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CALiTATEA CĂRBUNELUi

Cenușa" să fie reținută pe vatra 
nu trimisă la preparațieabatajului, i

întreprinderea minie
ră Uricani a început a- 
cest an cu rezultate bune, 
tonele de cărbune cocsi- 
ficabil extras suplimen
tar în prima parte a a- 
cestei luni oglindesc pre- 
o. upărilc întregului colec
tiv de creștere a ex
tracției. Alături de a- 
ceste preocupării pen
tru creșterea producției, 
în atenția colectivului stă 
în permanență jmbunătă- ■ 

calității cărbunelui, 
fiind că orice ra
ia calitate atrage 

penalizări. Cauzele 
au generat în anul 

trecut penalizări, 
14 909 de tone) au 
analizate cu multă 
pundore de către

(peste 
fost 
răs- 
con- 

^Jucerea minei și au fost

stabilite ntăs'uri concrete 
menite să îmbunătățească 
calitatea cărbunelui ex
tras in acest an. Dintre 
aceste măsuri stabilite, 
amintim : maiștrii minieri 
vor fi retribuiți în func
ție de indicatorul de ca
litate realizat la cărbu
nele extras ; sectorul de 
transport va asigura pla
sarea a 12 posturi pe zi 
în permanență la banda 
de claubaj, in abatajele 
cameră sterilul ales din 
cărbune se va depozita pe 
vatră după care se re
cepționează și se treci1 în 
fișă, la abatajele frontale 
cu susținere mecanizată 
și individuală in porție 
nile unde acoperișul 
friabil se urmărește 
banda jarea

- - »
corespunzător pentru evi
tarea căderilor de steril, 
urmărirea calității se va 
face pe. faze tehnologice 
cu răspunderi concrete. 
„Aceste măsuri — ne 
nea inginerul loan 
serman. 
junei al 
fost stabilite 
hîrtie. ele au 
prindă viață, 
nieii de pe 
fost încunoștinlați că 
tribuția lor 
ție di 
rea li z 
brigăzi lt" 
în abatajele camera și 
frontale au fost st.ibibte

spll- 
Res-

directorul 
minei, nu 

numai 
început să 

maiștrii mi- 
l’.imhuri au 

le
va li în func- 

indiccle de calitate 
at. De asemenea, la 

are lucrează

Gheorghe BOȚEA

nocturn 
Petroșani.

N. ȘTEFAN

Pentru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor suplimentare

O După două zile trecute din această lună, între
prinderile miniere Vulcan, Paroșeni și Uricani. rapor
tau depășirea sarcinilor planificate pentru perioada 
amintită eu peste 1 300 tone de cărbune. Cea mai 
mare producție extrasă suplimentar în cele două 
le am-ntite au înregistrat minerii de la Vulcan, cu 
plus de pește 900 tone 
de la Paroșeni cu un 
cărbune.

In toate localității 
Văii Jlulu' continuă

Recensătnîntul 
animalelor

de la I.M. Lenea și-au 
pentru prima < 

est an sarcina 
lari. obținind un plus 

120 de tone. Cea mai 
■ depășire de pian a

i au
ii de
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Acțiune de însemnătate 
deosebită pentru dezvolta
rea zootehniei, țării noas
tre, pentru fundamentarea 
măsurilor avind drept sp>p 
înfăptuirea programelor de 
autoaprovizionare teritori
ală a populației cu bunuri 
agroatimentare, REC'FN- 

SAMINTUL ANIMALELOR 
continuă în toate localită
țile Văii Jiului.

CETĂȚENI!
Sprijiniți echipele de re- 

censămînt care vă vizitea
ză la domiciliu, declarin- 
du-le cu exactitate anima
lele posedate, înlesnindu-le 
numărarea și înregistrarea

Diși formată în tota
litate din tineri, brigada 
condusă de Dumitru 1 
Tîrlea constituie echipa 
de întreținere electro
mecanică a sectorului

- VII de la ’.M. Petrila, 
mult apreciată pentru 
calitatea lucrărilor de I * 'revizii și reparații exe
cutate. In imagine bri
gadierul alături de or
tacii Dumitru Lăzărcsc, 
Constantin Niea, Fran
chise Huron, Ion Ștefan, 
Cornel Preda și Ion Mi- 
hanța.

Foto : Șt. NEMECSEK

’C<e,:inuare in pag. a 2-a

„SĂ MUNCIM Șl SĂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIS I"

Seva de lumină 
a patriei

Rar se întimplă ca 
cineva să-și încu
nuneze anii de

munt■<;. .și nu puțini la
număr, cu atîtea jubile- 
uri concomitente — un 
sfert ile veac în subtera
nul sectorului IV al mi
nei Lupeni, nunta de ar
gint alături de tovarășa 
sa de viață, două dece
nii de cînd a fost primit 
în rîndurile comuniștilor.

— De satisfacții au 
parte, subliniază maistrul 
minier Petre Constantin, 
Erou al muncii socialis
te, fiindcă despre el este

țic țelul in viață Unii »e 
mai alintau in jocurile 
copilăriei cind eu eram 
ucenic tlmptor la un pa
tron, care a și dat fali
ment. La început am 
muncit doar ca î-mi fac 
o situație, apoi a interve
nit factorul conștiință, 
care mi-a impus să fiu 
întotdeauna printre cei 
mai buni. Viața, alături 
de ortacii mei, a fost o 
școală uneori dură, dar 
plină de învățăminte. Mă 
bucur că am ăbsolvit-o 
cu felicitări.

ion VULPE
vorba, numai cei care-și
urmăresc eu multă ambi- (Cont, in pagina a 3-a)

JUDECATA MUNCITOREASCĂ
La I. M. Paroșeni

Unde ați pierdut 
„pofta de lucru 3“

Mina Paroșeni și-a de
pășit sarcinile de plan 
ale lunii ianuarie 1982 cu 
peste 2'HO tone de căr 
bune. Piu ml era, desi
gur, mult mai mare dacă 
in aceeași lună nu se 
înregistrau circa 500 de 
absențe nemotivate.

Inițiativa șefilor de bri
gadă, a comitetului de 
partid și conducerii minei 
a avut loc marți, 2 fe
bruarie, la ieșirea din 
schimbul 1, „Judecata 
muncitorească". Au fost 
chemați să dea. socoteală 
pentru indisciplină, . pen

tru faptele lt>r - reproba 
bih" 89 de oameni. Con
semnam. succint, din „mo
tivele" aduse de ei in a- 
părare. motive pentru 
care au fost — asa cum 
ne-am convins la fața lo
cului — aspru criticați 
de ortaci.

„Am avut ceva... pro
bleme" (Viorel Costina, 
măsurător de gaze. om 
în virstă de 50 de ani). 
„Fac nemotivăte din cauza 
băuturii" (R. Karacsony,

Constantin GRAI RE
(Cont. în pag. a 3-a)

Ad linuri genetale a*e 
reprezentanților oamenilor muncii

Preparatorii pot valorifica 
superior masa minieră

ț Acționîn i mai bine pen
tru creșterea gradului de 
valorificare_ a masei com
bustibile’din ’ cărbunele 
brirt, preparatorii au sporit 
in anul 1981 recuperarea 
globală cu 4,2 procente ; 
au fost depășite sarcinile 
la producția fizică netă cu 
li 902 tone, obținîndu-sc 
depășiri la mixte cu 314 913 
tone, fa huilă energetică 
eu 91 451 de tone, la pro
ducția de brichete cu 
25 9U7 teme, li’TÎndu-se su
plimentar o cantitate de 
150 89u de tone turte pro
venite de la stațiile de 
filtre presă. Dezbaterile 
din cadrul adunării, refe
ririle concrete au pus în 
evidență noi rezerve uma
ne și materiale pentru a 
răspunde mai bine noilor 
exigențe pe care Ic ridică 
el de-al doilea an al cin
ic.Oului. sarcini față de 

care colecții ui. in arm! tre
cut, a înregișlrat restanțe 
însemnau". l .-diiatorul hu
ilă spălată pentru cocs nu ' 
a fost realizat cu 275 899

______________________

tone, iar huilă pentru șe- 
rnieocs cu 193 304 tone. Ur
marea acestor nerealizări, 
nerespectarea contractelor 

economice cu principalii 
beneficiari. Referindu-se la 
cauzele nerealizării huilei 
spălate- pentru cocs și se- 
nticocs. participant! i la 
discuții Ion Rădoescu, Chi- 
gore Bălăceau ij. Mircea 
llroștea și Emilian Doboș 
arătau că pe lingă înrău
tățirea calității eă’budebii 
nu s-a primit de la uni
tățile'miniere nici cantita
tea de 708 739 tone huilă 
brută, dar au criticai și 
aspectul slăbirii disciplinei 
tehnologice în instalațiile 
de p.reparare în unele peri
oade, cînd nu s-au Urmă
rit îndeaproape parametrii 
de lucru ai mașinilor de 
concentrare, realizîndu-se 
randamente cu mult sub 
nivelul posibilităților.

Teodor ARVTNTE

•Continuare in pag. a 2-a
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• Exigența să-și pună amprenta asupra între
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Adunări generale ale reprezentanților oamenilor muncii
Exigența să-și pună amprenta asupra 

întregii activități
- Analiza, pe bază de bi
lanț a activității de pro
ducție desfășurată în anul 
trecut de colectivul I. F. A. 
Vîscoza Lupeni a scos în 
evidență o situație îngrijo
rătoare. Principalii indica
tori ai activității economi- 
co-financiare n-au fost re
alizați. Față de sarcina 
de plan s-a înregistrat un 
minus de 9,2 milioane lei 
la producția-netă și de 796 
tone de fire tip „vîscoza" 
la producția fizică. Cheltu
ielile la 1000 lei produc
ție marfă au fost depășite 
cu 24,7 lei, fapt care a ge
nerat dificultăți sporite în 
activitatea financiară a în
treprinderii. Cu toate aces
tea, datorită intervenției 

, hotărîte a conducerii între
prinderii. materializată în 
întreruperea ciclului de 
producție timp de două 
săptămîni în luna noiem
brie a anului trecut, pen
tru efectuarea unor repa
rații capitale și revizii pe 
fluxul tehnologic, produc
ția fabricii a cunoscut un 
adevărat reviriment. Cali
tatea firelor s-a îmbunătă
țit, sporind ponderea celor 

^de categoria A -ț- B, jar la

finisajul textil s-a redus clusiv cele stabilite cu pri- 
considerabil, comparativ vire la calitatea 

cu perioada anterioară, " ”
cantitatea de deșeuri, une
ori chiar sub limita ad- 
-misă. Semnificativ este și 
faptul că în prima lună a 
acestui an nu s-a primit 
nici o reclamație de la be
neficiari pentru calitatea 
firelor. Adunarea generală 
a reprezentanților oameni
lor muncii, desfășurată în- 
tr-o atmosferă de înaltă
ezigență muncitorească, a 
scos în evidență metodele vom putea realiza

de producție ai întreprin
derii". plina tehnologică

Susana Cîuhaie, Iuliu 
Sălăjan, Victor Hîrșovescu, 
Ileana Rad, au subliniat în 
cuvîntul 
sigurării 
bune de 
locurile 
mulînd numeroase propu
neri, în acest scop.

în adunarea generală 
s-a apreciat că una din 
cauzele principale ale ne- 
realizării indicatorilor ac
tivității economice o con
stituie indisciplina mani
festată chiar și la nivelul 
conducătorilor întreprinde
rii, a șefilor de secții și de

bune folosite în activitatea 
de cbnducere a producției 
și a muncii, dar și lipsu
rile și neajunsurile consta
tate. Din discuțiile parti- 
cipanților la dezbateri s-a 
desprins cu claritate hotă
rârea întregului colectiv al 
întreprinderii de a depăși 
dificultățile! de a realiza 
sarcinile de plan din 1982. 
„Dispunem în prezent de 
condiții pentru realizarea 
sarcinilor de plan — spu
nea în cuvîntul ei tova
rășa Erna Fărcaș. Dacă 
vom primi la timp materia 
primă, ca pînă acum, vom 
putea să ne realizăm rit
mic sarcinile de plan, in

i produc
ției'1, „Cei ce răspund de 
bunul mers al producției, 
pe toate schimburile — 
aprecia pe bună dreptate 
in cuvîntul său ing. Matei 
Silvian — trebuie să ma
nifeste mai multă exigen
ță în ceea ce privește res
pectarea strictă a discipli
nei tehnologice. Să 
teptăm sprijin din 
ci să ne mobilizăm 
ții, fiindcă numai

nu aș- 
afară. 

cu to- 
astfel 

planul

lor necesitatea a- 
unor condiții mai 
lucru în secții, la 
de muncă, for- 

compartimente funcționale. 
Așa se explică de ce pla
nul reparațiilor capitale 
n-a fost respectat, cu in
fluențe negative asupra 
ritmicității producției. 
pro'ape zilnic s-au înregis
trat în medie cîte 8 ab
sențe nemotivate. în cu
vîntul lor majoritatea par- 
ticipanților la dezbateri au 
cerut conducerii întreprin
derii să manifeste mai 
multă fermitate și exigen- > 
ță în aplicarea prevederi
lor Decretului 400, apreci
ind că numai astfel disci-

. _ șl a
muncii va fi respectată.

Pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor sporite 
care revin colectivului în 
anul 1982 este necesar să 
se țină seama de învăță
mintele desprinse din adu
narea generală, iar biroul 
executiv al c.o.m. să acțio
neze neabătut pentru în
făptuirea programului de 
măsuri tehnico-economice 
aprobate, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei pe 
toate schimburile, în toate 
compartimentele funcțio
nale ale întreprinderii.

V. STRAUȚ

'Urmare din pag. 1.

Preparatorii 
pot valorifica superior 

minierămasa
nală, a 
față de 
și întreținerea 
îndeosebi 
sonalului
Consiliul 
cii de la

răspunderii 
revizuirea 
utilajelor, 

din partea per- 
electromecanic.

oamenilor mun- 
IJhC.VJ. abor-

• 
participativ la nivelul ce
lor trei preparații trebuie 
să acționeze pentru, utili
zarea mai bună a forței de 
muncă, a utilajelor din do
tare, a timpului de lucru 
pentru fiecare om al 
muncii, investiția care se 
face la Petrila de moderni
zare a preparației, să in
tre chiar din acest an la 
nivelul capacității proiec
tate, creînd astfel condi
țiile necesare valorificării 
superioare a cărbunelui 
extras din subteran. Sînt 
doar cîteva 
ce stau la 
părătorilor 
deplinirii 
asumate în 
cialistă.

Aceeași preocupare pen
tru îmbunătățirea activi
tății a fost formulată și de 
maistrul principal Alexan
dru Buriană de la pre- 
parația Corcești care su- dînd un stil de munca 
blinia: „Vom întări disci
plina tehnologică. Deși a- 
vem greutățile noastre, le 
vom învinge prin efortul 
comun. Dar, pentru ca noi 
să dăm cît mai multă 
substanță combustibilă este 
necesară și îmbunătățirea 
calității cărbunelui supus 
spălării".

Inginerul șef electrome
canic Alexandru Hadnagy, 
directorul I.P.C.V.J., ing. 
Nicolae Vîlcea, cît și re
prezentantul C.M.V.J. au 
cerut intensificarea preo
cupărilor pentru întărirea 
ordinii și disciplinei pen
tru fiecare colectiv' de 
muncă, creșterea nivelului 
de pregătire profesio-

din rezervele 
îndemîna pre- 

în vederea în- 
angajamentelor 
întrecerea so-

(Urmare din pag. 1)

Cînd revizia nu-șl 
face datoria...

O problemă nouă, 
am putea spune chiar o 
„inovație" în transportul 
în comun. La autobuzul 

31 HD 5847, pe lingă ușile 
normale realizate prin 
construcție; mai apare 
o altă ieșire, dar, de' 
data aceasta, prin par
doseala autobuzului. 
De „avantajele" acestei 
ieșiri a „beneficiat" un 
călător care s-a trezit 
cu picioarele direct... pe 
pămînt. Spre fericirea a- 
cestuia, autobuzul sta
ționa în stația Vulcan 
— Liceu. Se naște o în
trebare; revizorul, me
canicii, cum au putut 
să pună în circulație o 
asemenea mașină — dar 
șoferul acesteia nu-și dă 
seama că normele de 
securitate a călătorilor 
sînt valabile și în trans
portul în comun ?

T. ARVINTE

Cenușa sa fie reținuta 
pe vatra abatajului

cadrăm in procentul 
cenușă și umiditate ad
mis. Ținînd cont că în 
trimestrul II al anului 
vom avea condiții tecto
nice de exploatare mai 

, bune vrem să scădem cu 
cîteva puncte procentul 
de cenușă".

Cu toate aceste măsuri 
întreprinse, rezultatele nu 
sînt cele scontate. O con
firmă cele -peste 1200 
tone de cărbune cu care 
mina este penalizată . în 
acest început de an. 
Situația trebuie 
să îi mobilizeze mai 
mult pe toți minerii, ast
fel ca aceste tone să fie 
recuperate, mai ales că 
acest cărbune este cocsi- 
ficabil și că economia 
națională are mare ne
voie de el. Măsurile sta
bilite trebuie respectate 
întocmai și ele trebuie 
completate cu altele, ast
fel îneît mina să-și men
țină prestigiul pe care și 
l-a căpătat. Totul depinde 
de acest harnic colectiv 
de mineri, de felul cum 

la vor ști să se mobilizeze

măsuri concrete, specifi
ce pentru fiecare loc de 
muncă, în funcție de con
dițiile tectonice pe care 
le au".

De la sing. Cornelia 
Petrea, responsabilă CTC 
am aflat cum se înca
drează cărbunele extras 
la început de an in in
dicele de calitate. „Au 
fost zile cînd procentul 
de cenușă a scăzut.cu a- 
proape un punct sub cel 
admis, dar am avut și 
zile cînd acest procent a 
fost cu peste 3 puncte 
mai. mare. Aceste fluctu
ații de calitate de la o 
zi la alta au făcut ca 
pînă la finele decadei a 
doua procentul de cenușă 
acumulat să fie depășit 
cu un punct, iar procen
tul de umiditate cu 1,4 
puncte. Noi cei de la 
compartimentul CTC îm
preună cu toți factorii de 
răspundere ai minei vom 
face totul ca măsurile 
stabilite să fie transpuse

. în practică, astfel ca 
sfîrșitul lunii și al pri- pentru depășirea greută- 
mU^ trimestru să ne în- țiîor de la început de an.

Note cetățenești ■ Note cetățenești-
„ V e n im m î i n e“

întreprinderea de tri
cotaje Petroșani, unita
te apăruți nu demult 
pe harta economică a 
municipiului nostru. 
Aici lucrează sute de 
soții și fiice de mineri 
din Valea Jiului. In i- 
magine, aspect din sec
ția de confecții unde se 
realizează un lot de tri
cotaje destinat exportu-

St. NEMECSEK
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■ ÎNTÎLNIRE A BRI
GADIERILOR. O altă 
serie de mineri șefi de 
brigadă de la I. M. Uri
cani se întîlnesc azi, ora 
17, în sala mică a casei 
de cultură din oraș. întîl- 
nirea oferă cadrul de 
dezbatere a problemati

cii privind realizarea 
criteriilor inițiativei mun
citorești „Brigada înal
tei productivități și de

Printre noile blocuri ale orașului Vul
can se află și blocul 17, bloc . în care lo
cuiește și familia asistentei Ioana Golgo- 
țiu (et. II, ap. 7). Bineînțeles ar trebui să 
fie bucuroși pentru că pot locui într-un 
apartamentz eleganț și frumos, într-un 
bloc no,u-nouț. Necazul însă vine cînd... 
nu te aștepți. Abia s-a mutat respectiva 
familie în bloc și iată , „bucuriile" au 
început. Peretele din baie se umezește 
permanent și cum nu avea gind să se 
îndrepte (a se citi „să se usuce"), cei 
în cauză s-au deplasat la sediul șantie
rului care a construit blocul și care răs
punde de el pînă la expirarea termenului 
de garanție. Aici însă li s-a promis so

lemn (după ce verificat pe teren si
tuația apartamentului): „S-a făcut. Venim 
mîine și vă scăpăm de necaz’. Asta a 
fost însă luni, 11 ianuarie. Nici sîmbătă, 
16 ianuarie nu a venit nimeni, nici măcar 
să... se mai’ uite încă o dată la pereți, 
darăminte să repare ceva. Cum situația 
este identică în foarte multe aparta
mente din blocul respectiv se pare că ei, 
constructorii, au cam „intrat la apă !" 
Mai repede, tovarăși, căci trece terme
nul de garanție și pierdeți marea șansă 
de a... vă îndrepta propriile greșeli 1

Robert TAVIAN

O soluție trebuie totuși Aiunecuș și beznă
să existe

Sistematizarea orașului 
Lupeni a necesitat, printre 
altele, și demolarea depo
zitului de carburanți și lu- 
brifianți din cartierul Băr- 
băteni — Lupeni. Spațiu 
nou s-a găsit însă numai / 
pentru butelii. Deoarece' 
de atunci, au trecut destu
le zile (și chiar săptămîni), 
cei care au fost elienții de
pozitului sus-amintit — 
ne referim la cei ce se a- 
provizionau cu petrol lam- 
pant — sînt puși îh difi
cultate. în lipsa respecti
vului depozit ei trebuie să 
se, deplaseze la Vulcan. 
Soluția — pe care sperăm 
că cei în drept o vor găsi 
cît mai repede — ar. re
zolva o problemă importan
tă : aceea a economiei de 
timp. Deocamdată însă, cei 
din Lupeni, nu au altă 
soluție deeît să se aprovi-

zioneze de la... Vulcan. Si
tuația nu se arată insă 
„roză" nici... în perspecti
vă. De ce ? Am fost infor
mați de la depozitul Com- 
petrol Vulcan, că vînză- 
toarea urmează să șe de
plaseze în fiecare sîmbătă 
de la Lupeni cu o mași
nă pentru .aprovizionarea 
doritorilor. Ar fi fost bine 
și așa. Pentru că în rea
litate nu_se întîmplă așa, 
ziua de sîmbătă fiind sta
bilită, de mai mult timp 
pentru aprovizionarea ora
șului Uricani. Așa că... se 
așteaptă o altă soluție./ 
Credem totuși— împreu
nă cu cei din Lupeni — că 
cea mai buriă soluție, ar fi 
reînființarea unui aseme
nea depozit în orașul sus- ’’ 
amintit.

De mai multe 
Aleea Castanilor 
peni, nu mal arde nici un 
bec, deși de nenumărate 
ori am anunțat acest lucru 
ia cine trebuie. Sîntem în 
plină iarnă, noaptea vine 
devreme și cum strada 
noastră este în pantă, co
piii din împrejurimi o fo
losesc pentru a se da cu 
săniuțele și cu patinele. 
La pericolul pe care-1 cre
ează pentru cetățeni alune, 
cușul, se adaugă însă și 
întunericul, lată de ce ru
găm să reamintiți celor în 
drept/datoria de a face 
lumină -și pe .strada noas
tră pentru că, înțelegem 
că. trebuie făcută econo
mie de curent electric, 
dar d^gicr și pînă a lăsa 
strada m beznă e o di- 
fei-Qwțu mare.

luni, pe 
din Lu-

AL TATAR
ri Locuitorii străzii 

/Aleea Castanilor, Lupeni

educație socialistă", ce se 
aplică la mina Uricani. 
Alături de brigadieri, la 
întîlnire și la dezbaterea 
problematicii acesteia 
participă și mineri din 
schimburile I și IV.

■ RADIOFICARE. Zi
lele trecute s-a terminat 
radioficarea căminului de 
nefamiliști din Lonea. în 
camere au fost instalate 
difuzoare, priD interme
diul cărora, în afara pro
gramelor postului central 
de radio, se transmit pre
vederi ale regulamentului 
de ordine interioară a

căminului, alte informa
ții despre noutăți din 
viața și activitatea locui
torilor săi. La realizarea 
instalației de radioficare, 
administratorul căminu
lui (Gh. Cazacu) a fost 
sprijinit de serviciul gos
podăresc al minei Lonea 
în frunte cu gospodarul 
Alex. Scafariu,

■ CALIFICARE. în 
prima lună din acest an, 
la I. M. Aninoasa s-au 
deschis două cursuri de 
calificare — unul pentru 
mineri la care sînt în
scriși 38 de participanți,

iar altul cu 30 de parti-- 
cipanți pentru mecanici, 
mașini și utilaje miniere.’ 
în acest trimestru se vor 
mai deschide încă un 
curs de calificare pentru 
mineri, iar altul pentru . 
electricieni. . Este prevă- I 
zută. totodată, organiza- I 
rea în acest an a unor I 
cursuri de policalificare I 
de profil mineri-artifici- J 
eri, mineri-lăcătuși, mi
ner i-elec tr olăcătuși.

Rubrică realizată de 
Iosif BÂLAN

V
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Seva de lumină a patriei
(Urmare din pag 1)

) 
I 
4

metalici cu pană și grinzi 
de funie, la grinzile în 
consolă, la stîlpii hidrau
lici, podirea cu plasă, a- 
pariția combinelor și 
complexelor mecanizate, 
Ia experimentarea com-

I
)
I

1
i

I
1 
I
I 
I 
!

I

estinul exemplar al 
spiței de țărani 
vîlceni a fost cti

torit în zorii Republicii 
românești. Multe 
blocurile din Uricani 
în temelii și transpirația 
tînărului constructor Pe
tre Constantin, dar afir
marea ca om deosebit i-a 
fost conferită de minerit. 
Din '57 a parcurs „cinci
nalul calificării și res
ponsabilității ’ profesio
nale", apoi i s-a încre
dințat o brigadă. Chiar 
aceea în care deprinsese 
tainele mineritului. Răs
foim albume cu sute de 
poze, ne zîmbesc ortacii 
de odinioară și de azi ai 
maistrului.

— Mi-a fost teamă, de 
ce să n-o spun, și cînd 
mi s-a dat în primire 
schimbul de tăiere, pe 
atunci într-un schimb 
munceau și 70 de oameni, 
în frontalele susținute în 
lemn. Am avut momente 
de îndoială și cînd am 
fost numit șef de briga
dă. A trebuit să învăț, 
să-mi completez studiile, 
nu poți conduce oameni 
fără să fii pregătit din 
toate punctele de vedere : 
profesional, politic, dar 
să fii și OM, cu majus-

’ cule.
Cincisprezece ani a 

stat Petre la cîrma bri
găzii, normatorsil Alșxe 
Furdui, secretar al comi
tetului de partid pe sec
tor, i-a cîntărit fiecare 
tonă de cărbune devenită 
lumină. .

— Am ținut -socoteală 
precisă pînă la un mili
on. în tot cazul, în fie
care an trebuie să adaugi 
la sarcinile de pian 30— 
40 000 de tone. Și dobîn- 
dite în condiții grele — 
presiuni nemaipomenite, 
temperaturi de peste 40 
de grade, muncă cu cio
canul de abataj.

De peste două dece
nii, sectorul IV al 
minei Lupeni se 

află printre ' colectivele 
fruntașe din Vale, dar 

nu numai rezultatele îl 
recomandă, ci și faptul 
că a îndeplinit cu brio 
misiunea de pionierat în. 
mecanizarea 
din subteran —- de la stantin este impresionan-
lemn la armare cu stîlpi tă. Numeroase ordine și

din.
au plexelor românești reali

zate la I.U.M.P. a fost 
parcurs un drum scurt în 
timp, impus de imperati
vul mineritului- româ
nesc, „mai mult cărbune 
pentru lumina patriei, cu 
un efort fizic mai mic", 
imperativ stabilit aici la 
Lupeni de secretarul

neral iu 
portul gândirii elevat 
minerul-tehnieian,' .cate
gorie socioiprofesionălă, 
anticipată cu clarviziune 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Da, se poate vorbi 
de brigada noastră ca de 
un nucleu, care a „roit" 
spre alte brigăzi și sec
toare. Mă gîndesc la oa
meni de toată isprava 
ea Ion Solomon, Constan
tin Popa, șefi, de brigadă, 
Ia Florea. la lacob Petru, 
Mihai Marcel, Vasile Măr- 
gineanu și atîția alții. 
Adică în condițiile în 
care din brigada noastră 
s-au făcut atîtea promor 
vări, rezerva de cadre 
n-a fost afectată, fiindcă 
în sectorul nostru tinerii 
s-au maturizat măi re
pede, în condițiile unui 
climat de înaltă exigen
ță și răspundere muncito
rească. '

atisfaețiile muncii
■ii îmPUnite cu dărui- 

re s-au împletit fi
resc cu cele din plan so
cial. „Panoplia" cu distinc- 

lucrărilor ții a maistrului Petre Ceh-

De la o inimă 
la alta

MARINEL ROTELIUC, 
Uricani: Din, scrisoarea 
adresată redacției rezultă 
că vecinul dv este terori
zat de soție, care, în plus, 
l-a reclamat la consiliul 
popular orășenesc, la mi
liție, l-a acționat in ju
decată de mai multe ori 
„In data de 12 ianuarie, 
soția lui s-a dus la miliție 
cu o reclamație, spunînd 
cM soțul ei a bătut-o și a 
alungat-o din apartament... 
Ceea ce nu este adevărat... 
Menționez că vecinul nos
tru este un cetățean paș
nic și liniștit". Am aflat 
că anumite motive aproa
pe... familiale și de pa
har- v-au îndemnat să in- 
terveniți. Vecinul dv are 
o comportare care nu-i fa
ce cinste, atunci de ce în
cercați, cu atîta osîrdie, 
să prezentați cioara drept... 
porumbel ? Insistența dv 
era demnă de o cauză mai 
bună, ba chiar credem că 
dacă vecinii și colegii de 
muncă ai lui Ștefan C. 
interveneau la timp, poate 
că soarta căminului său 
era cu totul alta. încă nu 
este prea tîrziu.

medalii, apoi, ilustrînd e- 
sența largului democra
tism al orînduirii noastre 
socialiste, minerul Petre 
Constantin a •participat 
la trei congrese ale parti
dului, a fost ales mem
bru al- C.Cr al P.C.R.. de
putat în Marea Adunare 
Națională, a fost purtăto
rul de cuvînt al ortacilor 
săi în alte foruri națio
nale, județene sau mu
nicipale. precum colegii 
săi de muncă Lupulescu, 
Boncalo, Sălăgean și al-

care conferă recunoaște
rea colectivității.

— Care este cea mai 
de seamă satisfacție ă 
dumneavoastră?

— Am călătorit prin 
multe țări, în delegații 

■ ale Marii Adunări Națio
nale, în schimburi de ex
periență, ca simplu tu
rist. Am văzut: U.R.S.S., 
Italia, Polonia, Germa
nia Federală, Mexicul, 
Brazilia, Venezuela, 
lumbia, Costa Rica 
Am stat de vorbă 
șefi de state, cu 
personalități. Eu 
miner, ca trimis 
porului meu. Am 
New York-ul, Amsterda-

Co- 
ete. 
cu 

înalte
simplu 
al po- 

văzut

I
I
i

(Urmare din pag. li eim și pentru voi. Pînă 
-------- cînd ’credeți că merge așa

să veniți pe pofte la- ‘ser
viciu ? Decît să ne încur
cați, mai bine ne lipsim 
de voi. Cu voi nu trebuie 
să ne purtăm cu duhul 
blîndeții, de aceea cerem 
să se aplice x. legea". 
Gheorghe Dineu, șef de 
brigadă : „Cu indisclplina- 
ții trebuie să ne purtăm 
ca atare". Vasile Cereeja, 
șef de brigadă : „La noi la 
sector, s-a încetățenit ju
decarea absentomanilor ia 
fața locului, în abataj. A- 
colo de fiecare dată orta
cii fac opinie, iau. atitu
dine fermă- împotriva ace
lora care lipsesc nemotivat 
sau nu se încadrează in 
disciplina muncii. Așa am 
ajuns că în întreg anul 
1981 să nu avem la nivel z 
de sector decît 67 de nemo
tivate. Consider că așa tre
buie să se procedeze și Ia 

cînd în alte fronturi de lucru.
Brigadierii de la sectorul 

IV au fost și sînt neiertă
tori cu absentomanii. Opi
nii asemănătoare am întîl- 
nit și la maistrul Gheor
ghe Sighertău, sing. Ilici 
Garaliu, ing. ion Dăbulea- 
nu, ing. Emeric Kovacs, 
directorul minei. Alexandru 
Bucea, secretarul comitetu
lui de partid pe mină.

în urma judecății mun
citorești s-au luat următoa
rele măsuri • S-a desfă
cut contractul de muncă 
următorilor indisciplinați : 
luliu Boancoș, Dumitru 
Căldare, Ion Dijmărescu, 
Constantin Lungu, Vasile 
Nemeș, Gelu Vartolomei, 
Mihai Vîrlan, Ionel Con
stantin. Constantin Prista-, 
vu, Tănase Lascu, Ionel' 
Istoc, Sigismund Birtalan 
și Dionisie Golicza • Au 
fost transferați disciplinar 
în depozitul de lemne: 
Constantin Damian, Petre 
Horhoianu, Iosif Oegov, 
Gheorghe Voinea, Ionel 
Cimpoer. loan Radu, Cos- ’ 
tică Sava, Dumitru Trifan, 
Rudolf Karacsony și Viorel 
Costina.

tn prezent sus-numiții, 
credem noi, vor reflecta a- 
supra a ceea ce au de 
făcut, vor înțelege că în 
societatea socialistă nu se 
poate pîine fără muncă și 
nici muncă fără pîine.

 »

semnalist). „Am greșit" 
(Mircea Greeea, miner șef 
de schimb). „Eu plecam în
totdeauna la șut, dar une
ori nu ajungeam din cau
za..," (Ionel Constantin, 
tînăr). „Am lipsA mult 
pentru că mă îmbătăm și 
nu puteam să mă scol" 
(Ionel Cimpoier, artificier) 
„Nu am putut să mă scol"

✓

SĂ MUNCIM ȘI SĂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST"
mul, alte metropole ale 
lumii. în tot locul m-a 
impresionat interesul de 
care se bucură România, 
înțeleaptă politică de 
pace și colaborare, iniți
ată de Minerul de onoa
re al Văii Jiului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Și 
cînd te gîndești că pe 
planiglob, degetul arătă
tor abia că e cuprins în 
conturul țării'. România, 
adică scumpa vatră a 
strămoșilor și urmașilor 
noștri, ilustrează astfel 
că nu mărimea unui , po
por, ci setea lui de liber
tate, dorința de a contri
bui la împlinirea desti
nului fericit al umanită
ții, vocația de pace ii a- 
sigură prețuire și loc 
demn în istorie.

De după perdelele 
familiei lui Petre 
Constantin se în

trevede o liniște albă și 
■ vrednicii pio- pufoasă, o iarnă gene

roasă care prevestește 
rodniciileViitoare. Ion, 
fiul maistrului, se pregă
tește să plece la'cursuri- 
le serale ale Institutului 
de mine, ștafeta breslei 
bărbăției se află deci în 
mîini bune. Solicităm ce
lui mai „tînăr" pensionar 
din România definiția re
alizării condiției umane.

— Iubire de țaj’ă și 
partid, muncă și modes- 
tie. ■ =.

Definiție pe care, prin 
munca lor entuziastă, e- 
roii României contempo
rane o sapă în granitul 
de neclintit al ctitoriilor 
socialismului.

— S-a dus vestea sec
torului nostru, 
tinărul inginer 
Deac, mîndru 
tor al breslei minerești, 
fiindcă în sectorul pe 
care acum îl conduce — 
tatăl său a fost artificier. 
Sectorul nostru are pînă 
acum doi Eroi ai muncii 
socialiste, numeroși mi
neri medaliați și deco
rați. Dar și ceilalți ortaci * 
își fac cu prisosință da
toria.

romplext 
trat în 
la 6

remarcă
Ion Gîf 

continua-

( 
I

aomplexul l a in- 
, i funcțiune

la 6 decembrie 
1976, inaugurînd o nouă 
eră în mineritul Văii, de 
acum va fi reciclat cel 
ce va purta numărul 10. 
La primul, „ochiul" mi
nerului Petre Constantin 
a conlucrai fertil cu pri
ceperea electromecanicu
lui Teodor Boncalo. A- 
mîndol — semnificativ 
simbol
Pieri ai modernizării mi
neritului, poartă cu cinste 
steluțele de Erou al mun
cii socialiste. Petre a 
fost însă de eurînd „disr 
tins" de ortaci cu bas
tonul de pensionar și 
lampa de miner. Va ră- 
mîne unde este nevoie de 
ei, adică aici, in Valea 
Jiului, - alături de ortaci. 
Căutînd semnificații, ci
neva spunea că nu este 
o mtimplare faptul că 
Solomon, Manta, Constan
tin Popa, sînt consăteni 
cu Petre, din Țepe.știi 
Vileei, Vestiții șefi de 
brigadă au învățat împre
ună că munca este etalo
nul suprem al prețuirii 
omului in socialism,

nV

Aspect de muncă din cadrul sectorului de con
fecționare a plasei de sir mă de la S.S.H. Vulcan.

Poarta părintească
— Măi, Gheorghe, ar fi 

început dialogul bătrînul 
acela de ispravă de prin 
părțile Turzii. Am înțeles, 
prima nevastă ți-a greșit, 
zici tu, dar mie-mi pare 
treaba' altfel. Acum nici a 
doua nu e bună. Eu m-am 
luat cu maică-ta de tineri, 
mi-a fost și rea și bună/ 
a rămas însă mama ta și 
a fraților tăi. Cu a treia 
nevastă la mine să nu, 
măi vii. Mă faci de rușine 
în saife ■ .

Gheorghe își frămîntă 
mîinile nervos, dar bucu
ros că și-a mărturisit o- 
ful, cică bătrînul a dat" 
în el cu „lobda", dar oda-, 
tă ajuns în Pefrila- — e 
lăeătuș la mină, la Lo- 
nea — și-a dat seama că 
se certase cu nevastă-sa 
pentru nimic, un singur 
„iartă-mă“ a fost de aj uns 
să declanșeze zâmbetul îm
păcării.

-- Mă doare, zice Gheor- 
.ghe, că a strigat la mine 
din țindă: „Nici’ prin fața 
porților să nu mai treci, 
bă, Gheorghe, auzi !■“ Și au 
auzit toți vecinii...

Porțile gospodăriei pă
rintești sînt maiestuoase.

(Dumitru Grozavu). „Dacă 
îmi dați o unică șansă, 
mă voi îndrepta" (Gheor- 
ghe Voinea, miner). „E mai 
ușor să stai acasă decît 
să lucrezi" (Gelu Toma), 
„Vă asigur că nu voi mai 
lipsi de la șut" (Aurel Ne
meș). „Ce să zic... mai gre
șește omul din 
cînd" (Nicolae Lăptuc). 
„Vreau să nu fac nemoti
vate, dar..." (Dumitru Ji
va). „Eu nu sînt vinovat 
că lipsesc de la șut‘‘( Pe
tru Drăghici, 4(5 de ani, 
om cu familie ți copii). I- 
lie Borodi, Cornel Brăneș, 
luliu Boancoș, Nicolae Du- 
duială, Ion Georgescu, Ti- 
tu Bondoc, întreb» ,i cile 
nemotivate au-făcut în a- 
nul precedent și în 
ianuarie 1982, au 
puns cu lamentările 
sus consemnate.

Despre absentoman i, 
pre cei 80 de indisciplinați 
care știrbesc prestigiul 
harnicului colectiv al mi- * 
perilor de la Paroșeni au ' 
vorbit și șefi de brigadă 
ea Francisc Fazakas, mi
ner specialist, care spu
nea : „Sarcinile de plan 
din acest an sînt mobili
zatoare. Cu toate acestea, 
noi avem cinci ortaci care 
nu vin la’ șut cînd îți este 
lumea mai dragă. Eu îi 
întreb, aici, în cadrul ju
decății muncitorești, pen
tru ultima dată : au pier
dut pofta de lucru? De 
asemenea oameni care nu 
se încadrează. în' efortul 
colectiv, care ne fac bri
gada si întreprinderea de 
rușine, nu am nevoie în 
brigada mea". Nicolae An- 
drașic, miner șef de briga
dă : „Noi trebuie să mun-

luna 
răs- 
mar

des-

intră deodată trei care, 
prin ele, fără să se atin
gă, sînt sculptate acum mai 
bine de un veac de un 
maramureșan vestit Lem
nul a înegrit, pe alocuri a 
crăpat, dar patina timpu
lui n-a umbrit cercurile 
sorilor răsărițj din mîna 
fără seamăn, a meșterului.

— Nici prin fața porți
lor, își face ecou gîndul 
mîhnit, Gheorghe, dar mul
țumirea sufletească îi ră
sare blind în priviri, ca 
cercurile sorilor sculptați 
în poarta părintească.

Sever NOIAN

încercare de 
Inducere în eroare

La redacție am primit 
o scrisoare expediată de 
Vasile Matei, domiciliat 
în’Vulcan, str. Aleea Mun- 

'eii, bl. E2, ap. 15, scri
soare în care ne aduce la 
cunoștință că lucrează în 
meseria de miner la I. M. 
Paroșeni de peste 15 ani 
și ne ruga să intervenim 
pentru ‘ încetarea unor

abuzuri ce se săvârșesc asu
pra persoanei sale. Din 
verificările și investigați
ile făcute la mină și la 
Miliția orașului Vulcan, 
verificări- care au necesitat 
destul timp, am aflat că 
de fapt Vasile Matei s-a 
născut la 2 februarie 1954 
în Lupeni — deci după 
cele relatate de dînsul în 
scrisoare, la vîrsta de 13 
ani era miner — ceva im
posibil de crezut. Am mai 
aflat că la mina Paroșeni 
Vasile Matei a lucrat din 
27 noiembrie 1978 și că din 
cauza absențelor nemotiva
te în data de 2 noiembrie 
1981 i s-a desfăcut contrac
tul de mtlncă. Cît privește 
domiciliul, trebuie să men
ționăm că V. M. nu a lo
cuit niciodată la adresa 
indicată în scrisoare, ci 

-^.îltimul său domiciliu, a
fost în strada Pajiștei, bl.
7, sc.-’ VI, ap. 50 Vulcan. 
Mai poate fi vorba în a- 
cest caz de sinceritate, de 
omenie și bun simț din 
partea autorului scrisorii ? 
Considerăm că nu ! Dat 
fiind că este o încercare 
de inducere în eroare, ce
rem aplicarea legii.

Adi CRINESC L
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Moscova

Seara prieteniei româno-sovietice
Trimisul ția ARLUS condusă de Ion 

Cumpănașu, membru suple
ant al C.C., al P.C.R., di
rector general al Agenției 
Române de Presă „Ager- 
pres“, memb.u al Biroului 
Consiliului general ARLUS. 

Din partea sovietică ă 
rostit o cuvin tare L. I. 
Florentiev. membru al C.C. 
al P.O.U.S., deputat în So
vietul Suprem al URSS, 
ministrul agriculturii al 
RSFSR, vicepreședinte al 
Conducerii centrale , a 
APȘR. A rostit, de ase
menea, o cuvîntare Traian 
Dudaș, ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică.

MOSCOVA
Agerpres, I. Dumitrașeu, 
ti ansmite : Cu prilejul îm
plinirii a 34 de ani de lă 
semnarea primului Tratat 
de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre 
România și URSS, miercuri 
a fost organizată, sub 
auspiciile Uniunii Asociați
ilor Sovietice de Prietenie 
șl Relații Culturale cu 
Străinătatea (UASP) și 
APSR, 0 seară a' prieteniei 
româno-sovietice la Casa 
culturii șl tehnicii a Uzinei 
de rulmenți nf. 1 din ca
pitala Uniunii Sovietice.

A fost prezentă delega-

Congresul P. C. Francez
PARIS § (Agerpres). — 

La Saint-Ouen s-au deschis 
lucrările celui de-al 24-lea 
Congres al Partidului Co
munist Francez, la care 
iau parte peste 2 000 dele
gați. De asemenea, la Con
gres participă reprezentanți 
ai unui mare număr de 
partide comuniste și mun
citorești, partide socialis
te, mișcări de eliberare, 
națională și alte partide 
tevoluționare de pe toate 
continentele. Partidul Co
munist Român este repre
zentat de o delegație con
dusă de tovarășul Petru 
Enache, membru supleant 
âl Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
E.CJL

’ ’ tn deschiderea Congresu
lui 8 luat cuvîntul tovară- 
gul Georges Marchais, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Francez, care.

în raportul prezentat, a 
formulat sarcinile și obi
ectivele P.C.F. în nou] con
text politic determinat de 
victoria istorică a forțelor 
de stînga și de participarea 
comuniștilor la guvern.

Lucrările congresului 
continuă.

UN NUMĂR DE 32 
MEMBRI democrați ai Ca
merei Reprezentanților a 
SUA au prezentat un pro
iect de rezoluție în care 
se opun sporirii asistenței 
militare acordate juntei 
militare salvadoriene — in
formează agenția Reuter.

referindu-se la po
ziția CANADEI în pro
blema Salvadorului, minis
trul de externe canadian, 
Mark MacGuigân, a decla
rat i „Examinăm în mod 
serios, în actualele circum
stanțe, problema participă-

5 < •>

Steagul roșu

J

■i.

TV

Sesiunea parlamentului finlandez
HELSINKI 3 (Agerpres), ficarea fără precedent ă 

— Corespondență de la D. cursei înarmărilor. In ulti- 
■ Ținu.:-La Helsinki a avut mii ani — a sublinat el — 

loc, miercuri, deschiderea 
solemnă a noii sesiuni â 
Parlamentului finlandez, 
în cuvîntarea rostită eu 
acest prilej, noul președin
te al Finlandei, Mauno 
Koivisto, a prezentat prin
cipalele orientări și preo
cupări ale autorităților cen
trale în prezent și pentru 
etapa următoare.

Referindu-se la situația 
internațională actuală, 
marcată profund de crește
rea tensiunii în lume, 
Mauno Koivisto a arătat 
că unul dintre factorii de 
agravare a climatului mon
dial îl constituie intensi-

au fost produse atîtea ar
me nucleare, încîț lumea 
ar putea fi distrusă de 
mai multe ori.

Președintele Finlandei 
s-a referit apoi la negoci
erile sovieto-americane de 
la Geneva privind limita
rea armamentelor nucle
are în Europa, precum și 
la reuniunea de la Ma
drid a statelor participante 
la CSCE, arătînd că țara 
sa speră ca participanții 
să~ dea dovadă de 'modera
ție si de voință politică, 
pentru a se ajunge la un 
acord asWpra problemelor 
aflate în dezbatere. < ' ...

.CONSTRUCTA '82"
BONN 3 (Agerpres). — 

în orașul vest-german Ha- 
novra s-a deschis, mier
curi, cel mai mare Tîrg eu
ropean specializat în con
strucții „Constructa ’82“. 
Pe o suprafață de 114 000 
mp își expun produsele

peste 1 800 de firme spe
cializate din 24 de țări.

România este reprezen
tată de întreprinderea de 
comerț exterior „Vitrocim11 
— București, care prezintă 
o gamă variată de materi
ale de construcții.
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t-ILME
11,00
13,00

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Probleme per
sonale ; Unirea : Trecă* 
toarea.

PETRILA : Pîine, aur,
nagan.

; LONEA
; Egipt.

j ANINOASA : 
: înalt.

i VULCAN —
; rul : Tridentul 
i punde.

Piedone în

Zbor

Luceafă-
nu răs-

LUPENI — Cultural
Domnișoara Noorie.

rii noastre, în calitate de 
observatori sau în orice ca
litate, la alegerile din Sal
vador", a adăugat el, pre- 

de ob- 
ar pu-

cizînd că trimiterea 
servatori americani 
tea fi interpretată drept
„un sprijin moral" pentru 
junta militară salvadoria- 
nă.

Din partea LR.E. Deva 
S. D. E. E.

S IN ATENȚIA CONSUMATORILOR DE ENERGIE 
/ ELECTRICA

Pentru o mai intensă economisire și p mal efici
entă folosire a energiei electrice, informăm abonații 
casnici din municipiul Petroșani cu noile măsuri între
prinse, Astfel:

SE INTERZICE FOLOSIREA:
W aparatelor electrice de încălzit (boilere, radia

toare) in orele de virf ale sistemului energetic (6—10 și 
17r22).

9 în permanență g iluminatului curților, depen
dințelor, casei scărilor.

0 aparatelor de sudură, a motoarelor electrice de 
puteri peste 1 kW
y ' * becurilor electrice cu puteri mai mari de 100 W 

ig încăperi și 250 W in exterior
• instalațiilor electrice improvizate și a aparatelor 

electrice confecționate
'* £ instalațiilor de iluminat in afara programului.

SE RECOMANDA :
■ Dispunerea becurilor lingă locul unor activități 

concrete.
Intensitatea luminoasă este de 4 ori mai mare dacă 

distanța pînă la lampă șe reduce la jumătate. -
■ Curățirea becurilor și a globurilor.
Un glob murdar scade la jumătate randamentul 

■' lămpii. i-'y/y' ' / V.‘

Săptăminal in 
zilele de PETROȘANI PETRILA

10-u Aeropor'

Viața satului, 
închiderea progra
mului.
Telex.
Sport și sănăta- 
te.

16,20 Sah.
16,30
17,00

16,00
16,05

Viața culturală. 
Studioul tineretu
lui.
Desene animale, 
închiderea 
gramului..

20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea

' ndmic-ă.

17,45
18,00 pro-

20,40 Floarea din grădi
nă : Emisiune-con- 
curs pentru tineri 
ihterpreți de mu
zică populară.
Dezbateri cultu
rale, ■ -. . - î
Meridianele cînte- 
cului.
Telejurnal.

21.30

21,50
î

i

[Remenlo 3f

22,15
URICANI : întoarce

rea lui Hordubal

i

șase noi sateliți 
NATURALI ai planetei 
Saturn au fost descoperiți 
cu ajutorul fotografiilor 
transmise de sonda spați
ală americană „Voyager-2". 
s-a anunțat la laboratoarele 
NASA de la Pasadena, din 
California, Imaginile pre
lucrate la aceste laboratoa
re relevă cu claritate exis
tența certă a cel puțin încă 
patru sateliți naturali ' ai 
planetei și indică prezen
ța probabilă a cel puțin 
încă doi sateliți.

strada Republicii, nr. 1, telefon 42820

încadrează :

STRUNGARI

- TURNĂTORI

FORJORI
încadrarea și retribuirea se fac în con

formitate cu Legea 12/1971 și Legea 57/1974.

Petroșani
■ Să înlocuim în bucătării, băi și holuri becurile 

cu incandescență cu tuburi fluorescente.
Consumul de energie electrică este de două ori 

mai redus.
■ Pentru iluminatul părților comune ale blocurilor 

să utilizăm becuri de 25-40 W aprinse numai in timpul 
necesar.

Automatul de scară ne poate fi de un prețios 
ajutor.

■ Să nu folosim fier de călcat fără termoregulator. 
Un fier de călcat uitat în priză consumă cit 10

becuri de 100 W. ;,;
■ Iarna pe cit posibil să se renunțe la funcționarea 

frigiderului.
Consumul frigiderelor cu compresor este de 10 ori 

mai redus decît al celor cu absorbție.
■ La gătitul electric să se folosească oalele de 

fiert sub presiune.
’Consumul de energie se reduce de 10—15 ori.
■ La spălatul cu mașina electrică consumul de 

energie scade dacă rufele sînt înmuiate in prealabil și 
mașina este folosită la capacitate.

■ O baie în cadă cu apă încălzită electric costă 
de 8 ori .mai mult y-

ATENȚIUNEI
; Cei ce se fac vinovați de furt de energie electrică, 

pe lingă aplicarea amenzilor și plata despăgubirilor, 
vor fi intrerupți pe o durată de 90 de zile.

organizează în data de 18 februarie 1982 con
curs pentru ocuparea postului de

LABORANT
Condițiile de ocupare a postului și de re

tribuire sînt conform Legii nr. 12/1971 și «Legii 
nr. 5’7/19.74 republicată.

Relații suplimentare se pot obține de la 
biroul plan-retribuire-personal, unde se depun 
și cererile de participare la concurs. Telefon 
12580, interior 151.

sa im'iiiittiiiimiiiuuiHt ■■■«■■■■■■■•■ •i>irririaii>i.

Mica publicitate

VULCAN-ANINOASA LUPENI-URICANI

CtaM Blocurile O, E, F, Republi- Viitorului, 7 Noiembrie,
' cii, B-dul Victoriei Grafit

Lonea, T, Vuia, Taîa Blocuri C, Aleea Muncii, Ștefan, Carolina, 23 Au- 
Viitorului gust .

Carpati, Vasile Roaită Cartier 8 Martie
10-14 ‘

Șt. O. Josif, Eminescu, Co- Cartierul Praia, Vîscoza, 
cosvar Ardealului, Paringului

Joi
10—14

NUBâîceX' UTiS’ /“"Noiembrie0' V'* UricOni
Institutului 7 No.embrie vechi, 8-dul Victorie!

VÎND casă, strada Bu- 
cegi, nr. 20, Petroșani. (265)

PIERDUT legitimație de 
. serviciu pe numele Gagyi 

Aurica, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

(261)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Surnici 
Paul, eliberată de Prepa- 
rația Lupeni. O- declar 
nulă. (262)

PIERDUT carnet de stu
dent pe- numele Crăciun 
Gheorghe, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
11 declar nul. (263)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gapșa 
Gheorghe, 
D. R. T, V. Timișoara. O 
declar .nulă. (264)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Lajos, eliberată de 
Petroșani. O declar 
(245)

eliberată

(263)

de

Pataki
I.U.M. 

nulă.

ANUNȚ

PIERDUT legitimație de 
serviciu Ăe numele Spaimă 
Ana, eliberată de Fabrica 
de mobilă Petriia. O declar 
nulă. (246)

PIERDUT legitimație de 
serviciu ne numele Beucă 
Ileana, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(247) “ .

, PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Baidoc 
Vasile Eugen, eliberată de 
IM. Lupeni. O declar nulă.

- (m.pA- ■
PIERDUT legitimație de 

serviciu De numele Cornea 
Roin Grigore, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar nu
lă- (m.p.) ./<,■ -c ■

’ PIERDUT legitimație de^ 
serviciu pe numele Bede 
Iosif, eliberată de I.M, Lu
peni. O declar nulă, (m.p.)

DE FAMILIE “

Vineri
10-14

Centrul vechi, Constructo
rul, Maleia, M. Viteazul

Decebal, Ștr. Gării, Paro- 
seni, Sohodol

Sic-nâ de ios Aninoasa

A

'. Colectivul de oameni ai muncii de la complexul 
sud al I. M. Aninoasa sînt alătur;- de colegul lor 
Zaharia Eugen în încercarea grea pricinuită de pier
derea mamei sale

ZAHARIA CORNELIA
Transmit sincere condoleanțe familiei îndo

liate. (260)

REDACȚIA Șl ADMINISIRAJIÂ i Pehoșani. stt Nicoloe Bătcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții)? TIPARUL! Tipografia Petroșani, sir. N. Bâlcescu - 2.


