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Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist

Luni, 29 aprilie a.c., s_a 
desfășurat Plenara Comi
tetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, care 
a analizat și dezbătut pro
iectul Raportului 
Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Co
munist cu privire la acti
vitatea desfășurată In 'pe
rioada dintre Congresul al 
XI-lea și Congresul al

XII-lea ale U.T.C. și sarci
nile ce revin Uniunii Ti
neretului Comunist, între
gului tineret, în vederea 
participării tinerei gene
rații la înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XIII- 
lea al P.C.R.

La lucrările plenarei a 
participat și a luat cuvîn- 
tul tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Po.

litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

DesfășUrîndu-și lucrările 
într-o atmosferă insufle- 
țitoare de puternică anga
jare revoluționară, comu
nistă, premergătoare Foru. 
mului tineretului, Plena
ra C.C. al U.T.C. s-a consti
tuit intr-un nou prilej de

(Continuare în pag. a 4-«J

în întîmpinarea 
Zilei de 1 Mai, 

Ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc

Cu pionul pe patru luni îndeplinit
I. M. Lonea

Depășirea productivității muncii - 
la baza succeselor înregistrate

• De la începutul anului, MINERII DE LA LO
NEA AU EXTRAS PESTE SARCINILE DE PLAN 
5700 TONE DE CĂRBUNE • PRODUCTIVITATEA 
MUNCH PLANIFICATA LA NIVELUL INTREGH 
ACTIVITĂȚI A FOST DEPĂȘITĂ IN MEDIE CU 
85 KG PE FOST • Cu cele 15 700 tone de cărbune 
extras suplimentar de Ia începutul anului MINERII 
SECTORULUI III SE AFLA PE PRIMUL LOC IN 
ÎNTRECEREA SOCIALISTA « Minerii sectorului 
IV au depășit productivitatea muncii planificată cu 
peste 500 kg pe post • Reviriment la sectorul II : 
in luna aprilie minerii acestui sector au extras peste 
sarcinile de plan 354 tone de cărbune, recuperînd în 
acest fel o parte din minusul primului trimestru.

Continuînd șirul bune, 
lor rezultate obținute în 
anul trecut și in primul

CALITATEA 'CĂRBUNELUI:
[ ofdw&fotui de cvha turda rtuiw'icaAcu

La I. M. Lupeni
Revirimentul se lasă 
prea mult așteptat

La I.M. Lupeni abordăm o 
problemă delicată, cea a ca
lității cărbunelui. De ce de
licată? Deoarece in primul 
trimestru al acestui <in și in 
luna in curs, pianul la ce
nușă, de 42,0 puncte, a fost 
lunar depășit cu cite 5—6 
puncte, mina suportind din 

această cauză penalizări care, 
în primul trimestru, s-au ri
dicat la peste 54 000 tone de 
cărbune, iar in aprilie țpină 
in data de 10) ele insumînd 
6 100 tone.

Din discuția purtată cu 
sing. Mariana Bol zac, res
ponsabilă cu calitatea, re
ținem care ar fi una dintre 
cauze pentru care, la Lu
peni, calitatea lasă de dorit: 
cele trei puncte de recepție, 
respectiv punctele de eva
cuare a producției Pe gale
rie, punct prin care se eva
cuează cam 60-70 la sută 
din producția minei (sectoa
rele I, III, ÎV și VII) se înre

trimestru din acest an, 
minerii de la Lonea au 
extras peste sarcinile de

gistrează și cea mai mare de
pășire ia cenușă — 6,8 punc
te. De ce, o întrebăm pe in
terlocutoare. „Nu există po
sibilități de claubaj, nefiind 
fluxuri separate de trans
port, pentru separarea steri
lului de cărbune!", ne răs
punde. Dar, după cite ne a- 
mintim, la sectorul IV func
ționa, cu ani în urmă, un sis
tem de claubaj. De ce oare 
n-a mai fost menținut, știut 
fiind că sectorul IV are pon
dere în producția minei ?

La pilier, unde se evacuea
ză cărbunele din stratul 15, 
situația nu este deloc mai 
roză: conținutul de cenușă 
din cărbune înregistrează o 
depășire, față de plan, de 
14 puncte! Cele 14 puncte 
depășire constituie totuși un

Ghearghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a) 

plan la zi în luna aprilie 
aproape 700 tone de căr
bune, acumulînd astfel 
de la începutul anului un 
plus de 5713 tone la 
producția fizică de căr. 
bune și reușind în acest 
fel ca în cursul zilei de 
ieri să realizeze integral 
planul pe patru luni. Pro. 
ducțja extrasă suplimen
tar are la bază buna or
ganizare a muncii în 
subteran și folosirea in-

Gbeorgbe BOȚEA
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Brigadierul Grigore 
Mindruț (mijloc) cu or
tacii (sectorul IV, LM. 
Lonea).

Minerii „figurilor" bat recorduri în muncă
Despre brigada lui Ni

colae Bokor de la I.M. A- 
ninoasa auzisem vorbin- 
du-se numai de bine. Ca
drele tehnice din condu
cerea sectorului și a mi
nei au numai cuvinte de 
apreciere despre minerii 
din acest colectiv.

Zilele trecute, cînd am 
fost din nou la mina Ani- 
noasa, curiozitatea ne-a 
împins să-i cunoaștem pe 
minerii din brigada lui 
Bokor la locul de muncă. 
Coborîm deci în mină. A- 
colo, pe stratul 6, se lu
crează numai din ciocan 
de abataj, secure și sapă. 
Condițiile de zăcămînt nu
mai așa permit scoaterea 
cărbunelui. Intrăm în a- 
batajul în trepte răsturna
te din stratul 6. Pătrun
dem în treapta a Hl-a, 
unde, la clțiva metri, în- 
tîlnim o echipă formată 
din 3 oameni care execu
tă operația de armare 
în lemn pe înclinare. Ca

File din istoria sărbătoririi zilei de 1 Mai în Valea Jiului

Sub semnul luptei împotriva 
pericolului fascist și războiului

întrunirile și demonstra
țiile de 1 Mai, întreg an
samblul de măsuri organi
zatorice și propagandisti
ce inițiate și conduse de 
către Partidul Comunist 
Român, organizate după 
1933, se înscriu ca momen
te de seamă în cadrul ge
neral al acțiunilor revolu
ționare desfășurate de oa
menii luptei împotriva ex
ploatării, pentru apărarea 
libertăților democratice, 
împotriva primejdiei fas
cismului, a hitlerismului, 
pentru Independența și su
veranitatea de stat a țării.

Tradiționalele întruniri 
organizate de 1 Mai 1934 
în centrele miniere din 
Valea Jiului (Petroșani, Lo. 
nea și Petrila) au partici
pat mii de muncitori, pur-

Simpozion științific
„40 de ani de la victoria asupra 

fascismului, realizări și perspective in 
dezvoltarea societății românești”

Vineri, 3 mai, inceplnd cu ora 10,00 în sala Tea
trului de stat „Valea Jiului" din Petroșani va avea loc 
un simpozion științific organizat de către Comitetul ju
dețean de partid Hunedoara și Institutul central de 
cercetări economice București, dedicat sărbătoririi a 
40 de ani de la victoria asupra fascismului.

Comunicările ce vor fi prezentate își propun să 
reliefeze realizările mărețe obținute de întregul popor 
sub conducerea înțeleaptă a partidului, personal a 
celui mai iubit fiu al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, perspectivele in dezvoltarea socie
tății românești pe drumul ferm pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

In cadrul simpozionului vor fi prezentate următoa
rele teme: „Județul Hunedoara - la a 40-a aniversare 
a victoriei asupra fascismului", „Aportul României la 
zdrobirea Germaniei hitleriste", „Vocația de pace a 
poporului român, a secretarului general al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu", „Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea economico-so- 
ciaiă a României", „Trăsături esențiale ale dezvoltării 
industriei românești în ultimele patru decenii", „Știința 
— forță de producție a dezvoltării societății românești", 
„Sporirea eficienței economice — cerință principală a 
dezvoltării intensive a economiei românești", „Schim
bări calitative în dezvoltarea bazei tehnico-materiale în 
mineritul Văii Jiului in Epoca Ceaușescu", „Participarea 
României la circuitul economic mondial".

să execuți o astfel de o- 
perație trebuia să ai con
diția fizică .și curajul u
nui alpinist, avind în 
vedere înclinarea de 60 de 
grade cit are stratul de 
cărbune. Minerul Ion A- 
mariei ne explică moda
litățile de lucru impuse de 
natură: înclinare mare, 
înălțime mică (1—1,4 m). 
„Astea nu sânt greutăți, 
ne-am obișnuit de cînd 
lucrăm pe sărate subțiri. 
In afară de aprovizionarea 
cu lemn nu avem alte greu
tăți. In ce sens? In pri
mul rînd îl aducem de 
la distanțe prea mari (mai 
mult de 500 m), iar în aj 
doilea rînd că de la un 
timp lemnul tăiat la di
mensiuni nu mai vine șo- 
rolit. Or, operația de șoro- 
lire în aceste condiții cînd 
nici bine nu poți să stai 
în picioare este foarte 
greu de executat. Cp toate 
acestea noi ne-am realizat 

tînd steaguri roșii și pan
carte cu lozinci revoluțio
nare, intonînd „Internațio
nala" și cerînd pline, pace 
drepturi democratice, ma- 
aiifestîndu-.și hotârirea de 
a lupta împotriva ofensi
vei patronale, pericolului 
fascist, pentru apărarea 
suveranității și independen
ței țării.

In Valea Jiului caracte
ristica sărbătoririi zilei de 
1 Mai a fost determinată 
de lupta organizațiilor 
muncitorești împotriva or
ganizațiilor fasciste care 
încercau să dezbine unita
tea proletariatului pe cri
terii de șovinism și învrăj
bire națională. Do
cumentele rețin în această 
direcție, pregătirea făcută

și depășit sarcinile de plan 
în primul trimestru, obți- 
nînd cîștiguri cuprinse în
tre 250 și 280 lei pe post".

Ne continuăm coborîrca 
nu din stîncă în stlncă, ci 
din popic în popic (stâlp 
scurt de lemn) pînă în 
treapta a Il-.a unde o altă 
echipă formată din 4 mun. 
citori, condusă direct de 
șeful de schimb, minerul 
loan Hor jam, un tînăr de 
27 de ani, execută operația 
de mutare a stivelor. Ne 
punem singuri întrebarea 
oare cum procedează a- 
cești oameni ca lemnele 
puse unul peste altul să 
stea pe vatra abatajului la 
o anume înclinare. Asistăm 
la o astfel de operație. E 
greu să înțelegi secretele, 
știute numai de cei care 
lucrează de ani de zile, cum

Gh. SPINU
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de Garda de fier în vede
rea împiedicării prin forță 
a manifestațiilor mnud- 
torețti preconizate pentru 
ziua de 1 Mai 1936. Aceas
ta a impus ca în Valea 
Jiului unde au avut loc 
întruniri muncitorești să 
se creeze grupe de autoa
părare împotriva huligani
lor fasciști, un rol impor
tant revenind în această 
direcție tineretului comu
nist.

Din februarie 1938, ciad 
este instaurată dictatura 
regală, măsurile represive 
împotriva clasei muncitoa
re se accentuează continuu., 
de aceea comuniștii au fost 
nevoiți să participe la în
trunirile organizate de sin
dicatele muncitorești, reu
șind să Impună acestora un 
caracter revoluționar. După 
cam se știe oea mai puter
nică acțiune antifascistă și 
antirăzboinică a constituit-o 
după această dată demons
trația de la 1 Mai 1939, 
la care un rol importa»* 
l-a avut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La întrunirile muncito
rești organizate în Valea 
Jiului în același an mun
citorii au înfierat politica

Prof. Ion FRAțILĂ, 
Prof. Viorel VANATORU, 

Arhivele statului, 
lud. Hunedoara — Deva 

(Continuare în pag. a 2-af)

La Petroșani

Un nou și modern 
magazin alimentar

In zona de nord a orașu
lui Petroșani, acolo unde 
trăiesc mii de oameni care 
locuiesc în cele 991 de a- 
partamente dintr-un an
samblu de blocuri con
struite în anii acestui cin
cinal, s-a deschis un no» 
și spațios magazin de 
produse alimentare, fiind 
o concretizare a susținiiiu- 
lui proces de dezvoltare și 
modernizare a spațiilor 
comerciale din Valea Jiu
lui.

— Noua unitate comer
cială, ne spunea tovarășul 
Gheorghe Tom a, directo
rul I.C.S.A.—A.P. Petro
șani, este amplasată in
tr-un centru civic care s-a 
edificat în ultimii ani. Den. 
camdata s-a deschis doaa- 
spațiul aflat la parterul 
blocului 121, urmînd ca 
peste puține zile, cînd 
constructorii își vor termi
na finisările la blocul ve
cin, 120, să se dea în func
țiune și raioanele de pline, 
lapte, zaharoase, mezeluri, 
pește. Este un magazin ca
re oferă condiții foarte bu
ne pentru expunerea măr
furilor și desfășurarea unei 
activități civilizate și efi
ciente.

Cu cei peste 1000 mp de 
spații comerciale, magazi
nul este una din marile 
unități alimentare, remar- 
cîndu-se prin culoarea mo-

T. SPĂTARU
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Luna cărții in întreprinderi și instituții

Scriitorii și operele lor 
s-au înlîlnit cu minerii

întîlnire cu cititorii 
care au participat 
500 de 
maiștri 
de la 
minier

In cadrul întîlnirii, care 
a avut loc în sala festivă 
a I.M. Vulcan, au 
lansate cărțile 
de Augustin 
„Grădina oarbă" 
sile Igna, „Cina 
lungă" de Mircea Opriță, 
„Bărbații" de Vaier Chio
reanu și „Glasuri in cini- 
pia tăcerii" de Dumitru 
Dem Ionașcu. Scriitorii 
prezenți au oferit auto
grafe. Au fost prezenți 
numeroși oameni de cul
tură din municipiu și ju
deț, personalități ale vie
ții literare, directori de 
biblioteci, cadre didactice, 
elevi, tineri care activea
ză în cadrul cenaclurilor 
literare

Această nouă întîlnire 
a oamenilor muncii cu 
literatura s-a transformat 
într-o reală sărbătoare a 
culturii de masă.
Horia DOBROGEANU

Depășirea
(Urmare din pag. 1)

Sîmbătă s_a încheiat 
la Vulcan „Luna cărții 
in întreprinderi și insti
tuții", manifestare tra
dițională în întregul ju. 
deț, organizată sub egida 
Consiliilor județean și 
municipal de educație po
litică și cultură socialistă, 
a Consiliilor județean și 
municipal ale sindicate
lor și Comitetelor jude
țean și municipal de cul
tură și educație socialistă.

Scriitorii Leontin Stoi
ca — directorul editurii 
„Dacia" din Cluj-Napoc.i, 
Augustin Buzura, Vasile 
Igna, Mircea Opriță, Va
ier Chioreanu. Dumitru 
I>'m Tonașcn s-au întîlnît 
cu minerii de la I.M. 
Vulcan. Intîlnirea a cons
tituit un nou prilej pen
tru toți creatorii prezenți 
de a cunoaște mi: bine 
laturile muncii și vieții 
minerilor — detașament 
de frunte al clasei mun
citoare. puternic angajat 
în lupta pentru asigura
rea independenței ener
getice a țării. După vizi
ta efectuată, a urmat o

la 
peste 

spectatori, mineri, 
și ingineri, elevi 
Liceul industrial 

cadre didactice.

lucru 
depă- 
mun-

Bri- 
losif

fost 
„Orgolii" 

Buzura, 
de Va- 
cea mai

tegrală a timpului de 
ceea ce a condus la 
șirea productivității 
cii cu 85 kg pe post, 
găzile conduse de
Bucur, Carol Repaș și Gri- 
gore Fatol din sectorul III 
au extras suplimentar sar
cinilor de plan 
ceputul anului 
de cărbune, 
astfel pe locul 
cerea socialistă 
Rezultate bune
au obținut în această lună, 
ca dealtfel de la începutul 
anului și minerii sectorului 
IV. care au depășit 
ductivitatea muncii 
ficată cu 512 kg pe 
realizînd în acest fel
ducție suplimentară

de la în- 
15 775 tone 
situîndu-se 
I în între- 
pe mină, 
în muncă

pro- 
plani- 

post, 
o pro- 

de

Melania Pană, labo
rant in cadrul Prepara- 
ției Coroești, este 
dintre muncitoarele 
activitate foarte 
In imagine, 
nînd cenușa 
de cărbune 
preparat.

una 
cu 

bună, 
determi-

analizelor 
spălat

Manifest pentru

Pe cit de 
fost natura, 
lănțuindu-se 
nare de. . toamnă, pe atit 
de superbă a fost atmosfe
ra în dupa-amiaza (apoi 
seara și noaptea !) de du
minica, 28 aprilie, la spec
tacolul cenaclului „Flacăra" 
al tineretului revoluționar, 
condus de poetul Adrian 
Păunescu.

Aceasta noua întimplare 
de muzică și poezi1, care 
a reunit ca spectatori, dar 
și „ca realizatori 
grafici și superbi în 
rețea lor" aproape 
de tineri, s-a constituit 
de această dată intr-un vi
brant omagiu adus Româ
niei moderne de astăzi, 
președintelui ei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
cretarul general al 
dului. Spectacolul 
naclului, reunind 
lerpreți deja consacrați sau 
alții aflați în „cercul de e. 
moții" al debutului (i-am 
numit de Râul Cîrstea, An
drei Almasi, Felician Stîn- 
gaciu, Carmen Antal. Au
gustin Frățilă, Arpad Do- 
mokoș, grupul „Flapo", Va- 
leriu Penișoară, Angela 
Kiss, Cristian Bu'că, Emi- 
iian Onciu, Nica Zaharia, 
Ducu Bertzi, Octavian Bud. 
Florin Pișcu), a devenit prin 
cele mai alese sentimente 
ale sale, de înaltă simțire 
patriotică, un vibrant apel 
pentru pace și bună 
legere între popoare, 
tru o viață lipsită de 
trul cenușiu al morții, 
tru un trai liber și 
pendent — idei ce călă 
manifestările tineretului din 
țara noastră, dedicate Anu
lui Internațional al Tine
retului, sub însemnul că
ruia s-a desfășurat și spec
tacolul cenaclului „Flacăra" 
pe stadionul „.Țiul". (Al. T)

potrivmca 
ploaia 

cu o înverșu-

mnno- 
tine- 

lo ooo
Ș*

se- 
parti- 

ce- 
in-

înțe- 
pen- 

spec- 
, pen- 
inde- 

ăuzesc
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terorista și trădătoare a 
organizațiilor fasciste. In 
toate .centrele din aceasta 
zonă au fost șablonale iu 
ajunul zilei de 1 Mai lo
zincile partidului comunist: 
„Jos regimul de dictatură 
regala !“, „Trăiască 1 
Mai !", „Jos fascismul !", 
„Jos războiul !“, „Vrem 
apărarea granițelor

Instaurarea dictaturii mi- 
litaro-fasciste in septembrie 
1940 a adus, prin consecin
țele sale social-economii e 
și politice, o nouă și grea 
lovitură maselor populare 
și a dus la pierderea inde
pendenței și suveranității 
de stat, la împingerea ță
rii în războiul

In aceste 
grele, Partidul 
Român a fost 
că consecvent 
ră care s-a ridicat în apă
rarea intereselor naționale, 
pentru ieșirea României 
din război și întoarcerea 
armelor împotriva Germa
niei hitleriste.

Urmărind să înăbușe o- 
rice activitate a comuniș-

hitlerist. 
împrejurări 

Comunist 
forța politi- 
revoluționa-

tilor de organizare și con
ducere a luptei maselor 
populare, organele apara
tului de stat au luat o se
rie de măsuri represive ex
cepționale in preajma zi
lei de 1 Mai 1941. Dar cu 
toate aceste măsuri, acti
viștii partidului comunist 
au dus muncă de lămurire 
in rândurile muncitorimii 
pentru a nu se prezenta în 
ziua de 1 Mai la lucru, 
pentru a organiza depla
sări colective in împreju
rimile localităților respec
tive, unde urmau sâ se or-’ 
ganizeze întruniri cu ca
racter militant pentru drep
turi economice și libertăți 
politice, pentru 
hi tier iști lor, pentru 
dicarea tîrîrii țării 
boi.

Cu 
lei 
următori, 
muncitorii 
au purtat 
vendicări muncitorești 
antifasciste: „Cerem 
rea salariilor !“, 
orc de muncă !“, 
independența națională

alungarea 
împie- 

răz-în

p 
de

u 1 zi- 
anii 

Și

r i 1 e j
I Mai din 
comuniștii 

fără de partid 
pancarte cu re- 

Și 
mări.
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IN CASA NOUĂ. In cartie
rul Petroșani-Nord au fost 
piedate „la cheie"" 30 de 
noi apartamente in blocul 61 
B Deci încă 30 de 
beneficiază de 
cel mai tinăr 
dern cartier al 
municipiu. La

I cului 61 B vor fi puse 
I funcțiune in acest an 
l spații comerciale (V.S.)

IN EMISIUNEA festivă de
dicată „Zilei tineretului din 
Republica Socialistă Româ
nia", a Televiziunii ro
mâne ce se va difuza in 
ziua de 2 Moi, vor fi pre- 
zenți tineri actori de la Tea
trul de stat „Valea Jiului".

0 țării, și Cracovia, oraș cu 
un bogat trecut istoric, si
tuat și astăzi printre marile 
centre culturale ale Europei. 
Pentru înscrieri, ultima 
este 10 moi. (I.M.)

zi

A.U.T.L.-ului.

familii 
casă nouă în 
și mai mo- 
reședinței de 
porterul blo- 

in 
noi

SE MAI PRIMESC înscrieri, 
la filiala municipală a 
O.J.T., pentru excursia orga
nizată în R.P. Polonă, între 
11—17 iunie. Traseul cuprin
de popasuri în Varșovia, fru
moasa și moderna capitală

D'ALE
nou sesizări despre proasto 
programare (și funcționare) a 
transportului in comun. încă 
de luni dimineața (semne 
rele I) la stația „Liceu" din 
Vulcan, de la ora 6,10, pri
mul autobuz spre Petroșani 
a venit la -8,15 I Două ore

Din

productivității muncii
11 50» tone de cărbune. Din 
cadrul acestui sector 
remarcat frontaliștii 
brigăzile conduse de 
gore Mîndruț, Anton Flo- 
rea, Gheorghe Lipșa și Ion 
Boteanu. La realizările 
sectorului un aport deose
bit a avut și brigada de 
pregătiri în cărbune con
dusă de Ion Ilca ce a rea
lizat avansări medii lunare 
de peste 100 ml, asigurînd 
astfel linia de front activă. 
Și, fiindcă tot aminteam 
despre lucrările de pregă
tiri, nu trebuie uitați nici 
minerii din brigăzile con
duse de Mihai Anton, Ion 
Gitlan și Ion Damian, care, 
prin realizări medii lunare 
de peste 80 ml, au depășit 
sarcinile de plan la zi de 
la începutul anului cu 19,5 
la sută. Conducerea minei

s-au 
din 

Gri-

»
a acționat și acționează fn 
continuare pentru realiza
rea lucrărilor’ de deschideri 
și mai ales pentru termi
narea orizontului 350, care 
în semestrul II va deveni 
orizont de bază. Planul la 
lucrările de deschideri este 
depășit de la Începutul a- 
nului cu 420 mc. 
brigăzile fruntașe 
cestui sector se 
cele conduse de 
Botar, Ion Ilalaszi 
Katona care lunar au rea
lizat 40 ml de săpări și be- 
tonări.

Minerii de 1 i Lunea sînt 
hotărîți să se mobilizeze și 
în continuare pentru reali
zarea și depășirea sarcini
lor de plan atît la produc
ția fizică de cărbune cît și 
la lucrările de deschideri 
și pregătiri.

Un nou și modern 
magazin alimentar

(Urmare din pag 1)

Printre 
ale a- 
nuniără 
Traian 

si Arpad

bilierului, expunerea măr
furilor și calificarea lucră, 
torilor.

încă din prima zi, acest 
atrăgător magazin ale că
rui vitrine albastre parcă 
te invită să-l vizitezi, lo
cuitorii aflați in cartierul 
Petro?ani-Nord, unde 
află în diverse faze 
construcție încă 212 
tamente, și_au făcut
pârâturile din noua unita
te comercială, vînzările 
depășind 100 000 lei. Ceea 
ce dovedește necesitatea 
unui astfel de magazin fru. 
mos, modern și spațios în 
acest cartier elegant al 
orașului Petroșani.

se 
de 

.par. 
cum-

Minerii „figurilor" bat recorduri in muncă
(Urmare din pag. I)

este cazul tinârului șef de 
schimb, care de 8 ani mun. 
ceste la aceeași brigadă.

Nimeni nu invocă greu
tăți, cît stăm de vorbă. Ci
tim pe fețele lor i 
mulțumirii că le-a 
operația, deoarece, 
dierul le ceruse precis 
trebuie să facă in cele 
ore.

La ieșirea din treapta 
în galeria de bază stăm 
vorbă cU brigadierul 
colae Bokor. De 13 ani con. 
duce brigada. „Ca să 
crezi in asemenea condiții 
trebuie să ai niște calități. 
Să fii. curajos, să le ții de 
șut deoarece îți pierzi an
trenamentul. Să-ți placă 
lucrul bine făcut, nu de 
mîntuială. Nu mă pot plîn- 
ge că nu am în brigadă oa
meni cu asemenea 
Dealtfel la noi se 
singuri cei care nu 
ceste calități. In 
nu înregistrăm nemotivate,

expresia 
i reușit 

briga- 
ce 

8

I, 
de 

Ni

lU-

calități. 
elimină 
au a- 

brigadă

rt

etc. 
semnul 
maselor 

oame-
1 Mai

țării !“, „Jos fascismul I", 
„Vrem front patriotic !“, 
„Trăiască pacea !“

Desfășurate sub 
unității de luptă a 
populare, acțiunile 
nilor muncii de la
1943 ca și din anii prece- 
denți, au contribuit la 
crearea de către Partidul 
Comunist Român, în iunie 
1943, a Frontului patriotic 
antihitlerist, în care ală
turi de partidul comunist 
au intrat toate organizațiile 
democratice.

De acum, lupta clasei 
muncitoare se întărește tot 
mai mult, activitatea des
fășurată de partid în ca
drul campaniilor politice dc 
1 Mai aduc o tot mai în
semnată contribuție in ve
derea înlăturării dictaturii 
milităro-fasciste și scoate
rea României din războiul 
antisovietic, la înfăptuirea 
revoluției de eliberare so
cială și națională antifas
cistă și antiimperialistă din 
august 1944, act istoric ca
re prin importanța sa a 
deschis o nouă eră în viața 
și istoria poporului român.

în ploaie I După 10 minu
te a venit un altul. Deci nu 
poate fi vorba decît despre 
proastă organizare I (M.B.)

TEATRU. Colectivul teatru
lui muncitoresc „Ana Colda'z 
din Lupeni, secția maghiară, 
susține ostăzi în orașul Vul
can (ora 19,00) un spectacol 
cu comedia muzicalo „Rățuș- 
ca urită". Aceeași piesă va 
fi prezentată din 
peni, sîmbătă, 4 
ora 19,00. (A.T.)

nou în Lu- 
mai, tot la

SPEOLOGII IN
In aceste zile (30 aprilie - 
2 mai) in localitatea minieră

CONCURS.

fapt pentru care procesul 
de exploatare în abataj 
decurge conform cu cele 
stabilite de mine, în func
ție de situațiile existente. 
Norma planificată este de 
6 tone pe post, dar noi ob
ținem frecvent productivi
tăți de 6,5 și chiar 7 tone 
pe post, cum a fost cazul 
lunii martie. Obținem 
lungimea de 110 m cît 
linia de front abatajul 
avansări de pînă la 25 
cum a fost în luna martie.

O singură problemă îl 
frămînta în acele momente 
pe Nicolae Bokor; aceea 
a săriturii care apăruse în 
treapta a IlI-a. La semide-

la
are

m,

în loc și nu va putea a- 
tinge avansarea pe care 
și-a propus-o la începutul 
lunii. A avut însă puterea 
să afirme : „Nu vom ob
ține avansarea din luna 
trecută, dar planul îl -om 
realiza".

Deci acolo unde oamenii 
sînt OAMENI, nu sînt greu, 
tăți, jar cele care apar ne
prevăzute sînt depășite Un 
colectiv care se mînareșțe 
nu numai cu rezultatele 
obținute, dar și cu munca 
pe care o prestează — ace
ea de mineri pe „figuri" 
(abataje în trepte răsturna, 
te cum li se mai spune). 
Minerii acestor abataje de

cadă nu stătea prea bine, la Aninoasa, prin recorduri
avea 10 m avansăre in ga pe stratul 6, prin avansări
lcria' de bază și 9 în ga- de cite 20—25 ml, cinstesc
Ieria de cap. Știa că a- cu fapte demne ziua de 1
ceastă săritură ii va ține Mai.

Revirimentul se lasă 
prea mu St așteptat

caz... fericit, nu de puține ori 
cenușa din cărbunele evacuat 
pe aici ridicindu-se la 60,2 
puncte. Există la suprafață 
un punct de claubaj, dar ca
ie nu funcționează din lip
să de personal. Se consideră 
oare că producția pilierului 
- corn 300-550 
este prea mică 
mai ține seama 
tea ei ?

Singurul loc 
bunele se opropie 
de normele de colitote plani
ficate este cel de Io puțul 
cu schip. Conținutul de ce
nușă al cărbunelui adus cu 
schipul o fost de 45,6 punc
te în ianuarie, 46,5 in febru: 
orie, 45,3 puncte in martie și 
45,2 puncte în aprilie. Deci, 
opropiot cumva de conținu
tul de cenușă planificat la 
nivel de mină (42 puncte) 
sau de normele studiului în
tocmit, in 1984, de către 
t.C.P.M.C. Situația existentă 
la acest punct se poate ex
plica prin faptul că produc
ția sectoarelor II, V și VI și 
parțial a sectoarelor III, și 
IV este trecută prin instalațiile 
Trommel-concasor, sterilul 
claubat cu ajutorul respecti
vei instoloții fiind de peste 
19 000 tone în primul trimes
tru.

tone zilnic — 
pentru o se 

de calita-și

care căr- 
intru citva

Bratco din județul Bihor are 
loc un concurs speologic de 
nivel republican, organizat 
de clubul speologilor ama
tori din Cluj-Napoca. Din 
Valea Jiului participă o echi
pă a cercului de speologia 
„Hidrocorst" Vulcan, avindu-i 
in componență pe lulius Bor, 
Mircea Rasa, Adrian Kara- 
csony, Mihai Chihaia și 
gen Salcie. (I.B.)

CONTINUITATE. Și în 
ceastă lună, depășirile 
plan ale unității nr. 20 „Pati- 
serie-rotiserie” din Vulcan,

Ce se va intrepiinde Ic- mi
na Lupeni pentru crește ea 
calității ? Pe această temă 
purtăm un dialog cu directo
rul minei Lupeni, ing. Gheor- 
ghe Marchiș. Reținem din 
spusele dumnealui că ou fost 
modificate deja ochiurile de 
clasare, de la 170/170 mm !a 
120/120 mm, și la instalația 
Trommel-concasor de Io ben
zile 2, 4 și ă, operație termi
nată la începutul lui mortie. 
„Acum se lucrează, ne rela
tează directorul intreprindeiii, 
la finalizarea lucrărilor in ve
derea evacuării întregii pro
ducții a sectoarelor III și IV 
pe puțul cu schip. Srntem 
puțin întîrziați din couzo u- 
nor utilaje pentru benzile de 
Io orizontul 360, utilaje caie 
nu ne-au sosit încă. Preconi
zăm ca, din luna mar. să 
funcționeze ambele fluxuri de 
benzi, 1-3-5 și 2-4-6, deci 
moi bine de 90 la sută djn 
producția minei să fie adusă 
la suprafață cu schipul. In 
acest fel, bineînțeles, va creș
te și calitatea cărbunelui, 
producția fiind trecută prin 
instalațiile Trommel-conca
sor".

Deci, fiind vorbo de cali
tatea producției — indicotor de 
bază în activitateo unei în
treprinderi - este de dorit ca 
reverimentul să nu se iase 
prea mult așteptat !

se ridică la peste 70 inii tel. | 
Amintim că, in trimestrul I, I 
colectivul unității, condus de 
Ionica Brădățan (vînzătoo-e I 
Doina Culda, Augustina Bo
lea și Maria David) a desfă
cut peste sarcinile de pion 
produse de patiserie 
serie in valoare de 
lei. (Gh. O.)

și roti-

I

Rubrică realizată 
Gh. BOȚEA
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Fotbal, d.viz a C

Victorie
MIKERU L-ȘTIINȚA 

O-
Un 

tehnic,

VULCAN — DACIA 
RAȘTIE 5—0 (4—0). 
meci de bun nivel 
dinamic, cu multe momen
te ce au desfătat pe iubi
torii fotbalului prezenți în 
tribune — iată pe 
caracteristica partidei 
duminică. Meritul 
ambelor echipe, dar 
ales minerilor care 
dezvăluit în această întil- 
nire •’ potențe nebănuite 
pină acum. Circulația ra
pidă, cu și fără balon în 
teren, schimbarea derutan
tă a direcțiilor de atac au 
atestat o serioasă pregătire 
fizică și tehnică.

Confirmînd .forma con
stant bună a minerilor, me. 
ciul a căpătat fizionomia 
unui joc la o singură poar
tă, creînd o adevărată psi
hoză de asediu. Meciul s-a 
desfășurat printr-un joc e_~ 
legant, frumos, cu multe 
reușite tehnice și tactice ; 
s-a jucat în limitele fair- 
play-ului, iar spectatorii 
veniți în mare număr au 
aplaudat fiecare reușită a 
echipei din Vulcan. In min. 
10 gazdele pătrund în vi
teză în careul de 16 m, 
mingea ajunge la Izsac ca
re îl vede demarcat pe Pos
telnicu, îi ridică frumos 
mingea și acesta din urmă 
reia cu un voleu în plasă, 
1—0. După numai 4 mi
nute, gazdele obțin o lovi
tură de colț executată lung, 
cu mult în dreapta porții 
lui Mușat; Ciorîia, recen-

scurt 
de 

revine 
mai 

ne-au

categorică a 
trează în careu spre Topor 
care înscrie frumos din 
voleu: 2—0. Jucătorii echi
pei minerilor din Vulcan 
domină teritorial, lansează 
atacuri supranumerice la 
poarta oaspeților și în min. 
16 Postelnicu pătrunde vi. 
jelios pe aripa dreaptă, 
centrează lung pînă la Bar
bu care înscrie cel de_al 
treilea gol: 3—0. In min. 
20 din nou Postelnicu il 
deschide frumos pe Barbu 
după o frumoasă cursă în 
viteză, iar Barbu de la 17 
m, șutează puternic, 
speranțe pentru 
Mușat, 4—0. După 
gol, motoarele echipei 
dă s-au încetinit.

In repriza a doua, 
peții reușesc să pornească

fără 
portarul 

acest
gaz-

oas-

gazdelor
deseori pe contraatac. In 
min. 63, Popa de la oaspeți 
centrează spre Bumbu, a. 
cesta se apropie in viteză 
spre poarta echipei noas
tre, Olteanu îi iese în în- 
tîmpinare mult, pină la li. 
nia ce marchează careul 
de 16 m (greșeli repetate) 
și Bumbu șutează puternic 
peste poartă.

In min. 70 oaspeții mai 
ratează încă o fază clară 
de gol cînd Șvedac ratează 
înscrierea cu poarta goală 
în față. Minutul 78 stabi
lește scorul întîlhirii prin- 
tr-o pătrundere derutantă 
a lui Ciorîia care schimbă 
pe sus cu Topor și înscrie 
golul cu nr. 5. O victorie 
meritată a gazdelor.

„Crosul tineretului
Duminică, la Deva, in 

faza județeană a tradiție 
nalei compeb’ții „Crosul 
tineretului", atleții din 
Vale au avut o compor
tare excelentă, reușind să 
cucerească două locuri I 
prin Dragomir Konicsk.i, 
elev al Școlii generale nr. 
1 Petrila, (17—19 ani), 
Mona Motoașcă, studentă 
anul I, I.M.P. (peste 19 
ani). Dintre campionii

și \ icecampionii noștri 
municipali, pe locul se
cund, deci cîștigînd drep
tul de a concura în faza 
superioară a competiției, 
au fost înregistrați Nicu- 
lina Beștca, muncitoare 
la I M. Paroșeni (peste 19 
ani), Camelia Harinko, e- 
levă la Liceul industrial 
din Vulcan (15—16 ani), 
Cristian Tomele, elev la 
Școala generală nr. 1

• ii

Ion
a-
19

Dan
I, 

de

Vulean (15—16 ani), 
Mărcanașu, student, 
nul IV I.M.P. (peste 
ani), în vreme ce 
Vasile, student anul 
I.M.P. a trecut linia
sosire al treilea, în cursa 
rezervată băieților peste 
19 ani.

Faza finală a „Crosului 
tineretului" se va desfă
șura la Buzău, joi, 2 mai. 
(Teodora MESAROȘ)

Handbal, divizia B

Lupte libere

Mușat — portarul „Da. 
ciei“ Orăștie este în- 
frînt...

Foto: B. IOAN

Ioan BA LOT

în 
mai 
s-a

Renasc speranțele...
UTILAJUL-ȘTIINȚA PE. 

TROȘANI — TRACTORUL 
BRAȘOV 27—24 (15—9).
Faima adversarilor, foști 
divizionari A, nu a impre
sionat gazdele, dimpotri
vă, jucătorii combinatei 
au controlat desfășurarea 
ostilităților (mai clar 
prima repriză). Cel 
bun jucător din teren
dovedit portarul gazdelor 
Popescu; aflat în zi de ex
cepție, el ă apărat patru 
lovituri de pedeapsă, în 
urma unei astfel de faze a 
și.„ înscris un gol în poarta 
adversă. Un alt prim coau
tor al victoriei a fost 
lășescu, autor a opt 
luri, bine secondat de 
chipierii săi: Drăgan 
Gliga (4), Stupariu 
Gheciu și Cazan (2),
tohe. Excelent, arbitrajul 
prestat de cuplul de cava
leri internaționali ai fiu-

Bă- 
go- 

coe-
(6),
(3), 

An

C.S.Ș.P. Din 1978 
completat panoplia 
trofee cu rezultate 
sebite, in palmaresul 
figurînd titlurile de 
campion balcanic al copi
ilor (1973), campion na
țional școlar (1981—1983), 
campion național de ju
niori (1980—1981), vice- 
campion național al se
niorilor (1984), numeroa
se locuri fruntașe in în
trecerile internaționale 
din Bulgaria, Ungaria,

- U.R.S.S., Franța etc. Cu 
Dinamo Brașov, forma- . 
ție la care a evoluat în 
timpul satisfacerii sta
giului militar (1984—1985), 
a cucerit titlul de cam
pion național (pe echipe), 
din 23 aprilie a.c. Aron 
Cîndea s_a întors acasă,

și-a 
de 

deo- 
său 

vi'ce-

in cursa pentru victorie în
că de la categoriile mici, 
deși aruncau in luptă nu 
mai puțin de patru juniori: 
Nicușor Marmaliuc, Al. 
Zsiga (52), Romeo Săpîn- 
țan (68) și Eugen Toth 
(plus 100). Scor final: 8—2 
în favoarea Jiului, punc
tele învingătorilor au fost 
adiționate de Vasile Adom. 
nicăi, Al. Zsiga, Romeo 
Săpînțan, Aron Cîndea (74), 
Vasile Savu (82), Micuț 
Munteanu (90), Virgil Vasi. 
liu (100) și Eugen Toth. 
După cum lesne se poate 
observa, structura catego
riilor divizionarei- A din 
Vale a suferit modificări. 
Eugen Boțoroagă (52)

. Vasile Plugar (90),

tați, au devenit indisponi
bili, în lot au apărut nou
tăți : Eugen Toth, transfe. 
rat de la C.S.Ș. Deva și 
Aron Cîndea, de la Dina
mo Brașov, 
comportarea 
noștri, nu putem trece cu 
vederea forma slabă a lui 
Mircea Risipitu (57), în
vins în ambele dispute, de 
un adversar Vlad (Electra) 
avlnd doar 17 ani...

Cu trei victorii și trei 
partide pierdute. Jiul ocu
pă locul V in clasamentul 
seriei a IlI-a, din zece e- 
chipe așteptînd cu încrede
re prima .etapă pe teren 

și .. propriu, la începutul lunii 
acciden- iunie.

ierului din Craiova, Vladi- 
mir Cojocarii — Ion Mun
teanu.

Victoria repurtată în fa
ța tribunelor arhipline, cu 
o galerie melodică, entu
ziastă, renaște speranțele 
handbaliștilor din Vale, 
întrucît se coroborează cu 
înfrîngerea suferită, 
minică, de Strungul . 
pe teren propriu, în 
Electromureșului Tg. 
reș. In acest context, 
afara maximului do punc
te, necesar în partidele de 
acasă, jucătorii antrenați 
de prof. Ion Polifronie tre
buie să se mobilizeze e- 
xemplar și în partidele din 
deplasare; pentru a rămîne 
in divizia secundă, 
din Vale are nevoie 
de cîștigarea unui 
într-un tețen străin.

du-
Arnl.

fața
Mu. 

în

echipa 
măcar 
punct

Andrei APOSTOL

Comentind 
luptătorilor j Lotul național de navomodele,

*

i •

După cum ne infor
mează antrenorul Leon. 
lin Ciortan, in 
1—5 mai, lolul 
de navomodele 
antrena, in 
participării la

Șase titluri judejene
trecută, 
llune-’ 

nouă

După succesul româ
nesc repurtat la Campio
natul european de lupte 
greeo-romane de la Leip
zig, au continuat întrece
rile bătrînului continent
la libere, unde garnitură L^rin transfer; la Jiul Pe- 
națiOnală a României, po- trila, 
lariZată între virstele mar. Poziția sa în clasamen- 
ginale, a reușit perfor- tul categoriei 68 kg la 

europenele din acest an, 
constituie, dacă avem în 
vedere și vîrșta sa, cea 
mai bună performanță 
reușită de vreun sportiv 
din Valea Jiului creînd 
totodată premisa să fie' 
îmbunătățită de aCelași

_ sportiv . la mondialele 
din septembrie de la Bu
dapesta.

manțe notabile; Intre a- 
cestea, reține atenția lo
cul V, ocupat duminică, 
de Aron Cîndea, la 68 kg, 
performanță care bucură 
îndeosebi iubitorii spor
tului din Vale. După cum 
se știe, tînărtU luptător, 
născut în 1'964, la Petrila, 
a fost descoperit în 1977 
de antrenorul Vasile Fă
gaș și pregătit la

Divizia A

0 clasificare de mijloc...
In cea de-a treia etapă 

a turului, la București, in 
cadrul triunghiularului de 
lupte libere susținut in 
compania Vulcanului și E- 
lectrei. Jiul Petrila (antre
nor Ion Corbei) nu era cre
ditată cu șanse, întrucît 
Vulcanul este lidera seriei 
a IlI-a, iar componenții E. 
lectrei provin, în marea lor 
majoritate, din pepiniera

Stelei. In sala Progresul, 
„calculele hirtiei" s-au a- 
deverit doar în parte, cînd 
Jiul a cedat în fața Vul
canului: 3—7, pentru în
vinși punctînd: Vasile A. 
domnicăi (48), Nicușor
Marmaliuc (62) și Aron
Cîndea (68). Intîlnirea de
cisivă cu Electra a sur
prins prin dîrzenia oaspe
ților, petrilenii lansîndu-se

ln săptămîna 
sala Constructorul 
doara a găzduit o 
confruntare de lupte libe
re, menită să decidă titlu
rile individuale de cam
pioni județeni și pârtiei-' 
panții la faza de zonă a 
campionatului național al 
cadețiidr (15—16 ani). Cele 
patru secții hunedorene '■— 
alături de gazde au parti
cipat C.S.Ș. Deva, C.S.Ș. 
Petroșani și Jiul Petrila 
— ‘au aliniat la saltele 130 
de sportivi (media, zece 
de categorie de greutate!), 
multi dintre ci, cu o bună 
pregătire fizică, tehnică 
și tactică. De remarcat în 
acest sens este .și faptul 

• că șase din cele 13 centuri 
de campioni au 
Văii Jiului, cite 
fiecare grupare 
La primele categorii 
greutate, finalele s-au des
fășurat „în familia,, Văii 
Jiului. Astfel, Costel Pa- 
naite (C.S.Ș.P.), luptător cu 
doi ani mai tînăr decît 
minima vîrstei cadeților 
(a luptat cu avizulmedicu
lui), l-a întîlnit in partida 
decisivă pe Florin Buhuțan 
(Jiul). După o repriză cu 
avantaj confortabil pentru 
mezinul concursului (5—1), 
a urmat o dispută echili
brată, pentru ea, mai a-

revenit 
trei de 
sportivă, 

de

pol, aducîndujși adversa
rul în tuș, Costel Panăite 
să fie declarat campion 
județean la 38 kg. La 40 
kg, Gigi Grigore (Jiul), tot 
în întîlnirea finală, s-a de. 
tașat învingător prin ' tuș, 
încă din primul minut în 
fața mai experimentatului 
Nicolae IJondrea 
Din cele două 
din Vale au mai 
tisfa’cțîa cuceririi

(C.S.Ș.P.). 
garnituri 
trăit sa- 

titlului 
de campioni județeni: Ga
briel Țigăieriu (59), Paul 
Vasiloancă (<>8) de la 
C.S.Ș.P., - Laurențiu Paladc 
(55) șl Cristian Krautner 
(plus 78) de la Jiul. Pe lo
cul doi, deci cu bilete asi
gurate pentru faza de zo
nă a competiției au fost 
înregistrați: Laszlo Forika 
(42), Iulian Juravlea (63) 
de la C.S.Ș.P., Alexandru 
Stanciu (45) și Oliver Min- 
zat (73) de la Jiul. Bronzul 
actualei ediții a revenit lui 
Deneș Kovacs (45), Robert 
Maior (38), Adrian Mereu- 
ță (51), Ion .Cioabă (55), 
Gabriel Putere (68), Daniel 
Ceuță (63), toți de 
C.S.Ș.P., dar pentru 
speranțele într-o . ]
manță 
sumat 
nă...

la 
ei 

perfor. 
deosebită s-au con- 
în sala hunedorea-

ta Petroșani
liști, conduși de vice
amiralul Gheorghe San
du. Acțiunea, 
tă de clubul
Jiul, denotă aprecierile 
bune de care se bucură 
în țară secția și fru
moasa noastră bază de 
navomodelism. (M.B.)

sprijini- 
sportiv

perioada 
național 
se va 
vederea 

unele
competiții internaționa
le, la Petroșani. Sînt 
prezenți 18 navomode-

Schi Cupa „Adrian Napău“, 
la a 111-a ediție
pe pirtia deDuminică, 

schi din apropierea cabanei 
Buta, din masivul Retezat, 
s-a desfășurat cea de_a 
IlI-a ediție a cupei memo- - 
riale „Adrian Napău". In 
timp ce jos, in Vale ploua, 
sus la munte a nins, astfel 
că au existat condiții 
celente pentru 
rea concursului.
ția 
de
șe 
35 
zenți 52 de schiori din ca
drul A.S. Minerul Lupeni, 
Preparatorul Lupeni 
Minerul Vulcan.

Organizarea piftiei 
desfășurarea concursului 
au fost asigurate de o bri
gadă de arbitri ai A.S. Mi
nerul Lupeni. Dar iată 1‘e- 

' zultatele concursului: Pro
ba de SOHI FOND, catego
ria 30—40 ani: locul I 
Zoltan Ușurelu; 4(1—50 ani: 
locul I Petru Ambruș; 50— 
55 ani : locul 1 Andrei 
Drotzinger; 55—60 ani: lo
cul 1 George Lupas. Proba 
alpină de SLALOM SPE
CIAL: categoria 10—15 ani: 
locul I Virgil Stan, II Do
rin On; categoria 15—20 
ani: locul I Ntcu Ilorinea- 
i u, Il Francis® CziiĂblțlmos;

ex- 
desfășura- 

Competi- 
a constat dintr-o probă 
schi fond și două man- 
de slalom special prin 
de porți. Au fost pre-

Floarea Vultur ; 
Pop, 
Ma- 
iO- 
Te- 
ani,

și

< alegoria 20—30 ani, femei: 
locul I Eleonora Deak; 
bărbați: locul I Alexandru 
Kados, II Beniamin Cioan- 
lă, III Nicolae Vlaic. cate
goria 30—40 ani, femei: 
locul I
bărbați; locul I Ionel
II Teofil Baczay, III
rius Dobrei; categoria 
50 ani, femei: locul 1 
rezia Kato; 40—45
bărbați: locul I Ludovic 
Deak; II Iosif Baczany, II 
Aurel Bîldea;- . categoria 
45—50 ani: locul I - Ioan 
On, Ernest Czimbalmos,
III Ioan Miclea; categoria
50—60 ani: locul I Adal
bert Kalo, II Costache. Va- 
silescu; categoria peste 60 
de ani: locul I Simion Cio- 
flica. - ț
Câștigătorilor primelor 

trei locuri le-au fost înmî- 
nate cupe, plachete și di
plome în cadrul unei fes
tivități care a avut loc în 
sala cabanei Bula. . Parti- 
eipanților le-a fost adresa
tă chemarea să se reîntîl- 
nească la cea de 
diție a cupei, în 
minică a lunii ;
anul viitor.

■-a patra e- 
ultima du. 
aprilie din

Viorel STR\UȚ
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Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist

(Urmare din pag. I)

a reafirma, în numele în
tregului tineret, angaja
mentul că se va acționa cu 
fermitate pentru partici
parea activă și conștientă 

. ă tinerilor la îndeplinirea 
1 sarcinilor reieșite din ho- 
f tărîrile Congresului al

Xlll-lea al P.C.R. Ințele- 
gînd și însușindu-și pe de- 
P1 in noile exigențe ce de
curg din documentele de 
partid și de stat, din indi
cațiile secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Uniu
nea Tineretului Comunist 
Va acționa neatiătut, sub 
Conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, pen
tru întărirea muncii politi
co-educative în rîndul ti

nerilor, astfel incit aceștia 
să-și lărgească orizontul 
pregătirii profesionale și 
politice, să devină mili- 
tanți activi pentru afir
marea noului în toate do
meniile vieții cconomico- 
sociale, să se comporte, în 
toate împrejurările, ca re
voluționari devotați cauzei 
poporului și partidului 
nostru, intereselor majore 
ale României socialiste, să 
participe activ la realiza
rea integrală și la un înalt 
nivel calitativ a sarcinilor 
ce le revin.

De asemenea, Plenara a 
analizat și dezbătut modul 
de organizare și desfășura
re a întrecerii uteciste, în 
anul 1984, „Tineretul — fac. 
tor activ în realizarea o- 
biectivelor deceniului știin

ței, tehnicii, calității și efi
cienței'1, preocuparea pentru 
întărirea continuă, politică 
și organizatorică a U.T.C. 
pentru întărirea respon
sabilității față de calitatea 
de membru al Uniunii Ti
neretului Comunist, pentru 
formarea și educarea cadre
lor din aparatul Uftiunii Ti. 
neretului Comunist și U- 
niunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din Romă, 
nia, precum și activitatea 
internațională a organiza
țiilor de tineret și studenți 
din România socialistă în 
anul 1984.

Luînd cuvîntul în cadrul 
lucrărilor Plenarei, tova
rășul Nicu Ceaușescu, mem
bra supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.G.

al P.C.R., prim-sccretar al 
C.C. al U.T.C., a arătat că 
perioada pregătirii Congre
sului al XH-lea al U.T.C. 
i rrchează intensificarea 
întregii activități politico, 
organizatorice desfășurate 
de organele și organizațiile 
de tineret, sub conducerea 
organelor și organizațiilor 
de partid, ceea ce va asi
gura îndeplinirea tuturor 
angajamentelor asumate, 
și dă expresie adeziunii de
pline a întregului tineret 
la politica internă și ex
ternă a partidului și statu
lui nostru, hotărîrii sale de 
a acționa, cu întreaga e- 
nergie și capacitate, pen. 
tru înfăptuirea obiective
lor adoptate de Congresul 
al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■«■

ACTUALITATEA iN LU/HF
Paris Reuniunea internațională pentru
examinarea situației mondiale actuale

Din partea Consiliului de Stat 
COMUNICAT

IN LEGĂTURĂ CU FOLOSIREA 
AUTOTURISMELOR PROPRIETATE 

PERSONALA IN ZILELE DE 
1 ȘI 2 MAI 1985

In zilele de 1 și 2 mai 1985, autoturismele pro
prietate personală pot circula indiferent de numărul 
de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al autoturis
mului.

memento
FILME

■ Poziția României,
PARIS 29 (Agerpres). La 

Paris a avut loc reuniunea 
internațională pentru exa
minarea situației mondiale 
actuale, organizată de Con
siliul de Interacțiune, la 
care au luat parte foști 
șefi de stat și de guvern 
dintr-o serie de țări de pe 
toate continentele. Din 
țara noastră, a participat 
tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Cu acest prilej, persona
lități de seamă ale vieții 
internaționale, conducători 
de partide de diferite o- 
rientări politice, foști șefi 
de stat și de guvern 
au transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu calde 
felicitări cu prilejul reale
gerii sale în înalta funcție 
de președinte al Republi
cii Socialiste România.

Pe ordinea de zi a reu
niunii au figurat analiza 
situației internaționale ac
tuale, problemele dezar

prezentată de reprezentantul țării noastre
mării nucleare, ale păcii 
și securității. De asemenea, 
au fost examinate situația 
economică mondială, pro
blemele subdezvoltării și 
măsurile pentru făurirea 
noii ordini economice in
ternaționale.

Concepțiile și inițiative
le președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la 
problemele cardinale ale 
vieții internaționale con
temporane — oprirea cursei 
înarmărilor, realizarea dez
armării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, în
tărirea păcii și securității, 
lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea noii ordini 
economice în lume — au 
fost prezentate pe larg de 
tovarășul Manea Mănescu.

Prezentarea concepțiilor 
și inițiativelor 
președintelui Nicolae
Ceaușescu privind princi
palele probleme ale vieții 
politice și economice in
ternaționale a fost primită

cu viu interes de partici
pant. S-au făcut aprecieri 
elogioase cu privire la de
mersurile și propunerile 
președintelui României în 
domeniile cardinale ale vie
ții mondiale — dezarmarea, 
securitatea și pacea, dez
voltarea și instaurarea unor 
noi relații de colaborare 
între state, bazate pe echi
tate și justiție internațio
nală.

In cadrul reuniunii a 
fost difuzat Apelul Marii 
Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România 
adresat Sovietului Su
prem al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, 
Congresului Statelor Unite 
ale Americii, parlamente, 
lor tuturor țărilor europe
ne și Canadei, care a fost 
primit cu un deosebit in
teres.

La încheierea reuniunii 
a fost adoptată o declara
ție cu privire la principa
lele probleme ale actuali
tății mondiale.

Acțiuni pentru 
pace 

și dezarmare
BONN 29 (Agerpres). In 

orașul vest-german Koln 
s-au încheiat lucrările Con
gresului federal „Pedago. 
gii pentru pace“, desfășu
rat sub deviza „Să ne pro
nunțăm cu fermitate îm
potriva cursei înarmărilor, 
să educăm tinerii în spiri
tul păcii !“. La acest fo
rum, desfășurat din iniția
tiva Societății vest-germa- 
ne pentru pace și a Uniu
nii cadrelor didactice și 
pedagogilor din R.F. Ger
mania, au participat mili- 
tanți de frunte pe tărîm 
obștesc din R.F.G., precum 
și reprezentanți ai unor 
mișcări antirăzboinice din 
alte state vest-europene și 
din S.U.A.

Participanții au eviden
țiat necesitatea educării 
tinerei generații în spiri
tul păcii, împotriva cursei 
înarmărilor.

I

I

I■

LUNI, LA HANOI, A 
AVUT LOC O ADUNARE 
FESTIVA consacrată celei 
de-a 10-a aniversări a eli
berării depline a Vietna
mului de Sud. Semnifica
țiile evenimentului aniver

sat, înfăptuirile poporului 
vietnamez în ultimul de
ceniu au fost evocate în 
cuvîntarea rostită cu acest 
prilej de Le Duan, secre
tar general al C.C. al 
Partidului Comunist din 
Vietnam.

TRUPELE ISRAELIE- 
NE DE OCUPAȚIE din 
sudul Libanului s-au re
tras luni din orașul port 
Tyr și din mai multe sate

din regiune, au anunțat 
surse militare libaneze. Po. 
trivit unui purtător de cu- 
vînt israelian, citat de a- 
genția France Presse, tru
pele de ocupație s-au re
pliat spre sud, amplasîn- 
du-se într-o zonă cu o lă
țime variind între 5 și 15 
kilometri la nord de fron
tiera dintre Liban și Is
rael. Evacuarea de către 
forțele israeliene a secto

rului Tyr marchează în
ceputul celei de-a treia 
faze, și ultima, a retrage
rii lor din Liban, care 
Urmează a se încheia în 
luna iunie.

I.G.C.L. Petroșani 
face cunoscut populației

Pentru executarea lucrărilor de racor
dare a conductei deviate la Uricani la con
ducta de aducțiune magistrala de la Valea 
de Pești, I.G.C.L. Petroșani anunță restricții 
în distribuirea apei potabile, în ziua de 1 
Mai, cînd furnizarea apei se va face în toate 
localitățile din Valea Jiului, între orele 7—9, 
13—15 șî 19—20. ___________

Mica publicitate
CU ocazia împlinirii vârs

tei de 50 de ani și a ieșirii 
la pensie, Maria soție, Vio
leta fiică, Vasile ginere și 
Laura-Narcisa, nepoțică, u- 
rează dragului lor soț, tată 
și bunic Popa Ion, multă 
fericire și bucurie „La 
mulți ani !“. (3610)

SOȚIA Margareta și fi
ica Izabela urează „La 
mulți ani, multă sănătate 
și fericire" soțului și ta
tălui Horduna loan, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani și a ieșirii la 
pensie. (3615)

AUTOBAZA BRAD 
din cadrul I.T.A. Hunadoara

încadrează
— conducători auto pentru ACȚIUNEA 

CĂRBUNE Cimpu lui Neag.
Informații se pot lua de la biroul perso

nal din Autobaza Petroșani.

ANUNȚ DE FAMILIE

CU dor nestins familia Ispas Marin din Craiova 
amintește împlinirea unui an de la decesul fulgerător 
al scumpului lor

Sing. CONDOIU VASILE
pe care îl plîngem mereu. Lacrimi și flori pentru 
sufletul lui bun. (m.p.)

I

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GI1EȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor KUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Zonă periculoa
să; Unirea: Micul mare 
hocheist; Parîngul: Zbor 
periculos.

LONEA: Dacă e divorț, 
divorț să fie.

ANINOASA: Locote
nent Cristina.

VULCAN — Luceafărul:
Legenda statuetelor

Chang.
LUPENI - 

In așteptarea
URICANI: 

bastru.
Eventualele

survenite în programarea 
filmelor aparțin Intre, 
prinderii cinematografice 
județene.

Cultural l 
lui Filip.

Dosarul al

modificări

„Primăvara, varie
tățile și teatrul". 

18,00 Fotbal (color).
România — Anglia 
în preliminariile 
Campionatului mon. 
dial. Transmisiune 
directă de Ia Sta
dionul „23 August*. 
In pauză — publi
citate.

19,50 1001 de seri. Desene 
animate.

20,00 Telejurnal.
— 1 Mai — Ziua mun

cii și a solidarității 
internaționale a ce
lor ce muncesc.
1 Mai Muncitoresc. 
Documentar.
Imn la sărbătoarea 
muncii (color).
Spectacol cultural- 
artistic.
Telejurnal.

20,30

TV
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19,00
19,30

19,50

20,30

21,50

11,00

I 
I
I
I 
I 
I 
I

Telejurnal.
Timp al muncii - șl 
al creației. Reportaj. 
A muncii mîndră 
sărbătoare. Specta. 
col muzical-literar- 
coregrafic.
Pagini memorabile 
de luptă împotriva 
fascismului și a răz
boiului. Documen
tar.
Film artistic (color). 
Dragoste și datorie. 
Coproducție inter
națională. Premieră 
TV.
Telejurnal.

21,50
22,00 Flori de cîntec, flori 

de mai (color).
Romanțe, cîntcce în. 
drăgite, melodii de 
neuitat.

23,00 închiderea progra
mului.

2 MAI 1985

1 MAI 1985

1 Mai
(color).
Mîndră
Cîntcce 
patriotice și 
luționare.
Telefilmoteca de 
ghiozdan (color).
„Micul zburător".
Toată țara în 
bătoare (color), 
zică populară. 
Telex.
Album de mai 
lor).

—• Culori de mai —
zică și poezie.

— Zîmbete în... primă
vară — instantanee 
bucureștene.

— Concertul primăve. 
rii.

— Pagini cinematogra
fice vesele.

— Din cîntecele revo
luționare ale popoa
relor.

, — Intermezzo -coregra
fic.

— Cîntece și jocuri 
populare de pe în
treg cuprinsul țării.

— Invitație în... arena 
circului.

—• Meridianele cînte- 
cului și dansului.

17,00 După-amiază la va
rietăți (color). Par
tea a doua a spec
tacolului cu public

11,10

11,40

12,00

13,00
13,05

11,00
11,05

de 
Micul

Muncitoresc 
Editorial.
zi de mai. 
și versuri 

revo-

săr- 
Mu-

(co-

mu-

ti-

Telex.
Tineri în țara tine
reții.
Reportaje, muzică 

și poezie.
— Program artistic pio

nieresc.
— Telefilmoteca 

ghiozdan:
zburător (color).

12,20 Muzică populară.
13,00 In Mai, la sărbătoa

rea tinereții (color).
—• Cred în tine, tinere

țe—muzică și poezie
— Murmurul primăve

rii — moment core
grafic.

— Sub cupola circului,
—• De pe-ntreg cuprin

sul țării — melodii 
populare.

— Inedite.
— Aplauze pentru 

nere talente.
— Meridianele cînte- 

cului.
— Primăvara vieții — 

** muzică ușoară.
18,00 Tinerețea 

tinerețea 
nară a patriei 
lor) — Emisiune
curs.
1001 de seri.
Telejurnal.
Imn tineresc 
tricî, partidului 
lor).

— Spectacol literar-mu- 
zical-coregraf.c cu 
prilejul Zilei Tine
retului din Repu
blica Socialistă 
România.

20,30 Film serial (color). 
Războiul Indepen
denței. Episodul 1. 
Deșteptarea Româ
niei.

noastră, 
revoluțio- 

(co- 
con.

19,15
19,30
19,50 pa-

(co-

21,50 Telejurnal.
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