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Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național 

al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste

Vineri, 30 octombrie, sub 
președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, președintele
Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, a avut 

ședința Biroului Execu
tiv al Consiliului Național 
al Frontului Democrației 
.și Unității Socialiste.

I,a ședință au luat parte, 
de asemenea, conducăto
rii organizațiilor compo
nente ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste/ a pre
zentat principalele proble- 
nje ale situației interna

»
îngemănate, cultivarea o- 

gorului și creșterea ani
malelor sini nu numai pri
mele ocupații ale omului, 
ci și cele care fac să ne 
vibreze tainice și delicate 
sentimente. Aroma griului, 
parfumul viilor sau perfec
țiunea fructelor stîrnesc în 
noi senzații vechi și, totuși, 
atît de proaspete în fiecare 
toamnă cu lumina ca mie
rea. Toamna este anotim
pul maturității, al rodniciei 
muncii, dar și al continui
tății ei i culegem și semă
năm într-o succesiune și 
ritm pe care le-am însușit 
odată cu viața.

„Ziua recoltei", pe care 
o sărbătorim miine, este o 

ționale actuale, amploarea 
și gravele pericole pe care 
le prezintă pentru soarta 
umanității cursa înarmă
rilor și a propus inițierea 
în țara noastră a unor largi 
acțiuni de masă ale oame
nilor muncii în apărarea 
cauzei păcii, pentru expri
marea atitudinii lor hotă- 
rîte împotriva producerii 
și amplasării rachetelor 
cu rază medie de acțiune 
și pentru înlăturarea ce
lor existente, împotriva 
bombei cu neutroni, pen
tru convocarea unei confe
rințe consacrate dezarmă
rii și- încrederii în Europa 
și în întreaga lume.

Subliniind că întreaga 
politică a partidului și sta

hoadele toamnei
zi din calendarul sărbăto
rilor noastre socialiste ca
re ne unește pe toți și 
simțim, prin toate’ nevă
zutele fire ale ființei și 
conștiinței, legătura noas
tră indestructibilă cu pă- 
mîntul. Roadele toamnei 
sînt roadele muncii, ham
barele pline înmagazinează 
munca noastră. Deși aici, 
în Valea Jiului, activitatea 
principală e mineritul, 
„Ziua recoltei" cuprinde a- 
dînci semnificații i oame
nii muncii, cu mic cu ma
re, sugerînd colaborarea, 
tradițională dintre munci
tori și țărani, au partici
pat la muncile cîmpului, 
ale cărui roade le-am cu
les cu infinită bucurie, atît 

tului nostru este pusă în 
slujba idealurilor de pace, 
colaborare și înțelegere 
între națiuni, . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat 
că, ținînd seama de im
portanța deosebită pe care 
partidul și statul nostru o 
acordă rolului poporului 
în făurirea propriei istorii, 
a propriului destin, în con
ducerea vieții economico- 
sociale, a întregii societăți, 
în înfăptuirea deziderate
lor generale de progres și 
pace ale umanității este 
necesară o tot mai mare 
angajare și participare a 
maselor largi populare din 
țara noastră la lupta pentru.

(Continuare in „ag o l a,

de caracteristică, din tim
puri imemoriale, românu
lui. Sule și sute de elevi 
și studenți au participat 
la acțiunea patriotică de 
strîngerea recoltei,’ fiecare 
dintre noi este implicat în 
simbolul muncii de pe o- 
goare pe care o sărbătorim 
în atmosfera de unitate a 
întregului popor în jurul 
partidului, făuritorul 
României moderne de as
tăzi și de mîine. Aflată 
sub semnul calității și efi
cienței întregii munci din 
patria noastră, „Ziua recol
tei"* prefigurează șl viitoa
rele roade ale muncii din 
mină, uzine, de pe ogoare.

T. SPĂTARU

încheierea vizitei oficiale 
în țara noastră a președintelui 
R. F. Germania, Karl Carstens

Convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului 

de Stat s-au încheiat, vi
neri, 30 octombrie, convor
birile oficiale între pre
ședintele Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Republicii Federale Ger
mania, Karl Carstens.

în cadrul ultimei runde 
de convorbiri — care a pri
lejuit examinarea în con
tinuare a unor probleme 
bilaterale și internaționale 
de interes comun — pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Karl Carstens și-au ex

Doar măsurile pot asigura 
creșterea producției zilnice?

Realizarea ritmică și cu 
eficiență sporită a preve
derilor de plan, solicită 
efortul creativ, participa
tiv al întregului potențial 
uman pentru valorificarea 
integrală a rezervelor e- 
xistente.

Care sînt și cum se va
lorifică rezervele existen
te la mina Lonea pen
tru creșterea producției 
de cărbune ? în primul 
rînd prin realizarea tutu
ror măsurilor pe care și 
le propune organul colec
tiv de conducere, măsuri, 
care au fost stabilite prin 
consultarea unor specia
liști, a unor colective de 
oameni ai muncii, cadre 
tehnico-inginerești cu o 
înaltă competență profe
sională, în vederea valo
rificării mai judicioase a 
întregului potențial uman 
și material de caro, dis
pune unitatea. Pentru a 
vedea cît de fundamen
tate sînt aceste măsuri, 
cîtă certitudine prezintă 
in realizarea obiectivului 
propus — creșterea pro
ducției de cărbune — 
luăm în analiza noastră 
memoriul justificativ pe 
care-1 face conducerea 
minei Lonea în data de 
9 septembrie 1981, semnat 

primat satisfacția față de 
rezultatele dialogului pur
tat, în aceste zile, la Bu
curești, într-o atmosferă 
de cordialitate și respect 
reciproc. A fost afirmată 
dorința comună de a se ac
ționa energic pentru a da 
un nou impuls relațiilor 
româno-vest-germane pe te
meiul deplinei egalități, al 
respectului independenței 
și suveranității naționale, 
al avantajului reciproc. S-a 
convenit să se intensifice 
eforturile pentru extinde
rea cooperării în producție, 
pentru amplificarea schim

de conducătorul unității, 
inginerul șef cu producția 
și contabilul șef, prin 
care motiva depășirea fon
dului de retribuire ca 
urmare a nerealizării pro
ducției fizice. în memo
riul amintit se punea in 
evidență și un program 
de măsuri intitulat : 
„Măsuri ce se vor lua in 
cursul trimestrului HI 
pentru recuperarea minu
sului la producția de căr
bune. realizarea indicato
rului producție netă și 
încadrarea în fondul de 
retribuire". în luna sep
tembrie mina- Lonea a 
înregistrat în continuare 
un minus de aproape 
19 000 tone de cărbune, 
iar în trimestrul III minu
sul de cărbune este -mai 
mare decît în trimestrele 
I și II luate la un loc. 
Din discuțiile purtate cu 
factorii responsabili, toate 
cele șapte măsuri propuse 
în program s-au înfăptuit 
cu excepția uneia : „ter
minarea lucrărilor de re- 
condiționare a puțului 
auxiliar Lonea II, în ve
derea funcționării la ca
pacitatea proiectată (80 
vagoneți pe oră)“, care 
este întîrziat cu aproxi
mativ o lună, urmînd ca 

burilor economice, in con
dițiile unei balanțe comer
ciale echilibrate, în folosul 
ambelor state și popoare.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Karl Carstens 
și-au manifestat, de aseme
nea, satisfacția pentru 
schimbul larg de păreri a- 
vut în probleme importan
te ale vieții internaționa
le, subliniind identitatea 
pozițiilor de destindere și 
dezarmare, de colaborare

(Continuare in pac > 4 a

să se finalizeze în "Zilele 
acestea, lucru confirmat 
de inginerul șe’f electrome
canic Mircea Dula, care 
de fapt era și nominalizat 
ca responsabil. Pînă a- 
tunci însă oamenii mun
cii de la mina Lonea în
cheie -bilanțul activității 
economice pe trimestrul 
III cu un minus de 47 948 
tone la producția de căr
bune și un minus de 
15 799 mii lei la încasări 
din vînzarea producției 
marfă. Cît de temeinic 
au fost fundamentate mă
surile propuse în pro
gram de recuperare a 
restanțelor la producția 
de cărbune o dovedesc 
cifrele arătate. Se naște 
fireasca întrebare: mă
suri de dragul măsurilor 
pot conduce la realizarea 
sarcinilor de plan ? Și răs
punsul este cît se poate 
de simplu : NU !

Un alt raport explica
tiv la bilanțul contabil 
s-a încheiat și la 30 sep
tembrie în care se justi
fică' nerealizarea șarcini-

Teodor ARVTNTE

_________>

l

Acțiunea „Huilă Cîmpu lui Neag'1

Trimisul nostru pe șantier relateazâ :

Astăzi, ultima zi a acțiunii
Acțiunea inițiată la 1 

iunie de conducerea su
perioară de partid, in ve
derea punerii în valoare 
a rezervei de cărbune 
cocsificabil, atît de nece
sar economiei noastre na
ționale, „Huilă — Cîmpu 
lui Nedg“ se va încheia 
astăzi.

în cele cinci luni, cît 
a durat acțiunea, deși 
n-au fost favorabile pen
tru desfășurarea activită
ții decît 131 de zile s-au 
pus în evidență, conform 
sarcinilor 200 000 tone 
cărbune, dintre care peste 
83 000 tone au luat dru
mul către preparații.

La acțiunea de deseo- 
pertare s-au dislocat 
1 040 000 mc steril, reali- 
zîrulu-se in plus față 
de sarcinile planificate 
360 000 mc. S-au amena

jat drumuri industriale

reprezentînd 
realizîndu-se

in carieră, 
69 000 mc, 
suplimentar 9 000 mc și 
drumuri de haldare spre 
punctul Poiana Mare re
prezentând 53 000 mc.

Sînt realizări care rele
vă eforturile susținute, 
sprijinul efectiv și asis
tența tehnică permanen
tă acordată de C.M.V.J. 
lucrătorilor de la Cariera 
Cîmpu lui Neag. Acestea 
toate dovedesc înțelegerea 
responsabilă a comanda
mentului, de prim ordin, 
la ordinea zilei în Valea 
Jiului și in celelalte ba
zine carbonifere — sar
cina de a da patriei căr
bune mai mult, mai bun, 
mai ieftin.

Vom reveni cu repor
tajul de la încheierea fes
tivă a acțiunii.

Mircea BUJORESCU

La ieșirea din șut. in 
Camera dispecerului, 
minerii .. din brigada 
condusă de Titu Teacen- 
co urmăresc valorile 
concentrației de metan 
înregistrate la stația te- 
legrizumetrică.

Soto : Șt. NEMECSEK

vis.

Anchetă socială
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tuși faptul, împletind 
noaptea macrameuri, că 
îl ajut, după puterile 
mele, să-și realizeze visul.

Prima îmbrățișare, prima înfățișare...In pag. a 3-a :

CULTURĂ - ARTĂ 
9 „Dialogul hune- 

dorean" rămîne 
după aproape o 
lună, tot o pro
misiune

# Muncă, educa
ție, cultură, di
mensiuni a I e 
conștiinței mi
nerești

Dacă cineva mi-ar 
povesti despre mine nu 
l-aș crede, gîndește tare 
Ileana O. M-am măritat 
de tînără, nici nu termi
nasem liceul, știți cînte- 
cul acela soldățesc cu 
„Prima mea iubire/ Pri
ma fericire" etc,, etc. De 
fapt, de dragoste n-a fost 
vorba, o idilă trecătoare, 
în care eu însă am cre
zut. Munceam din greu, 
aveam de crescut doi 
copii, el reușise la drept, 
la zi, avea nevoie de 
bani pentru cămin și în
treținere. Mă bucura to-

A venit însă ziua cînd 
și-a dat examenul de 
diplomă. Savurînd succe
sul, mi-a spus, după un 
răstimp de muțenie pre
vestitoare de decizii gra
ve, că a întîlnit o femeie 
care îl va face fericit, 
deși e cu vreo patru ani 
mai mare pa el.

Prăbușirea unui 
Prăbușire dureroasă, care 
n-a doborît-o pe Ileana, 
redevenită M. Prea mul
te clipe de lamentații n-a 
avut, s-a dedicat cu în- 
căpățînare creșterii celor 
doi copii abandonați de 
tată. E drept, uneori a 
devenit irascibilă, fata 
exuberantă de odinioară 
răsărea doar în inimile- 
oglindă cile fostelor cole
ge de liceu. Rar, de sub

Andrei APOSTOL
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Petroșani

In cadrul manifestărilor festivalului culturii șî e- 
ducației socialiste hunedorene „Sarmis — 1981" ‘ la 
Casa de cultură din Petroșani a avut loc, joi, concer
tul coral „Un cîntec de slavă". Au participat forma
țiile corale din Valea Jiului, laureate în Festivalul 
național „Cîntarea României", ediția 1979—1981. Și 
acestea sînt corurile sindicatului învățămînt Petro
șani — Petrila, „Freamătul adîncului", al minerilor 
de la I.M. Petrila, Grupul coral cameral de la Școala 
populară de artă — Școala generală nr. 1 Petroșani 
și cel de la clubul sindicatelor din Vulcan. Trebuia 
să mai evolueze și corul tineretului de la I.U.M, Pe
troșani însă datorită faptului că nu a fost anunțat 
(explicația nu este plauzibilă și iată de ce : programul 
manifestărilor „Sarmis" este cunoscut de două săp- 
tămîni ; adevărul este că formația a întrerupt repe
tițiile și acum nu mai este pregătită pentru un con
cert) nu s-a prezentat. De fapt în activitatea tuturor 
formațiilor corale din Valea Jiului a avut loc, de vreo 
două luni, un hiatus ale cărui consecințe sînt în re
pertoriu (mereu aceleași piese), în interpretare și o- 
mogenizarea formațiilor. Prin felul în care s-a cîntat, 
concertul nu a fost un act de cultură, sesizat, de alt
fel, și de un public tînăr și gălăgios.

Totuși, manifestarea are valoarea ei : aceea de 
a radiografia starea actuală a muzicii corale din Valea 
Jiului. Și starea actuală a ei este de mediocritate. în
treruperea repetițiilor, acest stil de pregătire doar 
pentru competiții, constituie cauzele situației actuale. 
Pentru a se obține într-adevăr calitate în acest dome
niu sînt necesare mai frecvente concerte, organizate 
nu pentru un public eterogen, ci pentru mineri. Ac
tiviștii din domeniul culturii savurează de prea mult 
timp succesele obținute în Festivalul național „Cîn
tarea României", uitînd că ele, succesele, au o sem
nificație de stimulare a muncii, de trecere într-o e- 
tapă superioară. Aceste aspecte au fost subliniate — 
într-un mod discret, ignorînd parcă valoarea actuală 
a corurilor — de compozitorul Gheorghe Bazavan la 
întîlnirea cu dirijorii și profesorii de muzică ce a 
urmat concertului. Principalele probleme specifice 
activității corurilor sînt : abordarea unui repertoriu 
din compozițiile actuale, fără a fi abandonate piesele 
pregătite pînă acum ; interpretare nuanțată, adecvată 
fiecărei compoziții în parte, posibilă numai printr-un 
program de repetiții continue și temeinice.

In viața corală din municipiu, în întreaga activi
tate educativă și cultural-artistică începe o nouă eta
pă al cărui punct de reper trebuie să fie calitatea, 
adică să se realizeze mai mult și mai bine decît pînă 
acum, pentru a se contribui, cu eficiență sporită, la 
îmbogățirea și diversificară posibilităților educative 
oferite jninerilor, oamenilor muncii. (T. SPATARU).

Demnă de toată lauda, 
inițiativa Centrului jude
țean de îndrumare a crea
ției populare și mișcării 
artistice de masă, care și-a 
asumat responsabilitatea de 
a strînge in volumul „Pă- 
mînt strămoșesc" creația 
cenaclurilor literare hune
dorene. Și iată că, recent, 
plachetele cenaclurilor 
„George Coșbuc" — Brad, 
„Agora", „Liviu Rebreanu" 
— Orăștie, „Sarmis" — Ha
țeg și „Panait Istrati" — 
Valea Jiului au ieșit de 
sub teascurile tipografiei 
devene, fiind întîmpinate 
cu interes de opinia lite
rară hunedoreană, mai a- 
les că asemenea salutare 
întreprinderi ale Comitetu
lui județean de cultură și 
educație socialistă au deve
nit deja tradiționale.

Placheta cenaclului din 
Vale, intitulată sugestiv 
„Din adîncuri de lumină", 
ne propune nume deja a- 
firmate pe plan local, fa
miliare cititorilor ziarului 
nostru : Mircea Andraș,
Rahela Barcan, Ion Pascal 
Vlad, Constantin Cîmpea- 
nu, Felicia Kalman, 
drian Popa, Dumitru 
chifor, Ștefan Nagy

Producția poetică, ca în 
toate cenaclurile — domi
nantă, impune sensibilita
tea feminină, impresionea
ză în acest sens Rahela 
Barcan, cu o metaforă 
plastică, interiorizată : 
„zbor alb în cununa de 
liniști" („Țărm de lumină") 
și Felicia Kalman, reflexi
vă, fluentă în imagini, cu

cal Vlad se arată deja con
turat ca biografie poetică. 
Alte semnături, C. Cîm- 
peanu, Dumitru Nechifor, 
Mircea Andraș (cam decla
rativi, emfatici) nu poartă 
însemnele înnoirii, în vre
me ce asupra lui Mihai 
Mosila și Vasile I.ăsconi 
este prematur să ne pro
nunțăm.

Eveniment editorial

„Sin adincuri de lumină"

A- 
Ne- 
etc.

o sete candidă de comuni
care. Nella Terezia Bănci- 
lă frapează prin versuri 
gnomice, dar uneori pro
zaice, cum de altfel canto
nează într-un cîmp vecin 
poeziei șl alți condeieri, li
nii dintre ei nu-și cenzu
rează Pegasul, ba chiar ga
lopul ritmului îi fură, lă- 
sînd loc unui limbaj tau
tologic : „rîs hilar" (chiar 
dacă adjectivul ar acoperi 
semantic noțiuni de anato
mie sau botanică...) etc., ba 
chiar ilogic. Prin ciclul „U- 
isse", copleșitor în profunde 
sensuri filozofice, Ion Pas-

Proza trăiește în plache
tă prin Matei Silvian, au
torul unei fabule teziste, 
morala răzbate poate prea 
simplu, de aceea emoția se 
diluează repede, verbul 
său demonstrează însă e- 
xercițiul și patima scrisu
lui. Ștefan. Nagy încearcă 
o introspecție psihologică, 
cu reușite memorabile, în 
lumea infantilă, trezind în
trebări cititorului („Frații"). 
In fine, cu scriitorul Du
mitru Dem Ionașcu, în
tr-un demers liric frămîn- 
tat, bine punctat dramatic, 
parcurgem o întîmplare

minerească plauzibilă, po
vestită cu verva celui afir
mat deja în peisajul lite
rar dedicat acestei bresle. 
Dacă nuvela „Tiner.. țea e 
ca vîntul" dezvălui’* cali
tățile autorului, ciclul de 
reportaje „Biografii ■ on- 
temporane", dedicat minei 
și oamenilor din Lonea, 
surprinde exact teritoriul 
uman investigat, dar pre
țiozitățile, detașarea de e- 
roi, „neaoșismul" declara
tiv al unora crează imprew 
sia unei scene artific iale, 
„fotografierii" în strai ■ a- 
lese ale personajel r.

Concluzionînd, r mar
căm încă o dată dil'ic ila 
misiune a editorulu , ră- 
mîne însă ca pe vii or. a- 
ceste volume sau pla< bete 
să cuprindă tot ce este 
reprezentativ pentru un e- 
naclu, adică pe cei mai ta- 
lentați dintre condeieri (nu 
doar pe cei „obișnuiți"), 
producția lor trebuind sa 
treacă printr-un atent fil
tru al exigenței. Adică să 
nu constituie o ilustrare 
participativă a ceriu iului, 
ci reprezentativă, care să 
impună valori și reușite ar
tistice.

Cobre GEANA

Astăzi și miine, în toate 
cluburile și casele de cultu
ră din Valea Jiului au loc 
numeroase acțiunii cultu- 
ral-artistice și educative. 
Spicuim din programele de 
activitate ale 
lor pe cele mai 
tive.

<£. Expunere.
sindicatelor din 
ricani, are loc azi, ora 14, 
o expunere în cadrul ci
clului „Programul parti
dului, programul nostru'1. 
Tema expunerii — „Efor
turile României pentru stin
gerea focarelor de conflict 

. din lume, pentru rezolva
rea pe cale pașnică a tu
turor problemelor litigioa
se". Tot la Uricani, miine, 
la ora 10, are loc, cu oca
zia încheierii manifestări-

așezăminte- 
semnifica-

La clubul 
orașul U-

lor din cadrul festivalului 
„Sarmis '81“, o paradă a 
portului popular și specta
colul „Laudă muncii".

Ziua tinerilor din în
treprinderi. Clubul sindica
telor din Lupeni găzduieș
te azi și miine, la ora 18, 
Ziua tinerilor de la între
prinderea minieră Lupeni 
și preparație. Participă ti
neri de la sectoarele III 
și IV ale minei și prepara
tori.

La sala de apel. For
mațiile artistice ale clubu
lui din Aninoasa vor susți
ne astăzi, la orele 5 și 11, 
microspectacole in sala de 
apel a minei. La ora 18, în 
cadrul acțiunilor „Azi clu
bul ne aparține" se desfă
șoară 
tistică 
nizată 
Nord.

o seară cultural-ar- 
și distractivă orga- 
de sectorul VIII

r

*

*

N A Cl U
Falie

Puntea, străbătută între ieri și miine, 

peste rîul negru, scris diamantin, 

prinsă-n lutul aspru, presărat cu șoaptă, 

tainică, arată vîrstele cum vin 

galbene-albastre, umbre dănțuind 

lîngă el, cînd sfarmă lacătul din poartă.

ESCU

Una din lucrările de 
grafică „mică", ale cu
noscutului animator al 
mișcării artistice de 
masă, artistul plastic 
Iosif Tellmann.

Despre spiritul refractar 
vieții cultural-educative a tineretului

Primim la redacție o 
scrisoare semnată de tînă- 
rul Grigore Georgescu din 
Vulcan, O scrisoare com
bativă, bine documentată, 
care ne bucură ca aspect 
general și problematică. Nu 
ne bucură însă deloc as
pectele relatate. Despre ce 
e vorba ? Aflăm cu amă
răciune, cu aceeași amără
ciune cu care am mai scris 
despre „activitatea" clu
bului tineretului din Vul
can, că respectivul așeză- 
mînt (unde, am mai scris, 
s-au investit fonduri se
rioase I) „a fost părăsit și 
uitat de toată lumea, in
clusiv de Comitetul oră
șenesc U.T.C., care ar fi 
cel mai potrivit să se ocu
pe de acest edificiu". a- 
veți dreptate tovarășe 
Georgescu, doar că organi
zația U.T.C. nu numai că 
este „potrivită" să se ocu
pe de club ci, pur și sim

plu, este obligată s-o facă, 
intrîndu-i în atribuțiile 
pentru care cîțiva oameni 
sînt plătiți să le îndepli
nească. Și, totuși, aflăm 
din scrisoare — și ne-am 
convins chiar la fața locu
lui — că s-au „organizat" 
unele acțiuni, cea mai im
portantă fiind aceea că..;

aici a fost detașat un acti
vist al Comitetului munici
pal U.T.C. care să facă „in
terimat" pînă la confirma
rea noului director. Dar, 
tovarășul in cauză, Nicolae 
Chirițoiu, a plecat, imediat 
după detașare... în conce
diu. Confirmarea noului 
cadru de conducere întîr-

Scrisoare comentată.

s-a cosit iarba din curte (și 
asta numai... pe jumătate!). 
Ni se pare, la fel ca și 
dumneavoastră, inadmisi
bil, ca un club, al tinere
tului pentru care s-au in
vestit sume de bani consi
derabile, unde ar trebui să 
se desfășoare acțiuni inte
resante, utile, atractive, ti
nerești, să stea „ferecat" de 
atîta vreme (și cine știe 
pînă cînd ?). Acum, cîtva 
timp fusesem informați că

zie să sosească și, pînă una 
alta, tinerii din orașul Vul
can, după cum ne scrieți nu 
au o viață educativă, cul
tural-artistică proprie, ti
nerească, diversă, deși po
sibilități sînt, sugestiv cu
prinse m manifestarea din 
cadrul ediției recent înche
iată a Festivalului național 
„Cîntarea României".

Vă mărturisim, tovarășe 
Georgescu că intenționăm 
să întreprindem o anchetă

pentru elucidarea cazului 
„Club tineret — Vulcan", 
pentru că, se pare, într-a
devăr, a devenit un caz, 
mult discutat, dar un „do
sar" nerezolvat, o proble
mă uitată. Scrisoarea dv. 
vine ca o confirmare a 
acestei stări de fapt. Din 
respect pentru adevăr, din 
convingerea că nu ne fa
cem decît datoria de sluji
tori devotați ai acestuia, 
repetăm semnalul critic re
feritor la clubul în cauză, 
deși avem impresia că ne 
izbim de un zid al neînțe
legerii, de o atitudine re
fractară vieții cultural-e
ducative și artistice. Să ve
dem cît va mai dura aceas
tă situație penibilă! O să 
vă ținem la curent, prin 
intermediul acestei ru
brici, cu evoluția cazului 
„Clubul tineretului din 
Vulcan".

Mircea BUJORESCU

*

*
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Aripa tenace, descriind volute, 

trece-n jgheab comoara, măsurată greu, 

iarba nu mai crește gliei răsturnată, 

valurile negre curg și vin mereu, 

inimă de piatră, inimă de munte, 

inimă de aur, prinsă-n cerul meu.

Maria DINCA

E toamnă...
Pămîntul se-nveșmîntă cu frunze de aramă 
Și aripa căldurii se mișcă mai domoală. 
Pe zeci de tineri viața cu-al său

S-adune învățătura în albe săli

tumult 
îi cheamă, 

de școală.

Partidul, bun părinte, i-a îngrijit
Și-n ochii lor e proaspăt tot cerul dimineții 
Acum cînd se îndreaptă spre-al școlii prag, 
In timple tinerești zvîcnește seva vieții.

cu drag,

Sub bolta cea înaltă ce soarele-și ivește, 
Izvoru-nvățăturii îl vor cunoaște-n plin.
Vor învăța că țara destinu-și făurește, 
Prin brațul nostru tare și-al celor care vini...

loan CHIRAȘ,
Petroșani

Veniți cu mine !
Se-aud zvîcnind în nouri răcori liniștitoare 
Din aripi păsări bat plecările spre cald 
E o paletă-n toamnă cu-atîta irizare 
că ochii-n curcubee mirabile se scald’

Ies florile-n ghirlande, să ne sârute-n 
frunte

Cînd ceața împletește cărările spre brazi 
Rămîne timpu-n loc pe crestele de munte 
Să țină pentru mîine ce admirăm noi azi

Căldura din cărbune o simt venind din 
mină

Ies fetele din casă cu ochi lipiți de cer 
Să prindă-n inimi pulsul, toamnatica • 

lumină 
Și-astfel simțim trăirea sub pașnice-adieri: 
Ortaci, veniți cu mine, s-aprindem roșul 

zării 
Să ne legăm cu viața în freamătul visării!

V
V

**
*
****
*Ioan Dan BALAN
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Ședința Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Democrației 

și Unității Socialiste
(Urmare ifin vag. I)

înlăturarea pericolului li
nul nou război mondial, 
pentru colaborare, securi
tate și pace internațională.

în acest spirit, președin
tele Republicii Socialiste 
România a arătat că orga
nizarea și desfășurarea u- 
nor mari manifestări de 
Uiasă — adunări, demons
trații, marșuri ale păcii — 
vor permite afirmarea pu
ternică a voinței de pace 
a poporului român, ca o 
eontribuț'ie la marea miș
care ce se desfășoară as
tăzi în întreaga lume pen-, 
tru trecerea la acțiuni con
crete de oprire a cursei 
înarmărilor, de dezarma
re și în primul rînd de dez
armare nucleară, în vede
rea întăririi încrederii și 
securității internaționale, 
a apărării libertății și in
dependenței tuturor popoa
relor, a destinderii și co
laborării internaționale.

Reliefind rolul impor
tant ce revine țărilor socia
liste, forțelor democratice, 
progresisțe, realiste, tuturor 
celor ce le este scumpă via
ța și libertatea, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a su

încheierea vizitei oficiale în țara noastră 
a președintelui R. F. Germania, Karl Carstens

iLrraare diD pag. I)

șl respect al independenței 
naționale, asigurarea unei 
păci trainice în Europa și 
în întreaga lume.

Președintele Karl Cars
tens a dat o înaltă aprecie
re activității desfășurate de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și viziunii obiec
tive, sigure asupra proble
melor internaționale.

în încheierea convorbi
rilor, președintele Repu
blicii Federale Germania 
a mulțumit călduros pre-

Vineri, 30 octombrie, s-a 
încheiat vizita oficială în
treprinsă în țara noastră, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, si a tovară
și Elena Ceaușescu, de 
președintele Republicii 
Federale Germania, Karl 
Carstens, și de doamna Ve
ronica Carstens.

Dialogul la nivel înalt 
româno-vest-german care 
a avut loc cu prilejul aces
tei vizite, înțelegerile con
venite deschid noi perspec
tive dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare din
tre România și R.F. Ger-

Acord comercial între Republica Socialistă 
România și Republica Fii^anda

HELSINKI 30 (Agerpres). 
La 30 octombrie a fost 
semnat la Helsinki acordul 
eomercial pe termen lung 
dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și gu
vernul Republicii Finlanda.

Din partea română, acor
dul a fost semnat de tova
rășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului 
exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar 
ftta partea finlandeză de 
■sfco Rekola, ministrul co
merțului exterior. 

bliniat necesitatea ca Fron
tul Democrației și Unității 
Socialiste să se adreseze — 
in numele întregului nos
tru popor —. organizațiilor 
similare din alte țări în 
vederea întăririi solidari
tății șl unității de acțiune 
a popoarelor pentru deter
minarea guvernelor, a or
ganizațiilor internaționale 
de a acționa fără întîrziere 
pentru trecerea la măsuri 
complete, eficace de oprire 
a cursei înarmărilpr, pentru 
o pace trainică în întreaga 
lume.

Dînd o înaltă apreciere 
politicii de pace, colabora
re și înțelegere între po
poare, promovată cu con
secvență de România socia
listă, de președintele țării 
noastre, participanții la 
Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național al 
F.D.U.S. au aprobat în u- 
nanimitate, ca o nouă și 
strălucită inițiativă de pa
ce a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, propunerea de 
a se organiza în țara noas
tră o amplă campanie de 
manifestări ale maselor lar
gi populare puse în sluj
ba apărării celui mai sacru 
drept al omului — dreptul 

ședintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu, în numele său 
și al soției, al tuturor cola
boratorilor, pentru ospita
litatea de care s-au bucurat 
în timpul vizitei în Româ
nia, manifestîndu-șl sa
tisfacția că au putut cu
noaște rezultatele deosebi
te obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea econo
mică, frumusețile peisaju
lui românesc, valorile ar
tei moderne din țara noas
tră.

Ceremonia
mania, în folosul ambelor 
noastre țări și popoare, al 
cauzei destinderii, păcii, se
curității și cooperării în 
Europa și în întreaga lu
me. Vizita președintelui 
R.F. Germania constituie o 
nouă și semnificativă măr
turie a importanței dialo
gului dintre state și siste

me sociale diferite, demons- 
trînd că în lumea de as
tăzi este posibilă colabora
rea intre toate țările, pe 
baza egalității în drepturi 
și respectului reciproc, atît 
pe plan bilateral, cît și în 
domeniul vieții internațio
nale, în vederea soluționă
rii problemelor complexe 
care confruntă omenirea.

în spiritul bunelor re
lații statornicite între cele 
două țări, acordul prevede 
desfășurarea schimburilor 
și cooperării economice pe 
baza clauzei națiunii celei 
mai favorizate, liberaliza
rea comerțului reciproc, 
precum și alte facilități 
menite să asigure extinde
rea Și diversificarea cola
borării pe multiple planuri 
dintre România și Finlan
da, în folosul celor două 
popoare, al cauzei bunei 
înțelegeri și păcii în lume. 

la viață, la existență libe
ră și demnă, la făurirea u- 
nui viitor mai bun.

în cadrul ședinței, au luat 
cuvîntul patriarhul Justin 
Moisescu, Tudor lonescu, 
președintele Co
mitetului național 
pentru apărarea păcii, Pan- 
telimon Găvănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministrul pentru proble
mele tineretului. Ion Iri- 
mescu, președintele Uniu
nii Artiștilor Plastici, 
Emil Drăgănescu, președin
tele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, ministrul Turismu
lui șl Sportului, Tamara 
Dobrin, președinte execu
tiv al Consiliului Național 
al F.D.U.S., Radu Beligan, 
vicepreședintele Asociației 
oamenilor de artă din ins
tituțiile teatrale și muzica
le, Pavel Bochian. pre
ședintele Cultului Penti
costal, dr. Marin Voicu- 
lescu, președintele Uni
unii societăților de ști
ințe medicale, și Mariana 
Belis, vicepreședinte al 
C.C. al O.D.U.S.

Vorbitorii au arătat că 
organizațiile pe care le 're
prezintă — sindicatele, ti

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Karl Cars
tens au stabilit să continue 
dialogul româno-vest-ger- 
man la nivel înalt, relie- 
fînd importanța lui pentru 
amplificarea și aprofunda
rea relațiilor dintre cele 
două țări, pentru cauza ge
nerală a păcii, înțelegerii 
șl colaborării între națiuni.

Președintele Karl Cars
tens a invitat pe președin
tele Republicii Socialiste 
România, Nicolae 
Ceaușescu, să facă o vizită

plecării înalților oaspeți
Ceremonia plecării înal- 

ților oaspeți a avut loc pe 
aeroportul internațional O- 
topeni.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele 
Karl Carstens au sosit îm
preună la Aeroport. O 
gardă militară a prezentat 
onorul.

Președintele Karl Cars
tens și-a luat rămas bun 
de la persoanele oficiale 
române venite să-l salute.

Numeroși bucureștehi a- 
flați pe aeroport au salutat 
cu căldură pe cei doi șefi 
de stat. Ei au dat glas sa
tisfacției cu care opinia 
publică din țara- noastră a

JUNTA DE GUVERNA- 
MlNT din Salvador a ho
tărît prelungirea cu încă 
o lună a stării de asediu 
pe întreg teritoriul națio
nal — anunță din San 
Salvador agenția EFE. Sta
rea de asediu a fost decre
tată în Salvador la 6 mar
tie 1980.

ÎN UNIUNEA SOVIETI
CA a fost lansată, vineri, 
stația automată interpla
netară „Venus-13“ desti
nată continuării cercetării 
științifice a planetei Ve
nus. După cum informea
ză agenția TASS, în pro
cesul evoluției sale pe tra
seul Pămînt — Venus este 

neretul, femeile, uniunile 
cooperatiste, uniunile pro
fesionale și de creație, cul
tele, toate organizațiile 
componente ale F.D.U.S. — 
răspunzind cu entuziasm și 
deplină aprobare nobilei 
inițiative a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — vor 
desfășura ample acțiuni de 
masă în întreaga țară, prin 
care toți oamenii muncii 
— fără deosebire de națio
nalitate — își vor demon
stra voința fermă de a 
lupta împotriva înarmări
lor, a pericolelor de răz
boi, pentru trecerea cît 
mai rapidă la măsuri con
crete de dezarmare, dimi
nuarea cheltuielilor mili
tare, a efectivelor armate, 
pentru făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie.

în acest cadru, vorbitorii 
au subliniat importanța 
deosebită a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu 
de a întări relațiile dintre 
organizațiile și organismele 
din țara noastră, compo
nente ale F.D.U.S., cu or
ganizațiile similare de pe 
continentul european și din 
întreaga lume, pentru uni
rea eforturilor maselor 
populare de pretutindeni 

oficială, împreună~cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în 
Republica Federală Germa
nia.

Mulțumind pentru invi
tație, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat pre
ședintelui Karl Carstens 
precum și guvernului vest- 
german urări de succes în 
activitate, iar poporului din 
Republica Federală Germa
nia cele mai bune senti
mente prietenești.

primit rezultatele fructuoa
se ale convorbirilor dintre 
cei doi președinți, încre
derii că dialogul la nivel 
înalt româno-vest-german 
va da un nou impuls dez
voltării relațiilor dintre 
cele două țări, promovării 
procesului de destindere 
și colaborare în Europa și 
în întreaga lume.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele 
Karl Carstens au răspuns 
cu simpatie manifestărilor 
mulțimii.

La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Karl Cars
tens și-au luat un călduros 
rămas bun. Cei doi șefi de 

prevăzută efectuarea de 
cercetări în domeniul ra
diațiilor gama și Roetgen 
și a cîmpurilor magnetice 

în spațiul cosmic, a carac
teristicilor furtunilor sola
re, a razelor cosmice și 
plasmei interplanetare.

O ZONA denuclearizată 
în nordul Europei ar cons
titui o contribuție majoră 
la consolidarea în continua
re a securității și stabili
tății în nordul continen

în măreața luptă de apă
rare a păcii. Prin acțiuni 
ale organizațiilor compo
nente ale F.D.U.S. se vor 
face larg cunoscute politi
ca constructivă de pace 
și colaborare a României 
socialiste, propunerile și 
inițiativele statului nos
tru, ale președintelui ță
rii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, voința nezdrun
cinată a poporului nostru 
de prietenie, colaborare și 
înțelegere cu toate popoa
rele lumii.

în unanimitate, partici
panții au hotărît să adre
seze un Apel către toate 
organizațiile componente 
ale F.D.U.S., către toți 
oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, că
tre întregul nostru popor, 
și, totodată, tuturor organi
zațiilor democratice din 
Europa, America și din 
alte zone _ ale lumii de - a 
acționa împreună, acum, 
pînă nu este prea tîrziu, 
pentru a salva civilizația, 
viața generațiilor viitoare, 
pentru garantarea dezvol
tării libere și independente 
a fiecărei națiuni.

Hiiitâ la Casa 
de cultură a R.f.G.

Președintele vest-german 
Karl Carstens a vizitat, în 
cursul dimineții de vineri, 
Casa de cultură a Republi
cii Federale Germania din 
Capitală, unde i-au fost 
prezentate activitățile di
verse pe care le desfășoară 
acest așezămînt.

stat și-au strins mîinile cu 
prietenie. Președintele R.F. 
Germania a exprimat din 
nou vii mulțumiri pentru 
invitația de a vizita Româ
nia, pentru primirea și 
ospitalitatea de care s-a 
bucurat în țara noastră, și 
a urat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mult succes în 
activitatea sa, sănătate și 
fericire. La rîndul său, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
urat oaspetelui multă sănă
tate și fericire.

La ora 11,45, aeronava cu 
care călătorește șeful sta
tului vest-german a deco
lat.

tului — a declarat minis
trul suedez al afacerilor 
externe, Ola Ullsten, răs- 
punzînd la o interpelare în 
parlament a președintelui 
Partidului de stînga — co
muniștii din Suedia, Lars 
Werner.

FRANCO MOCCI, mem
bru al Partidului Comunist 
Italian, a fost ales primar 
al centrului industrial Vll- 
lasor din insula Sardinia 
(provincia Cagliari), s-a a- 
nunțat la Roma. Consiliul 
municipal al acestei loca
lități italiene este format 
din reprezentanți ai partide
lor comunist și socialist.

i

î PETROȘANI — 7 No 
j iembrie : Duelul; Re- 
j publica: Cînteo pentru ; 
■ fiul meu ; Unirea : Sha- ■. 
ș bana, I—II.

LONEA : Alergătorul
; ANINOASA : Contra- ■ 
î bandistii din Rajgrad. : 
i VULCAN — Luceafă- i 
i rul: Punga cu libelule ; 
! LUPENI — Cultural 
î Detașamentul Concordia i 
: Muncitoresc : Toate fe- 
i tele mele.

URICANI : Castelul 
din Carpați.

TV

î 8,30 Prezentarea pro- i 
gramului zilei. î

! 8,40 Universul femeilor ■
(reluare).

■ 9,25 Teleșcoală. 5
: ip,05 Fii artistic : „Pro- ’ 

prietarii".
i 11,30 Literatura roma- ? 

nă — Vasile Ale- ; 
csandri (I).

» 12,00 Centre muzicale i
. ale țării: Bacău, î
: 13,00 Mozaic' cultural- ;
î artistic.
' 18,20 Tragerea de a- > 

mortizare ADAS. I
j 18,30 Octombrie — cro- ; 

nica evenimentelor ■ 
politice. •

I 18,50 1001 de seri.
i .19,00 Telejurnal.
j 19,30 Contemporanii i 

noștri.
i 20,00 Teleenciclopedia. ș ■ 
: 20,45 Film serial: „Cra- Ș 

hul“ — ultimul e-1 
pisod. :

: 21,35 Varietăți... de sîm- ■ 
bătă seară. Ș

; 22,15 Telejurnal. Sport. :
i 22,30 Nocturna TV. i

Mica
publicitate
VÎND convenabil Tra

bant 600, Petroșani, 1 Iu
nie. 3/2. Telefon 44881, (927)

VÎND autoturism Skoda 
S. 100, stare bună. Infor
mații : Petroșani, strada 
Aviatorilor Bl. 34/86. (943)

SCHIMB apartament con
fort I. două camere, cu ga
ze la bucătărie, din Baia 
Mare, cu similar Petroșani. 
Informații ; Bondre, stra
da George Coșbuc, Bloe 
20/2, Baia Mare. Telefon 
994/14057. (1016)

PIERDUT carnet student 
pe numele Marton Laslo, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nul. (999)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bo- 
ghianu Vasile, eliberata de 
I.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (1000)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lopă- 

Jțel Dumitru, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. Se declară 
nulă. (1001)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cârstea 
Ion, eliberată de prepara- 
ția Coroești. Se declară 
nulă. (1002)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cli- 
pici Alexandru, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (1003)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Parcul 
Constantin, eliberată de 
I.M. Aninoasa, Se declară 
nulă. (1004)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pop 
Gheorghe. eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (1005)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Spaiuc 
Petru, eliberată de IJvf. 
Urlcani. Se declară nulă. 
(1006)
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