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Măsura muncii politice, 
educative va fi dată numai de 

realizările economice

■"1

fost trasate 
general al 

întîlnirea 
la Lupeni 
îndatorirea

care ne-au fost 
pun în evidență 
că hu am făcut 
pentru întărirea 
și disciplinei ța 
direct productive, 
seele de transport și în 
activitatea de aprovizio
nare tehnico-materială. 
înregistrăm încă un nu
măr mare de absențe 
nemotivate șl, în general, 
uri coeficient scăzut de 
folosire a fondului de 
timp. Chiar în interiorul 
celor 6 ore se constată 
nefolosirea la maximum 
a timpului afectat 
ducției, 
partid, 
zațiilor 
avut în 
abateri,

arătate 
faptul 

totul 
ordinii 

locurile 
pe. tra

Din ansamblul sarcini
lor ce ne-au 
de secretarul 
partidului la 
de lucru de 

k se desprinde
" de a intensifica acțiunile 
comitetului de partid, ale 
consiliului oamenilor 
mu •'<’11 în vederea rnobi- 
lizări. .. uitreguftfi colectiv 
la o activitate economică 
mai bună, la creșterea 
producției de cărbune 
cocsificabil. Munca poli
tică. organizatorică, preo
cupările din domeniul 
tehnic, acțiunile educa
tive nu vor avea altă u- 
nitate de măsură decît 
nivelul realizărilor eco
nomice și va trebui să 
desfășurăm o activitate 
exemplară pentru ca a- cu eficiență prin 
ceste realizări să se situe
ze Ia nivelul cerințelor, 
al posibilităților ce ne 
sînt create.

O seamă de deficiențe fiecărei formații de lucru

pro- 
iar comitetul de 
birourile organi- 
de bază deși au 
vedere asemenea 
nu au acționat 

. inter
mediul maiștrilor, șefilor 
de brigadă și de schimb 
pentru a contribui la 
îmbunătățirea prezenței, 
la creșterea realizărilor

Am menționat aceste 
trei nivele ale conducerii 
procesului de producție 
— maiștrii, șefii de briga
dă și șefii de schimb — 
întrucât cu sprijinul lor, 
comitetul de partid, bi
rourile organizațiilor de 
bază vor acționa mâi 
mult, folosind autoritatea 
lor politică, profesională 
în vederea îmbunătățirii 
climatului de muncă și 
întăririi ordinii și disci
plinei. Tot cu sprijinul 
acestor conducători vom 
căuta șă formăm și să 
dezvoltăm în cadrul bri
găzilor o gîndire econo
mică înaintată pornind 
de la cerința că în actu
ala etapă nimănui nu

Cornel BOLOLOI, 
secretarul 

comitetului de partid 
al I. M. Uricani

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak

Vineri, 10 septembrie, la 
~ ' de

con- 
pre- 
So-

Palatul Consiliului 
Stat, s-au încheiat 
vorbirile oficiale între 
ședințele Republicii 
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președinte
le Republicii Arabe Egipt. 
Mohamed Hosni Mubarak

In timpul ultimei run
de de convorbiri, cei doi 
președinți și-au exprimat 
satisfacția față de schim
bul deschis și fructuos de 
păreri pe care l-au avut, 
în aceste zile, într-o at
mosferă de caldă priete
nie, înțelegere și stimă re
ciprocă/ A fost afirmată 
încrederea că, pe baza ho- 
tărîrilor stabilite, se vor 
dezvolta și mai puternic 
relațiile tradiționale i-o- 

mâno-egiptene, pe tărîm po-

litîe, economi-a, tehnico»' 
științific, cultural șî în 
alte domenii de interes 
comun, in folosul și spre 
binele țărilor și popoare, 
lor noastre.

Totodată, a fost ma
nifestată convingerea că, 
în spiritul celor discuta
te, se va întări conlucra
rea dintre România și E- 
gipt pe arena

Președinții 
Ceaușescu și 
Hosni Mubarak 
venit să continue 
gul tradițional și rodnic la 
nivel înalt. relevând ro
lul lui determinant în în
tărirea prieteniei și cola
borării româno-egiptene, 
marea sa importanță și 
semnificație în planul vie
ții internaționale.

Semnarea 
Declarației 

comune

mondială.
Nicolae 

Mohamed 
au con- 

dialo-

8,15, posturile de radio șiAstăzi, în jurul orei 
televiziune vor transmite direct, ceremonia plecă
rii președintelui Republicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, care la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ
nia și a tovarășei Elena Ceaușescu, a efectuat, îm
preună cu doamna Suzanne Mubarak, o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră.

Președintele Republicii 
Socialiste R o m â n â a; 
Nicolae Ceaușescu, si pre
ședintele Republicii A- 
rabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, au sem
nat, vineri, în cadrul u- 
nei ceremonii care a avut 
loc la Palatul Consiliu
lui de Stat, Declarația 
comună cu privire la dez- 
zoltarea în continuare a 
cooperării dintre 
blida Socialistă E.„. 
și Republica Arabă 
pe plan bilateral 
viața internațională.

După semnare, cei 
președinți și-au strîns cu 
căldură mâinile.

In încheierea solemni
tății, președinții Nicolae 

. Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak au cioc
nit o cupă d® șampanie 
pentru dezvoltarea bune
lor relații dintre cele do
uă țări, pentru întărirea 
continuă a prieteniei din
tre poporul român și po
porul egiptean.

în continuare
Repu- 

România 
Egipt 
și în

doi

Schimbul condus de 
minerul Mihai Olaru din 
cadrul brigăzii lui Pa- 
raschiv Ciurescu de la 
sectorul V al l.M. Vul
can.
Foto :
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jce nu pot fi separate;
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Icalitatea cărbunelui i
I 

tnele de exploatare rați- ■ 
onală a instalațiilor dini 
flux,- întărirea disciplinei j 
in producție. •

Au fost trasate ea sar. < 
cini concrete conducăto- , 
rilor, comuniștilor din | 
formațiile de lucru, să , 
acționeze .'cu multă fermi- | 

liNiJdu.' v.i.' tate pentru obținerea u- ,
Si in recentă vizită pe nor produse calitativ su_ | 

........1 peripare (cocs și mixte), • 
ai nartidului a întreprin- â®r rezultatele sînt la ni- I 

• - - • —reeuperarea j
1 cu ■-

I
i
I•l.
I

Două elemente
I

i
i
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celor ce nu respectă nor,.'

I

tate pentru obținerea u- .

ceptidnat 
tone.

Creșterea 
descărcare

s-o în Valea Jiului, 
deosebit accent s-a 
pe problema calității

general

(Continuare In pag a 2-ai

Un nou edif ciu

noa-îltâ

(Continuare in pag. a 2-a)

S-au
noi 
un 
se

cU fi'umoa. 
apartamen-

con- 
imo- 

se

încredințat locatari- 
E frumos, dar în 
lui stăruie dezordi- 
Se puteau vedea 
joi, butoaie cu

glijență,
■ umnă ale

Roaită etc. Pe a- 
arie, mai ales în 
doi ani. au con- 

® seamă de lu-

pentru mineri
s— ,->Pe măsura apropierii 
. termenului de predare, tri

mestrul IV a.c„ la blocul 
nr. 105 pentru personalul 
minei Lupeni. edificiu ri
dicat chiar in vecinătatea 
întreprinderii, constructo
rii lotului I.C.M.M. își in
tensifică eforturile pentru 
grăbirea lucrărilor. La 
tronsonul C au fost termi
nate integral lucrările in
terioare. La tronsonul B 
se lucrează la finisaje in
terioare, iar la tronsonul 
A se fac compartimentă
rile. La grăbirea lucrărilor 
participă echipele conduse 
de zidarul Vasile Ailinei. 
mozaicarul Vasile Gheor- 
ghe, electricianul Ion 
Rîpa, instalatorul Tudor 
.Matei și izolatorul Profira 
Jțamfir. sub conducerea 
maistrului George Alexan- 
drescu.

Calitatea muncii 
preparatorilor,

Calitatea, productivita
tea, eficiența, Sînt . dezi
derate ale perioadei actu
ale; puternic subliniate 
în. documentele celui 
de-al XÎL-leă Congres al 
partidului, al celui de-al 
Il-lea Congres al Consi
liilor oamenilor muncii, 
in cuvântările tpvarășu- 

', lui Nicolae' Ceaușescu. 
! care secretarul

un ' 
pus 1 

în ; 
toate domeniile de aeti- 

a 
a 1

velul dorit : i
gle-bală îmbunătățită
1,8, puncte, pe lupa au
gust ; o producție de căr
bune pentru cocs de 
68 922 tone ; mixte 78 897 
tone si cărbune brut re

de 256 782

Un cartier în așteptarea 
gospodarilor

Zona cuprinsă intre 
străzile Ion Creangă, Ni
colae Bălcescu și B ul e- 
vardul Republicii; în care 
au apărut în ultimii ani 
Aleea Poporului și Aleea 
Trandafirilor 
se blocuri și 
te confortabi
le, a cuprins 

nu de- 
câteva 

cu mul-
ar-

crări de construcții, 
ridicat numeroase 
blocuri de locuințe, 
cinematograf (unde 
desfășoară îri prezent fi
nisaje), s-au săpat 
canale și s-au montat 

■ conductele rețelei de ter-

pînă 
mult 
oaze 
te flori, 
bori ornamentali și ver
deață ce atrăgeau admi
rația cetățenilor. Enume
răm printre acestea spa
țiile din preajma casei 
de cultură și a comple
xului de servire al Co
operativei meșteșugărești 
Unirea, micile grădini cu 
ronduri de flori din fața 
blocurilor turn din str. 
Vasile 
ceeași

. ultimii
tinuat

moficare, a început ame
najarea aleilor pietonale 
între unele imobile. Zona 
poartă amprenta unui 
șantier. Aceasta nu ar 
displace și nu ar deter
mina nemulțumiri în rîn- 
durile locatarilor noilor 
blocuri, cu atît mai mult 
cu cît în partea estică 
a zonei continuă 
strucția unor noi 
bile, pentru că nu
poate pretinde ca șantie
rul să fie parc. Ceea ce

nemulțumește locatari 
noului cartier, constitu
ind în același timp o do
vadă de proastă gospodă
rire, sînt numeroasele as_ 

largi . pecte de dezordine și ne_ 
răraînerile în 
unor operațiuni 

finale, a a- 
menaj arilor 

de 
rie 
lă. Se 
vedea

maț

gospodă- 
comuna- 

pot 
în a- 
multe 

în ex- 
nou

ceasta arie
blocuri nefinisate 
terior. Blocul 
din str. N. Bălcescu, colț 
cu V. Roaită a fost re
cent
lor. 
jurul 
nea. 
alei, 
smoală, țevi, vată mine-

Totua țAțARCA

vitale. Și bineînțeles 
calității superioare 
cărbunelui pentru cocs.

— Pentru colectivul 
preparației noastre — 
ne-a spus Oliviu Florea, 
președintele comitetului 
sindicatului de la Uzina 
de preparare a cărbune
lui Lupeni-— orientările 

—și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tra
sează noi căi și modali- 

. tați de a acționa cu toate 
energiile de care dispu
nem pentru ridicarea co
tei valorice a cărbunelui 

]• cocsificabil ce-1 livrăm 
economiei naționale.

Pentru preparatorii din 
Lupeni, anul 1982 a cons
tituit — pînă acum — 
un an de muncă intensă 

. și ■ preocupări din cele 
mai deosebite. Rezulta
tele primelor 8 luni re
liefează că s-a acționat 
cu eficiență pentru înde
plinirea ritmică a planu
lui de producție la toți- 
indieatorii, crearea opi
niei de masă împotriva 'Continuare in pag a t-a

capacității de 
și de prelu

crare a producției brute | 
de la întreprinderile mi- • 
niere Uricani, Lupeni și | 
Bărbăteni — mai ales în • 
cea de a doua jumătate I 
a anului va permite, așa J 
cum am fost asigurați,!' 
încheierea anului cu toți " 
indicatorii realizați și <’ 
pășiți. „Pentru L._____
este însă nevoie ca și în 
continuare spiritul de

toți J1 
i și de- J 
aceasta ■-• '■ •

I 
răspundere în muneg să | 
se cimenteze în coriști in. al 
ța fiecărui comunist, a | 
întregului colectiv, să se « 
resce.-te graficele de re- I . 
parații, întreținere și re- j 
vizîe a utilajelor din fiu. » 
Xul’ producției. De ase- I

Ioan Al. TATAR -I

I

CULTURA-ARTA
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I

Nou în mineritul Văii Jiului

Complex mecanizat SMA-P1 
pentru strate subțiri

■■

1 ■ V-
î WW

Urmind indicațiile secretarului 
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de creștere mai rapidă a pro
ducției de cărbune, pe baza introducerii 
în circuitul productiv a noi și moderne 
utilaje de mare productivitate, cadrele 
tăhnico-inginerești din mineritul Văii Jiu
lui, colectivul de cercetare — proiectare 
de la Institutul de mine Petroșani au 
definitivat. în ultimul timp, o serie de 
mașini miniere destinate tăierii și trans
portului mecanizat al cărbunelui și com
plexe mecanizate de susținere. Una din 
noile realizări prezentată și în expoziția 
Organizată cu ocazia -recentei vizite de
/--------------------------------------------------- --- --------------------------------x

Mâsura muncii politice

lucru a secretarului general al partidu- 
d'ului, tovarășul Nicolae Ceausescu. a 
fost complexul mecanizat SMA — PI pen
tru strate subțiri între 0,5-1,5 metr; cons
truit la I.U.M. Petroșani. Utilajul a fost 
realizat în fază de prototip și supus pro
belor de testare pe stand unde s-a com
portat foarte bine, fiind aprobat și lan
sat pentru producția de serie.

In prezent fa întreprinderea de uti
laj minier Petroșani se lucrează la fabri
carea a 66 de secții destinate echipării 
unu, abataj mecanizat de la una 
minele din Valea Jiului.

Text și foto : Șt. NEMECSEK

(Urinare din pag. 1)

trebuie să-i fie indiferent 
cu ce efort financiar se - 
realizează producția și 
cuce: cheltuieli este ob
ținută dotarea de care 
beneficiar. Avem mulți 
șefi de brigadă și de 
schimb, maiștri și, în ge
neral, cadre tehnice care 
acordă atenția cuvenită 
acțiunilor educative, de 
formare și dezvoltare a 
gîndirii economice inain. ’ 
tate, dar mai există și 
unit din acești conducă
tori cu o preocupare mai 
redusă față de asemenea 
îndatoriri. Toate brigăzi
le noastre sînt conduse 
de membri de partid, dar 
efortul lor de mobilizare 
ă oamenilor: nu este pe 
măsura posibilităților. De 
pildă, în brigăzile condu
se de Ilie Amoiăriței, 
Ghedrghe Scorpie, Con
stantin Sorescu, Gheor- 
ghe Nistor, Victor Me- 
zambrovșehi, Iosif Roca 
și alții se acționează stă. 
ruitor pentru planul de 
producție și, concomitent, 
există multei preocupări 
educative,' de convingere 
a oamenilor să îngrijeas
că mai bine utilajele, să

■ gospodărească piesele de 
schimb șl toate celelalte 
valori ale sectorului sau 
întreprinderii.. în schimb, 
în ai te brigăzi, in care se 
înregistrează multe ne
motivate, șefii de briga
dă nu întăresc munca e- 
due'ativă prin care să-i 

i convingă pe oameni 
iși timpul de lucru 
o valoare 
ri i. Că ne folosi rea 
ximum a celor 6 
termină pierderi 
întregul colectiv.< ___

ă in trepri nde- 
la ma
cre de
pun tru 
Din a-

cest punct de vedere, va 
trebui să acționăm pen
tru activizarea acestor 

xșefi de formații și, îm
preună cu ei, șă dezvol
tăm în cadrul brigăzilor 
o puternică opinie colec
tivă, de combatere a ori
căror încălcări ale nor
melor de disciplină.

Pentru noi este limpe
de ce avem de făcut. în 
primul rînd, să eliminăm 
din munca de partid 
rutina, formalismul, să 
desfășurăm o activitate 
concretă, cu eficiență pe 
pian economic și educa
tiv. Birourile organizați
ilor de bază se preocupă 
de buna desfășurare a a- 
dunărilor generale care 
în urma dezbaterilor ce 
au loc adoptă măsuri și 
hotărîri cu conținut a- 
decvat. Dar nu se mai 
urmărește înfăptuirea lor, 
o seamă de propuneri 
sînt repetate de la o a- 
dunare la alta, dovedind 
că în munca birourilor 
există incă o pronunțată 
notă de formalism”.-

Măsura tuturor preocu
părilor noastre va fi dată 
de nivelul realizărilor 
economice, de modul in 
care vom răspunde Ce
rinței de a acționa pen
tru "creșterea i producției 
de cărbune, Este sarcina 
primordială a comitetu
lui de partid, ă Organiza
țiilor de partid de ia 
mina noastră, • hotărite să 
facă) totul pentru înfăp
tuirea exemplară- a sarci
nilor 
sate, 
tivul 
nică, 
iii patri 
tregțilui

In cadrul noii între
prinderi de produse e- 
lectrotehnice care între
gește platforma indus
trială a Petroșaniu- 
lui se lucrează la mon
tarea și efectuarea pro
belor tehnologice a mo
dernelor mașini unelte, i
Foto : Șt. NEMECSEK
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I

clubul sindicatelor din 
Lunea . ate Ioc astăzi, ia 
ora 18,. o masă rotundă 
cu temă „Integrarea ab-i 
solvențilof’ în l 'producție". 
Participă absolvenți ăi li
ceelor și instituțiilor de .în„ 
vățămînt superior, cadre 

... tehnice de la mt'.epim- 
dere.

I 
l

• CONCURS DE PRO
TECȚIE A. MUNCII, La 
preparația din Petrila s-ă 
desfășurat, joi, faza pe în
treprindere a concursului- 
de protecție a muncii, or
ganizat de comitetul sin-

ce ne-ai; fost tru
să- mobilizeze colec
ta o activitate rod- 
consaerată înflori- 

iei. bunăstării în.. 
popor.

• IO AN TAMAȘ I. Pe
troșani : In conformitate
cu reglementările în vi
goare,. de abonamente lu
nare pentru călătorii dus- 
întors pe autobuze, la 
costuri reduse cu circa 30 
la sută (în raport de dis
tanță), beneficiază numai 
înc.adrații la unitățile so
cialiste. Astfel de abona
mente nu se eliberează la 
neîncadrați. Modelul la 
care vă referiți în scri
soarea adresată redacției 
este valabil pentru călăto
riile de la domiciliu la 
locul de* muncă și înapoi, 
nu pentru altfel de călă
torii (cuprinse în distanța 
prevăzută pe form ilar, 
dar pe alte trasee d 
cel de la domiciliu ’a. 
cui de muncă și înapoi)

Calitatea muncii
Maioga, Cazimir 

Ianos Hatfaludi.
Răcășan, Ileanamenea, reducerea consu

mului de energie și com
bustibil, promovarea mai 
anga.jantă a noului in 

• produrție, folosirea și re- 
{ amplasarea unor capaci- 
| tăți de preparare în spa. 
. țiile existente, îmbunătă- 
| țirea sistemului de evacu. 
i. are a sterilului, consti- 
| tuie condiții de primă 
1 importantă". La toate’ a- 
I cestea maistrul Gheorgh.e 
' Pană, secretarul comite- 
l tului de partid al. ugă 
J că preparatorii, electro

mecanicii, cadrele telmi- 
co-:inginerești de la Uzi
na de preparare a cărbu
nelui își .vor spori efor
turile pentru a satisfaee 
cerințele economiei nați
onale privind livrarea 
cantităților necesare de 
cărbune epesificabil și e. 
nergetic.

Acționind ca și Petru 
Smtia, Dumitru Flores- 
cu, Nieolae Cerceloiu, Va.

I9
II
I

. ... IU >
Ileana Apetrei,-*r-y 

Racz, Stancu Co- • 
Ioan Stean, Ion I j 

Ir
If 
I

i

sile
Becsuk,

■ Vasile 
.. Guliaș,

Ștefan 
. ropiță,

Iuga, Albert Tomos, IOah 
Coropiță, Mihai Cîșiariu, 
Zoltan Biro, Andrei Kin
eses, Vasile Berdali, Va
st le Dan, Ianos Harango- 
zo, Emil Alecu, loan 
Grădinaru, Lucian Misu, 
Ilie Kalanyos, ‘ întregul 
colectiv al uzinei de pre
parare va traduce în 
fapte orientările și indi
cațiile secretarului gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușeșcu, la 
marea adunare populară 
de la Petroșani, de a ac
ționa alături de toți oa
menii’ muncii din Valea 
Jiului, de a răspunde 
prin fapte muncitorești, 

înalt patriotism, asi- 
națio- 

mai .1 
și de ]
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de
gurînd economiei 
nale cantități tot 
mari de cărbune 
calitate superioară.

Ceea <e

nctili'w

cu 
din

fi solicitați — nivelarea 
terenului. In jurul clădi.

torului, pe altele 
mîntul formează 
înalte ce

munală
in 1
Clipi' u-viuvian ,
materialele sustrase

rii noului cinematograf, 
la care, adevărat. mai 
continuă finisajele, se a- 
fiă nu mai puțin de 12 
barăci metallic, una mai acestea, au și rost con-

în așteptarea gospodarilor
pă- 

dune 
îngreunează 

si
S-a 
fost 

mai important și nu se 
fost termină mai repede ope- 

de rațiunea cea mai simplă 
schelă, două bene spar- la care chiar locatarii ar 
te, pereți metalici și 
multe materiale ce blo
chează Inclusiv 
la subsolul 
primului bloc 
vecin 
teu 
rea 
urilor, 
sajul de 
t e 
(în

(Urmare din .pag. I)

, rală dar nu Lucra nici
un constructor. Dincolo circulația locatarilor 
de platforma betonată mențin dezordinea, 
din spatele blocului, pe realizat tot ce a 
spațiile aparținătoare blo 
curilor vecine, au
„împinse1' elemente

r

pen- 
evacua- 
rezidu-

Pei-
! i n gă
i c ă

i t o r
găzduiește 
de zgura, 
tuburi de

adS fost demolate a- 
proape toate barăcile. S-a 
va lo r if ic at m ate r i ă 1 ul
lemnos de către grupul 
de șantiere, cărămizile 
fiind sustrase de diferiți 
cetățeni. Au mai rămas 
„în picioare" doar hor
nurile sobelor fostelor 

putea contribui dacă ar barăci care se înfățișea
ză ea după un taifun.

reclamă o inter
venție 
diată 
tea 
lui 
pal 
pod arie 

este 
o c

accesul

LA VOLAN 
SUB INFLUENȚA 

ALCOOLULUI 
Fiecare dintre noi știe 

cit de periculoasă este con
ducerea autovehiculelor 
sub influență băuturilor 
alcoolice, Dar sînt- și, unii 
care ignoră nerrnȚle, unei 

conduite corecte pe dru
murile publice, lată ți 
două cazuri depistate în 
această găptămînă : Mircea 
Ghebea, din Deva, a fost 
găsit în seară zilei de 7 
septembrie a.c. pe strada 
Institutului din Petroșani 
la volanul autoturismului 
1 HD 7467 ; II ie Stăneci, 
din Vulcan, circula cu au
toturismul 2 HD 5373 pe 
DN 66 î-n dimineața zilei 
de 9 septembrie a.c. Și 
unul și altul erau, cum se .. 
spune în vorbirea curentă, 
băuți. Primul a fost sanc
ționat cu amenda de 500 
lei si amîndurora le-a fost 
reținut permisul pe o j>e- 
rioadă de două luni. .
ae.es t 
circula

ime- 
din par- 
Sectoru. 
munici- 
de gos- 

eo- 
faptul că 

ii 1 bară- 
demolate.

centrala
nr. 7
punct 
mari

, țevi, 
oxi- urită deeit alta 

dezof- lingă

m 
v i

' termic) 
cantități 
cărbuni, 
gen, toate într-o 
dine vizibilă de departe 
și totuși n eobserVa ta d e 
conducerile E.G.C.L., 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.1J. Unele 

același peri, 
parcă anume 

Pe o bună 
canalul ter-

struite eiteva cotețe.
Evident că peisajul la 

care ne referim nu mai 
.poate dăinui. Știm, este 
mult de lucru. Tocmai 
de aceea o acțiune de 
curățire a întregului spa
țiu de utilajele și mate
rialele abandonate de 
cb.n s tr u c t o r i, as tu pare a
canalelor termice și ni
velarea terenului, inclu
siv cu participarea loca
tarilor din cartier, nu 
mai . trebuie amînată.

•*•••■• •• •

; Se Pot ve
de asemenea, un nu
de ȘAPTE BENE, 
de cărămizi arneste. 
eu resturi de mortar 
te materiale, 
n ea n u 

întreține 
de care : 

conductele au deloc nevoie.
izolate, orașului, dar 

și păgubitoare.
La marginea 

!l Mai. 
peisaj - sel

lucrări din 
metru sini

4 tărăgănate.
i bucată din
4 rnoficflrii
4 fost montate și
• s-au fixat deasupra lor
4 plăcile de beton, pe o
4 porțiune a fost și pâmin- pe : strada
• tul tras cu cupa excava- un

De
ri: u m a i 

un pei- 
avem 

centrul 
deci,

nu 
în 
este?,

ti
l
i

•»?

dk-atului. ■ Desfâșurrt pu 
public, concursul a reunit 
participarea celor care au 
c.rștigaț . primul: loc : la eta
pa pe .ateliere.

• PENTRU GOSPODI
NE. Bucătăreasa .șefă Eli- 
sabeta Bucătură, de la au- 
loscryirea „.Straja" clin Vul- 

<in, vă oferă o rețetă de 
sezon din legume conser
vate/gogonele, ardei gras, 
ceapă, castraveți, gogoșari, ' 
toate tăiate' mărunt. Se a- 
daugă sare, oțet, piper și , 
ioi ile dafin. Produsul ob
ținut este apetisant : ,'y . se.. . 
numește pkiis. !

i .

• TEATRU DE AMA
TORI. Formația de teatru 
de la Casa de. cultură din 
Petroșani și-a reluat pre
gătirile in vederea deschi
derii noii stagiuni. Se va 
monta piesa „Păcală ar
gat", prelucrare de Petru 
Dulfu. după o farsă popu
lară cu cîntece, in -regia 
lui George Negraru. . . . ,

• LA MAGAZINUL nr.'' 
90 al I. C. S. M. I. Petro-

profil este 
ielelor spor-.

s-au pus în vinzăre 
de antrenament

• pentru adulți, încălțăminte 
mult solicitată de cumpă
rători.

• NOI BLOCURI. în o- 
ra.șul Vulcan a fost trasat 
conturul a două .noi blo- 

; cUri de locuințe Este vor
ba de blocurile T și U 
din cadrul noului ansam
blu- cu ;322 de /apartanmn- 

;..te....Blocurile, cu cîte i34 a- 
' partameîite, urmează să 

. lie predate' îti “primuL trl- 
piestru al an ului: viitor,■

• LOTO; Numerele ex
trase la tragerea „Loto" 
a autoturismelor din 10

I :
5

-- - din 
septămbrie 1982 : Faza 
extragerea 1: 17, 64, II, 
32, 1, 6, 46, 60, 
extragerea a ,II-â : 
53, 56, I. 71, 34, 83, 57,

Faza a 11-a : extragerea 
UI-a ; 4, 19, 6, 80, 14.
Fond total de ciștiguri : 

1.224'809 lei, din care 
182 773 lei report la ca
tegoria 1.

43,
40,

a

-ț

I

I
I
I
I

Rubrică realizată de |
T. SPATARU |

interval, cînd Vm*" 
doar ca pietoni 

sau pasageri, au tot tim
pul șă-și examineze pe în
delete cr>nduita de șoferi.

" ATENȚIE, 
CONDUCĂTORI AUTO ! 
încă sJjn. primele zile 

ale acestei luni diminețile 
caracterizate prin- 

fenomen specific 
: ceața. în aceste

■ conducătorii auto 
să-și. sporească a- 

u - luml- 
Țhțîlmre ('faza 
CU: 6 viteză re- 

că

sînt 
tr-un 
toamnei 
condiții 
trebuie 
te nț ia, să circule 
nile. de 
scurtă) și 
dusă. To tod ătă am in tun 
peste cîteya zile încbpe 
noul an școlar, deci circu
lați cu p.i.u.dență, ocrotiți 
copiii !

Duminică, 12 septembrie 
a.c. pot circula autoturis
mele proprietate personală 
înmatriculate sub număr 
CU SOȚ.

Rubrică realizată 
cu sprijinul .Biroului"”*.."' 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani
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Cercurile tehnico-aplicafive 
trebuie să iasă din anonimat '

0 orchestră
adevărată

Luna septembrie reîn
vie, in școlile de toate 
gradele, tumultul proas
păt și pur al setei de în
vățătură. Se pare că des
chiderea cursurilor școla
re eclipsează, prin am
ploare și semnificație, 
alte forme de instruire 
.și educație al căror pro
ces se reia tot in aceas
tă perioadă. Este cazul 
cercurilor tehnico-aplica- 
tive din case de cultură 
și cluburi. Ce se între
prinde aici pentru a sur. 
monta această evasiper- 
petuă condiție de eveni
ment de planul doi?

O incursiune prin ora- . 
șele Văii Jiului scoate la 
iveală o abundență de 
afișe' și anunțuri; care 
ne aduc la cunoștință i- . 
nițierea unei mari varie- 

țtmte- cercuri tehnico- 
''apUcative și de creație. 
La o analiză sumară a 
domeniilor abordate, pre
tutindeni se remarcă pre
zența cercurilor de cro
itorie, dactilograf ie, depa
nări radio și TV, tehni
că fotografică, solicitate 
an de an ,de un număr 
apreciabil de cursanți, 
ca dovadă că ele răspund 
nevoilor de instruire 
practică ale omului de 
astăzi. O privire ’cit de 
cit avizată deslușește insă 
și orientarea către alte ■ 
sfere instructiv-educative 
— nu e vorba, atractive, 
interesante —• dar răma
se de multe ori in faza 
de... afiș. Așa stau lucru
rile cu cercurile de bro
derie și balet pentru co
pii (Petrila), pictură (Vul
can), vioară și limba ger
mană (l’ricani). Cele mai..

mari ambiții în . acest 
sens le vădește Casa de 
cultură din Petroșani. 
Este adevărat că baletul 
pentru copii, cercul de 
chitară, dansul modern, 
limbile străine au funcți
onat mulțumitor și în tre
cut. ’Altele, precum me
canica auto pentru în
cepători și legătoria, 
și-ar dovedi utilitatea, cu 
condiția, să fie creată 
baza materială specifică. 
Tot atît de adevărat este 
că Ia Petroșani trebuie le
vitate paralelismele. Cer
curile de conversație în 
limbile franceză, engleză 
și germană aproape că 
sai suprapune cu cursu
rile respective la avan
sați. or este știut că nu 
mai departe decît anul 
trecut numărul minim 
de cursanți al acestora a 
fost menținut cu destulă 
greutate. Cursurile pen
tru zidari și dulgheri 
coincid cu ceea ce se 
poate realiza în școlile 
de calificare. în această 
situație este explicabilă 
reținerea even tualilor 
frecventatori, de vreme 
ce un dșezămînt de cul
tură,- prin chiar statutul 
de funcționare, nu pre
gătește meseriași. . Nu 
știm cum s-ar delimita 
unele de altele . cursuri 
ca „Dactilograf ie" și „Se
cretariat si coresponden
ță comercială", sau „Cro
itorie" și „Croi".;. ;
1 Un capitol aparte îl 
constituie cinecluburile,' 
vechi subiect de... discu
ție în activitatea cultu
rală. în Urmă cu cit va 
timp ele ființau in toate 
cluburile și casele de cui.

tură din Valea Jiului. De 
cîțiva ani buni doar Lu- 
peniul și Ariinoasa își 
onorează renumele eiști- 
gat în anii ’76. Din nu
meroasele constatări re
iese că peste tot există 
aparatură și spațiu pen- * 
tru astfel de frumoase 
preocupări, dar au dispă
rut pasiunea și perseve
rența celor, investiți să 
le însuflețească. Și asta 
în condițiile în care via
ța și munca minerilor 
sint pline la tot pasul de 
poezie și inedit, pitores
cul plaiurilor din jur ră
mâne aproape neobser
vat, orașele noastre sint 
în continuă. prefacere. 
La Petroșani „reanima
rea" cineclubului poate 
fi legată de înființarea 
unui cerc ele cultură ci
nematografică, fiindcă, 
să nu uităm, aici a fost 
deschisă o secție a cine
matecii, care atrage bi- 
săptăminal o mulțime de 
cinefili.

Pînă la 15 septembrie 
au mai rămas puține 
zile. O bună bază mate
rială și instructori corri- 
petenți își așteaptă 
cursanții. Directorii și 
consiliile de . conducere 
ale așezămintelor de cul
tură, Ceilalți factori edu
caționali nu trebuie să 
slăbească nici o clipă e- 
forturile de popularizare 
și organizare, a unor a- 
tractive cercuri aplicati
ve și de creație, care să 
stimuleze preocupările ti
nerilor și vîrstnicilor în. 
spiritul afirmării pe 
multiple planuri a perso
nalității umane.

Ioan I. I.ASCV

Am revăzut și auzit, 
mărturisim cu plăcere,. an
samblul ..Parîngul". in
tr-un spectacol susținut pe 
scena Casei de cultură din 
Petroșani. Cei 18 instru
mentiști au acompaniat 9 
soliști bine aleși, cu un 
repertoriu,; ■ de ; asemenea 
inspirat. Au interpretat 
melodii din, diverse zone 
ale țării Angelica Petru, 
Pavel Mărgineanu, Rpdică 
Cîrstea, ATariilcaf Mocanu, 
Ion Cimpoieru. Ilearia și 
Victor Alstani, Nicolae 
Agăleanu și Valentin Ra
bde. Orchestra-(de data ă- 
ceăsta intr-adevăr orches
tră !) dirijată cu înalt pro.
rii.'iiinrii.i/miiiiiiiiiiiiiiiiii

NOTE 
DE SPECTATOR

fesionalism de prof. Văsile 
Repede a dat dovadă de 
reale posibilități interpre
tative. o bună frazare 
muzicală, uneori chiar de 
o anume: sensibilitate, în 
mare, programul a creat 
momente în care specta
torul s-a bucurat și cre
dem că acesta este scopul 
esențial al actului artistic 
— să-l facă pe cel care-1 
receptează să se bucure 
cu adevărat. ■ •

Se irilpun însă corecturi 
necesare in ținuta scenică 
a instrumentiștilor (chiar 
în ținuta vestimentară). Și, 
o nedumerire : ansamblul 
„Parîngul" a plecat ' la 
drum și cu ideeă unei for
mații de dansuri. Ea exis
tă dar lipsește... consec
vent din toate spectaco
lele. De ce ?

Bujor MIRCEȘCU

> ) 
I întreceam cu păsările**

)

)
)

$
> > ) )
) )
)

s

/
)

In țara ciocârliei și a 
oamenilor cu doruri mul
te apariția și existența 
unor valuri ale muzicii 
populare n-ar trebui să 
mire pe nimeni. Și to
tuși glasul Măriei 
C i: o b a n u, are în 
el aproape ceva neo
menesc. Izvorăște par
că din ad incurile de 
mister ale generosului 
pămînt românesc și, oda
tă ajuns la suprafață, țîș- 
.nește spre înaltul cerului 
îijgemănîndu-se cu trilu
rile păsării măiestre. Vi- 
zitîndu-he destul de des, 
„privighetoarea. Olteniei", 
ne-a răspuns cu multă a. 
mabilitate la cîteva în
trebări..

— Aveți foarte mulți 
admiratori și probabil 
Vor să afle de cînd 
cîntați.
— Cint de cînd mă 

știu. Părinții mei, foarte 
buni cîntăreți, ni-au cres
cut și m-au legănat în 
cîntec. Copil fiind, mă-n- 
treceam cu păsările și cu 
mama. Și acum mă. fra
pează tinerețea vocii ma
mei mele! Crescind și 
trăind, deci în această

atmosferă muzicală, a- 
vlnd probabil și talent, 

. nu puteam să fac altceva 
decît să cint.

— Ce părere aveți, 
ajunge doar talentul?
— Nu, nici vorbă ' Tre

buie muncă,.. 
tă, muncă, și muncă 
noi înseamnă .să te apleci 
cu sfințenie asupra fol
clorului aute,ntic și să-l 
i edai așa cum a fost el 
la origine.

— Le-ați iubit pe ce
lelalte două Marii, pe 
Maria Tănase și 
Lătărețu ?
— Fără îndoială, 

adorat chiar, însă 
încercat niciodată 
imit, amîndouă fiind de
altfel 
croit 
l-am 
trudă.

— Ce vreți să 
spuneți, stimată 
Ciobanu ?
— Că am să revin cu 

aceeași mare plăcere in 
minunata dumneavoastră 
Vale. Că mi-a plăcut sin
cer orchestra pe care toți 
oamenii de bine din a- 
cest municipiu s-aii stră
duit s-o facă: Ar fi mare 
păcat să se renunțe la a- 
ceasiă idee, cu toate gre. 
ulățile. pe care arn înțe
les că le aveți. Oamenii 
trebuie lăsați să facă 
ceea ce știu și pot ei mai- 
bine. Sint buni și „lu
crați" în continuare de 
acest inimos profesor di
rijor, Vasile Repede, pot 
depăși multe dintre or
chestrele. profesioniste.

foarte mul
ta

Maria

le-am 
n-am 

să le

inimitabile. Mi-am 
un drum 
pietruit cu

propriu, 
. muZtâ

ne mai
Maria

Interviu consemnat de 
prof. Ion III I.AMI I A

a
*1.
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EXPOZIȚIA INTERJUDEȚEANĂ 
DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ
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„BIENALA ’82“ | Fotografii din concurs

Mii ne, la cl ubul sindi
catelor din Lupeni va 
avea loc vernisajul expo-, 
ziției interjudețene de 
artă fotografică „Biena
la ’82". Despre acest e- 
venimen t cultural am 
cerut detalii de la artis
tul plastic losif Telln.iann, 
unul dintre inițiatorii 
manifestării.

— Ce semnificații are 
această expoziție în 
viața educativă, cultu
rală și artistică din Lu- 

" peni ? 1
— Expoziția interjude

țeană de artă fotografică 
„Bienala '82", organizată 
de fotoclubul. „Cristal" 
din I.upeni, a fost iniți
ată în 1978 și este inte
grată în efortul de a di
versifica activitatea cul
turală la care participă 
numeroși mineri și alți 
oameni ai muncii ce își 
pun în valoare preocupăm 
rile creatoare.. De la un 
an la altul s-au obținut 
multe rezultate frumoase, 
stim ulate. de cadrul gene
ros creat de Festivalul 
național „Cîntăreă' Româ
niei". Fotoclubul „Gris-' 
tal" cuprinde uir grup de 
oameni ai muncii care, 
surprinzîrid pe peliculă 
aspecte semnificative din. 
viața și mutica Văii ;liu- 
lui, sint cunoscuți în ma
nifestările de gen din 
țară și de peste hotare.

— Cum este eviden
țiat prestigiul manifes-

. i 
tării in actuala ediție ? ° 
— l.a a 111-a ediție; 

particip ă cei c 
mai înzestrați fotoa- Ș 
maiori și profesioniști ® 
din Craiova, Sibiu, Cluj- ¥ 
Napoca, Slatina, Ploiești. J 
București, Țg. Mureș și o 
alte orașe. Peste 200 de f 
autori au trimis 600 de ° 
lucrări color, alb-negru ț 
și diapozitive, din care j 
juriul a selecționat pen-o 
tru expoziția care; se® 
deschide mîine dimineață “ 
120 de fotografii și 100 » 
diapozitive. Toate expo- 4 
natele sint creații din a. ° 
cest an și înfățișează f 
omul în diferitele iposța. o 
ze creatoare, deoarecef 
însăși tema bienalei .este * 
consacrată omului. Sint ¥ 
fotografic de mare frți- i 
musețe și subtilitate teh-,° 
nică, sugerînd capacita- J 
tea artistică a celor caro o 
surprind -.realitatea pe f 
peliculă. / ' . '■*

— In afara expozi- ° 
(iei vor fi organizate șiJ 
altp manifestări ? o
— Cu prilejul vernisa- ; 

jtilui au joc si proiecții | 
de diapozitive color, par- « 
țicipănții lâ expoziție șl l 
publicul avind posibili- ° 
lalea să realizeze un * 
schimb de experien ță, de o 
idei și opinii cu privire® 
la f uncțiile de cunoaște-“ 
re, de educație și cuitu- ° 
râ ale fotografiei artis- ; 
țice. ' o

Tiberiu SPATARU 1 , V' ■; , o
1
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Agendă diplomatică
VARȘOVIA 10 (Ager- 

preș). — După cum trans- 
mite agenția poloneză 
PAP, la Varșovia s-au 
încheiat, vineri, convor
birile dintre Wojciech 
«Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al RJ?. Polone, și 
Moamer El Geddafi, con
ducătorul Merii Revolu
ții de la-1 Septembrie al 
jamahiriei Arabe Libie
ne Populare Socialiste, 
care a efectuat o vizită 
de prietenie în Polonia. 
In cursul convorbirilor, 
părțile au examinat o se
rie de probleme ale cola
borării bilaterale și au 
procedat la un schimb de 
păreri asupra unor aspec
te majore ale situației in
ternaționale actuale, a- 
cordînd o atenție deose
bită situației din Orien
tul Mijlociu.

★

OTTAWA 10 (Agerpres) 
— Primul ministru al 
Canadei, Pierre Eliott Tru

deau a procedat, vineri, 
la o remaniere a cabine
tului său, informează a- 
gențiile Reuter și Associa
ted Press. Ministrul de 
finanțe, Allan Mac Eachen, 
a fost numit ministru al 
afacerilor externe, în lo
cul lui Mark Mao Guigan, 
care a preluat portofoliul 
justiției. Jean Chretien, 
care a deținut postul de 
ministru al justiției devi
ne ministru al energiei, 
minelor și resurselor, în 
locul Iu; Marc Lalonde, 
căruia i s-a încredințat 
portofoliul finanțelor,

COPENHAGA 10 (A-
gerpres). — Noul premier 
danez, Poul Schlueter, a 
prezentat lista cabinetu
lui de coaliție. Guvernul, 
alcătuit din reprezentanți 
ai Partidului Conserva
tor, Liberal, Centrist-De
mocratic și Creștin-Popu- 
lar, are 21 de miniștri, 
menționează agenția DPA. 
Coaliția dispune de 66 de 
mandate din totalul de 
179 ale Folketingului,

Reducerea volumului comerțului 
exterior al țărilor occidentale

WASHINGTON 10 (A-
gerpres). — Reducerea vo
lumului comerțului exte
rior al țărilor occidenta
le a continuat să se a- 
dîncească în prima jumă
tate a anuluj în curs, din 
cauza fenomenelor de 
criză, se arată în publi
cația „International Fi
nancial Statistics", edita

tă de Fondul Monetar In
ternațional. Potrivit pu
blicației, volumul expor
turilor statelor industri
alizate occidentale în pri
mul semestru din 1982. s-a 
redus cu un procent, în 
comparație cu prima Ju
mătate a anului trecut, 
fiind sub raport valoric 
de 603,8 miliarde dolari.
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Adunarea anuală a F.M.f
TORONTO 10 (Agerpres) 

— In cuvin tarea rostită 
la Adunarea anuală a 
F.M.I. și B.I.R.D., ministrul 
italian al trezoreriei, Beni
amino Andreatta, a sub
liniat că recesiunea din 
țările occidentale indus
trializate antrenează „o 
degradare dramatică a

condițiilor economice în 
țările în curs de dezvol
tare" — relatează agenția 
France Presse. Vorbito
rul — ca și alți miniștri 
vest-europeni, a insistat 
asupra necesității sporirii 
asistenței acordate țărilor 
în curs de dezvoltare prin 
intermediul instituțiilor

RABAT 10 — Trimisul 
Agerpres, Gheorghe
Sprințeroiu, transmite : A
doua rundă a celei. de-a 
12-a Conferințe arabe la 
nivel înalt și-a încheiat lu
crările joi noaptea. Timp 
de patru zile, au fost dez
bătute teme majore pri
vind definirea unei stra-

Contingentul american de pușcași 
marini a părăsit Libanul

BEIRUT 10 (Agerpres), 
Cei 800 de pușcași marini, 
reprezentând contigentul 
american din cadrul For
ței multinaționale din 
Beirut a părăsit vineri Li
banul, informează agenția 
France Presse. Contin
gentul american a sosit 
în Liban la 25 august și 
a fost însărcinat cu asi
gurarea securității în por
tul Beirut. Vineri, milita
rii americani au fost în-

locuiți de soldați libanezi. 
Contingentele italian 

și francez din cadrul For
ței internaționale urmea
ză să părăsească Beiru
tul în următoarele zile.

și B.T.R D.
f i nane i a r e i nte rn ați o ale. 
„Comunitatea financiară 
internațională trebuie să 
dea dovadă de solidarita
te față de țările cu dato
rii externe mari", a sub
liniat ministrul austriac 
de finanțe, Herbert Sal- 
cher.

Falimente în Suedia
STOCKHOLM 10 (A-

gerpres). — In primele 
opt luni ale acestui an, 
în Suedia au dat faliment 
peste. 3 600 de firme și 
întreprinderi. Cel mai 
greu lovite de criza eco
nomică prin care trece în
treaga economie suedeză 
au fost întreprinderile din 
industriile constructoare 
de mașini și metalurgică, 
unde numărul falimente
lor a fost de două ori 
mai mare comparativ cu 
perioada similară a a- 
nului trecut —• scrie zia
rul „Svenska Dagbladet".
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lucrărilor Conferinței arabe la
nul de pace arab, definind 
condițiile unei reglemen
tări politice a conflictului 
din Orientul Mijlociu. Do-
cumentul prevede ;. retra
gerea Israelului din toa
te teritoriile arabe ocupa
te, inclusiv din partea a- 
rabă a Ierusalimului ; li
chidarea așezărilor insta-

sarea Cisiordaniei și Gâ
zei sub controlul O.N.U. 
pentru o perioadă de

tegîi comune față de re
zolvarea crizei din Orien
tul Mijlociu, problema pa
lestiniană în contextul no
ilor evenimente din zonă, 
situația din Liban, con
flictul armat irakiano- 
iranian, colaborarea in
ter- arabă etc.

Participanții au adoptat 
Declarația finală a con
ferinței care cuprinde pla

late de Israel în teritori
ile arabe ocupate după 
1967 ; reafirmarea drep
tului poporului palestini
an la autodeterminare' și 
Ia exercitarea drepturi
lor sale naționale impre
scriptibile și inalienabile, 
sub conducerea Organiza
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei. reprezentantul 
său unic și legitim; pla-

tranziție care să nu de
pășească cîteva > luni ;

■ constituirea : unui stat pa
lestinian , independent a- 
virid Ierusalimul drept
capitală garantarea de

. către- Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. a păcii 
între toate statele din re- 
reglune, inclusiv, statul 
palestinian independent; 
garantarea libertății de 
cult; garantarea de către 
Consiliul de Securitate a 
respectării acestor., princi
pii-

Conferința hotărăște 
sprijinirea Libanului pen

tru înfăptuirea rezoluți
ilor 508 și 509 referitoa
re la retragerea Israelu
lui de pe teritoriul Liba
nului piuă La frontierele 
internaționale recunoscu
te. ' '

Reuniunea la nivel înalt 
se arată în continuare, a 
fost informată despre ho
tărârea guvernului liba
nez de a pune capăt mi
siunii Forței arabe de 
'descurajare din Liban. 
Guvernele libanez și . siri
an urmează să angajeze 
negocieri asupra dispozi
țiilor ce vor fi luate în 
lumina retragerii israclie- 
ne din Liban.

Combinatul minier 
Valea Jiului

Sectorul centra! de mecanizare Cîmpu lui Neag 

încadrează

~ doi primitori distribuitori
- buldozerist!

- excavatoriști

- mecanici întreținere utilaje construcții 

sudori,
- electricieni auto

- muncitori necâlificați în vederea cali
ficării în meseria de mecanic utilaje.

încadrarea se face conform Legii 57/1974.

Persoanele interesate se pot adresa la se
diul sectorului din Cariera Cîmpu lui Neag.

Institutul de mine 
Petroșani

încadrează prin transfer sau prin concurs

MAGAZINER pentru cantina studențească
Concursul va avea loc în data de .20 sep

tembrie 1982.
De asemenea încadrează direct sau prin 

transfer.: ■ ii'. OC'..

® 1 pompier
• 1 peisagist (grădinar)
• 1 muncitor necalificat
Condițiile de încadrare și.-retribuire sînt 

conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974 
modificată.

Cererile de încadrare se pot depune zilnic 
la biroul plan-retribuire-personai, unde se pot 
obține și relații suplimentare, telefon 42580 in
terior 151.

FlLMfi
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Cinci pen
tru infern ; Unirea : 
Un prieten pierdut.

PETRILA: Un echi
paj pentru Singapore.

LONEA : Bronco Bil
ly.

VULCAN — Luceafă
rul : Oglinda spartă.

LUPENI — Cultural: 
Cununa patriei,

URICANI : 
aerului.

Pietonii

18,35

mul spre Sarato
ga".
La sfîrșit de ’ săp- 
tămînă. Sport.
— Fotbal; Spor
tul studențesc — 
Steaua. Transmi
siune directă ;
— Campionatele 
europene de atle
tism. Transmisi
uni directe de la 
Atena.
Săptămîna poli
tică,
1001 de seri.18,50

19,00 Telejurnal. Sport,
19,30

TV

19,45
20,35

orei 8,15 
directă

In jurul 
transmisiune 
de la Aeroportul Oto- 
peni : Ceremonia ple
cării președintelui Re
publicii Arabe 
Mohamed Hosni 
barak.
11,00
11.05

21,25

A patriei cinsti
re — moment po
etic.
Teleencicloped i a.
Film serial: „Lu

mini și umbre". 
Episodul 21.
Intîlnirea de Sîm_ 
bătă seara. Spec
tacol de varietăți 
umoristice, mu
zicale, coregrafi
ce.
Telejurnal.
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11,30

Telex.
Matineu
canță.
Teleeinemateca
Ingrid Bergman 
în filmul „Dru-

Egipt, 
, Mu-

de

22,15
22,30 Nocturna TV. 

Taagouri și 
mante.

A

întreprinderea de construcții 
și montaje miniere 

Petroșanik
strada Mihai Viteazul, nr. 11, încadrează

zilnic pentru șantierele Petrila, livezeni, Vul
can, Lupeni și Uricani.

- pensionari cu limită de vîrstă pe o pe
rioadă de 3 luni (care nu au mai lucrat în a- 
nul 1982) în meseriile de zidari, dulgheri, tîm- 
plari, instalatori sanitariști și încălzire, beto- 
niști, geamgii, lăcătuși-monteuri și tinichigii

- tineri absolvenți cu 10 clase pentru ca
lificare în meseriile de dulgheri, lăcătuși, mc-v* 
conici auto

- muncitori calificați în meseriile de dul
gheri, zidari, instalatori încălzire centrală, e- 
lectricieni, lăcătuși, tîmplari și mozaicari

- muncitori necalificați (bărbați) de la
vîrsta de 17 ani împliniți

Retribuția se face în acord și acord glo
bal.

Relații suplimentare se pot obține zilnic 
de la biroul personal al întreprinderii, tele
fon 42670, inferior 41.

Grupul do cercetare științifică 
și inginerie tehnologică 

pentru utilaj minier (CCSITUM) 
Satu Mare, filiala Petroșani

încadrează de urgență

- ingineri pentru activitatea de cercetare- 
proiectare.

Informații suplimentare la telefon 42964.

REO- WiSTRAțIA: Petroșani sir. N. Bălcescu - 2, telefoane 410 02 (secretariat), 41663, 42404 (secții)- TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. N. Bale eseu -2,


