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Procentul de cenușa trebuie sâ

ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

urmeze o cale descendentaLansînd chemarea la în- schimb și la fiec.are loc detrecere pe anul 1986, către muncă, să se respecte teh-toate unitățile miniere din nolcgia de lucru și mono-ramura carboniferă a țării, minerii de la Lonea au acționat cu hotărîre încă din primele luni pentru a spori realizările zilnice la o cotă superioară sarcinilor planificate. In perioada care a (trecut din acest an, eforturile lor de zi cu zi s-au materializat în extragerea peste prevederi a20 500 tone de cărbune. Aflindu-șe mereu printre fruntașii Văii Jiului, în bătălia pentru a da țării cît mai mult cărbune, minerii de la Lonea s-au străduit în același timp să livreze economiei naționale cît mai mult, cărbune de calitate, astfel îneît Să se încadreze procentul planificat cenușă și umiditate.Pentru aceasta, la locurile de muncă, unde este stimulați în acest fel. Da-

grafia de armare pentru evitarea surpărilor care duc la creșterea procentului de cenușă.„Condițiile denu permit la noi în sector . să folosim altegii de lucru . decît abatajele cameră. La fiecare din
zăcămînttehnolo-

brigăzile conduse Gheorghe Avram,

că însă nu respectă indicațiile stabilite, atunci t'etern la sancțiuni, oarece piatra trebuie rămînă în abataje", spunea sing. Petru meț, șeful sectorului alt colectiv care are menea posibilități cel al sectorului V se procedează Ia fel. ingineiul Aurel Moruș. șeful sectorului ne-a 'pus la dispoziție o statistică din care reieșea că brigada Cornel Pilea

de- să neNe- I. Un ase- este unde Sub-

relații de prietenie și colaborare româno-libaneze,
in folosul și spre binele ambelor popoare

S-a încheiat

în de
111c Ultf luunt-ci,posibil (în abatajele came- . ră), se face alegerea sterilului din masa minieră și - se depune pe poditură, iar la abatajele frontale se urmărește, pe fiecare

Secvențe 
din cronica 

întrecerii• Vești bune dm vestul municipiului: două între
prinderi miniere — Uri
cani și Bărbăteni, au ra
portat depășirea prelimi
narului zilei de 6 iunie cu 
355 tone de cărbune pen
tru cocs.

Ferm decis să pășească 
pe calea redresării, colec
tivul de mineri de la Uri
cani a realizat, în patru 
zile consecutive din luna 
în curs, o producție su
plimentară cifrată la 300 
toile de cărbune. Și colec
tivul I.M. Bărbăteni1 se 
mândrește cu depășirea in
dicatorilor de plan în luna 
iunie.

Amintim, în acest con
text, că ziua de. 6 iunie a 
fost rodnică și pentru mi
nele Uonea și Paroșeni, ca
re, împreună, au extras 
suplimentar preliminaru
lui 339 tone de cărbune.

• In sprijinul muncii 
minerilor. O activitate susținută, menită să vină în sprijinul muncii celor din subteran, desfășoară„ și a- 
telierul PRAM din cadrul secției service a IPSRUEEM Petroșani. Meseriașii atelierului — dintre care pot fi amintiți Nicolae Popescu, Constantin Drăguț, Constantin Brătescu, Constantin Popescu. Dorin Abrudan, Gheorghe Dinu și Ion Popescu — au. efectuat, pînă acum, diferite reglaje și verificări de specialitate la instalațiile de 6 KV, la minele Valea de Brazi, Uricani și Bărbăteni.

front să fie Topo-
deCornel Țîr și Ilie Mihoc urmărim ca, atunci cînd în apar falii, sterilul depus pe poditură.graful de sector face măsurătorile, iar cantitatea de steril aleașă se introduce în fișa de acord a brigăzii, oamenii fiind

cor dusă de lasă lună de lună pe vatra abatajului peste 50 tote de steril.Ne-am continuat investigațiile la instalația de claubaj de la suprafață unde am întîlnit formația, condusă de Mariana Crăciun. Deși nu trecuse în-
Gheorghc BOȚEA

vizita oficială
în țara noastră a președintelui

Republicii Libaneze,
• ' Amin Gemayel

încheierea convorbirilor oficialeLa Palatul Consiliului de Stat s-au încheiat sîm- bătă, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Libaneze Amin Gemayel. C,Ultima rundă de convorbiri a.foșț consacrată examinării în, continuare a u- nor probleme privind dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și a unor as-

pccte ale activității politice internaționale.Cei doi președinți exprimat satisfacția de rezultatele vizitei, convorbirilor purtate-
și-au față ale ______ , ____ în aceste zile, pentru înțelegerile convenite cu prilejul. dialogului la nivel î- nalt româno-libanez. S-a subliniat că vizita și convorbirile au pus în ’ evi-

(Continuare in pag. a 4-a)

Ceremonia
plecăriiSîmbătă, 7 iunie, s-a încheiat vizita oficială efectuată în țara noastră, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de președintele Republicii Libaneze, Amin ■ Gemayel.Dialogul la nivel înalt româno-libanez se înscrie,

(Continuare în pag. a 4-a)

Ziua
Fermitate și exigența în apărarea 

cuceririlor revoluționare ale 
poporului.Astăzi aniversămMiliției, zi înscrisă în calendarul sărbătorilor muncii ca un omagiu adus oamenilor care veghează zi și noapte la liniștea și ordinea socială, la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului român. Această zi, în care se concentrează munca și experiența organelor de ■ miliție' de-a lungul a 37 de ani, are loc într-o perioadă istorică în cane comuniștii, întreaga națiune socialistă, cinstesc, prin noi și noi fapte de muncă, glo

a legalității socialisterioasa aniversare a partidului — 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român și împlinirea a 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști dc la Brașov,
Ziua Miliției

(Continuare în pag. a 2-a)

Foto : Al. TATAR

Brigada lui Constantin Dumitrașeu, sectorul VI I.M. Petrila. Schimbul con 
dus de Iacob Baltac participă la instruirea cu normele de protecție a muncii 
efectuată de ing. Polin Turneanu.
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Schiță dc portret : ION COSTEA, tehnician mi
nier și șeful sectorului III al minei Uricani, născut 
pe meleaguri ialomițene, este de peste un sfert de 
secol cetățean al Uricaniului. De 28 de ani e mem
bru de partid, timp de 10 ani a fost secretarul or
ganizației de bază 3/c, iar în ultimul an secretarul 
comitetului de partid pe sector.

- — Deci, tot în prima li
nie. tovarășe Costca Cred, 
că nu a fost ușor. Mai a- 
les începutul...— De ce să mint, pornit-o de jos, de. de unde începe fiecare. Am făcut parte promoție .i

Am fapt
^MONISTUL 

vocația dc a fi 
mereu in frunte

chiar viata... It

din ultima S.F.U.. ia Pe-i m-aril califi- îneeput mese- In Uricani ami armată pen- era nevoie de uncă. Mina era plină dezvoltare. Apoi, am făcut școala de maiștri la Petroșani și am revenit ca maistru, fiind promovat timp prim-maistru mini-

trila. AcoloCat și amria, în ’57.ajuns dupătiu că aiciforță de mitînără, -n
în scurt

er, iar de anul trecut sînt șef de sector...
— O ascensiune frumoa

să, care a presupus, desi
gur, eforturi; consecven
ță, puterea de a învinge 
unele greutăți, de a renun
ța la anumite plăceri, u- 
neori la ore de odihnă, la 
distracții...— A fost timp pentru toate. Desigur, pe prim plan a fost mina, cărbu-

riole. Pehtru că mineritul pentru mine â fost chiar viața. Toată lumea știe că în mină nu este ușor. Dovadă că și acum vin mulți la mină din care u- nii, după ce încearcă, pleacă. Explicația: cu mina nu se pot înfrăți decît cei capabili să, înțeleagă însemnătatea cărbuneluipentru țară și să-și potrivească eforturile pe măsură... Eu. de la începuturile meseriei am înțeles ros- • tul. formula „cărbunele — plinea industriei" și m-am străduit să-mi fac datoria așa cum ți-o pretinde me-■ -seria.,.: - .
— A fost greu, a fost u- 

șor ?— Greu, u.șor... anii au trecut repede și mina mi-a devenit a doua casă, fost și greu, au fost bucurii.
loan DUBEK

AȘi-'
(Continuare in pag. a 2-a)

respectarea valorilor și normelor morale ale societății noastre socialiste, cadrele miliției acționează cu competență, răspundere politică și socială pentru apărarea tuturor remarcabilelor împliniri din Viața poporului, a legalității socialiste. Este o activitate de mare importanță socială,. în care se integrează, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, ^''președintele. Republicii Socialiste România, comandantul nostru suprem, la ședința Consiliului; de Stat din 2 iunie a.c., munca de prevenire și cea con_ de sancționare a faptelor antisociale ' prin care se aduc prejudicii proprietății socialiste, de stat. și cooperatiste, drepturilor legitime ale cetățenilor, liniștii și ordinii publice,

pagină de luptă eroică în istoria partidului, pilduitoare mărturie a activității revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sînt evenimente istorice și politice cu mare valoare educativă, stimulînd energia și forțele creatoare ale tuturor oamenilor din Valea Jiului pentru a < tribui la dezvoltarea mărețelor împliniri socialiste realizate în Valea Jiului în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, epocă numită c.u dragoste și recunoștință „Epoca Nicolae Ceaușescu".Educate de partid în spiritul exigenței și vigilenței revoluționare pentru (Continuare în pag. a 2-a)

Lt. col. Nicolae MITEA, 
șeful Miliției municipiului 

Petroșani

Luna manifestărilor, politico-ideologice,
cultural-educative și sportive

Acțiuni politico-educativeContinuă seria de ma- locviu de istorie cu te- nifestâri politico-educa- ma „2500 de ani de la tiVe organizate în cadrul primele lupte ale po- Lunii manifestărilor po- porului, geto-daC pentru litico-ideologice, cultu- libertate și independen- ral-educative și sporti- ță“. Simpozionul va a- ve „Laudă omului mun- vea loc marți. • f cii și creației sale". • Sub egida Comite-• Mîine se deschide la tului orășenesc de cul-Petroșani „Săptămîna pi- onieriei", grupaj de acțiuni culturale, artistice și sportive organizate pentru purtătorii cravatei roșii cu tricolor din oraș o expoziție de oraș. .... .• Tot în săptămâna ca- . re urmează, clubul sindicatelor din Uricani a programat o dezbatere la căminul de nefamiliști cu tema „Forme și me- jului este tode folosite pentru educația materialist-științi- fică a oamenilor".• La compania pompieri din ~ este programat un co-
------------------------  -----------V-   —<  

tură și educație socialistă .Vulcan, cercul de bibliofilie și ex-libris„Valea Jiului" deschidela Liceul industrial dm ex- libris și o altă expoziție de uarte. Vernisajul celor două manifestări ex- poziționale va avea loc mîine, începînd «u ora 17. Cu prilejul vernisa- programată o dezbatere pe teme „ex-libris“, la care participa ■ bibliofili de colecționari din Petroșani piu.
H. DOBROGEANU

de . vormurii ci-

DE LA O DUMINICĂ LA ALTA
*



2 i . Steagul roșu DUMINICĂ, 8 IUNIE 1986

Bogata zestre tehnică - folosită intensiv, eficientMina Lupeni, cea mai importantă furnizoare de cărbune pentru cocs din Valea Jiului a cunoscut în ultimii 10 ani o puternică dezvoltare, inaintînd cu fermitate pe calea mecanizării și modernizării procesului de producție.O scurtă privire retrospectivă asupra mecanizării principalelor lucrări <iinr abataje, de la introducerea primului complex pune în evidență saltul calitativ făcut în acest important domeniu de acti-. vitale. Astfel, dacă în 1976 mina avea în dotare un singur complex mecanizat, în anul următor numărul lor crește ia 3, ca în 1981 să ajungă la 15 iar astăzi, 1986, rnipa să- dispuâ de 22 de astfel de utilaje de marc productivitate. Valoarea lorj care . depășește 1,2 miliarde liei, este ilustrativă privind eforturile pe care le-a făcut partidul și statul nostru pentru a moderniza procesul de producție la această importantă unitate minieră, pentru reducerea efortului fizic al celor care își desfășoară activitatea în subteran, pentru creșterea productivității muncii, a eficienței întregii activități.Jar minerii Lupcniului, 

colectiv cu vechi tradiții revoluționare și muncitorești au înțeles pe de- plin că aceste eforturi făcute de țara noastră pentru achiziționarea sau proiectarea și producerea u- tilajelor de mare complexitate trebuie răsplătite prin cît mai mult cărbune extrăs din abataje.De fapt, producția extrasă din abatajele dotate 
k-« aaaaaa a mii ■ ea a a a a a a a *■ a a«a> ■ aaa a aaa mi unit

Un imperativ major la mina Lupeni 
aaaâeaațaaeaeaaaaaaBBaaaeaeaaaaaeBeaaa*aiie»ae»aaaaaaBaaaBcu complexe de susținere si • tăiere mecanizată, așa cum este și firesc, a crescut de la an la an pe măsură ce a. sporit zestrea tehnică, pe măsură ce oamenii au căpătat mai multă experiență, s-au po- licalificat și și-au perfee- țiohat pregătirea profesi- onală. Spre exemplu, a- nul t r e c U t, .. . pan-., dorea producției fizice obținută cu aceste utilaje, din totalul cărbunelui extras, s-a ridicat la . peste 50 la sută, același procent menținîndu-se și în prima parte a acestui an. Sigur, folosirea eficientă a complexelor mecanizate a contribuit în mod nemijlocit și la creșterea productivi

tății muncii pe ansamblul întregii activități, productivitate care a ajuns la aproape 2000 kg de cărbune pe post. In multe 
din abatajele dotate cu complexe mecanizate, pro- ductivitățile realizate de formații de lucru cu o înăl-' tă calificare sînt superioare sarcinilor planificate în medie cu-2—3 tone pe post. Dar în acest domeniu 
al sporirii productivității muncii realizate, preocupările trebuie intensificate, cum de altfel trebuie să șe întărească preocupările pentru folosirea e- ficicntă a j tuturor acestor capacități importante de produeți -. Insistăm asu-. pra acestor probleme pentru că valoarea amortismentelor plătite pentru complexele mecanizate se ridică, numai pe primele luni a> acestui an. la peste 122 000 000 lei. ceea ce reprezintă o valoare de amortizare de 139 lei pe tona de cărbune extras. Mai mult, este, necesară o sporire a preocupărilor pentru folosirea intensivă a dotării tehnice, in:.i a

les acum, cînd mina, la încheierea priinelbr 5 luni din acest an nu și-a realizat sarcinile de plan cu peste 16 000 de tone din care numai în luna mai minusul a fost de peste 10 000 tone de cărbune pentru cocs.Deci mina Lupeni dispune de o bogată zestre tehnică, are, oameni bine calificați și policalificați, conducători de formații de lucru cu o bogată experiență cum sînt‘ Eroii muncii. socialiste Teodor Bon- calo și Constantin Popa, Său minerii specialiști, a- ..devărați mineri tehnicieni ca Aurel Manda, Ene Constantin, Mihai Blagași. Laszlo Matyus, dar toată această dotare deosebită și forță umană trebuie mai bine valorificate, astfel incit rezultatele obținute în procesul de producție să se situeze la înalte cote cantitative și calitative, pe măsura prestigiului cîști- gat, de-a lungul anilor, de acest colectiv puternic al Văii Jiului. Iar minerii de la Lupeni, sub conducerea organizației de partid, pot și trebuie să șe înscrie, în cel mai scurt timp, în rîndul colectivelor cu sarcinile ' de plan realizate și depășite.
Dorin GHEȚA

Fermitate și exigență 
în apărarea cuceririlor 

revoluționare ale poporului
(Urmare din pag. Ijpentru întărirea disciplinei în toate sectoarele de activitate. Pentru organele și formațiunile miliției aprecierea tovarășuluiNicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului,'că „Legalitatea tr«- 

. baîesă acționeze în du
blu sens și într-o deplină 
unitate, atît pentru a nu 
lăsa nepedepsit pe nimeni 
care încalcă legile. cît 
și pentru a nu admite ca 
cineva să fie pedepsit pe 

nedrept** constituie pentru noi un permanent în-, dreptar al activității cotidiene, Implicate profund în asigurarea climatului de legalitate, organele de miliție din Valea Jiului situează continuu în centrul activității prevenirea încălcării legalității socialiste, înfăptuind -concepția partidului nostru cu privire la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, educația oamenilor 'muncii în spiritul legilor statului. O latură deosebit de importantă a preocupă- rilor noastre o constituie continua perfecționare a pregătirii nolitico-ideologi- cc, de specialitate și mili

tară a cadrelor de miliție, fiind o condiție principală a operativității, e- xigenței și fermității în munca de realizare a misiunii încredințată de partid și de stat. Pe lîngă forțele noastre proprii, colaborăm eficient cu celelalte organe de stat, cu unitățile socialiste, cu organizațiile de tineret, sindicat și femei, cu colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi.Astăzi, cînd aniversăm Ziua Miliției, ne angajăm șă ne implicăm cu fermitate și exigență, cu întreaga noastră capacitate mo- ral-profesională, pentru a răspunde pe deplin cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. îndeplini ndu-ne cu operativitate șl răspundere comunistă sarcina de apărare a cuceririlor revoluționare ale națiunii noastî'e socialiste, a ordinii și liniștii publice, a legalității socialiste.
Răspundem 
cititorilor

Procentul de cenușă trebuie 
să urmeze o cale descendentă

(Urmare din pag I)eă jumătate de șut silozul pentru steril, de 58 ele tone, . eră aproape plin.Muncitoarele Magdalena Ciobanu, Maria Simina, .Gabriela Crișan, . Călina Manzac, Ana Hesber- ghei și Parascliiva Maioi Urmăreau sortul plus 80, care venea de pe grătar. Sterilul era ales cu grijă și dirijat spre silozul de înmagazinate, iar ele aici mai departe pe benzi cu covor de cauciuc spre haldă.In paranteză fie spus, colectivul de la atelierul electromecanic al minei 
ă reparat și modificat grătarul de la claUbaj. îmbunătățire tehnică ce ă dus' la reducerea, procentului de cenușă de la sortul plus 80 cu două punc
te.

Toate aceste strădanii pe care le depune colectivul de la Lonea pentru îmbunătățirea ’ indicatorifor de calitate la cărbunele livrat preparației s-au materializat în reducereăpro- centului de cenușii de . Ia lună la lună. In ianuarie procentul de cenușă obținut a fost de 42.6 la sută, în mai acesta a ajuns la 41 la sută, iar cel .de umiditate a fost menținut în permanență sub limita admisă de 7,6 la sută. Faptul că s-a ajuns la la suta la cenușă îinbucurător, dar nu atins încă limita admisă de' 38.7 la sută, de aceea se impune ca în continuare să se acționeze cu mai multă fermitate pentru cenușa să se reducă astfel îneît minerii de la să obțină bonificații cum s-a întîmplat nu mult timp în urmă.*

Revenind

SABIN BIRLEA, Petri- la: Aveți întru totul dreptate în ceea ce privește a- plicarea Legii 10. Vă mulțumim pentru aprecierile la adresa ziarului și vă rugăm să ne mai trimiteți. corespondențe cuprinzînd realizări țlin cartierul și orașul dumneavoastră.EMIL HOGMAN și alți 24 de locatari, str. Republicii, blocul 69. Petroșani. Am discutat problema sesizată de dumneavoastră cu responsabila restaurantului „Bulevard** Ani fost asigurați că pe terasa restaurantului muzica va fi reglată 'în limitele decenței, astfel îneît locatarii din blocul respectiv să se poată odihni .pentru intrarea în schimbul de noapte
caEonea așa cu

Cantina I. l.C.C.V.J. 
— Paroșeni, condusă de 
Gheorghe Enache. o a- 
devăratâ fabrică de 
mîncare, pregătește zil
nic 10 090 porții de mîn- 
eare pentru cei care-și 
desfășoară activitatea 
în subteran.

/a „clapele pasarelei"

„Mineritul pentru mine a fost chiar viața CC

(Urmare din pag. I)

— Ce a fost mai greu ?— E greu cînd dispare stratui; mă supără cel mai mult cînd nu se confirmă zâeămînțul. Se î plă Dar, pînă dăm noi de el. .Și vin' satisfacțiile...
— Care e satisfacția la 

ora actuală ?— Că „pe ultima sută de metri..." într-un an ies și eu la pensie — pot să zic că ținem steagul

mai îritîm- la urmă, Și

sus", adică sectorul își face „lanul... Am avut un minus de 1800 tone în ianuarie, dar din februarie■ recuperăm din el. iar din iulie vom fi peste plan..Vom avea două capacități de cîte > sută de metri ■ care ne dau garanția reușitelor.
— Alte satisfacții ?— ;ă avem o organizație de partid puternică, peste o sută de comuniști dintr-un efectiv de Sînt oameni cărora place meseria, care 220.le pun

suflet în tot ce fac. Bărbați cu care poți învinge greutățile. Nu se dau înapoi. Așa sl'nt Traian Pop, brigadierul Ioan Nichi- țelea. maiștrii electromecanici Vasile Giurgiu, Spi- rache Angheloiu, oameni ca Vasile Postelnicu și Vasile Graur și mUlți alții. De fapt întregul nostru colectiv, omogen și harnic, fi în măsură să se ine și pe viitor, să autode pășească, lată motiv de o deosebită' tisfactie...
va afir- șe un sa-

De la Divizia lânii a Regionalei C.E. Timișoara ne-a sosit răspunsul la articolul critic „Clapele pa
sarelei", apărut la- rubrica 
Citadine a ziarului nostru, din 3 aprilie a.c.Răspunsul ne bucură, în. truclt, prezintă perspectiva soluționării problemei privind starea pasarelei ce leagă stația C.F.R. Petroșani de centrul orașului și care se prezintă și la ora actuală ca în data apariției articolului — cu plăcile podinei de metal degradate și avertizoare improvizate referitor la pericolul accidentării, se spune, printre în. răspunsul primit de la Timișoara : „Este adevărat că podina metalică a păsărelei din st. Petroșani este degradată, fapt pentru eare Divizia Linii Timi- șoarr ă programat lucrările necesare de remediere.

laț caice de la din
Aceste lucrări nu s-au putut finaliza pînă la a- " eeastă dată din lipsablei striate, materia! nu s-a putut procura unitățile economicezonă, iar laminorul de tablă de la Galați nu a 
funcționat, după cum nc-a r i n f b r mat personalulBJATM Timiș. In prezent, comanda Diviziei Linii a

Iată ce altele.

’ CONCURS. In cadrul se- 
I mifinaiei concursului „Tinerețea noastră, tinerețea Epocii Ceaușescu", nizat de C.C. al și Televiziunea i vor participa din cipiul nostru, în
i;
In1 SI
I.| probei artistice, corul'.,.
I monii tinere"
I tului U.T.C. din I.U.M.P., 
I Corul de cameră al Liceu- 
I lui d? matentatică-fizică și

al

orga-U.T.C. română, rhuhi- eadrul,Âf- comite-

un grup de elevi de la liceele industriale din municipiu. înregistrările vor avea loc în săptămîna care urmează, la Deva și Petroșani.
EXPUNERI. Comitetul 

municipal de cultură și 
educație socialistă organi
zează miercuri în între
prinderile miniere ale mu
nicipiului expuneri cu te
ma „Naționalizarea — pas 
hotărâtor in construirea so
cialismului în România".SESIUNE. Mai ți, la Petroșani. are loc faza mu-

nicipală a sesiunii de refe- de avantajele apei curen- rate și comunicări ale pio- • te. Intre, lucrările de inte- nierilor. Organizează consiliul municipal al organizației pionierilor.
ÎNȘTIINȚAM pe această 

cale mamele care benefi
ciază. de indemnizația de 
naștere care au depus ac
tele în lunile martie-apri- 
lie, că pot să se prezinte 
la Consiliul popular Pe
troșani. pentru a ridica 
respectiva sumă de bani 
în 10 iunie a.c. (Gh.O.)APA: Locuitorii localității Ciinpa vor beneficia

res edîUtar-gospodăresc, de o atenție deosebită se bucură racordarea rețelei la noua stație de captare, refacerea instalației clorinare, înlocuirea duetelor defecte etc. decon-(I.V.j
deRubrică realizată _ 

II. ALEXANDRESCU

I
I

ț «iii.'fost reținută de IPMPB Pitești care a înregistrat-o sub număr..., cu termen de livrare integrală a cantității de tablă striată la 30 iunie a.c. Pe măsură ce se aprovizionează tabla striată, Atelierul de tâbli- ere metalice Timișoara o . montează și se va rezolva problema trecerii pietonilor în siguranță, renunțîn- clu-se și la improvizațiile actuale".Ne bucură răspunsul care den> țăi bunăvoință; pre-. ■ ocupare față de soluționarea problemei acestui pasaj peste liniile ferate, față de o problemă citadină' de maximă actualitate pentru cetățenii municipiului — indispensabila cale de acces, de mare circulație, între oraș și stația C.F.R. Dar bucuria tre-ar fi fost și mai mare, adică totală, dacă răspunsul primit de la Regionala C.F. Țimișoâ- ra s-ar fi referit și i la fondul chestiunii abor

date în articolul din .aprilie. Spre edificare, luăm ideea inserată în ticțri. ■In Piața Victoriei, zona centrală i Petroșaniului, totul s-a schimbat, totul e nou. Adică s-a construit un centru urban, un oraș nou -L cu edificii, blocuri de locuit, spații comerciale și de servicii noi, moderne și elegante înfățișare, cît și cționalitate. Doar la a rămas ea pe adică o construcție vetustă, de peste 100 de ani, de cînd s-a construit și stația.In acest secol, mai ales în ultimele decenii populația orașului, a întregului municipiu a crescut de multe ori și, firesc, și traficul pe calea ferată. Or, în aceste condiții, am dori ca și legătura de acces pietanal dintre, oraș și stația C.F.R să fie... în păs cu vremea, cu cerințele. Am sugera bunăoară, dat fiind 9ă gara este Situată în partea de jos, a. Vechilor eomnii muncitorești, ca legătura ei cu cent’Ul orașului să se re- pasaj cu o Piața

3re- ar-

atît ca ca fun- pasare- v romuri,

cent» ul orașului să alizeze subteian, scară la Victoriei.Este o studiu, pentru proiectanți. Realizarea lui ar fi însă pe măsura timpului, a Văii Jiului de azi, ca centru industrial, urban și turistic de primă , mărime.
Dan STEJARU

printr-un sub linii, ieșirea înpropunere pentru
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unui abso-por- căuta-

De ee, la piață, gropi foarte-adînci sînt fiecare, însă nu sînt prevăzute eu... panou de-avertizare ?

Terra se destăinuie (XII)

Serial științific

l

s

DISC JOKEY

alte

Ionel BURDEA

întrea-

s
ș 
i

i

ce-i soare cînd nu plouă ? ce plouă cînd nu-i soare? ce nu toți trecătorii în mină cîte-o floare ? facăbun

olor de la

Aia mici ies la plimbare.Au în ochi sclipiri de soare și pe buze, pregătită orișicînd, o... întrebare.

De ce cînd vopsesc bordura, o lucrare-ntemeiată, ea pe anumite locuri rămîne... neterminată ?De ce-autobuzele reparați i,

De ce două manechine, ce-i drept foarte feminine. ' „îmbrăcate“-s în... hîrtie ? Moda asta stă să vie ?

Ce săLa cepoate pentru, pur ea să facă puțin... sport !ce la UNIVERSAL, ARTIZANATUL scrie deci : ÎNCHIS pînă-n doișpe mai... și-i închis și-n . douăzeci ?.
ci la.„doi" ? atît efort ?și simplu

dezvoltat a purta se apăra unor pie- de lemn.

*sprimii strămoși îm- ea- cum

r i A tA i 1 A A i T A !£ LA D'UMlNICA L/A AL lA i
Trecînd, deseori, liziera pădurii și înfruntând rigorile savanei, ramapi- tecul și-a accelerat evoluția și a grăbit trecerea de la maimuțele mari la om. Primul hominid a fost de talie mică și deseori. în ierburile înalte ale stepei, stătea în poziție verticală (bipedă) pentru a fi vigilent față de animalele de pradă. Odată eu eliberarea mîini or s-au aptitudinile de obiecte și de, a; prin aruncarea tre sau bucățiIn același timp, ramapi- tecul a descoperit că anumite unelte îi . pot fi utile în procurarea mai ușoară a hranei.Viața în spațiul deschis, in de pericole, a determinat asocierea în : cete a hominizilor. In acest mod s-a creat o forță colectivă mult mai eficientă și impresionantă decît cea a unui individ izolat.

tarieni,ai omului nu î.și părțeau hrana. In zuri excepționale, este cel al urnii animal răpus, noțiunea .și necesitatea împărțelii s-au impus.Resturile fosile descoperite pe teritoriul Etio-
piei, aparțin unor des- cendenți ai ramapiteeu- lui. Acești hominizi, cu numele de „Australopithecus”, au trăit în urmă cu 2,5 milioane de ani. Ei se deplasau încet prin tufișuri verzi și pajiștile cu iarbă grasă pentru a se hrăni. Rădăcinile suculente le smulgeau cu mâna, însă uneori foloseau probabil și bita la scormonitul după larve, ouă și șopîrle miei, care, le îmbogățeau me-La început, fiind vege- niul. Din cînd în cînd.

unul vizi o stîncă, o piatră, pentru a obține fragmente cu muchii tăioase. Aceste unelte primitive,1 eraufolosite ocazional . în procurarea hranei.In fața amenințărilor repetate ale animalelor de pradă, australopiteeii escaladau cu o agilitate uimitoare arborii cei mai înalți: La venirea nopții, întreaga colectivitate se retrăgea spre locurile mai izolate și împădurite, unde găsirea culcuș, sigur, era lut necesară.Dimineața, cînd neau din nou înrea hranei, hominizii începuseră să folosească un fel de coș făcut clin frunze lungi împletite. Astfel, aceștia dobîndesc încă o aptitudine și a- nume aceea de a aduna hrana necesară „mesei” de scară.(Va urma) 
Conf. dr. ing.

Nicolae UNGUREANU

sau mai mulți indi- ai cetei, izbeau de
MUZICA NEASCÂ: 1. ochi de PACT; 1 niște — CEANU; cine ești ? NAI. M.;MIHA1 NESCU; vor dc HARDTON.MUZICA STRĂI- 1. Brother Louie

RO" 1A- Păs.iri cu foc — CDî, - 2. Aproape L- AURA URZ1-3. Spune-mi — SEM-4. Iubire — CONSTANTINI Muzica, iz- bucurie —
DISCO TOP

SR (28)

Rebus

3)

4)

Fă

Rebus
metodă a culturilor și a embrio- temperaturiS I M EORIZONTAL: 1) Nu depinde de nimeni; 2) Comune pentru micuți; 3) La mulți ani — Un fel de cartofi — începe, programul 1 4) Amator de lichide — Localitate în India — Făcut de rîs 1 5) Pilot prin... ajutoare de portar; 6) Iubitor de păînînt — Observ ; 7) Stă pe mal — Folosite în desen; 8) Organizator de excursii — Refren iubit de furnică — Copac ne- tuns; 9) Cu rîuri și flori — Componentă a unui— Coadă de urs I A lua peste picior; ut să lucreze sin-

TRIEde care nu se poate scăpa; 2) Rămase... goale; Prima notei — Trecut cu elan — Nit fără cap! Localitate în Olanda Fiord în Norvegia — arc nimic împotrivă;

O nouăconservare de celule nilor la foarte joase a fost pusă la. punct de doi cercetători din S.U.A.

MODERN TALKING; 2. Valerie — JOY; 3. Stay — C.C. CATCH; 4. So Serious — ELECTRIC LIGHT ORCII; 5. Șayonara — LEE MARLOWFață de ultimul clasament, topul de azi, la secția muzică românească, nu și-a schimbat componența.La muzică străină, remarcăm intrarea grupului C.C. Catch cu piesă din ultimul LP disc produs Dieser Bohlen deModern Talking; de a- semenea, înscrierea în top a grupului englez Electric Light Orches-

vas10)11) gurVERTICAL:

Nu5) Un nobil englez Folosit pentru acoperire;6) Scos din cursă —• sta în capul mesei; Amator de... incendii Răsărit... 8) Apelativ pe scurt — Soarele lui Edison — Timp prezent; 9) Final de epopee; — Mers cabalin — Un caz terminat; 10) Pus la pel ele , 11) .iereu amină.Dicționar : RAO. ERO. RAN.

A

întrebări la care nu s-a răspuns încă
(CRONICA RIMATA)

De ce la COMPLEX au scris în vitrina goală, alții: „Urcați la etajul doi" ...fără

Și de ce pe pasarelă de o lună, bunăoară, e panou de-avertizare ...însă nimeni n-o repară ?Lor, copiilor, răspunsul parcă nu le e de-ajuns. (Lucrurile îndreptate ar fi cel mai bun răspuns !)
Mircea ANDRAȘ

Culese de ici

La un cabinet de stomatologie un pacient întreabă :— Care dinți apar ultimii.?— Proteza I - i se. răspunde!
■irBănuț ii spune .surioarei:__ Cred că avem niusa- ,ri în sufragerie !__ Ce te face să crezi a- cest Jucru ?— Mama rîde dc bancurile tatei, ii răspunde a- eesta. • i .
☆La o grădină sșțțdlogica,, fetita îi spune tatălui._. Uite tată ! Mataiuța asta seamănă cu tanti A- glaia.— Vai de mine. Cum poți spune una ca asta, nu ai nici un respect...— Dar de ce trebuie să respect maimuța ?bă fetițaCu capetele plecate, bieții cercetători, specialiști în ale globului nostru terestru, stau umili, cu umerii cuzuți a neputință. în fața Marelui Magistru — că așa se cheamă șeful cercetătorilor de pe planetă... (Na, că i-am uitat numele) — care-i privește necruțător :— Toate Raportul Știm acum este un oraș modern, are o industrie bine voltată, că oamenii pricepuți și harnici, nu pricep cum de nu ați aflat mai mult despre a- ceastă „oază a nedumeririlor" cum o numiți voi? Vă ascult.— Elementele pe care le-am studiat sînt contradictorii.— După gropile pline cu apă am fi fost tentați să credem că este o crescătorie de pește, că au alături un magazin de desfacere — dai vind mereu pește congelat eu ..— Intr-o altă groapă am găsit resturi vegetale, dar

fiind de leguminoase nu pot fi silozuri furajere.— Și sînt— intervinetru ?- — Oho !, multe gropi ? Marele Magis- Ba una este chiar în dreptul unui magazin de mărunțișuri. Probabil tru cei care ies. din te. pen- unita-Măi, să nu fie
le-ara înțeles, este complet, că Petroșaniul că dez-

răspund în-tr-un glas cei doi cercetă-

nedumeririlor
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa— Și adinei ?— Mamăăă 1„ — Și nu dă nimeni ele, n-or fi ceva capcane primitive ?— Nuuu I De dat n-a dat nimeni in ele. Nici chiar cei care le-au făcut. Cît despre capcane... Nc-am gîndit și noi. Că pe o latură, pe unde circulă mai multă lume, sînt ceva bare care parcă ar tecție. Dar dacă să te reazemi de mai oprești pînăgropii și acolo ai rămas.

in

fi de pio- ai norocul ele.:, nu te în fundul

vreun șantier de construcții ?— Asta nu ! In primul rînd nu este împrejmuit, nu are panouri de avertizare sau de protecție, iar în a! doilea rînd acolo nu lucrează nimeni. Mai mult chiar dacă sînt împrăștiate unele materiale de construcție între- ele a crescut iarbă și încă mare de tot.— Atunci ce să fie ?— Vedeți !? De aia i-am zis „Oaza nedumeririlor".Autoritar Marele gistru le-a dat unscurt: „înapoi și rezolvați problema".
☆Bieții cercetători ar scăpa de chinuri foarte- ușor dacă s-ar adresa Brigăzii 10 al A.CA-L Petroșani care a lăsat în paragină șantierul de extindere a pie- ții agroalimentare din centrul reședinței de municipiu.

Tudor MUNTEANU

☆Eu mă spăl, speli, el se spală, ne Dănuț, ce timpSîmbătă seara, îi răspunde elevul.
☆— Care este formula a- pei ? îl întreabă profesorul pe unul dintre elevi.— Vai, tovarășe profesor, nu-mi aduc repede aminte, dar să știți că o am în capul meu. răspunde elevul. 1

tu te ia spu- este?

☆este cea mai parte a corpu- îl
Ma- ordin

— Care importantă lui unui elefant ? întreabă profesorul pe u- nul dintre elevi.— Pielea 1 răspunde repede acesta.' — De ce ?— Pentru că ea ține a- dunate toate organele ca să nu se împrăștie colosul.
☆Un pictor se apropie de un cioban și-1 întreabă :— îmi dai voie să-ți pictez oile ?— Nu ciobanul, cum sînt taică, se sperie 'nsă-le așa albe

i

D.R. GĂLÂȚAN
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S-a încheiat vizita oficială în țara noastră 
a președintelui Republicii Libaneze

încheierea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)dență, existența unor reale posibilități pentru amplificarea și diversificarea colaborării dintre cele două țări — pe plan politic, economic, tchnico-științi- fic, cultural și în alte domenii — în folosul ambelor țări și popoare, al progresului și prosperității lor.Totodată, a fost nianifes-

fată convingerea că, în spiritul celor discutate, România și' Libanul vor conlucra tot mai activ pe arena mondială, împreună cu alte state. în lupta pentru dezarmare și pace, pentru soluționarea constructivă, pe cale pașnică- a complexelor probleme ce confruntă omenirea, pentru un climat de înțelegere și largă colaborare internațională.

Președinții Nicolae Ceaușescu și Amin! Gema- yel și-au exprimat dorința de a continua dialogul la nivel înalt, relevînd rolul său important în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare.Președintele Republicii Libaneze a adresat președintelui Ceaușescupentru primirea călduroa-N i c o 1 a e vii mulțumiri

să și ospitalitatea de care s-a bucurat în timpul șederii în țara noastră, pentru programul ce i-a fost rezervat cu acest prilej.Convorbirile s-au desfășurat întp-o atmosferă de cordialitate, de înțelegere și stimă reciprocă.Rezultatele vizitei au fost consemnate într-un comunicat, care se dă pu- . blicității.
(Urmare din pag. I) Ceremonia plecării

FILME8 IUNIEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Bunul meu vecin Sam, I—II; Unirea: Un comisar acuză; r 
ringul: Nea Marin mili
ardar.PETRILA: Stele de iarnă. ■;/'?LONEA: Concurs.'■ VULCAN —• i 
rul: Colierul de turcoaze.LUPENI — Cultural:Toamna bobocilor.■ URIC ANI: Superman, I—II.

11,30 Telex. 11.35 Lumea copiilor. Telefilmo- teca de ghiozdan. Vizi
tatorii. Producție a studiourilor cehoslovace. Premieră pe țară. Episo- sul 1, 12,40 Din cununacîntecului românesc, (c). 13,00 Album duminica], 

Pa- 14,45 Mereu la datorie !(c). Reportaj de Ziua Miliției. 19,00 Telejurnal. 19,15 Țara mea azi. Județul Vaslui în anul 65 al partidului. 19,35 Cîntarea 
Luceafă- României, (c). De pe ma-mi

prin rezultatele ■ sale ca un moment important în cronica relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, ca o contribuție 
de seamă la -dezvoltarea raporturilor dintre România și Liban, în folosul

și spre binele ambelor, popoare, al cauzei destinderii, păcii. înțelegerii și cooperării între națiuni.Ceremonia plecării oficiale a șefului statului libanez a avut loc pe platoul din fața Palatului Republicii.

O gardă militară a prezentat onorul. S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Libaneze și Republicii Socialiste România.Cei doi președinți au trecut, apoi, în revistă, garda de onoare.

La despărțire, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Amin Gema- yel și-au strîiis mîinile cu prietenie, s-au îmbră-1 țișat cu multă căldură.După ceremonie, ședințele a plecat în unele noastră, caracter
Amin într-o zone într-o neoficial.

pre-Gemayel călătorie din țara vizită cu
t

^JCTUZlLiTzSTFZl IN LCM1E
Scrisoarea ministrului afacerilor 
externe al Angolei adresată 

secretarului general al O. N. U. 
în legătură cu acțiunile agresive 

ale RepubliciiNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). Ministrul afacerilor externe al Angolei a adresat secretarului ' general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare prin care cere Organizației Națiunilor Unite să adopte măsuri pentru a obliga Republica Sud-Africană să pună capăt valului de violență criminală împotri-
, va poporului angolez.Documentul informează că regimul rasist de la Pretoria a sporit cu șapte batalioane numărUl trupelor terestre aflate pe teritoriul angolez și încalcă tot njai grosolan suveranitatea și integritatea teritorială ale R.P. Angola. In luna mai, de exemplu, a-

Sud-Africaneproape zilnic â fost încălcat spațiul aerian al Angolei, au continuat să desfășoare manevre trupelor teritoriul mare, în calitățiifost ucise 53 de persoane.
se ale sud-africane pe angolez. Caîmprejurimile lo- Changongo auur-

Colocviu 
sovieto-francez 

în problemele păcii 
și dezarmăriiPARIS 7 (Agerpres). La Paris s-a încheiat colocviul sovieto-francez în problemele păcii și dezarmării, organizat din inițiativa a- sociațiilor . „Franța -« U.R.S.S." și „U.R.S.S. — Franța".In cursul colocviului au fost examinate perspectivele asigurării ' securității colective în Europa, care ar permite realizarea dezarmării 'generale și lichidarea blocurilor militare, alte aspecte ale problematicii dezarmării.

Apel la încetarea luptelor 
în zona Beirutului .

! 7unor la Consiliul de Se- O.N.U. a dat o declarație, țările nealihia- se adresează un apel la încetarea luptelor din zona Beirutului dintre părțile aflate în conflict.

9 IUNIE

rea scenă a țării pe cui ecran. Emisiune realizată în colaborare Consiliul Culturii și Educației Socialiste și cu Comitetul de cultură și e- ducație socialistă al județului Vaslui. 20,15 Film ar- 
7 No- tistic. (c). Un om în loden.Producție a Casei de filme Unu. 21,30 Pe aripile muzicii și dansului. ' (c). 21,50 Telejurnal.

9 iunie20,00 Telejurnal. 20,20 Orizont tehnico-științific. 20,40 Tezaur folcloric, (c). 21,00 Roman foileton, (c). 
Zborul șoimului. Producție â Televiziunii din Germană, Premieră

cii

PETROȘANI
iembrie: Steaua de tinichea ; Unirea ; Letargia ; 
Parîngu’: Cobra se în-PETRILA: Stele deiarnă.LONEA: Se întorc cocorii.VULCAN — Luceafă
rul: Spectacol la Miraj.LUPENI — Cultural:Moștenirea.URICANI: Toată. Iu- R.D. ------------mea rîde, cîntâ șl dan- pe țară. Episodul I. 21,50 sează. . ’ Telejurnal.

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). In urma i consultări desfășurate New York, curitate al publicității inițiată de te, în care
In document se exprimă profunda îngrijorare în legătură cu intensificarea luptelor din capitala libaneză, în special în jurul taberelor palestiniene, și se cere tuturor părților să folosească influența lor pentru a se ajunge Ia încetarea ostilităților.Absolvenți de facultateSe vorbește tot mai deschis despre șomajul care afectează diferite categorii socio-profesionale ai cărei membri sînt posesori 

ai unor diplome universitare. Adesea se ignoră — sau se încearcă să se minimalizeze — : majului care-i universitari.La sfîrșitul erau, în R.F. 118 000 șomeri universitară, față

tegorii sociale. Desigur Că a făcut-o nu din compasiune, ci din teama că se formează un „proletariat universitar" în rîndul căruia . crește nemulțumirea față de stat și față de

șomeriintereseze de mese- care nu e neapărat
probfema șo- afectează peanului 1985Germania, cu diplomă _______________ , "i de 30 000 în 1975. Sînt cifre care ilustrează amploarea foarte rapidă a acestui fe

nomen. Șomajul în rîn- ( dul intelectualilor, spun cifrele oficiale, reprezintă, totuși, doar 4,9 la sută din totalul personalului din acest sector, față de o rată a șomajului la nivelul întregii economii, de circas-așo

Din presa străină
(„STUTTGARTER 

ZEITUNG")

9 la sută. Guvernul arătat preocupat de majul în rîndul acestei ca-

partidele politice, nemulțumire care riscă să se manifeste din ce în ce mai amplu. S-a încercat o acțiune de lămurire a părinților și a tinerilor că nu toată lumea are nevoie să obțină un bacalaureat șj o diplomă de studii superioare, că trebuie, în să urmeze o cei ea re ies tăți trcou e.
absolvenții nu mod necesar, facultate și că din univers! de asemenea.

să se rii în' nevoie de diplomele lor.Suspendarea ajutorului financiar acordat elevilor, peforma sistemului alocațiilor pentru studii, care prevede acum doar o formă de. împrumut rambur. săbii pentru studenți, toate acestea sînt măsuri re au fost dictate nu mai din nevdia de a obține economii, ci ca scop să și descurajeze tinerii să facă studii; superioare... . Este adevărat, însă, că mii de tineri profesori nu vor găsi de lucru. Toți acești tineri, care au învățat o meserie a- “tît de utilă pentru societate, se află, acum, dinți-o dață, incapabili să devină — printr-o formă de reciclare ’ — funcționari într-o filială a unui super- magazin sau într-o firmă de ordinatoare... .

Agenda 
energetică

Avînd în vedere creș
terea ponderii cărbunelui ca materie primă energetică pentru centralele termoelectrice, specialiștii sovietici preconizează construirea pe scară tot mai largă a unor conducte prin care cărbunele să fie transportat sub formă de pulbere în amestec cu apă chiar și la distanțe’ mari. < .Această metodă deosebit de eficientă cit, așa cum o atestă experimentul realizat . ■ la centrala electrică din 6- orâșul siberian Belovo, ă- mestecul de cărbune ; cu. apă poate fi utilizat direct în arzătoarele caza- nelor de aburi ale centralelor fără să mai fie necesară separarea și prepararea lui specială.

Specialiștii din R.P. 
Bulgaria acordă o atenție tot mai mare folosirii e- nergiei eoliene pentru producerea de energie e- lectrică. O primă centrală electrică perimentală a intrat funcțiune în zona lui Varna, proiectare trală mai fel, cu o kW, care realizată pînă la sfîrșitul acestui an.După cUm relatează a- genția BTA, în zona orașului; Varna puterea centralelor eoliene va ajunge în următorii ani la 100— 150 MW.

foarteeste întru-

centra- eoliană ex- în orașu- In stadiu de se află o cen- mare de aCest putere de ’ 500 urmează să fie

Mi ca p u b lie it a tePENTRU scumpa lor mamă, bunică și soacră Acs Maria, cu ocazia împlinirii frumoasei vîrste de 59 ani, un călduros „La mulți ani !“, multă sănătate și fericire îi urează Sandu, Dida, Monica Gătită. (8227)SUPRAVEGHEZ la miciliul meu copii sau preșcolari. Informații, Petroșani strada 11 Iunie nr.. 5 (lingă cantina institutului), între orele 16—18. (8256)VIND Dacia 1300, neridicată. Informații, telefon 41704, după ora 16. (8257)PIERDUT carnet de student pe numele Salahorii Sorin loan, eliberat de (Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8229)PIERDUT carnet student pe numele Emilia Ștefan,

dornici

de Institutul de Mine Petroșani. II declar . nul. (8235)PIERDUT vițel 8 luni, ' roșu cu alb. Dan Viorel, Dîlja Mare, 21. Găsitorului recompensă. (8236)Și PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Toma loan, eliberată fie I.M. Paroșeni. O declar nulă. (8237)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Toma Gelu, eliberată de l.M.Paroșeni O declar nulă. (8238)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tătarii Ghiorghie, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (8240)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Fulop Gheorghe, eliberată de IPSRUEEM Petroșani. O declar nulă. (8241)dePop eliberat
ANUNȚURI DE FAMILIE

- - - -<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Din partea colegilor de la C.M.V.J., un ultim o- 

magiu celui care a fost un om deosebit și un bun 
tovarăș de muncă

Ing. OLARIU GHEORGIIE
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndo

liate.

FAMILIA îndurerată anunță împlinirea a șase 
săptămini de la încetarea din viață a celui care a 
(ost un bun soț, tată și bunic

RÂDOI DUMITRU (MITU)
Nul vom uita niciodată. (8253)

 . ~
LACRIMI, gînduri și flori la 2 ani de la dispa

riția scumpei noastre soră, cumnată și mătușă 
CUC HERMINA (MINUCA)ca- nu- se au

Energia nucleară este pe 
cale de a deveni una dintre principalele surse de energie primară ale Chinei.Prima fază a centralei a- tomoelectrice, proiectată și construită de specialiștii chinezi, situată la Qinshan, în provincia estică Zhejiang, se va încheia în 1989. Capacitatea sa inițială va fi de 300 megawați. Etapa următoare va consta din adăugarea unor noi reactoare, care îi vor permite creșterea capacității instalate pînă la 600 megawați.

(8209)

FIII, nurorile și nepoții anunță cu aceeași dure
re împlinirea unui an de la decesul scumpului lor 

FLOREA AVRAM 
și a cinci ani a scumpei lor

FLOREA IRINA
Nu îi vom uita niciodată. (8242)

SOȚUL, fiica Rozalia, ginerele Nicu, nepoții Feri, 
Dănuț și Gabriela, anunță împlinirea a fi) ani de la 
decesul scumpei noastre

SALLAI ESTERA
Amintirea ei dragă va dăinui mereu în sufletele 

noastre.
Lacrimi și flori pe tristu-i mormînt. (8215)
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