 
muntelui

în- 
lor 

metru

In lupta cu muntele, 
minerii ies mereu 
vingători. Victoria 
asupra fiecărui 
de pămînt în care sapă,
este expresia simbolică 
a unei acute nevoi de 
împlinire ce stăpînește 

l gîndurile minerilor. Este 
- nevoia de a înainta, de 
. a merge înainte, tot mai 

repede spre cărbunele
i
i țării, indiferent de tăria 
’ rocii în care sapă, de.■ i izvii aii vai c 
ț împotrivirea

Nimic nu poate 
ceasta înaintare 
fieă pe care 
prin cutezanța 
și vigoarea brațelor lor, 
o fac acolo, în adîncuri, 
la sute de metri cons
truind galeriile subte-

muntelui, 
opri a-

Pe urmele anchetei noastre la început de an
La I.M. Aninoasa

Eliminarea strangulărilor în transport - 
asigură realizarea planului

lui de-al doilea complex de 
susținere și tăiere mecani
zată. Tot pentru această 
perioadă avem în pregăti
re alte două abataje fron
tale care din trimestrul 
II vor fi dotate cu combi

9Mai, zi simbol a poporului român

Contribuția economică 
a Văii Jiului la-sprijinirea 

răibo’ului antihitlerist
După 23 August 1944 în 

fața poporului român stă
teau sarcini politice, mili
tare și economice de cea 
mai mare importanță. A- 
mintim în acest sens de
săvârșirea eliberării între
gului teritoriu al țării de, 
sub dominația fascistă și 
participarea la războiul 
antihitlerist, lichidarea ră
mășițelor dictaturii mili- 
taro-fasciste și reglementa
rea noilor raporturi din
tre România și marile pu
teri din coaliția antihitle
rist».

Desigur dintre acestea, 
cea mai grea și de impor
tanță deosebită era aceea 
de a participa la eliberarea 
întregului teritoriu al țării 
care mai era încă sub ocu-

pația fascistă, precum și 
angajarea României cu 
toate forțele sale în lupta 
împotriva fascismului ger
man, alături de principa
lele forțe ale coaliției an-; 
tihitleriste.

După eliberare, Partidul 
Comunist Român a mobili
zat toate forțele țării, toate 
resursele sale în direcția 
sprijinirii războiului dus 
de poporul român împotri
va Germaniei hitleriste și 
a aliaților acesteia. Efortul 
economic necesar sprijini-; 
rii acestei cauze fundamen-

Prof. Dumitru BARNA, 
Arhivele statului 

jud. Hunedoara — Deva

Anul 1985 constituie pri
ma etapă a unui amplu 
program de măsuri tehni- 
co-organizatorice, eșalonat 
pină în anul 1988, pentru 
modernizarea căilor de 
transport și a fluxului pro
ducției pe 
benzi trans
portoare. încă 
din ultimele 
luni ale anu
lui trecut s-a
trecut la înfăptuirea aces
tui program, prin sporirea 
de la două la șapte a bri
găzilor de la investiții. Vom 
menține și în acest an cele 
șapte brigăzi Ia lucrările de 
investiții pentru a recu
pera din rămînerile în ur
mă. In cadrul sectorului I 
va crește producția zilnică 
cu 400—500 tone de căr
bune, prin punerea în func
țiune, în trimestrul I, a ce

ne de tăiere. Prin intensifi
carea ritmului lucrărilor de 
investiții Ia finele trimes
trului I se va termina a- 
dîncirea pulului principal 
Nord, lichidîndu_se odată 
cu aceasta punctul de 
strangulare de la puțul 7. 
Vom acționa, deci, cu toată 
hotărîrea, pentru recupe
rarea minusului, iar pină 
la sfîrșitul lunii vom rea
liza planul (era vorba de

luna ianuarie — n.n.). A_ 
cestea au fost afirmațiile 
făcute de ing. Ion Dăbu- 
leanu, directorul I.M. Ani
noasa, în cea de a doua 
decadă a lunii ianuarie. 
Revenim să vedem ce s-a 

înfăptuit din 
amplul pro
gram de mă
suri pe care .și 
l-a propus 

conducerea
I.M. Aninoasa pentru reali
zarea sarcinilor de plan, în 
primul trimestru din acest 
an. Din discuția avută din 
nou cu directorul minei 
s-au desprins următoarele. 

In primul rînd numărul 
brigăzilor de la investiții 
a fost menținut neschim-

Ec. Gheorghe SPINU
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Minerii sectorului IV 
investiții, de la I.M. Băr- 
băteni, din acest punct 
de vedere sînt mai cu
prinși ca oricînd de 
simțămîntul acestei ne- 

. voi de a înainta. Indife- 
ț rent de capriciile 
’ mîntului sau de

obstacole, ascunse, 
înaintează cu repeziciu
ne deschizînd ortacilor 
lor din abataje noi 
fronturi de lucru, pen
tru a da cărbunele ne
cesar țării. In 18 martie.
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zăcă_ 
alte 

ei

(Cont. în pag. a 3-a)

(Continuare îd pag. a 2-a)

Eveniment de excep
ție, astăzi, la UE. Pa_ 
roșeni: se împlinesc 30 
de ani de la înființarea 
laboratorului AMT (au
tomatizare și măsură
tori termice) ! Eveni
mentul justifică mindria 
colectivului. In imagine, 
șeful laboratorului sing. 
Alfred Schmidt, specia
listul Ștefan Vercș și e- 
lectricianul Bela Bin
der cu... 24 ore înainte 
de a suna „clopoțelul" 
reintilnirii după 30 de 
ani !

Foto: Al. TĂTAR

(Continuare în pag. a 3-a)
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In ziarul de azi :
• Un pătrar de veac la 

conducerea brigăzii — re
portaj la rubrica „Bărbați 
care onorează titlul de mi_ 
ner“.

® Luna cărții în între
prinderi și instituții.

• Rubrica „Vă infor
măm".

(Pag. a 2-a)
• „Noutățile primăverii" 

— microinterviul nostru.
» In drumul său spre 

cititori, ziarul mai întîlncș- 
tc și... obstacole ! — raid- 
anchetă.

(Pag. a 3_a)
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Mineritul zilelor noastre, 
ca dealtfel orice domeniu 
de vîrf al producției ma
teriale, își are performan
țele lui: extracții record 
de cărbune din abatajele 
Văii Jiului echipate cu 
complexele mecanizate de 
tăiere și susținere, com
bine și alte asemenea u- 
tilaje moderne, producti
vități ÎDalte, eficiență e- 
conomică superioară, sînt 
realități cotidiene intrate 
în firesc. Recorduri au
tentice în felul lor dețin 
și oamenii mineritului 
din acești ani.

Minerul Constantin A- 
lecsa de la I.M. Petrila 
este un exemplu tipic ce 
merită cu prisosință a fi 
categorisit între aceștia. 
Care sînt performanțele 
lui ? Le subliniem, prin 
cuvîntul tipărit, tocmai 
pentru a atrage atenția a_ 
supra lor, într-un moment 
de vădită semnificație 
pentru omul care s-a în
vrednicit cu ele. Consem
năm în acest context o dată 
cu putere de simbol bio
grafic : 1954. Este anul 
cînd moldoveanul neaoș 
din comuna cu profunde 
rezonanțe în istoria nea
mului — Ștefan cel Mare 
— a venit în Valea Jiului 
pentru a-și face un rost 
în viață. A poposit în Pe
trila minerească și s-a 
stabilit aici cu munca, cu 
rosturile familiei, ale vie
ții pe aceste meleaguri.

Total dăruit muncii as
pre din subteran, prețui- 
tor al valorilor ei, de la 
bun început s-a bucurat 
de o bună apreciere in 
colectivul de mineri. Om 
sîrguincios și cu calități 
deosebite în însușirea me
seriei bărbătești, în anul 
1957 a fost promovat șef 
de schimb, iar din 1960

i s_a încredințat condu
cerea unei brigăzi de mi
neri în cărbune. Ei bine, 
tocmai la conducerea a- 
celei brigăzi a stabilit un 
record — de longevitate 
la cîrma ei — ce nu_i la 
îndemîna oricărui miner: 
din acel an și pînă în 
prezent s-a aflat neîntre
rupt la conducerea forma
ției de lucru ce i-a purtat 
numele. Un nume presti
gios.

Abatajul brigăzii lui. G. 
Alecsa, în toți acești ani 
a coborît cu exploatarea 
stratului 3 blocul 3 de la 
orizontul plus 400 la ori
zontul plus 150. Adică, pe 
parcursul celor 250 de 
metri coborîți pe vertica
la minei, „minerii brigă
zii au scos la lumina 
lei un întreg munte 
cărbune" — așa cum
place să se mîndrească, 
pe drept merit, brigadie-

rZZZZZZZZZZ/ZZZZZ//ZZZZZZZZZZZ//Z/Z//ZZZZZZZZ/ZZ/ZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZ/ZZ/

Bărbați care onorează titlul de miner

zi- 
de 
îi

l/n pătrar

de veac la
conducerea

brigăzii
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Ce a însemnat de fapt 
existența brigăzii conduse 
de destoinicul miner Con
stantin Alecsa în 
minei Petrila, în cei 
de ani ? O existență 
xemplară a muncii 
duitoare încununată 
fapte minerești pe 
sură. Dacă întreaga 
activitate și-a desfășurat-o 
(în cea mai mare parte), 
într-o singură brigadă, 
la un singur sector (I) al 
minei Petrila, tot atît de 
impresionantă sub rapor
tul stabilității și rodniciei 
au fost și faptele de 
muncă ale colectivului de 
mineri pe care l-a condus.

viața
25
e- 

pil- 
de 

mă.
sa

rului. Dar această perfor
manță a vredniciei mine
rești, brigadierul C. A- 
lecsa cu ortacii săi au du
blat-o cu o alta tot atit 
de valoroasă. Receptivi 
la noul ce bătea insistent 
la ușa mineritului, ei au 
fost primii de la mina 
Petrila care au introdus 
primul abataj frontal la 
sectorul IV au aplicat în 
premieră la mina lor, teh
nologia avansată a susți
nerii cu stîlpi hidraulici 
și tavan artificial de re
zistență. Iar în acei ani 
de promovare a progre
sului tehnic, abatajul său. 
abatajele sectorului I, s_au

transformat într-o ade
vărată școală a însușirii 
tehnologiei moderne de 
lucru. La această școală 
a înaltului profesionalism, 
în care G. Alecsa a fost 
un neîntrecut dascăl, s_a 
format o autentică pleiadă 
de mineri-tehnicieni, ca
pabili să stăpînească uti
laje rpiniere și tehnologii 
de mare complexitate și 
productivitate, să reali
zeze cu ele producții de 
cărbune pe măsură. Din
tre aceștia, mulți conduc 
astăzi brigăzi de elită la 
mină sau îndeplinesc 
funcții de maistru mi
nier.

„Cea mai mare satisfac
ție a mea, acum cînd fi
nalizez răbojul muncii de 
o viață, este aceea că am 
reușit să dau mult cărbu
ne țării, iar mineritului 
să-i dau oameni formați 
profesional, cu care 
schimb ștafeta" — ni se 
confesează 
Și cît 
conțin 
seama 
ai săi __ _____ __________
îmbrățișat meseria, iar o 
fată lucrează tot la mină 
ca tehnician.

Dacă vreți să cunoașteți, 
stimați cititori, panoplia 
unor fapte de excepție ale 
unui veteran al mineritu
lui care-și face acum bi
lanțul anilor îndelungați 
de muncă 
ce_i dau 
dreptul la pensie — ei bi
ne aceste prestigioase me
rite de muncă și 
pilduitoare dăruite 
neritului, societății, 
ale mineiului CONSTAN
TIN ALECSA. Tocmai 
de aceea i-am scris 
mele cu majuscule, 
rită !

Tiberiu SVOBODA

cu 
i“ 
brigadierul, 

de mult adevăr 
spusele lui, ținînd 
că din cei 5 copii 
doi băieți i-au
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Luna cărții
în întreprinderi și instituții
Simpozion

Manifestare tradiționa
lă, „Luna cărții în între
prinderi și instituții" și-a 
propus și în acest an să 
vină în sprijinul producției, 
al creșterii calității aces
teia și ridicării gradului de 
cultură de specialitate al 
tuturor oamenilor muncii. 
Dealtfel, una dintre deca
dele sale este dedicată căr
ții tehnico-științifice.

In cadrul manifestării, joi, 
s-a desfășurat la Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani, în organizarea 
Consiliului municipal de 
educație politică și cultură 
socialistă, a Bibliotecii mu- 
nicipale Petroșani și a 
bliotecii casei de 
un simpozion 
„Informare, carte, 
ție".

Au prezentat comunicări 
Olimpiu Naicu, din partea 
Institutului național de 
informare și documentare, 
Filomenos Savin de la Edi
tura tehnică, V. Kuron de 
la IPSRUEEM, Mioara 
Costinaș, bibliotecar la 
Institutul de mine, Maria

bi_ 
cultură, 
intitulat 
produc-

Razba de la Biblioteca ju
dețeană Hunedoara — De
va, Marieta Bădău de la 
Biblioteca municipală Pe
troșani, Voichița Bădelița, 
bibliotecar la Liceul in
dustrial Vulcan. Comuni
cările au subliniat rolul 
cărții tehnice și științifice 
în introducerea permanen
tă a noului în producție, 
pentru creșterea calitativă 
a acesteia. In mod deose
bit s-a arătat importanța 
cărții tehnice și științifice 
pentru creșterea producției 
de cărbune, pentru dezvol
tarea și mecanizarea 
continuă a mineritului, pen
tru creșterea productivită
ții muncii.

Cu acest prilej au fost 
organizate două expoziții 
deosebit de interesante i 
una cuprinzînd ultimele 
apariții editoriale de carte 
tehnică, deschisă cu spriji
nul librăriei „Ion Creangă" 
din Petroșani și alta de 
artă plastică și „ex librirs", 
intitulată „Laudă muncii de 
miner".

Horațiu ALEXANDRESCU

Eliminarea strangulărilor în transport
(Urmare din pag. 1)

bat, fapt ce a condus la 
terminarea în timp a com
plexului de lucrări între 
orizonturile IX și XI, unde 
trebuie să se monteze ben
zile pentru noul flux de 
transport al producției.
Respectivele lucrări au fost 
terminate, ca dealtfel și 
adîncirea puțului Nord,
fapt ce a permis ca în data 
de 15 aprilie să intre in 
probe tehnologice noul flux 
de transport eliminînd, în 
acest fel, strangularea de 
la puțul 7. Capacitățile de 
prpducție prevăzute pentru 
trimestrul I, respectiv un 
cohnplex mecanizat și două 
abataje cu susținere indi
viduală și combină, au 
fost puse în funcțiune, fapt 
ce ne_a permis realizarea 
planului în luna ianuarie. 
Cauza nerealizării sarcini
lor din lunile februarie și 
martie au fost greutățile 
întîmpinate pe vechiul flux 
de transport și mai ales 
imposibilitatea preluării 
producției pe puțul 7, des
pre care am amintit și la 
începutul anului.

înființarea unui nou sec
tor de producție, punerea 
în funcțiune a noului flux 
de benzi care va prelua se
parat producția sectoarelor 
I, V și VI cît și punerea 
în funcțiune a unei noi ca-

în 
va 

a 
să 
de

pacități de producție 
stratul 3 blocul II ne 
permite ca, din decada 
IlI-a a lunii curente, 
ne ridicăm cu extracția
cărbune la nivelul planului 
creînd astfel premise certe 
de realizare a sarcinilor de 
plan în lunile mai și iunie 
din acest trimestru.

PETRU ȘOȘOI, președin
tele consiliului oamenilor 
muncii: Pe lîngă cele spu
se de tovarășul director 
vreau să adaug că, în adu
nările generale ale organi
zațiilor de bază din cadrul 
sectoarelor 1, II și IV s-a 
dezbătut pe larg problema 
îmbunătățirii aprovizio
nării cu materiale la a- 
ceste sectoare. Din toate 
propunerile făcute pînă în 
prezent au fost materiali
zate numai o parte rărnî- 
nînd ca în continuare pînă 
la sfîrșitul acestei luni să 
transpunem în viață și 
restul propunerilor. Acțio
năm pe linia întăririi or
dinii și disciplinei. mai 
ales, în rîndul membrilor 
de partid unde pînă acum 
în fața adunării generale 
au fost puși în discuție 
peste 80 de tovarăși pen
tru neîndeplinirea sarcini
lor de serviciu. Depunem 
eforturi pentru asigurarea 
a cel puțin 400 de posturi 
în cărbune astfel ineît în 
ultimele două luni din a-

cest 
zăm

IOSIF GURAN, președin
tele comitetului sindical pe 
mină : In organizațiile
de sindicat pe sectoare și 
pe schimburi am dezbătut 
și vom dezbate în conti
nuare problemele majore 
cu care ne confruntăm. 
Am stabilit măsuri pentru 
reducerea numărului de 
nemotivate. Pentru ..cointe
resarea mai bună a oame
nilor muncii în realizarea 
sarcinilor de plan, în luna 
aceasta am lansat o mobi
lizatoare chemare la între
cere. Astfel, pentru avan
sări medii zilnice de 
ml la abatajele dotate 
complexe mecanizate, 
la abatajele cu 
individuală unde 
rile medii zilnice vor fi de 
1,25 ml, la sfîrșitul 
toți membrii brigăzii

trimestru să ne reali- 
sarcinile de plan.

în subteran, 
cu prisosință

viață
mi
shit

Conferința organizației județene a U.T.C
(Urinare din pag. 1)

Plouă, plouă mărunt 
și des, plouă aproape 
zilnic în timp ce în pia
ța agroalimentară din 
Petroșani, călătorii aș
teaptă autobuzele feriți 
doar de propriile um
brele. Pînă cînd ? 
Foto: T. ALEXANDRU

1.5 
cu 
iar 

susținere 
avansă-

lunii 
vor 

fi stimulați material. Ace
lași lucru ne-am gîndit 
să-l aplicăm și pentru for
mațiile de eleetrolăcătuși 
care înregistrează cele mai 
puține defecțiuni la utilaje. 
Acționăm în continuare cu 
multă insistență pentru 
stabilizarea forței de mun
că, pentru calificare, știind 
că rezolvarea acestor pro
bleme ne va permite o 
plasare corespunzătoare a 
locurilor de muncă, reali
zarea sarcinilor de plan.

re
in- 
ju- 
a_ 
a-

nerei generații de condu
cerea superioară de partid. 
In acest sens, eforturile 
tineretului pentru crește
rea continuă a producției 
de cărbune, pențru înde
plinirea exemplară a an
gajamentelor asumate cu 
prilejul Conferinței mu
nicipale și-au găsit o 
frumoasă materializare 
în rezultatele dobîndite 
în domeniile specifice de 
activitate, cei peste 150 de 
delegați la Conferința or
ganizației județene avînd 
încredințat mandatul ce
lor aproape 30 000 de u- 
teciști ai Văii Jiului, de 
a dezbate cu maximă res
ponsabilitate și exigență 
documentele prezentate 
Conferinței județene.

Conferința județeană 
va ofer i delcgaților posi
bilitatea dezbaterii unui

eforturile tineretului ute- 
cist al județului s-au 
concretizat în mii de to
ne de materiale recupera
bile și refolosibile ce au 
fost redate circuitului 
productiv, în numeroase 
alte acțiuni prin care ti
nerii și-au adus o contri
buție hotărîtoare la 
zultatele dobîndite în 
trecerea socialistă de 
dețul Hunedoara. In 
cest context de largă
firmare si concretizare a 
energiilor creatoare prile
juit de conferință. Orga
nizația U.T.C. din muni
cipiul Petroșani întîmpi- 
nă evenimentul major din 
viața tineretului utecist 
cu o suită de succese ce 
demonstrează din plin a_ 
portul tineretului din 
Valea Jiului la Îndeplini- document de o importan-' 
rea obiectivelor social-e- 
conomice, încredințate ti-

ță covîrșitoare pentru 
destinele tinerelului țării

. prin prezentarea pro; 
mului unitar al tinerei ge
nerații din R.S.R., al că
rui obiectiv principal îl 
constituie „asigurarea 
nui cadru unitar pentru 
intensificarea eforturilor 
întregii generații tinere, 
a organizației de tineret 
și copii, în vederea parti
cipării, sub conducerea 
partidului la opera de e- 
dificare a socialismului 
și comunismului in pa
tria noastră".

.Xlăturîndu-se voinței 
unanime a tuturor tineri
lor ce trăiesc și muncesc 
în județul Hunedoara, u- 
teciștii Văii Jiului urează 
succes deplin lucrărilor 
Conferinței județene a 
organizației U.T.C„ anga- 
jîndu-se cu fermitate pen
tru a milita și acționa 
neabătut în vederea în
făptuirii tuturor obiecti
velor stabilite de Confe
rință.

u.

I
I
II 
l

IN ZONA CENTRALA a 
reședinței de municipiu a 
început construcția ultimu
lui tronson al blocului 1 B 
Lucrările de construcție au 
depășit primul nivel. La 
parterul noului tronson de 
bloc sînt prevăzute spații 
pentru prestări de servicii 
ale rețelei cooperației meș
teșugărești. (V.S.)

SECȚIE NOUA. La Fa
brica de produse lactate 
din cadrul platformei in
dustriale Livezeni este în 
curs de amenajare o secție 
de patiserie, care va pre
para aluat pentru 
nași, brînzoaice si 
(IV.)

ția actoricească, 
este deschisă pina 
aprilie și poate fi 
zilnic între orele 
(T.S.)

expoziția 
la 30 
vizitată 
17—20.

papa- 
gogoși.

la
Petro-

EXPOZIȚIE. Ieri, 
Teatrul de stat din 
șani s-a deschis o expoziție 
de pictură a artistului plas
tic George Stoica (Craiova). 
Cuprinzînd 46 de lucrări 
reprezentative pentiu crea.

grijă
unor 

muncă

MANIFEST1ND 
pentru asigurarea 
condiții optime de 
și de viață personalului din
întreprindere, conducerea 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni 
va prelua în gospodărire 
proprie blocul DII, care 
are 60 de apartamente eu

cîte două camere și este 
amplasat în apropierea în
treprinderii. Apartamen
tele au începui să fie re
partizate chimiștilor-spe- 
cialiști care vor lucra în 
noua instalație de produ
cere a firelor celulozice tip 
mătase.

mentara" nr. 22 din cartie
rul Aeroport — Petroșani. 
Colectivul magazinului — 
gestionare responsabile 
Nicoleta Dragomir și Ma
rra Iacob — și-a depășit 
planul de vînzări de la în
ceputul anului pînă în pre
zent cu aproape un milion

în Paring de minus 
grad. In timp ce în 
troșani a plouat, în Paring 
a nins, stratul de zăpadă a 
ajuns la 
schiului 
practice 
(G.B.)

14 cm. Iubitorii 
pot continua să 
sportul favorit.

BUNA APROVIZIONA
RE, solicitudinea față de 
cumpărători, gospodărirea 
judicioasă a fondului de 
marfă sint cîteva din atri
butele magazinului „Ali_

de lei.

METEOROLOGICA. Du
pă cum am fost informați, 
ieri dimineața, la ora 8, 
temperatura aerului în Pe
troșani era de 4 grade, iar

1
Rubrică realizată de

Viorel STRAUȚ

I
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Microinterviul nostru

„Noutățile primăverii*4
Ieri s-a terminat ineditul concurs al vitrinelor 

„Noutățile primăverii" care, prin inspiratele 
mente decorative, s-a aflat în atenția locuitorilor 
Petroșani in ultimele trei zile. Cu amabilitatea 
noscută, tovarășul Dumitru Bogdan, directorul 
recției comerciale a județului Hunedoara, ne-a 
ferit detalii despre acest

ele- 
din 
cu_ 
Di- 
o_

concurs.

— -Ce anume a deter
minat organizarea acestei 
inițiative ?

— Pe lingă funcția 
formativă, vitrina are 
o importantă valoare 
ducativă, chiar 
Acest concurs a fost or
ganizat de direcțiile co
merciale județeană și 
municipală pentru stimu
larea ideilor noi, 
nale și atractive în 
zentarea 
sezonul 
și, deci, 
rectă • și 
lației. Oamenii sînt dor
nici să afle ce se va pur
ta, care este moda, cu ce 
se vor îmbrăca. Și vitrina 
are o mare contribuție în 
acest sens, în implicarea 
locuitorilor în atmosfera 
primăverii, fiind o carte 
de vizită, chiar o 
ție de a intra în 
zin.

— Ce ne puteți 
despre participarea 
concurs ?

— La concursul „Nou
tățile primăverii" au par
ticipat 10 colective de vi- 
triniori-dccoratori cu- 
prinzînd 41 lucrători din

in
și 
e- 

artistică.

origi- 
pre- 

dinarticolelor 
primăvară-vară 

informarea di- 
rapidă a popu-

invita- 
iriaga-

spune 
Ia

Hu-municipiile Reșița, 
nedoara, Deva, Petroșani, 
și din orașele Brad, Că- 
lan și Lupeni. Cu inventi. 
vitale și bun gust, origi
nalitate și armonios simț 
artistic, s-au amenajat 73 , 
vitrine în care sînt ex
puse articole de confecții, 
tricotaje, textile, încălță
minte, galanterie, artiza
nat, metalo-chimice, sport- 
turism, jucării, produse 
alimentare.

— înțeleg că, întrunind 
atîția participanți, con
cursul are și un caracter 
de schimb de experiență...

— Intr-adevăr, așa este, 
deoarece însăși rațiunea 
pentru care a fost orga
nizată această competiție 
a creatorilor de frumos 
în peisajul citadin este, 
dincolo de premiile ce se 
atribuie astăzi, de a con
tribui la schimbul de idei 
și opinii, chiar de expe
riență în conceperea și 
amenajarea unor vitrine 
frumoase și expresive, ca 
însăși spațiile comerciale 
care s-au construit în 
ultimii ani în Petroșani.

In drumul său spre cititori, 
ziarul mai întîlnește și • • • obstacole !

39, 
in-

Vulcan. Chioșcul nr. 
situat vizavi de Liceul 
dustrial, are un amplasa
ment cît se poate de con
venabil. O dovedesc vin- 
zările zilnice de 3—4000 
lei. Programul de funcțio
nare, pe două schimburi, 
creează posibilitatea ca a- 
cest punct de difuzare a 
presei să-1 poți găsi des
chis, practic, toată ziua. 
Vînzătoarele Zita Iacob și 
Irina Kornhoffer n-au de 
ce să se plîngă. Dimpotri
vă. Vînzările merg foarte 
bine, trec toate ziarele, iar 
despre 
vorbă. Numărul 
„Steagul 
vîndute zilnic este 
1000, ni se spune, 
vineri crește pînă

La chioșcul 147, ampla
sat în centrul vechi al o- 
rașului, discutăm cu Mag
dalena Ioniță. „Azi (14 a- 
priliej am primit 300 bu
căți de „Steagul roșu", u- 
neori „merg" chiar 400". „Și 
este suficient ?“. “ 
tru că aici mai desfac 
articole de papetărie

Vînzătoarele de la 
tele de desfacere a 
au solicita

au întreprins 
Uricani ur- 
presa ajunge 

în

Recent, reporteri ai ziarului nostru 
un raid-anchetâ in Vulcan, Lupeni și 
mărind și de astă dată modul in care 
la cei cărora le este destinată. Vă prezentăm, 
continuare constatările de pe teren.

retururi nici 
ziarelor 
roșu" 
cam de 

marți ți 
la 1300.

dalitâți de rezolvare a ei.
Pentru Vulcan, oraș 

cărui număr de 
este în continuă 
două puncte de desfacere 
a piesei sînt oare suficien
te ? întrebarea am adre
sat-o mai întîi economistu
lui Iosif Daminescu, direc
torul I.C.S. Mixtă Vulcan.

— Părerea mea e că sînt 
suficiente, a răspuns dum
nealui. Mă gîndesc în pri-

al
locuitori 
creștere,

— Cum 
municipal

se vinde ziarul 
?

— Primim zilnic în jur 
de 1350 bucăți „Steagul ro
șu" ; marți și vineri 1800, 
pe care le desfacem la 
cele două chioșcuri și aici, 
în oficiu. O problemă pe 
care doresc s-o ' semnalez 
este cea legată de faptul 
că aproape în fiecare zi a- 
vem lipsă la ziarele „Stea
gul roșu".

Raid ancheta

„Este, pen-
Și 

!“.
punc- 
presei 
t su

plimentarea numărului de 
publicații (ziare și reviste) 
centrale _și al' celor străine 
din care „Petroșaniul 
mește mai multe", ni 
spus. Supunem celor- 
drept această sesizare 
sperăm, că se vor găsi

mul rînd la cel de lîngă 
liceu, care realizează vîn- 
zările cele mai mari din 
Valea Jiului.

— Există, totuși, cartiere 
noi, situate mai departe de 
acest punct de desfacere. 
Omul vrea un ziar, 
timbru, un plic...

— Avem in vedere 
în blocul Q, ce se află
construcție pe Aleea Viito
rului și unde va funcționa 
un complex de autoservire, 
să deschidem și un maga
zin cu mărunțișuri, 
care cetățenii își vor 
procura

— Pe
— In
- Și

un

ca, 
în

îngrijorător ni s-a părut 
numărul redus de abona
mente la „Steagul roșu" la 
nivel de oraș ; doar 1679, 
întreprinderilor vulcănene 
revenindu-le, din acestea, 
1111, restul fiind difuzate 
de către factorii poștali a- 
bonaților la domiciliu. Pe 
cînd creșterea numărului 
de abonamente... ?

LUPENI. Dacă ar fi să 
ne luăm după primele
parențe, la Lupeni s-ar 
părea că nu ar fi proble
me. La chioșcul nr. 311 din 
centrul orașului, responsa
bila Gheorghița Imbir 
informează că zilnic 
mește ziare suficiente, 
zilele de marți și
cota de interes față de zia
rul local crește. Crește, fi
rește. și numărul ziarelor 
repartizate. Ziarele vin la 
timp.

Situația nu este însă, din 
nefericire, identică în car
tierul Braia. Chioșcul 
aici a fost desființat.

a-

9

se

Foto: Al. TATAR

aceasta 
an. 
atunci 
soluție

din 
putea

și ziarele, 
cînd 
acest 
pînă 

poate găsi o

T. SPATARU

(Urmare din pag. 1)

nu 
ș

Răspunsul dirigintei ofi
ciului P.T.T.R., Marioara 
Predoșanu, este categoric :

— Cred că s-ar putea 
deschide și alte puncte de 
desfacere a presei, în zona 
magazinului cu autoservire 
Unic", spre exemplu.

ne 
pri- 

In 
vineri

un moment dat, s-a hotărît 
ca ziarele să se \ indă în 
incinta agenției Loto-pro- 
nosport. Acum insa un afiș 
lipit de geam anunță... la
conic „că ziarele se vînd 
la poștă". Intr-adevăr mal 
există un chioșc foarte bi
ne amplasat și întreținut în 
zona „Nivelt", dar nu este 
normal oa oamenii să se 
deplaseze pînă aici din 
cartierul Braia ! Ajungem 
și la chioșcul nr. 313 din 
strada Viitorului. Nici aici 
nu sînt probleme deosebite, 
doar o... excepție: uneori 
ziarele sînt „găsite" la o- 
ficiul P.T.T.R., iar pache
tul cu ziare este... ud. 
ce privește numărul 
abonamente la nivelul o- 
rașului este la jumătate fa» 
ță de orașul Petrila.

URICANI. Aici se pare 
(și este chiar certitudine) 
că -'desfacerea ziarelor, mai 
ales a presei locale, și-a gă
sit rezolvarea. La chioșcul 
314, Gizela Verincă ne asi-; 
gură că primește ziare su
ficiente, ele sosesc la timp 
și se vînd bine (doar du
minica sosesc mai tîrziu i). 
Diriginta oficiului poștal, 
Ana Roșu, ne confirmă că 
nu sînt probleme, chiar și 
aici la ghișeu găsindu-s® 
ziare Ia vînzare.

In cartierul Bucura zia
rele se vînd în permanență 
la unitatea 356 Cosmetice. 
Responsabila Gabriela Gor- 
nic ne spune că zilnic vin
de 20—30 ziare. Nu se poa
te mai mult ?

Cele constatate le supu
nem spre cunoștință facto
rilor implicați în difuzarea 
presei, cu 
fie cît de

In 
de

convingerea să 
curînd rezolvate.

de 
La

realizat deRaid
Gheorghe OLTEANU, 

Alexandru TATAR

toate 
ale

tale a națiunii române 
era deosebit de mare, 
chemai ea partidului coinu- 
nist, muncitorii din 
ramurile industriale
județului Hunedoara — deci 
și minerii din Valea Jiu
lui — au luptat cu multa 
abnegație pentru mărirea 
producției in scopul spriji
nirii frontului antihitlerist. 
Minerii din Valea Jiului au 
propus organizarea și rea
lizarea a două schimburi 
suplimentare pe șăptămină. 
La indicația organizației 
de partid, în bazinul Văii 
Jiului au luat ființa bri
găzi speciale care, prin e- 
x&mplul lor, aveau 
rea să mobilizeze 
minerilor spre 
unor randamente 
La sectorul IV al 
ninoasa, în martie 
s-au format trei asemenea 
echipe, la sectorul III, șa
se, iar la sectorul Priboi 
opt echipe.

Pentru mărirea produc
ției în scopul susținerii 
frontului antihitlerist, sule 
de eomuniști, aflați in frun
tea unor organizații de 
masă, au format echipe 
care au intrat în subteran. 
In luna aprilie 1945, 
Lupeni, 120 de 
de la suprafață, intrînd în 
mină de trei ori pe săptă- 
mînă, au realizat o produc
ție de 600 tone, la Petrila

două echipe de meseriași 
și funcționari au iealizat 
310 tone, la Atelierele .cen
trale Petroșani 200 munci
tori, 10 funcționari de la 
asigurările sociale și 25 u- 
teciști au format echipe 
permanente care, prin rota
ție, intrau zilnic în mină. 
Entuziasmul bătăliei pen
tru sporirea producției ■ în 
sprijinul frontului antihi-

buiau i ăniților pachete cu 
alimente, țigări, ziare, re
viste, curți poștale etc. Cru
cea Roșie, din contribuțiile 
membi ilor săi, din colecte 
și serbări, a ajutat invali
zii, văduvele și orfanii de 
război, a distribuit daruri 
soldaților cu ocazia plecă
rii lor pe front. Membrele 
acestor organizații au tri
cotat veștminte calde pen-

I* 1 ■

meni-
- masa 

obținerea 
înalte, 

minei A- 
1945,

la
muncitori

„Concursul vitrinelor" 
— un mijloc eficient de 
a atrage publicul cum
părător. de a le pune la 
dispoziție posibilitatea 
alegerii mărfurilor 
calitate și diverse.

Mereu învingători
(Urmare din pag, 1)

Contribuția economică a Văii Jiului 
la sprijinirea războiului 
antihitlerist

tlerist a cuprins și celelal
te detașamente muncito
rești din Valea Jiului: mc- 
talurgiști, ceferiști, lucră
tori din industria ușoară. 
Astfel în acest scop au 
fost colectate și livrate 
frontului antihitlerist mari 
cantități de conserve, car
ne sărată, spirt, stofă, în
călțăminte, _ îmbrăcăminte 
de iarnă și săpun. Printre 
organizațiile din Valea 
Jiului care au militat activ 
ptntru sprijinirea frontului 
antihitlerist se numără A- 
părarea patriotică și Cru
cea Roșie, Prin grija apă
rării patriotice, răniții din 
spitale militare erau vi
zitați săptămînal. Cu ase
menea prilejuri, se distri-

tru soldați, trimițîndu-le 
pe front.

Campania „Totul pentru 
front, lotul pentru victo
rie a avut un ecou deo
sebit de mare în 
muncitorilor, 
muncii, din 
modeste, se 
contribuie 
luptătorilor 
văduvelor și orfanilor 
război. 
Jiului, 
lansat 
nerală 
cu mult entuziasm, să lu
creze 8 ore pentru ostașii 
de pe front, iar suma de 
14 000 000 lei contravaloa
rea muncii prestate să fie 
folosită pentru aproviziona
rea frontului.

rîndul
Oamenii 

veniturile lor 
grăbeau să 
la ajutorarea 
de pe front, a 

de 
Minerii din Valea 
răspunzînd apelului 
de Confederația Ge
rt Muncii, a hotărit,

Chiar dacă în Valea Jiu
lui nu este un teren pro
pice agriculturii, țăranii 
de aici au contribuit și ei 
la efortul dc război al țării, 
donînd cantități impor
tante de produse 
agroalimentare, poici, vite 
pentru tăiere, păsări, slă
nină, ouă, brînză, fructe, 
ffn și altele.

La sprijinirea frontului 
antihitlerist a contribuit 
și tineietul. In recomandă
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date prin inter
mediul ziarului local „Zori 
noi" se- arată că „Tinerelul 
român trebuie să contribu
ie cu toată forța sa la 
lupta pentru înfrîngerea 
definitivă a Germaniei hi- 
tleriste... Întreg tineretul 
trebuie să se considere mo
bilizat... asta înseamnă că 
nu numai pe front, dar si 
în spatele frontului, tine
retul să-și facă datoria ca 
soldat al luptei contra fas
cismului". Iar tineretul din 

eu 
Ia

anti-
or-

S-au -co
lectat daruri pentru ostașii 
de pe front cărora li s-au 
trimis pachete.

Contribuția economică a 
Văii Jiului la sprijinirea 
războiului antihitlerist, a_ 
lături de eforturile între
gului județ și ale întregului 
popor, au dus la grăbii ea 
sfîrșitului r.Tzb îului, la 
zdrobirea definitiva a Ger
maniei hitleriste.

Valea Jiului și-a adus 
prisosință contribuția 
sprijinirea frontului 
fascist. La întrunirile 
ganizației U.T.C,

i
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sectorul IV raporta înde
plinirea 
lucrările 
„Nimeni 
terminat 
motoarele muncii. Nimeni 
nu a încetinit cu nimic 
viteza de înaintare — ne 
mărturisea sing, loan Con. 
stantin, șeful de sector — 
ci dimpotrivă, S-a lucrat 
cu aceeași hotărîre, ■ cu 
aceeași viteză alertă, cu 
același entuziasm. Ade- 
vărații mineri nu lucrează 
doar pentru indicatorii 
planului, ci lucrează pen
tru, satisfacția și mîndria 
profesională de a-și face 
datoria, lucru ce consti
tuie de fapt cea mai no
bilă trăsătură a mineru
lui".

Și, desigur, cea mai e- 
ficientă modalitate de 
a-și demonstra această 
nobilă trăsătură in frontul 
muncii, -am adăuga noi, 
sînt vitezele de înaintare 
ealizate de minerii din 

brigăzile de deschideri ale 
minei Bărbăteni. Sarcinile 
primului trimestru au 
fost depășite cu 60 ml la 
lucrările de săpare și eu 
peste 20 de meui la lu
crările de betonare a ga
leriilor.

Brigada de la săpări, 
condus" cu aceeași pa
siune și competență de 
Nicolac Bursuc, deși dom 
două luni îl mal despart 
de ieșirea la pensie, î- 
naintează în mod constant 
pe oi izontul 650. Se' "m- 
burilc brigăzii pe care le 
conduc Petru l'ănuță, \i- 
codim C ă r ă v a n și 
Constantin Prudeanu, 

1 u c r i n d în lu
na martie la un profil 
GDM-JI, au realizat o a- 
vansare de 62 ml. Cea
laltă brigadă, de betonări.

planului fizic la 
de deschideri 
nu și-a spus, am 
planul, oprim

a-

condusă de loan \ichita, 
i obținut în 1984 locul
III în Valea Jiului intre 
brigăzile de profil. Schim
burile din această bri
gadă, conduse de Ion Nă- 
săleanu, Mihai Spătarii și 
Vasile Macavei la o lu
crare similară de la ori
zontul 700 au obținut ran. 
damente de 2,5 mc pe 
post în condițiile in care, 
ca și brigada lui Nicolae 
Bursuc, lucrează prin 
procedeul clasic, fără 
jutorul mecanizării.

In luna aprilie, sectorul
IV a atacat accesul la
planul înclinat orizontul 
650—580. Importanta a-
cestei lucrări ? Ea va 
permite deschiderea ori
zontului 580 din blocul 
10, dînd în lucru rezerva 
exploatabilă dintre 
două orizonturi 
eîteva luni, sectorul 
începe o lucrare mai am
plă; construirea circuitului J 
puțului orb nr. 1 din blocul » 
8, orizontul 650, luci are l 
ce va solicita în întregi- i 
ine competența și matu- J 
ritalea profesională a ț 
minerilor din sector. Ur- 4 
gentarea probelor la na- ? 
ea ralia de ridicat preta- ț 
brieate, aflată în fază 
de experiment, ar fi unul 
dintre ajutoarele de preț 
pentru minerii’de la 
Bărbăteni și nu mimai 
pentru ei, în dorința- lor 
de a înainta cît mai 
pede spre straiele de căr
bune de care mina 
atît- nevoie pentru 
cerea prevederilor 
nului. Nevoia, de înainta
re, nevoia de cărbune, ne
voia de a raporta „ne-am 
făcut datoria" — iată sen
timente anga jante ee-i 
animă permanent pe a- 
eești vajnici căutătqri de 
cărbune de la Bărbăteni. 
(G.C.)
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