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municipal de partid
Abatajul 

al Văii Jiului.
mecanizat — realitate la toate minele din bazinul carbonifer

In spiritul sarcinilor și indicațiilor 
trasate de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al IlI-lea Congres al consiliilor popu
lare în vederea realizării neabătute a 
planului în profil teritorial, pentru ac
celerarea ritmului de dezvoltare multi
laterală a patriei, la Petroșani a avut 
loc ieri plenara de activ a Comitetului 
municipal de partid. Au participat mem
bri și membri supleanți ai comitetului 
municipal, membrii comisiei municipa
le de revizie, ai consiliului municipal de 
control muncitoresc al activității econo- ____,
mice și sociale, secretari ai comitetelor gorii de oameni ai muncii,, din bazinul 

nostru carbonifer este puternic stimulată 
de înnoirile petrecute pe aceste melea
guri, îndeosebi în epoca de aur a Româ
niei socialiste, cînd Valea Jiului â be
neficiat de importante fonduri pentru 
dezvoltarea economică, socială și edili? 
tar-urbanistică. Raportul a evidențiat, 
în acest sens, activitatea bună și rezul
tatele obținute de colectivele minelor 
Lonea și Petrila, care au raportat pe 8 
luni depășiri de 8460 tone, respectiv 
1570 tone de cărbune față de planul fi
zic. Au fost realizate, peste prevederi
le planului pe 8 luni, 318 mii tone huilă 
sortată, 18 mii tone brichete, 38 tone 
mașini și utilaje miniere, 4 475 buc. stîlpi 
hidraulici, 225 tone oțel aliat și 110 mii 
mc oxigen. Bilanțul realizărilor peste 
plan mai cuprinde confecții textile în 
valoare de 11 milioane lei, 340 tone făină 
de grîu, 5 568 mc bușteni, 1 100 hl lap-

Apelor din septem-

Comitetului mu- 
reliefat că în clima- 
creatoare ce carac-

turii și Gospodăririi 
brie 1985.
Raportul 

nicipal de partid a 
tul de efervescență
terizează întreaga activitate a poporu
lui consacrată edificării unei orînduiri 
superioare, colectivele din Valea Jiului 
acționează cu abnegație și dăruire mun
citorească, patriotică pentru a spori con
tribuția municipiului la accelerarea rit
mului de progres și înflorire a patriei. 
Munca rodnică a minerilor, energeticie- 
nilor, constructorilor și celorlalte cate-

de partid, președinți de sindicat, secre
tari ai U.T.C. și conducători din marile 
unități economice, aparatul Comitetului 
municipal de partid, al Consiliului mu
nicipal al sindicatelor și Comitetului mu
nicipal al U.T.C., deputați ai Consiliului 
popular municipal și ai Consiliului 
popular județean, de pe raza Văii 
Jiului, activiști instructori, ziariști.

Lucrările plenarei au fost deschise 
tovarășul Viorel Faur, prim-secretar 
Comitetului municipal de partid.

Plenara a dezbătut, în cadrul ordinii 
de zi, Raportul privind, activitatea des
fășurată de organele și organizațiile de 
partid pentru înfăptuirea sarcinilor și 
indicațiilor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, în cuvîntarea rostită la Con
gresul al IlI-lea al consiliilor populare, 
și a obiectivelor cuprinse în hotărîrea 
Plenarei Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvicul-

de 
al

(Continuare în pag a 2-a)

ȚÂRII Cit MAI MULT CĂRBUNE J

Cu planui pe 9 luni îndeplinit
Sectorul IV, I.M. Lonea

Raportînd 2428 tone de 
cărbune extras suplimentar 
sarcinilor de plan din lu
na în curs, colectivul sec
torului IV al minei Lonea 
— sector care, lună de lu
nă, s-a situat pe locuri 
fruntașe în întrecerea so
cialistă desfășurată în în
treprindere — și-a îndepli
nit sarcinile de plan pe 
primele 9 luni înainte de 
termen.

Sectorul se mîndrește 
cu depășirea sarcinilor de 
plan, de la începutul anu
lui, cu peste 21 000 tone 
de eărbune. Succesul a 
tost realizat pe seama creș
terii productivității muncii 
cu 614 kg de cărbune pe 
post. Mobilizarea exempla
ră, folosirea eficientă și la 
capacitate a utilajelor din 
dotare sînt două din trăsă

turile brigăzilor de mineri 
ale sectorului, al căror a- 
port a fost decisiv în ob
ținerea acestor însemnate 
realizări. Dintre acestea se 
pot aminti cele conduse de 
Anton Florea și Grigorc 
Mîndruț care — în zilele 
ce au trecut din septembrie 
— au extras peste sarcini
le de plan 1110 și, respec
tiv, 905 tone de cărbune.

Dornici să-și amplifice 
succesele de pînă acum, 
minerii sectorului sînt ho- 
tărîți să acționeze, în con
tinuare, cu stăruință pen
tru punerea în valoare de 
noi rezerve de creștere a 
productivității muncii, ba
ză sigură a unor noi depă
șiri de plan.

Sectorul III, 
I.M. Paroșeni
Constanță în muncă, rea

lizarea lună de lună a pro
ductivității muncii planifi
cate sînt caracteristici ale 
colectivului sectorului III 
al minei Paroșeni, sector 
care — prin extragerea su
plimentară în septembrie a 
1334 tone de cărbune — 
raportează, de la începutul 
anului, o producție supe
rioară sarcinilor de plan cu 
5102 tone de cărbune.

Procedînd astfel, sectorul 
III al I.M. Paroșeni se în
scrie în rîndul colectivelor 
fruntașe care raportează în
deplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan 
pe primele trei trimestre 
ale anului. (Gli. O.)

SARMIS ’85“

Tinerețea orașului. Foto :

De miine se revine la Voința întregii brigăzi

Ora oficială de iarnă
Potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stot 
190/1979, privind stabilirea orei oficiale de varâ pe 

teritoriul Republicii Socialiste România, in ultima dumini
că a lunii septembrie se revine la ora oficială a Europei 
răsăritene, adică la ora oficială de iarnă. Astfel, in 
noaptea de 28 spre 29 septembrie, simbătă spre dumi
nică, prin mutarea acelor ceasornicelor inapoi cu o oră, 
ora 1,00 a zilei de 29 septembrie devine ora zero. Ca 
urmare, ziua de duminică va fi cea mai lungă zi a anu
lui avind, de fapt, 25 de ore.

In conformitate cu prevederile aceluiași decret, pro
gramul activităților economice și sociale din țară rămine 
neschimbat, in transportul feroviar rămine în vigoare ac
tualul mers al trenurilor. Pentru trenurile internaționale, 
circulația acestora va fi corelată direct, prin grafice cu 
mersul trenurilor din țările vecine. De asemenea, rămine 

[ neschimbat orarul curselor Tarom, interne și internațio
nale.

DECI ATENȚIE ! In noaptea de simbătă spre dumi
nică ceasurile de pe intreg teritoriul țării noastre vor fi 
date inapoi cu o oră.
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A intrat în tradiția vie

ții noastre culturale ca la 
sfîrșitul fiecărei toamne să 
se desfășoare în cadrul Fes
tivalului național Cîntarea 
României și în organizarea 
Comitetului de Cultură și 
Educație Socialistă al ju
dețului Hunedoara mai 
multe acțiuni politico-edu
cative și cultural-artistice 
eșalonate pe parcursul a 
două săptămîni, sub gene
ricul „Sarmis" — aflat a- 
cum la a XVl-a ediție. în
tocmit în colaborare cu 
toți factorii educaționali la 
nivelul județului, progra
mul noi ediții „Sarmis" cu
prinde o gamă variată de 
acțiuni ce se vor desfășu
ra în toate localitățile ju
dețului, acțiuni cu 
audiență la public, 
înscriu în exigențele 
mulate de secretarul
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la Con
gresul al XIH-lea al Parti- 
Hulu' Comunist Român.

Deschiderea actualei
diții se va face la Deva, 
duminică, 29 septembrie 
a.c., cînd va avea loc pa
rada portului populai' și 
se vor înmîna în cadru 
festiv diplomele pentru 
laureații celei de-a V-a edi
ții a Festivalului național 
Cîntarea României, urmînd 
apoi un spectacol festiv la

largă 
ce se 

for- 
gene-

e-

care își vor da concursul 
unele dintre formațiile 
laureate. Din Valea Jiului 
va participa la acest Spec
tacol duetul folk Claudia 
Sponor și Cristian Manea 
de la Clubul sindicatelor 
Vulcan, care au fost lau- 
reați cu locul I în actua
la ediție a Festivalului na
țional Cîntarea României.

Și în Valea Jiului sînt 
programate mai multe ac
țiuni ce vor prilejui oame
nilor muncii de aici vizio
narea unor reprezentații a- 
le instituțiilor profesionis
te de artă din țară și din 
municipiu, festivalul fil
mului documentar „Valea 
Jiului" — și nou în aceas
tă ediție „Sarmis" — sînt 
acțiunile organizate sub 
genericul „Teatrul scurt pe 
platformele ’ industriale". 
Pe lîngă acestea, mai sînt 
acțiuni la nivelul județu
lui ca : simpozioane ști
ințifice, colocvii de istorie 
și colocvii științifice Ia ca
re își vor aduce contribuția 
și colective ale unoi' insti
tuții de cultură din Valea 
Jiului
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La începutul acestui an, 
la sectorul II al I.M. Dîl- 
ja, premieră absolută. A 
început formarea tavanu
lui de rezistență cu 
îngropate în vatră 
unul din abatajele 
tale ale sectorului,
ducerile minei și 
torului au acordat 
dit unui tînăr șef de 
gadă care dovedise în re
petate rînduri că știe să-șj 
mobilizeze ortacii pentru 
depășirea momentelor gre
le care se ivesc în. activi
tatea din subteran.

Pentru Ludovic Varga, 
noua tehnologie de lucru 
era cunoscută doar din 
auzite, de la ortacii lui

de la 
precum și din 
de exploatare, 
nu a fost ușor, 
rea unui tavan de 
tență corespunzătoar 
punea respectarea 
strictețe a tehnologiei de 
lucru. Grinzile trebuiau 
îmbinate și aliniate la 
perfecție, conform mono
grafiei de armare, iar po
di tura trebuia executată 
ireproșabil. De modul cum 
era executat tavanul de 
rezistență depindeau rea
lizările de la felia a doua.

X

Gheo’ghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a’

Prof. Cornelia STANESCU, 
președintele Comitetului 
municipal de Cultură și 

Educație Socialistă

(Continuare in pag. a 3-aj

În ziarul de azi *
• Gospodărirea materialelor, utilajelor și 

instalațiilor — obligație a tuturor întreprin
derilor miniere !

• Rubricile noastre :
— Agendă școlară
— Pe teme cetățenești
— Vă informăm
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Plenara C 
municipal

(Urmare din pag. 1)

te precum și alte produse realizate su
plimentar.

Pornind de la exigențele trasate de 
secretarul general al partidului, rapor
tul a arătat în mod critic, obiectiv că 
deși au fost obținute unele realizări bu
ne, pe ansamblul municipiului s-au în
registrat rămîneri în urmă, îndeosebi la 
extracția cărbunelui fapt ce denotă că 
nu s-a acționat în permanență și cu ma
ximă stăruință pentru valorificarea 
condițiilor create în toate unitățile pro
ductive. Datorită neajunsurilor din ac
tivitatea unor întreprinderi s-au acumu
lat restanțe însemnate față de plan la 
cărbunele brut, huila netă, huila spăla
tă pentru cocs și semicocs, oțel, utilaje 
tehnologice pentru lucrări miniere, fire 
vîscoză. Rămîneri în urmă față de pre
vederile stabilite prin plan s-au înregis
trat pe 8 luni și pe șantierele de in
vestiții industriale și sociale.

Analiza întreprinsă în raport a evi
dențiat că la originea acestor nereali- 
zări se află neajunsuri mai cu seamă din 
domeniul organizării producției și a 
muncii, gospodăririi bunurilor materiale, 
valorificării corespunzătoare a capaci
tăților existente, utilizării cu maximă e- 
ficiență a forței de muncă și timpului 
de lucru. A fost criticat faptul că unele 
unități ale C.M.V.J. au raportat la în
ceput de an o seamă de rezerve utile, 
pregătite pentru exploatare, care pe par
cursul anului nu au mai fost confirma
te, devenind o cauză a nerealizării pla
nului la extracția cărbunelui. In repetate 
rînduri, măsurile adoptate de unitățile 
miniere în cadrul programelor de dez
voltare a producției fizice, creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, încadrarea în consu
muri și reducerea cheltuielilor nu sînt 
înfăptuite deși la elaborarea lor au fost 
unanim apreciate ca oportune. Acest 
neajuns, care denotă formalism în acti
vitatea de înfăptuire a propriilor hotă- 
rîri, a fost constatat și în privința mă
surilor destinate întăririi ordinii și dis
ciplinei, îndeosebi în întrepriderile mi
nere și pe șantierele de construcții.

înlăturarea acestor neajunsuri impu
ne intensificarea preocupărilor organelor 
și organizațiilor de partid, ale consili- 

omitetului 
de partid
ilor populare și deputaților, cărora le 
revin sarcini specifice pentru îndepli
nirea planului în profil teritorial. In a- 
cest sens raportul a subliniat necesita-’ 
tea ca la nivelul organelor colective de 
conducere din întreprinderi, sub îndru
marea directă a comitetelor de partid, 
să se acționeze cu toată fermitatea pen
tru mobilizarea colectivelor la o activi
tate ritmică, superioară, să se asigure 
aplicarea fermă a mecanismului econo- 
mico-financiar, a principiilor autocon- 
ducerii, autogestiunii și autofinanțării, 
pentru îmbunătățirea simțitoare a reali
zărilor din fiecare secție, sector și for
mație de lucru.

îmbunătățirea activității din toate 
unitățile economice este impusă cu 
stringență de sarcinile majore ce vor 
sta în fața Văii Jiului, în anul și cinci
nalul următor, cînd va trebui să sporeas
că în mod substanțial contribuția mu
nicipiului nostru la întărirea bazei e- 
nergetice și de materii prime a țării. 
Concomitent cu prevederile referitoare 
la dezvoltarea și modernizarea produc
ției în toate ramurile industriale — pe 
primul loc situîndu-se mineritul — vor 
trebui să ia amploare și alte activități 
pentru transpunerea în viață a princi
piului autoaprovizionării, prin dezvolta
rea în profil teritorial a industriei mici, 
prestărilor de servicii, a sectoarelor zo
otehnic și legumicol, astfel ca resurse
le locale să contribuie în mai mare mă
sură la aprovizionarea municipiului cu 
bunuri de consum și produse agroali- 
mentare, și să asigure prestări, de ser
vicii potrivit cerințelor populației.

Pe marginea raportului, au luat cu- 
vîntul în cadrul dezbaterilor tovarășii 
Otto Abraham, Constantin Hada, Ionel 
Lazăr, Ioan Rujoi, loan Vărășeț, Dan 
Marcu, Ilie Păducel, Alexandru Todor, 
Ion Dragotă, Petru Barb.

Vorbitorii s-au referit la preocupări
le actuale și de perspectivă ale colecti
velor și unităților pe care le-au repre
zentat, consacrate înlăturării neajunsu
rilor din activitatea desfășurată, crește
rii realizărilor în acest final de an și 
cincinal, pregătirii corespunzătoare a 
activității și producției anului următor 
și cincinalului 1986—1990.

Penti'u îmbunătățirea activității în 
profil teritorial, plenara a adoptat mă
suri politico-organizatorice și tehnico- 
economice corespunzătoare.

’’■45^3

Inginera chimistă Leontina Laza împreună cu operatoarea Ana Vcrșanszky 
de Ia Laboratorul chimic al I.U.M.l*. efectuează analiza chimică pentru de
terminarea manganului într-o nouă șarjă de oțel. Eoto : Ioan BALO!

Pe teme cetățenești

Unii încarcă,
Că perimetrul fostului 

stadion de fotbal „Jiul" a 
devenit amplasament pen
tru noi construcții nu 
constituie o noutate. Că 
glia și -stratul 
vegetal al fostului sta
dion sînt deosebit de u- 
tile pentru amenajarea 
spațiilor verzi, a peluze
lor din zona noului cen
tru civic este, de aseme
nea, cît se poate 
de firesc. Fi r e s c și 
de înțeles, deși 
nici „dealurile" răsărite 
în urma excavațiilor pe 
șantierul care înalță noul 
hotel al Petroșaniului, 
nici pajiștea scormonită 
de buldozere pentru „a 
pregăti" pâmîntul vegetal 
noilor amenajări edilita
re nu au stîrnit un entu
ziasm deosebit în rîndul 
locuitorilor mici și mari 
din blocurile învecinate.

Nu au stîrnit entuzias
mul, dimpotrivă, pentru 
că suprafața neocupată 
de constructorii hotelului 
a oferit un teren deosebit 
de prielnic pentru jocuri

alții deșartă...
sportive, pentru joaca ce
lor mici. Pînă la începe
rea altor construcții putea 
oferi deci o utilitate bi
nevenită. -Aici în centrul 
urbei, în preajma unor 
spații intens locuite. Era 
un teren liber.

Dar, ceea ce depășește 
firescul și limita înțele
gerii e faptul că tocmai 
aici, unii conducători au
to de pe basculantele 
I.G.C.L. au găsit potrivit, 
să transforme acest spa
țiu încă viran, în nici 
mai mult nici mai puțin, 
decît într-o rampă de 
gunoi, de reziduuri de pe 
alte perimetre de con
strucții. Adică, dacă u- 
nii încarcă pâmîntul ve
getal, alții o tă aici 
moloz, rămăși.ele unor 
demolări etc. N-au găsit 
loc mai potrivit decît, 
aici în plin centru urba
nistic, pe pajiștea verde 
a fostului stadion, utilă 
pentru scopuri mai... o- 
menești, decît de maidan, 
sau rampă de gunoi. Oa
re cu aprobarea cui ? -

Dan STEJARU

Pășuni 
intravilane ?
Cele două noțiuni din 

titlu nu pot fi alăturate 
logic oricum ai încerca. 
Și totuși...

In ultimele zile, de cînd 
au „tunat" vitele de la 
munte, zonele verzi au 
devenit pășuni intravilane 
de... noapte. Cei care pă
zesc vitele printre blocuri, 
în Aeroport, îndeosebi, 
știu că n-au voie, altfel 
nu s-ar ascunde la adă
postul întunericului. Ba 
mai mult, un inventiv a 
proțăpit un cal sur lin
gă obeliscul de la intra
rea în municipiu, lingă 
postul de control al mi
liției — marți dimineața 
pe la ora 7 „bărbierise" 
locul.

Cum se numește aceas
tă atitudine ? Cine face 
ordine cu cei ce sfidează 
legile și munca depusă 
pentru înfrumusețare ? 
Iată două întrebări care 
așteaptă răspuns.

Construcții noi in U- 
ricani.

ț

; (Urmare din pagina I) 
| Ludovic Varga șj cei
ț 32 de ortaci ai lui au fost 
i de fapt, conștienți că tot 
I ei vor exploata tavanul 
| de rezistență la feliile
♦ următoare, de aceea nu
♦ au făcut nici o abatere 
ț de la tehnologia de lu-
♦ cru.
Ț Deși condițiile de mun- 
f că erau mai grele la ex-
♦ ploatarea primei felii, 
T cînd se forma tavanul 
ț de rezistență, brigada a 
ț reușit lună de lună să-și 
T realizeze sarcinile de plan. 
? Mai mult, productivitatea
♦ muncii realizată a fost 
t superioră sarcinilor pla- 
f nificate cu 230 kg pe 
ț post. Ca urmare a depă- 
ț șirii productivității mun- 
T cii, sarcinile de plan la 
| producția fizică de căr
ți bune pe opt luni au fost 
t depășite cu aproape 1000 
i de tone. Incepînd cu lu-
♦ na septembrie brigada a 
ț trecut la exploatarea fe

AUTODEPĂSIREA
' o

liei a Il-a. Normal, pro
ductivitatea muncii pla
nificată a crescut cu do
uă tone pe post față de 
prima felie. In prima ju
mătate a lunii, minerii 
din această brigadă au 
reușit zi de zi să-și rea
lizeze pieliminarul, să 
depășească productivita
tea planificată cu peste 
100 kg pe post, extrăgînd 
în acest fel 150 tone de 
cărbune peste plan.

„De fapt, numai în pri
ma decadă am realizat 7,2 
tone pe post, după aceea 
productivitatea muncii 
obținută a crescut la o 
medie de aproape opt 
tone pe post. Și nu ne 
declarăm mulțumiți pînă 
nu vom depăși nouă to
ne pe post" — ne spunea 
șeful de brigadă. Aceste 
cuvinte spun mult. Co
lectivul dorește să facă 
totul pentru a spori con
tinuu producția de cărbu
ne extras, pentru a se a- 
chita cu cinste de încre

derea care i-a fost acor
dată.

Tinerii Dumitru Cîm- 
peanu, Ștefan Schiopu, 
Gheorghe Morariu și Vio
rel Stan în» receptivi la 
tot ce 1 ""’n șeful de
brigadă de schimb
Ștefan Sd„ Sima Zeg-
leanu, Gheoighe Vasiles- 
cu și G'-orgel Bineață, 
dorind să devină mineri 
de nădejde care să ducă 
mai departe ștafeta mi
neritului în Valea Jiului. 
Rezultatele obținute de 
Ludovic Varga și ortacii 
lui în primul abataj fron
tal echipat cu susținere 
individuală și grinzi în
gropate în vatră au dus 
la extinderea tehnologiei 
de lucru și în alte abata
je din cadrul sectorului. 
Astăzi 90 la sută din 
producția zilnică a secto
rului este obținută din 
astfel de abataje și în 
prezent se conturează noi 
panouri care vor fi ex
ploatate -în aceleași con
diții.

Din nou... A.U.T.L. Petroșani !
Nu am fi situat în 

centrul acestor rînduri 
firma A.U.T.L.-ului din 
Petroșani. Ne-au determi
nat însă numeroasele se
sizări ale unor cititori 
din Uricani și cartierul 
Sohodol — Paroșeni. Pri
mii sînt nemulțumiți — 
și pe drept temei — de 
faptul că unele autobu
ze de pe distanța Uricani 
— Petroșani nu respectă 
stația „cap de linie" — 
încă valabilă 1 — care 
este în spatele Casei de 
cultură din Uricani. Ei 
pleacă (cu autobuzul gol!) 
de lîngă blocul turn în 
timp ce călătorii așteap
tă în ’stația din spatele 
Casei de cultură...

Un alt grup de cititori 
din cartierul Sohodol — 
Paroșeni sesizează un 
lucru asemănător: de 
cînd a fost finalizată be- 
tonarea variantei vechi 
a drumului de intrare în 
Lupeni, unii șoferi de la 
A.U.T.L. și-au ales de 

la sine putere această 
variantă. In acest caz că
lătorii încearcă să ghi
cească (nu în cafea, de
sigur!): oare ce șofer vi
ne ? Cel care preferă 
drumul vechi sau cel ca
re preferă drumul nou ?

Considerăm că cei ce 
răspund de bunul mers 
al lucrurilor la A.U.T.L. 
trebuie să facă ordine în 
acest sens și să informe
ze (eventual prin presă) 
cititorii, care sînt de fapt 
și beneficiarii acestor 
servicii.

Și, în fine, un alt as
pect : joi, 26 septembrie 
a.c., în jurul orei l£,20, 
șoferul autobuzului ' Pe
troșani — Lonea nu a 
luat-o pe alt drum. Nu, 
el a luat-o pe drumul o- 
bișnuit. Numai că în sta
ția din Piața Victoriei 
(spre Petrila) nu a oprit, 
deși mai avea locuri. Cam 
multe nereguli cu unii 
șoferi de la A.U.T.L. !

Alexandru TĂTAR

| EXPOZIȚIE. Muzeul Mi- 
Ineritului găzduiește, în 

cadrul manifestărilor dedi-
■ cate „Săptămînii Crucii Ro- 
! șii“, o expoziție de meda- 
I Iii comemorative. Expune 
• loan Velica, membru al 
I Secțiunii I Petroșani a So- 
• cietății Numismatice Ro

mâne. Programul de vizita
re: zilnic între orele 10—

I 18. (I.B.)

REALIZĂRI. Unitățile 44 
(auto-moto), 9 (instalații 
sanitare), 19 (instalații e- 
lectrice), 66 (croitorie) ale 
Cooperativei „Unirea" Pe
troșani au depășit, la zi, 
sarcinile de plan la pro
ducția marfă între 39 și 70 
la sută. (S.B.)

PREZENTARE. Astăzi, la 
ora 14, la întreprinderea 
de Tricotaje Petroșani, va 
avea loc, în organizarea 
Casei de cultură a sindi
catelor din localitate, pre

zentarea volumului de pro
ză „Ranița grea a iubirii", 
de Vasile Băran. (S.B.)

REZERVOR DE APA. 
Harnicii constructori ai 
Brigăzii nr. 20 Petrila, con
duși de maiștrii principali 
Valentin Chira și Ilie Ca- 
tilina, au atacat cu succes 
lucrările la noul rezervor 
de apă potabilă din Dără- 
nești. (D.B.)

IN ZILELE de 26 și 27 
septembrie, în organizarea 
comitetelor de sindicat și 

U.T.C., la mina Petrila, au 
avut loc acțiuni privind 
formele și metodele folosite 
pentru creșterea responsa
bilității membrilor de sin
dicat și a tinerilor privind 
păstrarea ordinii, discipli
nei și avutului obștesc din 
căminul de nefamiliști.
(Gh. S.)

IN VULCAN, pe margi
nea șoselei principale, cîți- 
va zeci de metri mai sus 
de Casa pionierilor, cinci 
TH-uri — căzute, probabil, 

dintr-o mașină — a ♦ 'aptă 
să fie recuperate. Cine le 
simte lipsa ? (Gh. O.)

A VENIT TOAMNA, nu 
peste mult timp îi va ur
ma iarna, dar gropile de 
pe șoseaua dinspre Aninoa- 
sa (cele de pe și de lîn
gă podul de peste Jiu) nu 
s-a îngrijit nimeni să le 
astupe. Cum mai este însă 
ceva timp pînă în ceasul 
al doisprezecelea, poate, 
poate, se va încumeta ci

neva să facă și treaba a- I 
ceasta. (Gh. O.)

AU ÎNCEPUT lucrările | 
la blocul 111 din noul car- ■ 
tier Republicii, care va I 
îmbogăți zestrea locativă a I 
orașului Petrila cu încă 52 
apartamente. (D.B.)

Rubrică realizată de
Gh. OLTEANU ■ 

râinfomăm I
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Agendă
Invățămintul politic 

U.T.C. Odată cu deschi
derea anului școlar a în
ceput și un nou an de 
studiu în învățămîntul 
politic U.T.C.. In în
treprinderile, instituțiile 
și liceele din Valea Jiu
lui sînt cuprinși în a- 
ceastă formă de perfec
ționare politico-ideologi- 
că peste 29 000 de tineri 
organizați în 630 de 
cercuri. In această lună 
este dezbătută tema „Tî- 
năra generație în Epoca 
Nieclae Ceaușescu", iar 
în următoarele două luni 
se vor studia alte teme 
care sintetizează contri
buțiile creatoare ale ță
rii noastre la viața poli
tică internațională: „Anul 
Internațional al Tinere
tului — strălucită iniția
tivă a României socialis
te, consacrată afirmării 
tinerei generații de pretu
tindeni și sporirii parti
cipării ei la modelarea 
conceptului de pace și 
progres" (octombrie), 
„înarmarea tinerilor cu 
teoria luptei revoluționa
re, pregătirea pentru mun-

E X C U

In perioada 27—29 
i septembrie, 32 de tineri
i de la C.C.S.M. vor e-
i fectua o excursie temati-
j că pe ruta Petroșani —
i Caransebeș — Drobeta
■ Turnu-Severin — Motru

școlară
3

că și viață — obiectiv 
permanent al activității 
politico-ideologice de 
partid și a organizației 
revoluționare de tineret".

Muncă patriotică. Ca 
în fiecare toamnă, elevii 
din licee participă cu 
hărnicie la pregătirea 
produselor grădinilor și 
ogoarelor pentru însilo- 
zare în depozitele 
C.P.V.I.L.F. Această ac
țiune importantă a în
ceput din săptămîna tre
cută, cu participarea e- 
levilor de la Liceul e- 
conomic și de drept ad
ministrativ din Petroșani. 
In fiecare zi peste 500 de 
elevi ai acestui liceu se 
află la depozitul din Is- 
croni al C.P.V.I.L.F. un
de sînt sortați cartofii 
pentru însilozare. Numai 
într-o singură zi, joi, au 
fost sortate 400 tone de 
cartofi. Această acțiune 
se va desfășura pînă la 
31 octombrie urmînd să 
mai participe elevii de la 
Liceul industrial Petro
șani, Liceul de materna- 
tică-fizică și Liceul indus
trial Pctrila. (T. S.)

r s i e
— Tg. Jiu — Petroșani, i 
Alți 40 de tineri, de la i 
Preparația Coroești, vor f 
petrece sfîrșitul acestei i 
săptămîni la Băile Fe- î 
lix. Toți beneficiază de ; 
serviciiie B.T.T.-ului I 
din Petroșani. (G.B.)

E toamnă iar !
Pe dealuri e-mpletire de culori 
și-s briie pe-orizont din foc și jar; 
peren de-aș fi, de mii și mii de ori 
aș retrăi această toamnă iar !

Sînt fructe dulci — privirea să-ți-o scalzi 
in pasta lor de ambră sau nectar 
in toamnă pomii parcă sint mai calzi 
și-n vie mustul bate-n soare iar.

Răcoarea sg. retrage pină-n munți, 
să iasă noaptea ielele-n poteci ; 
sint pete albe cit mai sus, pe frunți 
și săbii aspre inghețate-n teci.

Ah, ce-aș ieși in noapte, pe poteci... 
peren de-aș fi din jar și foc și har 
aș incâlzi atitea clipe reci...
și-aș retrăi această toamnă iar 1

IOAN DAN BĂLAN

Să nu uităm spatiile verii...
Odată cu venirea, 

de altfel așteptată, a zî- 
nei melopeelor, TOAM
NA, spațiile verzi au 
fost acoperite cu rugi
niul atît de original al 
frunzelor verii ce a tre
cut. Totuși chiar dacă 
acestea își au pitorescul 
lor, explicabil de altfel, 
nu trebuie să acopere 
acest ultim mesaj al 
verii care ne-a părăsit, 
spațiile verzi. De aceea, 
toți oamenii care au sim
țul frumosului și cel 
gospodăresc „în sînge", 
au ieșit la o amplă ac
țiune de înlăturare a
acestor confetii ale
toamnei, astfel îneît să 
ne putem bucura de i-
maginea imaculată a
parcurilor, scuarurilor 

j și, în general, a tot 
ceea ce ne-a dăruit na
tura pentru o ambianță 
plăcută.

Premieră
Astăzi, în premieră pe 

scena Teatrului de Stat 
„Valea Jiului" din Petro
șani, „Clopotele" de Ghe- 
nadi Mamlin. Regia este

„SARMIS ’85“
(Urmare diD pag. I)

Printre cei consec
venți în buna gospodă
rire se numără și lu
ci ătorii Oficiului Mu
nicipal P.T.T.R. Petro
șani care, dînd dovada 
unei inventivități aparte, 
au făcut ca parcul din 
jurul instituției în care 
lucrează să strălucească 
de curățenie. Iată că a- 
cești mesageri ai distan
țelor care ne facilitează 
în atîtea rînduri legă
tura cu depărtările, au 
găsit prilejul de a fi u- 
tili și ambianței orașu
lui în care domiciliază 
și în care își desfășoa
ră activitatea de zi cu 
zi. Astfel factori, tele
foniste sau oficiante 
și-au adus modesta lor 
contribuție la desăvîrși- 
rea cadrului estetic al 
orașului.

Mircea ANDRAȘ

In cadrul zilelor institu
țiilor profesioniste de spec
tacole vom avea oaspeți în 
Irealitățile din Valea Jiu
lui Teatrul Național „Ion 
Luca Caragiale" din Bucu
rești cu piesa „Poveste din 
Hollywood" de Nil Simon, 
Teatrul Liric din Craiova 
cu piesa „Uite tata,„nu e 
tata" de Florin Comișel și 
George Mihalache și spec
tacolele Teatrului „Constan
tin Nottara" din București 
cu piesa: „Martorii sînt de 
față" de Virgil Stoenescu. 
Acestora li se adaugă spec
tacolele Teatrului de stat 
„Valea Jiului", cu recenta 
premieră „Omul cu mîr- 
țoaga" de G. Ciprian.

De importanță aparte 
vor fi acțiunile organizate 
sub genericul „Teatrul 
scurt pe platformele in
dustriale", prin care se in
tenționează ca tot ceea ce 
se face să fie mai aproa
pe de viața oamenilor mun
cii, a beneficiarilor de fapt 
și de drept ai actului ar
tistic. Astfel, în ziua de 
7 octombrie, oamenii mun
cii dc la întreprinderile 
miniere din Valea Jiului 
se vor întîlni cu formațiile 
de teatru folcloric ale că
minelor culturale din Pane 
și Brotuna, cu cea de tea
tru scurt din Rapoltu Ma

teatrală
semnată de Marcel Șoma, 
iar scenografia de Aurel 
Florea. Interpreți — Teo
dor Marinescu și Pauli
na Codreanu. (I.M.) 

re și cu recitalul de poe
zie patriotică și revolu
ționară al Casei de cultu
ră din Deva.

In cadrul „Toamnei mu
zicale hunedorene" — și la 
Petroșani va avea loc, în 
ziua de 12 octombrie, un 
spectacol al orchertrei de 
cameră a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" din 
București, spec^a^ci <e be
neficiază și de aportul aore- 
ciatului duet de muzică 
cultă — Adina și Ilorațiu 
Alexandrescu din Valea 
Jiului.

In cadrul ediției a XV-a 
a Festivalului filmului do
cumentar „Valea Jiului" 
vor avea Ioc prezentări de 
filme pe teme de educație 
politică, științifice, de pro
tecție a muncii etc, precum 
și întîlniri ale publicului 
cu realizatori ai filmelor.

Comitetul de Cultură și 
Educație Socialistă al mu
nicipiului, împreună cu 
comitetele orășenești de 
cultură și cu ceilalți fac
tori educațional., își vor 
concentra eforturile pen
tru ca și în cadrul actua- 
lei ediții a „Sarmis“-u’vi, 
potențialul cultural-artistic 
al Văii Jiului să se afir
me pe plan superior și 
să-și aducă o contribuție 
sporită Ia educarea oame
nilor muncii.

FO T OCRITICĂ Gospodărirea materialelor, a utilajelor și instalațiilor

PE ADRESA

I.M. Aninoasa

obligație a tuturor întreprinderilor miniere!
Continuăm seria raidu

rilor noastre prin incin
tele întreprinderilor mi
niere din Valea Jiului, 
poposind de astă dată 
la Aninoasa. După cîțiva 
pași prin incintă ne-am 
convins că gazda dorită 
— ne referim la spiritul 
gospodăresc — nu va fi 
găsită „acasă" aici la 
mina Aninoasa !

O dezordine 
totală, fier vechi 
amestecat cu materiale

noi sosite pe adresa mi
nei ne fac să punem o 
întrebare firească: ce au 
făcut gospodarii minei A- 
ninoasa pentru a aștepta 
în liniște venirea sezonu
lui rece ? Ploile de 
toamnă bat la ușă, după 
ele alaiul ninsorilor de 
iarnă nu vor întîrzia, dar 
la mina Aninoasa utilaje
le și instalațiile, mate

rialele și fierul vechi lan
sează în continuare 
S.O.S.-uri disperate in 
căutarea unui gospodar...

Un mod original, de a avea grijă... de propria gospodărie.

Fotoanchetă realizată 
de

Al. TATAR

Astfel stivuită plasa metalică este foarte bine! 
Numai că în întreaga incintă greu mai găsești o 
altă dovadă că gospodarii minei și-ar fi pus în prac
tică dorința de a amenaja utilajele și instalațiile 
aflate în dotarea unității.

Tuburi de aeraj noi, deformate și distruse îna
inte de a fi utilizate, armături, bride, suporți de 
role, fier vechi și lemn nou — totul într-un „ghiveci" 
greu de descurcat. Veniți să îl vedeți la... mina A- 
ninoasa 1

O nouă imagine care prin... bunăvoința aparatu
lui de fotografiat ne scutește de efortul unor alte co
mentarii... gospodărești.
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceausescu 

șî președintele Partidului 
Politic Radical din Olanda

HAGA 27 (Agerpres).
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, au fost 
transmise președintelui 

, Partidului Politic Radical
Clin Olanda, Vim de Boer, 
conducerii acestui partid 
lin cald mesaj de salut și 
cele mai bune urări de 
succes în activitatea pe 

h care o desfășoară pentru 
^prosperitatea poporului o- 
[ landez.

Președintele Partidului 
iPolitic Radical a mulțu- 

. «nit călduros pentru mesaj 
$i a rugat să se . transmită 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial 
Și sincerele sale urări de

BIROUL POLITIC al 
C.C. al P.C.U.S. a dezbă
tut proiectul Programului 
P.C.U.S. în noua redacta
re, care se pregătește po
trivit hotărîrii Congresu- 

• tui al XXVI-lea al parti- 
: dului, relatează agenția 

TASS. Au fost discutate, 
! de asemenea, propunerile 
■ privind modificările în Sta

tutul P.C.U.S. și proiectul 
Direcțiilor principale ale 
dezvoltării economice și 
sociale a U.R.S.S. pe anii 
<986—1990 și în perioada 
pînă în anul 2000.

Cele trei documente vor 
' supuse dezbaterii plena- 
>eei C.C. al P.C.U.S.

LA SOFIA s-au înche
iat lucrările celei de a 
VI-a sesiuni a Adunării ge
nerale a Organizației Mon
diale a Turismului, la ca
re au participat delegații 
din cele 107 state membre 
ale organizației. Delegația 
română a fost condusă de 
Ion Stănesc-u, ministrul tu
rismului.

DEPUTĂȚII social-de- 
mocrați din Nurnberg in 
parlamentul regional al 
landului Bavaria au cerut 
ministrului de interne al 
guvernului de land să in
terzică întîlnirea anuală a 
foștilor membri ai unei 
divizii S.S., ce este plani
ficată să se desfășoare la 
sfîrșitul acestei săptămîni 
in localitatea Windsheim. 
Interzicerea reuniunii foș
tilor S.S.-iști a fost cerută 
și de Uniunea persoanelor 
persecutate de naziști.

Aflîndu-se în turneu eu 
Teatrul de păpuși din 
Alba Iulia, conducătorul 
auto Alexandru Seusan, 
deș.’ posedă permis de 
conducere din 1951, s-a 
lăsat antrenat în discuții 
cu „păpușile" aflate în 
autobuzul pe care îl con
ducea (31—AB—704). Cu 
gîndul la păpuși, a intrat 
într-o depășire riscantă 
fiind pe punctul de a 
produce un grav accident 
de circulație.

Pînă la urmă totul s-a 
terminat cu bine, conducă
torului auto însă i-a fost 
reținut permisul de con- 

sănătate și fericire, de noi 
succese în bogata activita
te pe care o desfășoară în 
conducerea poporului ro
mân pe calea progresului 
economic și social, a fău
ririi noii societăți.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul con
vorbirilor care s-au des
fășurat la Haga între pre
ședintele Partidului Po
litic Radical, Vim de Boer, 
și tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., conducăto
rul delegației partidului 
nostru, care efectuează o 
vizită în Olanda.

Convorbiri sovieto-chineze
NAȚIUNILE UNITE 27 

(Agerpres). La New York 
a avut loc o întilnire între 
Eduard Șevardnadze, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Wu Xueqian, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.C., con
silier de - stat și ministrul 
afacerilor externe al R.P. 
Chineze, informează agen
țiile TASS și China Nouă. 
Cu acest prilej, s-a efectuat 
un schimb de informații în

SEISM

Un puternic-seism, a- 
vînd magnitudinea de 7,5 
grade pe scara Richter a 
fost înregistrat joi în zo
na de sud a Pacificului. 
Epicentrul său a fost lo
calizat la aproximativ 800 
km Nord-Est de orașul 
neozeelandez Wellington.

Potrivit primelor in
formații, citate de agen
țiile U.P.I. și - France 
Presse, seismul nu a pro
vocat victime sau pagu
be materiale însemnate, 
dată fiind distanța epi
centrului de zonele popu
late. De asemenea, el nu 
a determinat nici apari
ția temutelor „tsunami", 
valurile seismice care, în
deobște, afectează grav 
localnicii și așezările lor 
din regiunile de coastă.

SURPRIZA

Circulînd pe ploaie pe 
o serpentină cu profil di
ficil, un locuitor al ora
șului Narîn (Kirkizia so
vietică), T. Mambetov, a

ducere în vederea sus
pendării pe o perioadă 
de 1—3 luni. Tot pentru 
o depășire riscantă i-a 
fos1- reținut permisul de 
conducere și lui Mihail 
Băluți, care circula cu 
motoreta HD—8—847 prin 
orașul Petrila,

LEGEA-I ASPRA,
dar dreapta

Majoritatea conducăto
rilor auto participant la 
traficul rutier se compor
tă civilizat, respectîn- 
du-și partenerii de drum. 
Din păcate mai sînt unii 
conducători auto care sfi
dează regulamentul de 
circulație și se urcă la 
volanul autovehiculelor 
sub influența băuturilor 
alcoolice fără să se gîn- 

Ședința Prezidiului 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). 

La Moscova a avut loc, vi
neri, ședința Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Președintele Pre
zidiului, Andrei Gromîko, 
a dat citire scrisorii adre
sate Comitetului Central al 
P.C.U.S. de Nikolai Tiho
nov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
prin care acesta cere să 
fie pensionat, ca urmare a 
stării sănătății sale. Prezi
diul a satisfăcut cererea.

La propunerea lui Mi
hail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
făcută din însărcinarea Bi
roului Politic al C.C., Pre
zidiul a hotărît numirea 
lui Nikolai Rîjkov în func
ția de președinte al Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

legătură cu edificarea so
cietății socialiste în cele 
două țări. De ambele părți 
a fost exprimată satisfac
ția față de evoluția poziti
vă a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R.P. Chineză 
pe plan economic, comer
cial, tehnico-științific, cul
tural și în alte domenii. 
Cele două părți s-au pro
nunțat în favoarea extinde
rii în continuare a legătu
rilor bilaterale pe multi
ple planuri, inclusiv în ce 
privește continuarea dialo
gului politic.

FAPTUL DIVERS

pierdut controlul volanu
lui autoturismului său 
„Moskvici" și a început 
să se rostogolească cu el. 
De emoție, el a leșinat 
și nu a putut vedea, ast
fel, că „Moskviciul" a 
căzut la una din cotituri 
exact pe roți pe platfor
ma unui autocamion care 
circula- pe șosea. Reve- 
nindu-și, Mambetov a 
constatat cu surprindere 
că nu ă pățit nimic, iar 
mașina lui este și ea în
treagă.

IN CARNE ȘI OASE

Cetățeanul american 
George Balnksten, din 
Chicago, a reușit să con
vingă,- zilele trecute, ser
viciile de asigurări socia
le din localitate că nu 
este... mort. Blanksten 
descoperise că a murit 

dească la ce pericol se 
expun ei și ceilalți 
participanți la trafi
cul rutier. Astfel, în a- 
ceastă săptămînă au fost 
găsiți de către agenții de 
circulație, conducătorul 
auto loan Stețan (31—HD 
—78871 și rutieristul Va- 
sile Bălașe (41—I1D— 
3688). Acum vor suporta 
rigorile legii...

RECOMANDĂRI

• Acum cînd străzile 
sînt pline de copii și e- 
levi, conducătorii auto 
‘rebuie să reducă viteza 
în apropierea trecerilor de 
pietoni și să acorde prio
ritate de trecere acestora.

• De asemenea, în ora
șe, localități, trebuie să 
adopte o manieră de con
ducere preventivă, să res-

Ședința 
Comitetului 

Executiv 
al C.A.E.R.

In zilele de 24—26 sep
tembrie 1985, la Moscova a 
avut loc ședința a 116-a a 
Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, la care au 
participat reprezentanții 
țărilor în Comitetul Exe
cutiv, vicepreședinți ai 
Consiliilor de Miniștri.

Lucrările ședinței au fost 
conduse de reprezentantul 
Republicii Socialiste Româ
nia în C.A.E.R., tovarășul 
loan Totu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, care în
deplinește funcția de pre
ședinte al Comitetului E- 
xecutiv al C.A.E.R.

Ținînd seama de pre
vederile Consfătuirii econo
mice la nivel înalt a țări
lor membre ale C.A.E.R., 
reprezentanții țărilor în 
Comitetul Executiv au e- 
xaminat stadiul, posibilită
țile și perspectivele dezvol
tării legăturilor directe de 
cooperare dintre organiza
țiile economice și tehnico- 
științifice ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. (Agerpres)

• IN SALA societății aus
triece de muzică din Vie- 
na a avut loc o seară E- 
nescu prilejuită de come
morarea a 30 de anj de 
la moartea marelui com
pozitor român.

(pentru aceste servicii) în 
august 1984, cînd a soli
citat rambursarea unor 
cheltuieli medicale. Atunci 
i s-a comunicat că plata 
este imposibilă, întrucît 
prestatarul a decedat. 
Convins... de contrariu, 
Blanksten a adresat lu
nar cîte o cerere, dar ar
gumentul convingător 
pentru funcționarii de la 
asigurările sociale a fost 
doar prezența sa, în carne 
și oase, la ghișeu.

100 DE ANI DE LA 
NUNTĂ

Recent, în satul cauca
zian Iansak, situat la al
titudinea de 2 500 metri 
deasupra nivelului mării, 
soții Ilias Djafarov, în 
vîrstă de 119 ani, și so
lia sa Hatînd, 115 ani, au 
sărbătorit împlinirea a 
100 de ani de la data că
sătoriei.

După cum relatează a- 
genția TASS, la sărbă
toare au fost prezenți 
mulți dintre cei 200 de 
urmași ai fericiților soți.

pecte viteza legală pen- ; 
tru evitarea oricărui pe- i 
ricol.

• Conducătorii auto să 
verifice starea tehnică a 
autoturismului, sistemul 
de spălare a parbrizului 
și pe cel de climatizare 
ă habitaclului.

☆
Duminică. 29 septem

brie, au drept de circu
lație autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sut număr CU j 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani 

<TOP{| i

FILME
; PETROȘANI — 7 No- 
j iembrie: Rocky II ; Uni- 
i rea : Kramer contra Kra- 
j mer ; Parîngul : Acasă.
i LONEA: Adela.
! ANINOASA : Cireșarii. 
î VULCAN — Luceafărul: 
î Provocarea dragonului.
Ș LUPENI — Cultural : 
! Ciuleandra.

URICANI: Acordați cir- 
i cumstanțe atenuante.
: N.R. Eventualele modi-
j ficări intervenite în pro

La Petrila

Intrarea în funcțiune 
a centralei telefonice 

automate urbane
La data de 30 septembrie 1985, 'în locali

tatea Petrila se va da în funcțiune centrala 
telefonică automată urbană, conectată la re
țeaua telefonică interurbană automată.

In această centrală vor fi conectați și a- 
bonații din Lonea.

Prefixul localității este 4)57. Informații 
interurbane 60515.

Numerele de apel ale posturilor telefoni
ce instalate la abonați și conectate în această 
centrală sînt formate din 5 cifre începînd cu 
cifrele 50..., în cazul abonaților pe linie indi
viduală și cu 55... în cazul abonaților pe linie 
comună (cuplați).

Abonații la serviciul telefonic din orașul 
Petrila pot obține legătura cu abonații tele
fonici din localitățile conectate la rețeaua te
lefonică interurbană automată formînd la 
discul aparatului prefixul localității urmat de 
numărul de apel al postului chemat cu excep
ția celor din localitățile Petroșani, Vulcan, 
Lupeni, pentru care se formează direct numă
rul de apel al postului telefonie'fără a mai 
forma prefixul.

Pentru obținerea legăturii telefonice din 
localitățile conectate la rețeaua telefonică in
terurbană automată, cu un abonat din locali
tatea Petrila se formează prefixul 957 urmat 
de numărul abonatului chemat 50..., cu ex
cepția celor din localitățile Petroșani, Lupeni, 
Vulcan, care formează direct numărul de- a- 
pel al abonatului chemat fără a forma prefi
xul.

întreprinderea comercială 
de Stat Mixtă Vulcan
încadrează direct sau prin transfer

— UN TIMPLAR

încadrarea conform Legii 57/1974.

Mica publicitate
COLECTIVUL filialei 

Petroșani a Băncii Națio
nale adresează colegului 
Niedermayer Martin calde 
felicitări cu prilejul pen
sionării, dorindu-i sănătate 
deplină și multe bucurii, 
alături de toți cei dragi. 
„La mulți ani" ! (2024)

CU OCAZIA ieșirii la 
pensie, colectivul Sucursa
lei l.C.R.A. Petroșani,. u- 
rează colegei lor Colda E- 
lena, multă sănătate, via
ță lungă și „La multi ani!" 
(2035)

IN DATA de 3 octom
brie 1985, ora 16, va avea 
loc vînzarea prin licitație 
a ■ imobilului din strada 
Transilvaniei, nr. 65, Pe-

ANUNȚ

COLECTIVELE secției chirurgie și al blocului 
operator sînt alături de familia Boko Eleonora în 
greaua încercare prin pierderea soțului

BOKtt ȘTEFAN
Sincere condoleanțe.

gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu- 
nedoa; t.

TV.
13,00 Telex. 13,05 La r 

sfîrșit de săptămînă. (c.) ș 
14,40 Septembrie — cro- ■ 
nica evenimentelor poli- ; 
tice. 19,00 Telejurnal, i 
19,20 Actualitatea în eco- i 
nomie. 19,30 Teleenciclo- 
pedia. 19,50 Agenda Festi
valului Internațional 
„George Enescu". Ediția 
a X-a. (c.) 20,00 Film ar
tistic: „Singura șansă" 
(c). 22,00 Telejurnal. 22,10 
Mondovision.

troșani, compus din dout 
camere și hol. Licitația în 
cepe de la suma de 41 50( 
lei. (2030)

PIERDUT legitimație d< 
serviciu pe numele Costoil 
Maria, eliberată de T.U.M 
Petroșani. O declar nulă 
(20251

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gloni 
•Florentin, eliberată de 
I.I.R.U.C. București. O de
clar nulă. <2026)

PIERDUT legitimație, de 
serviciu și control N.T.S. 
pe numele Kapros Iul iu, 
eliberate de I.C.P.M.C Pe
troșani. Le declar nule. 
(2031)

DE FAMILIE
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