
vPROLETARI OIH TOATE TARILE, UNlȚl-VAi

_ Jleaqul roșu
w

Ol
ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL PC.R'

Si AL CONSILIULUI POPULAR. MUNICIPAL

Ain

NA

ANUL XXXVIII, NR. 9 229 MIERCURI, 12 MAI 1982 t PAG. - 50 BANI

ȚARA NE CERE
CÎT MAI MULT CĂRBUNE I

r~
După prima decadă
Rezultatele să reflecte condițiile 

create pentru îndeplinirea planului I

La Por(île de Fier

După încheierea primei luni a trimestrului II al anului cu rezultate mult sub nivelul posibilităților existente la 'nivelul întreprinderilor miniere, firesc ar fi fost ca realizările decadei I a celei de a doua luni să constituie un reviriment. . Din păcate revirimentul nu a avut loc. Doar două colective miniere — Băr- băteni și ’Petrila — au raportat la încheierea perioadei amintite, îndeplinirea și depășirea pre-

șurile fiind sensibil egale.
Mineri, tehnicieni 

și ingineri ! Industria 
noastră socialistă are 
nevoie de tot mai 
mult cărbune, mai 
ieftin și de o calitate 
superioară !vederilor de plan. împreună cele două întreprinderi miniere au extras suplimentar aproape 1000 tone de cărbune, piu-

Celelalte întreprinderi miniere,'*' au înregistrat restanțe cuprinse între 98,8 la sută (mina Vulcan) și 56,5 la sută (mina Livezeni) și aceasta în condițiile în care practic nici una dintre mine nu se putea plin ge că a avut de înfruntat greutăți de- . osebite. Mai mult ' decît atît, în urma analizelor efectuate la nivele superioare întreprinderilor——------- ----------- -
(Continuare In pag, a 2-a)

Guvernatorul general al Canadei, Edward Schreyer, persoanele oficiale canadiene care îl.însoțesc, au vizitat, în cursul dimineții de marți, marele sistem hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier.Vizita a oferit oaspetelui prilejul de a cunoaște preocupările actuale și de perspectivă pentru valorificarea potențialului droenergetic al țării, tru dezvoltarea bazei nergetice în vederea gurării progresului multilateral al economiei naționale, sporirii nivelului de trai al poporului nostru.
hi- pen- e- asi-

La întreprinderea de mașini grele din BucureștiGuvernatorul general al Canadei, Edward .Schreyer, a vizitat, marți după-a- miază, întreprinderea de mașini grele, din București.Contactul direct cu o ramură de vîrf a industriei românești, cu tehnologiile avansate Utilizate de a- ceasta, precum și' cu produ-
Primirea șefilor misiunilor diplomatice

Directorul întreprinderii, „Electrocentrale" — Porțile de. Fier“, Patru Păun, a .prezentat oaspeților, acest mare obiectiv economic, rod al colaborării româno-iugoslave, precum și succesele înregistrate de energeticienii noștri. în deceniul care se împlinește peste cîtevă zile de la inaugurare, hidrocentrala de la Porțile de Fier a produs și livrat sistemului energetic național peste 67 miliarde kWh e- nergie electrică.De la bordul unui 'elicopter, guvernatorul general Edward- Schreyer a a-
sele complexe destinate u- nor sectoare de bază ale economiei naționale — e- nergetica, metalurgia, chimia sau industria .materialelor de construcții a prilejuit înaltului oaspete cunoașterea posibilităților largi ale economiei ; românești. 

vut posibilitatea să vadă o parte din marele lac de acumulare de pe Dunăre, noul oraș Orșova, șantierul de construcție a sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II, precum și unele a- menajări hidroenergetice de pe Olt.Guvernatorul general a’ Canadei, Edward Schreyer, a avut cuvinte de apreciere față de realizările e- nergeticienilor noștri, față de grija statului român pentru punerea în valoare a potențialului energetic al rîurilor țării.
S-au vizitat secțiile mecanică III și turbine, hala in care se vor realiza, în colaborare cu firme canadiene, echipamente pentru centralele nucleare, fa. brica de turboagregate, un- - de se produc turbine de

(Continuare in pag. a 4-a)

ECONOMH7REA I.M. Uricani. Un colec
tiv care acționează stă
ruitor după deviza: țării 
cit inai mult cărbune !

Guvernatorul - general al după-amiază, Ia Palatul și pe reprezentanții unoryea"fmpreună7u dolmna’ din Piața vittoriei> Pe organizații internaționaleSchreyer, a primit, marți fii misiunilor diplomatice acreditați la București.

(Continuare in pag. a 2-a)

Concret,
Activitatea depusă de co- Uricani ? Să. ascultăm ce lectivul minei Lupeni în direcția reducerii consumului de energie electrică s-a poncreftzat în cele patru luni ale anului 1982, în- tr-o reducere a consumului specific pe tona de cărbune, cu peste un kWh energie electrică, față de perioada similară a anului trecut. Dar; consumul specific de energie planificat pe tona de cărbune, scade de la începutul anului curent cu numai 0,1 kWh e- dergie electrică. .Cum a- plică minerii celei mai mari unități din Vale inițiativa „Pentru fiecare tonă de cărbune extrasă — 1 kWh energie electrică e- conomisit" lansată de către colectivul de la mina

spun factorii de răspundere, de la mina Lupeni. E- lena Stoicuța, subinginer, membru al biroului comitetului .de sindicat care răspunde de aplicarea și urmărirea inițiativelor, ne relatează : „Noi am preluat inițiativa tiricănenilor, care de fapt se regăsește și în conținutul inițiativei „Contul, cplebtor de economii al sectorului11. în continuarea dialogului, interlocutoarea ne preciza că evidența consumului de e- nergie pe sectoare se ține în procente, care se iau în calcul pentru stabilirea
Teodor ARVINTE

In paqina a 2-a
Realizarea sarcinilor 

la extracția de cărbune impune 
INTEGRARE FERMĂ IN EXIGENTELE

PROTECȚIEI MUNCII
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Am scris nu o dată des
pre „dinastia" de vrednici 
mineri din Mogoșul A- 
pusehilor, care fac fala 
minei Lonea. Omagiin- 
du-l pe celebrul Miclea 
Ion III, cu prilejul ieșirii 
la pensie, Iosif Clamba, 
un fost ortac al său, de ■ 
trei cincinale șef de bri
gadă remarca :

— De la Ion am învățat, 
că, dacă ținem să fim 
minări, nu trebuie să ne 
bazăm pe vorbe, ci pe 
tonele de cărbune scoase 
la lumină.

In front, acolo unde 
e — de. ce să n-o spunerii: 
— greu, se călesc bărba
ții de nădejde, să bați 
cîteva abataje împreună 
cu un ortac, abia atunci 
înseamnă că-l cunoști bi
ne. remarca Iosif Clam- 

1 ba. Dar eroii dăruirii în 
front sînt oameni în car
ne și oase, cu sentimente, 
>:u obiceiuri. Nu există 

un tipar ideal, în. care 
cineva se mulează pentru 
a deveni fruntaș. Un c- 
xemplu ? Să stăruim în 
continuare asupra perso
nalității lui Iosif Clamba.

Post-scriptum la un reportaj

Un gest cu valoare 
de simbol

i tini ian i i ii oi «.«««■■«

La încadrare, mulți din
tre cei care îmbrățișează 
meseria de miner vor să 
lucreze în brigăzile cele 
mai bune. Gheorghe Co- 
jocaru a și avut această 
fericire in primăvara 
nului trecut Venise 
prin părțile Bacăului, 
nevasta și doi copii, 
începui a lost greu.

a- 
de 
cu 
La

— Ion, zice Clamba, dar 
bănuiesc > că se gîndește 
la sine, judeca diferen- , 
țiat oamenii. Pentru sei . 
cu nemotivate, pentru cei 
teneși nu avea ochi buni.

Dar cu cîți ortaci de trea
bă n-a fost la consiliu, în 
audiențe să obțină lo
cuință, sau cine știe ce 
avea nevoie omul ?

Iosif Clamba a învățat 
bine lecția de omenie a 
consăteanului său mai ex
perimentat. De la el au 
învățat să se comporte 
astfel și frații Miiidruț,

acum șefi de brigadă și i 
maistrul Nicolae . Golea ;

revenim 1V
I
I
I
V

)

)
I țfiiecisua pen.: u ii--------- .....J sețarea localității,j a face ordine și curățenieț în incintele întreprinderi-

. L lor.

și alții. Dar, să r_____
la Cojocarii.

—cAm văzut că e un 
tînăr serios, eu mari am
biții, un tînăr care a ve
nit la mină nu pentru că 
auzise că pe benzi curg 
fișicurile cu bani. Da, 
dacă- muncești bine, cîștigi 
bine. Nu e însă bun miner 
acela care se gîndește 
doar la cîșiig.

Cojocaru era un .,aluat" 
bun, o confirmă și Viorel- 
Boantă, inginerul șef, A 
făcut școală de mineri 
intr-un timp record, ii 
place tehnica. Acasă nu 
era însă „pe roze“. Fiind
că primise și casă, la pu
țină vreme de la .înca
drare. Dar cum să dormi 
pe dușumele, cu nevasta 
și copiii ? Clamba a au-

lon VULl’E

(Continuare in pag. a 2-a)

în cadrul preocupărilor gospodărești care se amplifică tot mai mult în municipiul nostru, duminică, 9 mai, orașul Vulcan a cunoscut o amplă acțiune cetățenească pentru a sporii utilul și frumosul citadin. Au participat mii de elevi, muncitori, locuitori ai orașului.''Edilii Vulcanului au ținut să încheie acțiunea „Primăvara pibnîeriei vul- cănene“ cu o largă participare a pionierilor și elevilor, alături de vîrstnici, la acțiunea patriotic-cetă- țenească pentru înfrumu- ;ii, pentru

LA PARCUL 
^TINERETULUIInră.de la ora 8, muncitorii <1<* la I.C. Vulcan, împreună cu elevii Ștolii generale nr. 4 lucrau de zor la evacuarea molozului rezultat în «urma curățeniei, la zonarea și borduraf-ea terenului cît și la plantări de pomi, la împrăștierea zgurei. Intr-o clipă de răgaz, primarul orașului, tovarășul Aurel Bîrlea ne-a mărturisit că au fost concentrate importante mijloace de transport și forte umane pentru a grăbi finalizarea parcului, care are ca termen de dare în folosință începutul lunii au- . gust, în șuvoiul muncii am

A. TEODOR

(Continuare iu pag. a S-a)
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Secția de mobilă 
vezeni. Imagine din tim
pul unei acțiuni de a- 
menajare a incintei.

Convorbire consemnată de 
I. BALAN

„Luna educației politice și culturii 
socialiste pentru tineret44După cum s-a înrădăcinat în tradiție, odată cu sărbătoreasca manifestare desfășurată în ziua de 2 Mai la Monumentul eroilor „Lupeni ’29“ sub; genericul „întîlnirea tineretului cu istoria”, a debutat în Valea Jiului, precum și în întregul județ Hunedoara, 

„Luna educației politice și culturii socialiste pentru tinerel". In legătură cu această amplă manifestare și conținutul său cu profunde rezonanțe edrtcativ-patrio- tice în conștiința tineretului, am avut o convorbire eu tovarășul Andrei Glăvan, secretar al Comitetului municipal Petroșani al U.T.C.— Deschisă la 2 Mai, „Luna educației politice și culturii socialiste pentru tineret” se desfășoară sub ' semnul multiplelormanifestări omagiale dedicate celei de-a 60-a aniversări a creării Uniunii Tineretului Comunist. Programul prevede acțiuni complexe și antrenante pentru tineret pe toată perioada acestei luni, structurate pe săptămîni: săptămîna educației politice și patriotice a tineretului (2 —9 mai); săptămîna sportului și turismului pentru tineret (10—16 mai); săptămîna teatrului, filmului și artei plastice pentru tineret (17—23 mai); ” “mina muzicii și patriotice pentru (24—30 mai).
— Programul 

testărilor din 
„Lunii educației 
ce și culturii socialiste 
pentru tineret" are, fi
rește, ca arie de cuprin
dere întregul județ. Ce-i 
revine, din program, 
municipiului Petroșani?— La manifestările ce au marcat deschiderea festivă a „Lunii educației politice și culturii socialiste pentru tineret”, nu voi mai face referiri; despre ele s-a relatat în ziar. Din săptămîna educației politice și patriotice a tinere-

săptfi- poeziei tineret
mani- 
cadrai 
politi-

tului amintesc cioar concursul gen „Cine știe, cîș- tigă”, organizat de comitetul orășenesc Petrila al U.T.C., pe tema „Lupta maselor muncitoare hu- nedorene sub conducerea P.C.R. pentru dreptate socială și libertate naționa- . lă“.Din săptămîna în curs (10—16 mai) consacrată sportului și turismului pentru tineret sînt de consemnat excursiile tematice „De la cărbune la cocs” pe ruta Petroșani — Călan, acțiunea cicloturistică „Locuri cu rezonanță în istoria mișcării muncitorești din județul. Hunedoara”, ce are ca itinerariu Petroșani — Lupeni.Specifice celei de-a treia săptămîni (17—23 mai) sînt: proiecțiile în aer liber de filme documentare istorice (Petroșani), spectacolul dat pentru tineret de Teatrul de stat Valea Jiului (Petroșani), trecerea în revistă a formațiilor de teatru ale tineretului, spectacole și acțiuni educative dedicate absolvenților din promoția acestui an, întîlniri ale tinerilor cu cineaști, actori și artiști plastici. în fine, in ultima săptămîna (24—30 mai), sînt de consemnat serile de poezie și muzică folk sub genericul „Partidul ne e-n suflet și

simțirj” ce vor fi organizate în orașele Petrila, Vulcan, Uricani și Petroșani. Mai trebuie să a- daug că, paralel cu participarea la suita de manifestări politico-educative, culturale și sportiv-turisti- ce, tineretul Văii Jiului ia parte în tot cursul lunii mai la ample acțiuni patriotice de masă — cite 100—300 de tineri zilnic— pentru gospodărirea și înfrumusețarea localităților noastre.
„Întîlnirea tineretului cu 

istoria" — ediția a XlV-a— din ziua de 30 mai de la Costești va încheia „Luna educației politice șl culturii socialiste pentru tineret”.
Rezultatele să reflecte 

condițiile create
(Urmarț din pag. D

'.f-

economhîrea
<UMA^ ENERGIE!
fUrmart din pag 1)sectorului fruntaș. Nu contestăm faptul că această evidență este utilă. E de fapt hotărîrea organului colectiv de conducere ! Prea mult nu spune, - totuși, o simplă evidență... în procente. Aceeași evidență o întîlnim și la nivelul sectorului VII, unde sing. Camelia Vașnic, din cadrul sectorului, ne spunea; „Depășirea consumului de energie electrică cu aproape jumătate față de nivelul planificat este urmarea apariției unor infiltrații de apă în panoul III stratul 15, pentru care a fost necesară introducerea în consumul sectorului a încă 2 pompe, de 22 kW, pentru evacuarea apelor".Chiar așa stînd lucrurile, la sectorul Vil nu pot fi justificate depășirile mari la consumul de energie e- Iectrică (de peste 70 la sută) decît .prin nerealiza- rea producției de cărbune, realizarea unei j vități scăzute în ile funcționării în utilajelor.Despre gindirea in direcția reducerii consumurilor de energie prin folosirea intensivă a utilajelor, directorul adjunct electromecanic al minei ing. Titus Costache, ne relata: „Oprirea funcționării în gol a utilajelor este o problemă care ține de conștiința omului care deservește utilajul, asupra căruia se acționează. Pe plan tehnic vom realiza dispecerizarea minei, care va da posibilitatea, prin intermediul traductoare- lor montate în circuitul utilajelor, să știm cînd aceste utilaje nu funcționează in sarcină luînd de-

producti- condiți- î gol a

ciziile de rigoare privind oprirea lor. Tot pentru reducerea consumurilor de energie, în baza programului stabilit, înlocuim com- preșoarele vechi amortizate cu compresoare de mare randament, paralel cu eliminarea pierderilor din rețelele de aer comprimat, prin realizarea etanșeității tuturor conductelor și chiar prin montarea unor recomprimatoare la locurile mai îndepărtate muncă. Contorizarea suinului de energie trieă la sectoarele II, IV și V ne va permite o cuantificare mai exactă a e- fortului fiecărui colectiv pentru reducerea consumului de energie și stimularea în consecință a colectivelor cu' cele mai mari economii”. -Apreciind în mod deosebit gindirea tehnică, cu mari perspective de economie, redată de ing. Titus Costache, subscriem. și cerința de a se conjuga' cu o susținută muncă de sensibilizare a conștiinței muncitorești pentru mai multă economie. Inițiativa „Pentru fiecare tonă de cărbune extrasă — 1 kWh energie electrică economisit”, trebuie extinsă și în sectoarele VI' și VII ale minei Lupeni. Și la aceste sectoare să se regăsească, la modul concret, criteriile inițiativei 1 Popularizarea și urmărirea eficienței unei inițiative de mare valoare economică pentru raționalizarea consumurilor de energie, trebuie să constituie obiectivul de seamă al activității orga-” nelor Și organizațiilor sindicale, care sînt chemate să dea valoare inițiativelor înaintate.

de con- elec-

f Urmară ătn pag. li

clamă intervenții prompte, măsuri exigente, și, mai ales, o mobilizare de excepție pentru valorificarea tuturor rezervelor necesare îndeplinirii integrale a sarcinilor, r____ .. . ______ ____ ..... pe prim plan situîn-ta asupra situației dotă- du-se folosirea eficientă rii tehnice pentru că am a utilajelor de mare capa- prezentat-o cu puțin timp citate, a complexelor mein urmă în cadrul acțiu- canizate. Dar atîta timp cît aceste utilaje nu vor produce decît la nivelul tehnologiilor clasice, și uneori nici măcar la a- eest nivel, situația va ră- mîne în continuare îngrijorătoare.Acum, cînd se apropie cu pași repezi încheierea primului semestru al a- nului, mai mult ca ori- cînd, organele și organizațiile de partid, conducerile colective ale întreprinderilor miniere, organizațiile de sindicat și ale U.T.C., celelalte organizații de masă și obștești trebuie să găsească cele mai adecvate mijloace pentru mobilizași rea fiecărui om ăl mun- im-

Curcanu, Vasile Davițoiu, care, prin exemplul personal, îndemnau elevii la muncă.
miniere concluzia, a fost una singură : toate minele au create condițiile necesare îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan. Nu vom mai insis-
nii noastre de presă 
„Zestrea tehnică a mine
lor folosită INTENSIV — 

EXTENSIV — EFICIENT*.Și în acest caz concluzia a fost clară — toate minele dispun de o dotare tehnică' ce le-ar permite nu numai realizarea integrală a prevederilor de plan și a angajamentelor asumate, dar chiar și depășirea acestora. în schimb, ceea ce lasă mult de dorit este folosirea a- cesțora. Situația întilnită pe parcursul acțiunii de presă se menține în continuare, ceea ce demonstrează că lâ nivelul con- ducerilor miniere nu s-au găsit încă metodele mijloacele necesare pulsionării activității de extracție din abatajele dotate cu complexe mecanizate. Or, situația e- xistentă la încheierea decadei I a lunii mai, re-
cii, a fiecărei formații de lucru.și sector la o adti- vitate susținută pentru în- , deplinirea prevederilor de plan și recuperarea restanțelor acumulate.

ț (Urmare din pag 1)

*

achitat de datorie, ba 
chiar au băut împreună 
un „păhăruț", a făcut el 
cinste, la ultima rată.
S-a mai întîmplat însă 
altceva. Cojocaru a în-

zii de frămîntările lui. 
Și, intr-o zi, l-a invitat 
să meargă împreună in 
oraș, să facă o plimbare, 
să mai schimbe o vorbă, 
la un „păhăruț". S-a o- 
prit în fața CEC-ultei, ci
că avea o treabă înăun- 
tru. zl numărat banii

J scoși — 10 000 de
l lei — și i-a pus în paltne- 
' le tînărului său ortac.

— No, meri și ia mobi
lă. Mi-i da tu înapoi, nu-i 
grabă. Copiii trebuie să 
doarmă ca lumea.

Cojocaru a vrut să spu
nă ceva, moțul ăsta mîn- 
dru nu l-a lăsat, cică, tat la examenul ele 
nu-i plac vorbele mari. mitere la Institutul

remarcat nume cunoscute ; Victoria Roșea, Elena Bă- dulescu. Victoria Fugaru, Marioara Butnaru, Maria Goleanu, Iulika Scutaru, Elena Bueurete ș.a. Alături de aceste harnice femei se aflau elevii Erika Nemeth, Magdalena Kacso, Atila Fodor, Ferencz Palfi și cadrele didactice Elisabeta Dinuță, Alexandrina Cons- tantinescu, Clara Bogot- hay, Petru Drăghici și multi alții care mînuiau cu îndemînare lopata, grebla și tîrnăcopul la săpatul peluzelor pentru flori, la nivelarea pămîntului vegetal.
CARTIERUL MICRO 8 B Marcu și alții, elevii deȘi aici, alături de locatarii blocurilor din zonă au sosit în ajutor elevii

LECȚIE DE EDUCAȚIE 
CIVICAAlți aproape 1000 de e- levi, de la Liceul industrial au răspuns prezent la această acțiune a muncii patriotice. Profesorii dirlginți și alte cadre didactice au acționat pentru înfrumusețarea mediului ambiant pe Bulevardul Victoriei și Aleea Viitorului. Așa cuin ne spuneau Rodica Flaider, Olivia Appel, Ioan Mazăre, Mihai Dragolea, Victoria Bujor, Elisabeta Filip, Rodicanota zece la învățătură, au primit dar la astăzi, tot nota 10,___ _ ____________ ___ - muncă. Deci o veri-Școlii generale nr. 6, care labilă lecție de educație„j---- * «-«-.uși- de formare a elevi-cultul muncii.au adunat hîrtiile de pe zonele v&zi, au curățat trotuarele și au încărcat în mașini molozul rezultat. Directorul adjunct al școlii, Ion „Numai vi să tuni de rățenia din. Prin muncă, formăm gustul pentru a păstra ceea ce facem zilnic”. Aceeași părere o au și celelalte cadre didactice — Maria Plic, Eugenia Marcu, Rodica Dacian, Maria Vass, Liliana Gavrila, Florica

Hațegan spunea : punîndu-i pe ele- facă treabă, ală- noi, vor prețui cu- și frumosul cita-

din brigadă îl înconjoară 
cu multă dragoste și în
țelegere.

— Nici nu-mi venea să 
cred, meditează Clamba, 
de parcă ar vorbi de fiul

Un gest cu valoare
de simbol

trecut așteptările colegi
lor săi de „cameră". Cu 
o ambiție rară, s-a apu
cat de carte, s-a prezen- 

ad- 
de 

mine din Petroșani și a 
reușit la seral. De acum 
e „studentul ~lor“. băieții

th numai patru luni, do
vadă că a muncit exem
plar, tînărul miner

l

său (e drept, moful are... 
trei moațe). Totuși, pe 
orn îl poți cîntări de la 
prima privire. Cojocaru, 
ne-am dat toți seama, e 
un băiat de ispravă. Știe 
ce vrea in viață, nu nu
mai că știe, face ce tre
buie.

a-
• „BELVEDERE”. Camera combinată „I____dere”, alcătuită din dulap, canapea, bar, masă, fotolii, scaune etc., intrată în producție la secția de mobilă Livezeni a întreprinderii de prelucrare a lemnului Deva, poate fi procurată, în curînd, din magazinele de specialitate ale întreprinderilor comerciale -din ^Valea Jiului,

■
I

• REPARAȚII. în a- a incendiilor. Altfel, jocul ceastă perioadă se execută cu focul amenință pădurea reparații, lucrări de igienizare și modernizare la _ complexul comercial „Pa- ridicat de la majoritatea,Belve- ringul” și magazinul nr.190 Alimentara din Petroșani. De asemenea, la cabana Rusu sînt în curs iu- nizat o amplă acțiune crări de reparații și noi a- colectare, de la unitățile menajări interioare.• PERICOL. Lucrătorii Ocolului silvic din Petroșani atrag atenția iubitorilor muntelui eă, în postura de turiști, trebuie să respecte normele de prevenire

și1... costă scump.
9 AMBALAJELE s-aumagazinelor. Duminică, 9 mai, întregul colectiv al Î.CJLA. Petroșani a orga- dealimentare din Petroșani și Lupeni, a ambalajelor. Cu sprijinul primit de la I.T.A. au încărcat peste 50 de autocamioane cu ambalaje, descongestionînd spațiile comerciale și de

civică, lor în
SA PĂSTRĂM, CEEA CE 

FACEM ASTAZI1Consemnând acțiunea.. de înfrumusețare a orașului, la care au participat de locuitori importante utilaje puse la dispoziție prin grija consiliului popular, edilii au solicitat tuturor -. locțiitorilor să mențină nealtefată * prospețimea și frumusețea localității în care zilnic trăiesc și muncesc.

miicu

$ 
I

Pe Cojocaru n-am a- 
vut cum să-l întîlnim, fu
sese schimbul I, trecuse 
in fugă pe acasă și apoi 
la facultate. Metamorfoza 
sa, interesantă, posibilă 
în zilele noastre demons
trează cît valorează aju
torul ortacilor.

— Ion, își aduce amin
te Clamba, neauzind di
nadins întrebarea noas
tră (ce te-a determinat 
să-i împrumuți bani lui 
Cojocaru, fără măcar să-ți 
ceară ?), Ion și alții au 
făcut la fel. Și cînd faci 
o faptă bună nu trebuie 
să te bați cu bolțarul in ț 
piept. ■’

Gest de o rară modes
tie, care valorează _ ca 
simbol trainic < 
minerești.

I

I
al vieții I

depozitare din cele douăA orașe. -'•-■■■ I• EXPOZIȚIE. La Mu- I zeul mineritului Petroșani, ! s-a deschis o interesantă I expoziție de insigne și pla- | chete minerești. Expoziția ■ poate fi vizitată zilnic, în- I tre orele 9—17. •
Rubrică realizată de 
Constantin GRAURE



3Steagul roșu

de aer eu suprafața, ne-a relatat Vergilă Stănescu, inginer șef cu securitatea minieră, vorbindu-ne des-
AERAJUL OPTIM 

chezășia ritmicității producției, 
a siguranței depline înAerajul minelor este problemă a producției, procesului tehnologic.Cînd aerajul nu este ’corespunzător apar acumulările de gâze și atunci el devine o problemă de protecția muncii. Este e- vi&ntă, așadar, necesi- fâtea realizării unui aeraj optim pentru desfășurarea normală a procesului extractiv ca un domeniu prioritar al producției și securității muncii.In Valea Jiului, pentru acest an s-au întreprins un șir de măsuri cu caracter deosebit ’. ’ îmbunătățirea minelor și. pe cale, pentru crearea

sarcinilor la extracția de cărbune imoune

Măsuri permanente pentru întreținerea 
căilor de acces si a instalațiilor

protecția
eficientă

Prin preliminarul

chiar a unor evenimente miniere.în cazul tuturor minelor s-a asigurat alimentarea abatajelor de mare capacitate productivă cu debit constant de aer sub depresiunea generală a minei, prin izolarea cu- renților de aer proaspăt de cel viciat, aceasta constituind de altfel o măsură nouă cuprinsă în normele de protecția muncii pentru Industria' 
minieră.

Deosebit de pentru diminuarea, con
centrațiilor de metan este extinderea stațiilor 
centrale și locale de de- 
gazare, care funcționează fa majoritatea între
prinderilor conform unor programe întocmite. Da l.M. Lupani de pildă, prin degazarea straielor, debitul relativ de metan « scăzut de la 24 la 6 mc, îmbunătățindu-se radical starea de securitate în subteran.Cert este că în aerajul general al minelor nu sînt admise deficiențe, iar în acest an ele nici tiu au apărut. Toate stațiile de ventilatoare sînt du- 

visând 
aerajului aceastăi de condiții îmbunătățite, desfășurării în deplină siguranță a muncii în subteran. S-a făcut, în primul rînd, analiza critică a tuturor rețelelor de aeraj, a circuitelor principale și secundare pentru a asigura un aeraj stabil al lucrărilor miniere. _-l_ ___ "de producție s-au stabilit punctele care trebuie special urmărite pe traseele principale, iar pe ----------  __circuitele de curenți se- blate. Cele principale sînteundari ușile de aeraj au prevăzute cu dispozitivefost prevăzute cu instala- de măsurare permanentă ții de semnalizare optică și acustică la punct fix de supraveghere. Acest control permanent conduce la evitarea pertur- bațiilor în circuitele de aeraj, respectiv elimină posibilitatea neaerisirii temporare a unor locuri de muncă — fapt ce a constituit in trecut sursa pparith'i concentrațiilor'fie metan periculoase și------- —- ----------------

a depresiunii create în subteran. Orice variație care iese din toleranțe este sesizată, înregistrată și se iau operativ măsurile de rigoare.In aerajul parțial se constată însă abateri de la norme. La fiecare lucrare minieră instalația de aeraj funcționează pe bază de proiect. Abaterile au drept cauze fie re
Uitare sau indisciplină ?Deși nu o dată au fost criticați cei care „uită" să-și facă datoria privind evidențierea concentrației de metan, avem din nou prilejul — la I.M. Uricani ----să notăm cițiva cu această... meteahnă : maistrul minier Ioan Coștea (15 aprilie, schimbul IV), maistrul minier Mihăilă Moldovan (30 martie, schimbul IV), Cokanan Kiss și Carol Bolicz (7 aprilie, schimbul IV). întrebarea e: -aceștia sînt uituci sau indisciplinați ? Și, cum se face că toți s-au găsit în schimbul IV ?De asemenea, la abatajul cameră nr. 4, stratul 17—18, blocul VI, șeful de schimb Dumitru Chizbo- ian, în perioada 12—17. aprilie — schimbul I — nu a consemnat concentrațiile de metan în caietul de predare-primire a locului de muncă conform *” ord. M.M.P.G. 1448/81.Bineînțeles că organele de control nu au... uitat să le aducă aminte prin mijloacele prevăzute lege.J
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i subterancepția instalațiilor de aeraj neetanșe, fie că ventilatoarele electropneu- matice nu sînt racordate la rețeaua pneumatică, caz în care decuplările accidentale de energie e- lectrică duc la întrerupe- ■ rea aerajului în lucrarea minieră.Altă abatere frecventă constă în neprelungirea instalațiilor de aeraj re- fulant pe măsura avansării fronturilor. Pe de altă parte, tot la aerajul refulant se încalcă prevederea ca la capătul co
loanei să fie montat co- • rect un deviator care să 
dirijeze jetul de aer la 80—30 de grade spre tavanul lucrării miniere, 
evitîndu-se refularea spre muncitori și realizîndu-se diluarea eventualelor a- eumuiări de metan la tavan și evitarea acumulării sale „în piază". Asemenea lipsuri sînt datorate neglijenței șefilor de schimb și electrolă- că tușilor, tolerării de către maiștri a abaterilor, îngăduinței șefilor de sectoare și. chiar a inginerilor cu aerajul și protecția muncii.Prin lucrări miniere speciale și prin instalațiile din dotare, aerajul minelor din Valea Jiului oferă condiții bune de lucru și siguranță. Respectarea cadrului legal creat în domeniu poate și trebuie să contribuie la realizarea sarcinilor la producția de cărbune în deplină securitate a muncii.

In<. Iosif REMETE 
inginer sef securitate 

minieră, C.M.V.J

3.

î
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Activul obștesc, mereu în acțiune

in cadrul laboratoru
lui de electrosecuritate 
de la C.C.S.M. Petro
șani, la standul de veri
ficare a cablurilor elec
trice se fac testări în 
condițiile de exploata
re din subteran.

Mina Paroșeni, datorită condițiilor tehnice de zăcămînt, are un înalt grad de mecanizare a fluxului de extracție. în a- ceste. condiții orice întrerupere în funcționarea utilajelor poate să ducă la însemnate pierderi de producție. Este deci, deosebit de important să se asigure funcționarea neîntreruptă a utilajelor în condiții de securitate deplină. Desigur că de-a lungul drumului din abataje pînă la suprafață se pot ivi unele deficiențe mai greu de sesizat de la bun început, cum ar fi, bunăoară, frecarea de rocă a benzii transportoare. Pentru depistarea la timp în mod operativ a cauzelor care pot produce întreruperi în funcționarea utilajelor de pe fluxul de transport, pentru respectarea riguroasă a instrucțiunilor privind aerajul locurilor de muncă, un rol deosebit îl are activul de control obștesc. Acest activ la mina noastră este format din oameni cu bogată experiență profe

Asigurarea unui aeraj corespunzător la I.M. Dîl-, ja se realizează prin trei stații principale, fiecare fiind dotată cu cîte- două ventilatoare centriftige de 2500 mc. Acestea asigură un debit suficient de aer pentru toate locurile de muncă din subteran, dovadă, nu s-au semnalat acumulări de metan peste normele stabilite la nici un loc de muncă in acest an.Pentru asigurarea debitului de aer proiectat pe toate circuitele, sectorul de aeraj a întreprins un număr înseninat de lut arări pentru întreținerea căii de a< sj După eun w-4» rels-M sectorului ing. loan Solga, au fost reparate suitoarele de aeraj nr. 1 și 2 între orizonturile «07 și 440, a fost reprofilată galeria transversală nr. 6 din blocul ; III, și s-â amenajat accesul ia

sională, cum sînt maiștrii mineri Ion Dumitrescu, de la sectorul II, Vasile Pă- truță, de la sectorul I, artificierul Darie Văcăruc, de la sectorul IV și alții. Selecționarea acestora, nu s-a făcut la întîmplare. S-a ținut seama și de faptul că prin natura atribuțiilor de serviciu aceștia străbat în. fiecare schimb lungi trasee și fac constatări la mai multe locuri de muncă. Pentru fiecare - schimb există astfel cel puțin 3—4' oameni care fac parte din activul de control obștesc al protecției muncii. Periodic, din inițiativa sing. Ion Botezatu, șeful compartimentului de protecție a muncii la nivel de întreprindere, se organizează întîlniri cu membrii activului de control obștesc. O astfel deîntîlnire a a- vut loc și sîmbătă, 8 mai a.c, în cadrul întîlnirilor se efectuează schimburi de experiență,* se discută despre modalități de acțiune, de exercitare a dreptului 
o de control.In blocurile de exploata-

suitorul nr. 2 din această transversală. De asemenea s-a făcut întreținerea galeriei direcționale din stratul 3, blocul II, ori- • pre măsurile de perspecti- zontul 400. In prezent se lucrează cu o brigadă de întreținere la reprofilarea și betonarea suitorului de aeraj nr. 2 sub orizontul 440. O altă brigadă lucrează la reprofilarea galeriei direcționale din culcușul stratului 5 pentru a asigura debitul de aer necesar în blocurile IV și V. Intru- cît cărbunele de la mina Dîlja este predispus la au- toaprindere, se asigură în permanență curățirea integrală a cărbunelui din laminări și apofize. Pre
ventiv, sectorul forează găuri pentru înnămoliră, reușind să se introducă lu
nă de lună „în zonele pre
dispuse focurilor peste 2000 metri cnbi de cenușă".— Avem în vedere să reducem scurtcircuitările

aerajne- ' un e i

re unde se află în funcțiune complexe cu susținere mecanizată, în caz de concentrații periculoase de gaze se asigură decuplarea automată a energiei electrice. Evitarea acestor con- - centrații șe poate face numai printr-un bun permanent. O simplă glijare a închiderii uși de aeraj ar putea ori<- cînd șă înlesnească astfel de concentrații. Pentru e- vitarea acestei situații, la o propunere făcută într-un astfel de schimb de experiență cu activul " obștesc de protecție a muncii, s-a introdus la ușile de aeraj’ un dispozitiv de avertizare acustică.Putem spune pe drept cu- vînt că activul nostru obștesc constituie un mijloc eficient de menținere la cote înalte, a climatului de securitate a muncii pe toa te schimburile. Este un fapt îmbucurător, în interesul nostru al tuturor celor ce lucrăm în subteran.
Ștefan BEBEDEA, 

artificier, sectorul II al 
I.M. Paroșeni 

vă viziri cl îmbunătățirea aerajului minei. Pentru reducerea consumului ' de e- nergie electrică ia cele trei stații vom înlocui șaibele existente cu altele de dimensiuni mai mici, fără să se diminueze debitele proiectate în aerajul general și menținînd depresiuni mici pe abataje. Vom. controla prin măsurători individual pe abataj ca între galeriile de bază și cap să nu depășim 1 mm coloană de apă.Iată deci că la I.M. Dîl- ja există preocupări pentru întreținerea și îmbunătățirea căilor și instalațiilor de aeraj pentru a nu stinjenl. producția de cărbune.
Gheorgh* BOȚEA

ÎH VIZOR
JOACA DE-A... 

AERAJUL!Cit de păgubitoare este nerespectaree normelor de protecție a muncii este bine cunoscut și totuși» u- nii își permit o... joacă periculoasă, reourgind la improvizații nepermise.Cu ocazia controlului din 5—8 aprilie a.c, la I.M. Llvezeni, în galeria de bază stratul 12, blocul VI, suitorul de legătură cu ga-f leria de bază stratul 13 e- ra săpat pe o lungime de peste 3 m, fără să fie montată instalația de aeraj parțial, aerisirea locului de muncă făcîndu-se cu... furtunul de aer, montat de maistrul minier Vasile Ma- traș (sectorul II)! Intervenția organelor de avut ca urmare rea furtunului și unui ejector tip Firesc, urmările portăt și maistrul minieri, devenit „inovator" ad-hoc !
control a 
demonta- 
montarea 

C.C.S.M. 
le-a su-

AȘA PROCEDEAZĂ
ACASA ?

conș-EmilUrir
Asupra rolului ușilor de aeraj nu trebuie insistat. De acest lucru era tient și muneitorul Moldovan de la I.M.câni. Și totuși, în data de 19 aprilie a.c. a lăsat una din ușile de aeraj în poziție deschisă în galeria de transport blocul VI, orizontul 500 ! Oare așa procedează și acasă ?

ALEXANDRUI.T.

Pagină realizată

Ia cererea C.M.V.J.
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Vizita oficială in țara noastră 
a guvernatorului general al Canadei, 

Edward Schreyer
La întreprinderea de mașini Depunerea unei coroane 

grele din
(Urmare din pag. 1)pînă la 330 MW, iar în viitor de 700 MW.La încheierea vizitei, guvernatorul general al Canadei a semnat în cârtea de onoare a uzinei.

La Muzeul
al R.S.R. Concert în onoarea

înalților oaspeți

Vizita în Malayezia 
a tovarășului 

Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. alU.T.C.

în cursul aceleiași zile, 
guvernatorul general al 
Canadei, Edward Schreyer, 

împreună cu doamna Schre
yer și persoanele oficiale 
care îl însoțesc au vizitat

. *După ce a străbătut cî- teva dintre principalele artere ale Capitalei, coloana de mașini a făcut un sburt popas pe platoul din fața Palatului Sporturilor și Culturii.
de istorie

Muzeul de istorie al Republicii Socialiste Româ
nia,La încheierea vizitei, guvernatorul general al Canadei a semnat in Cartea 
de onoare.

Marți dimineața, gu-' vernatorul general al Canadei, Edward Schreyer, a depus o coronă de flori la Monumentul eroilor luptei pentru , libertatea poporului și a patriei, — pentru socialism.O gardă militară; aliniată pe platoul din fața

Guvernatorul general al Canadei, Edward Schreyer, și doamna Schreyer au participat, marți seara, la Sala mică a Palatului, 

monumentului a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii -Socialiste România si Canadei.După depunerea coroanei de flori, s-a păstrat un moment de reculegere. A fost vizitată, apoi, rotonda monumentului.

la un concert susținut de formația condusă de renumitul compozitor și interpret canadian Andre Gagnon. ' '

KUALA LUMPUR 11 (Agerpres). în cadrul vizitei pe care o întreprinde în Malayezia, tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A- nul Internațional al tineretului, s-a îfttîlnit cu Datuk Mokhtar Bin Hashim, ministru ad- interim al afacerilor externe, ministrul culturii, tineretului și .sporturilor, și Datuk Wan Mansour Wan Abdulah, secretar general al Ministerului Culturii, Tineretului și Sporturilor, în cadrul întrevederilor s-a exprimat satisfacția față de evoluția relațiilor bilaterale, , subliniindu-se dorința ambelor părți de a continua cursul ascendent 

al acestora în toate domeniile.In cadrul schimbului de păreri în legătură cu situația internațională din mișcarea de tineret s-au e- vidențiat necesitatea întăririi colaborării organizațiilor de tineret din țările în curs de dezvoltare, creșterea contribuției tinerei generații la înfăptuirea programelor de dezvoltare independentă șl suverană a acestor țări.Tovarășul Nicu Ceaușescu s-a intihut,Aie asemenea, cu Datuk Manser Othman, președinte interimar al Camerei Reprezentanților, și Tan Sri Zakharia Mohd Aii, secretar general al M.A.E.
ES

Evoluția conflictului anglo-argentinian
BUENOS AIRES 11 

(Agerpres). Statul Major 
al forțelor armate argen- 
tiniene a anunțat, marți, că 
Argentina a declarat ostile 
toate navele maritime sau 
aeriene britanice care se 
află în „zona operațiunilor" 
din Atlanticul de Sud, ca
re ce îndreaptă spre a- 
ceastă zonă, sau care re
prezintă o amenințare pen
tru securitatea națională, 
și, în consecință, vor supor
ta măsurile pe care gu
vernul de la Buenos Aires 
le va considera necesare, 
transmit agențiile inter
naționale de presă. „Rațiu
nea acestei hotărîri —• se 
spune în comunicatul ofi
cial argentinian — o cons
tituie persistență Marii

BEIRUT 11 (Agerpres). 
După cum informează a- 
gențiile internaționale de 
presă, situația din Liban 
s-a deteriorat în ultimele 
zile. Ca urmare a luptelor 
desfășurate în orașul Tri
poli, între forțele rivale, 
în ultimele cinci zile și-au 
pierdut viața 53 de per
soane, peste 200 fiind ră

Britanii într-o atitudine a- 
gresivă. ■

Statul Major' argenti
nian a confirmat, totodată, 
că poziții fortificate ar- 
gentiniene din Insulele 
Malvine (Falkland) au fost 
supuse, în ultimele 24 ' de 
ore, unor tiruri de artile
rie de vase de război bri
tanice aflate în zonă și că 
partea argentimană a ri
postat.

★ .
LONDRA 11 (Agerpres). 

Primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret That
cher, a- declarat marți, în 
Camera Comunelor, că ne
gocierile diplomatice ■ în 
curs asupra Insulelor Fal
kland (Malvine) „nu în

Lupte violente în Liban
nite, Activitatea acestui 
oraș-port din nordul țării, 
cu o populație de 500 000 
de locuitori, este praetia 
paralizată.

Pe de altă parte, în su- 
dul țării, situația se men
ține deosebit de încordată 
ca urmare a acțiunilor a- 
gresive ale aviației milita

chid ușa nici unei opțiuni militare", transmit agențiile Reuter și AFP. Premie
rul a respins, de asemenea, cererea liderului Partidului Laburist, de opoziție, Michael Foot, de a permite Parlamentului să-și spună cuvîntul asupra oricărui plan de pace avansat de 
O.N.U. înainte ca guvernul să-1 accepte sau să-l res- . pingă. .Pe de altă parte, la Londra s-a anunțat că forțele navale britanice au bombardat luni, pentru a doua zi consecutiv, pozițiile ar- gentiniene din Insulele Falkland (Malvine), în apropiere de Port Stanley (Puerto Argentino).
re israeliene asupra tabe
relor de refugiați palesti
nieni, a repetatelor rai
duri aeriene în spațiul ae
rian libanez.

în acest context, la Bei
rut au avut loc consultări 
ale președintelui țării, E- 
lias-Sarkis, cu primul mi
nistru, Shafic Al Wazzan.

IN DANEMARCA, peste 160 000 de persoane au semnat apelul cu privire la crearea unei zone denuclearizate în nordul continentului ‘ european. Presa daneză informează că lâ sfîrșitul lunii mai lista cu semnăturile pe apelul lansat de organizațiile de luptă pentru pace și împotriva înarmărilor va fi înaintată primului ministru A. Joergensen. .
IN LUNA aprilie a.c., prețurile au înregistrat în Luxemburg o creștere de 8,1 la sută — a anunțat Serviciul național de statistică, Au fost majorate prețurile la legume, fructe, produse, diu carne, la îmbrăcăminte, ,• încălțăminte, produse . ale industriei electrice, ziare și. reviste.
GHIORGIIIOS Ioannl- des, fostul , negociator cipriot grec la convorbirile intercomunitare “ pentru regleinetarea problemei Ciprului, și-a . anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din. februarie — martie 1983 transmite agenția France Pres- 

se.
PRIMUL MINISTRU israelian, Menahem Begin, l-a primit pe Richard Fairbanks, trimisul special al S.U.A. la negocierile tripartite egiptea- no-israeliano-americane pri

vind autonomia palestiniană, — relatează a- genția UPI.
LA TOKIO a avu": loc o demonstrație a activistelor mișcării feminine nipone. Au participat reprezentante ale unor organizații de femei, ale partidelor politice progresiste, ale sindicatelor și tineretului studios. Demonstrația s-a desfă-

Peșurat sub lozinca „Cerem reducerea cheltuielilor militare și sporirea alocațiilor pentru nevoi sociale, pentru educarea tinerei generații !“.
PESTE 100 000 de hectare de teren au fost repartizate unor cooperative' agricole și familiilor de -țărani din Nicaragua — informează agenția Prensa Latina. Măsura se înscrie în cadrul mai larg al restituirii pămin- tului celor ce-1 muncesc, în baza legii reformei a- grare, în vigoare în Nicaragua din luna iulie 1981.
GUVERNUL olandez de centru-stînga este din nou amenințat de criză, relatează agenția France Presse, prccizînd că reducerile ce urmează a

fi efectuate asupra bugetului actual și a proiectelor pentru anii viitori constituie încă o dată mărul discordiei între principalii parteneri ai coaliției guvernamentale — creștin-democrați-i și socialiștii. ; :■
NUMĂRUL americanilor lipsiți de un loc de muncă a crescut in luna • aprilie cu 450 000, ajun- gînd "la 10,3 milioane —-ceea ce echivalează cu 9,4 la sută din populația activă. Se .înregistrează și o nouă creștere a numărului cetățenilor care nu găsesc • decît sluj ițe temporare și care este in , prezent de 5.8 milioane.
CU PRILEJUL unui concurs internațional de tir desfășurat la Frankfurt pe Oder (R.D. Germană) țin- tașul român Corneliu ^on a cîștigat proba de pistoj- viteză, realizînd un record absolut de 600 de puncte din tot atîtea posibile.
IN CADRUL concursului internațional de canotaj academic de la Post- dam (R.D. Germană), reprezentantele clubului Steaua București au obținut două victorii. în proba de sch if simplu — 500 m Ioana Dînescu a terminat învingătoare cu timpul de 2' 8” 8/10, iar în cea de dublu vîsle, echipajul Ioana Dinescu — Anișoara -Voican ș-a clasat pe primul loc. cu 1’ 58" 6/10.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Saltimbancii; 
Unirea: înainte de zbor.PETRILĂ : Kagemus- 
ha, I-Il. . 'LONEA: Tinerețeatatălui meu.

ANINOASA : ' Milăpentru cei vii.VULCAN — Comoara dm Lacul de argint.LUPENI — Cultural! Marea baie nocturnă ; Muncitoresc: Bătrînul
vuigmatic, .UR1CANÎ . Cariera .' ’a strălucitoare.

TV16,00 Telex.16,05 Admiterea în treap. 
ta a II-a de liceu (consultații).16.40 O viață pentru o idee : George Ba- rițiu.17,00 Universul femei
lor.17.40 Tragerea prono- 
expres.17,50 1001 de seri, i18,00 închiderea pro- . gramului.20,00 Telejurnal.20,25 Actualitatea economică,20,45 Forum politico-ideologic.21,15 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele e- cranului". Viață 
pentru Ruth. Premieră pe țară.22,30 Telejurnal.22.40 Seară de balet.

Institutul de mine PetroșanianunțăIn ziua de sîmbătă, 22 mai 1982, ora 9, are loc, în Aula Institutului susținerea publică a tezei de docto
rat „Electroflotația cu aplicabilitate la un minereu 
cuprifer", elaborată de inginer NȚAMPAKA BIRUGA, sub conducerea științifică a prof, univ. dr, doc. iug. Luigi Dobrescu.

De asemenea, mai anunță că în aceeași zi, Ia ora 11, ara loc, în Aulă susținerea publică a tezei de doctorat ,,Cercetări asupra construcției și parametrilor 
funcționali ai agregatelor de filtrare a substanțelor 
nemetalifere greu filtrabile în vederea îmbunătățirii 
funcționării lor", elaborată de inginer BARA LUDO
VIC, sub conducerea prof, univ, dr, ing. Nicolae, Iliaș.

Trustul de construcții■>

Hunedoara
cu sediul în Deva, strada Dr. Petru Groza 

nr. 30, telefon 11960

încadrează urgent

pentru Deva, Orăștîe și Valea Jiului, următorul 
.•», personal muncitor :

— automacaragii
— tractoriști rutieriști
Se asigură cazarea gratuită în cămine și 

masa contraeost la cantinele trustului.
Informații suplimentare la sediul Stației 

de utilaj și transport Deva, telefon 16520.

$> ADMINISIRAIIA , Pehcjmd. «Ir. Nieoloe Wlcetce - 2, telefoane 41662 (lecretariot),41663 j 424 64 (secții). IIPARUL i npoțjrofla Petroșani stt N. Sofcetcu .


