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* Mîine cu toții la vot! Votînd 
candida ții Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, votați pentru vii 
torul luminos, socialist al țării, votați 
pentru o viață în libertate, mereu j 
mai frumoasă, mai prosperă! V
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O brigadă revine 
pe locul

ce i se cuvine
La adunarea generală 

a reprezentanților oame
nilor muncii de la I.M. 
Dîl.ia care a avut loc la 
începutul acestui an, bri
gadierul Nicolae Cozma. 
de la sectorul III, se an
gaja în numele ortacilor 
cu care lucrează să dea 
200 tone de cărbune pes
te plan. în primele două 
luni din an 
brigada s-a 
ridicat la ni
velul sarcini
lor de plan 
pe care le 
avea, ba mai 
m uit — a 

extras suplimentar peste 
500 de tone. în luna 
martie însă, din cauza u- 
nor
linia de front a 
juiui s-a micșorat, a in
trat în presiune excesivă, 

- fedueîndu-se mult posi
bilitățile de exploatare 
a cărbunelui. Din aceas
tă lună a început încleș
tarea de forțe între oa
meni și piatra dură a 
muntelui. Productivita
tea muncii de abia putea 
fi menținută aproape de 
cea planificată, în timp 
ce producția zilnică scă
dea. Plusul acumulat în

îlwbstb
țjl In anul 1982 la

din secțiile șl sectoarele

Democrație autentică — 
participare responsabilă 

la actul conducerii

Din experiența 
fruntașilor

condiții teetonice, 
abata-

greu- 
Nicolae 
pe ba- 
speriat 
și n-au 

alte

primele 2 luni era și el 
în scădere. Trebuiau e- 
xecutate zi de zi noi lu
crări. suplimentare.

Cu toate aceste 
tăți, ortacii lui 
Cozma au „rămas 
ricade", nu s-au 
de aceste greutăți 
cerut să plece la
brigăzi care, de-a lungul 

acelorași luni, 
realizau cîș- 
tiguri bune. 
Au pus cu 
toții umărul 
serios la trea
bă pentru a 
putea 

din impasul în care 
traseră. încet, încet, 
tajul a fost repus 
funcție la capacitate, 
ductivitatea muncii 
deci producția de cărbu
ne au început să crească. 
In trimestrul III brigada 
a fost foarte aproape de 
realizarea planului, 
abia în ultima lună 
cestui trimestru au 
definitivate lucrările 
plimentare care trebuiau 
executate. în tot acest

Gheorghe BOȚEA

ieși 
in- 

aba- 
în 

pro- 
Și

dar 
a a- 
fost 
su.

(Continuare tn pag. a l-a)

adunările oamenilor muncii 
unităților economice ale Văii 

Jiului au participat 90 000 de oameni ai muncii, din 
care aproape 5000 au luat cuvîntul, iar peste 2000 au 
făcut propuneri. Tot în acest an, la adunările re
prezentanților oamenilor muncii pe întreprinderi au 
luat parte 10 500 oameni ai muncii, peste 1100 au luat 
cuvîntul, iar 550 au făcut propuneri.

• In consiliile oamenilor muncii din unitățile e- 
conomice ale Văii Jiului sînt aleși 299 reprezentanți 
ai celor ce muncesc, din care 82 sînt femei.

• în consiliile populare municipal, orășenești și 
comunale sînt aleși 166 de deputați din care 53 Ia 
sută sînt muncitori, maiștri și tehnicieni ocupați di
rect în producția materială, 37,11 Ia sută sînt femei, 
27,42 la sută membri ai O.D.U.S., iar 27 la sută șînt 
tineri.

• tn municipiu activează 166 comitete de cetă
țeni din străzi și cartiere care cuprind peste 1500 
membri din rîndul celor mai buni gospodari ai tre
burilor obștești și 67 comitete de asociații de locatari 
din care fac parte 600 de cetățeni.

• In anii 1980—1982 valoarea lucrărilor edilitar- 
gospodărești realizate prin contribuția cetățenilor se 
ridică la peste 3 milioane lei.

Sînt cifre care ilustrea- muncii din dif-rite orga- 
ză cu prisosință căraeterul nisme de conducere/ 
profund democratic al o- Minerul șef de brigadă 
nnduirn noastre socialiste, . .. ’
participarea activă, direc. Minai Nistor de la mina 
tă a oamenilor muncii — .... ................
în calitate de proprietari, 
producători și beneficiari 
ai bunurilor societății, la 
actul conducerii, la activi
tatea ce are la bază for
mele democratice de con
ducere. concepute și ini
țiate de secretarul general 
al partidului. Cît de reală, 
cît de autentică este a- 
ceastă-participare ne-au i- 
lustrat-o și opiniile expri
mate de cîțiva dintre re
prezentanții oamenilor

de 
cadrul 
demo-

Lupeni este unul din cei 
12 reprezentanți ai acestui 
ma c- colectiv mineresc în 
cons’Iiul oamenilor muncii 
al întreprinderii.

— Așa cum ne-a cerut 
secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitei de 
lucru în Valea Jiului, 
a folosi din plin 
instituțional larg
cratic creat în toate între
prinderile, noi minerii par
ticipăm activ atît la dezba
terile din c.o.m. cît și din 
adunările generale ale oa
menilor muncii. Desigur, 
această participare nu cons
tituie doar un drept, ci 
presupune și obligații : să 
fii bine informat, să cu
noști în profunzime pro
blemele producției, cerin.

Dan STEJARU

(Continuare tn pag. a l-a)

Manifestări politice și

Carnet 
electoral
Mîine dimineață zeci 

de mii de cetățeni ai 
Văii Jiului se vor pre
zenta la urne pentru a 
alege deputății Fron
tului Democrației și U- 
nității Socialiste în con
siliile populare muni
cipal. orășenești și co
munale. Tovarășul Ion 
Mischie, secretarul Con
siliului popular munici
pal ne-a prezentat ulti
mele detalii despre ale
gerile de mîine. detalii 
care răspund unor în
trebări adresate redac
ției de cititorii ziarului 
nostru.

—* Unii cetățeni, cu 
drept de vot, vor fi 
nevoiți să plece tem
porar din localitate. 
Cum își vor exercita 
dreptul Ia vot ?
—■■'Fără îndoială că 

astfel de situații se i- 
' vese., în Legea electo
rală se prevede că cc-

T. SI’ATARU

(Cont. tn pag. a l-a)

educative I
»

In intimpinarea alegerilor de deputați in consiliile populare municipale, orășenești 
și comunale, in Valea Jiului s-au desfășurat in aceste zile tot mai multe manifestări 
politice și cultural-educative consacrate acestui important
• Actorii Teatrului de 

stat „Valea Jiului** din Pe
troșani au prezentat in a. 
ceqstă săptămină, pentru 
mineri, în sălile de apel a- 
le întreprinderilor miniere, 
montajul literar-artistic „Fi. 
ința istorică".
• Oamenii muncii 

grupa sindicală nr. 4 
Ia I.C.S.M.I. Petroșani au 
participat cu mult interes 
la o dezbatere, organizată

din 
de

eveniment politic.
• Formații cultural-edu

cative și artistice ale pio- 
, nierilor, elevilor ți ale ar

tiștilor amatori care acti
vează in cluburi ți case 
de cultură au susținut in 
ultima săptămină numeroa
se programe artistice în 
întreprinderi, la căminele 
muncitorești, evocînd prin 
versuri ți muzică, semnifica
ția deosebită a alegerilor 
care au loc miine.

la Casa de cultură, despre 
semnificațiile politice, eco
nomice ți sociale ale Ape
lului Frontului Democrației 
ți Unității Socialiste. Au 
fost evidențiate importan
tele înfăptuiri din Valea 
Jiului in actuala legislatu
ră a consiliilor populare, 
remarcîndu-se perspective
le de dezvoltare in profil 
teritorial.
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Foto : Șt. NEMECSEK

Brigadierul Gheorghe Ciobanu, șeful de schimb 
Marton Szekely și ortacul lor Nicolae Decuseară, 
componenții uneia din formațiile de lucru cu bune 
rezultate de la sectorul I al I.M. Bărbăteni. ■

Datorită unei mobilizări 
exemplare, pentru a în- 
tîmpina Conferința Națio
nală a partidului .cu reali, 
zări deosebite, colectivul 
minei Bărbăteni a reușit 
în ziua de 16 noiembrie 
să depășească planul de 
producție, raportînd 151 to
ne de cărbune în plus 
față de 
șirea nu 
prezintă 
nificativ

cărbune în 
preliminar. Depă- 
e mare, dar re- 
un moment sem- 
al efortului co

lectivului de 
rămînerile în 
planul anual, 
mari depășiri

a recupera 
urmă față de
Cele mai 
de plan sînt

realizate zi de zi în aba
tajele conduse de Nicolae 
Roșu. Ioan Popescu și An- 
done Grumăzescu, care își 

^depășesc în mod constant 
preliminarul și producti- 
vitățile planificate.
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PETRU A ritmuri intense ale
economice si socialedezvoltării

■ Motivațiile unui

act deliberat,

conștient

■ Cărbune mai

supsricar

în pag, a 3-a
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LA
ACȚIUNI CU TINERII 

CARE VOTEAZĂ 
PRIMA DATA

din 
ti-

Foto: Șt. NEMECSEK

21 noiembrie 
sporite în 

productivă, 
măsurile

MATERIALE DE 
PROPAGANDA ÎN 

SPRIJINUL CAMPANIEI 
ELECTORALE

ță social-culturală a 
nicipiului Petroșani.

Tot la Tipografia 
Deva- a ieșit de sub 
par un pliant „Valea
Jiului '— prezență de 
prestigiu pe harta jude
țului și a țării1', i

mu-

I

respective. Au

la .

Democrație autentică
fUrmare din pag 1} mea

Ziua brigadierului
t 
r

in
cu

care 
de 
in

gospodări- 
obștești. 

presupu- 
obțtesc să

în..

In intîmpinarea alegerilor de deputați 
in consiliile populare

Sub egida Secției de 
propagandă a comitetu. 
lui județean de partid au 
fost tipărite mai multe 
materiale în sprijinul 
campaniei electorale. Cea 
mai semnificativă este lu
crarea „Județul Hune
doara — Rodnice înfăp
tuiri, luminoase perspec
tive" care a fost difuzată 
și în localitățile munici
piului nostru. Bogat ilus
trată, cartea prezintă prin 
numeroase cifre și fapte 
impetuoasa dezvoltare e- 
conomico-socială a jude
țului, precum și mărețe
le perspective ale dezvol
tării șale ca urmare a 
înfăptuirii politicii parti
dului de edificare a so
cietății socialiste multi
lateral dezvoltate și î- 
naintarea țării spre co
munism.

Un capitol ■ bogat 
„Valea Jiului — o dina
mică fără precedent" 
este consacrat prezen
tării mutațiilor profunde 
petrecute în minerit, în 
întreaga economie și via-

EDIȚIE SPECIALA 
GAZETA 

CETĂȚENEASCA
Gazeta cetățenească 

din centrul orașului Lu
peni își consacră actuala 
ediție alegerilor de de- 
putațl din 21 noiembrie. 
Ediția prezintă lista can. 
didaților pentru toate cir- 
eircumscripțiile electorale, 
in două vitrine fiind expu
se chiar fotografiile u- 
nor candidați, între care 
minerii șefi de brigadă 
Constantin Popa, Mihai 
Nistor, Eroul Muncii So
cialiste Constantin Petre, 
laboranta Dora Staled și 
Constanța Stan maistru 
la I.F.A. Vîscoza și alții.

Ediția prezintă secți
ile de votare care vor 
funcționa în ziua alege
rilor, repartizarea stră
zilor pe aceste secții. De 
asemenea, gazeta se a- 
dresează alegătorilor eu 
chemarea de a întîmpina

Carnet 
electoral 
'Urmare din pag. I)

tățenii care sînt nevoiți 
să plece vremelnic din 
localitatea în care do
miciliază au datoria 
morală de a se prezen. 
ta la consiliile popu
lare de unde li se vor 
elibera adeverințe pen
tru a-și putea exercita, 
acolo unde se vor afla 
mîine, dreptul 
tuțional de 
prezentanții 
puterii și 
ției de stat, 
de alegători 
ționa acest fapt, iar la 
secțiile de votare se în
tocmesc tabele separate 
cu cetățenii care vo
tează pe baza acestor 
adeverințe.

— Ce ne puteți spu
ne despre aspectul 
tehnic al votării?
— Cea mai mare par

te dintre alegători 
(90 000 în Valea Jiului) 
cunosc latura tehnică 
a votării care este in
separabil legată de res
ponsabilitatea moral- 
politică, cetățenească, 
ce se concentrează 
acest eveniment 
ample semnificații pen
tru conținutul demo
crației noastre sopialis. 
te. După primirea bu. 
letinului de vot, alegă
torii au posibilitatea 
să-și exprime în , mod 
secret, in cabinele spe
cial amenajate în acest 
scop, opțiunea pentru 
candidații Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste. La alegerile 
de mîine, în spiritul de
mocrației, candidează, 
în mai multe circum
scripții decît la alege
rile precedente, doi și 
chiar trei oameni ai 
muncii, cunoscuți prin 
conținutul activității 
politice, economice și 
social-gospodărească. A. 
legătorii au dreptul 
constituțional de a op
ta pentru cel considerat 
că-i va reprezenta cel 
mai bine în consiliile 
populare. Subliniez că 
vor fi declarați aleși 
acei candidați care în
trunesc jumătate plus 
unu din sufragiile ex- 

I- primate.

consti- 
a alege re
in organele 
administra- 
în listele 
se va men-

alegerile din 
cu realizări 
activitatea 
de a înfăptui 
stabilit? de plenara C.C. 
al P.C.R. din 7—8 octom. 
brie a.c. pentru dezvolta
rea economico-socială 
patriei.

în unitățile economi 
ce-, instituțiile, liceele 
și grupurile școlare din 
Valea Jiului, au .avut loc 
numeroase acțiuni poli
tice și ■ cultural-educati
ve consacrate tinerilor 
care votează pentru pri
ma dată. Asemenea ac. 
țiuni au fost organizate 
în orașul Vulcan, în li
ceele din Lupeni, Petrila 
și Petroșani. în cadrul 
întîlnirilor cu tinerii ca
re votează pentru prima 
dată. al conferințelor 
U.T.C., a serilor educativ- 
distractive, activiști de
partid și ai U.T.C., lu
crători ai consiliilor popu
lare, președinți ai comi
siilor electorale au vorbit 
tinerilor despre semnifi
cația alegerilor de la 21 
noiembrie.

Vedere citadină 
cel mai dens populat 
cartier al orașului Vul
can — Corcești.

La Lupeni. numeroși 
alegători se opresc în 
fața panoului cuprin- 
zînd informații pe teme 
electorale.

loto : N. MANOLESCU

țele economiei. Or, ce poa
te să-ți asigure mai bine 
această informare decît 
dialogul permanent cu oa
menii, cu colectivul 
te-a ales în organul 
conducere ?! Eu sînt
dialog permanent cu orta
cii, mai ales cînd particip 
la activitatea colectivelor 
care pregătesc, dezbaterile 
în c.o.m. Totodată, îi in
formez și particip împreu
nă cu ei la acțiunile de 
înfăptuire a măsurilor ho- 
tărîte pentru îmbunătăți, 
rea activității ) ’ "
și creșterea producției de 
cărbune.

Pentru eonfecționera 
Maria Cristea, de la între
prinderea de tricotaje din 
Petroșani calitatea de re. 
prezentant al oamenilor

muncii în c.o.m. îi conferă 
posibilități multiple pen
tru a contribui nemijlocit 
la valorificarea superioa. 
ră a inițiativei tovarășelor 
el de muncă-

— în ședinței/ 
dezbatem și stabilim 
suri în problemele 
măi ardente ale f___
ale producției, mai ales 
celei pentru export, 
pectiv valorificarea 
ricară a materiei „...... _,
a materialelor secundare, 
respectarea normelor de 
calitate, ale cerințelor de 
protecție și igienă a mun
cii, ale ordinii și discipli-

c.o.m. 
mă- 
cele 

fabricii, 
a 

res- 
supe- 

prime,

productive nei. Toate aceste dezbateri, 
. - ■ mai ales finalizarea lor în

practică nu ar avea efect 
fără puterea de dăruire, 
responsabilitatea și iniția
tiva colectivului pe care-i 
reprezint. Or, valorifica
rea acestor inițiative este

tocmai preocuparea 
centrală, permanentă.

Deputatul Alexandru 
Flic este unul dintre acti. 
viștii obștești de frunte ai 
Vulcanului. Iată de ce și
pentru viitoarea legisla
tură figurează pe lista 
candidaților de deputați în 
circumscripția nr. 29.

— Cetățenii participă ac
tiv și direct la 
rea treburilor 
Desigur, aceasta 
ne ca activistul 
fie mereu în mijlocul lor, 
să-i informeze despre de
ciziile consiliului popular 
și să le asculte doleanțele. 
Dacă în legislatura care se 
încheie în orașul Vulcan 
s-au realizat zeci de obiec
tive gospodărești, de în
frumusețare, aceasta deno
tă tocmai creșterea conști. 
inței civice, a răspunderii 
locuitorilor pentru dezvol
tarea orașului în care mun 
cesc și trăiesc.

IJ
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O brigadă revine 
pe locul 

ce i se cuvine
(Urmare 'lin pag. It periență căpătată la 

nalta școală a mupc-l,'. 
care l-a călit de-a lungul . 
anilor, l-a învățat cum să j 
iasă învingător din în- , 
cleștarea cu greutățile, j 
Hărnicia și puterea de , 
mobilizare îi earacteri- | 
zează și pe ortacii săi. • 
Alături de el, în toate | 
aceste luni de zbucium ■ 
și muncă s-au aflat în I 
permanență cei patru j 
șefi de schimb — Sever , 
Cristea, Gheorghe Rădea- | 
nu, Aurel Jurvalea și ■ 
Gheorghe Țimofticiue, I 
cu care împarte de multi 
ani bucuriile și necazuri
le. Nici mai tinerii lor 
ortaci Dumitru Săulescu 
și Dorel Iliuț (ajutori mi
neri), Vasile Avasiloaiei,

Marin 
vagonetari 

de 
ajutori 

dezertat 
datorie cînd briga-

timp brigada a acționat 
ca un singur om.

în luna octombrie bri
gada a obținut adevăra
te recorduri, care îl de
termină pe șeful de bri
gadă să afirme, acum, nu 
numai că își va respecta 
angajamentul luat la în
ceputul anului, dar îl va 
depăși cu alte 200 tone 
de cărbune. înaintările 
zilnice în luna octombrie 
au fost în medie de 5 
metri, productivitatea 
muncii planificată depă
șită cu 16,5 la sută, iar 
producția extrasă în plus 
în aceeași lună se ridică 
la 416 tone. Rezultatele 
bune obținute în luna 
octombrie au fost ampli- Marin Dogaru și 
ficate în prima jumătate 
a lunii noiembrie, cînd 
productivitatea muncii 
planificată a fost depă
șită în medie cu aproa
pe 2 tone pe post, iar 
producția extrasă supli
mentar se ridică la peste 
250 tone de cărbune. Pro
ducția extrasă suplimen
tar în noiembrie și oc
tombrie acoperă în între, 
gime minusul cumulat în 
celelalte luni ale anului, 
și de aceea șeful de bri
gadă este convins că își 
va respecta angajamentul 
luat la începutul, anului.

Aceste fapte de muncă 
sînt explicabile, desigur, 
prin experiența șefului 
de brigadă, 22 de 
miner (din care 20 
mai la mina Dîlja),

Leaca (toți 
și cursanți ai școlii 
.calificare pentru 
mineri) nu au 
de la 
da se confrunta cu greu- j 
tățile A” Ț
vățat ceva de la cel care | * 
le-a purtat de grijă la . 
începutul carierei lor de | 
minerit, de la cel care j 
i-a învățat „abecedarul" , 
mineritului. Experiențe f 
șefului de brigadă șî a j 
celorlalți mineri, împleti- , 
tă- cu elanul tineretc al I 
mai tinerilor ortaci a j 
dus la învingerea greu- > 
tățllor cu care s-au con- I 
fruntat și au făcut din j 
această brigadă ceea ce ■ 
nu cu mult timp în ur- I 
mă mal fusese : brigadă j 
fruntașă a sectorului.

Cabana Lunca Florii a minerilor din Petrila 
găzduit miercuri o frumoasă și tradițională acțiune, 
organizată de comitetul de partid, c.o.m și comitetul 
sindicatului pe mină — Ziua brigadierului. Au parti, 
cipat șefi de formații de lucru care au încheiat rod
nic sarcinile de producție pe luna octombrie și care 
se situează și în luna noiembrie într-o vie întrecere 
ce se desfășoară sub deviza : „Țării, cit mai mult 
cărbune !

• LA VULCAN a avut 
loc ieri faza orășenească a 
concursului propagandei 
audio-vizuale, al cabinete
lor și punctelor de docu
mentare politico-ideologi. 
că. Au participat respon
sabilii cu aceste activități 

* și membri ai colectivelor 
| gazetelor de perete din u- 
I nitățile șl instituțiile ora- 
I șuluî. Concursuri de acest

gen se vor desfășura pînă 
la finele lunii, în toate 
localitățile.

O PENTRU ÎMBUNĂ
TĂȚIREA continuă a cli
matului și condițiilor de 
lucru din subteran, șefii 
sectoarelor de producție 
și investiții precum și in
ginerii din compartimen
tele de aeraj vor fi dotați 
cu fiole colorimetrice, pen
tru stabilirea gradului de 
prăfuire a locurilor de 
muncă.

T și U , fac parte din

lărgirii 
spre 

do
de la 
minieră 

cauză 
poate

se are
Și

• SE. SEMNALEAZĂ dotarea corespunzătoare a locuințe. Cele două blocuri, 
indisciplină și, în general, 
scăderea condițiilor de o- 
dihnă în unele cămine 
muncitorești. Asemenea 
semnalări au fost făcute, 
de pildă, în adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii 
întreprinderea 
Bărbăteni. lată o 
a fluctuației care 
fi înlăturată.

• LA LUPENI 
în vedere amenajarea

casei de odihnă a mineri
lor, ce va fi amplasată în frontul de lucru pentru a- 
zona _5 Sud“. Se fac de- nul 1983 și atacarea 
mersuri pentru finanțarea 
lucrărilor la acest obiectiv 
precum și pentru proiecta
rea și finanțarea 
drumului de acces 
un alt loc frecventat 
lupeneni — Brăița.

• CONSTRUCTORII din 
Vulcan au început lucrări
le la săparea fundațiilor 
pentru două noi blocuri de

lor 
înainte de termen creează 
premisele îndeplinirii în 
bune condiții a planului 
la apartamentele anului 
viitor.

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA



SIMBÂTA, 20 NOIEMBRIE 19. 3

M SlSi

0 L
ritmuri intense ale

dezvoltării economice și

în
că 

care 
zile,

‘i

u cine votează ale- 
ț gătorii noștri ? Fă- 

71 ră îndoială, cu cei 
mai buni gospodari. Pen
tru cine, și pentru ce vo
tează ? Ce semnificații 
conține votul lor, ca act 
deliberat de participare 
conștientă Ia viața cetății?" 
Tovarășul Gavrilă David, 
prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid 
Petrila, primarul acestei 
așezări muncitorești afla
tă în plină ascensiune e- 
conomică și socială ne a- 
jută să pătrundem în in
timitatea unor motivații 
politice, să întrezărim di
mensiunile acestor 
vații pentru ca în 
din urmă să aflăm 
puns la întrebările 
tre. într-adevăr, este bi
ne să întrebăm pentru 
ce votează miile de alegă
tori din această localita
te și este tot âtîț de ne
cesar să împărtășim răs
punsurile aflate, pentru 
ca și alții să cunoască 
mai bine fizionomia u- 
nei mari colectivități, ca
re mîine își va exprima 
o opțiune. Căci mîine, în 
fața urnei electorale, a- 
legătorul din Petrila își 
va îndrepta pentru o cli
pă gîndul spre un anume 
loc din acest oraș, așa 
cum fac dintr-o obișnuin
ță mai veche toți cei ce-și 
pun în gînd o dorință de 
îndeplinit. La scara între
gii colectivități, gîndu- 
liie — voturile — vor în 
suma dorința de a trăi 
mai bine, de a avea un 
oraș înfloritor, cu d i- 
tări sociale care să facă 
ro’ndria fiecărui iocui- 
to*, cu oameni harnici și 
pricepuți care, la rîndul 
lor, să facă mîndria ori
cărui primar.

entru ce votează 
petrilenii ? A de- 

• venit tot mai lim- 
pentru

tri că ei sint beneficiarii 
tuturor realizărilor ce se 
înfăptuiesc, ale tutu
ror obiectivelor care prind 
contur în perimetrul o- 
rașului". Interlocutorul 
nostru recurge la enu
merarea principalelor 
preocupări care sint deja 
înscrise pe agenda de 
lucru a organului local 
al puterii de stat pentru 
următoarea legislatură : 
„Programul de locuințe 
cuprinde în jur de 500 de 
apartamente care vor fi 
construite cu prioritate 
pentru forța de muncă 
direct productivă din mi-
uHHUuumutuiuuwmmmutmmtMHnmnnutwm*

s

lor sportive cu un nou 
ștrand, amplasat lingă 
fabrica de mobilă, pre
cum și cu amenajările de 
la baza noastră de agre. 
ment. După un proiect 
realizat de o instituție de 
specialitate din Timișoa
ra, in frumoasa luncă a 
Jiețului și pe albia sa, 
avem in vedere șă reali
zăm condiții de petrece
re a timpului liber care 
să atragă oameni ai mun
cii din toate localitățile 
Văii Jiului. Un debarca
der, citeva lacuri in cas
cadă, terenuri de sport, 
parcuri, chiar și o bază

moti- 
cele 
răs. 

noas- Motivațiile urnii act 
deliberat, conștient 
uHtitinuiuuuuuiiiiHiiiuiiHii/uiuuiiiHuiiuiiuHimi 

nerit. Aceste blocuri, care 
vor cuprinde și spații co
merciale Ia parter vor 
contribui la conturarea 
centrului nostru civic, un
de vor mai fi înălțate 
magazinul universal, un 
local modern al servici
ilor de poștă și telecomu
nicații și alte dotări. Vor 
mai fi realizate 
pentru creșterea 
tului în actualele 
de nefamiliști, se 
mina modernizarea arte
rei principale și a unor 
străzi adiacente, vor fi 
aduse îmbunătățiri subs
tanțiale în rețeaua de ca
nalizare. Baza materia
lă a activității cultural- 
artistice se va întări prin 
faptul că șt colectivul 
minei Lonea s-a decis să 
amenajeze elubul mun
citoresc, la nivelul ac
tualelor pretenții ale u- 
nui așezămint de ținută, 
cum a făcut colectivul 
minei Petrila. Avem ta 
vedere dezvoltarea baze.

pentru practicarea spor
turilor nautice, unități 
de alimentație publică 

toate acestea vor pu-

lucrărt 
confor- 
cămine 
va ter-

ne ta valoare condițiile 
de 
tura ni le oferă 
nerozitate în imediata a- 
propiere a orașului".

u satisfacție, pri-.
* mărul orașului Pe- 
-^trila a mai amintit 

un obiectiv de mare în
semnătate economică și 
socială : termoficarea.
In legislatura care ur
mează vor fi realizate, și 
în Petrila, lucrările pen
tru înlocuirea actualului 
agent de încălzire și fur
nizare a apei calde pe 
bază de cărbune, cu r 
gent termic de la Paro- 
șeni.

P entru ce și pentru 
cine votează petri
lenii ? Pentru 
te aceste înfăptuiri 

care vor beneficia ne
mijlocit, așa cum bene
ficiază de altfel, de tot

agrement pe care na. 
cu ge-

ceea ce s-a realizat
. anii construcției socia

liste. Se cuvine să men- 
- ționăm, în completarea 
relatărilor făcute de 
terlocutorul nostru, 
numai în legislatura 
se încheie în aceste 
în Petrila s-au construi! 
peste 500 de apartamen
te. în economia orașului 
a apărut o unitate nouă 
— fabrica de mobilă. Au 
fost executate lucrări e- 
dilitare și gospodărești în 
toate cartierele. Zestrea 
orașului s-a îmbogățit cu 
o policlinică nouă, mo
dernă și un atelier-școală. 
A început , modernizarea 
arterei principale și s-au 
făcut importante lucrări 
de amenajare a drumu
rilor de acces spre cele 
două cabane din împre
jurimi. Practic, nu pu
tem epuiza realizările u- 
nei legislaturi în cîteva 
rînduri dar ceea ce este 
esențial, după cum ne-a 
spus interlocutorul, 
că toate împlinirile 
ținute în domeniul vieții 
economice sau pe plan 
social sînț rezultatul 
muncii pline de abnega
ție a oamenilor, sînt opera 
lor. Abnegația muncito
rească a minerilor, prepa
ratorilor și celorlalți oa
meni ai muncii, priceperea 
lor profesională și dăruirea 
în muncă au făcut ca 
producția globală indus
trială a orașului să creas
că de la 800 milioane Iei 
cit s-a realizat pe an, 
la începutul legislatu
rii, Ia 1 miliard și 160 mi
lioane lei, cit se realizes, 
ză în acest an.

Fste într-adevăr, o 
creștere edificatoa- 
re care ptme în c- 
vidență capacitatea unei 

mari colectivități de a
spori mereu partea sa
de contribuție la dezvol
tarea economică și socia
lă e patriei.

este 
ob-

Tinarul colectiv al fabricii de mobilă se afirmă 
o participare crescândă la întărirea economiei 

orașului.

Cărbune mai mult, 
mai bun, produse 

calitativ superioare
utilaje de tehnicitate ridi
cată și modernizarea trans
portului minier. Sînt pre
văzute însemnate fonduri 
pentru continuarea lucră
rilor de deschidere în a- 
dîncime și asigurarea în 
acest context, a creșterii 
gradului de securitate. Pre
ocupările actuale ale co
lectivelor de la minele Lo
nea și Petrila sînt orien
tate spre a obține cu ac
tuala dotare realizări fizi
ce la nivelul cerințelm’lMtie 
acționează stăruitor pentrți 
creșterea randamentelor 
pe abataje și a productivi
tății muncii pe post, prin ' 
folosirea cu maximă efi
ciență a dotării tehnice, 
a timpului de lucru și for
ței de muncă. în prezent, 
colectivele de la Lonea și 
Petrila asigură circa 35 
la sută din producție prin 
tehnologii avansate, din 
abataje dotate cu utilaje 
pentru tăiere mecanică și 
susținere mecanizată.

înărul colectiv al 
fabricii de mobilă 
răspunde pe deplin

sarcinilor cantitative și ca. 
iitative. Cu toate acestea, 
colectivul și-a propus să 
acționeze mereu pentru 
îmbunătățirea calitativă a 
garniturilor de mobilă re
alizate. Aceste produse 
vor pătrunde tot mai mult 
în apartamentele locuito
rilor din orașul Petrila, în
deosebi ale
nou încadrați la 
derile

a secția de prepa
rare a cărbunelui din 
Petrila se desfășoa

ră ample lucrări de dez
voltare și modernizare, a 
capacității de producție. în 
anul 1983 va fi încheiată 
prima etapă a unei inves
tiții care însumează peste 
500 milioane lei, prin in
trarea în funcție a două 
linii tehnologice de prepa
rare a cărbunelui. Etapa a 
Ii-a va fi încheiată pînă 
în anul 1985 și, în final, 
va fi asigurată valorifica
rea superioară a cantități
lor de cărbune extrase de 
minerii de la Lonea și Pe
trila. Chiar și în 
anului 1983, prin 
în funcție a celor 
linii va crește

7/
pede pentru oamenii 
muncii și locuitorii noș-

Pagină realizată de
Ion MUSTAȚĂ

AUTOROSPODÂRIRE, AUTOAPROVIZIONARE
ospodarii orașului ț Petrila — practic, 

‘ " ca
la 

din 
Ș.i 

sînt 
lor 

baza de agre-

llustrația : 
Șt NEMECSEK

ț -țw Petrila — pra 
iniile de cetățeni 

re contribuie efectiv 
realizarea obiectivelor 
programul gospodăresc 
de înfrumusețare — 
stimulați de propriile 
realizări : 
ment, clubul, zonele ame
najate în cartiere, lucrări
le care au început la vi
itoarea casă a pensionari
lor, reparațiile făcute la 
ștrand și, în prezent, ame
najările de aici pentru ca 
această bază sportivă să 
capete funcționalitate și în 
sezonul de iarnă. Enume
rarea poate continua cu 
numeroase alte lucrări fă
cute de gospodarii din Lo- 
nea, sau din localitățile 
suburbane Jieț, Cimpa, 
Răscoala, care au contri
buit fie la soluționarea u- 
nor probleme gospodă
rești — amenajări sau re
parații de drumuri, poduri 
— fie la înfrumusețarea

mediului în care trăiesc și 
muncesc.

e preconizează dez-
■ voltarea și afirma- 

'■* re i in mâi mare mă
sură a industriei mici, în 
economia orașului. Prin 
secția din localitate • a 
E.G.C.L. și prin unitățile 
cooperației meșteșugărești 
vor fi asigurate prestări de 
servicii, îndeosebi în spri
jinul construcției de lo
cuințe pentru populație și 
în sprijinul gospodăriilor 
sătești. Prin asemenea ser
vicii se vor asigura, de 
pildă, materialele de cons
trucții de carieră, compo
nente de construcții meta
lice, lucrări de zidărie, zu
grăveli, vopsitorte. Orașul 
Petrila va găzdui chiar o 
unitate de „autoservice", 
căreia i-a fost stabilit de
ja. spațiul necesar.

k n lejgislatura care 
■ va începe va trebui 
*să crească conside

rabil contribuția orașului 
Petrila la fondul centrali-

zat al statului. Se va 
ționa pentru mai boîia 
losire a terenurilor și 
lorificarea lor corespun
zătoare pe de o parte prin 
dezvoltarea activității în 
domeniul creșterii anima
lelor, iar pe de altă parte, 
prin cultivarea unor can
tități sporite de produse 
legumicole și porumb.

ac- 
fo- 
va_

cursul 
intrarea 

două 
producția 

preparată pentru semicocs 
de la 15—16 la sută eît în
sumează în prezent, la 
peste 40 la sută, mareînd 
sporirea contribuției pre
paratorilor din Petrila la 
satisfacerea cerințelor in
dustriei siderurgice. în ge
neral, cu sprijinul utilaje
lor moderne, de mare se
lectivitate care vor intra 
în dotarea secției, se va 
obține îmbunătățirea para
metrilor calitativi, respec
tiv, creșterea puterii calo
rice a cărbunelui preparat.'

La cele două între
prinderi miniere va 
continua înfăptuirea 
programului de mecaniza

re și modernizare a 
fracției cărbunelui 
dotarea unor abataje

ex- 
prin

muncitorilor
întrepri n-

miniere.

în centrul celui mai mare cartier „8 Martie", complexul comercial 
noaște o afluență permanentă de cumpărători.
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Reuniunea

de la Madrid
europeana Zilele culturii 

românești la Lyon
® Intervenția

MADR1D 19 (Agerpres). 
în ședința plenară de vi
neri a reuniunii general-' 
europene de la Madrid a 
luat cuvintul șeful delega, 
ției române, ambasadorul 
Vasiie Șandru, care a pre-

șefului delegației române
zentat pe larg consideren
tele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu 
evoluția actualei situații 
internaționale, cu obiecti. 
vele care trebuie să se a- 
fle în fața forumului 
capitala Spaniei.

Vreme rea și... efecte
A'l'ENA 19 (Agerpres), 

Ploi torențiale s-au abătut 
asupra regiunii Salonicu
lui, inundînd sute de lo
cuințe și aproape 3000 de 
hectare de ’ ■ -
importante 
trate și în 
te șeptelul, 
ția Fiance

Vremea nefavorabilă s-a. 
abătut, de asemenea, asu
pra regiunii de nord-vest 
a țării, 
blmdente 
zolat mai

culturi. Pierderi 
au fost înregis- 
ceea ce priveș- 
transmite agen- 
Presse.

YAOUNDE S-AU 
LUCRĂRILE 

PARLAMEN-

PARIS 19 (Agerpres). Sub 
auspiciile ambasadei ro
mâne din Franța și ale u- 
niversității Jean Moulin 
din Lyon în acest oraș se 
desfășoară zilele culturii 
românești. In cadrul expo, 
ziției de carte, la loc de 
frunte se situează lucrări 
ale tovarășului Nicolae

Ceausescu. Sint prezentate, 
totodată, filme artistice, și 
de scurt metraj ; a fost 
deschisă o expoziție de co
voare și artizanat.

I,a teatre din Lyon și la 
lectoratele de limba și ci
vilizația română,

\
i
i
i
i $ 
i.

TUNIS

unde căderile 
de zăpadă au 
multe : sate.

★
19 (Agerpres).

a-
i*

ÎNCHEIAT
SESIUNII .... _____
TULUI, ultima din actuala 
legislatură. Printre hotă- 
rîrile cele mai importante 
ale actualei sesiuni se nu
mără adoptarea legii pri
vind instituirea controlu
lui asupra activității corn.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Așteptind un 
tren ; Unirea : Comoara 
din Lacul de argint.

LONEA : întîlnire.
ANINOAȘA ; De la 

la 5.
VULCAN — Luceafă

rul : Incident la graniță.
LUPENI — Cultural : 

Contrabandiștii din Santa 
Lucia.

UR1CANT
merge mai departe.

9

Imagini din 
nezia. ’ 
La sfîrșit de 
mină (1),
Ora 14,00 — Fotbal : 
Steaua. —- Universi
tatea Craiova

18,35 Săptămîna politică 
18,50 1001 do seri.
19.00 Telejurnal.
19,25

în 
apropierea orașului Zag- 
houan, de lingă Tunis, a 
avut loc o uriașă aluneca
re de teren pe o suprafață 
de 40 hectare, care a pri
cinuit distrugerea unor ca
se și a numer-oase livezi 
de pomi .fructiferi. Alune
carea s-a datorat 
torențiale care au căzut 
în regiune de. la, începutul , 
acestei, luni, ,., co

ce la bordul stației orbitale 
„Saliut-7".

ÎN UNIUNEA SOVIE
TICA A FOST LANSAT 
SATELITUL artificial al 
Pămintului „Cosmosul 421", 
avînd instalată la bord a- 
paratură științifică desti
nată continuării cercetă
rii spațiului cosmic ■— in
formează agenția TASS.

POTRIVIT REZULTA
TELOR RECENSAMÎNTU- 
LUI efectuat în primăvara 
acestui an, populația prin
cipatului Monaco este de 
27 063 persoane. Populația 
a sporit cu 8,13 lă sută în 

recensămîntul 
a-

vilizația română, actorul 
Tudor Gheorghe susține 
recitaluri de muzică și poe. 
zie românească.

La deschiderea Zilelor, 
cu Nurii românești a fost 
prezent ambasadorul Româ
niei în Franța, -Dumitru A- 
ninoiu.

î

}

ploilor

pârtiilor petroliere străine 
în Camerun, relatează a- 
genția TASS.

DE LA CENTRUL DE 
DIRIJARE A ZBORURI
LOR COSMICE, agenția 
TASS transmite că Anato
li Berezovoi și Valentin 
Lebedev și-au încheiat, la 
19 noiembrie, cea de-a 190-a 
zi de activitate în Cosmos. „u
Xn zilele precedente, ei au sînt înregistrați la oficiile

raport cu 
precedent, precizează 
gentia France Presse.

STATISTICILE OFI
CIALE PUBLICATE 
la Bonn arată că nu
mărul șomerilor din R.F.G. 
a ajuns la 1.9 milioane. 
Potrivit datelor reale, ca- 
re-i includ și pe cei ce nu

continuat executarea di
feritelor experimente ști
ințifice, tehnice și biologi-

de plasare, această cifră 
ăiunge la aproape trei mi
lioane.

Evoluția crizei 
guvernamentale 

din Italia
ROMA 19 (Agerpres). 

Premierul desemnat al Ita
liei, Amintore Fanfani, și-a 
încheiat vineri prima run
dă de consultări cu repre
zentanții dife.iteler forma
țiuni politice italiene, în 
încercarea de a forma un 
nc« cabinet de coaliție, 
care să pună capăt crizei 
guvernamentale. într-o de_ 
Giarație făcută presei. Fan
fani a arătat că primele 
rezultate ale convorbirilor 
râie sînt „încurajatoare", 
deoarece a găsit „un nu
cleu" de partide dispuse 
să accepte un program co
mun de guvernare.

i

Angela ■

TV

11,00 Telex.

11,10
11,35

12,00

Carnet electoral.
Viata culturală. 
Din marea carte 
patriei.
Ora de muzică..

La sfîrșit de săptă- 
mină (II). 
Te'.eenciclcpedla. ' 
Prin munca noastră 
clădim viitorul. 
Film serial : Lu
mini și umbre. E- 
pisodul 31. 
Telejurnal.
Lă sfîrșit de săptă
mână în... Australia 

. cu. Paul Rogan.
® „Mitică" de I.L. Ca- 

ragiale într-o inter, 
pretare de excepție: 
Radu Beiigan. 
Mondovision.

22,20
22,30

a memento

CORIGENTĂCORIGENȚĂ

PRIORITATE

în orice caz, nu cei 
30—40 milioane de oa
meni care mor de foame 
in fiecare an pe Terra 
sau cei 100 milioane sub. 
alimentați ; nici cei 800 
tnilibape de neștiutori de 
carte pe care îi numără 
omenirea, în vreme ce în 
lume se cheltuiesc anual 
pentru arme peste 
mi!

ricană, care a examinat 
situația a 131 de mono
poluri ale complexului 
militaro-industrial, a cons
tatat că 94 dintre ele au 
obținut 50 la sută bene
ficii nete ; 49 — peste
100 la sută ; 22 — peste 
200 la sută ; 3 — apro-

producția de armament 
și material militar a ță- 

este,rilor vest-europene 
de asemenea, fief-ul 
pitalului particular, 
bine zis, al marilor 
nopoluri, al 
transnaționale.

în industria militară

mo
limelor

650 
iavde de dolari. Sin

gurele care au de cîștigat 
de pe urma acestei com
petiții pentru noi arme, 
tot mai sofisticate și mai 
costisitoare, sînt marile 
monopoluri ale indus
triei de război Doar pen
tru acestea, cursa înar
mărilor poale fi compa
rată cu un corn al abun
denței;

Căiculele economiști- 
l;>r arată că. în S.U.A., 
rata beneficiilor este de 
8—12 la sută în ramurile 
civile ale economiei, 
vreme ce comenzile 
litare aduc beneficii 
30 pînă la 40 la sută. O 
comisie senatorială ame.

îh 
mi_ 
de

Cine cîștigă de pe urma 
cursei înarmărilor

ximativ 500 la sută. Mai 
mult, o corporație a 
„realizat" 2 000 la sută 
beneficii pe capitalul, in. 
vestit l Intr-un cuvînt, 
producția militară în
seamnă pemr.u monopo
luri un debușeu garantat.

O situație aproape i. 
demită se întîlnește și 
în Europa occidentală. 
Cea mai mare parte din

vest-germană sînt anga
jate peste 220 000 de per
soane. La rîndul ei, în 
Marea Britanie, industria 
de armament a fost con
siderabil sporită, 
rită subvențiilor 
te de stat.

Nu sînt străine 
ra militară nici 
de monopoluri petrolie
re, ca „I^oy al

datb- 
acorda-

de sfe- 
o serie

Dutch
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TELEX
între 28 noiembrie și

© FOTBAL. Excep- 
tînd întîlnirea dintre 
„Steaua" — „Universita
tea" Craiova, toate me
ciurile penultimei etape 
a turului diviziei A de 
fotbal se joacă duminică, 
21 noiembrie. . Iubitorii 
fotbalului din Vale vor 
asculta cu emoție trans
misiunea sportivă de la 
radio așteptînd vești bu
ne de pe stadionul de la 
poalele Tîmpei unde 
au „cules" de altfel și 
alte echipe puncte. Poa
te.,. Dar pînă la începe
rea transmisiei de la ra
dio pot • vedea pe „viu", 
începînd cu ora 11, la

alegere, pledurile de di
vizia C dintre 
Paroșeni — 
Deva și „Minerul" 
noasa — „Minerul" 
peni. La aceeași oră 
vechiul stadion din 
troșani are loc meciul 
din campionatul republi
can de juniori 
„Jiul" — „Gaz 
Mediaș.

® POP1CE. In 
natul municipal 
ce, sîmbătă, ora 15, 
duminică ora 8, au 
partidele dintre echipele 

. masculine „Preparatorul" 
Petrila — „Parîngul" Lo- 
nea și „Constructorul mi
nier" Petroșani — „Mine
rul" Lupeni.

■ „Minerul"
„Explorări"

Ani-
Lu-

pe 
Pe-,

dintre 
metan"

campio- 
de popi.

Și 
loc

Shell", „British Petro
leum" ș.a.

Referindu-se la sfera 
economică — permanen
tă și ramificată — cu fi
nalități militare, formată 
datorită cursei acelera- 
te a înarmărilor, rapor. 
tul secretarului general 
al O.N.U. din 1977 releva 
că s-au constituit coaliții 
puternice, dispunînd de 
resurse considerabile și 
o mare influență. care 
au un singur obiectiv : 
continua creștere a secto
rului militar, indepen
dent de nevoile reale din 
acest domeniu. Corpora
țiile fabricanților de răz. 
boi cîștigă prin cursa 
înarmărilor un capital a- 
tît economic, cît și poli
tic. în Occident s-a cău
tat să se demonstreze că 
escalada producției de 
armament reprezintă un 
profit pentru societate^ 
în ansamblul ei. Deși 
este cît se poate de clar 
cine profită de pe urma 
înarmărilor...

►

■

Tir-v-V

4 
decembrie se vor desfășu
ra la Tbilisi reuniunile 
unui turneu internațional 
de box pentru juniori. La 
acest turneu Vor’ participa 
și 4 pugiiiști din țara noas
tră i Gh. Iana (48 kg), M. 
Fînățeanu (51 kg), C. Sili- 
tră (54 kg) și Mareei Valy 
(63,500 kg).

MUNCHEN 19 (Ager
pres). La Dortmund au 
continuat întîlnirile tur
neului internațional de te
nis pe teren acoperit. Re- 
zutete tehnice: Sauer — 
Mcnamee 6—1, 6—3 ; Gul- 
likson — Panatta 6—3,6—-3; 
Teacher — Simpson 3—6, 
ti--3, 6—3 ; Gonzales — 
Martin 6—1, 6—4. în pri
mul tur a! probei de du
biu perechea liie Năstase, 
'Fiii czy a învins cu 6—3, 
6—3 pe Amrilraj, Scanlon.

Pare incredibil și to. 
tuși acesta este, adevă- 
rui; sub influența bău
turii alcoolice, au. fost 
surprinși la volan trei 
conducători auto profe
sioniști — Ioan Cornea 
(Coloana Cîmpu lui 
Neag), Grigore Mărăscu 
(A.U.T.L. Petroșani) și 
V a s i 1 e Bărbulescu 
(U.M.T.C.F. Tg. Jiu). Ce
ea ce este însă mai 
grav, într-o culpă de 
aceeași factură a căzut 
Dumitru Gireadă, care 
este... instructor al șco
lii de șoferi amatori din 
reședința noastră de 
municipiu. Cu aseme
nea „profesor" perfor
manțele elevilor săi pot 
fi apreciate doar la con. 
cursurile... bachice. Spe
răm totuși că această 
„corigență" a asului vo
lanului să se constitu
ie într-o întîmplare. 
neimitabilă.

Ca un făcut, tot trei 
conducători auto 1— Pe
tru Lai-ion, Eugen Zeno 
Nicoară din Vulcan și 
Nicolae Sima din Pe
trila — au ignorat re
gula priorității, 
deocamdată, în 
celor care ignoră legea 
și pun in pericol sigu
ranța circulației se a- 
flă conducătorii auto 
din Vulcan. Asta- nu în
seamnă că au prioritate 
decît poate la amenzi 
usturătoare și suspen
darea permisului de 
conducere.

Deci, 
topul

RALIUL
IRESPONSABILITĂȚII

VITEZOMANIE

Trei conducători auto 
— Vasiie Merlă din Pe
troșani, Petru Agache 
din Hunedoara și Florin 
Lascu din Deva — s-au 
avîntat, mai zilele tre
cute, în depășiri nere. 
gulamentare. Noroc că 
au intervenit salutar lu
crătorii de la circulație, 
altfel cine știe unde po
poseau. Cu această o- 
cazie avîntul ior, prea 
temerar, le-a fost tem
perat.

16 noiembrie, ora 22, 
o seară nefastă pentru 
studentul M. Virgil din 
Petrila. S-a făcut că nu 
observă semnalul agen
tului de circulație. Dru
mul ’ iresponsabilității a 
continuat pînă cînd în 
fața autoturismului său 
a apărut o femeie ; din 
fericire impactul s-a 
soldat doar cu un ac
cident ușor. „Curajiiljț _ 
nu l-a părăsit pe cdn- ^ 
ducătorul în culpă, 
bine zis aburii ___
olului i-au dat ghes să 
continue cursa spre 
Vulcan. Propriul sînge 
l-a dat de gol, analize
le urmind să decidă cît 
de grav este acest raliu 
al iresponsabilității.

mai 
alco-

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției z 
municipiului Petroșani

Mica publicitate'
laboratoru- 

reci Pe- 
familiei 

împlinirii 
căsătorie, 

fericire.

Colectivul 
lui de preparate 
troșani, urează 
Ilieș, cu ocazia 
a 25 de ani de 
„Multă sănătate,
și viață lungă !“. (.1417)

VÎND casă, strada Nico- 
lae Bălcescu nr, 20 
can.. Preț, convenabil. (1399)

VÎND Trabant 601
convenabil, 

după orele

Vul-

stare

de zid Pe- 
41791. (1414) 

apartament 
Aviatorilor 

zona

perfectă, preț 
telefon 44335, 
16. (1424)

VÎND garaj 
troșani, telefon

SCHIMB
două camere
36/36, cu similar 
Hermes (eventual mobilat). 
Telefon 42652. (1411)

PIERDUT act calificare 
în meseria de ajutor mi
ner, seria A — 48343/1971,

■ ■■■■■ ■ ■ ■
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Delu- 
rințiu Gheorghe, elibera
tă de I.M. Livezeni. O de
clar nulă. (1420)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jako 
Levente, eliberată de

pe numele Ștefănescu 
Gheorghe, eliberat de I.M. 
Petrila. îl declar nul. (1413)

PIERDUT legitimație de
serviciu pe numele dr. Fio- , _______ __
rescu Monica Ileana, eli- I.U.M Petroșani. O declar 
berată de Spitalul munici
pal Petroșani. O declar 
nulă. (1415)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr.

nulă. (1421)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă pe numele Grosu 
Ioan și Petreșcu Gheorghe, 

2469, eliberată de' Institu- eliberate de Institutul de 
tul de mine Petroșani, 
declar nulă. (1416)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Căpă. 
țînă Viorica, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1418)

O

PIERDUT chitanțier se
ria 652451 —-. 652500 și un 
contract elevi seria 0479461, 
eliberate de ADAS Petro
șani. Le declarăm nule.
(1419) ■ , .; declar nulă. (1425)

mine Petroșani. Le decla
răm nule' (1422)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Micuț 
Matei, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(1423)

PIERDUT legitimație bi. 
Inie tocă (periodice) tir. 
4090, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O
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