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Moment semnifica
tiv al introducerii „ma
relui complex" meca
nizat de la sectorul II 
al I.M. Uricani : bri
gadierul Ilie Amorări- 
ței, cu ortacii efectu
ează proba de funcțio
nare, în camera de 
montaj, a celei de-a 
40-a secții Pregătită 
pentru introducere.
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Oamenii muncii din 
Valea Jiului, sub condu
cerea organelor și orga
nizațiilor de partid, au 
încheiat primul semes
tru al anului cu reali
zări care le ridică pe noi 
trepte calitative, hărnicia 
și priceperea, devotamen
tul și puternicul atașa
ment față de întreaga 
politică a partidului și 
statului nostru. Răspun
sul lor la îndemnurile 
secretarului general 
partidului, 
Nicplae Ceaușescu, 
materializat în fapte dem
ne dg muncă sintetiza
te în cîteva cifre care i- 
lustrează pasiunea și dă
ruirea, fermitatea cu ca
re au acționat 
r, ,. _îr,<n>nlinirea
nivelul municipiului nos. 
tru planul la producția 
marfă a fost depășit cu 
peste 5 000 (4)0 iei, de
pășire la ca>e au contri
buit în mod deosebit co
lectivele de muncă dm 
cadrul Co i.binatuiui mi
nier Vale? Jiului, de la 
I.R.LU.M.P., I.CM.M, 
I.P.C.VJ., I.G.C.L.,'U.F.E.T 
și alipTe. La producția 
netă Calorică s-a înregis
trat, de asemepea, o de
pășire substanțială, de a- 
proape 7 000 000 Iei, A-

________________________

al
tovarășul 

s-a

Aurel NICOLA, 
secretar al Comitetului 

municipal de partid 
Petroșani
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reali 
obținut

zări 
avînd 

produc- 
indica-

ceste 
s-au 
la bază creșterea 
tivității muncii,
tor la care s-a obținut o 
depășire de peste 250 lei 
pe om al muncii. Bineîn
țeles, depășirile amintite 
nu puteau fi obținute fă
ră sporurile înregistrate 
la producția fizică. Exem- 
tă cu întreprinderea ma
nieră Uricani care a ob
ținut, pe primele 6 luni 
ale anului, o producție 

- suplimentară de cărbu
ne pentru cocs de mroa- 
pe 3 800 de tone ; la 
bune sortat plusul 
Valea Jiului a fost 
peste 25 000 tone, la
bune spălat norma! de a. 
proape 87 000 tone. Re
zultate de prestigiu au 
obținut și colectivele de (Continuări tn pag a 2-a,

câr
pe 
de 

căr-

muncă din cadrul 
I.R.I.U.M. Petroșani cu 
un plus de producție de 
aproape 4 000 000 lei și 
I.U.M.P. cu o depășire 
de 301 tone la mașini și 
utilaje miniere. U.F.E.T.- 
ul a înregistrat, la rîndul 
său, plusuri de 5957 mc 
la bușteni; 213 mc la 
lemn de mină și 272 mc 
la cherestea. In domeniul 
investițiilor, și în special 
al investițiilor locale s-au 
înregistrat plusuri de cîte 
11 926 000 lei și 21 052 000 
lei la construcții montaj.

Realizările prezentate 
pînă acum, sînt o dova
dă elocventă a puterii de 
mobilizare de care au dat 
dovadă în_ această primă «Mi » wWtKTflTTpp Ud~
meni muncii din Valea 
Jiului pentru transpune, 
rea în viață a indicațiilor 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sînt 
rodul angajării fer
me pentru îndeplinirea 
prevederilor de plan, a 
sarcinilor stabilite de 
cel de-al XII-lea Con
gres al partidului.

ECONOMÎCREA

Fiecare tonă de utilaj minier 
- realizată cu consumuri 

mai reduse
încadrarea și reducerea 
normelor de consum și 
economisirea de energie și 

_____ __ __________„ _ combustibil, în semestrul 
Stat privind stabilirea u- ... L .aOL.jdij»inițaL...i-uusuinul ——itfiouii-JM.UW u - gospe- ae energie electrica cu

Productivități superioare
ePrintr-o energică mo

bilizare a forțelor interne 
ale colectivului, că și prin 
măsuri 
rice 
de 
tivul 
I.M. ,

• aceste zile de debut 
tr-un nou semestru, 
pășirea sarcinilor cu cir
ca 100 tone/zi. Acesta este, 
de fapt, și 
a crescut 
iulie față 
denia

tehnico-organizato- 
întreprinse 

m i n ă,
sectorul 1V 

Dîlja raportează,

la nivel 
colec- ‘ 

al 
în
în
de,-

nivelul -cu care 
producția lunii 
de cea preee- 
Produciivitatea

d i e 
sector
iulie, 
iunie,

a muncii 
a sporit în 
comparativ cu 

cu 0,4 tone 
indicator 
superior 

post. Se 
în con- 

brigăzj- 
r e din

m
pe 
luna 
luna
pe post, același 
în abataje fiind 
cu 0,7 tone pe 
cere evidențiată 
text contribuția 
lor m i n i e
abataje și pregătiri - 
între care a celor conduse 
de Constantin 
luliu Ungvari 
Tașnadi, fiecare cu 
nile la zi depășite.

Țomescu, 
și Pavel 

sarci-

Pe deplin conștienți de 
răspunderile ce ne revin 
din prevederile recentului 
Decret al Consiliului de 
Stat privind stabilirea u-—■■■ ifiiuii piuit u *gU8jXF 
dărirea judicioasă a resur
selor energetice, colectivul 
de la întreprinderea de u- 
tilaj minier Petroșani și-a 
propus să amplifice" rezul
tatele bune obținute în 
semestrul I, să stabileas
că un amplu progi am de 
conștientizăre și mobiliza
re a oamenilor . muncii 
pentru găsirea de noi so
luții ce vizează economi
sirea de energie electrică, 
termică și de combustibili.

Prin aplicarea măsurilor 
ce le-am stabilit la înce
putul anului, care privesc (Continuări în pag a 2-a;

644 MWh. de combustibil 
cu 50 de tone, iar la me
tal cu 155 tone din care 
100 de tone la fabricarea 
utilajelor miniere.

Odată cu publicarea în 
presă a Decretului, comi
tetul de partid, conducerea 
întreprinderii, comparti
mentul mecano-energetiic 
care au mari răspunderi 
în aplicarea noilor regle-
Sing. Tudorel DRAICA, 

șef birou mecano-energetic 
l.U.M. Petroșani

Pe locurile fostelor 
grădini mici existente 
în perimetrul minier 
din estul Lupeniului, 
recent eliberat, se țre- 
ează în prezent alte 
grădini mari și moder
ne din care prima re
coltă de tomate de se
ră și alte legume va fi 
culeasă în curînd. So- 
lariilor amenajate aici 
în lunile aprilie și mai 
de către întreprinde
rea de administrare a 
cantinelor și cazane 
Valea Jiului lj se adau
gă continuu 'noi ase
menea spații. Se extind, 
de asemenea, supra
fețele neînchise care

Autogospodârire 
ți înfrumusețare
sînt pregătite 
cultivarea unor 
me 
valorificării 
de cărbune 
în

Electricienii M. Bros- 
can și Z. Otvds la o in
tervenție pe șantierul 
din Vulcan.

Cu atîtea promisiuni neacoperite în fapte 
întârzierile se vor ține lanț

pentru 
legu- 

pînă la începerea 
rezervelor 
„ascunse" 

adincurile 'acesvui 
bogat pămînt. Acțiunea 
pe care aceste rinduri 
vor să o prezinte se inte
grează perfect în acest 
context al valorifică
rii. Așadar, duminica; 
trecută bucătarii1;-și? 
bucătăresele, 
și muncitoarele 
ficate, aproape 
gul personal 
complexul de
Paroșeni — Vulcan și-au 
schimbat pentru o zi 
preocupările de la lo
curile .obișnuite de mun-

. că cu treburile necesa
re și urgent? în 
dinile acoperite 
descoperite de la 
peni. Ilustrare convin-, 
gătoare, practică a pre
ocupărilor în domeniul 
autogospodăririi și au- 
toaprovizionării. In a- 
jutorul celor 58 de oa-

Toma ȚAțA^CĂ

patiserii 
necali- 
între- 
de la 

cantine

gră-\
Și

Lu-

(Cont. în pag. a 2-a)
Constructorii din ca

drul șantierului nr. 1 al 
Grupului de șantiere Va
lea Jiului al T.C.H. au 
avut de executat în pri
mul semestru al anului un 
important volum de in
vestiții. Pentru a cunoaș
te stadiul de realizare a 
principalelor obiective pre
văzute în graficele de e- 
xecuție, împreună cu to
varășul Nicolae Sasu, șeful 
șantierului 1 Petroșani, am 
făcut cîteva constatări la 
fața locului. La blocul 3 
E, unde cu două săptămîni 
mai devreme maistrul 
loan Trantea ne dăduse

„asigurări ferme" că 
darea lucrării va fi 
zată la termen (la 30 iu
nie a.c.J, constructorii mai

p re
cea li-

cum e firesc să fie pre-, 
gătit pentru recepție Deci 
cu o mică întîrziere, 
următoarele 7 zile blocul va

Apartamentele anului 1982 
la ora scadențelor

aveau de lucru la finisă
rile de la parter, unde sîn' 
.prevăzute spații comer
ciale. Apartamentele din 
blocul 3 E sini ireproșa
bil finisate. Blocul este 
tencuit și în afară. așa

în
ac.

se

recep-'fi pregătit pentru 
ție.

La magazinul universal, 
unde au fost concentrate 
in primul semestru cele 
mai însemnate efective și 
cei mlai buni constructori.

iar termenele de predare 
au fost mereu aminate, se 
mai fac încă „mici lucrări". 
Termenul de 31 mai 
n-a fost respectat. A . mai 
trecut încă o lună și..
mai fac încă „în princi
pal" lucrări de tinichige- 
rie Ar fi cazul să se în
țeleagă ia nivelul condu
cerii Grupului de șantie
re, Petroșani că.promisiu
nile fără acoperire în fap
te nu mai pot fi tolerate.

Dacă se adună aparta
Viorel STRAUȚ

rGontinuare in pag.

Spiritul gospodăresc, promovat continuu !
Amplele acțiuni gospodărești desfășurate în lu-„ 

nile mai și iunie au adăugat noi și numeroase ame
najări la zestrea de dotații urbane a localităților Văii 
Ji u I u i. Se pare însă că a inter
venit o „pauză" nedorită și —-avînd în vedere ima
ginea multor locuri din cuprinsul localităților noas
tre — nejustificată. Ne aflăm în plină vară și toc
mai de aceea conducerilor întreprinderilor și insti
tuțiilor, deputaților, organizațiilor de masă și obș
tești, cetățenilor le revine datoria de a participa la 
înfăptuirea integrală a programelor gospodărești ale 
consiliilor populare. . . . '

OAMENI AI MUNCII, CE'l ATENl ! PARTICI
PAȚI LA ACȚIUNILE GOSPODĂREȘTI ȘI DE ÎN
FRUMUSEȚARE !
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La întreprinderea de 
preparare a cărbunelui 
Valea Jiului s-a desfășu
rat concursul de protec
ția muncii, faza pe ate
liere. Intrată în tradiție, 
acestei acțiuni menite să 
contribuie la îmbogăți
rea cunoștințelor și a 
pregătirii teoretice și 
practice de protecție a 
muncii, la I.P.C.V.J. i 
se acordă o atenție deo
sebită atît din partea 
conducerii unității, a ce
lor trei secții de prepa
rare cît și din- partea 
comitetului de sindicat 
pe întreprindere;: Semni
ficativ de consemnat es
te în acest Sens că la 
toate secțiile de prepa
rare — Lupeni, Corcești, 
Petrila — au loc. în pre
zent, asemenea concur- 

. suri la protecția' muncii, 1 
la care . partiepă forma- 1 
title.de lucru din cadrul l

■ atelierelor 
nice. Iată rez iliatele con
cursului, în cadrul fazei 
pe ateliere, premergătoa
re, celor, pe întreprinde
re :

La preparația Lupeni, dește o dată în plus par- 
locul 1 a fost obținut de 
formația maistrului Ti- 

’ beriu Szylagy, care 
totalizat 135 puncte, lo- protecție 
Cui II formația condusă îmbunătățirea pregătirii 
de maistrul Vasile Maio- 
ga — 120 puncte, locul 
HI formația condusă de 
luliu Antal cu 95 puncte.

La preparația Coro- 
V _________

ia

Concurs de protecția muncii 
cu mulți participant o desfășurare bună 

și rezultate notabile
ești au participat la 
concurs cinci formații de 
lucru. Locurile I, II și III 
au fost cîștigate în or
dine de formațiile con
duse de maiștrii Nicolae 
Giană, Dumitru Burghel 
și Cornel Colda.

La preparația Petrila 
locurile I, II și III au 
fost cîștigate de Gheor- 
ghe Arșoi, Traian Ignat 
și Gheprghe Boiu. 

Cîștigătorilor de
toate cele trei secții de 
preparare li s-au acordat 
stimulente materiale și 
morale.

Dincolo . , .. .
obținute de participant!, 
concursul 
muncii, i 
mestrul II al anului, și-a 
dovedit eficiența. Cum ? 
Dacă în primul trimes
tru al anului la nivel de 
întreprindere s-au înre
gistrat 12 accidente, e a- 

electromeca- devărat cu 2 mai puțin 
decît în aceeași .’perioa
dă a anului precedent, 
în trimestrul II s-au în
registrat numai 5 acei-, 
dente. Acest lucru deve-

de succesele

J de
început în tri-

proiecția

a

ticiparea conștientă a oa
menilor muncii la activi
tatea productivă și de 

a muncii, la

lor în acest domeniu, la 
îmbunătățirea propriilor 
lor condiții de muncă 
și viață.

Cornel BUZESCU 
_________________ 7

Autogospodărire 
;i infiMitmtare
•U rmor« <tn po?. 1)

meni de la complexul 
de cantine a venit Și 
personalul de întreți
nere de la căminele 
de nefamiliști din Lu
peni, precum și cel al 
grădiniței nr. 6 din o- 
rașul Vulcan. Munca 
unită a tuturor s-a 
constituit într-o am
plă acțiune pentru dez
voltarea „sectorului 
agricol" aflat în aten
ția conducerii 
I.A.C.C.V.J., datorită 
Importanței lui deose
bite. S-au strîns și în
depărtat pietre și al
te reziduuri, s-a -să
pat și aranjat pămîn- 
tul în vederea însămîn- 
țării salatei, spanacu
lui și a răsădirii ver- 
zei. Cele mai nume
roase forțe au fost con
centrate la amenaja
rea a încă 5 tuneie-so- 

o 
suprafață cultivabilă 
acoperită de 1165 mp.

In paralel cu acțiu
nea de la Lupeni, per
sonalul de la toată că
minele de nefamiliști 
din Valea Jiului a par
ticipat la înfrumuseța-- 
rea zonelor verzi ale a- 
cestora și Ja punerea 
la punct a incintelor.

• VACCINĂRI. In 
luna iulie, tehnicienii 
circumscripțiilor sani
tare veterinare din mu
nicipiul nostru sînt mobilizași în • a
de vaccinare împotriva 
pestei av . e. Cum a- 
ceastă vaccinare este o- 
bligatorie, posesorii de 
păsări sînt invitați 6ă 
le acorde tot sprijinul.

Toate aceste 
zări ar fi fost și 
bogate dacă toate 
țile miniere din , 
Combinatului nostru 
bonifer ar fi acționat cu 
toată răspunderea munci
torească pentru îndeplini
rea integrală a prevederi
lor de plan, a angajamen
telor asumate în întrecere. 
Rezultatele obținute. însă 
de majoritatea colectivelor 
miniere nu sînt pe măsu
ra posibilităților existen

te, a condițiilor de muncă, 
a eforturilor deosebite fă
cute de partidul și statul 
nostru, p singură . cifră es
te elocventă în ceea ce 
privește slaba preocupare 
din partea conducerilor de 
întreprinderi min iere și a 
insuficienței controlului și 
îndrumării activității e-
conomice din partea or

ganelor și organizațiilor de 
partid, a acțiunilor în
treprinse în sprijinul pro
ducției de organele și or
ganizațiile de sindicbt, 
U.T.C., de celelalte orga
nizații de masă și obștești; 
minusul la producția de 
cărbune brut, la nivelul 
Văii Jiului se ridică ia 
peste. 340 000 de tone. Și 
nici nu poate fi caracteri
zată altfel activitatea or
ganismelor amintite, decît 
slabă preocupare și lipsă 
de fermitate 
în acțiunile întreprinse, a. 
tîta vreme cît în unitățile 
miniere principala cauză a 
nerealizărilor o constituie 
indisciplină sub toate for
mele ei de manifestare — 
indisciplina de plan. în 
muncă .și indisciplină teh
nologică.

Un prim aspect în 
sens îl constituie nerea- 
lizarear posturilor planifi
cate în abataje cu 530 de 
posturi pe zi, iar în cărbu
ne — 373 posturi pe zi. 
Mai concret absența celor ’.
abatajele Văii Jiului, e- 
chivalează cu neplasarea 
forței de muncă în toate 
abatajele a două întreprin
deri miniere —- Dîlja și

reali- 
mai 

unită’ 
cadrul 

i car-

acest

centrate la

larii. avînd in total 
suprafață

f

I Ofopmâm
| -“srjB-ăsa nmtî»-------- l 1 mi»
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Bărbăteni — de unde se poa
te' extrage o producție me
die zilnică mai mare de 
2 500 de tone de cărbune. 
Și aceasta s-a - întîmplat 
pentru că a lipsit o preo
cupare susținută în diri
jarea efectivelor spre fron. 
turile direct productive, 
lipsă de preocupare mani
festată atît din partea 
conducerilor întreprinderi
lor miniere, dar și a or
ganizațiilor de partid. Mai 
mult, nici la nivelul pos
turilor planificate nu s-au 
realizat producțivitățile 
planificate. Numai în aba
taje s-a înregistrat 
productivitatea muncii 
nerealizare de 600 kg
'UHfrHrmnfmmuumuMumnmmuumwmnmtmmMt

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
DE CÂRDUNE IMPUNE 
0 DISCIPLINĂ FERMĂ

nizate cu pregătirea a noi 
fronturi de lucru, pentru 
că nu există o dirijare 
sistematică și eficientă a 
liniei de front active exis
tente și lipsește o‘preocu
pare de perspectivă sub 
acest aspect. Dovadă în 
acest sens sînt rămînerile 
în urmă la 
niere de 
pregătiri.

La toate 
t r e b u

lucrările 
deschideri

cele
i e

s-a la
o 

de

mi-
Si

amintite 
să 

dăugăm, în lumina 
gențelor impuse de 
tatea noastră de ____
niști, indiciplina manifes
tată în procesul de pro
ducție, în folosirea timpu
lui de lucru, domeniu în

a- 
exi- 
cali- 

comu-

'zz/z/zzzzzzzzz/zz//z/zzz/zz//z/zzzzzzzzz//zz/z/zzzzzzzzzz»wzzzzz/zzz/«
cărbu.ne pe post. Și aceas
ta în condițiile în care 
minele noastre dispun de 
o puternică 
zestre tehnică; 47 .comple
xe mecanizate de susține
re, 124 de combine de a- 
bațaj și 61 de combine de 
înaintări. Dar, folosirea a- 
cestei dotări lasă de dorit 
atît sub aspect extensiv 
cît și intensiv. Astfel, se a- 
flă în " ’
27
40 .
bataj și 30 de 
de înaintare. Cu 
vinte, 50 ia sută 
lajele din dotare 
în stare de
De ce există o asemenea 
stare de lucruri ? Pe de 
o parte, fiind slab întreți
nute și exploatate inefi
cient o parte din utilaje 
au suferit o uzură fizică 
prematură, necesitînd
chiar reparații capita- _____ _________

_ .„jle pondiicyji - 
tificat, iar pe de altă par
te pentru că nu a existat 
și nu există peste tot o 
corelare judicioasă între 
vitezele de avansare ob
ținute la abatajele meca-

funcțiune doar 
complexe mecanizate, 
de combine de a- 

combine 
alte cu- 
din uti- 
nu sînt 

funcționare.

care, de asemenea, con- 
d ucerile întreprinderilor 
miniere, organele și or-, 
ganizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C., 
organizații de 
obștești 
ționat cu toată 
rea, cu toată fermitatea și 
exigența necesară, 
mărul 
tivate se ridică 
mul semestru 
ia peste 14 000, al- 
perărilor la 22 350, 
învoirile au atins 'o 
foarte mare — 5 250. 
amintit doar aceste 
gorii de absențe 
că aici 
organele 
d£ partid, cele de sindi
cat și U.T.C., opinia mun
citorească pentru reduce
rea lor.

De fapt trebuie să sub- - 
liniem că la diferite nive
le de competență actul

celelalte 
masă și 
nu au ac- 
răspunde-

Nu- 
absențelor nemo- 

pe pri- 
al anului 

recu- 
iar 

cifră 
Am 

cate- 
pentru 

puteau acționa 
și organizațiile

defectuos și aș exemplify 
ca în acest sens activita
tea slabă desfășurată de 
maiștri, conducătorii dl- 
recțl ai procesului de pro
ducție și șefii sectoarelor

Întîrzierile se vor ține lanț
mentele terminate în pri
mul semestru de construc
tori pe șantierul I reiese 
că au fost predate 72 de 
apartamente în Petroșani 
și Petrila, la eaie se adau
gă pele „aproape gata de 
recepție" 34 din blocul 3 
E. Dar în plănui pe se
mestrul I au figurat șî a- 
partamentele din blocul 
59 B. La acest bloc în 
prezent se mai execută 
structura de rezistență, lu
crare cu care nu s-a a* 
juns încă la ultimul nivel 
nici măcar la primul din 
cele trei tronsoane. Timp 
îndelungat, maiștrii ilie 
Catiliiîa și. Viorel Cimpoia, 
care răspund de execuția 
lucrărilor la blocul 59 B. 
n-au avut forță de mun
că la n ivel ul necesarului, 
iar uneori și aprovizio
narea cu betoane-și prefa
bricate a fost nesatisfăcă
toare...

Acum, 
minării 
crări la

s-au creat condiții 
suplimentarea for- 

muncă pe șantierul 
blocurilor 59 B șî 59 A din 
zona cartierului Petroșani 
— Nord. Dar ce folos din 
moment ce aici formațiile 
nu pot fi servite decît de 
o singură macara...

In întîrziere față de gra
fie se află și blocul 1 B, 
din imediata apropiere a 
sediului Grupului de șan
tiere. Aici se simte lipsa 
unor planșee și grinzi pre
fabricate. ' Cele care au 
fost trimise nu sînt asor
tate pe categoria de lu
crări ce se află în execu
ție. Așa se face că

versal 
pentru 
ței de

organizarea,
’ a ■ 
CO-

ca urmare a ter- 
principalelor lu- 

magazinul uni-

ție. Așa se face că stive 
întregi de planșee prefa
bricate au fost depozitate 
lingă fundații în , aștepta-' 
rea grinzilor...

Nu se poate spune că 
pe șantiere nu se munceș
te. Constructorii dau dova
dă de multă abnegație . 
dovedesc prin fapte că 

' știu-să-și facă datoria De 
multe ori muncesc și pes
te, orele de program. Dar—, 
în ceea ce privește apro-'

Vizionarea, 
dirijarea formațiilor și 
utilajelor, situația nu 
respunde cerințelor.

In această situație 
întrebat șeful de șantier 
dacă sint pregătite condi
țiile pentru realizarea pla
nului din trimestrul III. 
Răspunsul a fost: „planul 
stă sub semnul întrebă
rii". De ce? Fiindcă la 
blocurile 1 A și 1 B, se 
vor putea termina ele
vațiile, dar nu e sigur că 
li se vor asigura ia timp 
prefabricatele și confecți
ile metalice necesare. Se 
preconizează, deci, acum, 
în plină vară, la început 
de nou semestru, cînd for
ța de muncă pe structuri 
de meserii la apartamente 
există, alte și alte întîr- 
zieri. Or, tocmai acum se 
impune să fie asigurate 
pretutindeni pe șantiere 
ritmuri înalte de execu
ție, în fiecare zi. Aces
tei cerințe trebuie să-i răs
pundă întrutotul șl cons
tructorii din Petroșani!

am

• FIINDCĂ, tot veni 
vorba de drumuri, să, 
mai amintim cîteva „du
reri" ale conducătorilor 
auto: trecerile de nivel 
la barierele Amnoasa și 
Vulcan (două) sint total 
necorespunzătoare, avîn^i 
denivelări care 
chiar pagube, în 
autocamioanelor

• PE DRUMUL spre 
cabana Rusu au început 
nu demult lucrări de re
parații și plombări ale as
faltului. Lucrările au 
înaintat circa 2 km și... 
au fost întrerupte. Avînd transportă mărfuri 
în vedere starea deplo
rabilă a cîtorva porțiuni

• ale acestui drum, ar fi 
I cazul ca lucrările să fie 
l reluate,

produc 
cazul 
care 

i peri-
sabile.
• NOI BRIGĂZI. „Să-i 

spui lucrului pe nume" 
este genericul sub care a 
luat ființă o brigadă ar-

-tistică de amatori în ca
drul I.C.S. Mixtă Vulcan. 
Alcătuită din tinerii Vic
tor Alstanei, Olga Fană^ 
Ana Novac, Alexandru 
Berei, Rodica Prața, Mă- 
riuța Hoțea și Rodica 
Munteanu — ospătari, 
barmani, bucătari, vin- 
zători și. de alte profesii 
— brigada a început re
petițiile în vederea pri
mei întîlniri cu specia-- 
torii din comerț.
• O BRIGADA AR

TISTICA a luat de cu- 
rînd ființă și la Prepara-

ția Corbești. O notă bu- 
care se a- 
rea și o in

se întîmplă 
artistice de

nă, dar la 
daugă una 
trebare: ce 
cu brigăzile 
la minele Vulcan și Pa- 
roșeni, întreprinderea de 
confecții, S.S.H. și chiar 
de la clubul sindicatelor 
din oraș ?

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAFA

de producție de la unită
țile miniere.

Toate aceste deficiențe 
pot și trebuie să fie elimi
nate din activitatea colecti
velor de oameni ai mun
cii din întreprinderii^ . 
noastre miniere pentru 
că îmbunătățirea stării de 
disciplină depinde de fie
care om, de fiecare for
mație de lucru. In curînd 
vor ~ începe adunările re
prezentanților oamenilor 
muncii, cadrul de afirma
re a democrației munci
torești în acțiune; prilej 
de analiză fermă și exi
gentă a nerealizărilor de 
pînă acum, dar șt pentru 
stabilirea unor 
concrete, menite

măsuri 
să con

ducă la creșterea produc- - 
ției de cărbune. Cu a- 
ceastă ocazie, organizați
ile de sindicat trebuie să 

u- 
im- 
de

facă dovada 
nei mai puternice 
plicări în procesul 
conștientizare a maselor 
ele oameni -ai de
mobilizare a fctmațiilor 
de lucru .la realizarea pre
vederilor de plan, folosind 
mai bine decît pînă acum 
întrecerea socialistă.

Cel mai important rol 
revine organelor si orga
nizațiilor de partid care 
trebuie să-și îndeplineas
că sarcina de mare răs
pundere de a fi conducă
tori fermi și exigenți, de 

. a îndruma cu competență 
și clarviziune întreaga ac
tivitate economică, așa 
cum ne-o cere secretarul 
general al partidului.

In lumina Expunerii to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R., Co
mitetul Politic Executiv 
a accentuat ca o necesita
te de prim 
Ia sfîrșitul 
1990, să se 
dependență 
punct de 
giei și 
In acest 
minerilor.
caracter 
că trebuie să asigurăm ță
rii cărbunele de care eco
nomia națională are mul
tă nevoie.

ordin ca „pînă 
deceniului 1980- 
realizeze o in- 
deplină din 

vedere fl e.ier- 
combustibllului". 
context • sarcinile 
Văii Jiului sint 

patriotic, pentru

Cu consumuri mai reduse
•

sirea combusțibfifeor, pro
gramul nostru ’T prevede, 
dar am și acționat, pentru 
eliminarea funcționării în 
gol și etanșarea ușilor ia 
cuptoarele de la atelierul 
de forje și am stabilit mă
suri de modernizare a 
lor. Se află în studiu rea
lizarea și adoptarea unui 
injector eu randament spo
rit și economicos pentru 
combustibili lichizi la 
cuptoarele de la forje. In 
perspectivă ne gîndim să

'Urmare din pag J

mentări, am acționat pen
tru popularizarea, cunoaș
terea, aplicarea șl genera 
lizarea propunerilor ți a 
soluțiilor ce urmăresc gos
podărirea judicioasă a e. 
nergiei electrice, termice 
și a combustibilului. 
Vom acționa în special pe 
următoarele probleme : 
vederea diminuării, în 
mestrul II, cu pînă la 
la sută a consumului 
energie electrică vom 
ționa pentru funcționarea 
la capacitatea nominală a 
utilajelor ți instalațiilor 
din dotare, eliminarea eu 
desăvîrșire a mersului în 
gol. La turnătorie, care 
este mare consumatoare de 
energie electrică, vom re
duce timpul de determina
re a elementelor compo
nente ale oțelului cît și 
rapiditatea luării și exe
cutării analizelor chimice. 
Intre schimburi s-a ’ luat 
măsura de a opri funcțio
narea, timp de o oră, a 
unui compresor-, cu motor 
de acționare de 300 kWh 
ceea ce. înseamnă în 24 de 
ore reducerea consumului 
de energie electrică cu 
900 kWh, energie suficien
tă pentru consumul casnic 
al unui apartament cu 4 
camere pe timp de un an. 
Așa cum minerii de la U- 
ricani au lansat inițiativa 
de a economisi la fiecare 
tonă de cărbune 1 kWh e- 
nergie electrică, și noi, în
tregul colectiv, vom. acțio
na pentru reducerea con
sumului de energie elec
trică pe fiecare tonă de 
utilaj minier fabricat în 
întreprinderea noastră.

In ce privește economî-

în
se-
30 
de 
ac- înlocuim patru cuptoare 

de la forje, care funcțio
nează eu combustibili li
chizi,cu altele noderne 
și cu mai mare randament 
și eficiență pe oază ne e- 
nergie electrică. Întreprin
derea noastră, m perioada 
de iarnă, este mare con
sumatoare de combustibili 
solizi — cărbune. In me
die se consumă 40 tone 
de cărbune pe zi pentru 
încălzirea spațiilor da 
producția-dar’nu se satis
făceau. cerințele și tempe
ratura necesară. Cu cît 
mai repede întreprinderea 
noastră va fi racordată la 
rețeaua de termoficare a 
Văii Jiului., cu atît con
sumul exagerat de cărbu
ne va fi complet redus, 
dar va însemna și încălzi
rea corespunzătoare a spa. 
țiilor de producție, îmbu
nătățirea condițiilor de 
muncă și a eficienței e- 
conomice a I. U. M, P. 
De asemenea, vom 
acționa, cu toată răspun
derea, ca fiecare membru 
al colectivului întreprinde
rii noastre să înțeleagă, că 
economisirea este cea maî 
ieftină sursă de energie, 
să se integreze ferm în a- 
ceasta cerință. J

title.de
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Brigada înaltei răspunderi muncitorești • Dirigenția muncitorească
• Contul colector de economii al sectorului

Am dorit, din nou, să cunoaștem 
cum se mai acționează pentru a- 
plicarea inițiativelor muncitorești. 
La trei unități miniere am constatat 
că principalele criterii ale inițiati
velor se află- în atenția conducăto
rilor locurilor de muncă - brigăzi, 
sectoare și chiar la nivelul între
prinderii. îmbucurătoare este cons-

tatarea că acolo unde șeful de bri
gadă, maistrul, șeful de sector nu 
se rezumă la un simplu act formal, 
ci acordă atenție concretă inițiati
velor, rezultatele nu întî.zie să se 
ivească.

Deci, despre inițiative, prin pris
ma preocupărilor concrete ale ce
lor care le aplică.

I.M. Petrila
DE LA MINUS LA PLUS, PE SEAMA 

PARTICIPĂRII
La mina Petrila, ingine

rul Ion Vasile a preluat 
conducerea sectorului III 
pornind de la un minus de 
2 700 tone de cărbune si, 
împreună cu acest colec
tiv despre care ne spune 
că e format din foarte 
mulți oameni de treabă, a 
așezat din nou lucrurile în 
matca lor. După patru 
luni, sectorul raportează 
o producție suplimentară 
de 3 000 de tone. „Nu am 
făcut schimbări în struc
tura forței de muncă" — 
precizează de la bun în
ceput interlocutorul. Sin
gurele schimbări s-au pe
trecut în gîndirea asupra 
tehnologiei de exploatare, 
In _ rruTeaim cnteciivuiui.Hl -c■* " pro-

i cu 
„Am 

came, 
făcut 
nive- 
front,

„Dacă sistematizăm 
blemele, cum ar fi 
gîndirea tehnică ?". 
trecut de la abataje < 
ră, la frontale, am 
un volum mare de 
lari, avem linie de 
și continuitate în asigura
rea liniei de front active, 
am constituit formații com
plexe, ca pregătire profe- 
stoșfreS, care soluționează, 
de pildă, inclusiv proble
me de aeraj pentru perioa
da mai critică, atunci cind 
deschidem noi capacități". 
„Cum ar fi, apoi, cu mo
ralul ?“ „Colectivul era 
cam dezbinat. Mulți tră
geau din greu, dar parcă 
nu la aceeași căruță. Unii 
nu erau folosiți la capaci
tate, alții nu gîndeau la 
nivelul lor de pregătire 
Ne-am străduit să-i mobi-

Cum mai stăm, tovară
șe președinte, cu iniția

tivele muncitorești ? La 
mina Aninoasa, cădem 
de acord cu tovarășul Io
sif Guran, președintele 
comitetului de sindicat 
ge întreprindere, asupra 
faptului că în multe for
mații de lucru criteriile 

1, de întrecere ale unor , i- 
nițiative au pătruns 
conștiința oamenilor, 
cunoașterea lor are 
mult o bază practică, 
cît teoretică. In esență, 
se acționează de către 
mulți mineri pentru ce
le două obiective princi
pale — producția și edu
cația. De aici, președin
tele sindicatului ne-a în- 

. drumat la sursă, adică 
spre oameni.

Primul interlocutor, 
! Ludovic Achim, miner 

șef de brigadă la pre
gătiri ; „Eu vreau ca în 
brigada mea oamenii 
să-și însușească singuri 
disciplina". Recurge la 
un exemplu din care în
țelegem că brigadierul a- 
re în vedere disciplina 
nu numai ea o exigență 
ci, -și ca un climat de

ACTIVE A COLECTIVULUI
Uzăm -Și se poate spune că 
în prezent fiecare și-a gă
sit locul, și rolul în an
grenajul sectorului". „C., 
participarea, cum ar fi ?“ 
„Aici sînt mai multe de 
povestit. In primul rînd 
mi-am apropiat oamenii. 
Ii consult în problemele 
de producție, pornind de 
la ide^a că ei <înt cei 
Care știu mai bine decît 
oricine ce trebuie făcut, 
și cum să se acționeze la 
locul lor de muncă. Oa
menii prețuiesc această 
consultare si ise simt par
ticipant! reali la soluțio
narea problemelor de pro
ducție. Atunci, dovedesc 
suficientă inițiativă". „Te- ___ I

ră era tocmai a- muncitorești. Pe

unui colectiv, pînă adinea
uri dezbinat. Brigăzile con
duse de Vasile Glișcă și 

,Cu Gavrilă Jurcan își fac sin
gure pregătirile din prea- 
bataj. Dumitru Chirieă și 
Petru Zaițuc, mai noi în 
meserie dar foarte ambi- 

lucrează în condiții 
și totuși obțin 
bune. Eugen

Alexandru Mol
ia pregătiri, sînt 
avans. In gene- 

Și

Și 
de 
în

Ca multe alte formații de la I.M. Paroșeni, brigada condusă de Vasile 
Cerceza se îngrijește de recuperarea pieselor de schimb, subansamblelpr și al. 
tor materiale refolosibile. In imagine, șeful de brigadă împreună cu doi or- 
taci ' _____________________ Foto: Șt. CRISTIAN___

I.M. Paroșeni
Economisirea — o preocupare 

deosebit de responsabilă

inițiative.-.
cadrul sectorului ?“ „Tot 
ceea ce am realizat este 
rodul inițiativei oameni-

- lor, al participării lor conș
tiente, în folosul produc
ției și pentru educație..." 

Sectorul III ai minei Pe
trila se numără, deci, prin
tre colectivele care au ra
portat la finele semestru
lui I o producție suplimen. ' 
tară de 3000 tone de căr
bune. Dacă rezumăm fap
tele, a fost schimbată gîn- 
direa - tehnică, și nu • este 
deloc ușor efortul de a 
sădi încrederea oamenilor 
într-o nouă tehnologie de 
lucru, sau efortul de a-i 
face să gîndească în pers
pectivă. Șeful de sector 
ne vorbește cu meticulozi
tate despre multe fire care 
îi leagă acum pe oamenii

țioși, 
deosebite 
rezultate 
Crăsuc 
dovan, 
mereu
ral cu toți brigadierii 
chiar cu șefii de schimb și 
mulți dintre mineri „poți 
pleca liniștit la , drum", 
nici unul nu te lăsă de 
căruță.

Revenim la inițiativele 
primul

în 
dar 
mai 
de-

lucru, singurul care în
tărește încrederea oame
nilor în propriile lor 
forțe. Disciplina este un 
„bun colectiv" căutat și 
dorit chiar de cei care, 
cîteodată, ntai greșesc: 
„Am avut un tîiiăr care

Au fost făcute suplimen
tar, lucrări de betonare, 
de montare a unor ut’la- 
je complexe. Dacă doriți 
măi amănunțit, prin creș
terea recuperărilor la ar
mături, conducte, cabluri, 
linie ferată și alte mate- 
riale —- acțiune la-cai a se 
adaugă reducerile A com
bustibil și cherestea — am 
cheltuit cu 11,15 lei pe to
nă mai puțin. La trans
port, încă au mai fost gă
site cîteva rezerve și, prin 
raționalizări pe flux, am 
cheltuit cu 2,35 lei pe to
nă mal puțin. Din întrețl- 
nerea mal bună a utilaje
lor, din îmbunătățirea ca- • 
lității reparațiilor curente 
și capitale a rezultat, de 
asemenea, o- economie de

La mina Paroșeni, tova
rășul Mihai Stancu, secre
tar adjunct cu probleme 
de propagandă al comite
tului de partid, ne pune 
în temă cu preocupările 

! colectivului pe linia eco- 
. nomișirii. Interlocutorul
nostru, după cum se știe, —-iwnețwi fle 
contabil șef al întreprin
derii, un motiv în plus 
pentru a-i solicita o con
vorbire pe această temă. 
Intrăm direct în subiect, 
amintindu-ne că aici, la 
Paroșeni, s-a vorbit pen
tru prima dată despre 
.contul colector de econo
mii ai sectorului". „Iniția
tiva continuă să fie apli- 
pată, precizează Mihai 
Stancu. Din păcate, restan
ța la produsa fizică și 
penalizările pentru neîn-t 
cadrarea în indicatorii de 
calitatea pun în umbră 
faptul că am redus chel
tuielile materiale pe în-

- treprindere cu 12,5 milioa
ne lei". Nu pot fi trecute 
cu vederea rămînerile în 
urmă, nici penalizările — 
toate acestea însumează 
peste 50 mii tone de căr-

i

eund, educația. Nu sînt 
neglijate nici alte obiecti
ve, cum ar fi de pildă gos
podărirea, spiritul de e- 
conomisire. Sectorul are 
brigăzi bune care toate 
pot fi numite „brigăzi ale 
înaltei răspunderi munci
torești". Producția, educa
ția, economisirea, califica
rea — toate acestea sînt 
criterii de întrecere ale 
aeestei inițiative. Oamp- 
nii participă activ la so
luționarea problemelor, 
sînt atrași permanent în - 
actul decizional și șeful 
de sector se mîndrește cu 
faptul că într-o proporție 
destul de mare, deciziile 
sale au drept coautor, co
lectivul, acești oameni care 
au realizat o neașteptată 
redresare economică.

bește părintește, pe în
țelesul fiecăruia...

Al doilea interlocutor,’ 
maistrul minier princi
pal Pândele Lică, de pu. 
țin timp promovat ca ad
junct șef de sector la 
sectorul III. Om cu o în-

lăcătuși, muncitori de la 
pregătire, transport și 
alte locuri de muncă 
sînt mîndri că au obți- 
put un rezultat de înalt 
nivel profesional". „Vreți 
să vă referiți prin aceas
tă prismă, la o inițiati-

L M. Aninoasa
Obiectivele noastre t 

PRODUCȚIA ȘI EDUCAȚIA
a făcut cîteva nemotiva
te, ți cum noi - sîntem 
destul de exlgenți, am 
renunțat la „prezența*1 
lui. După un timp a-ve
nit singur, certna brigă
zii să fie reprimit A 
preferat brigada noastră 
care este mai exigentă, 
dar disciplinată, în schim- 
’bul altor formații1'. Ludo, 
vie Achlm are cîteva. re
pere proprii. Grija lui es
te să asigure o deplină 
echitate între membrii 
formației de lucru. Le 
cere mult, dar le vor

, țelegere mai adîncâ a- 
supra unor probleme. 
Dovadă, atunci eînd a 
susținut că există o strîn- 
să legătură între lipsa 
unor activități (cultural- 
educative și sportive) și 
abaterile unor tineri. Ne 
vorbește mai mult des
pre sectorul IV unde a 
lucrat pînă deunăzi, dar 
constatările își păstrează 
valabilitatea și pentru 
alte colective: „La sec
torul IV s-a încheiat o 
lucrare deosebit de grea 
și mulți mineri, maiștri,

vă ?•■ „Tocmai dă dato
rită preocupării unui
mare număr de cadre
pentru calificare și poli
calificare, datorită dis
cuțiilor insistente în ca
drul dirigenției muncito
rești, a fost posibil să ri
dicăm nivelul de profe- 
sionalitate, de pregătire 
tehnică și implicit de 

-disciplină, în formațiile 
de lucru".

Apoi, Vasile Burlec, 
șef de brigadă la pro
ducție. Mai rămîne, în

bune — dar recunoaștem 
ca meritoriu acest efort 
pentru reducerea cheltuie
lilor. „Incepînj din luna 
Iulie, sectorul 1 își va re
dresa activitatea și din 
august vom înregistra re
virimentul pe mină". JPe 
scurt, ce se are în ywje- 
«uV" .<7 fiSdă capacitate
de producție, de circa 
600—-800 tone/zi Ia acest 
sector și continuarea preo
cupărilor pentru calitate, 
domeniu în care din luna 
iunie am redus din pe
nalizări". „Pînă atunci, am 
dori st intrăm în amănun
te pa tema economisirii. 
Ce înseamnă reducerea de 
12,5 milioane obținută ia 
semestru] 11" „Un efort 
colectiv, dar mai cu sea- . _____...
mă al sectoarelor de pro- 5,10 lei pe tonă Ne rapor-
ducție și investiții care au tăm ia tona de cărbune
strîns în „contul colector" - 
economii importanțe. Au 
desfășurat acțiuni de re- 
cuperare, mai ales bri
găzile conduse de 2
TeaeeHcC, Francisc Faza- 
has, Nicolae Andrașic, l- 
lie Filiche, Andrei Cărpi- 
neanu, Vasile Cerceza, A- 
lexandru Laszlo și altele.

Titu

continuare, și Pândele 
Lică. Ne edificăm asupra 
specificului pe care îl 
are locul de muncă unde 
lucrează brigada iui Bur- 
lec. Aceasta „taie" in ur 
ma complexului, *în urma 
altei brigăzi, cea condu, 
să de Pavel Dediu, și 
specificul tehnic cons
tă în faptul că Dediu 
lasă o poditură cam sla
bă. Burlec trebuie să în
drepte lucrurile, apoi 
să-i asigure lui Dediu un 
tavan artificial cît mai 
durabil O . succesiune 

.continuă Burlec-Dediu, 
Dediu-Burlec, unul cu 
complex, altul fără. In
tre două traversări ale 
complexului se interca- ' 
lează Burlec pentru ca 
de fiecare dată utilajul 
modern să beneficieze de 
un tavan corespunzător. 
„Este o mare răspundere 
pentru oamenii lui Bur
lec, conchide Pândele Li
că, să jucreze în aseme
nea condiții. Această for
mație poate fi pe drept 
cuvînt numită „brigada 
înaltei răspunderi mun
citorești".

extras și dacă acest in
dicator . producția fizi
că va fi îndeplinit, brigăzi
le vor simți și mai bine 
efectul economiilor. Intr-o 
oarecare măsură au simțit 
acest efort, partlcipînd la 
„contul colector de econo
mii" „Cum. adică?" „Adi
că au fost remunerate cu 
promptitudine pentru fie
care lucrare suplimentară, 
pentru colectări. recupe
rări șau transport și mon. 
țări de utilaje. De pildă, 
pentru recuperarea unor 
piese sau subansamble, a 
materialelor deficitare a 
echipă este răsplătită cu - 
circa 3 la sută din valoa
rea ce reintră în patrimo
niul întreprinderii. Lucră
rile de montare a unui 
complex de la un loo de 
muncă la altul, realiza
te în acord global, sînt 
remunerate cu circa 75—80 
mii lei pentru formația de 
lucru. Această participare 
a brigăzilor la lucrări în 
interesul producției este 
avantajoasă atît pentru 
formațiile de lucru cît și 
pentru întreprindere". „Ne 
apropiem de sfîrșitul con
vorbirii, vă rugăm o 
cluzie..." „Redresarea 
tivități» la producția fizi
că va scoate în evidență 
faptul că la mina Paroșeni 
economisirea constituie o 
preocupare deosebit de 
responsabilă".

con
ac-

Pagină realizată 
de Ion MUSTAȚA
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Programul de circulație 
a autobuzelor de transport în comun 

în Valea Jiului
(Intră in vigoare la data de 12 iulie)

Linia nr. 1 : PIAȚA VICTORIEI — 
LIVEZENI (PECO)

Stații:
Piața Victoriei — Poștă — Spital — 

Aeroport I — Aeroport II — Aeroport 
III — I.T.A. Petroșani — Livezeni Fa
brica de lapte — Cap linie PECO. :

Plecări din Piața Victoriei ! prima 
cursă ora 5d)0, ultima cursă 23,00 — se 
retrage la-garaj.

Plecări de la cap linie Livezeni 
PECO —- prima cOrsă 5,30 — ultima 
cursă 22,30. . ■■ ■

Frecvența: 30 minute.
De la ora 8 la 12 nu circulă,
Linia nr. 2: AEROPORT — PE

TRILA.
Stații :
Aeroport III — Aeroport II — Ae

roport I — Spital — Hermes — Piața 
Victoriei — I.R.I.U.M.P. — Pod Dără- 
neștl — Tunel — Strada Minei — 7 
Noiembrie — Ștrand — Cap linie.

Plecări din Aeroport — prima cursă 
4,00 — ultima cursă 1,00.

Plecări cap linie Petrila — prima1 
cursă 4,30 — ultima cursă 1,30.

Frecvența: 15 minute. •
Linia nr. 3 : AEROPORT — LONEA
Stații: .
Aeroport III — Aeroport II — Ae

roport I — Spital — Hermes — Piața 
Victoriei —, I.R.I.U.M.P. — Pod Dără- 
nești — Tunel — Strada Minei — 7
Noiembrie — Ștrand — Cap linie Pe
trila — Consiliu Lonea — Piața Lonea
— Școală — Cap linie Lonea.

Plecări din Aeroport — priiiia cursă 
3,50 — ultima cursă 0,50.

Pleeări de la cap linie Lonea — 
prima cursă 4,30 — ultima cursă 1,30.

Frecvența: 20 minute.
Linia nr. 4 : PETRILA — CIMPA — 

RASCOALA.
Stații:
Cap linie Petrila — Liceu — Piață

— Școală — Cap linie Lenea — Mina 
Lonea — Alimentara — Cap linie Cim- 
pa — Cimpa II — Pod Răscoala.

Plecări din Petrila — prima cursă
4,20 — ultima cursă ora 22,40.

Plecări din Cimpa — prima cursă
4,40 — ultima cursă ora 22,40.

Plecări din Petrila — prima cursă 
5,00 — ultima cursă ora 14,00.

Plecări din Răscoala — prima cursă 
5,30 — ultima cursă ora 14,30.

Frecvența pentru Cimpa : 40 minute.
Frecvența pentru Răscoala : 60 mi

nute.
Linia nr. 5: PETROȘANI — ME- 

R1ȘOR se suspendă.
Linia nr. 6 : PIAȚA VICTORIEI PE

TROȘANI — URICANI.
CURSA RAPIDA

Stații :
Piața Victoriei — Spital — Aero

port III — Pod Iscroni — Centru Vul
can — Liceu- — Mina Paroșeni (facul
tativă) — Uzina Paroșeni — Centru 
Lupeni — Vîscoza’ — Mina Uricani — 
Cap linie Uricani.

Plecări din Piața Victoriei — pri
ma cursă ora 4,00 — ultima cursă ora 
■24,00.

Plecări din Uricani — prima cursă 
ora 5,20 — ultima cursă ora 1,20.

Frecvența s 20 minute.
Linia nr. 7 : PIAȚA VICTORIEI

PETROȘANI — ANINOASA.
Stații:
Piața Victoriei — Poștă — Spital

— Aeroport I — Aeroport II — Ae
roport III — I.T.Ă. — Fabrica de lap
te — Surduc — A.U.T.L.P. — Pod Is
croni — Gară — I.C.M.M. — Blocuri
— Puțuri — Colonie — Complex —PENI (VÎSCOZA
Cap linie Aninoasa. Stații:

Plecări din Piața Victoriei •— prima Vîscoza 
cursă ora 4,30 — ultimă cursă ora 23,00. I.S.E.C. — Depozit

Plecări din Aninoasa — prima cursă 
ora 4,30 — ultima cursă ora 22,00.

Frecvența : 60 minute.
Linia nr. 8: COROEȘTI — MINA 

PAROȘENI.
Stații :
Vulcan creșă — Șt. O. Iosif — Școală

— PECO — Liceu — Centru — Dincă
— Mina Paroșeni și retur ; Mina Paro- 
șenî— Dincă — Centru — Liceu — 
Scoală — Șt. O. Iosif — Creșă.

Plecări: din Coroești — prima cursă,
•ca 1,00 — ultima cursă ora 1,20.

Plecări de la Mină — prima cursă

Piață

4,10 — Ultima cursă ora 1,30.
Frecvența! 20 minute.
Linia nr. 9 : BĂRBĂTENI — MINA 

PAROȘENI. ’ A
' Stații:

Bărbăteni — Vîscoza — Braia — 
Cina — Centru Lupeni — Piața Lupeni 
— Sohodol — Uzina Paroșeni — Mina 
Paroșeni.

Plecări din Bărbăteni — prima 
cursă ora 4,00 — ultima cursă ora 1,20.

’ .Plecări de la Mina Paroșeni — 
prima cursă ora 4,20 — ultima cursă 
1,20.

Frecvența : 20 minute.
Linia nr. 10: LUPENI — CÎMPU 

LUI NEAG. '
Stații:
Lupeni — Vîscoza — Mierleasa — 

I.S.E.C. — Mină — Sțerminos — Uri- 
eani — Valea de Brazi — Biserică — 
Petrești — Bilugu — Filtre — Pod — 
Cap de linie.

Plecări din Lupeni prima eursă 
ora 3,30 — ultima cursă ora 21,00.

Plecări din Cîmpu lui Neag — 
ma cursă ora 4,00 — ultima cursă 
22,00. .

Frecvența : 120 minute.
Linia nr. 11 : COROESTI -*■ 

NA VULCAN.
Stații:
Vulcan —> Creșă — Șt. O. Iosif — 

Școală — PECO — Liceu — Centru — 
Valea Arsului — Mina Vulcan și retur; 
Mina Vulcan — Valea Arsului — Cen
tru— Liceu — Școală — Vulcan .Cre
șă — Șt O. Iosif.

Plecări din Coroești — prima cursă 
ora 3,45 — ultima cursă ora 1,15.

Plecări de la mină — prima cursă 
ora 4,00 — ultima cursă ora 1,45.

Frecvență : 15 minute.
Linia nr. 12: COROESTI — CRI

VIDIA. : '
Stații: UI;;;;
Coroești — Liceu — Centru — 

Valea Arsului — Mina Vulcan — Buret

pri-
ora

MI-

ora

ora

ora

ora

— cninur — cap nuic.
Plecări din Coroești — prima cursă 
6,30 — ultima cursă ora 21,00.
Plecări din Crividia — prima cursă 
7,00 — ultima cursă ora 21,30.
Frecvența : 60 minute.
Linia nr. 13 : COROEȘTI — DEA

LUL BABIL -. ■■■ :■
Stații:
Coroești — Liceu — Centru — Va

lea Arsului — Mina Vulcan — Bufet — ’ 
Cimitir — Crividia — Moară — Copsa 
— Pod Scorei — Cap linie.

Plecări din Coroești :
10,00, 13,00, 15,00, 16,00, 19,00, 22,00, 1,00.

Plecări din Dealul Babii: 5,20, 8,20, 
11,20, 14,20, 16,20, 17,20, 20,20,, 23,20, 1,45.

Linia nr, 14: LOCAL — URICANI.
Stații:
Uricani

câni.
Plecări 

la ora 4,00
Plecări 

ma cursă ora 4,15— ultima cursă oua 
1,45. ■

Frecvența ; 7 minute.
Linia nr. 15 : PIAȚA VICTORIEI 

PETROȘANI — JIEȚ.
Stații : ?
Piața Victoriei — C.C.S.M. — Ali- 

. mentară — Școală — Biserică — Bi- 
furcatie Jieț — Pod Jteț — Cap linie.

Plecări din Piața Victoriei : 5,00,
6,00, 7,00, 10,00, 12,00, 13,00, 14,00, 15,00, 
16,00, 20,00, 22,15.

Plecări din Jieț: 5,30, 6,30, 7,30,
10.30, 12,30, 13,30, 14,30, 15,30, 18',30, 20,30,
22.30.

Linia nr. 16: URICANI — LU- 
traseu nou).

ora

ora

4,00, 7,00,

— Sțerminos — Mina Url-

din Uricani — prima cursă 
— ultima cursă ora 1,30. 
de la Mina Uricani —pri-

Bărbăteni — Mierleasa — 
______ . • Mină — Șterml- 
nos — Cap linie Uricani.

Plecare de la Vîscoza — prima cursă 
ora 4,00 — ultima cursă ora 1,10.

Plecare de la Uricani
cursă ora 4,20 — ultima cursă ora 

Frecventa: 40 minute.
SUfLIiMENTARl DE CURSE

ORE DE VIRF.
’— 4,40 — Uricani — Petroșani — 
tru accelerat.
— 6,25 — Vulcan — Peiroșani.
— 6,00 — Lupeni — Cîmpu lui Neag. 
6,30 — Piața Victoriei — I.C.M M. (îs 
croni).

prima
1,30.

LA

pen-

t<£DAC|iA S* AOMtNlSIRAfîA : Petroșani, sh' Nicoiae Băi :escu

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie i Lanțul amin
tirilor. l-II ; Unirea ; 0- 
ricum tata mă va snopi.

PETRILA: . Trecă- 
toarea.
— LUNEA ; Socrul.

ANINOASA : Soțul
ideal.

VULCAN — Luceafă
rul: Părinți de dumini
că.

LUPENI — Culturali 
Socrtrl.

URICANI : Fiul .meu.
TV r/;'

16,00 Telex. 16,05 Din 
țările socialiste. 16,25
Sîrba cu năframă. Mon
taj muzical-coregrafic. 
16,50 Tragerea Prono- 
expres. 17,00 Universul 
femeilor. 17.5Q 1001 de 
seri. 18,00 'închiderea 

; programului. 20,00 Te
lejurnal. 20,25 Aetua- 
: litatea economică. 20,35 
j Pe agenda învățămîn- 
: tului — concursurile 
: de admitere. 20.40 Te- 
: lecinemateca. Ciclul 
î „Dosarele ecranului", 
j „Imposibilul nu există". 
= Premieră TV. Copro- 
i ducție internațională, 
i 22,00 Telejurnal. 22,10 
i Din albumul celor mai 
i frumoase melodii popu- 
: lare.

j

întreprinderea de utilaj minier 

Petroșani
strada Republicii, nr. 1, telefon 42820

inc a d r e a z ă :
absolvenți a 10 și 12 clase, băieți, profil mine, 
petrol și geologie, construcții sau informatică 
în vederea calificării în meseriile de :

ȘTRENGAR
FREZOR
RECTIFICATOR

conformitate
GALVANIZATOR 

încadrarea se Tace în
Legea nr. 57/1974.

preparare
a cărbunelui Valea Jiului

Secția Coroești 
cu sediul în orașul Vulcan 

încadrează de urgență :
— muncitori calificați și necalificați pen

tru formația de asfaltare a drumurilor inte
rioare.

Mica 
publicitate

VIND casă 3 camere, 
dependințe, apă, gaze (gră
dină), Grigorescu 51, 
Deva (la sfîrșitul străzii 
Grivița). Popa Petru, te
lefon 13098, după orele 16. 
(tn.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Roman 
Viorel Ovidiu. eliberată 
de P.T.T.R. Petroșani. O

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) 
numele Martin Iile, 
berată de Institutul de nu
ne Petroșani, O declar nu
lă. (850)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Ghe- 
rasim Corneli u, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (851)

PIERDUT carnetul ci
titorului pe numele Crișan 
Horia, eliberat 
tutui de mine 
11 declar nul.

pe 
eli-

de Insti-
Petroșani. 

(853)

Cooperativa „Straja" Lupeni
recrutează tineri absolvenți ai treptei I de liceu 
în vederea calificării lor prin ucenicie și școli 
profesionale in următoarele meserii:

— CROITORI confecții pentru bărbați
— CROITOR! confecții pentru femei
— TlMPLAKI
— f^ȚTAL^^
— STRUNGARI
— SUDORI
— ELECTRICIENI
— ELECTROMECANICI obiecte uz casnic
— MECANICI mașini și utilaje
Pe toată perioada calificării, de 1 an și 6 

luni, se primesc indemnizații de la 400—900 
Iei. . •. ,

Informații suplimentare se pot prii^Ț^ăe 
la serviciul personal-învățămint al cooperativei 
sau prin telefon 140—112.

TELEX • TELEX ■ TELEX • TELEX ■ TELEX

MUNDIAL

6 (Agerpres). 
victorie 

a 
princi- 

Brazilia, 
de la Campionatul mon-

MADRID
— Spectaculoasa 
a echipei Italiei, care 
dus la eliminarea 
palei favorite,

;. c.. ...’ ....
dial de fotbal din Spania 
este pe larg comentată 
de trimișii speciali ai a- 
gențiilor internaționale de 
presă, care remarcă, to
todată, că semifinalele 
competiției vor fi exclu
siv între echipe europene, 
ceea ce 
tîmplat din 1966, de' 
turneul “ ' _

Intr-o corespondență 
agenției France 
ihtitulată „Rossi și Zoff 
elimină Brazilia", 
printre altele :

nu s-a mai in
ia 

final din Anglia.
a 

Presse,

se scrie, 
„Italienii 

au oferit un fotbal de ca

re nu-î bănuiam capabili riafiți din punctul de vedere 
acum o săptămînă, învin-" al pregătirii fizică, elevii 

lui Greenwood au fost, in 
schimb, în fața 
depășiți tactic, echipa 
ționaiă fiind . mult 
nivelul formațiilor 
club, care practică, 
poate spune, cel mai 
fotbal din Europa".

DECLARAȚII
MADRID 6 (Agerpres).

' ’ Santama
ria ’(antrenorul Spaniei): 
„Jucătorii spanioli au ju
cat intr-o tensiune teri
bilă de la începutul com
petiției, cega ce nu s-a 
intîmplat pentru nici o 
altă echipă gazdă în tre
cut. S-a demonstrat, de 
asemenea că nici: marile 
echipe, precum Brazilia 
și Argentina, n-au putut 
remonta întotdeauna han
dicapul, așa cțim ni s-a 
intîmplat și nouă in me
dul cu R.F. Germania".

Stielike (R.F. Germa
nia — jucător la Real Ma
drid) : „Este o extraordi
nară perfprmanță pentru 
Spania. In numele 
chipierilor mei le 
țumesc din inimă, 
tru dăruirea cu care au 
luptat, nedînd nici o șan
să englezilor". >

gînd după un meci extra
ordinar Brazilia. A fost 
recompensa unui sistem 
tactic inteligent, bazat pe 
o linie de mijloc bine gru
pată, atacul profitind din 
plin de numeroasele spa
ții libere • pe care le a lă 
sat o apărare braziliană 
lipsită de vigoare. Această 
apărare, care a mai fost — Jose Emilio 
pusă pe picior greșit de 
U.R.S.S. și Scoția, a dove
dit de această dată mari 
carențe, anulînd calități
le și talentul unei forma
ții care, fără îndoială, a 
plătit și eforturile făcute 
vineri în fața Argenti
nei. Formația Italiei, care 
și-a ameliorat jocul de la 
meci la meci, pe fondul 
unei organizări impecabi
le, a avut în Paolo Rossi, 
în mare revenire de for
mă, și în „eternul" Zoff 
doi jucători de mare cla-

. să".
Ttodată, . referindu-se 

la partida Spania — An
glia, agenția citată . sub
liniază : „Fără inspirație
în atac, în imposibilitate 
de a pune cu adevărat 
stăpînire pe joc, englezii 
au dezamăgit. Impresio-

Spaniei, 
na- 
sub 

de 
se 

bun

coe- 
mul- 
pen-

Z, telefoane 416 62 (secretariat), 116 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL s Tipografia Petrojani, str. N. Bâicescu -2.


