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Eliberării patriei Adunări
în orașele municipiului

SIMBĂTA, 17 AUGUST 1985

marii sar

ÎNTREPRINDEREA minieră lupeni

Product!
Minerii de Ia I.M. Lupeni, plenar an

gajați in bătălia pentru asigurarea căr
bunelui cocsificabil necesar economiei 
naționale, în aceste „zile de producție 
record" declarate în cinstea aniversării 
actului istoric de la 23 August 1944, au 
reușit în cursul zilei de joi să realizeze 
peste prevederile planului zilnic 538 
tone, oferind în acest sens un elocvent 
exemplu de dăruire și competență pro
fesională.

Printre sectoarele de producție care au 
adus o contribuție deosebită la acest 
succes se numără sectoarele VII, I, V și, 
lucru îmbucurător, cariera „Victoria". 
Răspunzînd printr-o activitate de ex
cepție sarcinilor trasate de conducerea 
de partid, cerințelor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, de a spori continuu 
producția de huilă cocsificabilă, minerii 
sectorului VII au contribuit la acest 
plus cu 414 tone, un aport deosebit

e record

brigăzile 
Ludovic

vînd brigăzile conduse de Pavel Bujor 
— abataj echipat cu complex CMA-5H, 
loan Kocso — abataj dotat cu complex 
mecanizat de tip SMA-2 și de Ion Ilan- 
ganu abataj cu susținere individuală. 
Contribuția sectorului I se materializea
ză în peste 160 tone de cărbune extrase 
suplimentar de minerii din 
conduse de Ion Divriceanu,
Pali, Vasile Iușan, Teodor Cășuneanu și 
Ioan Benko, a căror activitate in abata
je se situează la un înalt nivel de efici
ență, prin productivitățile sporite obți
nute în frontul cărbunelui.

Aceeași atmosferă de lucru intens, au 
dovedit-o și minerii din cariera „Victoria" 
care au reușit să realizeze 53 tone pes
te prevederile planului, lucru ce trebuie 
să constituie un prim pas pe calea revi
rimentului de producție preconizat de 
angajamentele asumate în întrecerea so
cialistă.
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Cinstind 
Revoluției de 
re națională și 
antifascistă și
perialistă, colectivul de 
muncă de la întreprin
derea de Utilaj Minier 
Petroșani
ză, în cronica 
ducție a lunii 
o multitudine 
pliniri. La loc
te între realizările 
lectivului se situează li
vrarea a două comple
xe mecanizate SMA 2

Succese ale 
creatorilor d 
utilaj minier

pentru întreprinderile 
de profil din Lupeni și 
Uricani și finalizarea 
unei alte asemenea 
instalații, destinată mi
nerilor din Vulcan.

Ne-am oprit asupra 
acestor două fapte de 
muncă, pentru că ele 
semnifică dinamica de
venirii unității, capa
citatea colectivului de 
specialiști de aici de a 
moderniza producția, 
de a răspunde cerințe
lor unui minerit efici
ent. Pentru că, iată, 
primele două din utila
je reprezintă o premi
eră — sînt adaptate 
pentru a funcționa sub 
tavan artificial, iar ce
lui de-al treilea SMA, i 
se vor aduce îmbună
tățiri pentru a putea 
lucra la o înclinare de 
40—45 de grade. In fe
lul acesta, constructo
rii de utilaje miniere 
amplifică succesele în-

C.T. DIACONU

I (Cont în pag. a 2-a)

Urgentarea 
la noul complex social- 
administrativ al I M. A- 
ninoasa constituie un 
imperativ la zi pentru 
constructori.

Foto : Gh. OLTEANU

La Lupeni. Vulcan, Pe
tri la și Uricani s-au desfă
șurat ieri adunări cetățe
nești la care au partici
pat activiști de partid și 
de stat, deputați în consi
liile populare, reprezen
tanți ai întreprinderilor și 
instituțiilor din teritoriu, 
numeroși locuitori.

Organizate în cadrul 
amplelor acțiuni care au 
loc în întîmpinarea Con
gresului al lll-lea al con
siliilor populare, adunări
le cetățenești au analizat 
și dezbătut direcțiile pri
oritare de acțiune pentru 
înfăptuirea sarcinilor e- 
conomico-sociale ce re
vin consiliilor populare 
din hotărîrile adoptate de 
Congresul al XIII-lea al 
partidului, din orientările 
și indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara comună a Con
siliului Național al Oame-

cetatenesti* •

nilor Muncii și a Consiliu
lui Superior al Dezvoltării 
Economico -Sociale refe
ritoare la realizarea pla
nului de dezvoltare în 
profil teritorial pe anul 
1985 și pe actualul cinci
nal.

In pregătirea 
Congresului al lll-lea 
al consiliilor populare

In materialele sintetice 
prezentate în adunările 
cetățenești și in dezbateri
le la care au luat parte 
zeci de deputați s-a expri
mat deplina aprobare față 
de politica internă și exter
nă a partidului nostru, 
evidenț ii ndu-se hotărîrea 
oamenilor muncii de a-și 
consacra toată energia și 
priceperea pentru înde
plinirea producției de căr
bune, a importantelor sar
cini economice și edilitar- 
gospodărești. Pornind de 
la rezultatele obținute in

Gh. CHIRVASÂ

Foto : Al. TĂTAR

Ana Bogdan și Paula Ghizdavu, două muncitoare ce fac cinste colectivului 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.
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Asigurarea posturilor la activitățile de bază 
nu trebuie să fie formală

ob-

i

J

Pentru rezultatele 
ținute în primul semestru 
din acest an colectivul 
I.M. Lonea a fost răsplă
tit cu locul I pe bazin cîș- 
tigat în întrecerea pen
tru cît mai mult cărbune.

Este meritul întregului 
colectiv, care s-a bătut zi 
de zi pentru a realiza ci
fra de plan. Nimeni nu 
contestă faptul că la I.M. 
Lonea s-au depus eforturi 
pentru realizarea ritmică 
și integrală a sarcinilor de 
plan.

Deci, în semestrul f din 
acest an planul a fost de
pășit, lună de lună, excep
tând luna februarie, cînd

rigorile iernii au pertur
bat activitatea de prelua
re ritmică a cărbunelui 
din subteran. După șase 
luni mina înregistrează un 
plus de peste 5000 tone de

s-a făcut
cliema-

I.M. LONEA

mărul posturilor planifi
cate nu este depășit.

La mina Lonea 
din plin simțită
rea de a asigura posturile 
planificate în abataje și pe 
total activitate în cărbu-

Gheorghc SPINU

Actualitatea

cărbune energetic, și pen
tru semicocs.
tatea muncii 
la activitatea 
și pe total 
cu o depășire de 10 kg 
post la prima
50 kg la a doua, în condi
țiile cînd la nici una nu-

Productivi- 
se realizează 
de subteran 
întreprindere, 

pe 
activitate și

(Continuare în pag. a 2-a)
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dezvol tarea econom ico- 
socială în profil teritorial 
s-au făcut numeroase pro
puneri și sugestii în ve
derea asigurării tuturor 
condițiilor necesare înde
plinirii tuturor obiectivelor 
din perioada 1986—1990. 
Adunările cetățenești din 
orașele municipiului s-au 
desfășurat într-o atmosfe
ră de exigență muncito
rească, de participare ne
mijlocită a cetățenilor, mo
bilizați de deputați, la în
treaga activitate de dez
voltare și continuă înflo
rire a Văii Jiului în aceas
tă istorică epocă inaugu
rată acum 20 de ani de 
Congresul al IX-lea care 
l-a ales în fruntea parti
dului pe tovarășul 
Ceaușescu.

Prin propunerile 
le noi care se vor 
cu cetățenii, pentru cetă
țeni, adunările au sinteti
zat înseși responsabilitatea 
civică și angajarea munci
torească față de dezvolta
rea economico-socială în 
profil teritorial.

Nicolae

și idei- 
realiza

unei zicâtori
O înțeleaptă zicătoare 

i cred că este iertat 
involuntarul pleonasm: 
oare care zicătoare nu 
este . plină de înțelepciu
ne ?), o asemenea 
to a re îl 
etic, pe omul care 
sădit, în 
pom sau 
a săpat 
fîntînă. 
observăm 
în vremurile noastre, a- 
firmația nu trebuie luată 
în litera, ci în spiritul ei. 
Nu avem ocazia, din pri
cina profesiunii noastre, 
să căutăm rădăcinile u- 
nui izvor sau să „trimi
tem", în sol, rădăcinile 
unui pom. Sau uneori 
granițele nepăsării sînt 
deplasate spre atitudini 
în contrast flagrant nu 
numai cu bunul simț gos
podăresc, ci și cu legea 
— dacă asistăm impasi
bili la felul cum se de
vastează arborii. Nu sînt 
mulți cei dedați la a- 
cest soi de „vandalism 
pomicol". Dar efectele 
faptelor lor nesăbuite la
să pete adînci pe fizio- 
nomoia de clorofilă a 
municipiului. Cu o in
conștiență senină, cu o 
perseverență urmînd a- 
notimpurile, ei masa-

  glinda ceștii, 

- i p t i i ™inca T
' ~ borilor pe

care i-au
pîngărit de crengi ? Se 
năpustesc cu toporul 
sau fierăstrăul pe pomii 
care nu au altă vină de- 
cît că le stingheresc (ca 
să vezi 1) parcarea ma
șinii sau că în frunzișul 
lor își găsec adăpost pă
sări care-i 
cu ciripitul. Intr-un 
vînt, mobilurilc sînt 
măsura faptelor : absur
de.

Este 
n o a 
turor 
să-i 
ceea ce săvîrșesc, 
să intervenim. In numele 
legii; în numele acelei 
legi morale implicate de 
străvechea zicătoare ce 
pretinde omului ca, în 
viața lui. să sădească 
măcar un pom.

„deranjează"
cu
pe

clar: 
s t r ă,
este nu 

facem

datoria 
a tu
li urna i 

conșticnți de 
ci și

a.

S. BORCAN
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Jurnal de vacantă3
a „CINSTIRE MUN

CII" a fost tema unei 
interesante dezbateri ca
re s-a desfășurat miercuri 
la clubul de vacanță de 
la Casa pionierilor și șoi
milor patriei din Petrila. 
Pornind de la realitățile 
din orașul lor, copiii au 
evidențiat permanenta 
grijă a partidului și sta
tului de a asigura condi
ții tot mai bune de mun
că și viață pentru mine
rii Văii Jiului.

• EXPUNERI, dezba
teri și simpozioane con
sacrate sărbătorii nați
onale de la 23 August au 
loc în aceste zile în clu
burile vacanței din licee 
și școli generale. In ca
drul acestor acțiuni edu
cative sînt subliniate 
semnificațiile Revoluți
ei de eliberare socială 
și națională, 
antifascistă și antiimpe- 
rialistă înfăptuită la 23 
August 1944.

• MUNCA PATRIO
TICA. In aceste zile de 
august în întreaga Vale

a Jiului continuă activi
tatea elevilor pe șantie
rele tineretului, organi
zate în fiecare localitate. 
Totodată, se desfășoară 
ample acțiuni de recolta
re a plantelor medicina
le, pionierii participînd 
la frumoase excursii și 
drumeții organizate în 
împrejurimile Văii Jiu
lui.

• CLUBUL VACAN
ȚEI de la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei 
din Vulcan este frecven
tat în fiecare zi de pio
nierii și elevii din oraș. 
Ei participă la proiecții 
de diafilme, jocuri de 
perspicacitate și distrac
tive, audiții muzicale și 
de basme, concursuri de 
tenis, șah etc.

• EXPEDIȚIE PIO
NIEREASCA. Un grup 
de 12 pionieri din școli
le orașului Vulcan au 
plecat într-o frumoasă 
expediție, organizată în 
perioada 15—25 august, 
în Carpații Orientali.
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Succese ale creatorilor
(Urmare din pag. 1)

registrate pînă acum — 
realizarea 
luna iulie 
tărîți, așa 
directorul 
Iosif Kelemen, 
cheie cu un bilanț fruc
tuos planul anual.

Acest August 
toresc găsește 
prinderea de 
Minier din Petroșani 
în plin proces de ma
turizare tehnologică, 
de înnoire a producției. 
Peste 90 la sută din 
instalațiile care ies de 
pe fluxul de producție 
le reprezintă 
modernizate, 
te în colaborare cu spe
cialiștii din cercetare și 
cu cei din exploatările 
miniere, 
reparații 
devenit, 
modernă 
cu forțe 
je moderne (are 6 
liere de proiectare uzi
nală) cărora le dă via
ță un colectiv de mun
citori și ingineri.

planului pe 
— și sînt ho- 
cum sublinia 
uzinei, ing. 

să în

sărbă-
Intre-
Utilaj

reperele 
concepu-

Atelierul de 
de mai ieri a. 

astăzi, o uzină 
care concepe 
proprii utila- 

ate-

Cea mai 
acest sens 
nă seamă, 
chipament 
veritabilă 
profil, singura din țară 
și printre 
din lume, 
modern, 
neputînd fi 
fără asemenea 
ție, constructorii de ma
șini de la I.U.M.P. a- 
cordă o atenție deose
bită mai ales creșterii 
calității produselor. 
Pentru că din multitudi
nea de aspecte pe care 
le implică activitatea 
dintr-o asemenea între
prindere, pe prim plan 
se situează eforturile 
pentru creșterea fiabi
lității utilajelor. Cei 
care lucrează aici, în 
halele secțiilor și atelie
relor sînt conștienți de 
faptul că de calitatea 
muncii lor, de buna 
funcționare a instalați
ilor pentru abataje de
pinde, în mare măsură 
creșterea cantității de 
cărbune extras.

expresivă, în 
este, de bu- 
sccția de e- 

hidraulic, o 
fabrică de

puținele 4-5
Mineritul 

mecanizat, 
conceput 

instala-

De la
Institutul de

Mine 
Petroșani

Pentru ocuparea locuri
lor rămase libere în ur
ma concursului de admite
re din luna iulie la Institu
tul de Mine din Petroșani, 
va avea loc un nou concurs 
de admitere în învățămîn- 
tul superior minier. în
scrierile candidaților se 
vor desfășura în perioada 
25—28 august, iar probele 
concursului de admitere 
vor avea loc în zilei-• de 
1, 2 și 3 septembri. u.c.

Incepînd de astăzi Insti
tutul de mine organizea
ză cursuri de pregătire a 
candidaților la probele de 
concurs (matematică și fi
zică). Aceste cursuri sînt 
programate în fiecare zi, 
de la ora 9, și vor avea 
loc în amfiteatrele insti
tutului.

Informații suplimentare 
cu privire la cursurile de 
pregătire și concursul de 
admitere se pot obține de 
la sediul Institutului de 
Mine din Petroșani. (T.S.)
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La secția de produc
ție a răcoritoarelor din 
Livezeni se muncește 
intens pentru a asigu
ra consumatorilor noi 
sortimente de produse 
de sezon.

Foto: Al. TATAR

Asigurarea
(Urmare din pag. 1)

ne. In abataje se prestea
ză aproape 10 000 de pos
turi in plus față de cele pla
nificate. Productivitatea 
muncii nu se realizează cu 
378 kg pe post. Cele 10 000 
de posturi prestate in plus 
conduc la extragerea, fa
ță de plan, a 10 000 
tone de cărbune, deci pos
tul și tona. Pe total acti
vitate cărbune, numărul 
posturilor prestate este cu 
peste 7 000 mai mare decît 
cele planificate. Aici pro
ductivitatea nu se reali
zează cu 470 kg pe post, 
în condițiile cînd can
titatea de cărbune ex
trasă este cu 850 tone sub 
cea prevăzută în prevede
rile le plan.

Am văzut că și pe linia 
preluării ritmice a pro
ducției din abataje au 
existat preocupări cînd 
aproape zi de zi de la în
ceputul anului, mina și-a 
realizat planul. Preocupări

posturilor
de realizare a planului e- 
xistînd chiar și la nivel 
de brigadă atîta timp cit 
80 la sută in brigăzile di
rect productive și-au rea
lizat și depășit sarcinile 
în primul semestru. Poa
te o analiză mai amănun
țită pe fiecare loc de 
muncă ar fi putut da o 
imagine mai clară asupra 
rezultatelor contradictorii 
obținute de mina Lonea. 
Ori cifrele de plan, pro- 
ductivitățile planificate și 
chiar numărul posturilor 
normate nu corespund cu 
realitatea, ori timpul des
tinat operațiilor de ex
tracție a cărbunelui din 
abataje nu este folosit cu 
maximă eficiență. Nu tre
buie să supraîncărcăm ca
pacitățile de producție eu 
posturi, mai bine zis cu 
oameni a căror muncă este 
ca și inexistentă. Cele 
10 000 de posturi prestate 
în plus în abataje pentru 
a extrage suplimentar
10 000 de tone, dau o ima
gine destul de clară des
pre folosirea incorectă a 
forței de muncă.

Aflam de la organele de stat
CONTROL

Un sondaj efectuat de
unăzi la poarta minei 
Lonea, inainte de intra
rea în schimbul II, a re
levat o statistică de-a 
dreptul alarmantă. Din 
284 de lucrători ai mi
nei controlați, 35 nu a- 
voau legitimațiile vizate 
pe semestrul II, doi nu 
aveau nici măcar viza a- 
nului curent, alți 26 ui
taseră acasă sau pierdu
seră legitimațiile de ser
viciu, adică aproape fie
care al patrulea înca
drat controlat nu era in 
regulă. Intre timp, la 
poarta întreprinderii ve
ghează portarii retribu- 
iți tocmai pentru efectu
area zilnică a unor astfel 
de controle... riguroase.

ARSURI

Nemaipomenită porni
rea spre curățenie a lui 
Gheorghe Munteanu, ca

re luase obiceiul unei 
preventive „gargare" cu 
alcool, chiar cînd se a- 
fla în baia minerilor din 
Lupeni. Tăria l-a... ars.

DOSAR

Surprinsă cu produse
le agro-alimentare în sa
coșă, Tinea Karp a invo
cat o sumedie de scuze. 
Pentru că s-a înfruptat 
din alimentele rezervate 
hranei minerilor de la 
Lupeni, i s-a întocmit 
dosar de cercetare pena
lă.

AVIZ

In familie și societa
te, vînătorul Gheorghe 
Cosma din Petroșani a- 
vea o comportare neco
respunzătoare, poate cre- 
zind că se mai afla în
că... în pădure. 1 s-a 
retras avizul, fiindcă și 
in pădure, vînătorii sint 
obligați să respecte le
gea. Aviz amatorilor 1
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CIVICA. După cum se 
cunoaște, bulevardul Re
publicii din Petroșani în
deplinește la ora actuală 
toate cerințele impuse de 
modernitatea ascenden
tă a orașului reședință 
de municipiu. Ce păcat 
că unii dintre concita- 
dinii noștri nu vor să 
păstreze frumosul creat 
cu atîtea eforturi. Hîrtii, 
resturi de țigări, alte res
turi de ambalaje sînt a- 
runcate fără nici o jenă 
Ijp trotuare, pe stradă. 
N-am putea oare. sti
mați concitadini. să păs
trăm nealterată frumu
sețea orașului nostru ? 
Nu trebuie prea mari 
eforturi !

PESTE 1000 kg, zmeu
ră și 4500 kg afine ne
gre (există și roșii !) s-au 
colectat în perioada 1-15 
august a.c. în cadrul O- 
colului Silvic din zona 
Valea Popii — Ștevia — 
Aușelu, ne comunică bri
gadierul silvic Viorel 
Breje și pădurarul A- 
lexandru Magas. Acțiu
nea se va încheia în zile
le toamnei și se esti
mează o recoltă foarte 
frumoasă. (D. Bălan).

EXPOZIȚIE. La Lu
peni, cercul de artă plas
tică „Paleta" deschide as
tăzi o nouă expoziție de 
pictură cuprinzînd lu
crări realizate în tabăra 
de creație „Cîmpu lui 
Neag". Vom reveni. 
(Al.H.)

LOCATARII din carti
erul Carpați Petroșani, 
mai bine zis cei din ca
reul blocurilor 2 și 4, 
care pînă de curînd au 
fost feriți de invazia țin- 
țarilor, ca să scape de 
aceste insecte ce ne tero
rizează, nu au decit să 
facă rost de pompe pen
tru a trage apa acumu
lată în șanțurile — săpa
te cu mult timp in urmă 
— pentru racordul la 
centrala termică. Aceas
ta pentru că, după cum 
se vede constructorii de 
la noul hotel nu au de 
gind să facă branșarea 
și să astupe canturile. 
(Gh.S.)

Rubrică realizată de
Gh. CHIRVAS.A

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „€« - EDIȚIA 1985 - 1986, SERIA a VIII-a
ETAPA 1 — 18 august

C.F.R. Victoria — Minerul Știința Vulcan 
Strungul Chișineu-Criș — Șoimii Lipova 
U.M. Timișoara — Unirea Sînicolau Mare 
Minerul Certej — Victoria Călan 
Unirea Tomnatic — Dacia Orăștie
C.F.R. Simeria — Obilici Sînmarinu Sîrbesc 
C.S.M. Lugoj — Rapid Arad
Minerul Paroșeni — C.S.M. Caransebeș

ETAPA A II-A — 25 august

Unirea Sînicolau Mare — C.F.R. Simeria 
Obilici — C.F.R. Victoria
Dacia Orăștie — Strungul Arad
Șoimii Lipova — U.M. Timișoara 
Victoria — Minerul Paroșeni
C.S.M. Caransebeș — C.S.M. Lugoj
Minerul Știința — Unirea Tomnatic 
Rapid Arad — Minerul Certej

ETAPA A III-A — 1 septembrie
Minerul Paroșeni — Obilici
Minerul Certej — Dacia
C.F.R. Victoria — Șoimii 
Victoria — Unirea Tomnatic
U.M. Timișoara — Rapid
Strungul — C.S.M. Caransebeș 
C.F.R. Simeria — C.S.M. Lugoj
Minerul Știința — Unirea Sînicolau Mare

ETAPA A IV-A — 8 septembrie
Minerul Certej — Strungul
Unirea Tomnatic — Minerul Paroșeni
Obilici — Minerul Știința
Unirea Sînicolau Mare — C.F.R. Victoria
C.S.M. Caransebeș — C.F.R. Simeria 
Rapid — Victoria

Dacia Orăștie — U.M. Timișoara
C.S.M. Lugoj — Șoimii Lipova

ETAPA A V-A — 15 septembrie
Victoria — C.S.M. Lugoj
Dacia — Minerul Știința Vulcan
C.F.R. Simeria — Rapid
Șoimii — C.S.M. Caransebeș
C.F.R. Victoria — U.M. Timișoara
Minerul Paroșeni — Unirea S. 
Strungul — Unirea Tomnatic 
Obilici — Minerul Certej

ETAPA A VI-A — 22 septembrie
U.M Timișoara — Minerul Paroșeni 
Unirea Sînicolau Mare — Unirea Tamnatic 
C.S.M. Caransebeș — Obilici
Minerul Știința — Strungul
Șoimii — Victoria
Rapid — C.F.R. Victoria
Minerul Certej — C.F.R. Simeria 
C.S.M. Lugoj — Dacia

ETAPA A VII-A — 29 septembrie

Unirea Tomnatic — Șoimii
Victoria — C.S.M. Caransebeș
Minerul Știința — Minorul Certej
Unirea Sinicolau Mare — Rapid 
Strungul — U.M. Timișoara
Obilici — C.S.M. Lugoj
C.F.R. Victoria — Dacia
Minerul Paroșeni — C.F.R. Simeria

ETAPA A VIII-A — 6 octombrie
Dacia — Victoria
Strungul — Rapid
Șoimii — Unirea Sînicolau Mare

U.M. Timișoara — Obilici
C.F.R. Simeria — Minerul Știința
Unirea 'Tomnatic — Minerul Certej
C.F.R. Victoria — C.S.M. Caransebeș
C.S.M. I.ugoj — Minerul Paroșeni

ETAPA A IX-A — 13 octombrie
C.S.M. Caransebeș — Unirea Tomnatic
C.F.R. Simeria — C.F.R. Victoria 
Rapid — Dacia
Minerul Certej — Șoimii
U.M. Timișoara — Victoria
Minerul Știința — C.S.M. Lugoj
Unirea Sînicolau Mare — Obilici
Minerul Paroșeni — Strungul

ETAPA A X-A — 20 octombrie
C.S.M Lugoj — Unirea Sînicolau Mare 
Minerul Certej — U.M. Timișoara
C.F.R. Victoria — Minerul Paroșeni
Unirea Tomnatic — Rapid
Obilici — Șoimii
Strungul — C.F.R. Simeria
Dacia — C.S.M. Caransebeș
Victoria — Minerul Știința

ETAPA A XI-A — 27 octombrie
U.M. 'Timișoara — Unirea Tomnatic
Dacia — Unirea Sînicolau Mare
Rapid — Obilici
Victoria — Strungul
C.S.M. Caransebeș — Minerul Certej
C.S.M. Lugoj — C.F.R. Victoria
Minerul Știința — Minerul Paroșeni
Șoimii — C.F.R. Simeria

ETAPA A XII-A — 3 noiembrie
Rapid — Minerul Știința

Minerul Paroșeni — Șoimii
Minerul Certej — C.S.M. Lugoj
C.F.R. Simeria — Dacia
Unirea Tomnatic — Obilici
Unirea Sînicolau Mare — Victoria
C.F.R. Victoria — Strungul
U.M. Timișoara — C.S.M. Caransebeș

ETAPA’ A XIII-A — 10 noiembrie
Unirea Tomnatic — CJ-'.R. Victoria
C.S.M. Caransebeș — Unirea Sînicolau M. 
Șoimii — Rapid
Strungul — C.S.M. Lugoj
Victoria — C.F.R. Simeria
Minerul Știința — U.M. Timișoara
Minerul Paroșeni — Minerul Certej
Obilici — Dacia

ETAPA A XIV-A — 17 noiembrie
Obilici — Strungul
C.F.R. Simeria — Unirea Tomnatic
C.F.R. Victoria — Victoria
Minerul Știința — C.S.M. Caransebeș
Unirea Sînicolau Mare — Minerul Certej 
Dacia — Șoimii
C.S.M Lugoj — U.M. Timișoara
Rapid — Minerul Paroșeni

ETAPA A XV-A — 24 noiembrie

Șoimii — Minerul Știința
Minerul Paroșeni — Dacia
U.M. Timișoara — C.F.R. Simeria
Strungul — Unirea Sînicolau Mare 
C.S.M. Caransebeș — Rapid
Minerul Certej — C.F.R. Victoria
Victoria — Obilici
Unirea Timișoara — C.S.M. Lugoj
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Necesitatea permanenței actului de cultură
Sîntem în plin sezon es

tival. Luna august este o 
lună deosebit de bogată 
în evenimente pentru Va
lea Jiului, ne referim la 
Ziua Minerului, la Ziua 
Brigadierului, dar mai ales 
la marea sărbătoare a pa
triei, la aniversarea victo
riei Revoluției de elibera
re socială și națională, an
tifascistă și antiimperiaiis- 
tă de la 23 August, eveni
ment politic major, pe care 
țara întreagă îl întîmpină 
cu mărețe realizări în toa
te domeniile de activitate. 
Fiecare zi de sărbătoare 
este un prilej pentru oa
meni de a 
tă mărețele 
făptuiri, de 
cu toții de 
priei munci.

Formațiile 
amatori, 
profesioniști 
să ofere, în semn de oma
giu muncii oamenilor, 
nifestări culturale de 
tă ținută, cu caracter 
bătoresc.

Există preocupări
ple din partea organisme
lor de cultură de sindicat 
și tineret pentru ca mani
festările artistice cu carac
ter omagial dar și cele de 
divertisment organizate 
cu prilejul acestor sârbă- * 
tori să aibă un conținut 
adecvat și un caracter 
masă dobindind astfel 
calitate superioară.

Ce se inlîmplă insă

trece în revis- 
noastre în- 

a ne bucura 
roadele pro

artistice de 
toți creatorii 

sînt chemați

Pe scenete municipiului

lor muncii la fiecare sfîr
șit de săptămînă, pentru 
oetrecerea plăcută și instruc
tivă a timpului liber ? A- 
cest aspect al muncii cul
turale este, din păcate, ne
glijat deseori, ceea ce face 
ca activitatea culturală să 
se desfășoare în salturi. 
La locurile de agrement 
trebuiau organizate, po
trivit planurilor de mun
că, spectacole la sfîrșitul 
săptămînilor. Au fost mul
te duminici în special în 
luna iulie, în care, pe scenele 
din aer liber nu s-a 
tîmplat nime. Cînd 
întrebat de ce, ni s-a 
puns că 
lui 
că 
in
culturală încetează ? Oare 
toți membrii consiliului 
de conducere ai unui 
club sînt plecați deodată 
în concediu ? Și dacă da, 
cine le-a aprobat plecarea 
„în bloc" ?

Vrem să fim bine 
Ieși : am 
bucurăm 
festările 
șura te 
mentelor,
cestora acțiunile 
pe timpul verii lasă de do
rit, în 
aspect 
ințează 
gratele 
ici-colo, cîte o discotecă de 
vacanță. O singură excep
ție, este adevărat, valoroa-

Casa de Cultură a 
Petroșani, 
au mers

Ciad „ arta dramatică “ iși găsește
împlinirea

în- 
am 

răs-
„directorul clubu- 

este în concediu...". Da- 
directorul de club este 

concediu activitatea

să :
Sindicatelor din 
unde lucrurile 
bine și foarte bine, s-au
organizat spectacole di
verse la sediu și în depla
sare, jocuri sportive, de 
societate, atractive seri 

pentru tineret, iar bibliote
ca este tot timpul deschi
să iubitorilor de carte. Ce 
fac celelalte așezăminte 
de cultură ?

Oricum, vara nu s-a în
cheiat. Așteptăm să fim 
invitați la acțiuni cultura
le cu caracter de masă, 
cu alte cuvinte dorim sin
cer 
fie

La numai cinci ani de la 
premiera absolută a pie
sei (Los Angeles, 17 ia
nuarie 1980) iată că „Poves
te din Hollywood" a dra
maturgului american Nei) 
Simon după ce a cucerit o 
lume, stîrnind, peste tot 
entuziasmul criticii de spe
cialitate 
larg, o putem vedea pe 
scenă românească. 
mestec tulburător de 
și lacrimă" (Martin 
tfried — „Cue"), „O 
matură, emoționantă" 
ve Barnes 
Post"), „Pe cît de plină 
de duioșie, pe atît de pli
nă de umor" (Howard Kis-

Women ’s Wear

și al publicului 
o

Un a- 
rîs 

Got- 
piesă 
(Cli- 

„New-York

Dail.y"), „O piesă anti- 
Hollywood" unde drama
turgul nu și-a propus să se 
amuze culegînd peripeții 
hazlii dintr-o lume a că
rei față ascunsă furnizea
ză materia literaturii 
colportaj" (Valeriu 
peanu — Programul 
sală), ~ 
wood, aflată pe muchia la-

de 
Râ
de 

„Poveste din Holly-

TEATRUL NAȚIONAL
„I.L. CARAGIALE"

ma- 
înal-
săr-

am înțe- 
apreciat și ne 
cu toții de mani- 

artistice desfă
cu ocazia eveni- 
dar în afara a- 

cul turale

de
o

in 
afara acestor programe spe
ciale ? Ce oferim oameni-

priului rînd 
organizatoric.

doar cinemato- 
și bibliotecile și

ca articolul nostru 
contrazis de fapte.

A. HORATIU

care am vrea să o întîlnim cit mai

: \|||||llw Îl fi

■ & Hi

crimei și rîsului, ne obli
gă la meditație asupra u- 
nui „prea tîrziu" în fața 
căruia putem fi puși, cu 
durere, la un moment dat. 
De curînd „Poveste din 
Hollywood" a fost jucată 
și la Petroșani, în sala de 
spectacol a Casei de Cul
tură a Sindicatelor, prile
juind recitaluri actori
cești de înaltă ținută.

Echilibrul jocului lui 
Radu Beligan și-a găsit o 
excelentă împlinire în ro
lul lui Herb Tucker, per
sonaj a cărui viață, rela
tiv aureolatei de succes 
profesional, dar care păs
trează, pe undeva, goluri
le singurătății, este brusc 
răsturnată de apariția 
insolentă, aș spune, a pro
priei fiice, Libby Tucker, 
copil teribil al New York- 
ului, părăsită de tatăl 
la vîrsta 
tată pur 
cesta.

Libby,

de 3 ani și 
și simplu de

ei 
ui- 
a-

Teatrul Muzical din Brașov , 
la Petroșani

O imagine pe
des la locurile de agrement, Ia fiecare sfîrșit de săptă- 

mină. Foto : I. BALOI

interpretată ma
gistral, de o manieră 
tuziasmantă de Eugenia 
Maci, pare a fi stăpînă pe 
ea, încrezătoare. In fapt ea 
este o adolescentă ajunsă 
la vîrsta întrebărilor, o

en*

fată sensibilă care a cu
noscut mult prea devre
me greutățile vieții. Fieca
re cuvînt, chiar și replici
le ei acuzatoare la adresa 
„tatălui rătăcitor", sînt în 
fapt probleme de viață, a 
căror rezolvare o dorește. 
Eugenia Maci a știut să 
reliefeze fiecare cuvînt, 
fiecare atitudine a perso
najului, iar publicul din 
Petroșani — iubitor și cu
noscător de teatru — a re
acționat pe măsura creați
ei.

Silvia 
pretă a 
dell, aduce pe scenă, echi
librul, calmul. Personajul, 
o prezență modestă 
aparență, în cadrul 
turii dramatice, este 
fapt linia echilibrului, 
mul care și-a găsit împli
nirea în viață alături 
copii. Silvia Năstase 
terpreta rolului a știut 
evite exagerările, dînd 
notă de sinceritate 
lui său actoricesc.

O regie artistică moder
nă, o scenografie funcțio
nală, o ilustrație muzicală 
discretă și sugestivă — 
i-am numit pe Grigore 
Gonța, Florin Harasim și 
Timuș Alexandrescu — 
au dat unitate interpretă
rii.

Spectatorii din Petro
șani au trăit astfel o ex
celentă seară de teatru — 
aplauzele nefiind decît o 
nouă confirmare deplină 
că publicul nostru este iu
bitor de artă și doritor de 
a i se prezenta pe scenă 
cu adevărat „artă" și nu 
încropeli.

Năstase, 
lui Steffy

inter- 
Blon-

în
țesă- 

de
o-

de 
in
să 
o 

jocu-

i

H. ALEXANDRESCU

t 
ț
I
i

:

1

1

i

I
i

i

I

In curînd municipiul 
nostru va fi vizitat de o 
altă trupă artistică de 
prestigiu. Este vorba de 
turneul pe care membrii 
Teatrului Muzical din 
Brașov, colectiv artistic 
distins cu premiul I la 
toate edițiile Festivalu
lui național „Cîntarea 
României" — etapa re
publicană — îl va între
prinde in Petroșani.

Vor fi prezentate spec
tacolul de revistă „Salu
tări de la Vasile" scris 
de Vasile Vasilache și 
opereta „Mam'zelle Nitou- 
che“ aparținjnd compo-

zilorului francez Flori- 
inond Herve. Din dis
tribuția spectacolelor lac 
parte apreciata 
Daniela Vlădeșcu, 
Filipescu-Toader, 
lin Popescu 
Conducerea 
este semnată 
Odeșteanu și
leanu, iar regia artistica 
de Valeriu Albu și Vio
rica Petre. Spectacolele 
vor avea 
Cultura a 
Petroșani, 
26 și 27

solistă 
Elena 

Valen- 
alții.

muzicală 
de Radu 

Dorel Mun-

ș>

loc la Casa de 
Sindicatelor din

saptamina
cut am vizitat Clubul sin
dicatelor din Lupeni, 
zămint < 
al minerilor 
Însoțiți de ’ 
Padureanu, 
comitetului 
partid, am 
minute în 
ziții de la 
bului, în fața unor foto
grafii realizate de membrii 
fotoclubului „Cristal" din 
Lupeni. Sînt fotografii ce 
relevă marile prefaceri e- 
conomice, sociale și urba
nistice ale Lupeniului, 
transformările calitative 

ale muncii și vieții mine
rilor care au avut loc în

așe- 
tradiție 

Jiului.
Ion 

al 
orășenesc de 

cîteva 
expo- 

etajul I a clu-

cu
Văii 

tovarășul 
secretar

zăbovit 
sala de

Aparatele electronice 
muzicale nu mai sînt de
mult o prezență 
nuită în viața 
Raionul specializat 
tru discuri și benzi mag
netice înregistrate al ma
gazinului „Jiul" pune la

neobiș- 
noastră.

pen

clorului nostru muzical.
Pentru copii, același ma

gazin oferă cîteva 
cele mai frumoase 
me de Ion Creanga și 
tre Ispirescu, povești 
terpretate cu umor și 
ruire de către mari

Casetele imprimate și discurile

autentice elemente de cultură

indemina melomanilor, prin 
intermediul acestor exce
lente mijloace de propaga
re a culturii în rîndul ma
selor, interpretări valo
roase ale muzicii de toate 
genurile. Un loc bogat ii 
□cupă casetele și discurile 
cuprinzind nestematele foi-

dintre 
bas- 

i Pe- 
in- 
dă- 

voci

ale artei dramatice, prilej 
penii u fiecare dintre cei 
mici și nu numai pentru 
ei, de a pătrunde in lu
mea minunată a basmelor 
românești, o lume de aur 
plină de puritate și gingă
șie.

un document al timpurilor
cei 41 de ani care au tre
cut de la înfăptuirea ac
tului revoluționar de la
23 August 1944, cu deose
bite în cele două decenii 
de cînd se află la condu-

ARTISTUL

cerea partidului tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, decenii pe care, cu 
vie mindrie patriotică, le 
numim „Epoca Ceaușescu". 
Imaginile se succed în fa
ța vizitatorului ca o vibran-

La Muzeul mineritului

a hărniciei 
aici, a efor-

tă mărturie 
oamenilor de 
tului lor creator pentru ca 
vechea urbe minerească, 
acoperită de fum, eu 
se miei și insalubre 
lie numai o amintire.

CRONICAR

ca- 
sa

ale, 
nimic 
tivului 
tografiat. Este 
că membrii 
„Cristal" din 
să transforme 
in artă.
care

ei 
luminii, 
comerei- 
locurilor, 

obiec- 
de fo- 

semn

Expoziție
Aflată la cea de-a Il-a 

expoziție personală, artis
ta plastică amatoare Olga 
Șteți ne propune de aceas
tă dată o pictură peisagis- 
tâ prin excelență, reali
zată într-o manieră a- 
propiată de tradiționa
lism. Față de prima expo
ziție, cele 16 lucrări pe 
care ni le propune se a- 
propie mai mult de ceea ce 
trebuie să fie pictura, fie 
ea și in situația de ama
torism; lipsesc stridențe
le, lipsesc acele combina
ții de desen și culoare voit 
șocante. încă nu putem 
vorbi de o cale proprie, de 
o stăpînire perfectă a le
gilor desenului, culorii și 
in mod deosebit a per
spectivei imaginii. Totuși, 
remarcăm progresul înre
gistrat 
tuării 
loc de 
lății.

Cele 
uite si
ele nefiind altceva decit o 
mărturie a succesiunii ne
întrerupte a anotimpurilor. 
Deși nu întotdeauna pe 
deplin realizate, peisaje
le ne fac să medităm la 
această scurgere perma
nentă a timpului, între 
„l'e venirea primăverii", 
„Drumul spre B radei", 
„Labirintul pădurii", „La 
margine de -odru", „Oglin
da toamnei", „Iarna timpu
rie", „Tăcere hibernală". 
Peste toate rămîne ca un 
simbol „Vajnicul", neîn-

ca urinare a 
observației e< 
cunoaștere a

inij- 
reali-

li u- 
titlu,

Culorilc fotografiilor dau 
acel aer de tinerețe, o ti
nerețe revoluționară 
care țara 
iește din 
zvelte ale 
dernitatea 
dustriale,

pe 
întreagă o tră- 
plin. Siluetele 
arhitecturii, mo- 
peisajelor in- 

chipurile . lumi-

noase ale oamenilor, 
înșiși făurari ai 
eleganța spațiilor 

frumusețea
nu a scăpat 
aparatului 

un 
fotoclubului 
Lupeni știu 

cotidianul
Deslușim în fie- 

fotografie mîndria 
cronicarului timpurilor 
noi, bucuria de a trai în- 
tr-un oraș modern, un 
oraș care a avut puterea 
de a-și muta propriile te
melii, un oraș-emblcmă a 
a celor 41 de ani de cons
trucție socialistă a patriei.

d: IIOR1A

de pictură
doielnic, cel mai reușit din
tre tablourile expuse aici 
copacul nu pare a fi decît 
acea mărturie a trecerii de 
la o etapă la alta în evo
luția omului.

Privind peisajele Olgăi 
Șteți remarcăm unele in
fluențe din pictura clasici
lor ruși, influențe inerente 
începuturilor artistice, 
ceea ce privește c-" 
zițiile, limbajul pictural al 
artistei încă nu este 
deplin cristalizat, 
compoziția este un 
mult mai greu însă artis
ta are suficiente disponi
bilități pentru a depăși ac
tualul stadiu și a se apro
pia de profesionalism. Deși 
nu ține de pictura propriu- 
zisă, am sugera Olgăi 
Șteți să evite pe viitor tit
lurile prețioase care nu fac 
un bun serviciu expoziți
ei („Haosul panselelor", 
„Candoare policromă" ș.a.).

Dincolo de aceste aspec
te, remarcăm 
pentru frumos 
dorința sinceră 
terne gînduri și

ln
compo-

pe
Desigur 

gen

pasiunea 
a artistei, 
de a aș- 
sentimen- 

te pe pînza tabloului 
mai cu seamă, de a 
transmite prin culoare 
lor din jur. Așteptăm 
itoarele expoziții 
aducă acel salt 
dc care- vorbeam 
putui acestor note de vizi
tator, salt ce presupune 
un mare volum de studiu 
și creație asupra fiecărei 
pînze.

Și 
le
ce- 
vi- 
săcare 

calitativ 
la înce-
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Manifestări consacrate actului 
istoric de la 23 August

PRAGA 16 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe 
dc presă organizate la 
Praga, s-a evidențiat sem
nificația istorică a actului 
revoluționar realizat, sub 
Conducerea Partidului Co
munist Român, la 23 Au
gust 1944, și a participării 
României, cu întregul său 
potențial material și mili
tar, la victoria asupra 
Germaniei fasciste.

Evoclndu-se realizările 
poporului nostru în anii 
construcției socialiste, au 
fost evidențiate mărețele 
succese ale epocii inaugu
rate de Congresul al IX- 
lca al P.C.R., cînd Ia con
ducerea partidului a fost 
ales tovarășul Ni c o 1 a e 
Ceaușescu.

K fost subliniat, toto
dată, cursul continuu as
cendent și dinamic, al an
samblului relațiilor de 
prietenie și colaborare din
tre România și Cehoslova
cia,

& «
BERLIN 16 (Agerpres). 

— La Casa Armatei din 
Rostok a avut loc o adu
nare festivă, la care au 
participat cadre din Co
mandamentul marinei
populare a R.D.G.

A fost prezentată o ex
punere privind semnifica

CONDAMNIND valul dc 
represiuni declanșate îm
potriva populației majori
tare din Africa de Sud, 
primul ministru indian, 
Rajiv Gandhi, a relevat 
importanța luptei unite 
a populației de culoare din 
această țară împotriva a- 
partheidului și discrimi
nării rasiale. Este necesar, 
a spus el, ca populația a- 
fricană, forțele progresis
te, inclusiv cele din rîn- 
dul locuitorilor albi să 
se unească într-un front 
larg comun de luptă împo
triva apartheidului.

UN VAL de căldură s-a 
abătut, în ultimele zile, a- 
supra Siriei. La 14 august, în 
capitala țării ■— Damasc 
•— mercurul termometre
lor a urcat pînă la 43 de 
grade Celsius, la umbră. 
Asemenea zile caniculare, 
subliniază agenția SANA, 
nu s-au mai semnalat în 
Siria de multe decenii.

I
memento

i
FILME

I’ PETROȘANI — 7 No

iembrie: Cantemir; Uni
rea: Pe urmele șoimului;

| Paringul: Așa bunic, așa 
I nepot.

LONEA: Rocky II.
■ ANINOASA: Campio- 
J nul, I—II.
| VULCAN — Luceafă-
■ rul: Un șerif extrateres- 
! tru.
I LUPENI — Cultural: 
I Cireșarii.
. URICANI: Iubirea are
| multe fețe.
i N.R. Eventualele mo- 
• dificări survenite în 
I programarea filmelor a- 
| parțin întreprinderii Ci- 
I nematografice Județene 
• Hunedoara. 

ția zilei de 23 August. Au 
fost organizate, de ase
menea, o gală de filme 
românești, o expoziție de 
carte și de fotografii, ca
re ilustrează profundele 
transformări revoluționa
re și marile realizări pe 
calea făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate în România, înde
osebi în ultimele două de
cenii, de cînd în fruntea 
partidului și statului nos
tru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

RABAT 16 (Agerpres). — 
In orașul marocan Asilah 
a fost organizat un stand 
de carte, la loc de frunte 
fiind expuse volume con
sacrate operei și persona
lității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, publicate de autori a- 
rabi.

Totodată, a avut loc ver
nisajul unei expoziții de 
grafică românească con
temporană.

Wu luat parte Ahmed 
Alaoui, ministru de stat, 
Mohamed Benaissa, minis
trul afacerilor culturale, 
alte persoane oficiale, un 
numeros public.

PREȚURILE au înregis
trat în iulie, în Israel, o 
creștere record de 27,5 la 
sută, ceea ce a făcut ca 
rata lunară a inflației să 
ajungă la cel mai înalt 
nivel de la crearea statu
lui Israel, în 1948.

LUO GAN, vicepreședin
te al Federației Sindicate
lor din întreaga Chină, a 
primit o delegație a sindi
catelor din U.R.S.S., care 
se află în vizită în R.P. 
Chineză — relatează a- 
genția China Nouă.

FORȚELE ISRAELI ENE 
de ocupație din sudul 
Libanului, sprijinite ' de 
milițiile așa-zisei „Armate 
a Libanului de Sud", creată 
și finanțată de Israel, au 
bombardat rezervoarele de 
apă potabilă care ali-

TV

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (color).
14.45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19.45 Invitație la varie

tăți (color).
— Spectacol cu public

— ultima parte.
20.30 Film artistic : 

„Iluzii spulberate*" 
(color).

22,05 Telejurnal.
22,15 Romanțe și melodii 

de neuitat (color).
22.30 închiderea progra

mului.
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Conferința pentru dezarmare 
de la Geneva

— Intervenția reprezentantului țării noastre —
GENEVA 16 (Agerpres). 

— Conferința pentru de
zarmare de la Geneva a 
abordat, în aceste zile, pro
blema interzicerii noilor 
arme de distrugere în ma
să și a sistemelor de ase
menea arme.

Reprezentantul țării noas
tre a prezentat poziția 
României cu privire la 
necesitatea adoptării de 
urgență a unor măsuri 
menite să prevină utiliza
rea cuceririlor științei și 
tehnicii în scopul creării 
de noi arme și sisteme de 
arme din ce în ce mai dis
trugătoare. A fost sublini
ată preocuparea pe care 
oamenii de știință din 
România o manifestă față 
de pericolul tot mai mare 
al cursei înarmărilor, în 
primul rînd nucleare, față 
de tendințele de militari
zare a științei contempo
rane.

Delegația română a 
susținut propunerea ca 
toate statele membre ale 
Conferinței pentru dezar
mare să-și asume, într-o 
formă corespunzătoare, o- 
bligația de a începe nego
cieri pentru interzicerea 
oricărei acțiuni vizînd cre
area unor noi arme de 
distrugere în masă, anga- 
jîndu-se totodată să insti
tuie un moratoriu asupra 
tuturor cercetărilor urmă
rind un asemenea obiec- 

montează populația civilă 
din regiunea Văii Bekaa. 
Potrivit agenției KUNA, 
care citează surse ale 
securității libaneze, au fost 
afectate localitățile Na- 
batieh, Jezzinc, Zahrani 
și multe sate din regiunea 
menționată. 

a ■ c ■ ■ ■ ■ b s ■ a n ■ n b b » a ■ ■ bk ■ b ■ ■ ■ r b

ÎNTREPRINDEREA de rețele energetice 
DEVA

încadrează imediat
pentru autocoloana petroșani

— doi șoferi categoriile B, C, D
Persoanele interesate se pot adresa 

la sediul Centrului Petroșani, telefon 41830 
sau biroul O.P.I.R., telefon 15750, interior 
121.

AUTOBAZA TRANSPORT AUTO 
ORÂȘTIE

încadrează
— șoferi pentru Cariera Cîmpu lui Neag

Informații suplimentare la Autobaza 
TA Orăștie și la Cariera Cîmpu lui Neag.

Informații la telefon 41495 sau 47055.

I.C.S. ALIMENTARA Șl A.P. PETROȘANI 

încadrează urgent
— un paznic

/
— un fochist încălzire centrală.
Condițiile de încadrare și retribuire 

sînt conforme Legii nr. 57/1974 și Legii nr. 
12z1971.

tiv. Ea a sprijinit, totoda
tă, propunerea de creare a 
unui grup de experți al 
Conferinței pentru dezar
mare, care să se reunească 
periodic pentru a exami
na implicațiile pe care le 
pot avea pe plan militar 
descoperirile științei și teh
nicii contemporane.

☆
GENEVA 16 (Agerpres). 

— Șeful delegației R.P. 
Chineze la Conferința pen
tru dezarmare de la Ge
neva a cerut țărilor care 
dispun de capacități spa
țiale să se abțină de la 
dezvoltarea, testarea și 
desfășurarea de arme cos
mice, în așa fel îneît să 
poată fi întrunite condi
țiile angajării unor nego- 
ceri pentru prevenirea 
extinderii cursei înarmă
rilor în spațiul extraato- 
mosferic — informează a- 
genția China Nouă. El a 
subliniat totodată, necesi
tatea ca toate statele po
sesoare de arme nucleare 
să adopte măsuri concre
te pentru eliminarea a- 
cestora, punînd capăt tes
tării, producerii și desfă
șurării lor, trecînd Ia re
ducerea substanțială a 
arsenalelor respective.
R.P. Chineză se pronunță 
cu fermitate împotriva 
escaladării cursei înarmă
rilor în spațiul extrate
restru și propune dezarma
rea acestuia, în stadiul ac
tual, — a declarat repre
zentantul chinez.

PIPĂRATĂ
Cu ditamai basculanta 

de 16 tone, conducătorul 
auto Gheorghe Pintilie 
dc la I.U.G.C.T. Craiova 
a transportat recent... 13 
saci cu prune, pe distan
ța Tg. Jiu — Vulcan. I 
s-au sterpezit dinții, pînă 
să guste din zeama pru
nelor, care se va dovedi 
...pipărată.

TOT ALCOOLUL
Sub influența băuturi

lor alcoolice, au fost sur
prinși la volan : Con
stantin Todea (2 IID 9133), 
Vasile Negrilă (3 IID 
2231), Leon Simion Li- 
hoacă (31 IID 3291) și 
Ștefan Sokodi (31 IID 
1097). „Scorul" egal din
tre profesioniștii și ama
torii volanului (2—2) in
dică grava iresponsabili
tate a celor care își mai 
închipuie că bidiviilor- 
putere le priește damful 
de alcool. ,

VITEZOMANIE
O altă categorie de 

dușmani ai drumurilor 
publice, întîlnită încă, din 
păcate, și pe raza muni
cipiului nostru, este cea 
a vitezomanilor, în a- 
ceastă postură au fost 
surprinși: Petru Petrar 
(2 IID 2781), Geza Szain 
(3 HD 992), Vasile Fer- 
meșan (31 HD 9248) și 
Ștefan Pîrșoiu (31 HD 
8340). A fost o competi
ție nesportivă, fără cîști- 
gători, dimpotrivă, vite- 
zomanii au avut de pier
dut, bugetele lor perso
nale fiind dijmuite de 
amenzile administrate.

PRIORITATE
In topul celor care ig

noră regulamentul de 
circulație s-au remarcat 
și patru conducători au
to care n-au respectat 
indicatoarele privind a- 
cordarea priorității: Ion 
Ciora (31 HD 1279), So- 
fronie LTdrea (31 HD 
5259), Constantin Coren- 
dea (3 IID 2155) și Ion 
Albescu (1 HD 7080). Au 
timp de pregătire pen

Mica publicitate
PIERDUT legitimație dc 

serviciu pe numele Săbău 
Paraschiva, eliberată de 
I.C.S. Mixtă Lupeni. O 
declar nulă. (4146)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Micloș 

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, copiii, socrii și cumnații anunță cu 
adîncă 'durere încetarea din viață a scumpului nos
tru

Sing. BERINDEA AUREL
Inmormintarea azi, ora 16 de la domiciliu. (1150)

COLECTIVUL DE CONDUCERE AL
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani anunță cu durere dispari
ția fulgerătoare a celui care a fost

Sing. BERINDEA AUREL
șef secție „service", membru al c.o m., om de înaltă 
probitate profesională și morală. Sincere condolean
țe familiei îndoliate. (4145)

COLEGII ȘI PRIETENII din cadrul secției „Ser
vice" aduc un ultim omagiu celui care a fost

Sing. BERINDEA AUREL
om cu distinse calități profesionale și morale. Trans
mitem familiei îndoliate sincere condoleanțe. (1144)

FAMILIA îndurerată anunță împlinirea a 6 săp- 
tămini de cînd a trecut în neființă bunul nostru 
tată, bunic și străbunic

PETR1C GHEORGHE
din Lupeni.

Nu te vom uita niciodată. (4147)

tru examenul de... cori- 
gență.

, CEAȚA
Condițiile atmosferi

ce neprielnice impun fo
losirea fazei de întîlnire. 
Nu toți conducătorii 
auto vor să știe acest 
„amănunt", în postură de 
contravenienți au ajuns 
astfel : Simion Stricatu 
(31 HD 3259), Petru Lă- 
tingă (2 HD 7574), loan 
Țîrlea (3 IID 1880), Petru 
Vladislav (3 1ID 3748), 
Nicolae Zgură (1 IID 
6192), Constantin Isto- 
dor (1 GJ 4722) si Ion 
Toader (31 IID 3014). Cel 
puțin în cazul lor s-a fă
cut... lumină.

PE DOUĂ ROȚI...
Și bicicliștii se înca

drează in mod obligatoriu 
între participanții la tra
ficul rutier, în consecin
ță trebuie să-și echi]>e- 
ze corespunzător bici
cletele, „amănunt" pe 
care l-au uitat loan 
Tioc, Iosif Molnar (de 
profesie... electrician) și 
Dumitru Dolu din Petro
șani. Bicicletele lor nu e- 
rau înzestrate cu lumini 
și catadioptrii. Amenzile 
administrate au avut da
rul să-i convingă că 
trebuie respectate pre
vederile în vigoare.

RESTRICȚII
In zona cartierului Pe- 

troșani-Nord sînt intro
duse restricții de circu
lație. Indicatoarele de 
rigoare nu au fost însă 
respectate de conducă
torii auto: Simion Rogo- 
bete (3 IID 4201), Au
rel Sabău (2 HD 8225) și 
Vasile Voicu (1 IID 9798), 
fapt pentru care au fost 
amendați. Pînă una alta 
respectarea indicatoare
lor de circulație este ab
solut obligatorie.

ir
Duminică, 18 august 

a.c., au dreptul să circu
le autoturismele proprie
tate personală înmatri
culate sub număr FARA 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

Nicolae Sorin, eliberată de 
Prcparația Corcești. O 
declar nulă. (3143)

PIERDUT carnet de can
taragiu pe numele Carnaț 
Edita, eliberat de Metro
logia Deva. II declar nul. 
(4148)
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