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Deplina adeziune față de noua 
și strălucita inițiativă de pace 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a României socialiste

Oamenii muncii din Valea Jiului se pronunță 
într-un singur glas

ANUL XXXVII, NR. 9077 4 PAG. — 30 BANI Să fie oprită cursa înarmărilor, 
să triumfe rațiunea 

si umanismul!

Un colectiv în plină aiirmare
Cerințele creșterii produc

ției de cărbune la sectorul 
II al minei Paroșeni, ne
cesita o nouă brigadă ca
re să fie plasată la stra
tul 13, blocul V. Frontalul 
echipat cu susținere indi
viduală '"Gcrea un , om cu 
experiență și voință de a- 
firmare. Deciziile nefiind 
luate de unul singur, in
ginerul Ion Dăbuleanu șe
ful sectorului întreabă se
cretarul organizației de 
partid : „Ce facem tovară
șe Manea pe cine ducem 
la frontal ?•■ „Știu eu, to
varășe inginer, să vedem 
ce spun și ceilalți membri 
a.i b.o.b. ! Decizia a fost 
fermă. La noua capacitate 
de producție va merge ca 
șef dc brigadă comunistul 
Gheorghe Dineu.

„Ca orice început, cu 
oameni noi, într-un nou 
loc de muncă, nu a fost 
deloc ușor, ne relata șeful 
de brigadă Gheorghe Din
eu. Știam că succesul nos
tru depindea' de rezultate
le acelei luni, de început, 
dc cînd am trecut la cîrma 
brigăzii. Trebuia să ne 
facem planul, să creștem 
randamentele chiar din 
primele zile, altfel ortacii 
s-ar fi descurajat și in
disciplina avea să-și facă

Cultul 
plinii

Printre cuvintele cele 
mai dragi și mai sem
nificative din limba ro
mânească este și cuvin- 
tul PlINE. Pe lingă sen
sul de bază — aliment 
— mai are și altele, mai 
vechi. Unul este acela 
de meserie. Celor ce vin 
cu ginduri bune, oaspe
ților — din afară sau 
din țară — li s-a ieșit 
și li se iese înainte cu 
piine și sare, semn al 
ospitalității poporului 

român, al sufletului cald, 
deschis prietenilor, oa
menilor oameni. '

întotdeauna cei care 
și-au iubit cu adevărat 
patria i-au preferat pli
nea, așa cum o arată și 
cuvintele din piesa 
Răzvan și Vidra scri
să de Hașdeu cu mai

J>ine de un secol in ur
mă : „Fie plinea cit de 
rea,/ Tot mai dulce mi 
se pare, cînd o știu din 
țara mea

. Să binecuvântăm pă- 
mîntul care rodește 
griul, să cinstim munca 
acelora ce-l cultivă, să 
prețuim plinea.

Să fim exemplu noi, 
cei maturi, să-i creștem 
și pe copii în cultul pli
nii, adică al muncii. E 
o obligație, o datorie so
cială, etică, umană.

M- MIRCEA 

loc în brigadă. Dar, am 
găsit multă înțelegere la 
șefii de schimb, Leonte, 
Istrate, Simțea, Ionescu, 
care au reușii să se a- 
propie de.oameni, să-i pu
nă la treabă pentru ca 
fiecare schimb să-și rea
lizeze sarcinile de produc
ție. La noi domnește at
mosfera de întrajutorare, 
spiritul de echipă. Am pri
mit cu multă înțelegere 
pe noii încadrați Mircea 
Cazan, Ștefan Loțiptz, Au
rel Obadă și Constantin 
Sțănoiu, ocupîndu-ne de 
educarea și pregătirea lor. 
Bunăoară Obadă ne făcea 
greutăți. Nu realiza ce i 
se- spunea de către șeful 
de schimb și mai făcea și 
nemotivate. Am purtat o 
discuție cu el în mijlocul 
schimbului din care acesta 
făcea parte și i-am spus-o 
de la obraz : „Dacă tu. Au
rele, vilcean de-al meu, 
nu înțelegi să sprijini bri
gada, atunci le scriu alor 
tăi, să știe ce fel de om 
ești, tu, aici?'. De atunci 
nu am mai avut treabă cu 
Aurel. Acum este un om 
de nădejde al brigăzii 
noastre".

Brigada lui Dineu s-a

Căderile masive de zăpadă din ulhmeio zile impun

Acțiuni ho^ărîte, o participare eficientă 
la descongestiio..area
La ora cînd înseram a- 

ceste rînduri ningea puter
nic. A nins continuu in tot 
cursul zilei și nopții de 
marți spre mieicuri. După 
cum ne preciza meteorolo
gul de serviciu de la stația 
meteo Petroșani, stratul de 
zăpadă era ieri, la ora 8,30, 
de 20 de centimetri in Pe
troșani și de 24 de centi
metri în Paring, cu tendin
țe de creștere. Temperatu
ra aerului era, tot ieri di
mineață, de minus 4 grade 
la Petroșani. 

format din mers. Chiar in 
primele zile ale lunii au
gust colectivul obținea rea
lizări însemnate la pro
ducția de cărbune, care 
in luna septembrie au 
fost amplificate printr-o 
organizare mai bună a. 
muncii în abataj, prin fo
losirea mai rațională a 
timpului destinat proce
sului de producție, cres
când productivitatea mun
cii cu 1 200 kg/post. Har
nicul colectiv, menținind un 
ritm ridicat al realizărilor, 
in luna octombrie, dove
dește că numai munca 
plină de abnegație si dă
ruire reprezintă izvorul 
creșterii avuției naționale. 
In numjle acestei rațiuni, 
colectivul brigăzii a hotă- 
l'ît ca în afara programu
lui de lucru, să scoată un 
pilier aflat lingă panoul 
lor. Iată certitudinea a- 
firmațiilor făcute <1? șeful 
sectorului că brigada re
cent formată, condusă de 
comunistul Gheorghe Din
eu, prin rezultatele oh i 
ținut? dovedește că V| 
deveni una din bri’ăzii| 
fruntașe ale sectorului.

Teodor ARVINTE

Prezența stratului de ză
padă pe căile de circula
ție ridică unele probleme 
pentru a căror depășire ur
gentă sint necesare acțiuni 
bine organizate de către 
sectoarele de gospodărie 
comunală, participarea la 
descongestionarea de zăpa
dă a căilor de circulație, a 
întreprinderi lor, instituțiilor, 
cetățenilor.

Incepind din după-amiaza 
zilei de marți, continuind 
în cursul nopții și al zilei 
de ieri, în Petroșani s-a

Pronunțare ferma pemru 
libertate și dezarmare

Mitingul de pace de la. 
Vulcan a constituit o im
presionantă adeziune față 
de marea și prestigioasa 
inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
Aprqbînd din inimă con
ținutul. Apelului Frontului 
D mocrației și Unității So
cialiste, participanții s-au 
pronunțat ferm pentru

aHereaOF de
dotate
Două 

remorci au de- 
unele cazuri și 

materialul 
preajma 

drum în 
și în sta- 
de trans-

în 
de

acționat fără întrerupere cu 
două autovehicule 
cu pluguri și perii, 
tractoare cu r 
pozitat — în i 
împrăștiat 
antiderapant 
porțiunilor < 
pantă, în curbe 
țiile autobuzelor 
port în comun.
- Ieri - ne informa șeful 

sectorului de gospodărie 
comunală din cadrul 
E. G. C. L. Petroșani, sing. 

dezarmare, exprimîndu-.și 
din suflet voința de a 
munci în pace, de a spune 
un NU hotărît războiului. 
Din întreaga desfășurare a 
mitingului a reieșit hotă- 
rîrea neclintită a partici- 
panților la adunarea de 
pace de a spune un NU 
răspicat bombei cu ne
utroni, de a fi statornici a- 
părători ai păcii, ai cuce
ririlor revoluționare ale 
poporului nostru. Atmos
fera de puternică și însu
flețitoare angajare patrio
tică, de fermitate muncito
rească, care a dominat sa
la cinematografului Lu
ceafărul. unde s-a desfă
șurat vibranta adunare, dă 
un sens înalt, mobilizator 
fiecărui cuvînt rostit. Soi- 
cuini cîteva ginduri din 
luările -de cuvînt ale par- 
•âcipanților, ginduri care 
sintetizează ceea ce simt

in r>nr, a In

i Prima zăpadă, prime
le nostalgii. în imagine: 
un crîmpei alb din 
parcul Pctroșaniului.

Foto : Șt. NEMECSEK

circyicsye
Vasile Băncilă, 26 de oa
meni au lucrat la îndepăr
tarea zăpezii de pe trotua
rele aparținătoare consiliu
lui popular municipal. Sînt 
pregătite pentru a interveni 
la necesitate o autocontai- 
nieră dotată cu ladă pentru 
transportarea și împrăștierea 
de material antiderapant 
și un buldozer „S-651". Și 
unele instituții și unități co
merciale, dovedind inițiati-

/Continuare tn pag a 2-a)

In aceste zile în în
treprinderile și instituți
ile din Valea Jiului, in 
toate localitățile muni
cipiului nostru au avut 
și continuă să aibă loc 
adunări de pace, unde 
oamenii muncii si-au 
exprimat deplina adezi
une față de noua și 
prestigioasa inițiativă 

de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al parti
dului, față de conținu
tul Apelului Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste. în tcle-rame- 
le, mesajele și scrisorile 
adresate, cu acest prilej, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste 
România, oamenii mun-, 
cii din Valea Jiului — 
mineri, preparatori, con
structori de utilaj și de 
locuințe, energeticieni, 
confecționezi și tricoturi 
— își exprimă dorința 
și voința fermă de a 
lupta împreună cu toate 
popoarele iubitoare de 
pace, cu toate forțele 
progresiste din lume, 
pentru apărarea păcii și 
libertății pe pămînt.

înfruntând viscolul și 
•zăpada numeroși oameni 
ai muncii — bărbați și 
femei, tineri și vîrstnici 
—, cetățeni ai orașului Pe- 
trila și-au îndreptat ieri 
pașii spre clubul din loca
litate unde a avut loc o 
însuflețitoare adunare
populară. Au umplut pînă 
la refuz sala clubului — 
muncitori și muncitoare 
de la Fabrica de «mobilă, 
lucrători din unitățile co
merciale, din cele de m- 
vățămînt, sănătate si de 
cultură, elevi și alți multi 
tineri, cu toții animați de 
dorința și voința fierbinte 
de a aproba și a-și da din 
adîncul inimii adeziunea 
nețărmurită la Apelul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, la 

(Continuare în pag- ° ^~a‘
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Deplină adeziune față de noua și strălucita 
inițiativă de pace a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, a României socialiste
Vibrant ecou al chemării Humai pace, colaborare

(Urmare din pag. I)

noua și strălucita inițiati
vă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului.

Dînd expresie înălțătoa
relor simțăminte ce le 
poartă în suflet față de 
destinul omenirii, grav a- 
menințat de încordarea in
ternațională și de pericolul 
unui război termo-nuclear, 
întreaga asistență din sală 
scanda cuvinte scumpe tu
turor: „Ceaușescu — pace", 
„Dezarmare — pace și 
securitate", „NU războiu
lui și distrugerii nuclea
re !“. în această atmosferă 
puternic marcată de aspi
rațiile legitime ale celor 
prezenți de a-și face auzit 
glasul în apărarea păcii și 
dreptului la viață, a des-

Pronunțare fermă pentru 
libertate și dezarmare

(Urmare din pag. I)

cei peste 32 000 de locui
tori ai orașului. „Dorim 
cu cea mai fermă convin
gere, sublinia în cuvîntul 
său Ioan David, să se pu
nă capăt înarmării și spu
nem NU bombelor cu ne
utroni ; „Cuceririle tehni
cii — afirma pioniera 
Cristina Lăzăruț — să fie 
puse în folosul omenirii, a 
fericirii copilăriei noastre". 
Mihai Neștean miner șef 
de brigadă, spunea : „îm
preună cii ortacii, cu toți 
minerii de Ia Vulcan, spun 
un NU categoric războiu
lui". La rîndul său Ana

DEPĂȘIRI
Colectivul Atelierului de 

zonă C. F. R. Petroșani a 
încheiat luna octombrie cu 
însemnate rezultate în 
muncă. Planul de produc
ție a fost realizat în pro
porție de 109 la sută. A- 
ceeași realizare s-a obți
nut și în ceea ce privește 
productivitatea muncii. I- 
mobilizarea vagoanelor a 
fost redusă cu 50 la sută.

Răsoundem cititorilor
DUMITRU MARIOANE, 

Răscoala: Ne bucură fap
tul că ne-ați scris despre 
activitatea desfășurată de 
schimbul condus de mai
strul minier Alexandru 
Solly din sectorul I al 
I. M. Lonea unde lucrați 
și dumneavoastră. Artico
lul n-a putut vedea lumi
na tiparului din cauza u- 
nor lacune în documen
tare. Vă invităm la redac
ție să purtăm o scurtă 
discuție pe această temă. 
Bineînțeles, cînd aveți 
timp și dacă doriți.

IOAN CZOBOR, Petro
șani : De la Oficiul muni
cipal de poștă și teleco
municații ne-a informat că 
telefonul se montează după 
achitarea sumei de 270 lei. 
Or, dumneavoastră nu ați 
fost invitat să achitați a- 
ceastă sumă, deci telefonul 
montat în vecini nu era 
pentru dumneavoastră. Mo
mentan rețeaua existentă 
pe strada dumneavoastră 
nu are disponibilități de

la rațiune
chis adunarea Alexandru 
Printz, președintele comi
tetului orășenesc al 
O.D.IJ.S. în cuvîntul său, 
Mihai Pintea, președintele 
consiliului orășenesc al 
sindicatelor, a făcut apoi o 
largă și semnificativă su
bliniere a politicii de pace, 
înțelegere și colaborare în
tre toate popoarele lumii 
promovată consecvent în 
țara noastră, politică al 
cărei tenace promotor este 
conducătorul partidului și 
statului nostru. Intr-o uni
tate de voință, toți ceilalți 
participanți care au luat 
cuvîntul în cadrul adună
rii — Petru Șoșoi, secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid, medicul Gheorghe 
Drăghici, directorul spita
lului din localitate, Lucia

Angliei spunea: „Noi, ma
mele vrem pace, viață și 
dezarmare, vrem liniște de
plină pentru creșterea co
piilor noștri, asigurarea u- 
nui climat de viață sănă
tos și o copilărie fericită". 
Aceleași sentimente de 
protest împotriva războiu
lui și-au exprimat și Pe
tru Eana, Avram Vîrjan, 
Ștefan Pavlovschi și Iuli
an Filip. Pe fundalul a- 
cestei vibrante -adunări de 
adeziune la politica parti
dului și statului nostru, 
participants au ovaționat 
îndelung pentru pace, li
bertate, dezarmare,’ pentru 
o viață fericită.

DE PLAN
Printre ceiz care au con
tribuit la aceste frumoase 
rezultate se numără mai
strul Ion Straja, echipele 
de reparații conduse de 
Ion Iliuță, loan Godeanu, 
Nicolae Nenu precum și 
acelea ce asigură funcțio
narea ireproșabilă a l'rîne- 
lor condusă de Emerik 
Nagy.

linii telefonice așa că nu 
vi se poate satisface do
rința. Cererea fămîne în 
evidența Oficiului pînă la 
soluționarea ei. Deci mai 
aveți răbdare.

GHIZELA LUPA, Lonea: 
Nu ne îndoim că cele re
latate de dumneavoastră 
sînt reale, iar de la condu
cerea sectorului VII unde 
lucrează soțul dumnea
voastră am aflat că el este 
apreciat pentru modul 
conștiincios în care își face 
datoria. Cît privește re
partizarea unei locuințe 
corespunzătoaae pentru 
cele 7 persoane care com
pun familia dv. acest lu
cru se află atît în atenția 
comisiei de repartizare a 
locuințelor, a conducerii 
sectorului, a factorilor de 
răspundere de la mină. 
Sînteți trecuți pe tabelul 
de priorități și veți primi 
un apartament corespun
zător în primul bloc ce se 
va da în curînd în folo
sință.

Daniel, directoare coordo
natoare a școlilor din oraș, 
Speranța Popescu, preșe
dinta comitetului orășenesc 
al femeilor, Maria Tiță, 
muncitoare la fabrica de 
mobilă, Petru Szatmari, 
lucrător în comerț, loan 
Negreanu, locotentent-co- 
lonel în rezervă, pensio
nar, și loan Carvațchi, 
prim-secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.C. — 
au aprobat din suflet noua 
inițiativă românească de 
pace, întreaga politică in
ternă și externă a parti
dului și statului nostru, fă- 
cînd un solemn legămînt 
de a acționa fără preget, 
fără odihnă pentru salv
gardarea celui mai de preț 
bun al omenirii — PACEA.

ummmmnimmmm

(Urmare diD pag 0 de circulație, atit cu mij
loace mecanice cit și prm- 
tr-o participare mai activă 
a personalului întreprinderi
lor, instituțiilor, unităților 
comerciale, a cetățenilor și 
a lucrătorilor de la secto
rul de gospodărie comu
nală. De pe arterele cen
trale cu trafic intens, zăpa
da trebuie strinsă și tians- 
portată de urgență, iar pe

celelalte străzi strinsă și 
depusă pe zonele verzi, la 
murg.nea trotuarelor, în 
groaini. Nu este permisă 
împingerea zăpezii pe 
partea, carosabila, fapt ce 
ar îngreuna circulația auto
vehiculelor, implicînd toto
dată ridicarea ei din nou 
pe trotuar in cazul acțio
nării cu buldozere.

Datoria de a asigura

nnir

gospodărirea corespunzătoa- ■ 
re a orașului obligă atit j 
pe ediTi cît și pe fiecare ; 
locuitor să întreprindă toa- • 
te măsurile necesare și să ■ 
participe activ, ori de cite ; 
ori este nevoie — și in a- ; 
ceste ceasuri este nevoie I ; 
— la acți iile edilitare vi- ; 
zind de aata aceasta des- ; 
congestionarea tuturor ar- ; 
ferelor de circulație. "

vâ, și-au curâțat de zapa- 
dă porțiunile de trotuar din 
dreptul lor, facilitînd astfel 
desfășurarea normală a cir
culației pietonale.

Stratul existent dar mai 
ales continuarea căderilor 
de zăpadă impune intensi
ficarea acțiunilor pentru 
descongestionarea căilor

Pentru hranaI
i 8 noiembrie 1981. Zi 
i de repaus. In cadrul mă- 
i surilor de autoaprovizio- 
j nare a cantinelor miniere, 
î conducerea l.A.C.c... .J. 
; Petroșani a preconizat o 
j acțiune de recoltare și
■ transportare a recoltei de 
j la I.A.S. Dobra, C.A.P. 
i Gurasada și I.A.S. Sime- 
i ria. Potrivit organizării 
i plecarea urma să aibă 
: loc dimineața, ora 7 din 
î fața cantinei din Petrilai 
i La ora stabilită persona- 
i lui T.E.S.A., șefii can- 
i tinelor din Paroșeni și 
î Lonea. locatari ai cămi- 
î nului de nefamiliști din 
i Livezeni, în frunte cu 
i tovarășul Vilhelm Klei-
■ bel. directorul I.A.C.C.V.J. 
j Petroșani, erau gata de 
i drum cu șase autocami-

și înțelegere
La mina Uricani, peste 

200 de oameni ai muncii 
— mineri, muncitori cali
ficați, mecanici, maiștri, 
ingineri și tehnicieni -— au 
luat parte ieri la mitin
gul pentru pace organizat 
în cadrul acțiunilor poli
tice de amploare care pri
lejuiesc, în aceste zile, .ma
nifestarea voinței poporu
lui român de a susține po
litica partidului și statului 
în domeniul dezarmării. 
Mitingul a fost deschis de 
loan Stoi, președintele co
mitetului sindicatului pe 
întreprindere. Au luat apoi 
cuvîntul loan Geană, se
cretar adjunct al comite
tului de partid, ing. Ion 
Todea, șef de sector, mi
nerul Constantin Decebal, 
președintele organizației 
democrației și unității so
cialiste, Dumitru Cojocaru, 
secretarul comitetului
U.T.C., Paul Decebal. fre
zor, Ion Moraru, jurist, 
Gheorghe Luță, miner. Vor

Un grandios mjnifest pentru viață
Amplele manifestări de 

masă ale oamenilor mun
cii din întreaga țară, de
clanșate de Apelul pentru 
dezarmare și pace al Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste, s-au concre
tizat și în mitingurile de 
pace desfășurate în aceste 
zile în Valea Jiului. Astfel, 
ieri, minerii, maiștrii și 
cadrele inginerești de la 
mina Aninoasa s-au întru
nit pentru a da glas pre
țuirii lor față de înțeleap
tă politică a partidului, 
față de noua inițiativă de 
pace a secretarului general

minerilor
dane. Cît a fost ziua de 
mare s-a muncit cu siâor 
la recoltat varză albă și i 
roșie. Apoi recolta a tost 
încărcată în autocamioa
ne și din nou' la drum. 
Doar seara, aproape de 
ora 22, s-au reîntors cu 
camioanele Încărcate. E- 
rau 24 de tone — cea 
mai mare cantitate fiind 
varză albă.

...De atunci au trecut 
doar cîteva zile. în a- 
cest răstimp aproape în
treaga cantitate a fost 
pusă în butoaie la mu
rat. Și această cantitate, 
recoltată prin muncă vo
luntar patriotică, vine să 
întregească produsele în- 
silozate, menite celor 
ce 'muncesc în subteran.

D. CRIȘAN 

bitorii au exprimat adezi
unea față de Apelul 
F.D.U.S., față de strălucita 
inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
au dat glas hotărîrii între
gului colectiv al întreprin
derii de a acționa pentru 
întărirea economiei națio
nale, susținînd pe această 
cale politica externă a 
partidului și statului nos
tru, de pace și prietenie, 
de colaborare și înțelegere 
între toate națiunile lumii 
contemporane. „Nu dorim 
război, dorim să trăim în 
pace" — s-a desprins, su
gestiv, ideea care a stră
bătut in unanimitate luă
rile de cuvînt. în acest 
context, s-au făcut referiri 
la' faptul că numai în 
pace, în armonie și înțele
gere poate fi înfăptuită 
opera construcției socia
liste, numai acest climat 
asigură progresul și pros
peritatea popoarelor, și un 
viitor luminos copiilor de 
azi.

al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
României socialiste. în 
cuvinte simple, dar cople
șitoare in adevăr și respon
sabilitate față de destinul 
țării și planetei, minerul 
Ion Voicu, artificierul Flo
rian Finișeru, șeful de 
brigada Alexandru Gaboș, 
maiștrii minieri Miron Ră- 
doi și Marian iandu au 
înfierat, in numele ortaci
lor lor de muncă, irespon
sabila cursă a înarmărilor, 
promovată de unele cer
curi militariste internațio
nale, subliniind că ’Apelul

Punte
către
pace

Ioan VASIU

Mărețe trepte, fără de
. popas,

noi am urcat spre piscul
CC ne cere,

spre steaua ce ne
cheamă cu putere

dînd fericirii noastre
veșnic glas.

Azi țara pare’ limpede
izvor

de frumuseți și de
străluminare.

o punte către PACE,
vis ți soare

între, trecut, prezent
șl viitor !

F.D.U.S., gradios manifest 
al păcii planetare, cheamă 
popoarele lumii la acțiune 
energică împotriva înarmă
rii de orice fel, pentru a- 
părarea drepturilor funda
mentale ale umanității. An- 
gajîndu-se să scoată la 
lumină cît mai mult căr
bune, minerii Aninoasei 
sînt hotărîți să contribuie 
la edificarea și apărarea 
societății noastre Sîfc’ialiste, 
continuînd astfel tradiția 
revoluționară a acestui 
vrednic și neînfricat deta
șament al clasei muncitoa
re românești.



JOI, 12 NOIEMBRIE 1981 Steagul roșu 3

„Fără îndoială că ceea ce s-a realizat con
stituie un lucru deosebit de bun, demonstrea
ză forța și capacitatea minerilor, a industriei 
constructoare de mașini de a. realiza mecaniza
rea necesară desfășurării unei producții mo
derne, pe baza unei tehnici avansate.

★
Trebuie să ne propunem să devansăm pla

nul de mecanizare pentru a putea, pe această 
bază, să realizăm o devansare a planului de 
cărbune".

NICOLAE CEAUȘESCU

Azi despre: valorificarea susținerilor 
complexe realizate în Valea Jiului

Ca o necesară mate
rializare a programului 
unitar de mecanizare 
a mineritului din ba
zin, ca o reflectare o- 
bieclivă a potențialu
lui tehnic propriu al 
Văii Jiului, in mai pu
țin de cinci ani, între
prinderile miniere au 
fost înzestrate cu nu
meroase susțineri me
canizate de abataj — 
asimilate, fabricate și 
puse în funcțiune cu 
succes în Vale. In aba
tajele minelor Petrila 
și Lupani, la Livezeni 
sau Lonea, pretutindeni 
unde programele de in
troducere și de lucru au 
fost temeinic concepute 
și aplicate, condițiile 
tehnico-materiale șt de 
pregătire profesională 
asigurate, noile tehno
logii de susținere ro
mânești au condus la 
creșterea producției fi
zice și concentrarea ei 
în abataje de mare ca
pacitate, au determinat 
acel necesar salt cali
tativ — sporirea pro
ductivității muncii, e- 
xigența numărul unu a 
etapei actuale de dez
voltare a mineritului.

Q experiență

La temelia succesului
Creativitatea și hărnicia

în afirmarea țelului pre
cizat în deschiderea pa
ginii, I. M. Lupeni ne ofe
ră o bogată experiență, a- 
vînd ca temelie vrednicia, 
competența și răspunderea 
cu care acționează și în a- 
ceastă direcție cel mai pu
ternic colectiv minier al 
Văii. La ora actuală, func
ționează aici — unde au 
fost, de fapt, omologate în 
exploatare — cinci comple
xe de tip SMA fabricate la 
I. U. M. Petroșani, prepon
derent susțineri SMA-2. 
Rezultatele obținute în va
lorificarea acestor utilaje 
complexe situează cu certi
tudine Lupeniul pe primul 
loc în bazin. Din datele la 
îndemînă rezultă că în pri
mele zece luni ale acestui 
an a fost extrasă cu sus
țineri mecanizate de aba
taj românești o producție 
de cărbune de aproape o 
jumătate de milion de 
tone ! Producțiile medii lu
nare au depășii constant 
10 000 tone de cărbune pe 
abataj, cu vîrfuri de peste

16 000 tone/lună ; cel mai 
recent „vîrf“ : 16 245 tone, 
în luna octombrie, extrase 
în abatajul din stratul 3, 
sectorul III, dotat cu com
plex mecanizat, susținere 
SMA-2, în care lucrează 
brigada condusă de Mihai 
Blaga. Complexul mecani-

I.M. Lupeni
zat funcționează de șase 
luni, perioadă în care din 
abataj s-au extras peste 
66 000 tone de cărbune, cu 
o productivitate medie ob
ținută de peste 11,5 tone 
pe post — fără ca aceasta 
să constituie cea mai ri
dicată medie de producti
vitate realizată în abataje 
dotate cu SMA-2. Astfel, 
în primele nouă luni ale 
anului, brigada condusă de 
Pavel Bujor, maistru elec
tromecanic, a realizat în 
stratul 5, sectorul VI al 
minei, o producție de 
119 790 de tone, cu o pro

ductivitate medie a mun
cii de 13,55 tone pe post, 
în stratul 15, același sec
tor, brigada condusă de 
Marin Ionescu a extras în 
mai puțin de 7 luni, de 
cînd exploatează un nou 
panou, aproape 78 000 de 
tone, cu o productivitate 
de 12,8 tone pe post. Cu 
același complex, în pano
uri diferite, producția ex
trasă de la începutul anu
lui depășește 110 000 de 

tone, deși s-au efectuat 
două remontări. De preci
zat că, atît la sectorul III 
cît și la sectorul VI, com
plexele SMA care se află 
în remontare au fost su
puse unor modernizări efec
tuate în camere speciale din 
subteran, cu scopul evident 
de a îmbunătăți continuu 
parametrii utilajelor, de a 
reduce efortul fizic șl a 
spori astfel productivitatea 
muncii care se realizează.

Ing. Anton HOFFMAN

reprezintă, azi, o trăsăturăTehnologiile moderne, gradul înalt al mecanizării operațiilor din abataj 
definitorie a mineritului din Valea Jiului.

O necesitate
Ritm susținut ia

introducere si montare
La mina Livezeni, 

ora actuală se află 
stadiu de introducere 
subteran, la sectorul

galeriei de bază 
nul de atac am 
un „minilac de

la 
în 
în
II, lare". Apă multă 

în vederea dotării abata
jului fontal 6 607, panoul 
2, stratul 5, blocul 6 A, 
un complex SMA-2. A- 

• cest complex era prevăzut 
să fie intro
dus în trimes
trul III -al 
acestui an, 
insă lucrarea 
a fost amî- 
nată pentru trimestrul 
IV. Și, cum trimestrul IV 
vine din octombrie pînă 
la sfîrșitul lui 
brie, iată-ne, în 
brie, urmărind stadiul lu
crărilor de introducere a 
acestui complex de mare 
capacitate. Trecem peste 
faptul că, lunar, pentru 
acest complex se plătesc 
amortismente în valoare 
estimativă de 800 000 lei, 
aceasta constituind 
unei alte analize.

Așadar, ce s-a 
prins pentru introducerea 
complexului. La fața lo
cului, pe orizontul 
am stat de 
maistrul Ion 
care ne-a spus : 
ria de bază s-a 
linie ferată. între orizon
tul 475 și galeria 
bază s-a amenajat 
plan înclinat. Secțiile se 
aduc la 
pe plan 
vederea 
trebuie 
trolii de 
mează ca toată porțiunea, 
inclusiv galeria de cap 
să fie planate14. într-ade- 
văr, introducerea a ne
cesitat multe lucrări de 
amenajare, 50—60 m pla
nul înclinat, 
galeriilor de 
bază, dar, după părerea 
noastră mai sînt încă 
multe de făcut. Vor tre
bui evacuate tuburile de 
aeraj, executată camera 
de montaj, datorită repe
tatelor presionări, unele 
porțiuni trebuiesc rear- 
mate. Ba, la intersecția

cu pla- 
găsit și 
acumu- 

care aș- 
să por- 
care se

tepta pe cineva 
nească o pompă 
află instalată și care, pro
babil, odată a funcționat. 
Dar, după cum arăta la 

data vizitei 
noastre (3

I.M. Livezeni “"S’

decem- 
noiem-

tema

între-

475, 
vorbă cu 
Poroșniuc, 

: „în gale- 
montat

de 
un

475 și se „trag* 
pînă la bază. în 
acestei lucrări 

introduse două 
mare putere. Ur-

executarea 
cap și de

no. 
nu 
să 
?ă 
in

credem 
mai era 

stare de funcționare.
Ultimul termen stabilit 

pentru introducerea c< -n_ 
plexului este luna decem
brie. Dar secțiile erau 
încă, așezate frumos, la 
suprafață, lîngă puțul 
auxiliar Est. Ca de a' 'el 
și cele două motoare, le 
mare putere pentru tro- 
1IL Deci, după cum s 
lucrurile, entuziasmul 
optimismul nu sînt 
juns. La ieșirea din s 
teran, directorul întreț 
derii. ing. loan Ciu 
ne-a declarat : „Corni 
xul va fi introdus în 
decembrie. Și va fu 
na. Am stabilit un 
concret de acțiune, ■ 
nat, care, realizat con. 
prevederilor, ne va 
mite să dăm cărbun 
panoul 2, 
stratul 5“.

Față de 
rație, care
pările conducerii 
pentru introducerea 
noi tehnologii de exp. 
tare și folosirea lo: 
capacitate, nutrim s, 
ranța că în luna de. 
brie, vom consemna 
mina Livezeni că din 
batajul 6 607 se extr, 
cărbune.

abatajul 6

această d 
denotă pre 

m
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Mircea BUJORESCU

In dotarea I. M. Petrila 
se află în prezent 8 com
plexe de susținere mecani
zată. Din acestea, după 
cum am aflat de la ing. 
Troian Jurca, șeful compar
timentului tehnic al între
prinderii, se află în funcți
une doar două, la sectorul 
IV. Trei complexe mecani
zate românești de tipul 
SSP 240, sînt scoase la su
prafață de mai mult timp. 
Unul nu a mai fost utili
zat din anul 1979, iar ce
lelalte două zac nefolosite 
din anul trecut. La sectorul 
IV, în blocul 2, stratul 3, 
funcționează cu rezultate 
destul de bune un complex 
mecanizat de tipul SMA-2. 
Din luna februarie a aces
tui an, de cînd a fost pus 
în funcțiune în dotarea bri
găzii de mineri condusă de 
Mihai Gavrilă, s-au obținut 
randamente medii mai 
mari decît cele prevăzute. 
Față de 7,2 tone de căr
bune pe post cît sînt pre
văzute în plan, minerii din 
brigada lui Mihai Gavrilă

Un imperativ
Folosirea eficientă a modernelor utilaje

obțin lună de lună produc
tivități de 8-10 tone pe 
post. Tot în cadrul sectoru
lui IV s-a terminat de cu- 
rînd montarea celui a'e-al 
doilea complex mecanizat. 
Prin amenajarea unor sui
toare la extremitățile peri
metrului exploatabil din 
sectorul IV, s-au creat con
diții tehnice pentru scurta
rea duratei de echipare și 
dezechipare a abatajelor 
mecanizate. Complexele nu 
mai sînt trimise la supra
față pentru revizii și re
parații. Reparațiile se 
fac în subteran. Din trei 
complexe mecanizate, două 
se mențin permanent in 
funcțiune, iar unul se revi
zuiește. „in actualele con
diții — ne informează ing. 
Iosif Drumuș, șeful secto

rului IV — montarea com
plexului și echiparea com
pletă a abatajului se vor 
putea face în cel mult 15 
zile, față de 25—30 zile cît 
durau aceste lucrări pînă 
nu demult".

Sectorul IV 
a acumulat de 
la începutul a- 
nului un mi
nus de peste 
17 000 tone 
de cărbune față de sarcina 
de plan. In luna octombrie, 
datorită, printre altele, și 
duratei destul de lungi de 
montare a complexului me
canizat, s-au înregistrat 
2 435 tone de cărbune mai 
puțin decît sarcina de plan. 
Prin punerea în funcțiune 
a celui de-al doilea aba
taj cu susținere mecanizată 
sînt create condiții pentru 

I. M. Petri a

a recupera din minusul la 
producția de cărbune. In 
cadrul sectorului sînt oa
meni de nădejde, harnici, 
care dovedesc prin fapte 
că iși cunosc bine mese
ria și sînt hotărîți să facă 

totul pentru 
realizarea e- 
xemplară a 
sarcinilor de 
plan. Dintre 
zecile de nu

me ale acestora, șe
ful de sector a ți
nut să fie menționate în
deosebi cele ale minerilor 
Nicolae Boboc, Gheorghe 
Bobocioiu, loan Șipoș, Ște
fan Codreanu, Constantin 
Vasile, Dumitru Panțucu.

Pentru anul 1981,'la I. M. 
Petrila s-a prevăzut ca 10 
la sută din producție să 
fie realizată în abataje do

tate cu complexe mecani
zate. Dar datorită ineficien
tei utilizării acestora, pro
ducția medie realizată pe 
9 luni este de 4,6 la sută. 
In plus, trebuie spus că 
numai pentru cele trei com
plexe SSP 240 se cheltuiesc 
anual 3.3 milioane lei, re- 
prezentînd amortismente. A- 
flăm de la Eustațiu Lungu, 
contab'ilul șef al întreprin
derii că „pe 9 luni din 1981, 
I. M. Petrila are pierderi 
de 27 milioane lei față de 
beneficiile planificate". Evi
dent că o bună parte a 
acestora ar putea fi dimi
nuate prin folosirea jnai 
judicioasă a complexelor 
mecanizate. Deși nu mai 
sînt folosite de mai bine de 
doi ani de zile, complexele 
SSP 240 se mai află în 
„dotare" pînă în 1984, 

cînd... vor fi casate. Cui fo
losesc cheltuielile suplimen
tare, de amortizare pen. ii 
utilaje scoase la fier vec.. i 

Pentru onul 1982, cun s- 
cînd bine condițiile c.n- 
crete de zăcămînt din suci
tul 3, unde urmează să e 
introduse complexe rotnj- 
nești, ing. Iosif Drumuș a 
propus in nenumărate . r- 
duri să fie achiziționat un 
complex de tipul SMS. _u 
care se pot obține proauc- 
tivități mult mai ridicate 
decît cele din prezent. Dar 
propunerile n-au fost băga
te în seamă... In condițiile 
în care ponderea producției 
extrasă cu utilaje comple
xe de mare productivitate 
va spori, se Impune o p. '- 
ocupare corespunzătce. o, 
din partea conducerii ini 
prinderii, a compartimer i- 
jui de specialitate de la 
C.M.V.J., pentru mai buna 
utilizare a complexelor, 
pentru achiziționarea oce- 
lor utilaje care și-au -do
vedit eficiența în practică.

■V. S. FENEȘANU

http://WWW.JII
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Prezențe românești
WASHINGTON 11 (A- 

gerpres). — Cu prilejul 
vizitei pe care o întreprin
de în ,-Statele Unite, Ion 
Avram, ministrul industri
ei construcțiilor de mașini, 
a avut întîlnlri de. lucru 
cu M. Baldrige, secretar 
pentru comerț, cu L. Eagle- 
burger, asistent al secreta
rului de stat pentru Euro
pa, precum și cu reprezen
tanți ai Băncii Americane 
de Export Import și ai O- 
ficiului reprezentantului 
special al președintelui 
S.U-A. pentru comerțul in. 
ternațional.

A fost exprimată dorin
ța de dezvoltare pe multi
ple planuri a relațiilor din
tre cele două țări, pe baza 
înțelegerilor la nivel înalt 
existente. Au fost exami
nate posibilitățile existente 
șl măsurile necesare pen
tru extinderea în continu
are a schimburilor eco
nomice și comerciale, pre
cum șl cooperării româno- 
amencane în producție.

TRIPOLI 11 (Agerpres). 
— Cu prilejul vizitei ofi
ciale efectuate in Jamahi- 
ria Arabă Libiana Popu
lară Socialistă de șeful De
partamentului pentru con
strucții în străinătate, Ion 
Stănescu, au fost încheiate 
două noi acorduri de co
operare româno-libiene. 
Documentele — Acordul 
de cooperare în domeniul 
construcțiilor între cele 
două țări și Acordul de 
cooperare tehnică între 
Comitetul Popoular Gene
ral pentru locuințe al Ja- 
mahiriei Libiene și Depar
tamentul pentru construc
ții în străinătate din Româ
nia — prevăd extinderea 
activității de cooperare în 
domeniul construcțiilor, 
participarea întreprinderi
lor românești la realizarea 
unor obiective din cadrul 
programului de dezvoltare 
economică și socială a Ja- 
mahiriei Libiene. România 
va asigura, totodată, prin 
specialiștii săi, asistența 
tehnică necesară.

i 
i

Popoarele lumii vor:
PACE-LIBERTATE-COLABORARE

Tipografia Petroșani
cu sediul in strada Nicolae Bălccscu, nr. 2, 

încadrează urgent:
UN FOCHIST pentru centrala termică. 
Retribuția conform legislației in vigoare.

AGENȚIA PAP Infor
mează că R. P. Polonă a 
cerut să I se reînnoiască 
calitatea de membră a 
Fondului Monetar Interna
țional și a Băncii Interna- 
iionale pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare. Agenția 
precizează că Polonia a fă
cut parte dintre membrii 
fondatori ai FMI, dar din 
1950 a încetat să mai facă 
parte din această organi
zație.

INTR-O CONFERINȚA 
de presă organizată la Ciu
dad de Mexico, Arnoldo 
Martinez Verdugo, candida

tul Partidului Socialist U- 
nificat din Mexic (PSUM) 
pentru alegerile preziden
țiale de anul viitor, a de
clarat că programul elec
toral al partidului înscrie 
cu prioritate necesitatea 
ca Mexicul să desfășoare 
o activitate mai susținută 
pentru asigurarea păcii în 
lume și în favoarea acțiu
nilor de oprire a cursei 
înarmărilor.

IN REPUBLICA ARA
BA SIRIANA s-au desfă
șurat, în zilele de 9 și 10 
noiembrie, alegeri parla
mentare. Peste patru mili
oane de alegători au fost 
chemați în fața urnelor 
pentru a-i desemna pe vi
itorii membri ai Con
siliului Poporului, forul 
legislativ suprem al țării.

BONN 11 (Agerpres). — 
Președintele fracțiunii par
lamentare a Partidului Li
ber Democrat Wolfgang 
Mischnick, a declarat că 
partidul său — partenerul 
din coaliția guvernamenta
lă al Partidului Social 
Democrat, dorește transfor
marea sistemului de blo
curi militare din Est și 
din Vest într-un sistem 
de pace general-european, 
transmite agenția DPA.

într-o declarație, Misch
nick a subliniat că PLD 
aspiră ca, în perspectivă, 
pacea să fie garantată în 
Europa printr-o colaborare 
care să depășească grani
țele blocurilor militare, 
prin realizarea treptată de 
acorduri de securitate eu
ropene, prin măsuri de 
dezarmare echilibrate.

■A’

WASHINGTON 11 (A-
gerpres). — Ziarul „Wa
shington Post" remarcă 
faptul că, în ultimul timp, 
în S.U.A. o intensificare 
a activităților care au ca 
scop preîntîmpînarea fo
losirii armei nucleare. Se 
precizează că peste 200 de 
grupuri au prezentat orga
nelor de resort -americane 
rezoluții în care se cere 
preîntîmpînarea unui răz
boi nuclear. Săptămîna tre
cută — notează, de aseme
nea, ziarul — o prelegere 
despre ororile unui eventu
al război nuclear a atras, 
la Los Angeles, mii de 
oameni. Totodată, la circa 
130 centre universitare din 
S.U.A. au loc campanii de 
explicare a consecințelor 
unui eventual conflict nu
clear.

HAVANA 11 (Agerpres). 
Luis Lopez Alvarez, direc
torul Oficiului regional al 
UNESCO pentru America 
Latină, a declarat, într-un 
interviu acordat ziarului 
cubanez „Granma", că este 
necesar ca omenirea să 
fie ferită de pericolul ți
nui nou război mondial. El 
a arătat că pacea reprezin
tă o preocupare constantă 
a UNESCO, organizație 
care’se pronunță împotri
va războiului și a cursei 
înarmărilor.

■Ar

WASHINGTON 11 (A-
gerpres). — în cadrul dez
baterilor Comisiei pentru 
relații externe a Senatului 
american, prof. John Gei
ger, care a luat cuvîntul 
în numele organizației 
„Medicii în lupta pentru 
responsabilitate socială", a 
subliniat că un război nu
clear ar aduce prejudicii 
incomensurabile întregii o- 
meniri. Din punct de ve
dere medical, a precizat 
vorbitorul, războiul nucle
ar poate fi comparat cu 
o boală ftravă care nu poa
te fi vindecată, existînd o 
singură soluție profilactică 
— preîntîmpinarea lui.

Sîntem îngrijorați, a a- 
rătat profesorul american, 
că se Vehiculează ideea u- 
nui conflict nuclear „limi
tat". Aceasta este o afir
mație nerealistă și nu poa
te fi argumentată științific. 
Orice război nuclear „limi
tat" va duce la escaladarea 
sa și la o catastrofă nu
cleară generală.

*

filme

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Un șerif ex
traterestru ; Republica : 
Love story pe ring ; 
Unirea: în spatele ușii 
de sticlă.

PETRI LA : Alergăto
rul.

LONEA : Gornistul.
ANINOASA : Ca ato

mii marcați.

VULCAN — Luceafă
rul : Cîinele electronic; 
Muncitoresc : Norma
Rae.

LUPENI — Cultural : 
Cîinele.

URICANI : Detecti
vul, I—II.

T\
9,00 Teleșcoală.

11,00 Roman foileton : 
„Vintul speranței".

11,50 Vatră folclorică. 
Popas în obcinele 
Bucovinei.

12,15 Forum politico- 
ideologic.

12,40 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,00 Reportaj pe glob; 

Zimbabwe.
17.20 Viața culturală.
18,35 Desene animate: 

Povestiri din Pă
durea verde.

19,00 Telejurnal.
19.30 Actualitatea eco

nomică.
19,45 Practic, util, gos

podăresc.
19,50 Ora tineretului.
20.30 Originea omului

— serial științific.
21.20 Luptăm pentru pa

cea lumii — emi

siune de cîntece și 
versuri.

21,30 Pentru dezarmare 
și pace — o nouă 
și strălucită iniți
ativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

a României socia
liste.

21,50 Din muzica și 
dansurile popoare
lor.

22,15 Telejurnal. )

ț

Mica publicitate
COLECTIVUL magazinu

lui 38 Electrice Petrila, u- 
rează tovarășei Maria Du
minică un călduros „La 
mulți anii". Ob7>

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cardos 
Ioan, eliberată de I. M. 
Paroseni. Se declară nulă, 

(1 074)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Balint 
Floarea, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.

(1 075)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Turla 
Vasile, eliberată de T.C.H. 
Lupeni. Se declară nulă.

(1 076)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Trifan 
Nicolae, eliberată de I. M. 
Petrila. Se declară nulă.

(1 077)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Huhu 
loan, eliberată de I. M. Pa- 
roșeni. Se declară nulă.

(1 078)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mocian 
Ioan, eliberată de I. M. 
Paroseni. Se declară nulă.

(1 079)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nylas 
loan, eliberată de I. M. A- 
ninoasa. Se declară nulă.

. (1 080)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bîznă 
Nicu, eliberată de I. M. Pa- 
roșeni. Se declară nulă.

(mp)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Spăta- 
riu Maria, eliberată de 
I. M. Lupeni. Se declară 
nulă. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe v Ițele Coto- 
rogea 'Gheorghe, eliberată 
de I. M. Lupeni. Se de
clară nulă. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dîrlea 
Constantin, eliberată de 
I. M. Lupeni. Se declară 
nulă. (mp)

Predînd sticlele și borcanele goale maga
zinelor alimentare și de legume-fructe

@ la schimb
® contra marfă
9 sau numerar 

contribuiți la reintroducerea in circuitul eco
nomic a unor însemnate resurse materiale.

întreprinderea de rețele 
și instalații de distribuire 

a gazelor naturala—Tîrgu Mureș, 
Regionala Alba Irilia,

Sector Deva
încadrează de urgență : 

muncitori calificați în meseriile de :
— instalatori gaze și sanitari

— lăcătuși mecanici

— sudori electrici și autegen (
muncitori necalificați, care vor putea fi

calificați pe viitor în meseriile de instalatori 
gaz metan.

încadrările se fac pentru Valea Jiului în 
zona Vulcan — Paroseni — Lupeni — Bărbă- 
teni — Uricani.

De preferat cu domiciliul stabil în loca
litățile amintite mai sus.

Informații se primesc de la sector gaz 
Deva, telefon 15522 sau 12177, avînd a- 
dresa : Deva, strada E. Gojdu nr. 85.

Cooperativa de consum Hațeg
prin agenții achizitori din zona Valea Jiului 
achiziționează de la gospodăriile populației și 
alte unități deținătoare — cai reformă, iepuri 
de casă, miere de albine și fin, în cantinăți 
nelimitate.

Recepția de cai va avea loc în ziua de 20 
noiembrie 1981, orele 11—17, la centrele de 
preluare din Bănița, Petroșani, Vulcan, Lupeni, 
Uricani la bazele I.R.I.C.

Deținătorii de cai vor avea acte de proprie
tate și certificat de maleinare.

Relații suplimentare se pot obține la 
U. J. C. C. Deva, biroul achiziții — telefon 
14530 sau Cooperativa de consum Hațeg, tele
fon 70013.

Grup șantiare montaj cazana 
„Vuican“ București

cu sediul in București, Calea 13 Septembrie, 
nr. 168—184, sector 5, telefon 812040714 sau 
317517, încadrează pentru lucrările din țară 
și străinătate următoarele categorii de personal 

din toată țara :

— SUDORI ELECTRICI ȘI AUTOGENI, au
torizați sau neautorizați

— ZIDARI ȘAMOTORI
— IZOLATORI TERMICI
— TINICHIGII
— FOCIIIȘTI — categoriile III—VI
— •LĂCĂTUȘI MONTATORI piuă la cate

goria IV.
Se Iutreâză regim de 10 ore în acord global 

și simplu.
Se asigură de lucru în județele de domici

liu sau învecinate.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA , Petroșani, str. Nicolae Bălcescu - 2. telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu -2.


