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• Brigada condusă de minerul Toma Gheorghe este cunoscută la mina Lupeni pentru lucrările de investiții pe care le execută. In foto brigadierul cu fratele său, Vasile, component al aceleiași brigăzi. Foto: Gh. OLTEANU
Rezultatele obținute obligă minerii Văii Jiului la

0 mobilizare exemplară pentru
îndeplinirea prevederilor trimestriale

■ 61 200 TONE DE CĂRBUNE au extras peste prevederile, la zi, 
ale trimestrului I minerii de la Vulcan, Paroșeni, Lupeni, Bărbăteni și 
cariera Cîmpu lui Neag.

■ 27 274 TONE DE CĂRBUNE COCSIFICABIL au obținut de Ia 
începutul anului peste plan minerii de la Lupeni, cea mai mare can
titate de cărbune extrasă suplimentar în Valea Jiului în perioada 
amintită.
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Cea mai rodnică etapă

+ 3 500 tone de cărbune extrase suplimentar în această lună la zi raportau minerii de la Paroșeni care se situează în fruntea întrecerii pe bazin în luna martie prin cantitatea de cărbune extrasă peste Plan.
+ Procentual, cele mai bune rezultate^ le înregistrează colectivul carierei Cîmpu lui Neag cu 113,5 la sută, de îndeplinire a sarcinilor de zi pe luna martie.

I.M. Vulcanprocent plan la I.M. Paroșeni
Deși rezultatele obți- vele de oameni ai mun_ nute de minerii Văii Jiului în cele două decade trecute din această lună sînt net superioare realizărilor din aceeași perioadă ale lunilor trecute în ceea ce privește numărul unităților cu sarcinile de plan reali- lă a prevederilorzate și depășite și can titatea totală de cărbu- La majoritatea între- ne extras, pentru colecti-

cii din toate ’ întreprinderile mirtiere, cele zece zile care au mai rămas din acest prim trimestru al anului trebuie să constituie o perioadă de mobilizare exemplară pentru realizarea integra- deplan trimestriale.prinderilor miniere a_

există.ceste posibilitățiEle au fost evidențiate chiar de la începutul a- nului de către conducători; întreprinderilor miniere, afirmațiile de a- tunci fiind însă uneori infirmate de rezultatele obținute pină acum. Nu vom insista asupra lor
iContmuare in pag. a 2-a,

la ordinea zilei pe magistrala termoficăriificare lucrează circa 300 de oameni, fapt care ne-a permis să eșalonăm forța de muncă pe întregul traseu al magistralei". In-

I.MI.M. Lupeni 101,3%BărbăteniI.M. Uricani
Cariera Cimpului Neag
C-M.V.J.

109,6%82,6%
113,5%97,6%

încununat glorie,Partidul Comunist Român va trăi, în această primăvară, momentul aniversar al împlinirii celor șase decenii de existență. Evenimentul funzimile naționale întregii de a-i aduce o aleasă cinstire : cărbune peste plan, oțel peste plan, produse competitive, creații teh-

dobîndește pro- unei sărbători prin hotărîrea noastre națiuni

Vești ultimul timp se atenția cuvenită probleme deosebite este termoficareaJiului. „După ședința comandament de- tiții prin care șalonat pentru termenul de al magistralei în din infor- Nemes, Valea ener-

Investițiile — la 
termen și de calitate

Is- bine de Și de au

îmbucurătoare. Tn acordă acestei care Văii deinves- s-a ree- 30 iulie construcție pinăcartierul Aeroport Petroșani — ne-a mat ing. Nicolae șeful șantierului Jiului al Grupuluigoconstrucția — efectivele necesare intensificării ritmului de execuție a conductelor au fost sporite. In prezent, la termo-

terlocutorul ne a dat asigurări că in prezent, din punctul de vddere al forței de muncă. necesarul este asigurat. Asigurările s-au confirmat pe teren.• Intre Vulcan și Is- croni, pe magistrala ter- moficării au fost încheiate lucrările de sudură. In

săptămîna viitoare se va încheia lucrul și la cele trei lire verticale de pe acest tronson. Conductele dintre Vulcan și croni au trecut cu probele tehnologicepresiune. Intre Iscroni Livezeni efectivele muncitori - izolatori fost sporite cu 17 oameni veniți din Pitești. In zona Livezeni — Petroșani cartier Aeroport, conducta a fost montată și sudată, pină în apropierea ștrandului. Pe lingă formațiile proprii ale cons-
Viorel STRĂLȚ
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La clubul din Vulcan 1

Oamenii muncii aplaudă

nice și premiere tehnologice. zeci, sute, mii de inițiative și realizări înscrise în marele raport muncitoresc al țării. A- cest raport va pune din nou în lumină capacitatea de conducător politic a partidului în toate domeniile activității econo- nomice, sociale și cultu- ral-artistice, forța sa de a mobiliza energiile și talentul maselor, de a valorifica geniul cunoscut și recunoscut, al poporului român.Este unanim apreciat faptul că din cale șase decenii de luptă și acțiune revoluționară, cea mai rodnică etapă a construcției socialiste o constituie perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Anul 1965 mar1- chează începutul vastei o- fensive a modernizării structurilor economice, industriale, a vieții sociale în ansamblul ei, pe c^lea acțiunilor izvorîte din gîndirea înaintată a celui ales în fruntea partidu-
Dintr-o brigadă'Citesc pe fața omului de lingă mine satisfacție, bucurie. Mă uit în jurul meu. Aceleași priviri caută insistent scena. E curiozitatea celui însetat de frumos. Oameni de toate vîrstele, care aplaudă pe cei de pe scenă, ce s-au străduit să ofere un reu- nă, dar programul parcă șit spectacol. e de revistă, e și preaLa Vulcan se simțea ne- lung ; nu ar fi rău să voia unor să spargă plafonul tradi- revistă". Nu peste mult ționalului, mirii de merarii s-au _ _ .. __jurul inimosului director de club Gheorghe U— dangiu și au trecut la Continuare tn pao. a 2-a

treabă.artistică ce participa la Festivalul național „Cîn- tarea României" au cătuit. în mai puțin două luni, o microrevistă muzicală. Totul a pornit de la o simplă recomandare „brigada e bu-
al- de

(Continuare in pag. a î-a)

recuperate

temerari care alcătuiți un program deal sine.strîns înmulțu- timp acest îndrăgostit de Te- cultură, Nicolae Baban,
Teodor ARVINTE

Colectivul atelierului de reparat vagonete din cadrul sectorului XII de la mina Vulcan, preocupat de rularea întregului parc de vagonete a trecut la recuperarea unor piese re- folosibile de la vagonetele - defecte, care urmează să fie casate. De la începutul anului, așa cum ne comunica șeful atelierului Manea Octavian, au fost recuperate 600 bucăți cîr- lige, 40 de laterale de la cărucioare pentru lemn și au fost confecționate 200 bucăți șaibe. în această importantă acțiune se e- vidențiază întreaga echipă a atelierului de reparat vagoneți a minei.

(Continuare in pag. a 2-a/
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De la o duminică

la alta
Foto: Șt. NEMECSEK

Vedere generală a liniei de strunguri paralele, S.S.H. Vulcan. Aici, prelucrate elementeunde sînt principalele pentru susținerile hidraulice din subteran, muncesc numeroși tineri și tinere, a căror competență profesională și-a cîștigat un vrednic re- nume.,
O **
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(urmare din pag. 1}

lui. De numele și activi
tatea tovarășului Nieatee Caawșescu este legată O- 
rientarea decisivă spre ritmuri noi și proporțiîsu- Itettewe «ate «dezvoltării, elaborate pe baza cunoașterii dgpltae a realităților și specii icului țării noastre, a posibilitățior și puterii de angajare a poporului, a tendințelor și «evoluției mondiale con- tempoi-ane. Noua strategie «a progresului țării noastre a fost apoi îmbogățită prjn hotărîrile Congresului al X-lea, care a stabilit ca obiectiv fundamental edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Desahiztad orizonturi spre un viitor măreț, Congresul al XI- lea a adoptat Programul partidului de făurire 'a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, chintesență a gîndirii revoluționare înaintate și cutezătoare ce caracterizează personalitatea secretarului general al partidului. Cel de-al Xll-lea forum al partidului a adus, de asemenea, perfecționări și a stabilit obiective suplimentare

în domeniul întăririi 
eonomfee «a tarii ?i « 
terii «nivelului de 
material șl spiritual 
poporului.Cea mai rodnicăi înscrisă sub mare» prestigiu «a conducătorului nostru are valori proprii în fiecare zonă -a țării, în ’flecâtae domeniu al vieții soeiaLeconomice. Iată, de pildă 'ta Valea Jiului, măsura acestor valori este dată de faptul că an de an s-a acționat pentru dezvoltarea potențialului economie al municipiului ca bază traini- eă a creșterii nivelului de trai. -Minele Paroșeni, Livezeni și Bărbăteni au intrat din plin în funcțiune în această perioadă, înseriindu-se în activitatea extractivă a cărbunelui ca importante capacități ’ dată țile triei care tatea în domeniul trucției de utilaj ilustrează caracterul continuu și complexitatea, ca note dominante ale progresului Văii Jiului. In conținut, amintinț efortul stăruitor pentru modernizarea proceselor de

creș- 
trai, 

aletapă de

De 
unită-

(Urmare din pag. li

de producție.mai recentă.economice ale ipdus- ușoare, amploarea pe a dobîndit-o activi- cons- minier

muncă la extracția căr- 
buntăai ț»rin promovarea 
masivă a» unor cuceriri 
tehnioe ți realizări tehnologice de ultimă «oră. Bilanțul «acestor ani mai cuprinde, tot ca element •de ordin calitativ, mutațiile petrecute în structu
ra forței de muncă, pe planul pregătirii profesi
onale aj8 «al conștiinței conomice, măi cu seamă principi- mecanism economico-financiar, strînsă legătură cu movarea autoconducerii și autogestiunii, ca modalități concrete de afirmare a democratismului orînduirii noastre. O altă măsură a valorilor moi ce au îmbogățit viata socială a municipiului o constituie noua imagine 
a localităților Văii Jiului. Cartierele de locuințe, așezămintele de învățămînt, destinate ocrotiriitații sau cele din domeniul aprovizionării lației, toate acestea constituie realitate de necon-

prio aplicarea ilar modernului în pro

culturale Si edificiile sănă-popu-

testat eă la baza politicii partidului, ată mereujgrija față de om, că înseși industrializarea și ’ activitatea «desfășurată J pentru întărirea -economică a țării au drept ti-' nalltate creșterea «»nti-i nuă a bunăstării poporu-' Iui, crearea și dezvoltarea «cadrului de manifestare plenară a pers'onalită- ții umane. ȘLa fiecare pas, Valea Jiului oferă dovezi ale ’ mutațiilor cantitative si S calitative înregistrate în cea mai rodnică etapă a construcției socialiste dinu patria noastră. Pe măsu-f ra acestora se înscriu faptele de muncă prin care comuniștii, toți oamenii muncii din colectivele noastre întîmpină aniver-J sarea partidului : căr-utila je deș in_

tructorilor care montează conductele în zona cârtie- rului Aercgport au mai fost repartizate -noi formații de muncitori spe- cialiști.Partea de construcții «necesară racordării centralelor termice la conductele termofieării a fost terminată în aceste zile la viitoarele puncte termice 2, 3 și 5. Sub conducerea maistrului loan Circo în prezent se lucrează în- tr-un ritm intens .la racordul punctelor termice ■ 6 și 7, din cartierul roport — Petroșani, eepînd de luni 23tie vor fi atacate lucrările de racordare și ia punctele termice 8 și 9, de către formații de specialiști veniți de la Arad...In discuțiile de pe și de la conducerea tierului termofieării confirmat cîteva dinalizările la zi, eforturile depuse pentru asigurarea forței de muncă. Dar cînd s-a pus în discuție termenului lucrurile De ce ?forța de șanti- Jiului ener-București

4.Ae-In-mar-
activitate ■

bune peste plan, și instalații .miniere calitate, produse ale dustriei ușoare competitive pe piața de desfacere, ritm alert pe șantierele de construcții, calitativ superioară în în-vățămînt, ocrotirea sănă-tații, în cultură și toatecelelalte domenii ale vieții noastre economico-so- ciale.
teren șan- s-au re-

0 mobilizare exemplară

pentru asigui-area contracte- a întregii tttăți de vată■Cu atît mai mult vata minerală ’se Și intr-o unitate mică din județul doara. In ceea ce
prin can- minerală. 

cu jcît fabrică eeono- ilune- . . __ privește necesarul «de tablă zin- eată situația este și mâi îngrijorătoare. Față de 355 tone de tablă zincată necesară, au -fost asigurate doar... 80 de tone.Care va fi perspectiva ritmului de lucru pe șantiere în această situație ? Pînă în luna aprilie, ca urmare a ritmului de lucru din prezent, se aprecia că vor fi poate termi-
nate probele de presiu- termo-

miai I 
m î teptată de Ia programele | noastre. Șț

„Nu am vrut să copiem, a oi dă redăm aspectele rea-3 le ale vieții -noastre co- ț tidiene sub formă artiști- ii că. mărturisea NieolaeJ Baban. Prin prezența'* unor șlagăre in deveni-!^ re — «„Fiii ■adtacului".ji
& ««• „UHU IUBIcum tec pentru .pace" și alte-'ț ce- le — în repertoriul so-I raciuic să Mștilor au facem altceva./ -asemenea.>decît să readucem fol-i «clorul, istoria. tradițva «și munca minerească pe 7 scenă".„De fapt chiar și pre-ț zența brigăzii artistiee eufl 

cei trei R — recuperare.,? secondiționare. revaiori- ) «licăre — în ^programul «defl revistă, susținea . ’Gheor-u ghe Udangiu. nu Taee alt- J ceva decit -să sesizeze u- * moristic, satiric, aspecte i laaate de neglijența oe- J

(Urmare din pag. I)

■dornic să facă ceva pentru oamenii ’ muncii.sem- na regia unui nou program „Se caută o copertă la... revista". Citind satisfacția oamenilor muncii caise, după orele de lucru din adlneurile mi- .. .. _ ,atei, .găsesc momente de „Imn lui Burebista", „Cîn- adevărată reoreere. să nu le mulțumești stor ee «s-au străduit realizeze un «program de varietăți pen- tru minerii noștri, «pentru tați oamenii muncii «ita Vulcan și in curînd și jpsntru toată Valea tai ipr.intrsun viitor nou apreciat cum «e vine — credem «noi de publicul Văii noastre.'
Bogăția de idei. mesajul educativ este mereu prezent pe scenă «■ cărui redare plină de dă- legate de neglijenta — • 

ruirea -artistului amator mtenilor în economisirea ț — «înt mdlt savurate de mettariatetar și conibustl- I public. Vocile calde ale bililor. Publicul a apre-7 Elisabetei Csiger Acs, eiat programul brigăzii 1 -a lui -Noru Silviu Baban, .artistice și dacă *vrem 'Să ț 
taureați ai 'festivaldlui iim corecți cu noi înșine, i „Cînteciil adînctîlui". și a stat din «ce ta ce mai J Danielei Baciu, acompa- mult prezente în progra- ț niate de formația vocal- mele de varietăți în ea-l„Cîntarea României". ț Consemnăm efortul te- ț merarilor care au adus i noul în activitatea cui- )

în această prezentare ci o vom face la sfîrșitul trimestrului cînd vom ■pune față în -față declarațiile, afirmațiile făcute .în prima parte a lunii ianuarie a acestui an și rezultatele cu care •încheiatmai ales că una din. trebările anchetei treprinse printre conducătorii întreprinderilor se 
Tăierea și ta rezultatele economice cu care va fi •înclieiat primul trimestru al anului.

trimestrul s-aI. în- in-

mințim oă unele întreprinderi miniere cum sînt Dîlja, Aninoasa, Pe- trila dar mai ales Uri- căni, cum mai subliniam și cu alte ocazii, au acumulat în această lună minusuri care, dacă nu vor fi recuperate, vor pune sub semnul întrebării realizarea integrală a sarcinilor de plan ’trimestriale și vor diminua contribuția între- Ș «prinderilor ce înregis- ;trează depășiri, afeetînd astfel îndeplinirea sarcinilor de plan la nivelul întregii «activități extrac-

Elisabetei Csiger

respectarea da execuție, s-au complicat.
Fiindcă întremuncă repartizată •erului drn Valea de către Trustul goeonstrucțiași necesarul de materiale nu exista o corelare riguroasă. Față de necesarul de 1100 tone de vată minerală au fost repartizate șantierului din lea Jiului, pentru țiile conductelor demotivare, doar 670 de tone. La -nivelul Grupului de șantiere Energonstrucția Mintia — Deva se impun demersuri Terme

Va- 
izola- 

ter-

Jiu- tur- cu-

instrumentală „Color", sînt drul Festivalului național răsplătite de aplauzele publicului.Grupul coregrafic compus din Flbrica Cîmpea- .nu. Carmen Ciupagea, E- tural-artistică, au înfrun- ț lena Voitic, Rodica Maier, tat multe greutăți, înce- 4 Elena Varo, Rodica Ci- pînd de la frigul sălii ? și pînă la cele de modifi- ) care a schimburilor la întreprindere pentru membrii formațiilor în vederea participării la re- ț petiții — efortul lor a- pare eu adevărat teme-
bian, Gerda Boboloacă și Bernadeta Bordeuș aduce în scenă armonia mișcării, ritmul tinereții și Vioiciunea muncii. Momentele vesele, cupletele dau publicului spectator acea savoare mult

DEZBATERE.Școala generală nr. 5 Petroșani a avut loc o dezbatere pe tema „Studiul individual și rolul lui în pregătirea elevului". Acțiune cu caracter instructiv organizată de conducerea școlii în colaborare cu Casa de cultură Petroșani, 
I dezbaterea s-a bucurat de 
1 participarea a peste 60 de 
I părinți al elevilor și ca- 
l dre didactice.

ne pe conductele fieării — cu excepția zonei ■gării Livezeni — pînă în apropierea spitalului municipal Petroșani. In a-ceste condiții forța demuncă va fi concentrată în mare măsură asupra lucrărilor de izolații. Pentru asigurarea unui ritm normal de lucru, pentru respectarea întocmai a stadiilor fizice stabilite prin noul grafic de cuție a lucrărilor de tnoficare, se impune pe acum să fie te demersurile rea asigurării lor ia nivelulde pe șantier. Asigurarea de pe acum a întregilor cantități de vata minerală <și tablă zincată buie să se înțeleagă nu este o .problemă

exe- ter- 
de toa-vede-făcute în materiale- cerințelor

frecă 
oarecare, ci o urgență la ordinea zilei pe magistrala termofieării. Așteptăm din partea Grupului de șantiere Energoconrftrueția confirmarea prin fapte rcă dovedește receptivitate lată de aceasta urgență.Pină atunci însă rea_ five a Văii Jiului.

!ț
lAttimp a lost zăpadă, gunoaiele din jurul blo_ curlier, acumulate pe parcursul iernii, au -fost acoperite. Acum sînt împrăștiate în jurul multor blocuri, dovedind atit atitudinea deloc cîvilizâ- 'tă a -unor cetățeni cer-

tați cu normele civice, cît și neadhîtarea de sA«_ cini a celor retrîbuîți pentru menținerea curățeniei și ordinii cartierelor .noastre. Dar, parcă nicăieri această situație nu este îliai .elocventă ea în cartierul 8 Martie 
din Petrife. Pentru 'concretizare, cîteva exemple: lingă blocul 33, un munte de «gunoaie așteaptă să fie iridfcat.-Deși locatarii blo-

cului au intervenit în a- cest sens ta factorii com- petentți, -nu s-a rezolvat nimic, 'Peremediindu-se nici măcar -colectorul de resturi menajere care es
te înfundat. Ca smnare < - 
acestui -fapt, la -etajul ’V al blocului a apărut un afiș .„sui-generis" : „Ata 
rugăm 4K ’aruncați ?g«- noiul peste balcon" (foto 1). La etajele superioare gunoiul stă grămezi

•mari lîngă conducta colectoare (foto 2). rIn dreptul blocurilor 24 și 25 containere pline și»grămezi impresionante de resturi menajere așteaptă dă fie ridtaate (foto 3). Exemplele ar putea continua, nu însă și această stare de lucruri cu care se confruntă locatarii.
Text și foto : 

Stefan NEMfCSEK

* IN VEDEREA PLAN 
TARILOR în livezile populației, ce se vor efectua in această primăvară, consiliul popular al comune; Bănița a adus de la 25 000 lei, pepinierele specializate 1500 puieți de pomi fructiferi — pruni, peri, meri.

< dotări cu mate
rial SPORTIV. Echipele de fotbal. volei și tenis de cîmp ale asociațiilor sportive de la preparațiile de cărbune din Valea Jiului pornesc, în această primăvară, în competițiile de masă cu echipament

I l

înnoit. Prin grija comitetului sindicatului LP.C;V.J, echipele au fost de curînd dotate CU echipament sportiv în valoare de peste
< EXCURSIE. Tot de la I.P.C.VJ. ne-a parvenit o altă veste. Continuînd acțiunea „Zilele fruntașilor în producție", ce se organizează la sfîrșit de săptă- mînă, comitetul sindicatului a organizat o excursie de două zile — 21 și 22 martie — la stațiunea balneoclimaterică Georgia Băi, acțiune de petrecere

culelor stat supuse la ,,grele" încercări?
BILETE DE TRATA

MENT BALNEAR. La O- ficiul pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale din Petroșani au sosit hi- balnear II, la Borsec, Călimă- Sinaia,

plăcută a timpului liber la care participă un grup de 50 preparatori. SEste a treia excursie pe care o fac în ultimul tiipp la a- ceastă stațiune preparatorii din Valea Jiului.
< ACȚIUNI GOSPO

DĂREȘTI. Pe arterele de circulație ale Petroșaniu- ___ ________lui s-a executat plombarea Buziaș, Căciulata, gropilor și denivelărilor nești, Herculane. produse în carosabil. Pe cînd astfel de lucrări și în celelalte localpjăți ale municipiului, unde răbdarea conducătorilor auto, suspensiile autovehi-

lete de tratament pentru trimestrul Stațiunile: Amara,

< CURS. La cursul universității cultural-științifi- ce ținut zilele trecute ’ in cadrul complexului din Aeroport al cooperativei meșteșugărești „Unirea" Petroșani, lucrătorilor de aici li s-a expus o interesantă și instructivă temă privind ocrotirea sănătății.
I

naști,Vața, Geoagiu. Calacia și litoral. Doritorii (pensionari) pot solicita bilete la Oficiul amintit — marți, joi, vineri în fiecare săptă- mînă între orele 8—15.
Rubrică redacta® de 

. T. ARVINTE



TO*HSWCA, *2 WWE 1981

Elemente aproape nelipsite din peisajul, arheologic al așezărilor fortificate dacice, urmele sanctuarelor pun probleme •deosebite privitoare la felul cum arătau acestea in vremea funcționalității - lor. Acum, privirii se înfățișează doar discurile de piatră pe care altădată «e înălțau coloanele. Aceste discuri alini- . ate pe mai f( multe șiruri. « mărginesc spații dreptunghiulare, forme <ale sanctuarelor de altădată. Grădiștea Mun- celului dezvăluie privirii rămășițele mai sanctuare, printre mărîndu-se două, coloane, unul amplasat pe terasa XI, iar următorul situat la nivelul terasei X. încă în 1952 C. Daicovi- ciu imagina o reconstituire a sanctuarului patrulater de pe terasa X. viziunea sa acesta deschis, format din ruri de cotloane sub rul liber.a preluat din 1952 și i-a propria sa viziune, .siderând că .aceste coloane îcu înălțime tde 1,20— 1,50 m urmau, probabil, să susțină vase din teă. ân oare să se mirodenii aduse mulțumire divinității.1977 I.H. Crișan reconstituie, desigur Imaginar, un alt sanctuar tot cu 60 coloane, «cela situat șpe ie

.„„Curierul Românesc" 
a apărut în anul 1829,

primul român, membru 
al unei auademii -stră- ■ sine ? ■.

exls- un par- Au-
Să ne cunoaștem 

patria

fiind primul ziar din 
■Muntenia ?

ȘTIAȚI CA...orașul Sfîntu Gheor- ghe, situat iatr-un cadru pitoresc pe malul Oltului, este pomenit în documente din secolul al XIV-lea ?

este un arbore <#n Baia I 
Mare ? E amu anumit
mul îmMteataMÎ" | 
frunzele sale, de culoare * 
brun-noșeat, s® mertțin iși | 
peste iarnă.

aur..,

vasa 3CI. ‘Reconstitarirea propusă ne înfățișează, pe 
baza materialului tent (4 15 discuri)sanctuar cu subsol, ter, portice, acoperiș,torul socotește posibilă e- "xistența unui suhsol unde S-ăr fi desfășurat ’Titua- de cre- In rest, asemăha- vădită cu si- gre- eești. Acoperișul în două ape cu unghi i destul de ascuțit încheia opera. Primele două '60-,,luUi de reconstituire de--vin greu de acceptat dacă 
ie judecăm prin mai multor elemente, condițiile de climă Munții Orăștiei, e să ne imaginăm ce litate -ar fi avut ția de coloane cu -de andezit în lor. Asemenea deschise, nu s-au truit niciunde și este improbabil ca niște meșteri (greci, sau de bună tradiție greacă, să fi încercat atareDacia.tiacitor eeptul ficator nu-i probabil că divinități

Turi care țineau dințele dacilor, templul avea o re structuri milareSîntem di rrtotdea una 
pe aceste locuri

...poetul Vasile Aiecsan- 
dri a fost proclamat, la 
Montpellier, iîn anul 1879, 
„poet ăl latinității" pen
tru poezia «Ginta lati
nă» ?...Munții Carpați au respectabila vîrstă de 200 milioane ide ani ?multor ele nuca 60

In era»i- ae- H. Daieoviciu reconstituirea adăugat CCH1-

prismaIn din ușor, fina- construc- vase capabil ■sanctuare, cons

../Timișoara a fost pri
mul oraș european care, 
în 1884, a introdus ilu
minatul electric al stră
zilor?

,..in relieful țârii noastre se disting trei forme? 36 la sută dealuri și podișuri. 31 la sută munți și 33 la sută cîmpie.
..unul dmtre cete mai 

interesante monumente 
ale naturii din Româiiia

...Domnul Moldovei —Dimitrie Cantemir a fost

...primul vapor nesc care a făcut ocolul | lumii a fost cargoul » „București"? A navigat | timp de -4 luni ;și 12 site * (■cu staționările necesare j încărcărilor și descărcă- J rilor), ierminlnd turul la I 11 -decembrie 1963, după» 
ee traversase oceanele" Indian, Pacific, Atlantic i și Marea Medîterană. , Spre comparație : primur | iui vapor care a făcut » înconjurul lumii, în 1942, | „Driver" din marina eh- J gleză, i-au trebuit 11 luni. 1 

w 
Culese de

ing. Hie BISEBEN J 
■

pia- ardă drept lin

experiment în Desigur, credința evotaase spre con- luminos, cald, uniat soarelui, dar acesteii se aduceau jertfe prin arderea unor mirodenii în cadrul unor sanctuare deschise.(Va urma)
Viorel MORARII

— Sofica, de ee n-ai învățat lecția ? — întreabă învățătoarea.— Fiindcă mama nu •mi-a dat voie să pun naîna pe carte, înainte de a .«Hlă -spăla pe mîini. 8

un miliard ,de oameni.ce, crezi că nu e-Și destul ?
*— Aș îmi stă— Uită-te ,în oglindă.vrea să știu cum cu ochii închiși ?

♦
O discuție între doj elevi:— De ce înveți limba engleză ?— Fiindcă e vorbită de

— Vă rog Să-mi dați • nursă de șoareci, dar re- ■ped<\ 'tribute să prind tramvaiul.
Culese de 

Melania SUMEAN

chefliu se adresează unui tînăr:— Fii amabil și ajută- mă să traversez strada.— Cu plăcere.— Dar de ce atu traversăm?— Fiindcă semaforul este pe roșu. Trebuie să așteptăm să apară culoarea verde.Mulțumesc — răs- ptmse -enervat chefliul. — Pe verde pot Traversa și singur.

probleme de

t

<
-iivor de Aa-

I

<

servit pe rînd tot 
s-a adus. Ciorba 

minunata. Nu. ne-

Nenorocire, fraților, a fost descoperit elixirul vieții — se lamentară cioclii.
n

IWWl, ww.ru-aparat ,și am ®- 1

+ Nu întotdeauna înțelepciunea uno; om e direct proporțională -■ cu volumul bibliotecii lui.

ORIZONTAL : 1) Tre- csate prin cap ; 2) Celulă de cap — Si... ’Bine l ”3) Capul răilor —-IFtan «e dă peste cap !; <) Teren -Sără -tușă !onaii «(pi.); ’5) Scumpete — Itewlvă.muncă (abreț); 6) Cuptor 
Ai anijlocăl -venii î®- tr-in parte 7) Ato !...
Nu-i ^1 ? ! — IStă la origine ; 8) 'Personalitate — A bate la cap ; 9) Se m- jcuireă ?pe șine însuși — ■©apă optsprezece (mase.

sing:); 10) Transmitere lăsă fir &>li).
VERTICAL: 1) Tareluminat ta cap ; 2) Rime încurcate J — Urâtă țpop,); ”3) Un cerc... imaginar — L!; 4) Neîntrecute 'în măreție ;5) Sarcină — Osie ! S) Bine ■zis ! — Stingă Ia dreapta ! — Kent, de -e- xempiu țfem. sing.)-, 7) Pe urmă 1 — 'Dat fa rele; ’8) Tării ; 9) Harnici —Unu... — Cuc ! ; 10) Fresti- digitații.

lunci BURDEA.

Pentru foarte 
naulți un lucru intere
sant trebuie să ‘fie me- 
aparat comestibil.

Trăia, odată, PEPIT împărat, care avea trei feciori ; cel mare, cel mijlociu și al treilea. Cel mare luă călea învățăturii și pe aici ți-e drumul. După cinci ani se întoarse inginer în tehnologia metalelor dilatate la căldură (din cauză că toate sesiunile le dăduse vara).Cel mijlociu, nici două, intră de pitici a lui și de aici pînă mare (cea din divizia A), călea fu mai scurtă decît o zvîrlitură de băț.Dar veni rîndul la cel de al treilea, care era mai nehotărât din fire. Acesta auzise pasămite oă noapte de noapte la barul „Ka- tenga“ venea cîte un zmeu, care, după ce descindea din Mercedesul cu număr de pe alt tărâm, se apuca să o- fene contra cost. mere, su totul și cu totul de aur. „E- xact ce îmi lipsea mie", conchise ‘băiatul și merse și «1, după ce luă din lada lui tătîne-su toți arginții proaspăt scoși de la C®.C. Și numai ce dădu banii și se alese cu două mere de aur, ce i dre.pt earn guă- noase, că nu prea avusese cine știe ee suină 'de oferit. ăȘi «acum ăă dăm iovi- tuna“ își zise el și se aji șri-‘ fățișă :ia peerta vrăjitoarei, să îi ofere merele «u preț triplu. (Știa dă îi trebuie pentru Albă ca Zăpada, vezi pasajul cu mărul care 
li jstă ;ln <4(ît). Uar vrăjitoarea formă imediat un număr la telefon (nu la pompieri) și căi de al treilea flăcău află cu stupoare că nu aveu adtorizațîe să vîndă mere, mai ales de aur, deși pînă la uAnă se dovedi că erau puțin altoite cu tin alt soi de metal poate nu .atît nobil.Și, în timp ce ceilalți doi fecior, luau cîte un •cadou "pSrtiTților tte ziua lor, cel mic luă și el... cîți- 
Xa >ani buni (și «e făcu de poveste).

Mircea ANDRAȘ

nici una în echipa Barbă-Cot la echipa

xact, pînă la ultima ze
cimală. Am citit pe e- 
cnasn și nii-arn s<ws bunii. Cu zece lei măi mult 
ca pe Pămînt, l-am intro
dus în 
păsat. Ecranul s-a lumi
nat din nou, refuzînd 

■plata. Cu litere verzui pe 
ecran a apărut o inscrip
ție pe care o mai văzu
sem undeva „Ne jigniți, 
dîndu-ne ciubuc“. ' Am 
făcut ochii mari. IVăzîn- 
du-mi nedumerirea, ospă
tarul mi-a reamintit 'fap
tul că sînt pe hună și 
m-a condus la gardero
bă. Am scos haina din 
șifonier (fără marcă) și 
m-a petrecut spre ieșire, 
adresîndu-mi vorbe îm
bietoare :— Măi treceți pe la 
noi. Ne-a făcut o mane 
onoare prezența dv. în 
unitatea noastră...

M-am urcat în modul 
și am plecai spre I’qm'mt. 
Mă gîndeam tot timpul la 
clipele petrecute pe sa
telitul nostru natural, la 
ce înseamnă a Ji ospătar 
pe Lună și mă întrebam 
de ce nu se pot face 
aceste lucruri Și pe Pă
mînt. Chiar dacă distan
ța între cele două cor
puri cerești se măsoară 
în mii de kilometri...Val. CODREANU ț

O lumină difuză ne fă
cea să părem .AllaașPri. 
Masa ia care stăteam e~ 
ra goală. Doar o față i- 
macuiaiă ce e acoperea 
ne lua ochii, așa cum rar 
intimești pe Pămînt, în 
restauțantele noastre. âPe 
Lună, toți ospătarii poar
tă în pupna ochiului un 
noian de stele zimaitoa- 
re, așa că ți-e- mai ma
re dragul să-i privești. 
Iar vocea — ah, voeea! 
— parcă-i un cristal ros
togolit pe caldarîm, sfă- 
rîmat în țăndări fine, 
melodioase, pe care le 
visezi și noaptea. Dar, 
n-am apucat să mă -așez 
bine pe scaun și ospă
tarul m-a și luat in pri
mire, ceremonios, cu un 
oier de... tunatec civili
zed.

— Sint lucrătorul nr. 
4, fiți binevenit în uni
tatea -noastră-.

hfn roitul, la Jel cAe ce- 
r-emonios, nu mă iasă să 
aștept.

— Ce ați dori să ser
viți ? Avem supă de..„ 
ciorbă de..., friptură de... 
și iți întinde o listă, de 
lac ferfenițita, care cu
prinde mai mult de două
zeci și cinci de țeluri de 
mîncare, unul mai ape
tisant ca altul. Ce vrei, 
e pe Lună și dacă nici 
aici nu se găsește ! „„ Aici

nu iutirzie mașinile cu 
apnazniziortarea, nici mer- 
ceoiogii n-au orbul gă
inilor, nici directorii’ 
n-așteaptă xsă vină in 
control miniștrii... Bar, 
nu termin /bine cu aceste 
gwduri și ospătarul îmi 
urează poftă ' bună.

Urmează Jelui doi, trei, 
ș.a.m.d. fără să aud pro
mițătoarea formulă „vi-

dez
ma.
Livezeni...

— Nu, nu — vine răs
punsul—aici nu sintem

ent specializata 
băuturi.
!Frucbla?!... explo

it ară să-mi dau sea- 
Știți, fabrica de la

Valeriu «UTULESCU

pe Pămînt, fabrica noas
tră funcționează .irepreșa- 
tăl...

Am 
ce mi 
a fost
ce ca cea de la Carpați, 
care uneori mai mult 
seamănă a piftie. Friptu
ra nu se întindea ca 
praștia, cum am pățit 
la... să nu mai spun un-

nee“... și să nu mai vi
nă ! Farfuriile cu mln- 
carc apar una după alta. 
Parcă-s farfurii zbură
toare !

— Doriți să serviți și 
o bere, un vinsau o tru
cata? ...îmi trec pe la 
ureche vorbele ademeni
toare ale lucrătoarei se
lenare, apărută parcă din 
seninul cerului, care, am 
dedus, 
pe...

de. Iar plinea era ca un 
burete, nu cum e la... 
unde mi-am rupt dinții, 
nu altceva. Și la toate 
acestea — ar fi o scăpa
re dacă n-aș aminti 
muzica, o muzică fără 
-Tarifa cum. -e la „Mine-

< muzică decentă
■gu
așa

rul“,
pe fondul căreia se 
tea mânca sau dansa, 
ca in secolul XXI.

Surprizele plăcute 
continuat. Ospătarul

au 
a 

apăsat .pe butondl roșu 
de la masa de lucru (da, 
fiecare ospătar are un a- 
semenea pupitru cu bu
toane) și un computer i-a 
comunicat costul mesei 
pe care o servisem. E-



4 Staoaul roșu DUMINICA, 22 MA-RTIK
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Pritii-ministrul Republicii 

Zimbabwe l-a primit 
pe ambasadorul României 

la SalisburySALISBURY 21 (Ager- ; pres). — Robert -Mugabe,, prim ministru al Republicii Zimbabwe, președintele Uniunii Naționale Africane Zimbabwe — F.P., a primit pe ambasadorul României la Salisbury, Pe- Ue Blajovicî;Din partea tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Co- rtunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise premierului Robert Muga-

be un călduros și prietenesc salut și cele măi bune urări de progres șl bunăstare poporului zim- babwian prieten.Mulțumind călduros, primul ministru Robert Mugabe a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de succes în conducerea destinelor României pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.

Din țările socialiste I rra lâ sfirșitul anului 1982 .și va fi testat în industria constructoare de mașini.BELGRAD 21 (Agerpres).— După cum relevă a- genția Taniug, minele de bauxită de la Niksici au livrat, anul trecut, 550 000 tone de bauxită, iar în cursul următorilor cinei ani vor atinge o producție de 840 000 tone anual. A- proape întreaga cantitate de bauxită rezultată din

SOFIA 21 (Agerpres). — Specialiștii bulgari lucrează în prezent Ia proiecta-' rea ,unui robot din a treia generație. Roboții din a- ceastă generație pentru care specific este faptul că sînt - înzestrați și cu elemente de inteligență artificială, vor avea două manipulatoare echivalente care vor putea acționa concomitent spre deosebire de modelele existente în alte țări, care au un m.anipu- activitatea acestor mine este îndreptată către fabrica de aluminiu din Titograd, care și-a extins 'și modernizat capacitățile de prelucrare, fiind acum în măsură să producă aproximativ 100 000 tone de
lator activ și unul pasiv. Robotul bulgăresc va dispune de organe de „simț" cu ajutorul cărora va putea executa comenzi date de om într-un limbaj special de orientare. Prototipul său va fi realizat pi- aluminiu pe an.

I Armafnent 
pentru Coi

i american 
pentru Coreea de Sud SEUL 21 (Agerpres). Forțele militare ale Corei; , de Sud vor primi din partea S.U.A. noi cantități de arme și mijloace de luptei moderne, concomitent' cu > actualele pregătii-; militare febrile efectuate în comun de trupele ameri- cano-sud-coreene pe teritoriul Coreii de Sud — relatează agenția ACTC. Forțelor armate sud-Core- ene le-au fost deja transferate un distrugător și ■ cîteva zeci1 de avioane de vînătoare-bonjbardament „F—16“, iar în baza noulu; „acord militar de sprijin logistic reciproc11, regimul de la Seul va avea prioritate în achiziționarea de - muniții și armament american.

FILMELlini, 23 martiePETROȘANI — 7 ictnjbrie: ColomboLoridra; Republica: Nula■ - A-larrhă în nori; Unirea: Capcana mercenarilor.LONEA: in '
lui Jupiter.;VULCAN — rul: Secretul lor; Muncitoresc: Noi aventuri pe vasul Poseidon.LUPENI — Cultural: Pierdut și regăsit; Muncitoresc: Mesaj din spațiu.URICANI : nu crede în I-II.

căutareaLuceafâ- nisipuri- .

Moscova lacrimi
TVDuminică, 228,30 Tot înainte!9,059,15

martie

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). Comitetul special al O.N.U. împotriva apartheidului s-a întrunit intr-o ședință solemnă pentru a marca „Ziua internațională. pentru eliminarea discriminării rasiale11. Proclamată de Adunarea Generală, în anul 1966, „Ziua internațională pentru eliminarea discriminării rasiale11 coincide cu comemorarea tragicelor evenimente de la Shar- peville — Africa de Sud —, în urma cărora și-au pierdut viața zeci de pa- trioți sud-africani. luptători împotriva regimului rasist.Ședința solemnă, la_care au făcut declarații secretarul general al O.N.U., președintele Adunării Ge- lierale. președintele Comitetului special apartheidului,tanți ai mișcărilor de berare din Africa de președinții grupurilor gionâle la ON.U., ca reprezentanți ai unor te membre, a pus îndență cu tărie necesitatea lichidării de urgență a politicilor și practicilor

împotriva reprezen- eli- Sud, re- Și sta- evi-

rasiale și de apartheid, care sînt în totală contradicție cu realitățile lumii de azi, cu afirmarea celor mai elementâre drepturi și libertăți democratice a- le omului. *Luind cuvîntul, reprezentantul permanent al României la Națiunile U- nite, ambasadorul Teodor Marinescu, a arătat că po- litica rasistă a regimului sud-african,- pe care comunitatea internațională a înfierat-o în repetate rîn- duri, constituie o sursă permanentă de tensiuni și amenințări la adresa păcii și securității mondiale.El a reafirmat sentimentele de solidaritate militantă ale poporului nostru cu lupta poporului oprimat din Africa de Sud, subliniind că România a acordat și acordă uri sprijin activ mișcărilor de eliberare națională, , acțiunilor hotărîte ale țărilor și popoarelor africane pentru abolirea oricărei politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de discriminare rasială și de apartheid, eforturilor lor pentru dobîndirea și consolidarea independenței și suveranității naționale.

Conflicte la granița 
dintre Africa de Sud 

și MozambicNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). Secretarul general at O.N.U., Kurt Waldheim, și_a manifestat „preocuparea", într-o notă adresată guvernului sud- african, ca urmare a incursiunilor întreprinse, săptămîna aceasta, de forțele sud-africane pe teritoriul Mozambicului, ce- rîndu_i să evite o escaladare a încordării în regiune.Intr-o scrisoare adresată lui Kurt Waldheim, primul ministru și ministrul mo- zambican al afacerilor externe, Joaquim Alberto Chissano, a protestat împotriva incursiunii a 50 de soldați sud-africani, care au deschis focul împotriva unor grăniceri, provocînd rănirea a doi militari mo- zambicani.

FAPTUL DIVERS

PARIS 21 (Agerpres). Ziarul „Le Figaro11, publică unele concluzii ale ge_ rontologilor și psihiatrilor francezi întruniți la Paris, în cadrul unui seminar asupra longevității. Potrivit statisticilor citate cu acest prilej, în Franța trăiesc în prezent 30 000 persoane 85 de ani, a Iți 3 000 au împlinit 100 de ani. Se subliniază că majoritatea femei.Specialiștii apreciază că longevivii se recrutează în general dintre persoanele provenind din familii ai ..căror, membri au1 trăit mult, care beneficiază de un mediu de viață prielnic, dovedesc posibilittăți

în vîrstă de peste
sini

ma; mari de adaptare și de depășire fără dificultăți a momentelor* neplăcute a- le vieții,
★LONDRA 21 (Agerpres). Vestitul detectiv Sherlock Holmes continuă și astăzi să suscite interesul concetățenilor săi. Și acum, la locuința londoneză de pe Baker Street 21 unde fantezia lui Conan Doyle a situat cabinetul vestitului detectiv, sosesc scrisori, prin care se solicită... sticla de apă din „fîntîna lui Sherlock Holmes !“. Actualul stăpîn al clădirii s-a hotărît să tragă foloase de pe urma ilustrului locatar imaginar. „Apa lui Sherlock Holmes", „tratată" în prealabil cu oxigen, este considerată de naivii consumatori mult mai gustoasă decît apa obișnuită, întreprinzătorul proprietar reușește să vîndă anual 20 000 litri de... apă.
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Șoimli patriei.Film serial pentru copii: „Povestea dragostei". Premieră TV. Scenariul și regia Ion Popescu Go- po. După un basm de Ion Creangă. Episodul 1.Omul și sănătatea. Viața satului.Fotbal: Rapid — C.S. Tîrgoviște (repriza a Il-a). Transmisiune directă de la București.De strajă patriei. Telex.Album duminical. Șah.Telesport.Filme inspirate din lupta P.C.R. „Străzile au mintiri".Micul ecran tru cei mici Orice lucru
a-pen-

numărul experți- LOR americani din Salvador se ridica, la sfîrși- tul lunii februarie, la 800, fȘind în creștere — a declarat. într-un interviu, Anna Maria Echeverria, membră a Comandamentului Superior al Frontului Democratic ' din Salvador, genția FranceSITUAȚIA RA a Belgiei de eritică, a declarat primul ministru al acestei

țări, Wilfried Martens,’ subliniind că sînt necesare _____ măsuri de urgență pentru transmite a- depășirea impasului. Potri- Presse.FINANCIA-
Revoluționar vit cifrelor oficiale date publicități* la Bruxelles, deficitul guvernamental se

pină la sfirșitul anului.STATELE membre ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol și-au sporit. în 1980, capacitatea de rafinare a țițeiului cu 929 400 barili pe zi, respectiv cu 17,47 la sută — a anunțat agenția OPECA, citind un studiu al organizației.

trebuie făcut cu temei. Telejurnal. Cm ta rea României: De pe marea scenă a țării pe micul ecran.20.55 Film artistic: „As- ta-i tot ce s-a ia- tîmplat". Premieră TV. O producție a studiourilor• engleze.22,25 Telejurnal.

19,0019,25

t

este extrem rld;că în prezent la 180 miliarde franci belgieni și ar putea atinge 200 miliarde Minatul minier Valea Jiului

Companiile transnaționale controlează din ce in ce 
mai mult piața mondială a textilelor ■/"

Un studiu recent publicat la Geneva de secreta- riatyl UNCTAD privind situația în sectorul fibrelor și textilelor arată că, în majoritatea cazurilor, marile societăți transnaționale se constituie în monopoluri care controlează a- tît piețele mondiale, cit și sursele care le aprovizionează.In ceea ce privește bumbacul, căruia studiul UNCTAD îi consacră cea mai mare parte, se menționează că în 80 de țări este concentrată aproape întreaga producție de bumbac din lume. Se relevă, de asemenea, că există mari diferențieri în ceea ce privește mărimea plantațiilor, existînd milioane de mici exPl°atări cu mai puțin de cinci hectare alături de cele gigant, apar- ținînd la aproape 20 mari societăți, care dețin aproximativ 90 la sută din comerțul cu bumbac brut. Sediile acestora sînt si-

tuate, în majoritatea cazurilor, în Marea Britanie (Liverpool), în Statele U- nite, in Elveția (Winterthur) și în Japonia (Osaka).Filaturile, în schimb, s-au deplasat 'spre țările în curs de dezvoltare, căror pondere în produc-

„sistematic și piața bumba- arată studiul rii‘înlocuiascăireversibil11cului,UNCTAD. In timp ce industria bumbacului mai alocă decît tiv 60 milioane a nual pentrucheltuielile din

se redu- „absorbi- către ce-. .înghițirii"nu aproxima- dolari a_ cercetări, industria
Din presa străină

(„LE MONDE “)

chimică — care au drept scop să diversifice fibrele sintetice, să reducă prețurile și să creeze tipuri de, fibre noi — se Cifrează la miliarde de dolari anual.Industria de prelucrare a fibrelor naturale sau sintetice se află, practic, în mîinile a 30—40 de firme, care domină piața mondială, ale căror conduceri se află, în principal, în cinci a țări : R.F.G., S.U.A., Fran- în ' ța, Marea Britanie și Ja_

ția de fire de bumbac a sporit de la 19 la sută, în 1950, la aproape 40 la sută, în 1979. Odată transformat în fire, bumbacul revine în țările dezvoltate, pentru a fi țesut și tricotat, în cadrul unor industrii cu o puternică concentrare de capital și cu un grad ridicat de automatizare.Rețeaua de industrializare și de comercializare fibrelor sintetice. , .constant progres, tinde să ponia. Numărul acestora

tinde, dealtfel, să că, ca urmare a rii" celor mici de le mari. Cazul „: firmei „Boussac" de- către grupul „Agache-Willot11 este cel ma; important pî- nă în prezent.O astfel de evoluție nu: face decît să agraveze și mai mult criza din sectorul textilelor. Se prevede că, numai în țările din i CEE, pină in 1985, vor fi ! 2 milioane de șomeri în I plus în .această ramură, care cuprinde deja-6 milioane și jumătate de persoane ce au rămas fără locuri de muncă. Un factor care trebuie luat in considerație este puternica, lor presidne asupra vînzărilor la termen de materii prime, care le permite să negocieze atât stocurile existente, cit și contractele privind pro- , ducția anilor viitori. Prețurile pot fi astfel controlate de o societate sau de un grup de societăți.(AGERPRES)

încadrează in muncă temporar, incepînd cu 
data de 1 aprilie 1981

— muncitori fierar-betoniști
— zidari

lăcătuși S '"
— dulgheri
din rindul pensionarilor, pentru activi

tatea de construcții sociale in Petroșani.
Retribuția conform normelor legale in 

vigoare.
Informații la C.M.V.J. serviciul organi

zare — personal — invățămint — retribuire 
— social, camera 5.

Mica publicitateVIND mobilă bucătărie, n.asă și scaune sufragerie, dulap vitrina, sobă „U- nio“. Dr. Ion Bălan, strada Horia 16, telefon 41705. (262)SECȚIA de întreținere și reparare a drumurilor și siguranța' circulației Deva, Districtul Livezeni

KFpAC T1Â Șl ADMINISTRAȚIA i Republicii cur. 00t telefoane 41.6 62 (secretariat),

încadrează tractoriști ru- tieriști pentru Districtul Livezeni, Informații Districtul Livezeni telefon 41754. (263)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Morar Petru, eliberată de I,M. Aninoasa. Se declară nulă. (261)
ANUNȚ DE FAMILIEFAMILIILEțumesc tuturor celor care au participat la pricinuită d.frate, tată, bunic și prietenNICOLAE BOGZA

Dumitrescu, Bogza și Boboc mul- durerea pierderea scumpului nostru fiu, soț.(264)
I, 4 2404 (se<.(it>. lU’AIiVL: lipuyiAit Petroșani, sir. Republicii ar. 67.
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