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Tovarășul Nîcolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua în zilele următoare o 
vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, la invitația tovarășului Ra
dovan Vlaikovici, președintele' Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, și a tovarășului 
Vidoie Jarkovici, președintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

TARA E CER
Cil MAI MULT CÂJtBUNE !

Post fix la U. E. Paroșeni
Energia, problemă a noastră, a tuturor în spiritul hotărîrilor

La sectorul IV al I.M, Lonea

Planurile anual și 
au fost îndeplinite înainte 

de termen

cincinal
Cu simple promisiuni, 

stocul de cărbune nu se
Congresului științei și

învătămîntului

Un succes deosebit în
registrat de minerii secto
rului IV de la întreprinde
rea Minieră Lonea: înde
plinirea integrală a preve
derilor de plan anuale, cu 
aproape, o lună înainte de 
termen. La baza acestor 
realizări, care au ridicat pe 
noi trepte prestigiul mine
rilor de la Lonea, au stat 
sporurile de productivitate, 
un indicator unde rezulta
tele obținute au fost su
perioare sarcinilor planifi
cate la nivelul întregii ac
tivități a sectorului cu a- 
proape 500 kg de cărbune 
pe post. Cu producția extra
să suplimentar în acest an
— plus 26 000 tone de căr
bune la zi, ceea ce repre
zintă, față de planul anual, 
un plus de 1000 de tone
— colectivul sectorului 
a depășit prevederile 
plan stabilite pentru 
tregul cincinal cu 
31 000 tone de cărbune. _

Aceste rezultate de pres
tigiu sînt rodul unei acti
vități intense la fronturile

de lucru
acolo unde minerii și ca
drele tehnice ale sectoru
lui aduc în permanență 
îmbunătățiri tehnologiilor 
de lucru folosite. Una din
tre tehnologiile aplicate cu 
o eficiență deosebită constă 
în introducerea și folosirea 
judicioasă a tavanului de 
rezistență în abatajele 
frontale, care au înlocuit 
tehnologia clasică, cu a- 

bataje cameră. Minerii și-au 
însușit în timp scurt noua 
tehnologie de lucru, 
dovedindu-și eficiența prin

Dorin GIIEȚA

direct productive,

poate
Cu aproape trei săptămîni 

în urmă conducerea 
I.P.C.V.J., promitea că în 
ultima decadă a lunii no
iembrie va impulsiona li
vrările zilnice de cărbune 
de la preparațiile Coroești 
și Fetrila către termocen
trala Paroșeni pentru a a- 
sigura consumul zilnic 
completarea stocului 
văzut pentru perioada 
iarnă.

Ieri am revenit la
Paroșeni pentru a consta
ta dacă promisiunile făcute 
au avut și au acoperire în 
fapte — în tone 
ne. Din analiza 
fața locului, cu 
livrările zilnice
da de timp care a trecut

Și 
pre- 

de

U.E.

care,

(Continuare în pag. a 2-a)

IV 
de 

în- 
peste

Dotări 
de nivel 

tehnic ridicat
Combinatul Minier Va

lea Jiului a fost dotat cu 
aparate de măsură topo
grafice de un nivel ridicat, 
la nivelul tehnicii de 
mondiale, cu ajutorul 
rora au fost executate 
surători în premieră 
țară, respectiv au 

coordonate pe 
pină 

de 1000 
lucrările

vîrf 
că- 

mă- 
pe 

fost

la 
de 

mi- 
pu-

transmise 
puțuri 
adincime 
metri. Astfel,
niere pe verticală vor 
tea fi coordonate și orien
tate cu o precizie de ex
cepție.

de cărbu- 
făcută la 

privire la 
în perioa-

asigura
(de la 20 noiembrie), am 
constatat că numai în două 
zile s-au livrat peste 2000 
tone (26 și 29 noiembrie) 
conform promisiunilor fă
cute. In celelalte zile pînă 
la 1 decembrie, cantitățile 
zilnice livrate au fost în
tre 1586 tone și 1886 tone. 
Au fost zile în care nu s-a 
asigurat nici măcar consu
mul zilnic care a fost în 
medie de 1800 tone de căr
bune. Deci, în loc să creas
că, 
ți a

stocul a scăzut! Situa- 
a devenit și mai gravă

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag a 2-a)

In conducerea politică a activității economice

0 temeinică pregătire a tineretului 
pentru muncă și viață

Plin orizontul larg des
chis în multilaterala pregă
tire a tinerei generații pen
tru muncă și viață, primul 
Congres al .științei și învă- 
țămîntului, eveniment deo
sebit de important în ac
tivitatea noastră, ne stimu
lează și ne orientează în 
eforturile de continuă per
fecționare a procesului 
instructiv-educativ, prin 
implicarea nemijlocită în 
viața economică și socia
lă a orașului.

Sîntem unul din liceele 
edificate în anul 1965, anul 
istoricului Congres al 
IX-lea al partidului care 
a inaugurat o perioadă în-

Stil de munca dinamic, eficient
Responsabilitatea comunistă se verifică prin

proba zilnică a faptelor de muncă
Activitatea organizațiilor de partid — s-a subli

niat cu pregnanță Ia recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
— trebuie să fie permanent purtătoare a tot ce este 
nou și înaintat în conducerea activității economico- 
sociale, în stimularea eforturilor comuniștilor, ale 
colectivelor de muncă pentru înfăptuirea integrală 
a sarcinilor de plan. Ceea ce s-a cerut eu deosebită 
claritate organelor și organizațiilor de partid este 
perfecționarea activității lor în conducerea econo
miei, promovarea unui stil de muncă revoluționar, 
inaltă răspundere și exigență. Această cerință se 
impune cu deosebire în unitățile miniere, cărora, 
așa cum s-a arătat tot în cadrul plenarei, perioada 
ce a mai rămas pină la sfîrșitul anului, primul an 
al noului cincinal le pun în față sarcini deosebite 
pe linia creșterii producției de cărbune. Iată de ce 
ne-am adresat unor secretari de partid din sectoa
rele minei I.upeni, solicitîndu-le opiniile în legătură 
cu ceea ce înțeleg și, mai ales, ceea ce fac pentru 
a conferi activității de partid spirit revoluționar, pe 
măsura exigențelor calitativ sporite ale acestei pe
rioade hotărttoare pentru producția primului an al 
noului cincinal.

de 
este 
față

e- 
de

Aces- 
noastre 
obiecti- 
princi-

PETRU BUGHEȘ, secre
tar adjunct al comitetului 
de partid din sectorul III: 
Ceea ce incumbă spiritul 
revoluționar în viața 
partid de fiecare zi 
înalta responsabilitate 
de cerințele realizării 
xemplare a sarcinilor
plan, a măsurilor întreprin
se pentru desfășurarea op
timă a procesului produc
tiv. In tot cursul anului am 
avut în vedere mai ales 
funcționarea la parametrii 
superiori a marilor abata
je mecanizate, executarea 
în acest scop a unor revi
zii și reparații de bună ca
litate, realizarea ritmică a 
lucrărilor de pregătiri pen
tru asigurarea din timp a 
liniei de front de rezervă,

menținerea unui climat de 
ordine și disciplină 5n for
mațiile de lucru, în rîndul 
întregului personal, 
tea sînt direcțiile 
de acțiune, acestor 
Ve le subordonăm
palele noastre preocupări 
în cadrul vieții de partid 
— repartizarea forțelor or
ganizațiilor de bază pe 
locuri de muncă, schim
buri și principalele utilaje, 
dezbaterile în cadrul adu
nărilor generale, controla
rea modului cum se achită 
membrii de partid, mai a- 
les cei cu funcții de răs
pundere pe linie politică 
și profesională, de sarcini-

Ioan DUBEK
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Reunind oameni cu aleasă vrednicie, brigada condusă de comunistul Vale
rian Maxim (I.M. Dilja), se înscrie cu regularitate pe panoul fruntașilor în 
efortul general pentru cărbune mai mult și de calitate. In imagine, o parte din 
componenții brigăzii.

lectrică !

noitoare în toate domeniile 
vieții. Dacă în 1965 erau 
828 de elevi, în acest an 
avem aproape 1900 de elevi 
care se pregătesc la cursuri 
de zi și serale, în școlile 
profesionale și de maiștri. 
Larga colaborare cu în
treprinderile în cadrul in
tegrării învățământului cu 
producția și creația tehnică 
ne-a îngăduit dotarea cu 
cabinete și laboratoare care 
oferă toate condițiile unei 
pregătiri de calitate, for
mativă și educativă în a- 
celași timp, la toate obiec
tele de învățămînt. Elevii 
noștri î.și însușesc deprin
deri și obișnuințe de mun
că în atelierul școală, pe 

. platforma de mașini și u- 
tilaje miniere, apoi în prac
tica efectuată în întreprin
derile miniere Vulcan și 
Paroșeni, prcparația Coro- 
ești și întreprinderea de 
confecții. Liceul nostru dis
pune de o stație de tele
viziune cu circuit închis,

Prof. Mircea POENARU, 
directorul Liceului 

industrial minier Vulcan

(Continuare în pag. a 2-a)
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Oameni ai muncii din 
minieră!industria

Acționați cu hotărîre și fermitate

Nici un utilaj să nu funcționeze în gol !

Extrageți cît mai mult

pentru economisirea energiei electrice !

cărbune pentru sporirea producției de energie e-

Cetățeni!
civic, responsabil, reducând la minimum utiliza- 
casnic. Evitați cu desăvîrșire funcționarei lor în

• Dați dovadă de spirit
rea aparatelor electrice de uz
orele de vîrf de sarcină ! Economisiți astfel, în mod direct, energia atît de ne
cesară în această perioadă economiei naționale !

i
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Din octivitatea organizațiilor U.T.C.

în căminele de nefamiliști este necesară 
permanentizarea muncii educaționale

Responsabilitatea comunistă

Căminul de nefamiliști 
constituie pentru tinerii lo
catari nu doar un loc de ca
zare, ci Casa lor de toate 
zilele în care trăiesc și pe 
care o îngrijesc, în care se 
cultivă, se destind, învață 
chiar. La rezolvarea aces
tei cerințe, cu profunde im
plicații pentru viața tine
rilor, un rol deosebit re
vine organizației U.T.C., ca
re prin acțiuni politico-e
ducative contribuie în mod 
hotărîtor la educarea și for
marea tinerilor în spiritul 
muncii, al valorilor moral- 
politice promovate de socie
tatea noastră. Acțiunea or
ganizației U.T.C. pentru e- 
ducarea tinerilor 
impune mai mult 
ca oricînd implimentarea 
autoeducației, găsirea celor 
mai bune soluții de integra
re în viața colectivității din 
căminul de nefamiliști așa 
cum de fapt procedează 
mereu majoritatea locatari

lor. Acest lucru este necesar 
cu atît mai mult, cu cît se 
mai mtîlnesc mentalități pă
guboase din partea unor 
tineri, care efectiv se sus
trag de la viața colectivi
tății, alegîndu-și un mod 
de trai care contravine nor
melor de conviețuire în 
colectivitate.

Un raid întreprins îm
preună cu reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret, de 
sindicat, ai organelor de 
miliție și, bineînțeles, cu 
membri ai comitetului de

O temeinică 
pregătire 

(Ui mai e din pag I) 

integrată în procesul de în- 
vațămînt, contribuind la o 
continuă perfecționare a 
metodelor și procedeelor de 
instruire și educație a ele
vilor. Această necesitate a 
perfecționării învățămîntu- 
lui și sporirii contribuției 
educative prin contactul 
nemijlocit, de mare valoa
re educativă, cu producția 
de bunuri materiale au 
fost evidențiate în lucră
rile recentului congres, 
desfășurat în lumina ma
gistralei cuvintări a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, care sublinia : „În
vățământul trebuie să asi
gure educarea tinerei ge
nerații in spiritul concep
țiilor revoluționare, pregă
tirea temeinică a tineretu
lui pentru muncă și viață, 
pentru a fi un participant 
activ la edificarea socialis
mului și comunismului". 
De. noi, de cadrele didacti
ce, prin educația patriotică 
revoluționară a elevilor 
noștri, depinde în primul 
rînd calitatea pregătirii lor 
pentru muncă și eficiența 
integrării lor în viață. Noi 
trebuie să le insuflăm pa
siunea cunoașterii și per
fecționării. Succesele elevi
lor noștri la concursurile 
pe meserii, olimpiadele șco
lare, în manifestări cultu
ral-educative și sportive 
confirmă calitatea muncii 
noastre. Cu dotarea mate
rială de care dispunem pu
tem obține performanțe 
mai înalte în pregătirea pro
fesională, în educarea ti
neretului din liceul nostru 
în spirittfl dragostei de 
muncă, ei fiind chemați să 
participe cu inteligența, e- 
lanul revoluționar și com
petența, în meseria aleasă, la marile transformări crea
toare din țara noastră. 

locatari, în cele două că
mine de nefamiliști ale I.M. 
Uricani, ridică serioase sem
ne de întrebare pentru co
mitetul de cămin, pentru 
organizația U.T.C. privind 
modul în care acestea sînt 
implicate în viața tinerilor. 
E adevărat, în cele două 
cămine locuiesc tineri de 
la mai multe întreprinderi, 
dar acest lucru nu trebuie 
să constituie o scuză. ci 
dimpotrivă, un motiv te
meinic pentru o activitate 
intensă din partea comite
tului de cămin, ba chiar 
din partea conducerilor în
treprinderilor la care lu
crează tinerii, pentru 
curmarea tuturor cazurilor 
de indisciplină, de abatere 
gravă de la normele de 
conviețuire. Iată numai cî- 
teva exemple: în camera 59 
— locatari frații Basanciuc 
și prietenul lor Fărîmiță — 
o dezordine totală, radia
toare improvizate etc; în 
altă cameră, tînărul Vale
ri u Iagăru își „omoară" 
timpul înconjurat de mu F. SILIȘTE AN U

Determinarea umidității la cărbunele mixt de la Uzina de preparare Lupeni 
se efectuează de cadre competente in laboratorul tehnologic.

P'anurile anual și cincinal 
îndeplinite

(Urinare din pag. 1)

product!vitățile obținute, a 
fost extinsă treptat în în
tregul sector. Productivități 
superioare prevederilor de 
pian, în medie cu 500 kg 
de cărbune pe post, au în
registrat, constant, formați
ile conduse de cunoscuții 
mineri șefi de brigadă Gri- 
gore Mîndruț, Florea Anton, 
Gheorghe Lipșa și Ion Bo- 
teanu. In lucrările de pre
gătiri s-au evidențiat mi
nerii din brigada condusă 
de Ioan Ilca. O contribuție 
deosebită,, prin menținerea 
utilajelor în stare optimă 
de funcționare au avut lă
cătușii Constantin Rum, 
Teodor Codrin, Puiu Ghera- 
sim și Constantin Ivănuș.

Iar pentru ca imaginea 
acestor rezultate să fie com

V
I
I
I
I

I 

OLIMPIADELE ȘCOLA
RE. Au început concursuri
le elevilor pe obiecte de 
invățămînt, manifestări tra
diționale în viața școlară, 
mai 
de 
In 
s-au

I clasă (licee) și
I (școli generale)
l ticâ (clasele IV—XII), isto-

cunoscute sub numele 
olimpiade 
această

desfășurat

școlare, 
săptămînă 

fazele pe 
pe școală 

la matema-

zică, alcool, tut m și de 
mizerie; Mihai Stan a trans
format camera 31 într-un 
fel de sorcovă, „neoane" 
vopsite multicolor, impro
vizații electrice, Vasile Te- 
refaș și Mihai Pândele, din 
camera 90, aflați într-o sta
re avansată de ebrietate nu 
pot da-^un răspuns cert 
dacă lucrează sau nu.

Exemplele ar putea con
tinua. Au fost destule, însă 
nu ne-am propus să le în
șirăm pe toate. Acest lu
cru trebuie luat în discu
ție de comitetul orășenesc 
U.T.C., de cel al I.M. Uri
cani, de comitetul de că
min care trebuie să facă 
din viața de cămin o viață 
civilizată, conformă cerin
țelor. Acțiunile sporadice, 
intervențiile întîmplătoare 
nu au darul de a rezolva 
ceva din starea de indisci
plină în căminele din U- 
ricani. Se impune o inter
venție energică, o perma
nentizare a muncii educa
ționale.

pletă, adăugăm că la con
sumul de materiale pentru 
1000 de tone de cărbune ex
tras s-au obținut impor
tante economii — spre c- 
xemplu. numai la cherestea 
consumul a fost redus eu 
aproape un metru cub la 
1000 de tone de cărbune 
extras — economii înre- 
giscrîndu-se și la energia 
electrică.

In felul acesta, prin în
deplinirea și depășirea pre
vederilor de plan anuale 
și pe cincinal, minerii sec
torului IV, unul dintre ce
le mai importante sectoare 
ale minei Lonea, au răs
puns cu promptitudine so
licitărilor secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
dînd țării cît mai mult 
cărbune, în condiții de e- 
ficiență economică ridica
tă. •

rie (clasele VIII—XII) și 
biologie (VIU—XII). Au 
mai avut loc la limba ro
mână, chimie și geografie.

SPECTACOL. Teatrul 
muncitoresc „Ana Colda" 
din Lupeni, secția maghia
ră, prezintă la Petroșani, 
în sala de spectacole a Ca
sei de cultură, marți, 10 
decembrie, un spectacol de 
divertisment. (Al. H.)

SEMNAL M, cunoscuta 
formație de muzică rock,

(Urmare din pag. 1)

le ce le revin. Noua struc
tură organizatorică ne cre
ează condiții și mai bune 
pentru cuprinderea tuturor 
punctelor-cheie ale secto
rului, pentru un dialog 
permanent cu comuniștii 
asupra problemelor cele 
mai stringente ale produc
ției în vederea soluționă
rii lor operative. Faptul că 
în 10 decembrie ne facem 
planul anual, că avem ca
pacitățile de producție a- 
sigurate pentru primul tri
mestru al noului an deno
tă cu prisosință efectul 
muncii de partid susținute 
în cadrul sectorului.

TRAIAN MORARU, se
cretar adjunct al comite
tului de partid din secto
rul IV : Critica severă, for
mulată de secretarul gene
ral al partidului la recen
ta plenară a C.C. al P.C.R., 
la adresa unor rămîneri în 
urmă, faptul că în anul 
care se încheie rezultatele 
puteau fi mult mai bune 
și unele rămîneri în urmă 
preîntîmpinate dacă orga
nele de partid, unele cadre 
de conducere ar fi acțio

ENERGIA - PROBLEMA TUTUROR

Cu simple promisiuni, stocul de 
cărbune nu se poate asigura

llillim 'Im pag 1’

în zilele care au trecut din 
luna decembrie. Dacă în 
ultimele 10 zile din luna 
noiembrie media livrărilor 
a tost do aproape 180U to
ne ae cărbune pe zi, in 
primele șase zile care au 
trecut din luna decembrie 
s-au livrat doar 2256 de 
tone și aceasta fiindcă in 
unele zile, cum ar fi data 
de 3 decembrie, s-au livrat 
doar 154 tone de cărbune, 
iar în data de 6 livrările 
au fost inexistente, în ce
lelalte zile media era de 
circa 450 de tone. In a- 
ceastă perioadă, însă, prin 
pornirea cazanului nr. 1, 

din nou la Petroșani, luni, 
9 decembrie. Concertul va 
avea loc la Casa de cul
tură a sindicatelor. începînd 
cu ora 19. (l.V.)

TRANSPORTUL IN CO
MUN se va îmbunătăți, ne 
informează A.U.T.L. Pe
troșani, odată eu moderni
zarea stațiilor de alimenta
re cu gaz metan de la Băr- 
băteni — Lupeni (va fi ter
minată la sfîrșitul acestei 
luni) și Vulcan (în februa

nat mai term împotriva 
neajunsurilor, a indisci
plinei, este valabilă și pen
tru organizația noastră 
Sectorul nostru, deși are o 
dotare tehnică modernă, 
deși am avut linie de front 
și efective, a înregistrat, 
totuși, o restanță de 48 000 
tone de cărbune. E adevă
rat că au fost și greutăți; 
dar minusul ar fi fost mult 
mai mic dacă organizația 
de partid ar fi acționat mai 
ferm, mai stăruitor pentru 
întărirea ordinii și disci
plinei, împotriva automul- 
țumirii unor cadre, a u- 
nor membri de partid din 
formațiile de lucru. Așa 
se explică perpetuarea u- 
nor neajunsuri în ceea ce 
privește respectarea tehno
logiilor de lucru, calitatea 
lucrărilor electromecani- 
c , starea disciplinară.

VASILE RACOLȚA, se
cretarul comitetului de 
partid din sectorul XIII : 
Pentru comuniștii și între
gul colectiv al sectorului 
nostru, de a cărei activita
te depinde funcționarea în
tregului angrenaj al minei, 
a tuturor mașinilor și ins
talațiilor, menținerea unui 
climat de răspundere și e- 
xigență riguroasă în fieca-

Propaganda vizuală

C O NS F Ă T U I R E
La Lupeni a avut loco 

consfătuire cu propagan
da vizuală care a evaluat 
activitatea desfășurată în 
acest vast domeniu al 
muncii politice în cursul i- 

■ilrii 1985, jalonînd săr
ile ce revin organizați

lor de partid si de masă 
pentru a ridica propagan

da vizuală la nivelul exi
gențelor sporite pe care le 
incumbă realizarea obiecti
velor reieșite din hotărîri- 
le Congresului al XIII-lea 
și recenta plenară a C.C.

care produce peste 90 la 
sută din energie pe bază 
de cărbune, stocul prevă
zut pentru condiții deose
bite pe timp de iarnă a 
-căzut considerabil. în loc 
sa creas'ă

De ce nu s-au asigurat 
m această perioadă livrări
le de cărbune la nivelul 
stabilit ? Fiindcă in prime
le n zile din decembrie, 
de la pi epurația din Pe- 
trila nu s-a livrat nici 
măcar o tonă de cărbune 
pentru termocentrala din 
Paroșenî. De fapt, ce să 
rsțai vorbim. C.M.V.J. a 
stabilit pentru luna decem
brie ea livrările zilnice că
tre termocentrala din Pa- 

rie — martie) la care se 
lucrează acum. In autoba
ză 35 autobuze, toate ca
mioanele și taximetrele 
funcționează cu carburant 
mixt (motorină sau benzină 
și gaz metan).

DRUMURI. Aproape 200 
de țărani eu gospodărie in
dividuală și întreprinderile 
din raza comunei Bănița 
vor participa, astăzi, la o 
amplă acțiune de transport 
de piatră pe drumurile co

re formație, în rîndul în
tregului personal, reprezin
tă o importanță primordia
lă. Comitetul nostru de 
partid, birourile celor 5 
organizații de bază au în 
centrul preocupărilor lor 
tocmai menținerea și culti
varea acestui înalt simț al 
datoriei față de realizarea 
la termen a tuturor lucră- 
Tilor de revizii și reparații, 
față de calitatea acestora, 
stimularea inițiativei crea
toare în sînul colectivu
lui Numeroasele perfec
ționări și adaptări la uti
lajele miniere — mai ales 
la combinele de abataj, 
transportoarele de mare 
capacitate, compresoarele 
de înaltă presiune — vor
besc cu prisosință despre 
pasiunea pentru nou și 
capacitatea creatoare a 
comuniștilor sectorului, 
despre preocuparea con
stantă a organizației de 
partid ca, în funcție de 
cerințele stringente ale pro
ducției, toți comuniștii, în
tregul colectiv să acționeze 
cu răspundere, competen
ță și inițiativă, să-și adu
că astfel contribuția la va
lorificarea superioară a do
tării tehnice a minei în 
scopul creșterii producției 
de cărbune pentru cocs.

al P.C.R., a sarcinilor de 
plan pe 1986 — primul an 
al noului cincinal.

Au participat secretarii 
ad j uni ți cu problemele de 
propagandă ai comitetelor 
de partid din întreprin
deri și instituții, membri ai 
consiliului orășenesc de e- 
du.ație politică și cultură 
socialistă, activul do pro
pagandă al organizațiilor 
de sindicat și U.T.C., res
ponsabilii gazetelor de 
perete.

roș.eni să fie de 1300 de 
tone. Deci, chiar sub nece
sarul de consum mediu zil
nic. De fapt, mai are im
portanță că s-au stabilit nu
mai 1300 de tone din mo
ment ce ,în nici una din 
cele șase zile, nu s-au li
vrat nici măcar 1000 de 
tone de cărbune? De ce 
oaie C.M.V.J. nu respectă 
indicațiile și sarcinile tra
sate de conducerea superi
oară de partid și de stat, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
cu privire la formarea sto
curilor pentru funcționarea 
centralelor pe cărbune la 
parametrii stabiliți în pe
rioada de iarnă?

munale Cotești — Bănița și 
Merișor. Cu atelajele ce
tățenilor și autovehiculele 
întreprinderilor se vor 
trasporta, estimează pri- ■ 
mărul comunei loan Drago- | 
tă, 300 tone de piatră. I 
(LV.)

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATÂRU

l



DUMINICA, 8 DECEMBRIE 1985 Steagul roțv 3
mm

DE LA O
I S I O I I

SA VINA
CASCADORII

imaginea unui aseme- 
edificiu. întreaga re
de coloane fie ele 
piatră ori lemn cum 
a sugera anumite e-

lnca puțin și vacanța de iarnă își va intra în drepturi. Deja copiii 
gîndesc la tradiționalul carnaval de Anul nou. Oricum și în acest an, sîntem si
guri, Moș Gerilă va fi întîmpinat cum se cuvine. Foto: N. ZABLAU

ROMICA
RIMATĂ

c:

Reconstituirea 
construcțiilor
Nu cunoaștem nimic sau 

aproape nimic despre al
goritmul cultic, de natură 
să ofere un minim infor
mațional. Această lacună 
deschide un drum larg 
celor mai bizare interpre
tări. Trebuie să recunoaș
tem că reconstituirea în 
spațiu, în volume a unei 
construcții din care se mai 
păstrează doar bazele u- 
nor coloane, ori cum se 
prezintă situația în ansam
blurile circulare — rit- 
mări de piese drepte ori 
culcate, grupări de ele
mente — fără să avem 
si o imagine spațială, es
te, foarte dificilă. Iată, C. 
Daicoviciu își imagina în 
1952 cum ar fi arătat 
templul cu 54 coloane si
tuat pe terasa X. După 
opinia sa, el era format 
din coloane cu o lungime 
de 1 — 1,50 m. întreg an
samblul s-ar fi găsit sub 
cerul deschis. Mai tîrziu, 
în 1966 H. Daicoviciu „în
zestra" aceste coloane cu 
mari vase de andezit, în 
care ar fi ars mirodenii. 
De la aceste 
— care sînt 
niște trepte 
reconstituirii, 
ceea propusă
nu Antonescu în lucrarea 
„Introducere în Arhitec
tura Dacilor", este o dis
tanță serioasă. înainte de 
toate, autorul își manifes
tă dezacordul față de con-

>•

reconstituiri 
în felul lor 
ale istoriei 
pînă la a- 
de arh. Di-

dacice (lî) 
ceptul unui templu des
chis sub cer, utilizabil 
doar în sezonul cald. Cum 
prezența unei înrîuriri e- 
lenistice nu poate fi pusă 
la îndoială, la nivelul tu
turor lăcașurilor cultice, 
este foarte probabil că în
fățișarea clădirii, reprodu
cea 
nea 
țea 
din 
par
lemente, trebuia consoli
dată prin grinzi transver
sale și longitudinale. Fă
ră îndoială că a existat și 
un plafon și în fine o în- 
velitoare care să-i confere 
o utilizare în tot timpul 
anului. Există discuții a- 
supra pereților ce urmă
resc șirul exterior de co
loane, posibil din lemn. 
După cum arată vestigi
ile, toate edificiile cul
tice, ridicate cu mari e- 
forturi se găsesc întotdea
una în vecinătatea cetă
ții militare. Cu alte cu
vinte exista o legătură 
între cele două felur-i de 
construcții. Acest 
flectă importanța 
și ritualurilor în 
dacă Posibil ca 
edificiile patrulatere 
circulare să fi avut loc o 
inițieie războinică ori poa
te o consacrare a războini
cilor.

MEDICI N A
Terapia durerii •

* O noutate la Spitalul orășenesc Lupeni

T
Procedeu

Uscarea este o etapă 
importanta in toate pro
cesele de prelucrare a căr
bunelui și în utilizarea 
cărbunelui în instalațiile 
de transformare a ener
giei. Rentabilitatea aces
tei faze a procedeului are 
o influență hotărîtoare a- 
supra economiei întregu
lui proces de prelucrare 
și eventual de înnobilare. 
De aceea, sînt foarte cău
tate procedeele de usca
re a cărbunelui, caracte
rizate printr-un consum 
specific redus de energie

fapt re- 
cultului 

lumea 
aici, în

Și

Dr. V. MORARU

E H N I C
de uscare a

și prețuri convenabile.
Ln colectiv de specia

liști de ia Institutul de 
energetica din Leipzig 
(R.D.G.) a elaborat un pro
cedeu nou de uscare a 
lignitului Acesta se ba
zează pe principiul „patu
lui fluidizat" agitat cu a- 
bur și atinge valori ale 

căldură 
mai ridicate în ra- 

cu uscătoarele tubu- 
tradiționale.
felul acesta pot fi

și atinge valori 
transferului de 
mult 
port 
lare

I n 
reduse suprafețele 
transferă căldura

In cadrul compartimen
tului de anestezie-terapie 
intensivă a Spitalului o- 
rășenesc Lupeni, condus 
de dr. losif Ciontos, me
dic primar, a luat ființă 
un nucleu de terapie a 
durerii — domeniu nou 
și pe plan mondial — de 
perfecționare și aplicare a 
unor tehnici, unele pro
prii activității de aneste
zie ca: blocaje loco regio
nale, anestezii peridurale, 
sau altele prin procedee 
noi ca electrostimulare 
transcutanâ, într-o serie 
de forme ale durerii acu
te sau cronice: nevralgii, 
discopatii etc.

Domeniul rămîne deschis 
unei colaborări interdis- 
ciplinare multiple, inclusiv 
cel de fizioterapie, în 
preocupările comune ale 
unui tratament cauzal e- 
ficient, pentru reducerea 
consumului prelungit de 
medicamente uzuale cu 
efectele lor secundare cu
noscute. pentru recupera
rea și refacerea capacită
ții fizice și de muncă, a 
reducerii duratei de spi
talizare a bolnavilor, u- 
nele procedee aplicîndu-se 
și în ambulator.

Tot în serviciul de mai 
sus, a fost introdus un 
procedeu original, de hi-

potermie regională crania
nă, unde sînt folosite e- 
fectele benefice ale scă
derii controlate a tempe
raturii corpului, în cazul 
de față, la nivelul craniu
lui pentru reducerea con
sumului local de oxigen, 
de combatere a edemului 
cerebral, în traumatisme 
cranio-cerebrale, în une
le afecțiuni cu suferințe 
hipoxice la nivelul creie
rului și în urma resusci
tării cardio-respiratorii i- 
mediate, cu ajutorul u- 
nui aparat de concepție 
proprie, construit și rea
lizat pe plan local, prin 
autodotare. (I.D.)

Cînd pleacă autobuzul, 
și-n stație rămîi, 
că ai venit în urma 
acelora dintîi, 
nefiind sportiv de clasă, 
ai vrea atuncea, zău, 
SA VINA CASCADORII 
...să urce-n locul tău. 
Cînd, legănat de vînturi, 
puțin cam afumat, 
tîrziu, de la „ședință" 
te-ntorci desconspirat, 
îți zici, printre sughițuri, 
că, zău, nu ar fi rău 
SA VINA CASCADORII 

...acasă-n locul tău.
Mașina ta cea nouă, 
a doua ta iubire, 
ai „șifonat-o" tare 
la prima depășire. 
Văzînd această scenă 
își ziseră vre-o doi: 
„SA VINA

CASCADORII 
filmu-napoi!" 
la frizerie 
„nevinovați". 
și tunși și rași

dea 
fost 
inși 
fost

ECOLOGIE

lignitului
useător și diferen
ța de temperatură. în
tre camerele de încălzire 
și camerele de uscare. A- 
tunci cînd patul fluidizat 
este agitat cu abur, apa 
conținută în cărbune se 
evaporă și formează îm
preună cu aburul motrice 
vapori saturați, care pot fi 
condesați in mod izome- 
tric prin intermediul u- 
nor filtre electrice. Aceas
tă căldură de condensare 
la o temperatură de 100 
grade C poate servi drept 
căldură utilă.

In zona Bistriței, în go
lul de munte care începe 
cu vîrful 
mină cu 
lăsinii, a 
zervație

ter- 
Bă- 
re- 

de 
mesteacăn — specie decla
rată monument al naturii — 
pentru a proteja rarele e- ’ 
xemplare existente și a a- “ 
sigura premisele dezvoltă
rii primului nucleu de co
coși de mesteacăn din 
România. In această zonă 
au fost interzise vînatul, 
defrișatul pădurii, și au 
fost luate măsuri de com
batere a răpitorilor.

După cum se știe, aceas-

Prislop și se 
vîrful Ciungii 
fost creată o 
de cocoși

Rezerva ți e
tă pasăre trăiește în pădu
rile de mesteceni din 
U.R.S.S. și țările scandina
ve situate la șes, în locuri 
n lăștinoase și în turbării. 
Pînă la sfîrșitul secolului 
al XIX-lea, era răspîndită 
și la noi în țară, aria sa 
de existență fiind Carpații 
Orientali și Munții Apuseni. 
Ca urmare a defrișării pă
durilor și a vînătorii, el 
s-a retras spre golurile de 
munte. în scopul salvării 
lui fiind create două rezer
vații, dintre care prima în 
munții Maramureșului.

...să 
Am 
doi 
Am
...și-am fost și 

„însemnați".
Frizerul zise-atuncea: 

„Dacă n-ați fost 
„atenți",

SA VINA CASCADORII 
...că sînt mai rezistenți!" 
Nervoasă-o vînzătoare, 
pe toți i-a liniștit, 
fiindcă avea, se pare, 
ceva de povestit. _ 
La astfel de discuții 
să fac față nu pot, 
SA VINA CASCADORII 
..că ei suportă tot. 
Și iarăși este iarnă, 
zăpada stă să cadă 
și-atîția vor ieși 
să curețe zăpadă...
Dar mai zic totuși, unii, 
ca de atîtea ori: 
„SA VINA

CASCADORII 
...că de-aia-s cascadori".

Mircea ANDRAȘ

Marele chinezesc

din
a-

fost 
doar 

a-
I'ost

e- 
o 

Funcționarul 
măies-

oamenilor ale căror brațe 
con- 

de- 
■ mă-

Marele Zid chinezesc a 
servit în antichitate drept 
scut împotriva triburilor 
migratoare. El avea o 
lungime de mii de kilome
tri, dar o parte însemna
tă — circa două treimi 
— a tost mai mult sau 
mai puțin distrusă. Con
strucția zidului a inceput 
cu peste 3000 de ani in ur
mă; în anii 221—207 î.e.n., 
el reprezenta un sistem 
de construcții de apărare 
unite într-un smgui an
samblu. Construirea zi- 
dUxiii a dat naștere la 
multe legende. și datini. 
Și, deși majoritatea nu 
au aici o bază, istorică, e- 
le reflectă sentimentele

au durat această i 
strucție grandioasă, 
monstrează marea lor 
iestrie.

Astfel, pe unul 
turnurile porților din 
propierea vechiului „drum 
al mătăsii" se poate ve
dea o cărămidă ieșită din 
zid. Potrivit legendei, în
tre un funcționar impe
rial și meșterul Kaicijan 
s-a iscat o dispută. Cel 
din urmă era atît de is
cusit în meseria sa. în- 
cît putea calcula cu c-

xuctitate vite cărămizi 
rau necesare pentru 
construcție, 
s-a îndoit insa de
iria lui și a pus o condi
ție . „Daca vei greși cu 
o cărămidă, o voi zidi eu 
pe turn, în onoarea ta, 
dar dacă vei greși cu două 
— te voi pedepsi". Mește
rul a acceptat condiția; 
cînd construcția a 
gata, mai rămăsese 
o cărămidă; tocmai 
ccastă cărămidă a 
zidită pe turn...

Dacă arunci cu o piatră

în zidul de la Tziaiviguan 
poți auzi un sunet cu a- 
devărat melodios. După 
cum glăsuiește altă le
gendă, la terminarea con
strucției zidului, o rîadu- 
nică nu a putut să-l trea- 

ă in zbor și s-a lovit de 
pietre. Din acea clipă zi-’ 
.Iul a inceput „să cînte"...

In imnificația estică a 
zidului, în provincia He- 
l ei. s-a păstrat un tem
plu îoarte vechi. Conform 
latinilor, acesta a fast 

înălțat în amintirea unei 
iubiri curate și devotate. 
Luci urile” sau întîmplat. 
pare-se, în timpul dinas
tiei Tin.

• ° vS

In trecere spre Hunedoara, unde s-a intilnit cu iu
bitorii filmului din „Orașul oțelului", Ion Popescu 
Gopo, creatorul nemuritorului „Homo sapiens", a 
adresat o caldă urare minerilor din municipiul nostru.
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FRAGA BELGRAD

rnemen
Semnarea acordului de cooperare 

România-Cehoslovacia 
pe perioada 1S8S-1990

PR AG A 7 (Agerpres). La 
Fraga a fost semnat Acor
dul între Republica Socia
listă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacia pri- 
vir.,1 schimbul de mărfuri 
și plățile în perioada 1986— 
1990. Față de realizările 
preliminate pe actualul cin
cinal, în document se pre
vede ca volumul livrărilor 
reciproce în perioada 1986 
—1990 să crească cu peste 
35 la sută. Un loc impor
tant în cadrul schimburi
lor comerciale îl ocupă 
livrările rezultate din ac-

țiunile de cooperare și
specializare în producție, 
în domeniile tehnicii de
calcul și produselor electro
nicii și microelectronicii, 
tractoarelor, utilajelor me
talurgice și energetice, in
dustriei petrochimice și in
dustriei chimice. Docu
mentul a fost semnat de 
Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și co
operării economice inter
naționale, și Bohumil Ur
ban, ministrul comerțului 
exterior al R.S.C.

Plenara C. C. al U. C. I.
BELGRAD 7 (Agerpres). 

La Belgrad au avut loc 
lucrările plenarei C.C. al 
U.C.I., care a analizat pro
bleme ale dezvoltării eco
nomice a Iugoslaviei, pe 
termen mediu și a politicii 
economice pe anul 1986 — 
informează agenția Taniug.

In cuvîntarca rostită în 
cadrul plenarei, Ianez Zem- 
liarici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F.I., a arătat că 
măsurile preconizate ur
măresc stimularea muncii, 
încuiajarea inițiativei, spo
rirea productivității și pro
movai ea spiritului creator. 
Vorbitorul a reliefat că 
noile planuri de dezvoltare 
intervin ’ntr-un moment 
marcat de condiții extrem

NAȚIUNiLE UNITE

încheierea dezbaterilor asupra situației 
din Orientul Mijlociu

NAȚIUNILE UNITE 7 
(Agerpres). In plenara A- 
dunării Generale a O.N.U. 
au luat sfîrșit dezbaterile 
asupra situației din Orien
tul Mijlociu. In luările de 
lor de cvrvînt, majoritatea 
covîrșitoare a reprezentan
ților statelor membre au 
exprimat îngrijorarea gu
vernelor și popoarelor lor 
în legătură cu perpetuarea 
încordării grave din Orien
tul Mijlociu, au condam
nat acțiunile agresive ale 
Israelului și menținerea 
sub ocupație a teritoriilor 
arabe și s-au pronunțat 
pentru intensificarea efor
turilor în vederea ajunge
rii la o reglementare cu
prinzătoare, justă și dura
bilă a conflictului arabo- 
israelian, pe baza rezoluți
ilor pertinente ale Orga
nizației Națiunilor Unite.

S-a relevat că o atare re
glementare trebuie să in
cludă. ca o componentă e- 
sențială, rezolvarea proble
mei palestiniene, pe baza 
recunoașterii și materiali
zării drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, 
incluși? a dreptului său de 
a avea un stat propriu, in
dependent. Dezbaterile au

Proiect de
NAȚIUNILE UNITE 7 

(Agerpres). Comisia politi
că specială a Adunării Ge
nerale a adoptat un pro
iect de rezoluție referitor 
la cooperarea internațio
nală pentru explorarea și 
exploatarea în scopuri paș
nice a spațiului extraat- 
mosferic. In esență, rezolu
ția cheamă toate statele să

evidențiat, de asemenea, 
existența unui sprijin larg 
față de ideea convocării 
fără întîrziere a unei con
ferințe internaționale de 
pace în Orientul Mijlociu, 
sub auspiciile O.N.U., cu 
participarea tuturor părți
lor implicate, inclusiv a 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, precum 
și a U.R.S.S. și S.U.A.

rezoluție
contribuie de o manieră 
activă la materializarea 
obiectivelor preîntîmpină- 
rii declanșării unei curse 
a înarmărilor în spațiul 
cosmic și rezervării acestui 
mediu exclusiv pentru ac
tivități pașnice, în condi
țiile desfășurării unei largi 
cooperări internaționale în 
acest domeniu.

de complexe, dar rezulta
tele înregistrate pînă în 
prezent oieră o bază bună 
pentru dezvoltarea eco
nomiei. In acest cadru, vor
bitorul a subliniat că în 
1986 se preconizează creș
terea produsului social cu 
4 la sută, a producției in
dustriale cu 4,6 la sută, a 
celei agricole cu 5,4 la 
sută, a ocupării forței de 
muncă și a productivității 
cu 2 la sută.

Plenara a aprobat mă
suri referitoare la pregă
tirea celui de-al XlII-lea 
Congres al U.C.I., care va 
avea loc în luna iunie 1986.

Comunicat 
bulgaro-grec
SOFIA 7 (Agerpres). In 

comunicatul comun bulga- 
ro-grec, semnat de miniș
trii de externe ai celor 
două părți, Petăr Mlade- 
nov și Karolos Papoulias 
se subliniază că întărirea 
păcii și securității în Bal
cani reprezintă o impor
tantă contribuție la conso
lidarea destinderii în Eu
ropa și în lume. De ase
menea, subliniază comu
nicatul transmis de agen
ția BTA, părțile s-au pro
nunțat pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă 
liberă de arma nucleară și 
au confirmat hotărîrea ce
lor două țări de a contri
bui în mod activ la mate
rializarea acestei idei.

FILME
8 Decembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Piedonc în E- 
gipt ; Unirea: Rămășagul; 
Parîngul: Aripi pe zăpadă.

PETRILA: Cireșarii.

LONEA : Mușchetarii
în vacanță.

ANINOASA : Aventuri 
în Marea Nordului.

VULCAN — Luceafărul: 
Lin surîs în plină vară.

LUPENI — Cultural : 
Cu mîinile curate.

URICANI : Adela.

9 Decembrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Dreptate în lan
țuri ; Unirea: Inimă rece; 
Parîngul: Toată lumea 
este a mea, I-II.

PETRILA i Cireșarii.
LONEA : Povestea u- 

nei orchestre.
VULCAN — Luceafărul: 

împușcături sub spînzu- 
rătoare.

LUPENI — Cultural : 
Amintirea unei mari iu
biri.

URICANI : Patru zile 
departe de casă.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în progra
marea filmelor aparțin în
treprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

12,40 Din cununa cînte- 
cului românesc.
(color).

13,00 Album duminical: 
(parțial color).

— Glume muzicale.
— Cîntecul iubirii.
— Telesport.
— Cotidianul în 600 de 

secunde.
— Pagini din istoria 

filmului.
— Teatru vesel de du- 

pă-amiază.
— Meridianele cînte

cul uf.
14,45 Cununa de pe frun

tea cetății — repor
taj (color).

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,15 Cîntarea României 

(color).
— Emisiune rea
lizată în colaborare 
cu Ministerul Apă
rării Naționale.

20,00 Film artistic.
Justițiarul, 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

9 Decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico- 

științific.
20,35 Tezaur folcloric, 

(color).
21,00 Roman foileton i 

Wagner.
Episodul 6 (color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

TV.
8 Decembrie

• TOKIO 7 (Agerpres). 
Aproximativ 5000 de per
soane au participat la un 
miting în parcul central 
din capitala Japoniei cerînd 
reducerea cheltuielilor mi
litare și alocarea fonduri
lor astfel eliberate progra
melor sociale.

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

Mica publicitate

Victime ale terorii în 
Salvador

Aproximativ 1400 de sal- 
vadorieni au căzut victimă, 
în primele zece luni ale 
acestui an, represiunii ins- 
tituționalizate din această 
țară, se relevă într-un do
cument al comisiei salva- 
doriene pentru drepturile 
omului, citat de agenția 
ADN. Printre victimele ce
le mai recente ale acestui 
val de teroare este citat 
cazul liderului sindical 
Jesus Molina, care a fost 
răpit din locuința sa de e- 
lemente înarmate, nemai- 
știindu-se nimic despre 
soarta lui.

SECRETARUL general 
al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, și-a exprimat re
gretul în legătură cu ho
tărîrea Marii Britanii de a 
se retrage din UNESCO 
El a atras atenția că aceas
tă acțiune subminează ca
racterul universal al siste
mului O.N.U.

GRUPURILE de lucru 
ale Partidului Socialist U- 
nit din Germania și Parti
dului Social-Democrat din 
R.F. Germania, în proble
ma creării unei zone denu- 
clcarizate în Europa — 
grupuri create în baza unei 
hotărîri a conducerilor ce
lor două partide — s-au 
reunit în capitala R.D. Ger
mane pentru o primă se
siune de dezbateri.

UN GRUP de nouă state

latino-americane și carai- 
biene — Argentina, Bra
zilia, Columbia, Mexicul, 
Peru, Uruguay și Suriname 
— au prezentat în cadrul 
sesiunii OSA de la Carta
gena un proiect de rezolu
ție cerînd S.U.A. să sus
pende blocada economică 
și celelalte măsuri coerci

tive luate la adresa Repu
blicii Nicaragua.

ADUNAREA R.S.F.I. a 
adoptat noi legi care re
glementează relațiile eco
nomice externe ale țării, 
ale căror prevederi urmă
resc consolidarea poziției 
dinarului pe plan intern, 
să ofere stimulente pentru 
operațiunile pe piața devi
zelor și să creeze condițiile 
necesare unei mai puterni
ce orientări a economiei 
naționale spre exporturi.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bara- 
baș Karolv, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (5473)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
5108, eliberată de Insti

tui de mine Petroșani. O 
declar nulă. (5471)

PIERDUT contract de în
chiriere, declarație tip pen
tru cărbune pe numele 
Gurchi Mircea, eliberate de
EGCb Vulcan. Le declar 
nule. (5475)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția Maria anunță, cu adincă durere, încetarea 
din viață a scumpului său

BEDEU ARCADIE
Inmormîntarea va avea loc luni, 9 decembrie, 

din Petroșani.

Agendă energetică
Un tip de uzină electri

că destinată zonelor de în
gheț veșnic a fost proiec
tat în U.R.S.S. Printr-un 
sistem de conducte circulă 
lichid criogenie, care fier
be chiar și la temperaturi 
scăzute, apropiate de ace
lea la care apa potabilă în
gheață. Unul din agregate 
este coborît sub apă. Li
chidul criogenie, încălzit de 
apa mării, începe să fiarbă 
și pune în mișcare turbi
na. La rîndul ei, turbina

învîrte generatorul de cu
rent electric.

☆
In Ungaria s-a elaborat 

o nouă tehnologie pentru 
uscarea unor produse a- 
gricole, bazată pe energia 
solară. Este vorba despre 
uscător dotat cu un colector 
solar care poate conserva 
pe o perioadă îndelungată 
peste 1000 tone fin. Specia
liștii susțin că pentru us
carea fiecărei tone de fîn 
se economisesc, în acest 
fel, peste 30 kg petrol.

Cooperativa meșteșugărească
„oiRir

încadrează de urgență, 
direct sau prin transfer :

• muncitori calificați în meseriile de 
fochist autorizat prin I.S.C.I.R. Sibiu pentru 
cazane medie presiune.

• zugrav vopsitor (zidar).
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și 
Legea nr. 57/1974 republicată.

Cei interesați se pot adresa la biroul 
personal-învățămînt al cooperativei din 
strada 30 Decembrie, nr. 1, Petroșani, tele
fon 42763.

Familia Muntoiu Pilu, Rodica și copiii Alin, 
Cristina, Rodica și Cosmin aduc un pios omagiu ce
lui care a fost un bun unchi

BEDEU ARCADIE
Ii vom păstra amintirea veșnic.

COLEGII de liceu promoția 1981, clasa a XlI-a 
A, profund îndurerați, deplîng dispariția prematură 
dintre noi a bunului coleg și prieten

KARDOS NICOLAE (Miki)
Nu-1 vom uita niciodată. Sîntetn alături de fa

milia îndoliată. (5476)

COLEGII din grupa 1412, cu profundă durere, 
pling pierderea bunului lor coleg student 

ANGHELESCU NICOLAE
Condoleanțe familiei îndoliate. (5477)

PIOS omagiu de aducere aminte la împlinirea a 
șase săptămîni de la dispariția celui care a fost 
scumpul nostru

ERCSEY EUGEN (Ionică) — 22 ani —
Ii vom păstra veșnic amintirea. Familia. (5469)
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