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In lumina cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la Congresul științei și invățămintului

Factori esențiali ai progresului 
social, ai educării revoluționare 

a întregului popor

CALITATEA CĂRBUNELUI
oțih&Mcmâ de con^lunta. |

Fapte care demonstrează 
posibilități reala de reducere a 

probantului de cenușă
Expresie a profundu

lui democratism al so
cietății noastre socialiste, 
Congresul științei și în— 
vățămîntului se înscrie 
ca un moment de refe
rință în dezvoltarea 
multilaterală a patriei, 
ca un moment de maxi
mă însemnătate pentru 
viitorul științei, al cerce
tării. ăl invățămintului. 
In societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, 
în care știința repre
zintă o importantă forță 
de producție, fiind che
mată șă contribuie cu 
toate posibilitățile la e- 
forcul de dezvoltare e- 
conomico-socială a pa
triei, desfășurarea pri
mului Congres al știin
ței și invățămintului. în 
prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al parti
dului, reprezintă pentru 
toți- oamenii de știință

Orientări și sarcini de mare valoare practică

Munca noastră
pe noi trepte calitative

Am ascultat cu deosebit 
interes magistrala cuvîn- 
tare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, rosti
tă la deschiderea Congresu
lui științei și învâțămîn- 
tuiui. Pentru noi, proiee- 
tanții și cercetătorii din 
cadrul ICPMC Petroșani, 
acest eveniment de . mare 
însemnătate în viața social- 
politică a țării, expresie a 
profundului democratism 
al societății noastre socia
liste, constituie un imbold 
dat muncii de cercetare în 
general și, îndeosebi, no
uă, celor care ne ocupăm 
de îmbunătățirea tehno
logiilor de explotare a căr
bunelui, de deschiderea de 
noi câmpuri miniere.

In ziua deschiderii con
gresului, am fost cu gîn- 
dul alături de cei prezenți 
în Sala Palatului, de coi 
care și-au reafirmat din 
nou, în numele întregului 
nostru popor, sentimente
le de nețărmurită dragos
te și înaltă recunoștință pe 
cure toți oamenii muncii 
din patria noastră le poar
tă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru rolul său 
determinant în ridicarea 
ștnnței ia nivelul marilor 
răspunderi ce ti revin în 
etapa pe care o par
curgem ' 

din țara noastră un fapt 
cu profunde semnifica
ții, ce atestă elocvent 
grija deosebită pe care 
partidul și statul nostru, 
personal secretarul ge
neral ăl partidului, o a- 
cordă dezvoltării știin
ței, a invățămintului, 
pentru ridicarea nivelu
lui general de cunoaș
tere al poporului.

In anii inaugurați de 
cel de-al IX-lea Congres 
al partidului. în care 
dezvoltarea economico- 
socială a României s-a 
desfășurat intr-un ritm 
accelerat în toate struc
turile sale, ani pe care 
îi numim pe bună drep
tate „Epoca Ceaușescu". 
știința — asemenea tu
turor sectoarelor de ac
tivitate — a cunoscut 
împliniri deosebite, gri
ja permanentă pentru 
dezvoltarea și moderni
zarea acesteia materi- 
alizîndu-se an de an în

Cercetătorii și proiec- 
tanțli institutului nostru 
își exprimă, cu acest pri
lej, deosebita prețuire fa
ță de prestigioasa activi
tate desfășurată de tova
rășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, sa
vant de renume mondial, 
activitate ce vizează în
drumarea cercetării, în
vățământului și culturii 
românești, orientarea fer
mă a potențialului știin
țific și tehnic în direcția 
soluționării problemelor e- 
conomiei naționale și per
fecționării necontenite a 
procesu lui instructiv-edu - 
cativ din țara noastră.

In ceea ce ne privește, 
ne angajăm să transpunem 
întocmai în viață prețioa
sele indicații date de se
cretarul general al parti
dului. să ne înscriem, prin 
întreaga noastră activita
te, pe traiectoria sarci
nilor deosebit de mobiliza- 
toaie și însuflcțitoare a- 
doptatc de Congresul ști
inței și invățămintului, 
pentru ridicarea scumpei 
noastre patrii, România so
cialistă, pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Ioan BELLI, 
inginer proiectant, 

I.C.P.M.C. Petroșani 

condiții deosebite create 
pentru efectuarea cer
cetării științifice, pen
tru îmbinarea armo
nioasă a triadei învăță- 
mînt - cercetare - produc
ție. ca un element sem
nificativ al rolului -și 
importanței științei în 
activitatea de cercetare 
și producție.

Crearea Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie, primul orga
nism specializat în țara 
noastră de unire a tutu
ror eforturilor oameni
lor de știință, avînd ca 
președinte pe eminen
tul om de știință, sa
vantul de renume mon
dial, academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu, a constituit 
pentru întreaga noastră 
societate un eveniment

(Continuare în pag. a 2-a)

Btgr’a condusă de Maxim Valerian — sectorul 
III — I.M. Dîlja — o formație mereu evidențiată în 
bă.alia pentru mai mult cărbune. In imagine, mine
rii din schimbul condus de Dumitru Monac.
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In prag de iarnă, aco
lo, la Alba in Cetate, na
țiunea și-a spus cu liotă- 
rîre cuc intui Au vorbit 
atunci, prin glasul 
țimii adunate la chc 
țăl’ii, Burebîsta și 
bal, Glad, Gelu și 
morut, Bogdan și 
rab. Mircea, Ștefan
hai și Horea și Tudor 
Cuza, dar rnai ales, 
vorbit atunci eroii necu-

Dece- 
Mcnu- 
Basa- 
și Mi- 

și 
au

In anul trecut, la nive
lul întreprinderii Minie
re Uricani, datorită nere- 
alizării indicatorului de ca
litate a cărbunelui ex
tras s-au înregistrat pier
deri de producție în va
loare de peste 56 milioa
ne lei. De ce s-a ajuns la 
aceste pierderi ? In princi
pal din cauza neîncadră- 
rii în procentajul de ce
nușă planificat. Această 
situație s-a menținut și în 
primele două luni ale a- 
nului 1985, cînd procentul 
de cenușă admis a fost 
depășit cu 7 puncte. Dar 
în lunile martie, aprilie, 
mai. iunie, iulie, august, 
procentul de cenușă ad
mis a' fost depășit doar cu 
3 puncte. Este vorba, deci 
de o îmbunătățire a cali
tății cărbunelui, cu patru 
puncte. în comparație cu 
aceeași perioadă din Si
nul trecut, cînd conținutul 
de cenușă era cu 7 punc
te mai mare decît cel ad
mis. îmbunătățirea cali
tăți; cărbunelui s-a asi-

și 
la Plev- 
oameni 

brațelor, 
doinelor,

noscuți de la Rovine 
Podul înalt, de 
na și Mărășești, 
care, prin tăria 
și frumusețea
au dăltuit în noi conști
ința de români. In prag 
cie iarnă, la Alba în Ce
tate. s-au sfârimat cătu
șele unor granițe nefi
rești, implinindu-se voia 
poporului „unit în cuget 
și simțiri", liber, indepen
dent și suveran. 

gurat prin introduce
rea instalației trommel- 
concasor pe fluxul de se
parare a cărbunelui de 
steril, plasarea fiecărui 
schimb cu cite patru pos
turi la claubaj, exploata
rea selectivă a stratului 18 
cu ajutorul complexului 
mecanizat de înălțime mi
că, fabricat și adaptat la 
I.U.M.P. pentru straturile 
de cărbune cu înclinare 
mare.

In luna septembrie, con
ținutul de cenușă reali
zat s-a apropiat la un 
punct de procentajul ad
mis, iar în octombrie, timp

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag a 2-a)

67 de ani de la făurirea 
statului național unitar român

Conștiința de neam și 
frăție a tuturor locuitorilor 
dintre Dunăre, Marea Nea
gră și din arcul carpatic s-a 
profilat statornic în oglin
da istoriei — și la bine și 
la rău. Carpații noștri au 
alcătuit din timpurile cele 
mai vechi un întins „ținut" 
al continuării tradițiilor 
milenare de libertate, al 
păstrării unor forme de 
viață amintind pe cele ale 
străbunilor noștri daco
români, pe care nimeni și 
nimic nu i-au clintit, vîn- 
turile și vremile nu i-au 
îngenuncheat, păstrîndu-și 
simțirea de neam, limba și 
datinile ca pe o „comoa
ră" inestimabilă.

Cînd s-a ridicat în Mun
tenia un Mircea cel Bă
trân, Transilvania și Mol
dova au gravitat în jurul 
ei; cînd s-a ivit în Tran
silvania un Iancu de Hu
nedoara, celelalte două țări 
surori și-au îndreptat cu 
speranță privirea spre el, 
cum s-a întîmplat apoi 
cu Ștefan cel Mare. rea

Și, tot noi, cei puter
nici, am știut să afirmăm 
tăria actului istoric 
desăvîrșirii unității 
ționale, în acei ani 
tristă faimă, de la 
putui deceniului 
cînd „ciuma brună" 
îndrăznit să calce 
mint românesc. La 
liș, pe Someș, la 
tricolorul a fluturat 
torios.

Astăzi, știm a prețui U-

al 
na
de 

înce-
cinci.

a 
Pă- ’ 

Pău- 
Carei, 

vic-

CU PLANUL ANUAL 
ÎNDEPLINIT

Totul pentru 
viitorul minei

Oamenii muncii, mineri, 
maiștri și ingineri din ca
drul sectorului XI in
vestiții al I.M. Aninoasa, 
raportează cu o lună îna
inte de termen realizarea 
sarcinilor anuale de plan. 
Este primul colectiv al 
minei care și-a îndeplinit, 
înainte de termen, pre - 
vederile de plan.

Printre obiectivele prin
cipale puse în funcțiune 
se află puțul orb nr. 9, 
care a deschis mina în a- 
dîncime pînă la orizontul 
IX. Acest important o- 
biectiv va permite ataca
rea orizonturilor XII și 
XIII, noile orizonturi de 
bază ale minei. De aseme
nea, executarea planului 
înclinat între orizonturile 
XI și XII a creat posibi
litatea unui nou punct de

Glieorghe SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

zem și țel pentru toată 
„suflarea românească" ce 
„de la Rîm se trage", cum 
spune cronicarul.

Prin voința lui Mihai Vi
teazul, pămîntul românesc 
s-a Vitregit pentru scurtă 
vreme (1600). Flacăra a- 
prinsă de el va lumina se
colele viitoare, demon- 
strîndu-ne că numai uniți, 
energici vom izbîndi, vom 
deveni independenți, o na
țiune robustă de sine stă- 
tâlc are. Ne-au arătat-o 
mințile înțelepte cu mult 
înaintea Unirii celei mari, 
ideile lor circulînd în în
tregul „spațiu mioritic", fi
ind hrană de suflet pen- 
ti u cei in suferință, cum 
au fost cărțile lui Coresi, 
Gr. Ureche. Miron Costin, 
C. Cantacuzino, D. Can- 
temir, Gh. Șincai etc.

Marele patriot N. Băl- 
<eseu asculta, in 1848. lin
gă ceilalți revoluționari.

Dumitru PEI.IGRAD

(Continuare in pag. h 2-a)

*
*nirea pe care însăși „na

țiunea a făcut-o". știm 
a-i conferi noi semnifi
cații. Unirea țării, : în
seamnă Unirea în jurul 
acelorași idealuri comu
niste ale întregii națiuni; 
unitatea poporului în ju
rul partidului, a secreta
rului general pentru îna
intarea neabătută a Roma
nics socialiste pe drumul 
luminos al comunismu
lui.
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67 de ani
(Urmare din pag. I)

la făurirea statului national unitar român Factori esențial i ai progresului

moldoveni și ardeleni, pe 
Cîmpul Libertății de la 
Blaj cuvintele-simbol ale 
idealului pașoptiști „Noi 
vrem să ne unim eu ța
ra !“.

In 1859 s-a făcut un pas 
măreț: Moldova și Munte
nia și-au ales un singur 
domnitor, Al. I. Cuza, tre- 
cînd peste opreliști și ne
încrederi. Peste munți, in
fluența Unirii înfăptuite 

1 atunci în Principatele ro
mâne a fost eovîrșitoare. 
N-a fost o întîmplare că 
„mulțimile transilvane" au 
fost primele care, în cu- 
rînd, au sărit în ajutorul’ 
fraților de peste Carpați, 
încleștați in războiul „de 
neatîrnâre" (1877—1878) ca- 

! re „a reînviat timpii de 
virtute și bravură strămo
șească", cum aprecia o lu
crare de epocă.

Visînd întregirea țării, 
Badea Cîrțan a trecut cu 

' traista plină de cărți de-o 
' parte și de alta a Carpa- 

ți.^r, iar hunedoreanul Au- 
.' rel Vlaicu, „Icarul" nos

tru, a căzut fulgerat în
cercând să zboare peste
crestele carpatine, nicio
dată stavilă în calea uni
tății naționale. Ideile no
bile de unitate și demni
tate naționalii se regăsesc 
cu vibrație nemuritoare în 
opera literară a lui G. Coș- 
buc, L. Rebreanu, O. Go- 
ga etc, militanți deopotri
vă pentru Unirea cea Ma
re.

Momentul înfrățirii tu
turor românilor, pregătit de 
multe veacuri, devine rea
litate la 1 Decembrie 1918. 
Alba Iulia, străveche așe
zare transilvană, găzdu
ind peste 100 000 de oa
meni, își aureolează desti
nul istoric consacrînd „pe 
vecie" înfăptuirea statului 
național unitar român, 
eveniment epocal în viața 
poporului nostru.

Apreciind aportul mi
nerilor Văii Jiului la reali
zarea acestui marcant mo-

ment istoric, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
următoarele: „Minerii, lo
cuitorii Văii Jiului ou luat 
parte activă la realizarea 
dorinței seculare a popo
rului nostru de înfăptui
re a unității naționale, a- 
ducîndu-și contribuția pa
triotică la făurirea statu
lui național român uni
tar".

Comuniștii și uteciștii, 
plămăditori de eră nouă, 
sînt urmași ai dorobanți
lor de la 1877, ai comba
tanților de la 1916—1917, 
dar și luptători pînă.-n 
Munții Tatra în vremea 
celui de-al doilea război 
mondial. Cînd începea pe
rioada „solidarității șantie
relor", la Salva-Vișeu, 
Bumbești — Livezeni și 
Bicaz șl-au unit puterile 
români din toată țara, a- 
poi la Galați sosesc spe
cialiștii „focurilor nestin
se" de la Reșița și Hune
doara, apoi la Argeș, Por
țile de Fier și Lotru — 
brigăzi de muncă, price
pere și solidaritate munci
torească.

In Valea Jiului minerii 
și ceilalți oameni ai mun
cii, răspund chemării par
tidului de a da țării eît 
mai mult cărbune, traduc 
în fapte principalii indica
tori ai dezvoltării econo- 
mico-sociale a municipiu
lui nostru, garanția crește
rii nivelului de trai mate
rial și spiritual al tuturor 
celor ce muncesc. Strîns 
uniți în jurul partidului în 
frunte cu secretarul său 
general, milioanele de fii ai 
patriei înfăptuiesc cu ab
negație revoluționară o- 
biectivelc progresului și ci
vilizației stabilite de Con
gresul al XIII-lea al parti
dului, hotărîrile adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 13—14 noiembrie a.c., 
ca pe un adevărat pro
gram mobilizator de rid.i- 
care a României într-o e- 
tapă superioară de dezvol
tare și înflorire, în viito
rul cincinal.

Manifestări
■ LA IPSRUEEM Pe

troșani, în organizarea 
Muzeului mineritului și 
a Casei de Cultură a 
Sindicatelor a avut loc 
vineri, în ciclul „Colocvii 

o expunere 
de 

na-

(Urmare din pag. 1) tinuei îmbunătățiri a ao

în 
pio- 
ieri, 
știe,

temă
a

de istorie", 
pe tema „67 de ani 
la făurirea statului 
țional unitar român",

■ LA PETRILA, 
toate unitățile de 
nieri, au avut loc 
concursuri „Cine 
cîștigă" avînd ca
„Unirea — națiunea 
făcut-o". Concursurile, 
care au participat echi
paje din fiecare detașa
ment de pionieri, au re
liefat citeva dintre mo
mentele de 
nătate care 
în făptuirea
veni ment de 
cembrie 1918, precum 
realizărilel.

mare însem- 
au dus la 
istoricului c- 

la 1 De
și

întregului

Patriei 
înce- 
con- 

de 
temă 
de la

omagiale
nostru popor sub con
ducerea înțeleaptă a par
tidului, în anii de con
struire a socialismului pe 
pămîntul românesc. Tot 
la Petrila, Casa Pionie
rilor și Șoimilor 
organizează astăzi,
pînd cu ora 10, un 
curs între unitățile 
pionieri avînd ca 
mărețul eveniment 
1 Decembrie.

■ IN TOATE LOCALI
TĂȚILE 
în organizarea

la burilor 
au avut 
nori, simpozioane, 
nifestări artistice 
cate împlinirii a 67 
de la făurirea 
național 
român.
s-au desfășurat la sediile 
cluburilor, în întreprin
deri și în școli.

H. DOBROGEANU

VĂII JIULUI, 
clu- 

muncitorești, 
loc expu- 

ma- 
dedi- 

de ani 
statului 

unitar 
Manifestările

de profundă semnificație, 
rezultatele înregistrate în 
domeniul științei, al cerce
tării științifice naționale 
cunoscînd cote fără pre
cedent. Instituirea Con
gresului științei și învă-
țămîntului, crearea foru
lui de conducere a activi
tății din domeniul știin
ței și învățămîntului — 
Consiliul Național al Ști
inței și învățămîntului — 
avînd ca președinte pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
constituie pentru țara noas
tră garanția sigură a noi 
și noi succese, chezășia 
dezvoltării și moderniză
rii impetuoase a științei și 
învățămîntului românesc.

Magistrala cuvîntare 
rostită la deschiderea 
Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceau.șescu, a reli
efat cu deosebită clarita
te importanța pe care 
partidul și statul nostru o 
acordă științei și învăță
mîntului, necesitatea con-

La Institutul de Mine din Petroșani procesul de 
învățămint asigură un cadru propice formării unor 
viitoare cadre pentru mineritul Văii Jiului. Totul pentru

(Urmare din naș I)

de 22 de zile, s-a încadrat 
în cenușa planificată. A- 
ceste fapte demonstrează 
că la I.M. Uricani există 
posibilități reale de redu
cere a procentajului de ce
nușă admis, de realizarea 
indicatorului de calitate 
la nivelul stabilit de con
ducerea tehnică a C.M.V.J. 
Ce se impune pentru a- 
tingerea acestui obiectiv ?

Analiza făcută la fața 
locului, pe fluxul de pro
ducție, evidențiază că în
tre funcționarea fără în
treruperi a instalației de 
trommel-concasor și în
scrierea în conținutul de 
cenușă planificat există 
o legătură directă. In lu
na noiembrie, zilele în 
care s-a întrerupt funcțio
narea instalației respecti

ve, coincid eu depășirea 
conținutului de cenușă ad
mis. De o importan
ță deosebită sînt ac
țiunile politico-educative i- 
nițiate de comitetul de 
partid, acțiuni care vizea-

ca de la om la om, pentru 
creșterea simțului de răs
pundere Ia nivelul fiecă
rui schimb, întărirea preo
cupării pentru calitatea 
producției. Minerii din 
brigăzile conduse de Du-

Posibilitâți reale de reducere 
a procentului de cenușa

ză întărirea spiritului de 
răspundere al fiecărui om 
al muncii din abataje. In 
ultimele două luni, la I.M. 
Uricani, pe sectoare, s-au 
înființat colective ale cali
tății, formate din mineri 
șefi de schimb și dc briga
dă, normatori, maiștri și 
sub ingineri. Aceste colec
tive au acționat, prin mun-

mitru Izvoreanu, Traian 
Pop, Ioan Nichițelea, care 
au obținut rezultate bune 
pe linia calității, au fost 
evidențiați la „panoul ca
lității", o rubrică a gazetei 
de perete a întreprinderii.

De la începutul acestui 
an pînă în prezent, pier
derile de producție, la ni
velul întreprinderii, din

cauza neîncadrării în pro
centajul de cenușă normat 
sînt de 15,6 milioane lei, 
corespunzînd unei produc
ții rebutate de peste 33 000 
tone. Comparativ cu aceeași 
perioadă din anul trecut, 
pierderile au fost cu circa 
50 de milioane lei mai mici 
decît cele din acest an. 
Această pierdere tre
buie să fie diminuată în 
viitor prin extinderea ex
ploatării selective a stra
tului 18, respectarea rigu
roasă a disciplinei tehno
logice în abataje, asigu - 
rarea funcționării neîn
trerupte a instalației trom- 
mel-concasorului și prin 
intensificarea acțiunilor 
politico-educative de întă
rire a spiritului • de răs
pundere al fiecărui om 
la locul său de muncă.

(Urmare din pag. II

atac la orizontul XII. De 
o deosebită importanță 
pentru mină a fost .și exe
cutarea planului înclinat 
între orizonturile XI me
diu și IX, care a rezolvat 
problema transportului pe 
benzi a cărbunelui din 
stratul 3 blocul I și II. In 
prezent se lucrează intens 
ca, pînă la sfîrșitul anului 
să se finalizeze lucrările 
la galeria direcțională din 
culcușul stratului 3 ori
zontul X, care va îmbu
nătăți aerajul general, cît 
și aprovizionarea ritmică 
cu materiale a capacități
lor de producție din blocu
rile I și II. Adjunctului șe
fului de sector, inginer 
Petre Poliopol îi era greu 
să remarce pe fruntașii 
deschizătorilor de dru
muri subterane : „Dacă s-a

I 
I 
I 
I 
I

CABINET. cadrul
școlii de calificare a
I.M. Valea de Brazi s-a 
amenajat un cabinet desti
nat instruirii practice a 
cursanților. Dotat cu mij
loace didactice ajutătoa
re, cabinetul asigură con
diții mai bune de instrui
re și pregătire a celor ce 
urmează cursurile pentru 
calificarea în meseriile de 
bază. (V.S.)

FESTIVAL. Grupul sa
tiric al Institutului de 
Mine din Petroșani parti
cipă zilele acestea la cea 
de-a XVI-a ediție a Festi
valului artei și creației 
studențești, alături de alte 
formații artistice din cen
trele universitare ale ță
rii. (Al.H.)

EXPOZIȚIE.
Lunii preparatelor 
nare, la Complexul 
alimentație publică 
Lupeni, unitățile de 
fii ale întreprinderii

Corolar al 
culi- 

de 
din

pro-
co-

merciale de 
realizat ieri 
trospectivă" 
al priceperii 
ei profesionale a bucăta
rilor și cofetarilor din 
întreprindere. Expoziția 
preparatelor culinare, de 
cofetărie și patiserie s-a 
bucurat de calificativul 
„apetisantă". (LV.)

RECUPERARE. Sub 
drumarea maiștrilor 
structori, Dumitru 1 
Epaminonda Balcia, 
tru Szedlacsek,

stat Mixtă au 
o amplă „re- 
culinară, rod 
și imaginați-

> în- 
in- 

Ianc,
Pe- 

luliu

Kocsek, Toader Timar, A- 
lexandru Spina și Pavel 
Săcărea, peste 120 de e- 
levi din clasele a IX-a și 
a X-a ale Liceului indus
trial Vulcan, au participat, 
în zilele de 28, 29 și 30 
noiembrie, la o acțiune de 
colectare a fierului 
din cadrul S.S.H. 
Au fost 
se spre 
zeni 40 
(Gh.O.)

vechi 
Vulcan, 

colectate și trimi- 
centrul din Live- 
tone fier vechi.

care îl va susține în 
de 4 decembrie, 
de cultură din 
începînd cu ora 
chestra „Doina 
lui" din Reșița, 
soliști pe Nicoleta 
și Petrică Moise. (Al.II.)

ziua 
la Casa 

Petroșani, 
20, or-

Banatu- 
are ca

Voica

SPECTACOL. Concertul 
de muzică populară, pe

DEPĂȘIRI. Unitatea nr. 
44 Librărie din Lupeni 
(condusă de Traian Jimbo- 
reanu) raportează o depă
șire de peste 200 000 lei 
Ia vînzări. Prin amabili
tatea și servirea irepro-

tivității din acest domeniu, 
precum și sarcinile ime
diate și de perspectivă ce 
revin științei și învățămîn
tului din patria noastră 
pentru găsirea de noi so
luții de rezolvare a pro
blemelor impuse de dez
voltarea patriei, pentru 
ridicarea necontenită a ni
velului de pregătire și de 
cunoaștere a întregului 
nostru popor. „Știința ro
mânească — aprecia se
cretarul general al partidu
lui — trebuie să se anga
jeze cu toată hotărîrea in 
activitatea revoluționară 
de cercetare și descoperi
re a noi și noi taine ale 
naturii și universului, să-și 
aducă o contribuție tot 
mai însemnată la îmbogă
țirea tezaurului științific 
național și universal.

In contextul sarcinilor 
ce revin științei și învă
țămîntului, în activitatea de 
cercetare în producție, de 
formare a omului nou, un 
rol însemnat revine Insti
tutului de mine, ICPMC, 
CCSM, tuturor liceelor și 
școlilor municipiului nos
tru pentru găsirea celor 
mai eficiente soluții d<5 e- 
ducare și pregătire mul
tilaterală a tinerei gene
rații, de ridicare a pro
cesului de învățămînt pe 
noi. trepte de calitate, pen
tru ca încă de pe acum, 
viitorii cercetători în 
domeniu] mineritului, în 
alte domenii de activitate 
să-și însușească în pro
funzime cele mai noi cu
ceriri ale științei, să-și 
formeze încă de pe acum 
o adevărată conștiință a 
cunoașterii, în așa fel îneît 
în întreaga activitate de vi
itor să acționeze ca ade- 
vărați revoluționari și 
în domeniul științei.

viitorul minei
remarcat cineva a fost 
colectivul". Totuși, prin 
rezultatele obținute de la 
începutul anului s-au evi
dențiat brigăzile condu
se de Ion Manieluc cu 
plus 60 ml, Ion Uțescu — 
plus 38 ml și Petru Co- 
drea — plus 30 ml. Merite 
deosebite revin și mineri
lor din brigada lui Ion 
Suceveanu, care a executat 
săparea, betonarea și a- 
menajarea puțului orb nr. 
9, cel mai important obiec
tiv pus în funcțiune în 
acest an la mina Aninoa- 
sa. Sfîrșitul anului 1985 
va găsi acest harnic co
lectiv cu un plus de peste 
200 ml lucrări de deschi
deri, lucrări ce vor con
tribui la punerea în func
țiune înainte de termen a 
capacităților de produc
ție prevăzute pentru anul 
viitor.

șabilă a vînzătoarelor Ma
ria Stănilescu și Iuliana 
Ciuciu, precum și prin o 
aprovizionare ritmică, uni- ‘ 
tatea și-a cî.știgat un bun ! 
renume. (T.A.)

Rubrică realizată de 
V. STRAUT



DUMINICA, 1 DECEMBRIE 1985 Steagul roșu 3

la 
ale

Și
Municipal 

U.T.C. reu- 
participanți 
tema „A fi

învățat pe 
știm a 
cum se 

„haz de necaz",
„tăiem răul" cu

A

Autor : Nell COBARCaricatură de Eugen ȚARC

”1 I

I

l

Din cele zece
Un cunoscut caricaturist:

Pavel BOTEZATU
ALEXANDRESCU

Ion

bine,

i c

Jim 
harei. 
minte 
netele

„Nu 
le, nu 
totuși 
paștețial Sa-

a-

și vo- 
asu- 

anul

Ridendo castigat mores

care i-a scris

hai Stănescu — 
Pavel — P 
Vercelli (Italia);

deschise.
★

buni prieteni cu toate 
poet genial, iar celălalt 

prietenie traini

ng 
se

Erau cei mai 
că unul era un 
un poet submediocru, 
că, bazată pe comuna lor neputință de-a 
se vedea publicați.

Vincze LASZLO — sau incisivitatea creionului.

pe bănci. Dacă 
îngăduie să

Salonului de toamnă

al umorului"

r 1N A R

Timpul ne-a 
noi, românii să 
rîde, să facem 
spune, 
dar și să
această armă de neînvins, 
rîsul.

Iată că „Salonul de 
toamnă al umorului", 
ajuns la cea de-a X-a 
ediție, ne oferă, cu gene
rozitate noi dovezi de 
spirit și fantezie, fieca
re dintre ele punînd în 
lumină un umor sănătos, 
născut parcă din 
cenarea omului de 
postat ca o barieră 
fața lăcomiei,

încrîn- 
: bine 

în 
prostiei, 

înfumurării, a tuturor ce
lorlalte abdicări de 
morala sănătoasă 
unora.

Din 1976 și pînă astăzi 
„Salonul de toamnă al 
umorului" a crescut, s-a 
maturizat, cum se spune, 
căpătînd prestigiu la ni
vel republican. Stau măr
turie participările valo
roase, prezența în fieca
re an în expoziție a unor 
maeștri ai desenului u- 
moristic, unii dintre ei 
deținători de premii in-

ternaționale. Stau, de a- 
semenea, mărturie, teme
le de importanță majo
ră, abordate în decursul 
timpului: 
cii", „Spiritul ; 
lui", „Caricatura 
2001", „Virusuri", 
saj despre starea 
lului", „Ah, 
„Cherchez la 
„Vîrsta a treia"

Ediția jubiliară, 
nizată sub egida 
liului Municipal de Edu
cație Politică și Cultu
ră Socialistă Petroșani, 
Comitetului Județean de 
Cultură și Educație So
cialistă Hunedoara 
Comitetului 
Petroșani al 
nește 30 de 
și abordează 
tînăr". Sînt expuse peste 
50 de lucrări aparținînd 
unor caricaturiști din 
întreaga țară și desigur 
din Valea Jiului. 
Așadar, un „salon al 
caricaturii" — eveniment 
artistic major în viața 
municipiului.

.Galaxia eti- 
adîncu- 

anului 
„Me- 
copi- 

bărbatul !“, 
femme", 
ș.a.

orga- 
Consi-

Desen de
Octavian BOUR

Debut m cam ui Salo
nului — Radu IAȚCU

Desen de
Constantin PAVEL

— Alo, Joe-traficantul, da ? ei
■ mîinile sus, poliția la telefon.

★
înoată prin nisipul încins 
Rupt de sete, își aduce brusc 
că la plecare a uitat toate robi- 
de acasă

Deținători de premii 
internaționale prezenți în 

expoziție
Nell Cobar — Marele premiu ■— Montreal; Mi- 

Marele premiu — Tokyo; Constantin 
Premiul I — Montreal și premiul I — 

,; Daniel Ionescu-Dion — Marele 
premiu — Skopje; Eugen Taru — Marele premiu — 
Tolentino (Italia), — Ion Barbu — Marele premiu 
— Ancona (Italia).

Spicuiri din aprecierile 
de-a lungul vremii

„Consecvent și plin de 
idei bune — cum poate 
avea numai omul ce știe 
a-și apăra puterea de-a 
ride — Salonul de toam
nă al umorului transmi
te azi din același Petro
șani un „mesaj despre 
starea copilului", tot de 
acolo de unde, anul tre
cut, a lansat — cu cert 
succes — energica 
masa sa întrebare 
pra caricaturii în 
2001“

(RADU COSAȘU — Ca
talogul Salonului, edi
ția a IV-a)
„La Petroșani, capita

la cărbunelui românesc, 
deci, acolo unde se mun
cește mai cu seamă în 
adîncuri, la sursele ma
teriei, în fiecare toam-

— pen tiu că toamna 
numără bobocii și se 

culeg roadele — de șap
te ani încoace, la supra
față, se deschide un sa
lon: salonul umorului, și 
anume, al celei mai a- 
vantajoase încrengături a 
speciei — desenul umo
ristic... Se dezvăluie acea 
parte a spiritului croită 
„să taie" și „să înțepe", 
să usture, dar și să des
crețească frunțile, desti
nată deopotrivă să îm
partă sancțiuni, dar și 
să te-mpace șugubăț cu 
ceilalți și cu tine însuți, 
cu tine, care nu ești de- 
cît o față — „fața ne
văzută" — a celorlalți".

(ILEANA VULPESCU — 
catalogul celei de-a Vil-a 
ediții)

Pagină realizată de ediții, pe scurt
■ Cea de-a zecea edi

ție cuprinde, pe lîngă ex
poziția de bază, o vizită 
de documentare și o ex
poziție „ad hoc" la între
prinderea minieră „Va
lea de Brazi". E Sînt pre- 
zenți în cadrul „salonului" 
30 de caricaturiști cu pes
te 50 de lucrări expuse. 
E Dintre participanții din 
acest an, 5 au expus și la 
ediția 
Mihai
Ciosu, 
Dion,
Barbu. fi 
premieră : 
Petroșani, 
ții au 
Muzeul
de Cultură a 
Spitalul municipal 

și Teatrul de

de
Constantin 

Ionescu- 
Mihai 

în 
d in 

edi- 
de

căleați rondurile, nu rupeți flori- 
stați cu picioarele 
faceți asta, vi se 
și iarba".

★
I-a trimis o vedere pe 

că o iubește. Ea a aștepat să-i mai tri
mită vederi deoarece nu era femeia care 
să creadă în dragoste la prima... vedere.

★
Culmea infracțiunii ! Un șoarece prins 

cu mîța în sac.
Traian FURNEA

I. Este vorba
Boacă,

Daniel
Barbu,
Participare 
Radu Iațcu, 
E Cele 10 

fost găzduite
mineritului, Casa 

Sindicatelor, 
Petro

șani, și Teatrul de Stat 
„Valea Jiului", g Cu edi
ția din acest an se încheie un 
ciclu tematic. Este vorba 
de ciclul „Omul și vîfste- 
le sale".
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Manifestări dedicata aniversării actu'iii istoric
de fot mat e a statului național unitar român

PARIS 30 (Agerpres). — 
La Ambasada României 
din Paris a avut loc o ma
nifestare culturală dedica
tă aniversării formării 
statului național român ti
ni tar, în cadrul căreia a 
fost prezentată o expoziție 
documentară de fotogra
fii înfățișînd momente im
portante din istoria popo
rului român, precum și 
aspecte ale realizărilor so
cialiste din România con
temporană. Standul de 
carte social-politică și is
torică organizat cu acest 
prilej a cuprins la loc de 
frunte operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România.

Cu acest prilej, s-a sub
liniat importanța eveni

mentului de la 1 Decem
brie 1918 și au fost evoca
te principalele etape ale 
procesului de constituire 
a statului unitar român, 
împlinirii năzuinței popo
rului român de indepen
dență și unitate națională.

BERNA 30 (Agerpres). 
— Cu prilejul aniversării 
zilei de 1 Decembrie, la 
Berna a fost amenajat un 
stand de carte româneas
că, prezentînd la loc de 
frunte operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România. Au fost 
expuse, de asemenea, vo
lume despre trecutul glo
rios al poporului român, 
despre lupta sa pentru in
dependență și păstrarea i- 
dentității naționale de-a

FAPTUL DIVERSreside
INCIDENT

WASHINGTON 30 (A-
' gerpres). •— Un incendiu 

declanșat la unul din re- 
actorii unui aparat „DC-9", 
înainte de decolarea de. 
pe aeroportul O’Hare, din 
Chicago, a impus evacua
rea urgantă a pasagerilor 
urcați la bord. Incidentul, 
precizează agenția France 
Presse, a intervenit la 
numai cîteva ore după ce 
un avion ,,Boeing" a pier
dut, la scurt timp de la 
decolare de pe acest aero
port, unul dintre cele pa- 
iru motoare, care a căzut 
asupra unei zone locuite.

BILANȚ TRAGIC

NAȚIUNILE UNITE 30 
(Agerpres). — Potrivit ci-

, frelor oficiale ale O.N.U., 
date publicității la sediul 
Națiunilor Unite din New

■ York, erupția vulcanului 
i Nevado Del Ruiz, din Co

lumbia, s-a soldat cu 23 000 
de morți, 4 470 de răniți,

i 44 000 de persoane rămase 
’ fără adăpost, iar daunele 
’ materiale se cifrează la 200 
I milioane de dolari, relevă 

agențiile Taniug și Reuter.

ATENTAT

LUXEMBURG 30 (Ager
pres). — O puternică bom
bă a explodat sîmbătă în 
apropiere de capitala lu- 
xemburgheză, distrugînd un 
pilon de înaltă tensiune, 
ceea ce a provocat o între
rupere a aprovizionării cu 
energie electrică în nume
roase cartiere ale orașului, 
informează agențiile inter
naționale de presă.

Este cel de-al 13-lea aten
tat terorist de acest gen 
care sc înregistrează în 
țară de la sfîrșitul lunii a- 
prilie, menționează agen
țiile Associated Press și 
France Presse.

Pînă în prezent, respon
sabilitatea organizării a- 
tcntatului nu a fost reven
dicată.

EPIDEMIE 
DE GRIPA

TOKIO 30 (Agerpres); — 
După cum transmite agen
ția TASS, în Japonia se 
extinde epidemia de gri
pă provocată de virusul de 
tip „(long Kong“. Potrivit 
unei știri oficiale difuzate 
la Tokio, .epidemia a cu
prins teritoriile a 23 de 
prefecturi. Peste o mie de 
școli au fost închise total 
sau parțial.

lungul veacurilor, despre 
semnificația actului de la 
1 Decembrie 1918.

De asemenea, a fost or
ganizată o expoziție de fo
tografii documentare, o- 
glindjnd realizările Româ
niei socialiste, cu precă - 
derc din ultimii 20 de ani, 
de cînd în fruntea partidu
lui și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

BRASILIA 30 (Agerpres). 
— La Institutul de Cul
tură Hispanică din Brasi
lia, a avut loc deschiderea 
expoziției „Imagini din 
România". Cu acest .prilej, 
a fost prezentată expune
rea „România, poporul 
român și limba sa, între 
celelalte popoare de ori
gine latină". Au fost evo
cate momente ale istorici 
poporului român, lupta sa 
multiseculară pentru li
bertate, independență și 
unitate națională, procesul 
de formare a statului na
țional unitar român.

Manifestarea culturală a 
fost consacrată aniversării 
zilei de 1 Decembrie 1918 
și s-a bucurat de aprecieri 
elogioase din partea parti- 
cipanților.

ADUNAREA GENERA
LA A O.N.U. a adoptat o 
rezoluție prin care con
damnă politica de apart
heid a regimului rasist 
minoritar din Republica 
Sud-Africană drept crimă 
împotriva umanității, rela
tează agenția U.P.I. Se 
precizează că rezoluția a 
fost adoptată cu 122 de 
voturi pentru, 1 împotrivă 
(S.U.A.) și 22 de abțineri.

ZBIGNIEW MESSNER, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, l-a 
primit pe .Ștefan Bârlea, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării din ța
ra noastră, care, împreună 
cu omologul său polonez, 
Manfred Gorywoda, au 
semnat protocolul privind 
coordonarea planurilor eco
nomiilor naționale ale
României și Poloniei pe 
perioada 1986—1990.

Avancronică fotbalistică
După prim., zăpadă, fot

balul din eșalonul trei hi
bernează deja in așteptarea 
ofensivei de primăvară; în 
d vizia secundă, astăzi, se 
pecetluiește turul, cu bucu
ria suporterilor din Vale, 
care au în Jiul liderul de 
toamnă al seriei a treia. 
Etapa a 17-a are darul de 
a detașa tripleta evadaților 
din pluton, fiindcă urmă
toarele trei echipe evolu
ează în deplasare. Meciul- 
cheie se desfășoară la Pe
troșani, unde Jiul trebuie 
să cămînă „cap de coar
dă", pentru ca în retur as
censiunea sa spre prima 
scenă a soccerului să nu 
imite mitul sisific. In con
secință, duelul Mulțescu — 
Naom decide soarta seriei,

victoria depinde insă nu 
numai de strategia gene
ralilor, ci și de bărbăția 
<oldaților lor; este deci de 
datoria fotbaliștilor din 
Vale să lupte exemplar, cu 
dăruire, dar și cu iscusin
ță, pentru că Olimpia Sa- 
tu Mare e de fapt „calul 
troian" al maramureșeni
lor și bistrițenilor în gazo
nul nostru In replică, la 
Baia Mare, Minerul Lu
peni poate repeta, ba 
chiar îmbunătăți perfor
manța realizată la C.S.M. 
Reșița, cu dublă finalitate, 
ajutînd Jiul, dar mai ales 
pentru a domina drumul 
spre propria-i .salvare.

In prima divizie, amba
sadoarea fotbalului hune- 
dorean primește replica

Petrolului Ploiești. Con
tăm pe invincibilitatea și 
zgîrccnia proverbială a 
Corvin ului acasă, în fapt 
pe cea mai productivă 
înaintare a primului eșa
lon; partida suscită pen
tru noi un interes deose
bit, întrucît, miercuri, în 
șaisprezecimile „Cupei
României", îi primim în vi
zită pe Gabor, Klein, Pet- 
cu și comp., desigur cu 
gîndul de a valida ideea 
„competiției k.o.“. Mai ales 
că, pînă acum, în cupă, 
Corvinul ne-a cam retezat 
aripile entuziasmului.

-fr
începerea partidelor de 

fotbal — la ora 13,00r

Ion VULPE
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LUNI, 2 DECEMBRIE
•— Se deschide reuniunea la nivel înalt 

a țărilor membre ale Pieței comu
ne, consacrată reformei instituționa
le și relansării C.E.E. (Luxemburg — 
2—3 decembrie).

— Au loc alegeri legislative în provin
cia Quebec (Canada).

— La Paris încep lucrările Adunării par
lamentare a Uniunii Europei Oc
cidentale (2—5 decembrie).

— W. Jaruzelski, prim secretar al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Polone, efectuea
ză o vizită oficială în Algeria.

— începe vizita în Columbia a secreta
rului de stat al S.U.A.. George 
Shultz.

MARȚI, 3 DECEMBRIE
— Se reiau, la Cairo, convorbirile egip- 

teano-israeliene asupra enclavei 
Taba.

MIERCURI, 4 DECEMBRIE
■— In R.P. Bulgaria începe rcccnsămîn- 

tul populației
-— Începe vizita oficială a ministrului de 

externe al Greciei, K. Papoulias, în 
Bulgaria (4—6 decembrie).

JOI, 5 DECEMBRIE
— Au loc. la Madrid, negocieri în pro

blema Gibraltarului între miniștrii de 
externe ai Spaniei și Marii Britanii 
(5—6 decembrie).

SIMBATA, 7 DECEMBRIE
— La Dhaka (Bangladesh) are loc Con

ferința la nivel înalt a țărilor mem
bre ale Organizației regionale de 
cooperare a statelor din zona Asiei 
de Sud — SARC (7—8 decembrie).

DUMINICA, 8 DECEMBRIE
•— In Cipru au loc alegeri generale.
•— In Guatemala se deschide al doilea 

tur de scrutin în cadrul alegerilor 
prezidențiale.
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Concurs omagial
Asociația sportivă Pre

paratorul din Lupeni or
ganizează un concurs de 
șah, în cinstea zilei de 
30 Decembrie. Concursul 
începe azi, 1 decembrie, 
desfășui’îndu-se în nouă 
runde. Prima ședință teh
nică va avea loc astăzi, la 
Casa pensionarilor din 
Lupeni, la ora 16. La a- 
cest concurs pot să parti
cipe toți amatorii jocului 
pe 64 de pătrate, indiferent 
de clasificare.

Fra nci.se COROI, 
corespondent
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Etapa județeană a campionatului 
republican, la individual

Sala sporturilor din De
va a găzduit recent etapa 
județeană a campionatu
lui republican individual 
de șah rezervat juniorilor 
și copiilor, unde municipiul 
nostru a fost reprezentat 
de tinerele speranțe ale 
asociațiilor sportive „Pre
paratorul" Lupeni și „Hi- 
dromin" Petroșani.

Cga mai bună performan
ță a fost obținută de juni
oara Jeana Dalidis (Pre
paratorul Lupeni) care a 
cucerit titlu] de campioa
nă județeană și dreptul de 
a participa la faza de 
zonă. Poziții fruntașe au 
mai fost obținute și la 
alte categorii de copii prin

Nuți Toader (Preparato
rul) șî Daniela Muntean 
(Ilidromin) care au ocupat 
locurile II și, respectiv, III, 
iar la categoria junioare 
mici, Donatela Sîrbu (Hi- 
dromin) și Adrian Toa
der (Preparatorul) s-au 
clasat pe locurile IV și, 
respectiv, V. ,

In campionatul munici
pal de șah pe echipe, în 
etapa a V-a, s-au înregis
trat următoarele rezulta
te : Judecătoria —
IPSRUEEM II 6—0, între
prinderea de panificație 
— IPSRUEEM I 4— 
IU MP — Preparatorul Lu
peni 0—6, Dinamo — 
ICPMC 1—5:
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Masca de ar
gint; Unirea: Amurgul 
fîntînilor; Parîngul: Ma
rele șarpe.

LONEA: Povestea dra
gostei.

LONEA: Mireasma ploi
lor tîrzii.

ANINOASA; Ziua Z.
VULCAN:
LUPENI: 
URICANI: Acasă.

2 DECEMBRIE

Rămășagul, 
Piciul.

No-
în

Povestea

PETROȘANI — 7 
iembrie: Piedone
Egipt; Unirea: Pisicuța 
de catifea; Parîngul: A- 
ripi de zăpadă.

PETRILA: 
dragostei.

LONEA: Dosarul al
bastru.

VULCAN: Amintirea
unei mari iubiri.

LUPENI: Mitrele șarpe. 
URICANI: In umbra 

legii.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin Întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
1 DECEMBRIE

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor:

Telefilmoteca 
ghiozdan (color). 
Stefan cel Mare 
Vaslui 1475.
Episodul 1.

12,40 Din cununa cânte
cului românesc 
(color).
Muzică populară. 
Album duminical, 
(parțial color).
„Unirea națiunea 

a făcut-o !“ 
(color).
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
67 de ani de 
făurirea statului
țional unitar român. 
Imn unității (color) 
Spectacol literar - 
muzical - coregrafic.
Teatru TV :
„Frații" (color).
Partea a doua:
Dimineața peste 
Carpați.
Telejurnal.

13,00

14,45

15,00

19.00
19,20

19,40

20,40

21,50

la
na-

2 DECEMBRIE
20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont telmico-ști- 

ințific.
Tezaur folcloric 
(color).
Roman-foileton:
„VVagner".
Episodul 5 (color): 
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

20,35

21.00

21.50
22,00

memento

I

Mica 
publicitate

SOȚIA Elena, copiii Pe- 
tronela, Camelia, Vasilică, 
ginerele Ionel, cuscrii Ma
ria și Decebal, urează 
scumpului lor Bodescu 
Vasile „La mulți ani !“ 
și multă sănătate, cu o- 
cazia ieșirii la pensie. 
(5441)

CAUT femeie îngrijire 
copil. Informații, Petro
șani, Republicii 85 ap. 15, 
scara 2. (5436)

VI ND apartament. trei 
camere, etaj I, Deva. In
formații Bl. Decebal, bloc 
8, ap. 74. (5435)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crls- 
tea Neculai, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nulă. 
(5440)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Nistor 
Mariana, eliberată de
I.C. Vulcan. O declar nulă. 
(5439)

PIERDUT certificat de 
absolvire a cursului de ca
lificare de gradul I, seria 
F nr. 226355, eliberat de 
I.M. Dîlja la data de 25 ia
nuarie 1977 cu nr. 119/1976, x 
II declar nul. (5437)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Grigore 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Uricani. O declar nulă. 
(5438)
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