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ȚARA NE CERE

CÎT MAI MULT CĂRBUNE !
Plenara Comitetului
municipal de partid

Prioritar, pe agenda de lucru 

lucrările miniere de pregătiri; 
asigurarea la vreme a fronturilor de abataj

Sectorul VI al I.M. Lu. 
peni urma să preia în a- 
oest an o însemnată par
te din creșterile de pro
ducție ale întregii mine. 
După primele opt juni ale 
anului, colectivul nu și-a 
onorat însă sarcinile de 
plan stabilite la produc, 
ția fizică, cu o valoare 
de aproape 50 000 tone de 
cărbune cocsificabil. Intre 
alte cauze care au deter
minat stagnări ale extra'c- 
ției a fost, în unele pe
rioade, și lipsa jiniei de 
front. Ca urmare a unor

acțiuni intense, în ultima 
vreme, s-a creat în acest 
sector o linie activă de 
front în măsură să ridice 
nivelul extracției zilnice 
la preliminar.

Dar nu numai realizarea 
producției actuale consti
tuie marea problemă a 
colectivului, ci și asigura
rea capacităților de pers
pectivă, acțiune condiționa
tă în primul rînd, de rea
lizarea lucrărilor de pre
gătiri în viitoare zone de 
exploatare. Sub acest as
pect asupra căruia ne-am

propus să insistăm în ar
ticolul de față — în ulti
ma perioadă au existat se
rioase neajunsuri. In luna 
august, restanța la această 
activitate a fost de 182 
ml. Pornim de la faptul că 
brigada condusă de Cons
tantin Preoteasa, angajată 
în acest moment la execu. 
ția unor lucrări de con
turare a abatajelor, dintr-o 
nouă zonă de exploatare,

Anton HOFFMAN

(Continuat» in pag. a l-a)

4 600 tone 
de cărbune 
peste plan

Satisfacție deplină pe chipul componenților for
mației de lucru conduse de brigadierul Marin Petra- 
che, una dintre brigăzile fruntașe de la sectorul V al 
I.M. Vulcan. In imagine schimbul condus de minerul 
Constantin Ciurea la ieșirea din sut, după o zi rod
nica în abataj. Foto: Șt, NEMECSEK

La Petroșani s-au desfășurat, luni, lu. : 
erările plenarei Comitetului municipal 
de partid comună cu plenara Consiliu
lui municipal al sindicatelor. 
Au participat membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului muni
cipal de partid, membrii comisiei muni
cipale de revizie, membrii Consiliului 
municipal al sindicatelor, secretarii 
comitetelor de partid 
și ai comitetelor U.T.C., pre
ședinții comitetelor de sindicat de la u. 
nitățile economice ale Văii Jiului, ac
tivul din domeniul economic al comite, 
telor municipal și orășenești de partid, 
cadre cu munci de răspundere din 
C.M.V.j. și din Ministerul minelor.

In cadrul ordinei de zi a plenarei a 
fost prezentat un raport privind preocu
parea organelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat și conducerilor co
lective ale unităților economice pentru 
realizarea sarcinilor de plan și a anga- productive, pentru punerea în valoare 
jamentelor asumate în întrecerea socia.
listă. Măsuri ce se impun pentru asigura- nivel superior a potențialului tehnic și 
rea condițiilor corespunzătoare îndepli. uman al colectivelor de muncă din in- 
nirii planului pe 1982 și pregătirea rea
lizării sarcinilor de plan pe anul 1983.

Intr-un climat de responsabilitate co. 
munistă. pe marginea materialului pre. 
zentat au fost purtate exigente dezba
teri. Au luat cuvin tul tovarășii: Cornel 
Bololoi, loan 
Lăsat, Stelian 
dica Tatulici,

Mitică Niculescu, Gheorghe Davidescu, 
Romulus Dragoș, Romică Stanciu.

Dezbaterile au dat expresie hotărîrii 
neclintite a minerilor, a tuturor oame
nilor muncii din municipiu, sul) condu
cerea organizațiilor de partid, de a 
transpune în viață — in activitatea din 
subteran, pe -șantiere, în celelalte dome
nii ale muncii și creației materiale — 
indicațiile și orientările de inestimabilă 
valoare practică date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la recenta vizită de lucru 
în Valea Jiului. In acest context parti- 
cipanții la discuții au evidențiat reali
zările înregistrate de economia muni
cipiului, de colectivele de muncă în 
perioada trecută din acest, an. au ana
lizat in spirit critic și autocritic neîm- 
plinirile, lipsurile și neajunsurile, ve
nind cu propuneri de noi și judicioase 
măsuri pentru îmbunătățirea activității

a unor noi resurse de mobilizare la un

Penu, Ion Diaconu, Ion 
Corobea. Iosif Bocan, Ro- 
lon Lupii, Anton Bacu,

treprinderile miniere și celelalte unități 
economice. în vederea realizării planu
lui din acest an și pregătirea condiți
ilor de înfăptuire a șarciriilor pe anul 
1983 la producția de cărbune, la inves
tiții și în celelalte domenii de activita
te din Valea Jiului.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Viorel Faur, prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid.

___________________________________ /

succes a fost 
mai buna 
muncii pe 

întărirea dis-

INVESTIȚIILE ANULUI 1982,

LA ORA SCADENȚELOR

trecut, 
cadrul 
ridicat

Colectivul sectorului III 
de la I.M. Petrila realizea
ză zilnic însemnate can
tități de cărbune peste 
sarcinile preliminarului. In 
Drimele 8 luni ale acestui 

'^Statali colectiv a 
menis din subteran la ziuă
3 600 tone de cărbune pes. 
te sarcinile' de plan. La 
zi, prin adăugarea a încă.

. 1072 tone de cărbune ex
tras numai de la începu
tul lunii septembrie, plu
sa realizat a ajuns la
4 6?z tone de cărbune. A- 
cesț frumos 
obținut prin 
organizare a 
schimburi și
ciplinei, ceea ce a permis 
depășirea productivității 
muncii in medie cu 567 kg 
pe post.
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Activitate comercială susținută, 
dar și posibilități de îmbunătățire

In ziua de marți, 14 
septembrie, redacția ziaru
lui, împreună cu Ioana Mi- 
halca și Maria Apostol, 
inspectori comerciali de 
stat ai Consiliului popular - 
județean pentru municipiul 

. Petroșani au organizat un 
raid în unitățile Alimen
tara și de Legume - Fruc
te din orașele Lupeni și 
Uricani. i

ImbucurătoT este faptul 
că unitățile controlate, deși 
era la îr.ceput de săptă- 
mînă, dispuneau de fon- ,■ 
dul de marfă' necesar și 
prezentat' la nivelul ce- 

. rințelor cumpărătorilor, 
mărfuri care se găseau în 
cantități suficiente și-4p 
depozitele ICRA și, în par
te, la cel al C.P.V.I.L.F. 

-Lupeni. Constatările făcu- 
‘■țe scot în evidență preocu.
pările factorilor de răs
pundere ai orașului, ai 
l.CJS. Mixtă Lupeni, pre-

cum și ale lucrătorilor din 
comerț de a pune la dispo
ziția consumatorilor măr. 
furile agro-alimentare de 
strictă necesitate, de a e- 
vita golurile în aprovizio
nare, dar și atenție și soli
citudine față de clienți.

Despre modul și răspun.

consemnată, iar concluzia 
să o tragă, de ce nu, și ce. 
lelalte întreprinderi co- 
merciale din Valea Jiului, 
privind produsele tip gos
podina, In marea majori
tate a unităților alimenta
re din Lupeni și Uricani 
se desfac preparate tip

derea ce o acordă asigură, 
rii și prezentării gamei 
largi de mărfuri, de ordi
ne și curățenie, de solici
tudine față de cumpără
tori merită a fi evidenția, 
te colectivele 
277, 268, 267
216 Pîine și lapte, 2&8 și 
207 ~ ‘ ’
280 
din 
deosebită, se cuvine a fi

unităților 
Alimentara,

Carne din Lupeni și
A li men t a r a

Uricani. O apreciere

gospodina, produse mult 
solicitate și apreciate de 
cumpărători. Colectivul la. 
boratorului de preparate 
reci, condus de îuliana 
Nagy. își face cu prisosin
ță datoria. Numai în ziua 
raidului nostru laboratorul 
a pus la dispoziția cumpă. 
rătorilor peste 3000 de mi
titei, îns/mnate cantități 
de pîrjoale moldovenești, 
șnițel, pește prăjit, ardei

umpluți, salată de vinete, 
ardei copți și alte produse. 
De asemenea, unitățile de 
desfacere a cărnii puneau 
la dispoziția cumpărători
lor cantități suficiente de 
carne de vită, mînzat și 
oaie, dar se pare că gos
podinele nu se încumetă 
să prepare mâncăruri din 
aceste sortimente de car
ne De ce oare? '

In ce privește aprovizio. • 
narea cu legume și fruc
te, nu este cea mai cores
punzătoare. Dacă șefii uni. 
taților nr. 49 (Dogaru Ma
rin). 34 (ion Stan), 24 (E- 
lena Radu) se preocupă să 
asigure unitățile ce le con
duc cu jegumele și fructele 
necesare, în celelalte uni
tăți apar goluri la unele 
produse ca ardei gras, yi-

Teodor RUSU

/Gentinuare in pag. a 2-a)

încă din anul 
constructorii din 
T.C.H. Deva- au 
„la roșu" o nouă școală în 
Petroșani. Acest obiectiv 
devenise stringent necesar

în perimetrul zonei centra
le a reședinței municipiu
lui Petroșani, datorită nu, 
mărului mare de aparta
mente date aici în folosirii 
ță. Prin extinderea lucră
rilor de sistematizare, ve
chea școală de muzică și-a 
schimbat sediul, iar școala 
nr. 1 a fost supraaglome
rată de elevi. Pentru re
zolvarea acestei proble
me, : încă de la începutul 
anului 1081 s-a stabilit un 
grafic de lucrări eșalonate 
pină la data deschiderii 
noului an școlar pentru a 
se ■asigura punerea în func
țiune a noii școli. Dar ia
tă că in ziua recepției lu
crărilor — 14 septembrie 
a.c, școala n-a putut fi
preluată de beneficiar și
dată în folosință. Cu toa- 

,te că termenul de predare 
a fost suficient de jung, 
constructorii, care au avut 

,de executat doar lucrări de 
finisaj și de dotări telini- 
co-edilitare în jurul școlii, 
nu și-au respectat propriul 
angajament. Nu au fost 
finalizate lucrările- de ca
nalizare aferente și nici 
cele de amenajare a plat
formei exterioare, două lu
crări care condiționează, 
conform reglementărilor 
legale, recepția oricărui o.

urgenței
b-.ectiv I’e de altă parte, 
calitatea lucrărilor efec
tuate lasă de dorit. Gea- . 
murile sîht montate de 
mîntuială. Unele nu se pot 
deschide, iar altele nu pot 
fi închise. Multe elemente 
de feronerie, care tre
buie să asigure funcționa
litatea în sălile de clasa, 
lipsesc. Mai sînt de mon
tat unele elemente de ins
talație sanitară și echipa
ment de distribuție a e- 
nergiei electrice. Platfor- . 
rtia curții exterioare este 
betonată cu denivelări pro
nunțate, pe alocuri bune ‘ 
de.. săniuș ! . ;

Prin ce motivează cons
tructorii nerespectarea ter
menului de predare\și ca
litatea slabă a lucrărilor ?. 
In principal, prin lipsa for
ței de muncă pe structuji 
de meserii. Dar la o privi, 
re mai atentă se-pot des. 
luși cu pr,sosir.nnță și al
te motive, mai puțin o- 
biective... La intirziere con
tinuă să „contribuie" și 
proiectantul l.P.H. Deva, 
care in ciuda repetatelor- 
solicitări ale consiliului 
popular municipal n-a dat 
soluția sistematizărilor oe 
verticală în zona 
nă cînd ?

Apoi este vorba 
ta or - mizare a 
După constatările comisiei

Viorel STEAL I'

școlii. Pi.

de pr< . s- 
lucru.ui.

(Corittnuart [n poy aia)



Sieagjal roțn SiMBĂTA, 18 SEPTEMBRIE 1982

(Urmare <to pep. fj

Deschiderea Săptămifiii 
Crucii Roșii

Ieri, începînd de la ora 14, sala mică a Casei de 
cultură din Petroșani a găzduit adunarea dedicată 
deschiderii Săpt’ăminii Crucii Roșii — 19—25 septem
brie, Cu acest prilej în holul casei de cultură e-a 
organizat o expoziție de panouri cu aspecte din ac
tivitatea comisiilor de Cruce Roșie din Valea Jiului 

și un stand de cărți, pliante și afișe cu tematică e- 
ducativ-sanitară. La adunare au participat secretari 
adjuncți cu problemele sociale ai organizațiilor de 
partid, membri, ai comitetului municipal și .ai co
misiilor de Cruce Roșie din orașul Petroșani, repre
zentante ale comisiilor de femei, cadre medicale, su
rori de Cruce Roșie, oameni ai muncii din Petroșani. 
L A fost prezentată expunerea „Crucea Roșie <— 
în slujba înfăptuirii politicii partidului și statului 
nostru", după care s-au înmînat distincții constînd 
în „Diplome de onoare" șl medalii de aur, argint și 
bronz ța un număr de 30 de activiști obștești ai or
ganizației de Cruce Roșie din Valea Jiului, 
merite deosebite in

A fost adoptat programul manifestărilor educa- 
tiv-sanitare care vor fi organizate în Valea Jiului în 
Săptămîna Crucii Roșii, iar în încheierea adunării a 
fost prezentat un film cu tematică sanitară.

nobila activitate.
pentru

dotată ta acest scop eu e 
eombînă de înaintare de 
mare randament, a avan- 

. sat în luna august doar 
20 mL

In puține cuvinte tre
buie să spun câ nu ne sînt 
asigurate condițiile de 
înaintare în plin cu aju
torul bogatei zestre de u- 
tilaje de care dispunem — 
ne-a declarat șeful rfe bri- 
g-adă. Cunoaștem lucrul cu 
combina, am realizat cu 
ea, nu o dată, avansări de 
peste 100 mi pc lună. Lu
crările din noua zonă pe 
care trebuie să le realizăm 
se desfășoară pe mare lun
gime. Dar, pe lîngă faptul 
«ă am fost retrași de la 
front, pentru reprofilări în 
principal, nu ne-au fost 
create din timp nici con
dițiile necesare obținerii 
de avansări, superioare. De^ 
exemplu, la început. any 
încărcat roca în vagonete, 
ceea ce înseamnă o mul
țime de manevre ■ nepro
ductive; aceasta înseamnă 
că parametrii unor utilaje 
moderne, în valoare de 
multe milteane jei, au fost 
condiționate de un flux de 
evacuare slab funcțional. 
Odată eu trecerea la flux 
continuu de transport, 
greutățile au' apărut eu de. 
fecțiunile electromecanice,

Aș spune, de asemenea, 
că activitatea la această 
lucrare s-a aflat prea pu
țin în atenția maiștrilor.

Recunoaștem că această 
declarație nu este în mă
sură să pună în lumină 
prea favorabilă activitatea 
organizatorilor din sector. 
Ca urmare, ne-am adresat 
locțiitorului șefului -de sec. 
tor al sectorului VI, tag. 
Andrei Senzaconi, pentru

burile brigăzii disciplina 
muncii și disciplina tehno
logică se situează la ni- 
v elui exigențelor, neajuns 
■despre care împreună cu 
șeful de brigadă, am dis
cutat ta mai multe rînduri, 
Noua conducere a sectoru
lui — eu personal și ingi
nerul Ion Gif-Deac, care a 
fost bolnav în prima parte 
a lunii — sîntem de curind 
numiți la sectorul VL In

Lucrările miniere 
de pregătiri

a-si exprima punctul de 
vedere:

— Este mult adevăr în 
spusele lui Proteasa, dacă 
ne referim Ia perioada lu. 
nii august și primele zile 
din septembrie. Dar, tot 
atît de adevărat este că, 
dacă brigada a lucrat la 
reprofilări, a făcut-o in 
zona propriei lucrări, unde, 
din cauza nerespectării, de 
către, brigadă, a direcției 
date de topografî străpun
gerea spre noul flux

ultima perioadă a lunii au
gust, interesul nostru a fost 
concentrat spre noua ca
pacitate productivă, aba
tajul în care țucrează bri- 
gada Buduliceanu, abataj 
cere, spre satisfacția în
tregului colectiv, a atins 
încă de la începutul lunii 
septembrie parametrii pla- 

■ nlficațî și constituie cheia 
redresării extracției în sec
tor, Din decada a doua a 
lunii septembrie, activi-

de fritea brigăzii ccndusă de 
evacuare cu siloz colector, Proteasa se desfășoară nor

mei, plasarea cu efective, 
pe toate schimburile, fiind 
la-capacitate. Am reușitsfi 
creăm un flux de evacua-

r i:

Noua școală 
din Petroșani

(Urmare clin pag 1

Liceul economic și de 
drept administrativ. Pe
troșani. Profesoara
Cornelia Degaru ja 
prima oră de 'timie 
cu elevii clasei a IX-a, 

Foto : Ioan BALOI

s-a greșit. Au trebuit efec
tuate rectificări — desigur, 
tot de către cei care gre
șiseră; Nu în toate schim-

re corespunzător. Iar prin 
interesul crescut manifes
tat din partea maiștrilor și 
formațiilor de revîzii-între- 
ținere, pentru mai bușa 
funcționare a utilajelor șj 
asigurarea materială’ la 
front, avansările au crescut 
la 6—8 metri liniari pe zi. 
In condițiile cînd planul 
pe sector la producția fi
zică de cărbune s-a ridicat 
la nivelul sarcinilor, iar în 
unele zile și peste, ne-am 
îndreptat atenția spre fron
tul brigăzii Proteasa, ast
fel îneît să asigurăm cît 
mai grabnic pregătire ă u- 
nei noi zone de exploatare 
în partea estică a blocu
lui V.

Intr-adevăr, realizările 
din ultimele Zile confirmă 
schimbarea dorită în acti
vitatea sectorului VI și a 
brigăzii de care ne-am o- 
cupat Este clar eă acesta, 
și numai acesta, este dru
mul optim pe care trebuie 
sâ-I urmeze în continuam 
colectivul sectorului VI al 
J.M. Lupeni, conducerea a- 
cestuia, în așa mod incit 
bogata zestre de utilaje, și 
din abataje și din pregătiri, 
să fie folosită ’ iți*'înalț:  
parametri, să se materiali, 
zeze în realizarea produc
ției de cărbune și asigu
rarea la vreme a frontu
rilor productive pentru 
perspectivă.

Planul de vînzari, 
realizat ritmic

Printre unitățile comer
ciale din orașul Vulcan 
care au o activitate boga
tă se numără și cea 
cărei gestionar este 

-■mnitru Ștefoane,
.Lună de iună. 

nul de desfacere al

al
Du-

pla- 
.... _  ... .- ma
gazinului este îndeplinit 
cu succes. In luna august, 
spre exemplu, s-au realizat 
vînzări în valoare de trei 
milioane lei. La această 
realizare au contribuit atît 
gestionarul unității, cît și 
lucrătoarele Viorica Mathe, 
Victoria Pal, Lucia Corchi, 
Elena Ainimițoaie, Ana 
Zgura,- Eugenia Fumuru și 
Maria Vrabl. (A. GAVRI- 
LIU, coresp., Vulcan).

0 problemă comună
transport care ne asigură 
aprovizionarea cu com
bustibil pentru iarnă. Ba 
mai mult, șantierul res
pectiv a blocat și strada 
noastră cu o însemnată 
cantitate de pămînt și și
ne vechi. Am sesizat aces
te neajunsuri tovarășului 
inginer ce conduce ac-rete 
.lucrări, solicitîndu-î să ia 
măsuri pentru a se re
para stricăciunile, 
nu s-a făcut nimic.
teptărn să se i-ezolve pro
blema aceasta cît mai o- 
perativ.

Gheorghe GHENDEL, 
Nicolae DIACONU. Șan- 

dor Vlad și ISiriv" 
OLARIU, Petrașam

Sîntem patru familii ca
re locuim în imobilul de 
pe strada F. Engels nr. 3 
din orașul Petroșani și ru
găm redacția să ne spriji
ne în rezolvarea unei pro
bleme ce ne nemulțumeș
te pe toți. Efevtuînd lu
crările de dublare a li
niei ferate ce trece prin 
fața imobilului nostru, lo
tul din Petroșani al Șan
tierului 34 construcții C.F.R, 
a transportat cu mașini de 
mare tonaj traverse din 
beton și alte materiale ne
cesare lucrării. Aceste ma. 
șmi au spart tuburile pe 
care se scurgea apa pîrîu- 
îta din apropiere, peste 
care circulau mijloacele de

de recepție, constructorii 
au promis că pînă la I oc
tombrie vor fl terminate 
lucrările de amenajare a 
aleilor exterioare, canaliză
rile și celelalte dotări teh. 
nico-edilitare. Coordonato
rul lucrărilor de la noua 
școală, tag. Cristian Șer
ban de la șantierul 1 De
va al T.CJI,, ne-a dat a- 
sigurărl că vor fi re
mediate în cel tault o săp. 
tămînă defecțiunile sem
nalate la finisajele interi
oare. Dar în același timp 
și-a exprimat îngrijorarea 
că nu pot fi procurate, ne- 
existînd în magazie, o- 
bieotele de feronerie...

Despre felul cum sînt 
organizate lucrările ne-am 
convins și în ziua de 16 
septembrie a.c. cînd erau 
în curs de înfăptuire „mă
surile" de urgentare a pu
nerii în funcțiune. încă de 
la prima oră a dimineții, 
conducerea Grupului _ de 
șantiere Petroșani al T.C.H 
a trimis un buldozer pen
tru a efectua nivelări. Bul
dozeristul, Ion Mihăilescu 
n-a avut însă ce sâ niye- 
ieze. Fiindcă în zona care 
trebuia nivelată se aflau 
niște țevi și tuburi din pre. 
fabricate... ale șantierului 
din Deva. Iar în-spatele șco
lii două șanțuri în care tre
buiau montate instalații 
de canalizare și 
erau p 1 i n e
cu apă. Maistrul Gri- 
gore Pop de ia I.G.C.L., 
pe la orele 11,00, sosit Ia 
fața locului, era „în cău
tarea cotelor la care să lu. 
creztf'. Instalațiile electri- 

, ce și remedierile cerute.

trebuie executate de șan
tierul 4 instalații Petroșani 
al T.C.H.. iar instalațiile 
sanitare revin constructo
rilor din Deva Practic, de 
multe ori aceste șantiere 
se încurcă reciproc. însăși 
șeful' punctului de lucru, 
ing. Cristian Șerban re
cunoaște eă de multe ori 
nu numai că. meseriașii de 
la un șantier îi încurcă pe 
ceilalți, ei apare chiar „ne. 
cesitătea'*  spargerii unor 
lucrări gata făcute pentru 
a executa o altă lucrare de 
montaj sau de Instalații.

Cu e astfel de „organi
zare". prin .: care , de fapt 
mai mult sînt încurcate 
lucrările, nu e de mirare 
că termenul de predare n-a 
fost respectat. Măcar a- 
cum, în ceasul al 12-lea, 
cînd punerea în funcțiu
ne a școlii este sub sem
nul urgenței, se cere o 
organizare. . judicioasă, a 
lucrului. Se cere exigență 
la acest punct de lucru I 
Fiindcă noul termen de 
dare în folosință a școlii 
nu mai poate fi amînat.'

Urmare din pag 1)

nete, cartofi, gogoșari și 
fructe. Considerăm că vi
na aparține în mare parte 
conducerii din Petroșani a 
C.P.V.I.L.F. și celor care 
trebuie să le asigure trans
portul, respectiv. coloana 
I.T.S.A.T.A,, șef de coloa
nă Victor Ungur. Conduce
rile respective au obligația 
și trebuie să asigure în 
acest sezon populația și u- 
nitățile CU. consumuri co
lective cu cantități sufici
ente de legume și fructă, 
de care, în această, boga
tă toamnă, nu trebuie să 
ducem lipsă.

Pe lîngă răspunderea cu 
care se acționează în co
merțul din orașele Lu- 
peni și Uricani, am cons
tatat și o serie de goluri 
în aprovizionarea cu une
le produse. Să precizăm : 
direcția comercială Să re
zolve problema aprovizi
onării unităților comercL

■ale cu pește, cunoscînd că 
in depozitele I.C.R.A. se 
află de 3 luni peste 10 to
ne pește congelat. La ali
mentara nr. 266 (gestionar 
Florîca Demeter), frigide
rul nu funcționa de două 
zile și erau supuse alterării

imediat in vînzare și ges
tionara sancționată; • La 
unitatea 216 unde se des
fac produse de panificație 
și de lapte, specialitățile se 
livrează noaptea și se gă
sesc dimineața cu... minus. 
Cp părere . are conducerea

Activitate comercială 
susținută

care 
ochi

• O NOUA STAȚIE, 
începînd de astăzi, auto
buzele locale care circulă 
pe ruta Petroșani — Uri- 
câiii, vor opri facultativ și 
în stația Sohodol, de. la 
intrarea în orașul Lupeni.

i începînd cu sap- 
TAMINA viitoare, 
orașul Petrila va funcțio
na o unitate a cooperati
vei meșteșugărești „Uni-

I *' tan
1

rea'*,  care va confecționa 
plasă de sumă. Ea își va 
desface produsele atît că
tre întreprinderi socialis
te, cit și către populație.

peste 100 kg unt și 4 bi
doane cu lapte. S-a inter
venit operativ și lucrăto
rul de la IRUC a reme
diat defecțiunile. La a- 
ceeași unitate au fost dosi
te cîteva sticle du coniac, 
lichior, rachiu
spirt sanitar, o cutie 
margarină. Au fost puse

din vin,
cu

Fabricii de pline din Petro
șani ? De asemenea, s-au 
constatat goluri in apro
vizionarea cu pîine a'unor 
unități, în special nr. 290 
din eartierul Bărbăteni.
Gestionarii de ■ aici erau 
ambii în unitate, dar cu 
toate acestea, unei vfnză- 
toare i-au dat să poarte 
un ecuson „lucrător gestio-

nar“, De ce oare, sînt prea 
ocupați gestionarii?' 

încearcă să se justifice 
cum că „au dat telefoane, 
la fabrică,, la ITSAIA (șef 
coloană Ion Anghel) dar 
nu s-a rezolvat aprovizio
narea unității cu pîine“. 
întrebăm și conducerea 
I.C.S. Mixtă Lupeni ce fac 
merceologi^ cît stau .prin 
unități ca să rezolve pro
blemele ce se ivesc ca cele , 
de la unitățile 266 șî 290 ?' ' 
Se impun măsuri de ur
gență pentru curmarea 
dezordinei, neajunsurilor 
create ce persistă de mai 
mult timp ia unitatea nr? 
279 Alimentara din Uricani, 
condusă de Gheorghe Bar
ou.

Nutrim încrederea că as
pectele bune constatate in 
desfășurarea unui comerț 
civilizat. în orașele Lu
peni si ^Iricahi, se vor am
plifica,, că vor fi radical 
curmate neajunsurile ce 
au fost constatate.

® CURSURI DE CALI
FICARE. La Preparația 
din porcești au fost des
chise două cursuri de ca
lificare pentru meseriile 
de electricieni și prepara, 
lori. Cursurile sînt frec
ventate de 40 de oameni 
ai muncii, care în prezent 
prestează munci necalifi-

u - —
' ciul de fotbal de divizia 

A dintre echipele Jiul Pe- 
troșani și S.C. Bacău. In 

. deschidere se vor întîlni 
echipele de tineret-speran. 
țe ale celor două divizio
nare.

89 AZI, începînd cu o- 
ră 17,00, reamintim iubito
rilor sportului că pe noul 
stadion se va disputa mc-

nico-aplicative (depanare 
radio-T V, croitorie, • dacti- 
Ipgrafîe, chitară, tehnică 
foto, cineclub, dans mo
dern, limbi străine, gim
nastică pentru copii și a- 
dulți). Ultima zi pentru 
înscrieri — 1 octombrie
a.c. ■

lele Obiective economice, 
locurile cu rezonanță isto
rică. De asemenea sînt in
dicate căile de acces spre 
munții șj cabanele din îm
prejurimi. Considerăm că 
ar fi la fel de binevenită
o

• DE LA ș CASA DE 
CULTURA a sindicatelor 
din Petroșani aflăm că se 
mai fae înscrieri pentru

■ cursurile și cercurile teh-

@ LA BIFURCAȚIA 
rutieră''de ' ~ •
fost expusă o hartă turis
tică a municipiului Petro
șani. Prin această bineve
nită propagandă turistică 
sînt popularizate principa.

la Livezeni a

asemenea informare și 
intrarea dinspre Hațeg 
municipiul nostru.

Rubrică realizată de 
V, STRAUȚ

1
I

la
în
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Indicațiile secretarului general al partidului» tovarășul NICOL AE CEAUȘESCU 
PROGRAMUL NOSTRU DE MUNCA

MECANIZAREA
cea mai sigură cale

EFICIENȚA MAXIMA
spre
ÎN MINERIT

MINA
URICANI

In urma cu trei ani 
mina Uricani nu dispu
nea de mecanizare mo
dernă, dar in . acest 
scurt interval de timp 
a ajuns să realizeze cir. 
ea 50 la sută din pro
ducția de cărbune cu 

i^jțjutorul mijloacelor 
mecanizate. Vorbind de 
mina Uricani, care dii. 
pă Lupeni este cea de-a 
doua mare întreprin
dere care livrează cir
cuitului economic al 
țării cărbune cocsifica- 
bil, nu putem să nu a- 
mintim de cea mai n.a, 
re și mai modernă com. 
binS de înaintare, de 
marele complex de sus
ținere mecanizată care 
a atins cele piai înalte 
productivități din Va
lea Jiului. Dinamica 
producției de cărbune 
extras din abatajele cu 
mecanizare co-mplexă- 
demonstrează evident 
că mecanizarea este cea 
mai sigură cale spre e. 
ficiență maximă în mi
nerit. De la 195 000 to
ne extrase în 1980 din 
abataje cu 'mecanizare 
complexă, la IM. Uri
cani in anul 1982 se va 
ajunge la 355 000 tone 
extrase. In prezent 
transportul din abataje 
și pînă la suprafața mi
nei este în întregime 
mecanizat.

Utilizarea 
importantă
Pentru înfăptuirea indi

cațiilor și sarcinilor reieși, 
te din cuvin tarea secreta
rului general aj partidului, 
tovarășul N 1 co l a e 
Ceaușescu, la marea adu
nare populară din munici
piul Petroșani cu prilejul 
recentei vizite de .lucru în 
Valea Jiului, conducerea 
întreprinderii miniere Uri- 
ricani a inițiat un amplu 
program, de măsuri. In 
cadrul acestui program au 
fost analizate din nou 
structura și repartiția e- 
fectivelor, cu scopul îmbu
nătățirii raportului dintre 
personalul direct productiv 
și restul personalului. Din 
analiza efectivului scriptic . 
utilizat în prima decadă a 
lunii septembrie reiese că 
acesta a fost depășit a- 
proape zilnic. In același 
timp. însă, în. abataje, a- 
colo unde se realizează 
product!vitățile în cărbune 
și unde, de fapt, se liotă-? 
rește soarta producției zil
nice, media efectivelor a 
fost de SOO de posturi față 
de necesarul de 344 plătii-

Pagină realizată de
Viorel STKĂhȚ

ilustrația :

Ștefan NEMECSEK

lucrează minerii brigăzii lui llie Amorăriței 
au început din nou să fie expediate spre 
ziuă însemnate cantități de cărbune. In 
prezent brigada se confruntă încă cu une
le dificultăți. Dar harnicul colectiv al lui 
llie Amorăriței le ya depăși, desigur, și pe 
acestea, ridicînd din nou ștacheta reali
zărilor la cote înalte.

Complexul de susținere mecanizată, u- 
tilaj modern cu ajutorul căruia s-au atins 
randamente de vîrf de cite 22-24 de tone 
de cărbune pe post a fost din nou introdus 
in subteran pe straturile 17-18. După o 
scurtă perioadă de dificultăți generate de 
tectonica zăcămîntului, din ziua de 13 sep
tembrie din abatajul mecanizat în care

judicioasă a efectivelor —rezervă 
de sporire a producției în abataje
ficat. I.lpsa de efective din 
abataje s-a oglindit 'îți 
realizările slabe ale co
lectivului la nivel de în
treprindere De Ia minus 
de 32 457 tone existent la 
1 septembrie, la 9 septem
brie s-a ajuns la un minus 
sporit de 39 121 tone de 
cărbune. Deși la toate ce
le trei sectoare de produc
ție efectivele scriptice au 
fost zilnic depășite, dato
rită numărului mare de 
nemotivate, foi de boală și 
învoiri, efectivele, reale au 
fost sub nivelul necesar 
realizării . preliminarului. 
Faptul că în aceeași pe
rioadă de timp producti
vității® muncii în subte
ran au fost intr-o crește
re, de la 1,2 la 1,6. tone pe 
post, demonstreâ'siă că mi
nerii prezenți la serviciu

■ și-au făcut cu prisosință 
datoria. Este clar că re
zultatele puteau să fie cu 
mult mai bune dacă et’ecti. 
vele in cărbune ar fi fost 
complete pe toate schim
burile. x * *

; La sectorul II, în abata- 
| jul unde a fost pus din nou
• în funcțiune modernul com- 
I plex de susținere mecani-
• zată din dotarea brigăzii 
I conduse de maistrul elec-
I tromecanic Iile Amorăriței,,
• toți șefii de schimb sînt 
! maiștri, nume bine cunoscu-
■ te? printre minerii din Va-
■ lea Jiului datorită celor mai
• înalte randamente realiza. 
| te în cărbune; Gheorghe
• Radeș, Felix Csvlovics, Pe- 
I tru Mandriș. Prin repartiza- 
I rea maiștrilor în calitate de 
I șefi de schimburi se asi- 
I gură în permanență o a-
■ sistență tehnică competen-
• tă, de calitate superioară. 
| Din analiza structurii e-
• fectivelor. repartizate pe
I schimburi la complexul
J mecanizat reiese însă și
1 faptul că 60 la sută din
j oameni sînt policplificați.
• Minerii pot îndeplini și atri. 
, buțiile electrolăcătușilor, iar 
J electrolăcătușii stăpinesc și 
1 meseria de miner.
, In prezent, la mina Uri. 
| câni mecanizarea a ajuns
• la aproape 50 ia sută din 
| lucrări. Intr-o perspectivă
■ apropiată, mecanizarea va 
I fi extinsă considerabil. Ccn- 
1 ducerea întreprinderii a fă- 
' cut primele demersuri și 
| studii pentru punerea în
■ funcțiune a unui nou com

plex "mecanizat pe strate 
de cărbune de mare înăl

Concomitent, in aceeași

Cîțiva din harnicii 
electrolăcătuși de la 
sectorul II al minei U- 
ricani: loan Sicora (șef 
de echipă) Vasile Ti- 
mișan, Dumitru Chi- 
riac, Vasile Negoiță și 
Gheorghe Paraschiv.

perioadă de timp, atîț la 
sectorul V electromecanic, 
cit și la sectorul VI trans
port s-au înregistrat zilnic 
un mare număr de absen
țe nemotivate. Scriptic e- 
fectivele există la nivelul 
necesarului. Iată deci că 
in domeniul utilizării e- 
fectivelor există o impor
tantă rezervă pentru per
fecționarea producției și a 
muncii. Pentru atingerea a- 
cestui scop se cer intensi
ficate, evident, acțiunile 
coordonate de comitetul de 
partid și de sindicat pe 
întreprindere pentru creț, 
ferea răspunderii fiecărui 
om față de atribuțiile car 
re-i revin la locul .de mun

că, pentru diminuarea și 
eliminarea absențelor ne
motivate. Detașamentul ce
lor mulți și harnici trebuie 
să-și spună răspicat cu- 
vîntui împotriva absețțto- 
manilor. Pe minerii ades 
vărați îi caracterizează toc
mai disciplina fermă, li- 
ber consimțită, hotărîrea 
și bărbăția de a acționa 
pentru învingerea greută
ților cu care se confruntă. 
Harnicul colectiv al minei 
Uricani a demonstrat în 
primul trimestru al acestui 
an că poate Să-și realizeze 
și să-și depășească sarci
nile de plan la producția 
de “''cărbune,

0 dinamică semnificativă |
• Ca urmare a ridicării gradului de mecanizare 

a principalelor lucrări miniere, la I.M, Uricani producti. 
yitatea muncii a sporit cu 28,6 {a sută.

• Pînâ la sfîrșitul acestui an la mina Uricani 
fi introdus un nou complex de susținere mecanizată 
secțiuni de mare înălțime și combină de tăiere, cu

va 
cu.
a- 

jutorul căreia vor fi extrase zilnic circa 800-1 000 tone 
de cărbune.

'• In 1982 la i.M. Uricani se vor cheltui 5 milioane 
lei pentru protecția muncii. Mecanizarea lucrărilor mi
niere și a tehnologiilor de extracție s-au făcut con
comitent cu dotarea cu ventilatoare puternice, cu insta
lații telegrizumetrice, prin care se asigură un climat de 
siguranță sporită O ’muncii în subteran.

j <*  Prin susținerea metalică și tăierea mecanică
5 numai intr-un singur an, 1982, se estimează la I.M.- U- 
? rjcani economii de 50 000 m.c. lemn de mină.

J..XX.IUX » « » *s  i xr.M'.HțJJXXXJ.x XXt XKMUlxxxxxyxx »iw

• Calificarea superioară - î 
i bază solidă | 
j a randamentelor înalte j

țime, a cărui producție se > 
estimează la circa 800 to-; 
ne de cărbune pe zi. Se | 
fac .pregătiri și lucrări de. 
organizare pentru introdu- | 
cerea celui de-al treilea • 
complex mecanizat în pri- | 
mul trimestru al anului vi. • 
itor. Paralel, la nivelul în- I 
treprinderiî, pentru a Se>a- * 
sigura plasarea optimă a ' 
abatajelor cu susținere 
mecanizată se vor supli- J 
menta locurile ia școala de 1 
calificare, pentru policali- ' 
licarea minerilor și electro- * ' 
lăcătușilor. Pînă la finele ! 
ultimului trimestru al aces- ' 
tui an, încă - 50 de mineri > 
și electrolăcătuși vor.fi po- | 
licalificați. Din experiența • 
bună dobindită în utiliza- I 
rea efectivelor ,1a marele J 
complex mecanizat de la • 
mina Uricani se poate î 
constata că policalificarea, J 
plasarea tuturor locurilor de ț 
muncă constituie premisa , 
sigură a unor randamente | 
superioare. Evident că m e. > 
canizarea lucrărilor minie- | 
re, idee valoroasă, izvorîtă ' 
din tezaurul de Înțelepciu- I 
ne al secretarului general .' 
ai partidului, constituie cea • 
moi sigură cale de sporire . 
a eficienței muncii în aba- ■ 
taje, de creștere a pro- 1 
ductivitățij muncii pe post, , 
în condiții de ușurare a e- | 
'fortului fizic al minerilor și , 
de securitate deplină. a | 
.muncii. • ,
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fructuoase
Ceho-

s-a
publicii Socialiste 
slovace11.

de 
in

zilei 
con-

___ Mihai 
de )a l.U.G.T. 
lot Petroșani,

Vizita primului ministru al guvernului 
român, tovarășul Constantin Dăscălescu, 

in Republica Socialistă Cehoslovacă 
s-a încheiat cu rezultate

Prezente
->

românești

PRAGA 17 (Agerpres). 
— Vineri dimineața a 
avut loc la palatul Hrzan 
ultima rundă de convor
biri dintre tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, prîm- 
ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia. și Lubomir Strougal. 
președinte al Guvernului 
Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

La încheierea 
bir’lor.
tab tin Dăscălescu și 
bomir Strougaj au

convor- 
tovarășul Cons- 

Lu- 
sem-

nat „Protocolul întîlni- 
rî,i primului ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România șl pre
ședintelui Guvernului Re-

★
Tovarășul loan Avram, 

ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, și V. 
Blazek, ministrul trans
porturilor. au semnat „în
țelegerea de colaborare 
tehnico-științifică intre 
Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor din 
Republica Socialistă Ro
mânia și Ministerul Fede
ral al Transporturilor din 
Republica Socialistă Ce
hoslovacă".

Tovarășul Ion Stoian, ad
junct al ministrului co
merțului exterior și co
operării economice
ternaționale, a semnat, 
împreună cu Ladislav Vo-

in-

drașka. prim adjunct al 
ministrului comerțului ex. 
terior, „Acordul între Gu
vernul Republicii Soci
aliste România și Guver
nul Republicii Socialiste 
Cehoslovace privind prin, 
cipiile colaborării în do
meniul transporturilor in
ternaționale", iar cu 
Stracar. adjunct al 
nistrului comerțului 
terior, „Protocolul 
tre Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale 
din Republica Socialistă 
România și Ministerul Fe
deral de Comerț Exterior 
din Republica Socialistă 
Cehoslovacă cu privire la 
colaborarea pe terțe pie
țe".

peste 
hotare

Jan

în«

Președintele O.E.P. 
cere revenirea la Beirut 

. a Forței multinaționale 
de supraveghere

ROMA 17 (Agerpres).
— în cadrul unei confe
rințe de presă organizate 
înaintea plecării sale din 
capitala Italiei, Yasser 
Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Or
ganizației pentru Elibera, 
rea Palestinei, a declarat 
că a cerut Italiei, Franței 
și S.U.A. revenirea la 
Beirut a Forței multina
ționale care a 
gheat retragerea

suprave- 
luptăto- 

rilor palestinieni din 
Beirut și al cărei _ mandat 
urma să se încheie la 26 
septembrie a.c., potrivit 
acordului încheiat în a- 
cest sens.

Intervenția reprezentantului 
român la Conferința Uniunii 

Interparlamentare
ROMA 17 (Agerpres). — 

LCind cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor Conferinței 
Uniunii Interparlamenta. 
re privind activitatea 
parlamentelor în dome
niul relațiilor internațio
nale, președintele grupu
lui român. Stan Soaire, re- 
ferindu-se la rolul par
lamentelor în realizarea 
idealurilor de pace și co. 
operare între toate popoa
rele, a reliefat imperati
vul unor acțiuni hotărî te 
pentru înfăptuirea unor 
măsuri reale care să du- 
«J la oprirea cursei înar-

mărilor și trecerea la de
zarmare, cu prioritate la 
dezarmarea nucleară, prin 
inițierea unor măsuri con. 
arete privind reducerea 
cheltuielilor militare, men. 
ținerea la un nivel cît mai 
scăzut a bugetelor afec
tate înarmărilor, sprijini
rea marilor mișcări pen
tru pace și dezarmare.

Reprezentantul român 
a evidențiat bogata acti
vitate desfășurată de 
Marea Adunare Națio
nală în domeniul relațiilor 
externe.

TRIPOLI 17 (Agerpres).
— In cadrul „Zilelor fii. 
mului artistic de lung me
traj", la cinematograful 
Waddan din Tripoli a fost 
prezentat filmul româ
nesc „Capcana Mercena
rilor".

La manifestare, care 
se desfășoară în capitala 
Jamahiriei Libiene, sub 
genericul „Cauze de lup
tă". sînt reprezentate 18 
țări cu filme inspirate din 
lupta popoarelor 
eliberarea de sub 
nația imperialistă, pentru 
afirmarea libertății și in. 
dependenței naționale.

★ '
ATENA 17 (Agerpres).

— In cadrul manifestări, 
lor programate de „Fes
tivalul Atenei", corul Fi
larmonicii „George Enes- 
cu“ și orchestra Teatrului 
Mare din Moscova au 
prezentat „Marea mesa‘1 
de W.A. Mozart, sub ba
gheta dirijorului Louli 
Psihouli.

Concertul a avut loc în 
amffteatrui în aer liber de 
la poalele Acropolei, bucu. 
rîndu-se de aprecierile 
deosebite ale unui public 
numeros.

Au participat numeroa- 
se personalități politice și 
diplomatice elene, mem
bri ai corpului diplomatic.

pentru 
domi-

M 1

gal- 
îm-

FILME
PETROȘANI 

iembrie: Trandafirul 
ben ; Unirea : Atac 
potriva lui Rommel.

LONEA: învingăto
rul.

ANINOASA: Grăbeș-
te-te încet.

VULCAN — Luceafă
rul s Ostaticii de la Be. 
la Vista, I-II.

LUPENI — Cultural : 
Iubirea are multe fețe, 
I-1I.

URICANI : 
Billy.

Bronco

TV
11,00 Telex.
11,05 Din marea carte a

patriei. Cetăți vechi 
și noi pe Oltul mij
lociu. -i

11.25 Film artistic : >.O 
cursă în Munții 
Stîncoși",

13,00 La sfîrșit de 
tămînă.
— Telesport.

15,00 Fotbal: Politeh
nica Iași — Spor

itul studențesc.
18.35 Săptămîna politi-

■';\'.4ă. ' :, ■ i

18,50 1001 de seri. >. 
19,00 Telejurnal.

Sport.
19.25 A patriei cinstire

— moment poetic.
19.35 Teleenciclopedia.
20.20 Film serial :

„Lumini și umbre". 
Episodul 22.

21.20 Intîlnirea de 
bătă seara.

22.20 Telejurnal.
22,30 Nocturna TV.

săp

sîm-

wI
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I

I
1

Autobaza
încadrează direct squ prin transfer:

■ inginer sau subinginer mecanic, pentru 
activitatea de la Cîmpu lui Neag.

■ muncitori necalificați sau motopompiști- 
pentru autocoloana Vulcan.

■ tapițer și sudori, pentru autobaza Pe
troșani.

Condițiile de încadrare conform Legii nr. 
12/1971 și'Legii nr. 57/1974- L - /

Informații suplimentare la sediul autobazei 
'.A. Petroșani, telefon 42040.

Centrul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică

pentru utilaj minier (CCSITUM) 
Satu Mare, filiala Petroșani

VÎND Dacia 1 300. Infor, 
mâții Petrila, strada Coco
șului 3. (1083)

CĂUTĂM persoană pen
tru îngrijire copil doi ani. 
Telefon 44359.

CAUT femeie 
copil doi ani, 
41109, după ora 19. (1 085)

MULȚUMIM tovarășu
lui Hoțea Gheorghe. ih- 
giner la I. M. Aninoasa, 
pentru cinstea și bunăvo
ința de care a dat dovadă 
la înapoierea actelor și

(1 080) 
îngrijire 

telefon

încadrează de urgență /

- ingineri pentru activitatea de cercetare- 
proiectare. ‘

Informații suplimentare la telefon 42964

ALCOOLUL 
ȘI CONSECINȚELE

In după-amiaza 
de 8 septembrie a.c., 
ducătorul auto 
Brekner < 
Brașov, 
după ce a terminat în
treaga provizie de bău
turi alcoolice pe care o 
avea la îndemînă, 
urcat la volanul auto
basculantei 31 BV 
și a plecat să-și reînno
iască proviziile. In strada 
Ioan Budai Deleanu a 
pierdut controlul vola
nului. ureîndu-se pe tro
tuar și a accidentat grav 
doi pietoni. Câutînd 
băutură, a găsit... un do
sar de cercetare penală.

Au mai fost găsiți con- 
ducind sub influența 
băuturilor alcoolice încă 
doi profesioniști —
Gheorghe Toronică de la 
LU.G.T., lot Lupeni (31 
BC 
de 
(31 
tă 
sul 
de 
500

agentul de circulație ca
re i-a prescris un „pre
miu" de 250 de lei și un 
timp de meditație (o 
luna de zile), in care să 

' se gindească la ce se
putea întimpla.

8176

6930) și Ioan Roman 
la A.U.T.L. Lupeni 
HD 2215). După fap- 

și răsplată : permi- 
suspendat pe timp 

o lună și amendă de 
de lei.

CURSA CONTRA 
CRONOMETRU 

ÎNTRERUPTA EA TIMP

Conducătorul auto Do. 
ru Ideran de la I.T.A. 
Petroșani a încercat o 
cursă contracronometru 
prin orașul Vulcan. Fi
ind la volanul autovehi
culului 31 HD 7281 go
nea prin localitate cu 80 
km pe oră. Cursa i-a 
fost întreruptă însă de

DE LA CĂRBUNE
LA... UN

loan Roșu, conducător 
auto la Autobaza 
transport a C.M.V.J.,
loc să transporte cu au
tobasculanta 31 HD 3248 
cărbune din cariera Cîm
pu lui Neag. transporta 
fin pentru cetățenii din 
localitate. Agentul de 
circulație și-a făcut da- 

1... întrerupindu-i
conducerea 

are nimic de

toria, 
cursele, 
unității 
spus ?

dar
nu

LA COPII!

zile, au în

î

ATENȚIE

De citeva 
ceput școlile. De aceea, 
stimați conducători au
to. adoptați o conduce
re preventivă pentru a 
nu fi puși în sit’uațja de 
a produce accidente 
grave de circulație. Co
piii se mai joacă, se .--tftL' 
împing pe stradă fără 
să-și dea seama de pe
ricolul la care se expun, 
de aceea trebuie ca 
dumneavoastră să dați 
dovadă de multă pru
dență.

j 
J

ț
i 
i

*

Duminică, 19 septem
brie 1982, au dreptul să 
circule autoturismele 
proprietate particulară 
înmatriculate cu număr 
FARA SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu. 
iație al miliției munici

piului Petroșani

»■
I

5

electricieni construcții montaje (acord)

încadrează pentru lotul Lupeni 
următorul personal

un electrician pregătire lucru (regie)

un mașinist TAF cu carnet de conducere

Condiții de încadrare conform Legii 
12/1971 și Legii 57/1974,

Informații suplimentare la sediul șantie
rului Craiova și a| lotului Lupeni (Craiova, te
lefon 15713).

Mi ca publi ci ta te
mapei pe care a găsit-o. 
Mii de mulțumiri. (1 082)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ma- 
toske Parașchiva, elibera
tă de Fabrica de mobilă 
Petrila. O declar nulă.

(1 077)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Ioh- 
rend Ion, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de-

ANUNȚURI DE

(1 078)

serviciu pe numele 
drone Parăschiva, 
rață de Fabrica de 
Petroșani. O declar nulă. 
(1076). .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe 'Sumele Suciu 
Nicolae, eliberată 
C.M.V.J Petroșani, 
declar nulă. (1087)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele

An- 
elibe- 
pîineclar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele loh- 
rend. Veronica. eliberată 
de I. U M. Petroșani. O 
declar nulă. , (1 079)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Panteli- 
mon Aurel, eliberat de _______
Institutul de mine Petro- Corneliu, Eliberată de 
șani, II declar nul. (1 084) I.M. Lonea. O declar

PIERDUT legitimație de lă. (1088) 
FAMILIE ■. ■ x .

de 
O

Plai

nu.

FAMILIA anunță cu adîncă durere că, cel care 
a fost un iubit soț, bunic, frate, rudă, vecin și bun 
prieten. ■

SZARVaS VICTOR
a încetat din viață după e lungă și . grea suferință 
la 11 septembrie 1982. lnmormîntarea a avut loc ia 
Tg, Mureș la 14 septembrie 1982. Cei care l-au cu
noscut și iubit îi vor păstra o vie amintire.

SOȚIA Zoița și copiii, cu aceeași zdrobitoare 
rere anunță împlinirea unui an de la dispariția 
gerătoare și timpurie a scumpului nostru soț și

’ . IIUDEMA PETRU

Ii vom păstra neștearsă amintirea. (1081)

~~—
du. 
fui 
tată

REDACȚIA Șl ADMINISIRAȚIA ! Petiojoni sU. N. Bâlcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretaiiot), 4 16 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL s Tipogmbo Petioșam, sta. N Băussct - 1


