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In întîmpinarea
marii sărbători

a Eliberării patriei
Cariera Cîmpu lui Neag

nouă cotă a depășirilor

64400 tone de cărbune cacsificabil
Minerii și mecanizatorii, cadrele teh- 

nico-inginerești de la cariera Cîmpu lui 
Neag au certitudinea că vor reuși să în
tâmpine măreața sărbătoare 
noastre — a 38-a aniversare a zilei Eli
berării — cu un plus de 

65 000 tone de cărbune cocsificabil, ex
tras de la începutul anului. Pînă ieri, ................ ..... ____
prin cele 3 450 tone de cărbune cocsi- evenimentului sărbătoresc de la 23 Au- 
ficabil extrase peste sarcinile etapei de 
la începutul acestei luni, plusul însumat 
între 1 ianuarie — 18 august a.c. se ri
dica la 64 400 de tone. Lucrînd în ace
lași ritm susținut pentru crearea de 
front nou pentru extracția viitoare de 
cărbune, colectivul angajat în acțiunea

a patriei

peste

„Huilă — Cîmpu lui Neag ’82“ a reușit 
să asigure descopertarea de la începutul 
anului, peste prevederi, a unui volum 
de 190 000 metri cubi de steril, și să 
pregătească astfel, încă de pe acum, 
condițiile desfășurării unei activități 
rodnice pe perioada iernii. Se cuvine să 
consemnăm, din nou, acum, în preajma

gust, numele unor muncitori evidențiați 
în muncă ai acestui vrednic colectiv: 
Ion Diaeonescu, Dumitru Antonache, 
loan Cligher, Petru Cîrligel, Gheorghe 
Mihai, Ion Vișan, Vasile Corbu, 
Gherguț, Victor Pătrașcu și Anton 
mitrescu.

Ion
Du-

Indicatori superiori de preparare
în ampla efervescență 

^creatoare și de mobiliza
re, acțiune declanșată de 
marea sărbătoare de la 
23 August, colectivul de 
la Uzina de preparare a 
cărbunelui Lupeni se pre
zintă cu rezultate care-1 
onorează.

în acest context, ziuă 
de 17 august s-a dovedit 
deosebit de rodnică, ea 
cpncretizîndu-se prin re- 
alizarea unei producții 
- -g ' G r, ■ .

de cocs de peste 3 300 
tone și a unei producții 
nete giobale de 7"982 tone. 
Totodată, indicatorul „re
cuperare globală" a fost 
depășit de la începutul 
lunii, pînă la acea dată 
cu 2,5 puncte. Folosirea 
judicioasă a timpului de 
lucru, funcționarea la 
întreaga capacitate și 
buna întreținere a utila
jelor, organizarea cores
punzătoare a procesului

din 
ob- 

amin-

Carol

de muncă sînt cîteva 
căile prin care s-au 
ținut rezultatele 
tite. Ele permit eviden
țierea lăcătușilor
Hențiu, Andrei Drotzin- 
gher, loan Medrea, a 
preparatorilor Ion Ascun- 
seanu. Ileana Guliaș, Ni
colae Mărilă, Ianos Hat- 
faludi, Constantin Filip, 
Vasile Răcășan și alții.
(Al. TATAR).
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a avut, în cursul di
mineții de miercuri, o în- _______  _________ ___
tîlnire de lucru cu oameni crărilor din agricultură și 

îndeosebi pentru recoltatul 
cerealelor.

Această nouă și aprofun
dată analiză la care au
------------- -----------------------

tele obținute în transpu
nerea în practică a ' indi
cațiilor conducătorului 
partidului și statului nos
tru privind realizarea uti
lajelor complexe necesare 
extinderii mecanizării Tu-

ai muncii din domeniul 
construcțiilor de mașini a- 
gricole, în cadrul căreia 
au fost examinate rezulta-

luat parte specialiști, cer
cetători și oameni ai mun
cii din întreprinderi pro-' 
ducătoare de mașini agri
cole ilustrează preocupa
rea constantă a secretaru
lui general al partidului, 
președintele Republicii, 
pentru realizarea unor u-

(Continuare in pag. a 4-a)

Vizita în țara noastră a prințului 
Norodom Sianuk, președintele 

Kampuchiei Democrate
T ovar ă ș ul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-au reîntîlnit,

miercuri-, în cadrul unui 
dineu, cu prințul Norodom 
Sianuk, președintele Kam
puchiei Democrate, și cu 
prințesa Monique Sianuk.

Cu acest prilej, președin
ții Nioolae Ceaușescu și . 
Norodom Sianuk au conți-

7 '

nuat schimbul de păreri 
în probleme privind rela
țiile dintre cele două țări 
si popoare, precum și în 
legătură cu aspecte actuale 
ale vieții politice interna
ționale.

„Sănătate pentru 
fiecare"

Așa se intitulează 
moșul album editat 
Consiliul Central 
U.G.S.R. 
ceste zile de 
din municipiu. Bogat ilus
trat și prezentat în condi
ții grafice bune, albumul 
oferă informații de Larg 
interes — factorii natu
rali, posibilitățile de caza
re, condițiile de tratament 
ale tuturor stațiunilor de 
odihnă și tratament bal
near din țară. Descrierea 
stațiunilor este însoțită de 
indicațiile medjgale de tri
mitere la stațiunile res
pective. Lucrarea se adre
sează activiștilor sindicali, 
medicilor și tuturor oame
nilor muncii.

tru
de 
al 

și difuzat în a- 
sindicatele ș

DIN REALIZĂRILE SILVICULTORILOR

Colectivul Ocolului silvic din Lupeni întîmpină 
marca sărbătoare a Eliberării cu însemnate reali
zări. Planul unității a fost depășit cu 3 362 000 Iei, 
iar valoarea lucrărilor de investiții pentru reface
rea pădurilor. echivalează ou 1 789 000 lei.

Rezultate însemnate raportează colectivul și la 
recoltarea fructelor de pădure, mai ales pentru 
export, ocrotirea vînatului, plantații și împăduriri. ■ 
Din rîndul colectivului se evidențiază următorii : Ion 
Scorei. Mihai 
Boroi, Nicolae 
Horea Domșa, 
Emil Furdui.

Pantelie, Petru Barbu, Gheorghe 
Hațegan, Nistor Hațegan, inginerii 
Gheorghe Pătruțoni și tehnicianul

In planul fizic de 
construcții de boi apar
tamente, in anul 1982 
figurează in municipiul 
Petroșani 2 010 aparta
mente, eșalonate pe lo
calități. Cea mai mare 
pondere de investiții se 
află în zona vestică. 
Numai în Lupeni și 
Vulcan sînt prevăzute 
în plan 1474 aparta
mente.

Analiza stadiului de exe
cuție din aceste două loca
lități pune in evidență mari 
întîrzieri, îndeosebi la Lu
peni,. dar ceea ce e și mai

■ Adunări generale ale oamenilor muncii : Rezerve și posibilități sufici
ente ca transportul în comun să meargă ca... „pe roate"

fii Intervenim la sesizarea dumneavoastră : îndelungatele amînări aveau 
aceeași cauză : lipsa de solicitudine ■ Rubrica noastră „Vă informăm"

■■■ ■■■■■■■■&■■■■■ w as za ■

neplăcut, realizările existente 
se fac în condiții neeconomi- 
coase, cu 
materiale.
scurt
Intre

mari cheltuieli 
Relatăm pe 

cîteva constatări, 
blocurile 61, 62 și

Comuniștii
bază, cei care însuflețesc 

sectorului

oameni de

activitatea
De mare importanță 

pentru mina Lonea, inves
tițiile miniere și lucrările, 
de pregătire a noilor ca
pacități de producție se 
află în centrul preocupări
lor comitetului de partid 
al sectorului VI. Se poate 
spune că - principalele Iu-

realizat 
o 

bună colabo
rare între 
specialiștii din

crări —pune
rea în funcți
une a galeri
ei direcționale 
din blocurile
II-III, concen
trarea producției pe benzi 
la orizontul 400. deschide
rea orizontului 350,. din pu
țul orb nr. 11, punerea în 
funcțiune a unor abataje 
la , sectoarele I. 
altele — constituie 
comuniștii acestui 
principalele sarcini 
Îndeplinirea cărora 
nează permanent, 
în valoare întregul 
ț.ial de care dispun.

De la Eugen Țif, secre
tarul comitetului de partid 
pe sector, aflăm că ritmul 
de lucru a fost intensifi
cat în cadrul tuturor bri-

găzilor, dată fiind cerința 
pusă în fața întreprinde
rii de a recupera restan
ța la producția fizică. „La 
orizontul 350 am introdus 
o combină modernă 
înaintare în steril, ne 
latează interlocutorul, 

bliniind 
s-a
din nou

de 
re- 
su- 
că

echipa „service" a .minei 
și cei ai sectorului. împre
ună reușind să execute la 
timp transportul combinei 
și montajul acesteia. Bri
gada care lucrează cu 
combină realizează avan
sări bu.ne„ de 3 ml pe zi.

IV, V și
pentru
sector ---- ---- ,7-:

pentru fața de 2,80 ml plan, fapt 
acțio-

punînd
poten-

explicat prin experiența 
pe care o are brigadierul, 
Gherasim Futo. la lucră
rile cu combina. O altă 
formație care a intensifi-

I. MISTAT'A

iConttnuare £n pag a 2-a)

au fost 
„mari de. 
căror re- 
și se cere

prefabricate care 
montate prezentau 
fecțium pentru a 
mediere" s-a cerut 
manoperă, consumuri sporite. 
Aceeași situație se întîlnește

Să fie stopată risipa de 
materiale pe șantiere!

59, 60, din cartierul nou și pe șantierul din Lupeni.
„322 apartamente" din ora- Ing. Victor Trifoi, șeful șan
țul Vulcan, n-a putut fi să- tierului Lupeni al T. C. I. Tg. 
pat un canal din cauza pa
nourilor prefabricate îngro
pate în pămînt, pe lingă 
blocuri, în straturi suprapuse 
și de cite 4 panouri ! Mai
strul 
tierul 
ca re 
sa o 
blocul 8 ni s-a
fi dorit și eficiență, pe lin
gă calitate. Dar panourile

Mureș, ne-a "calculat pe loc 
cit s-a risipit la un bloc. La 
blocul 28, din cauza panou
rilor prefabricate necores
punzătoare calitativ, s-a con
sumat o cantitate suplimen- 

al T.C.H., tară față de normative de 
cu formația 

calitate la 
plîns că ar

Emil Surdu, de la șan- 
2 Vulcan 

a realizat 
lucrare de

129 mc de mortar.
Mergînd pe firul cauzelor, 

ajungem cu ușurință la sursa 
acestei risipe. Pe Ungă 
I, M. C. Bîrcea, a fost creat

special un șantier de mon
taje a panourilor mari pen
tru locuințe, șeful acestui 
șantier ’ fiind ing. Ludovic 
Jzock. Pe acest șantier se 
constată lucruri de-a dreptul •_ 
incredibile. La sosirea mate
rialelor pe șantier, 
se introduc în 
fără ...
Dar unele panouri prefabri
cate 
tativ 
zate. Și 
„soluție" 
In zona 
zervoare 
dealul
Vulcan există un fel de „ci
mitir" -de panouri și alte e- 
lemente prefabricate din 
beton. Cel puțin 10 astfel 
de piese sînt „uitate" și 
lingă stația de purificare a 
apei potabile de pe Valea 
Morișoă-ra. In zona rampei

Viorel STRAUȚ

acestea 
manoperă 

nici un fel de recepție.

sînt atît de slabe cali- 
încît nu pot fi utiii- 

atunci s-a găsit o 
- „pierderea lor", 
de lingă noile re- 
pentru apă de pe 
Brădet din orașul

(Conltnuart ta pag a 2-a;
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îndelungatele amînâri aveau 
aceeași cauză: lipsa de solicitudine

Mulți locuitori din Lu- 
. peni, Vulcan sau: lip

cani sint nevoi ți să 
treacă pragul ateliere
lor specializate ale co
operativei meșteșugă
rești „Straja". Și numai 
în această situație, 
elienți, 
cunoștință
Iii cu' solici
tudinea, cit 
și cu ope
rativitatea și 
calitatea lucrărilor efec
tuate- de spca!aiiștii 
operativei. Dar iată ce a 
pățit Consta stin Chelu 
din Lupeni care și-a cum
părat, în octombrie anul 
neci-t. o mașină de spă
lat : „Deoarece tăcea
scurtcircuit și curenta, 
m-am prezentat la ateli
erul specializat. . mașina 
de spălat fiind în garan
ție. Asta se întîmpla în 
10 februarie. Am. fost a- 
mînat de 
pînă în 5 
ce mi s-a 
reparație, 
•că lipsea

nai și becul de control. 
De atunci am fost în au
diență la conducerea co
operativei care, deplasîn- 
du-se la unitate, a con
statat adevărul spuselor 
mele'4. Consecința acestor 
demersuri a fost că res
ponsabilul i-a anulat ccr-

co-

La o zi la - alta 
mai cînd, după 
făcut bonul de 
am constatat 
furtunul origi-

'Urmare din pap 1)

țificatul de garanție.
Un alt cititor al zia

rului nostru, Vasile 
Graur, tot din Lupeni, 
are necazuri întrucâtva a- 
semănătoare : 
atelierului 
radio-TV. nu-i repară 
televizor și un aparat 
radio.

Ceea ce se petrece

lucrătorii 
de depanare 

un 
de

Ia 
numitele secții nu ieste 
altceva, decît o expresie 
a stării disciplinare neeo- 
respunzătoare care se 
mai asociază cu tendința 
de amânare, fără temei, 
a reparațiilor, ba chiar 
cu: descompletarea' apa
ratelor sau cu decizii

care contravin reglemen
tărilor in vigoare cu pri
vire la perioada de ga
ranție Am cerut tovară
șului Constantin Adăfnuț, 
p reședi n t el e cooperativei 
„Straja", să ne dea expli
cații asupra aspectelor 
de ma! sus. Dar, eludind 

amăn un tel e 
revelatoare 
din scrisorile 
celor doi oa
meni ai mun
cii (dispa

riția unor subansamble, 
anularea abuzivă a ga
ranției etc.), ne-a spus 
telegrafic: radioul tova--- 
rasului Vasile Graur este 
tin tip vechi, pentru care 
nu se găsesc piese de 
schimb, iar televizorul 
să-l aducă Ia reparatîn 
problema mașinii de spă
lat rufe, tovarășul Con
stantin Chelu să ■ se pre
zinte la cooperativă pen
tru a i se rezolva solici
tarea. îndelungatele a- 
riiîriărl aveau, deci, cauze 
de mica însemnătate, dar 
trecute cu vederea...

Tiberm SPĂTARE
Foto ; Cristian ȘTEFAN

Un nou bloc în fini
saj la Lupeni.

Comuniștii 
deoameni

•Urmare din pag li

Să fie stopată risipa 
de materiale!

ritmul de lucru este 
și cea condusă de tinărul 
Constantin Luchian. 
doi comuniști, primul 
experiența unui mare 
măr de ani munciți

sîțțt cei însutTdțjsi
viață Internă de partid, <u 
pe poziția maximei ațiga- 
jări i-entru. îndeplinire,' 
sarcinilor colectivului. Ioar 
Golița, Ioan . Gălățasn 
Gheorghe Costinaș, 
Sevastru, Gheorghe

Alexandru 1

Cei
cu 

nu- 
îri 

subteran, celălalt cu entu
ziasmul specific tinereții, 
întregesc profilul acestui 
sector în. care toate for
mațiile de lucru, sînt an
gajate într- un cori ținu u e- 
fort, pentru grăbirea lu
crărilor 
conduse 
Dumitru 
Molnar, 
Marin lovănel, echipele de 

■ătuși. maiștri minieri 
maiștri electroiiieea-. 

nici aduc în fiecare zi un 
plus de realizări, de con
tribuție personală la acce
lerarea lucrărilor, pentru 
asigurarea din timp a vi
itoarelor capacități de pro
ducție ale întreprinderii.

în discuția, nu tocmai 
sumară, cu secretarul co- 
mitetul'ui de partid, inter
locutorul a făcut la . un 
moment dat o remarcă. 
Era vorba despre aportul 
acelor cadre care „răspund 
la toate chemările organi
zației de partid, la toate 
sarcinile încredințate 
sector". „De multe ori 
acești, oameni de bază 
sectorului îi lași în mină 
și a doua zi, îi găsești tot 
în mină, la datorie. însu- 

o echipă, punând 
mîna Ta un montaj 
remedierea unei 

Este firesc că 
organizației tot

miniere. Brigăzile 
de Mihai Anton, 
Costinaș, Traian 

Mihai Bartolici.

loan
Bra- 

du. Alexandru Marton 
Aurel Ștefan; Ioan Florea 
Gheorghe Montoi 
ra li se 
brigadă 
cadrele 
tehnică < 
oamenii 
tre două, șuturi parcă 
nu pleacă acasă .căci 
lași în mină.

Mulți comuniști fac 
prelungite ; ei știu 
subteran nu poți 
Lucrațe doar pen- 
s-a terminat schim- 

Se acționează 
iar cei care of-e:

căro-
! adaugă șefii de 
amintiți, precum și 

d-n.
a sșscțbruiaî — 

de bază care

conducerea 
sint 
în- 

nici 
„îi 

îi găsești in
mină, 
șuturi 
ea în 
lăsa o 
truScă 
bul". Se acționează insis
tent, iar cei care oferă e- 
xemplul angajării plenare 
sint comuniștii, acești oa 
meni de bază care împre 
ună cu tinerii formează 
potențialul X'î?.5n al colec- 
tivuîui.

Investițiile miniere, pre
gătirea noilor capacități de 
producție sînt, la mina 
Lonea, pe munf bune- în 
cadrul sectorului ritmul 
de lucru a fost Intensifi
cat din dorința, nestrămu
tată a colectivului de ase 
ajunge „la plan", de a 

' grăl>i intrarea abatajelor 
în funcțiune și recupera
rea restanței pe între
prindere. ;.

zdtă, iar fondul de retribui
re a fost depășit considera
bil. S-a produs sub aspect 
economico-financiar un blo
caj de fonduri in lanț a 
furnizorilor de materiale
care, în cele din : urmă, au 
sistat creditarea lucrărilor
de investiții, la 1 august a.c. 

..... în această situație, față 
de cei vînovați din 
cerea șantierului se 
nează cu duhul
De la începutul anului au 
fost recuperate de la cei 

. vinovați, prin, imptrtații, 26 000 
lei, față de o valoare de 
423 000 lei panouri prefa
bricate degradate.

Cineva, totuși, trebuie să 
suporte în întregime paguba. 
O astfel de risipă este de 
netoferat I

de descărcare din Lupeni. 
panouri mari prefabricate au 
fost descoperite, ca și lo 
Vulcan, îngropate în pămint 
„pentru a ușura accesul 
mijloacelor de transport 
spre punctele de lucru". Nu
mai în primele șase luni ale 
acestui- an, șantierul de 
montaje a panouriJor mari 
pentru locuințe a înregistrat 
pierderi evaluate la peste 10 
milioane 
informat 
cea, de 
șanî a 
Cum s-a ajuns fa această 
situație ? încă din 1981 s-a 
constatat o lipsă de preocu. 
pare pentru claritatea evi
denței primare fa recepția

taBaaaaaaaaaaasaaaaai>aaaa>Baa*aaaaas<aaaaaaaaaaaaacataaaaaaataa

lei, după cum ne-a 
ec. Constantin Fă

ta filiala din Petro- 
Băncii de investiții.

materialelor pe șantier. în 
depozitele de pe șantier se 
menține 
confuză.
succesive n-cu fost în stare 
să ajungă la o concluzie 
clară cu privire la consu
murile materiale pe șantier,

• reclamînd prezența 
specialiști pentru identifica
rea tipurilor și prețurilor 
prefabricatelor. La materiale
le din stoc se constată 
scriptic o subevaluare, canti. 
tațiv sortimental o incertitu
dine, iar sub aspect valoric 
o supraevaluare.

Cauza cauzelor pierderilor

aceeași situație
Patru inventarieri

o constituie slaba calitate a 
panourilor fabricate și livrate 
de I. M. C. Deva și recep
ția cu o ușurință nepermi- : 
să, fără nici un fel de exi
gență a prefabricatelor so
site pe șantier. Din înseși 
controalele pe linia calității 

unor efectuate de compartimen- 
re- 
din
ar
nu 

ca-

tul: C.T.C. al șantierului 
iese că 15-20 fa sută 
cantitatea prefabricatelor 
trebui refuzate pentru că 
corespund „cerințelor de 
litote.

în urma pierderilor înre
gistrate pe acest șantier pro
ducția netă n-a fost reali-

față 
condtf- 
acțio- 

blîndeții.

flețind 
efectiv 
sau la 
varii".: 
cadrul

Rezerve și posibilități suficiente ca transportul in 
„pe roate“

tivită.ții de reparații, revi
zii, a transportului în ge
neral au, făcut și loan du

și a-lți

comun să mearga ca...

de 
pe 
ai

a- 
în 
ei

3
•;

î

NOTĂ

Măsuri care 
întîrzie de..

un an!

Bilanțul realizărilor pe 
primele șase luni atestă 
că în cadrul A.U.T.L. Pe
troșani activitatea este în 
continuă ascensiune. Sar
cinile de plan la transpor
tul cu autobuzele au fost 
realizate în proporție de 
105 la sută, la transpor
turi marfă pentru popu
lație depășite cu 20,7 la 
sută. Au existat însă și 
rămineri în urmă dintre 
care cea mai mare la 
transportul tehnologie 
unde proporția îndeplini
rii sarcinilor, planificate a 

' fost doar- de 94.6 la sută. 
Au existat, e drept, cauze 
obiective care au 
la nerealizărl, dar 
deficiențe a căror 
nare a stat în 
colectivului, însă 
nu a putut să le 
și de aceea -ele au persis- 

. tat. Despre ceea ce trebuie
făcut pentru înlăturarea 
neajunsurilor și neîmpli- 
nirilor s-a relatat atît în

cond tis 
și unele 

ellixii- 
puterea 

acesta 
: învingă

darea de seamă, cît și 
în discuțiile purtate. „La 
secția a Il-a este: necesară 
amenajarea unui mic ate
lier de reparații, precum 
și a unui spălător pentru 
șoferii care________ _
lucrează aici 
—- spunea
.maistrul de 

. atelier Leon 
Cazacu. Exis
tă destule 
prefabricate 
ce nu i 
folos i te în
din care 
construi, 
trio ti că.
atît de necesare. Trebuie 
să ne gîpdim și să rezol
văm: încă de pe acum în
călzirea din hale Sarci
nile de plan pe cel de-al 
doilea trimestru sînt mo
bilizatoare, dar avem po
sibilități să le îndeplinim 
și depășim dacă punem cu 
toții umărul" a încheiat 
vorbitorul. „Pentru o mai

r

V.

a muncii, 
operative

bună organizare 
a efectuării mai 
a reparațiilor ar fi nece
sară comasarea cit mai o- 
perativă a garajelor din 
Vulcan și Lupeni", a su
gerat șeful de coloană

generale
ale oamenilor muncii

șe-

trial Pot fi 
i altă ' parte 

am. putea 
prin muncă pa- 
aceste încăperi

loan Băcinschi. „Uneori 
reviziile tehnice sint fă
cute cu superficialitate. ■ 
alteori chiar deloc. Acti
vitatea în această direcție 
poate fi și trebuie sub
stanțial îmbunătățită, dacă ■ 
lingă poartă, ar fi amena
jată o mină rampă unde 
să putem verifica mași
nile", a spus în cuvântul 
său șeful de coloană și 
revizorul tehnic Aron 
Boțindeanu,

Propuneri menite să 
ducă la îmbunătățirea ac-

caș, Adalbert Doja 
vorbitori.

Există însă în 
A.U.T.L. Petroșani, 

altfel 
alte unități de 

. transport, o 
Importantă 
rezervă a că
rei folosire 
deplină ar 
duce la spo

rirea realizărilor fără in. 
vestiții sau dotări supli
mentare. Este vorba des
pre utilizarea, deplină a 
fondului de timp al cărui 

• indice, în primul semestru.
a fost realizat doar în 
proporție de 94 la sută. 
Unii vorbitori au atacat, 
e drept, și acest aspect, 
dar eu- timiditate fără să 
arațe concret cine sînt ab- 
șentomanii, cei ce nu fo
losesc din plin orele' de 
muncă, și veșnicii abonați 
la concedii medicale și în-

cadrul 
ca de 
Șt în

voiri, deși în 
mestru au fost 
nemotivate și 783 de 
voiri.
acestor stări negative de 
lucruri- s-a preconizat or
ganizarea unor judecăți 
muncitorești în care colec
tivul să înfiereze pe cei 
ce absentează nemotivat 
de la lucru, solicitînd scoa
terea în afara lui a celor 
ce „nu se dau pe brazdă", 

înlăturînd lipsurile și 
neajunsurile, întărind or
dinea și disciplina, întreți- 
nînd bine mașinile, 
luirrd _ reparații și 
de calitate, folosind 
plin, parcul: din dotare, 
lectîviil de la A.UT.L.
troșani va crea cadrul pro
pice ca transportul auto 
în comun să se desfășoare 
ca pe roate" spre mulțu
mirea călătorilor, a tutu
ror beneficiarilor.

primul
408 absențe 

în- 
Pentru înlăturarea

efec- 
revizii 

din
co-
Pe-

IX CR1ȘAN

|
i SI :

2, J
— de peste ; 
o... baltă 1 ’. I

>

4

Am fost de curind.se- .; 
SÎzațt, de c îți va locui- : 
tori ai blocului 12, din 
noul centru civic al o- î 
rasului Lupeni despre ș 
o... curiozitate ■ nedorită: 
deși în planul, de siste
matizare nu figuri în
tre blocul pr, 12 
școala generaiă\rir. 
ființează 
un an —

Nu este nici, o gre- 
șală de tipar I E vorba, 
pur și simplu, de o ba
nală baltă. în care au 
început să se adune tot 
felul de gunoaie, în 
pofida nenumăratelor 
reclamați! ale locatari
lor din zona amintită, 
balta respectivă — ge
neratoare de infecții — 
este tratată cu.„ indîife- 
rență I Țînțarij. care 
s-au adunat aici, con
certul nocturn al Proas
telor, iată alte urțn’ări 
ale neglijenței. În.tîfe?' 
rea- locatarilor este fi
rească : se intenționea
ză cumva că balta cu 
pricina șă devină uri... 
monument al naturii ?! 
Sau — mai degrabă — 
ai neglijenței?

* AI. TATAR

j

J;
1l'

'î

4 
i

| ■ ZILELE CĂRȚII SO-
| CIAL-POLITICE. în libră

rii și in bibliotecile clubu
rilor sindicatelor diD Va
lea Jiului, în instituții și. 
întreprinderi se află în 
desfășurare „Zilele cărții 
social-politice", manifesta
re complexă (prezentări de 
cărți, expoziții, recitaluri 
de poezie etc.) dedicată a- 
niversărîi a 38 de ani de

I

la istorica zi de 23 August Petroșani, unde în ultimul 
1944. timp au avut loc ampleH MUNCĂ PATRIOTI- ' 
CÂ. Personalul tehnic-ad- 
ministrativ de la I. M. Li- 
vezeni a efectuat în ulti
mele zile 
de muncă patriotică. Ei au 
amenajat parcul și zona 
verde din fața clădirii ad
ministrative și au 
lemnul în depozit, 
cest prilej a fost 
fierul veclvi din 
și a fost depozitat 
rampa de încărcare.

■ ASFALTĂRI. Pe stra
da Nicolae Bălcescu din

mai multe ore

stivuit - 
Cu a- 

adunat 
incintă 

la

timp au avut loc 
lucrări de lărgire a caro
sabilului de la 2 la 4 benzi 
de circulație, au început 
asfaltările. în curând. deci, 
vom beneficia de o nouă 
și modernă arteră de cir
culație, cu patru benzi, 
către piața agroalimentară 
din Petroșani

■ IN COMUNA ANI- 
NOASA va începe în cu
rînd construcția unor noi 
blocuri de locuințe pentru 
mineri, precum și a unei 
cantine moderne. Lucră
rile vor fi executate de

constructorii din cadrul 
l.C.M.M. care au predat re. 
cent un bloc cu. 105 gar
soniere.

■ EXCURSIE. In prima 
jumătate a lunii viitoare, 
șaptesprezece uteciști de 
ia I. M. Uricani vor par
ticipa la o exersare de

■ ÎN ULTIMUL AN, 
natalitatea în orașul Lu- 
peni a crescut de la 17,9 
la 18,7 la 1 000 de locui
tori, iar mortalitatea in
fantilă a scăzut de la 26 
la 23 cazuri la 1000
nou născuți. Totodată, în 
perioada trecută . de la

de

.... _ . in
trai zile în R. P. Bulga- eeputul anului, incapaci-
ria, ocazie cu care vor vi
zita o serie de obiective 
istorice din țara vecină și 
prietenă. De notat că ex
cursia este finanțată din 
economiile realizate de 
uteciștii minei prin pres
tări de muncă patriotică.

tatea temporară de muncă 
a scăzut cu 30 de zile la 
100 de lucrători.

■ BILETE DE TRATA. 
MENT. La Filiala Petro
șani a O.J.T. au sosit bile
tele de tratament la băile 
Felix ~ Oradea, pentru

- ”
senile care încep în' 29 
august și 16 septembrie 
a.c. Se oferă, de aseme
nea, celor interesați bile
te de tratament și in alte 
stațiuni din țară, cu efec
tuarea cultelor în cursul 
trimestrului al lV-lea. I

Rubrică redactată de 
T. CAMPIANU
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33 DE TREPTE PE CALEA ÎNFĂPTUIRILOR SOCIALISTEVatra Vulcanului mus
tește milenii de istorie, 
în munții săi, care îm
bină, prin nume, stin
dardul dacic, sălășluieș
te spațiul mitic româ
nesc, Piatra S-a înge
mănat cm osemintele 
dacilor si romanilor, 
în fertilul, sol și-au cti
torit așezări 
lo>\' romquii, Prin pa
sul Vîlcati au trecut oș- 

mfâiii lui Mihai să îm
plinească visul milenar 
al poporului nostru — 
UNIREA — aceste cres
te semețe alt fost bo
tezate cu singele țărani
lor români, care și-au 
apărat, în prima con
flagrație. mondială, glia 
strămoșească.

Cărbunele a trezii a- 
șezările jicnești clin cal
mul univers patriarhal, 
pădurile subterane au 
încălzit însă deceniile 
de bunăstare ale îmbui- 
baților cu strige albas
tru, dar cărbunele a 
trezit și conștiința fău
ritorilor de bunuri ma
teriale. Vulcanul a de
venit curajoasă citade
lă a revoluției clasei 
muncitoare,, . victorioasă 
în. august ’14, <•■>><> 
osia istoriei 
s-a înd-eptat, 
ța poporului 
conducerea 
pe drumul 
împlinirilor .

Făuritorii 
materiale și 
au devenit 
propriei lor istorii. Vul
canul înscriindu-se; prin 
izvoarele sale de lumi
nă, în constelația drmo- 

> nioasă a orașelor țării, 
ca jerțilă vatră a dem
nității și impttnirii des
tinelor umane. 38 de 
trepte suite pe drumul 
socialismului, prin ab
negație muncitorească, 
38 de trepte, înnobilate 
de laptele cutezanței 
revoluționare a mineri
lor, preparatorilor, con
structorilor de utilaje 
miniere, texiUlstelbr, fo
restierilor, a tuturor oa
menilor muncii din o 
rașul renăscut.

urmașii

anal cînd. 
. românești 
prin voin- 
său, sub 
partidului, 

fericirii și 
socialiste.

de bunuri 
spirituale 
făuritorii

VULCAN^k WfaV/lfV muncitorești
a vredniciei

Brigada condusă 
minerul Gheorghe Sa
va se numără printre 
formațiile fruntașe ale 
sectorului I de la mina 
Vulcan. In imagine, 
șchimbul condus de Ion 
Popescu.

Ctitorii împlinirilor
Socialismul a „semnat" 

adevăratul act de naștere 
al Vulcanului, prin redes
chiderea minei Vulcan ;
subteranul și-a dezvăluit
apoi comorile la Raroșeni. 
Mereu a fost extinsă pre- 
parația din Corcești, au 
luat ființă secția de stîlpi 
hidraulici, întreprinderea 
de confecții, alte obiective 
industriale. Cărbunele Văii 
asigură lumină și căldură, 
prin termocentrala de la 
Paroșeni, de asemenea, 

.. ctitorie socialistă. în acest 
fel. Vulcanul a dobindit 
putere economică, s-a an
grenat pe drumul indus-, 
trializării socialiste,. A, fost 
un drum dificil, greutățile 
au fost depășite eu barbă-: 

. ție, brațul și mintea cute
zătoare au înfrîrit chiar 
duritatea pietrei. Sărbăto
rind jubileul fabricii.' de 
brichete din Corpești, un 
cronicar anonim scria, cu 
ani în urmă despre. con
temporanii săi : „Dar do
rința fiecăruia de a se 
autodepăși, de a trece eu 
brio acest mare examen 
al capacității și bărbăției 
a fost mult mai mare de- 
oît inerția metalului,'Fap
tele de muncă ale oameni
lor de atunci au trecut în 
domeniul istoriei, nu îna
inte însă de a fi preluate 
de cei care au venit"

Cei . care au Venit- la 
minele Vulcan, și Paro- 
șeni, la prcparație,: la 
S.S.IT.. în celelalte între
prinderi ale orașului1 s-au 
do.ved i t in ti—adevăr
înălțime. Cine n-a 
de. exemplu, despre 
mărcabilele succese

- la 
auzit;

re- 
obil--

nute pe frontul cărbunelui 
de brigăzile conduse de 
Mihaj Neștian, Ion Buci, 
Hie chiron, Ștefan Gantz. 
Gh'eorghe. Sava, Horea Pe- 
trișor, Mihai Dudescu de 
la Vulcan, sau ale lui Ni
col ae Andrașic, Victor Ro- 
meghea, Gheza Caiman, 
Mihai Agoston sau Vasile 

. Cercej a de la I’aro.șeni, 
deschizători de drumuri in 
cărbune și frontaliști, care 
izvodesc dip adîncuri. *)ul_ 
bii de lumină. La prepara- 
ție, se întrec in vrednicie 
Dumitru Agache.: Teodor, 
Gogobcea, loan Ologu, Du
mitru Dur ac, Walter Krug, 
Paul Gall, înobllînd căr
bunele. La S.S.H., ortacii 
Iui Aurel lonesou, Mihai
Matyus, Ioan Bălai, Ion 

Jina se străduiesc să u- 
șureze eforturile minerilor, 
construind utilajele desti
nate mecanizării lucrărilor 
din /subteran, înnobilării 
breslei minerești la trese
le de miner-tehnic ian. tot 
ia îndemnul secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
în cadrul întreprinderii 
de confecții, dovedesc dă
ruire < în mun,că și price
pere soțiile și fiicele de 
mineri din formațiile con
duse de maistrele Elena 
Mandea. Cătălina Bloc, 
Victoria Erie și altele..

Pun succesele ’ tuturor 
oamenilor muncii din 
Vulcan, orașul îșl împli
nește vocații industrială, 
care determină mai bune 
cond y , materiale de mun
că și viață.

O simplă operație dea- 
ritmetică dezvăluie un a- 

■ devăr tuiburător pentru 
V ulcan : 5 340 de oameni 
ai mineritului .020 pre
paratori 4- 630 construc
tori de utilaj 800 de 
confeeționere, la care se 
adaugă oamenii muncii din 
alte întreprinderi, .. deci 

producătorii de bunuri ma
teriale, egalează numărul 
copiilor școlarizați : 6 911

' elevi si 1 085 de șoimi ai 
patriei. Părinții își aduc 
generosul obol pentru 
propășirea patriei noastre 
socialiste, copiilor li' se a-

sigură condiții ideale pen
tru instrucție și educație, 
grijă a partidului <K>.re e- 
niană din atenția acordată 
viitoarelor generații de 
constructori ai socialismu
lui.

Socialismul înlătură ba
rierele artificiale impuse 
de . societățile umane pre
cedente, ce poate fi mai 
edificator--deeît faptul că 
din cei aproape l i 000 de 
încadrați în muncă 3 500 
sînt femei. Fiice și soții de 
mineri, care, urinînd în
demnul secretarului gene
ral al partidului, tovară-- sosință.

șui. - Nicolae Ceaușeseu, au 
devenit muncitoare șau 
cadre tehnice și inginerești 
la întreprinderea de con
fecții, la S.S.H., prepara- 
ție, în atelierele minelor. 
Drepturi egale la învăță
tură, indiferent de națio
nalitate, drepturi egale în 
afirmarea profesională, in
diferent de sex, afirmarea 
armonioasă în viața spiri
tuală — iată blazonul o- 
mului de tip nou, socia
list, pe care cei peste 
32 000 de locuitori ai Vul
canului îl onorează eu pri-

to »»

Operatoarea Ileana Timiș urmărește panoul prin
cipal de comandă ai sistemului de termoficâre a 
Văii Jiului, situat în sala turbinelor de la U. E. Pa- 
roșenL

■Hi

. Cota zero; a < temeliilor 
socialiste ale Vulcanului 
rezumă o imagine mizeră, 
de colonie, a unei modes
te așezărj minerești, can
tonată în sărăcie și lipsuri 
de vechea societate capi
talistă. Astăzi, bătrînii lo
cuitori nu-și mai recunosc 
urbea natală, ochiul se in
cintă de bulevardele eu 
blocuri rînduite grațios pe 
amfiteatrul munților, dăl- 
tuind cetatea solară a mi
nerilor. Peste 7 400 de a- 
partamente construite în 
anii socialismului, spațiile 
comerciale moderne, care 
asigură desfășurarea unui 
comerț civilizat, depășesc 
numai în cadrul I. C. S. 
Mixtă, 10 700 mp. Cifrele 
ilustrează saltul în civili
zație întreprins de orașul 
Vulcan în anii noștri. Pro
ducțiilor anuale de mili
oane de tone de cărbune, 
kilowați, gigacalorii, utila
je miniere, le corespund 
milioanele de lei alocate 
confortului și bunăstării fa
miliilor oamenilor muncii. 
Anii lumină ai „epocii 
Ceausescu" au îmbogățit 
zestrea Industrială și edi-

Amplitudine și armonie
litară a orașului, cernea
la cronicarului nu prinde 
patina timpului, ptoă cînd, 
prin- munca entuziastă a 
oamenilor, obiectivele șo. 
ciăl-culturale și comerciale 
au și fost date în funcți
une. Exemple concrete sînt 
destule —■. „uzina" de pro
duse culinare de la Parp- 
șeni, care asigură 8 350 
porții pe z.i. pentru mi
neri, cinematograful „Lu- 

spații comerciale 
C. S. Mixtă ; ma- 

prezentare și 
a mobilei, cen-

ceafărul", 
pentru I. 
gazin de 
desfacere
trul de pîine-lapte, măcelă
rie, plăcintărie-rotiserie, 
toate inaugurate în acest 
an. în construcție se află 
o cantină-restaurant pe 
platforma industrială, un 
magazin universal (6 600 
mp), un. complex de aii-. 
mentație publică etc.

Semnificativ pentru dez-

voltarea Vulcanului este 
simțul armoniei. Sînt lu
ate în seamă toate dome
niile, extinderea spațiilor 
școlare/ îmbunătățirea stă
rii de sănătate a popu
lației, cu însemnate in- ■ 
vestiți! anuale, care atestă 
grija partidului și statului 
nostru față de oamenii 
muncii și familiile lor. A- 
ce.ste investiții prind via
ță prin munca oamenilor, 
condiția demnității de 
constructori ai socialismu
lui impune noi valențe 
vieții spirituale. Frumosul 
cotidian se împlinește prin 
miile de ore de muncă pa
triotică, menite să edifice 
o ambianță plătită biju
teriilor arhitectonice, ră
sărite în locul dărăpănate
lor case de colonie. Dar 
frumosul . înaripează în-

prin 
miș- 

ama- 
cu

Fes-

sășl viața oamenilor, 
creația lor artistică ; 
carea artistică de 
tori, înregimentată 
succese revelatorii în

■ tivalul național „Cintarea 
României" se manifestă în 
cadrul „Nedeii vulcănene", 
tradițională și amplă săr
bătoare <a artei- și creației 
oamenilor muncii din Vul
can, la alte festivaluri și 
competiții de anvergură, 
în cadrul cărora au deve
nit familiare numele unor 
artiști plastici, soliși? și 
instrumentiști de m jzică 
populară și ușoară, colec
tive artistice din Vulcan. 
Amplitudinea vieții spiri
tuale pune în valoare am
plitudinea personalității 
oamenilor muncii din Vul
can.

Pagină redactată de

ION VULPE
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut o întîlnire de lucru cu oameni ai 

muncii din domeniul construcțiilor 
de mașini agricole

(Urmară din pag. t)

tilaje agricole multifuncți- 
anale de mare randament 
șl eficiență, la nivelul ce
rințelor actualei etape de 
dezvoltare a agriculturii 
noastre, a obiectivelor noii 
revoluții agrare, a sarcini
lor importante ce stau în 
actualul cincinal, și în 
perspectivă, în fața agri
culturii.

Intîlnirea de lucru a a- 
vut loc pe un lot din 
perimetrul sectorului agri
col Ilfov.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i s-a raportat 
că, prin transpunerea în 
practică a indicațiilor și 
orientărilor date cu prile
jul precedentelor întîlniri 
și analize s-a reușit, în
tre altele, să se găsească 
soluții ca o serie de ma
șini aflate în fabricație 
sau în dotarea unităților 
productive să fie transfor
mate și adaptate în uti
laje complexe pentru me
canizarea operațiilor de 
recoltare a porumbului.

Tovarășul Nicolae

Ceaușescu a indicat să se 
acționeze în continuare 
pentru perfecționarea uti
lajelor prezentate, precum 
și a altora aflate în dota
rea unităților agricole —, 
pentru realizarea unor sis
teme de mașini care să 
permită o mai largă me
canizare a lucrărilor din 
agricultură.

Cei prezenți la această 
aprofundată analiză, ca. 
drele de conducere din 
ministerele de resort, spe
cialiștii — l-au asigurat pe 
conducătorul partidului și

statului că vor-, depune 
toate eforturile pentru în
făptuirea indicațiilor și o- 
rientărilor primite, pentru 
realizarea unor mașini și 
utilaje în măsură să asi
gure modernizarea conti
nuă a agriculturii noastre, 
sector de bază al econo
miei naționale, de care 
depinde buna aprovizio
nare a populației cu pro
duse agroalimentăre, ridi
carea permanentă a nive
lului de trai al oamenilor 
muncii.

ACTUALITATEA ÎN LU/ME
Manifestări peste hotare, dedicate 

aniversării Eliberării patriei noastre
Cea de-a 38-a aniversa

re a revoluției de elibera
re socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă din România prileju
iește peste hotare noi ma
nifestări dedicate țării 
noastre.

La Ambasada română 
din Elveția a avut loc o 
întîlnire cu reprezentanți 
ai autorităților federale și 
ai mijloacelor de informa
re în masă. Ambasadorul 
țării noastre, Ion Datcu, a 
evidențiat cu această oca
zie importanța istorică a 
actului de la 23. August, 
rezultatele obținute înde
osebi în ultimii 17 ani de 
poporul român în edifica
rea societății socialiste,

sub conducerea partidului 
comunist, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

■ ★ '. . ■
Sub auspiciile Comitetu

lui pentru relații culturale 
cu străinătatea și Asocia
ției de prietenie coreeano- 
române, la Casa de cultură 
„Cienlima" din Phenian au 
avut loc o gală de film și 
vernisajul unei expoziții 
documentare românești.

A fost prezentat filmul 
artistic . românesc „Ultima 
frontieră a morțjj".

W
La sediul Centrului de 

relații internaționale al 
Universității naționale au
tonome din Mexic, a fost 
organizat un ciclu 'de con

ferințe' pe tema „Aspecte 
geo-economice, politice, 
comerciale și culturale ale 
României".

Atașatul militar, aero și 
naval al României la Var
șovia, Nicolae Dinu, a a- 
vut întîlniri cu militari ai. 
armatei poloneze din gar
nizoanele • Lublin și Dem- 
blin. în expunerile făcute 
eu acest prilej a fost su
bliniată importanța istori
că a actului revoluționar 
de la 23 August 1944, care 
a deschis calea construc
ției socialiste, a marilor 
înfăptuiri ale poporului ro
mân sub conducerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Programul 
unităților comerciale pentru 
zilele de 21—24 august 1982
• în ziua de 21 au

gust unitățile pe un sin
gur schimb vor funcțio
na între orele 7-13 și 
16-20; cele cu două 
schimburi vor avea pro
gramul obișnuit.
• în ziua de 22 au

gust toate unitățile (ali
mentare și neal’mentare) 
ver 11 desch’se pînă la 
ora 13.
• în ziua de 23 august, 

vor fi deschise piuă la

ora 9 magizineie de 
piine și lapte.
• In ziua de 24 au

gust va fi program de 
duminică' pentru unități
le alimentare și piețe, 
iar unitățile de alimenta
ție publică vor funcționa 
cu program normal.
• Unitățile de agre

ment vor funcționa după 
următorul program:

23 august 1982 : între 
orele 14—20.

24 august 1982 : între 
orele 8—20.

CONSILIUL FEDERAL 
al Elveției a hotărît mier
curi aderarea acestei țări la 
Fondul Monetar Interna
țional (FMI) și la Banca 
Mondială pentru Recon
strucție sî Dezvoltare 
(BIRD).

IN DECURS DE UN AN, 
numărul șomerilor . din 
Finlanda a crescut cu

< 27 200, ridieîndu-se la

PE SCURT

138 000, a anunțat Minis
terul Muncii de la Helsin
ki. Sursa a precizat că, 
la sfîrșitul lunii iulie, rata 
șomajului în țară era de 
5,6 la sută. 36 la sută din 
șomeri sînt tineri' sub 25 
de ani.

INVESTIȚIILE DE CA
PITAL în cele mai impor

tante ramuri ale indus
triei prelucrătoare brita
nice se vor reduce în ur
mătorii doi ani, a anunțat 
National Economic Deve
lopment Office. Surea a 
precizat că, după investi
țiile de 5,76 miliarde lire 
sterline tn anul în curs, 
se vor realiza investiții de 
5,33 miliarde lire în 1983.

SITUAȚIA DIN LIBAN
NAȚIUNILE UNITE 18 

(Agerpres). — Cu 13 vo
turi pentru și două abți
neri, Consiliul de Securi
tate al ONU a hotărît pre
lungirea cu două luni a 
mandatului Forței interi
mare a Națiunilor Unite 
din Liban (UNIFIL). în 
rezoluția adoptată în acest 
■sens se prevede, între al
tele, efectuarea de către 
.Consiliu! de Securitate „a 
unui examen complet al 
situației sub toate aspec
tele sale înainte de 19 oc
tombrie 1982".

•ir
BEIRUT 18 (Agerpres). 

— Agențiile internaționale 
de presă informează că 
miercuri a avut loc o re
uniune a cabinetului liba
nez. consacrată examină
rii situației din țară, cu 
precădere din Beirutul de 
vest. La sfîrșitul reuniu
nii, primul ministru Sha- 
fic al Wazzan, a decla
rat că guvernul a aprobat 
planul privind retragerea 
combatanților palestinieni 
din Beirutul de vest, ase
diat de trupele israeliene. 
Pe de altă parte, minis
trul libanez de externe a 
declarat că retragerea 
combatanților palestinieni 
va începe sîmbătă sau 
duminică.

FILME
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PETROȘANI 
iembrie i Pilot de 
la unu ; Unirea: 
țitorii de săbii.

PETRILA î Cobra se 
întoarce.

LONEA i Escadronul I husarilor zburători. I-II, 
Ultima

formu- 
înghi-

" !«

I• •I
■ »• •I«
Ia
I*
I

ANINOASA i 
cursă.

VULCAN: 
fantastici.

LUPENI —
Un echipaj pentru Sin 
ga pore.

URICANI : Semnul șar
pelui.

Cei șapte

Cultural j

Matineu ’de , vacan- J 
ță. Copiii României | 
socialiste cîntă pa- * 
cea. |
Itinerare muzeîsti- • 
ce. Comori arheolo- I 
gice sălăjene. J
Telex. ’

I
I
I
I• I 

a-i• ■. I •
23 !
23 |

I
I
I 
I 
I
I

TV

11,00 Telex.
11,05 Film serial 

mare în tîrgul li- 
niștit". Episodul 3.

11,50 Festivalul de fol
clor Carpați — 
Curtea de Argeș, 
1982,

„Fil-

Uzina electrică Paroșeni 
încadrează de urgență, direct său prin transfer, 
personal (bărbați), pentru următoarele meserii :

• lăcătuși , -ț ( ,
• sudori
• operatori cazane (fochiști)
• buldozeriști
Informații suplimentare, zilnic la biroul 

P.I.R. al Uzinei.

Liceul industrial Petrila
înscrie pentru anul școlar 1982—1983 la 

următoarele forme de învățâmînt:
— Liceu curs seral — clasa a Xl-a, profil 

electrotehnic I
— Școala profesională :
• prelucrător prin așchiere9 lăcătuș mecanic
• turnător
Înscrierile se fac pînă la 31 august 1982.
Informații suplimentare la secretariatul 

liceului, telefon 113.

16,00
16,05 Orarul educativ al 

vacanței.
16,30 Volei masculin : 

România — R. D. 
Germană. Transmi
siune directă de la 
Sala sporturilor din 
Buzău,

17,15 Studioul tineretului, 
în întîmpinarea 
iei de 23 August.

20,00 Telejurnal.
20,25 Arc peste timp. 

August 1944 — 
August 1982. Lupte • 
eroice pentru o di- 
mineață a țării (III) I

20,55 Viața culturală.
21,20 Serial științific. „Lu- 

Episo-mea reală", 
dul 4.

21,50 Telejurnal.
22,00 Meridianele

cului și dansului.
cînte-

I
I 
I 
Ia 
I•••»
I a
I

întreprinderea 
pentru administrarea cantinelor 
și cazare Valea Jiului Petroșani

STRADA GRIVIȚA ROȘIE NR. 36

încadrează urgent prin transfer sau direct

■ MECANICI AGRICOLI, posesori ai per

miselor de conducere ca rutierist

■ DOGARI.
' Retribuția se acordă conform prevederilor 

Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Budiș 
Irina, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(992)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tomo- 
zei Neculai, eliberată de

I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă, (994)

PIERDUT certificat ca
lificare, gradul I, seria F 
nr. 257347 pe numele Luca 
loan, eliberat de T.C.H. 
Grup Șantiere Rîul Mare 
— Retezat, în anul 1976. 
îl declar nul. (995)

Mersul autobuzelor (I.T.A.)
(Valabil pînă la 28 mai 1983)

SOSIRI
Traseul de circulație 

al autobuzului
Ora sosirii 

in Petroșani

- Brad - Deva - Hunedoara - Hațeg 
Petroșani 10,52

— Lupeni - Petroșani - Hațeg - Hu
nedoara — Deva 15,45

— Brad - Deva - Simeria - Hațeg — 
Petroșani - Lupeni 19,34

- Lupeni - Petroșani - Simeria - 
Deva - Brad 6,00

- Deva - Simeria - Hațeg — Petroșani 8,19 ; 14,33 ; 16.42

- Hațeg - Petroșani 7,57 ; 18,57 ; 21,27

- Tirgu Jiu - Petroșani 9,05:13,05

- Tirgu Jiu - Uricani 16,40
PLECĂRI ■

Traseul de circulație 
al autobuzului

Ora plecării 
din Petroșani

- Brad - Deva - Hunedoara - Ha
țeg - Petroșani — Lupeni 10,57

— Lupeni — Petroșani — Hațeg - Hu
nedoara — Deva ' 15,55

- Brad - Deva - Simeria - Hațeg - 
Petroșani - Lupeni 19,39

- Lupeni - Petroșani - Hațeg - Si
meria - Deva - Brad 6,05

— Petroșani — Hațeg - Simeria - Deva 9,30 ; 13,55 ; 15,45

- Petroșani - Hațeg 5,00 ; 5,40 ; 17,00

- Petroșani - Tirgu Jiu 9,25 : 16,45

— Uricani - Tirgu Jiu 16,45

3 ; Petroșom ,u r» tiâicescu - 2, telefoane 416 62 (secretariat), 4 16 63, 4 24 64 (secjii). TIPARUl : Tipografic Petroșani, st». N da.4tscu - Z


