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tării. CÎ1r mai MULT CĂRBUNE!

Este calificarea forței de muncă 
la mina Livezeni ? (III)o problemă

Deci, așa cum se arăta 
în două numere ale ziaru
lui nostru la mina Livezeni 
există forța de muncă califi
cată pentru toate categori
ile de meserii, respectiv mi
neri, ajutori mineri, electri
cieni, lăcătuși, mașiniști etc. 
forță de muncă, care în 
prezent poate fi distribuită 
în funcție de necesitățile 
procesului de extracție a 
cărbunelui. Tot în materia
lele anterioare aminteam că 
toți factorii de răspundere 
interogați afirmau că actual
mente nu duc lipsă de for
ță de muncă calificată, exis- 
tînd posibilitatea plasării 
fronturilor de lucru cu oi- 
meni care dispun de cunoș
tințe teoretice și practice prT- 
vir.'d operațiile de tăiere și 
evacuare a cărbunelui. E-
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I
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Cărbune peste plan 
la I.M. Lonea

i 
ș

1
i

încă din prima zi a 
celei de-a doua decade 
a lunii octombrie, mi
nerii de la I.M. Lonea 
au raportat 147 de tone 
de cărbune peste 
cinile de plan, 
fapt confirmă 
și hotărîrea 
lui 
loc 
rea pentru a da 
cît 
Cele 
cantități 
peste plan sînt extrase 
din abatajele sectoare
lor III și IV. Pe pri
mele locuri în întrecere 
se situează minerii din 
brigăzile conduse de 
Carol Renas. Grigore 
Fatol si Iosif Bucur de 
la sectorul III și. res
pectiv, Grigore Mîndrnț 
și Anton Florea. de la 
sectorul IV, care 
depășesc zilnic 
d'ietivitatea muncii 
cîte 200—450 tone

sar-
Acest 

hărnicia 
colectivu- 

de a se situa pe un 
de frunte în întrece- 

țării 
mai mult cărbune, 

mai însemnate 
de cărbune

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU,
în R.P.D. Coreeană

Ceremonia sosirii

xistă 
forță 
ficient la nivel de sector, bri
gadă, schimb, echipă? Pen
tru acest lucru am mers la 
sectorul I, sector cu pondere 
în producția de cărbune a 
minei, care de la începutul 
anului a rămas sub plan 
cu o cantitate însemnată de 
cărbune. In luna septembrie, 
pentru realizarea sarcinilor 
de plan de 14 000 tone de 
cărbune a fost necesară 
prestarea unui număr 
179 de posturi pe zi.
luat ca referi.iță tot ziua de 
25 septembrie, dată la cere 
s-au înregist at la nivel de 
sector cu 19 posturi mai pu
țin decit planificat. In aba 
taje și pregătiri :n cărbuie 
s-au realizat oostvrile plani
ficate. Posturile în minjs 
s-au înregistrat la activități
le auxiliare, respectiv, la în
trețineri și deservire. In fuic- 

existat două complexe de 
susținere și taiere mecaniza iâ, 
o brigadă de pregătire și 
trei de întreținere cu efeefv 
complet pe fiecare schimb. 
Cu 54 de mineri și 13 aju
tori mineri cît sînt în efec-

sau nu există această 
de muncă folosită e-

de
S-a

tivul sectorului se poate asi
gura forța de muncă califi
cată la respectivele capaci
tăți de poducție. Și totuși u- 
nul din abatajele frontale 
dotate cu un complex meza- 
n'-at de fabricație româreos- 
că, condus de Criscea Va'a- 
che, în data de 25 septem
brie nu a beneficiat de forța 
de muncă calificată reieșită 
odată cu stabilirea normei 
de 11,22 tone pe post. In 
abatajul frontal, panoul III, 
stratul 5, blocul VI, 
gime a frontului de 
de sînt montate 52 
complex SMA-PH2, 
sportor TR 7 și o 
de abataj — pentru 
o producție de 350 tone pe 
24 de ore — se impunea a fi 
prezenți 13 mineri, 8 aju
tori mineri, 10 vagonetari. In 
ziua amintită au fost pre
zenți 8 mineri, 1 ajutor mi-

o, —
rul posturilor a fost rea
lizat, dar structural pe me
serii nu, în situația cind în

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au sosit sîmbă- 
tă, 12 octombrie, într-o 
vizită oficială de prietenie 
în Republica Populară De
mocrată Coreeană, la invi
tația 
Sen,
C.C. 
din

tovarășului Kim 
secretar general 
al Partidului Muncii 
Coreea, președintele

lr 
al

Republicii Populare 
erate Coreene.

Vizita pe care 
șui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu o întreprinde 
în Republica Populară De
mocrată Coreeană — cea 
de-a patra pe care condu
cătorul partidului și sta
tului nostru o efectuează 
în țara prietenă — consti
tuie o nouă și elocventă 
manifestare a bunelor re
lații româno-coreene, a 
dorinței comune de a ridica

Demo-

tovară-

la un nivel 
tradiționale 
a întări și 
borarea și conlucrarea din
tre cele două partide, țări 
și popoare, în interesul re
ciproc, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați la sosire de tovarășul 
Kim lr Sen, care a

superior acc-ste 
raporturi, de 
mai mult cola-

(Continuare în pag. a 4-a)

încheierea vizitei oficiale de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P. Chineză

pe o lun- 
86 m un- 
secții de 
un tran- 
combină 
a realiza

Gheorghe SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

Sîmbătă, 12 octombrie, 
s-a încheiat vizita oficială 
de prietenie pe care tova
rășul Nicolae 
secretar general 
dului Comunist 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
întreprins-o în R.P. Chi
neză, la invitația tovară
șului Hu Yaobang, secre
tar . general- al- rz-CZ-, «i_r> za 
Xiannian, președintele Re. 
publicii Populare Chineze.

Ceremonia plecării 
vut loc la reședința 
ților oaspeți, unde 
desfășurat intîlnirea 
rămas bun dintre tovară-

Ceaușescu, 
al Parti- 

Român,

a a-
înal- 

s-a 
de

șii Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, 
și tovarășul Li Xiannian, 
însoțit de tovarășa Lin 
Jiamei.

Erau prezenți tovarășii 
Valentin Ceaușescu, Ion 
Dincă, Ștefan Andrei, ce
lelalte persoane oficiale.

Au participat Chen Mu- 
hua, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al JJXcTC, «lie OUClliC VJX1V1C11C.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Li 
Xiannian s-au întreținut 
cordial, cu prietenie.

Intîlnirea s-a desfășu
rat sub semnul stimei și 
prețuirii reciproce, al con-

vingerii comune că vizita 
conducătorului partidului 
și statului nostru a consti
tuit un eveniment de cea 
mai mare importanță pen
tru dezvoltarea pe mai de
parte a marii și trainicei 
prietenii dintre țările, 
partidele și popoarele noas
tre, un prilej de profundă 
satisfacție pentru rezulta- 
{f&Vifiîf" îâtfgj'11 "pef sp^ctfve 
amplificării și adincirii ra
porturilor româno-chineze 
pe multiple planuri, în fo
losul construcției socialis
te în România și China, al 
cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Puterea de mobilizare a colectivului 
și*a spus cuvîntul

însemnări de reporter

Premieră hidrotehnicăredobîndirea în- 
în forțele proprii, 
din sector nil se

impuls, 
crederii 
Nimeni 
mai gîndea deeît la depă
șirea în totalitate a greu
tăților și revenirea în rîn- 
dul fruntașilor. Lună de 
luna minusul acumulat în 
primul trimestru scădea 
văzînd cu ochii. La sfîrși
tul trimestrului III, mine
rii sectorului, printr-o 
mobilizare de excepție, au 
reușit să recupereze în
tregul minus acumulat în 
primul trimestru și să ra-

Gh. ROTEA

La sfîrșitul primului tri
mestru din acest an mine
rii sectorului I de la I.M. 
Lupeni înregistrau un mi
nus de 5390 tone de căr
bune la producția fizica, 
minus care părea că este 
aproape de nerecuperat. 
Era absolut necesară o a- 
naliză exigentă la nivel de 
sector a cauzelor care au 
generat această restanță. 
Șefii de brigadă au cerut 
insistent ca materialele 
necesare la frontul de lu
cru să fie aduse cît 
aproape, iar cei care 
acte de indisciplină 
mult încurcă procesul

re-
Șe- 
în

ca-

lui fteag
• nlLSii rlar nit c+in + cr» le»cullăți, dar au știut să le 

învingă. Pe o < 
de 6700 ml, de la 
fluența Jiului cu pîrîul 
Lazărului, unde se află 
bazinul de captare, pînă 
la barajul Valea de 
Pești, a fost construită 
o conductă cu o capaci
tate de transport de 1400 
litri pe secundă. „Deo
camdată, debitul e doar 
de 400 litri pe secundă, 
datorită nivelului scăzut 
al apelor", ne-a explicat 
șeful de brigadă.

tîngă una din
• șapte supratra - 

versări ale con
ductei de aducțiune fa
cem cunoștință cu oame
nii din echipa complexă 
condusă de Mihai Liva
nov. Ajutați de. buldoze
ristul Nicolae Serbau „ți
nui din oamenii noștri de 
elită", clupă cum ni l-a 
recomandat șeful de bri
gadă, oamenii din echi
pa lui Livanov ' i 
conducta, după ce 
tuaseră o reparație, 
nerea sub presiune 
conductei, adevărat 

practic

Viorel SI’RÎUȚ (

ut sa ie , 
distanță 1 

con- V

e citeva zile, 
barajul de 
mularc a apei 
de la Valea 
din Cîmpu

producție deeît contribuie 
la realizarea planului să 
fie înlăturați ain colectiv. 
Conducerea sectorului, 
ccptivă la propunerile 
filor de brigadă, care 
numele colectivelor din
re făceau parte s-au anga
jat ca în luna aprilie să 
realizeze sarcinile de plan, 
a trecut opei ativ la înlătu
rarea deficiențelor 
te. Rezultatele nu au 
tîrziat să apară. Luna 
prilie a fost încheiată 
un plus de 21G tone 
producția fizică de 
bune. Deși mic, plusul a- 
cesta a constituit pentru 
colectivul sectorului

po- 
dc 
lui 
șu- 

cu un debit 
pe secundă, 

constituie 
eforturilor 

de doi ani 
brigăzii 

a 
de antrepriză 

lucrări 
speciale 

care

tabile 
Pești, 
Neag se varsă un nou 
voi de apă, 
ele 400 litri, 
Evenimentul 
încununarea 
depuse timp 
de constructorii 
nr. 2 Valea Jiului 
Trustului 
generală pentru 
hidrotehnice 
București, Pompele 
ridicau apă din Jiu pînă 
în barajul Valea de 
Pești pentru a suplini 
deficitul de apă și-au în
cetat activitatea...

Pentru a cunoaște 
constructorii care 
și-au etalat cunoș

tințele și eforturile zi de 
zi timp‘de mai bine de 
doi ani, cu gîndul la a- 
ceastă premieră hidro
tehnică âm străbătut, de 
la un capăt Ia altul, tra
seul < onductei de aduc- 
țiune. Inginerul Antonie 
Petru, șeful brigăzii Va
lea Jiului a prezentat pas 
cu pas.lucrarea, vorbind 
cu vădită mîndrie 
pre oame.nii care au 
fruntat numeroase

i

(Continuare în pag. a 2-a)
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DE LA O DUMINICA LA ALTARriP-ul i Francisc Fazakas — sectorul III, I.M. Paroșeni — împreună cu sing. Ionică Rad (adjunct 
sector) si maistrul principal Ion Hîrtop. discută, despre rezultatul brigăzii, un Pl‘^p lOOO^one^nnnai 

această lună.

arăta- 
în
ă
cri 
la 

căr-

I
1!
(

)

izolau l
efee- [

• ă
; exa- 

al calității

'Continuare în nas. a 2-a) ț
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Agendă pionierească 
Primiri în organizația 

pionierilor
In această perioadă con

tinuă să se desfășoare, în 
fiecare zi și în fiecare u- 
nitate pionierească, adu
nări de primire a șoimi
lor patriei (elevii clase
lor a 11-a) în organizația 
pionierilor. Aceste adu
nări sînt organizate atît 
în școli, cît și în între
prinderi și instituții de 
cultură și educație, con
stituind un eveniment 
memorabil în viața noilor 
pionieri. Fiecare adunare 
se încheie cu programe 
artistice. Pînă acum au 
fost primiți în organiza
ția pionierilor peste 
de șoimi ai patriei.

800

Simpozion
Astăzi, la ora 11, 

cadrul unității de pionieri
în

Sarmis ’85
nr. 
or- 
ca- 
ge-

de la Școala generală 
7 din Petroșani este 
gani/at un simpozion 
re se desfășoară sub 

„Rezoluția Con-
a V-a a organi- 

pionierilor — în
de muncă și via-

municipiul 
iudețului 

ediția 
„Sar- 
douănericul 

ferinței 
zației 
dreptar 
ță al pionierilor".
Muncă patriotică
Pionierii și ele

vii din toate școlile, răs- 
punzînd Hotărîrii-Chema- 
re a Congresului, al IlI-lea 
al consiliilor populare, 
vor participa, dacă 
mea este prielnică, 
activități de muncă 
triotică destinată 1 
musețării și bunei gospo
dăriri a localităților Văii 
Jiului. Vor fi curățate 
zonele repartizate fiecărei 
școli, o parte din pionieri 
efectuînd excursii îh îm
prejurimile municipiului 
pentru a culege fructe 
de pădure.

v re
ia 

i pa- 
înfru-

J
Puterea de mobilizare a colectivului

(Urmare din pag. 1)

porteze o producție supli
mentară la zi de aproape 
300 de tone ca urmare a 
realizărilor obținute în lu
na septembrie. Producti
vitatea muncii obținută în 
abataje, în ultima lună a 
trimestrului III, a fost su
perioară sarcinilor plani
ficate cu 1154 kg pe post, 
iar în cărbune cu 700 kg 
pe post. Depășind ritmic 
productivitatea muncii, mi
nerii sertoiului au înregis
trat în acea lună o produc
ție suplimentară de peste 
1200 tone de cărbune, 
bită au avut-o minerii 
brigăzile conduse de 
Șulumete, Vasile Iușăn, 
dovic Pali, Ion
nu și Ioan Benko, care, dă- 
ruindu-se 
muncă, 
eu tonă minusul 
trat în primul 
contribuind în 
la revenirea

tT

La 
din 
fon 
Lu- 

Divricea-

exemplar în 
au recuperat tonă 

1 înregis- 
trimestru, 

acest fel 
sectorului

Astăzi, în 
Deva, reședința 
rostru, se încheie 
1985 a festivalului 
mis“. Timp de
săptămîni, pe scenele așe
zămintelor de 
sediile întreprinderilor și 
instituțiilor au avut loc 
ample manifestări politi
co-educative și cultural- 
artistice — adevărată fres
că a potențialului
al oamenilor muncii 
județul nostru.

In ultima zi 
festivalului, se
pe aceeași scenă obiceiu
rile 
te 
tice
toare ale tradițiilor 
folclor și etnografie. (Al. II.)

cultură la

creator 
din

a
vor întîlni

populare, interpreta- 
de formațiile artis- 

de amatori — păstră- 
de

Calificarea forței de
cit trebuia să se realizeze cu 
complexul mecanizat mînuit 
de brigada lui Cristea Vala- 
che în urma recalculărilor a- 
mintite ea a ajuns la 9,40 
tone pe post. Sâ dispui de 
forța de muncă calificată și 
să nu o folosești în condiți
ile cînd tehnica modernă de 
tăiere și transport a cărbu
nelui îți permite ? Acest e- 
xemplu ar demonstra că la 
mina Livezeni nu există for
ță de muncă calificată și 
că factorii de răspundere 
cind sînt puși în fața situa
ției de fapt dau din colț în 
colț. Toată lumea spune 
există forță de muncă 
cată, dar aproape nici 
mație — cu excepția 
zilor de pregătiri — 
marile capacități de produc
ție nu dispune de forța de 
muncă reieșită în urma sta-

(Urmare din pag. I)

sector există forță de mun
că calificată (așa afirmau 
factorii din condu
cerea sectorului). De ce a- 
tunci nu s-a asigurat forța 
de muncă calificată conform 
cu norma stabilită? Pentru 
că șefului de brigadă nu-i 
convine (după cum afirma 
normatorul sectorului) să ai
bă în brigadă mai mulți mi
neri decit vagonetari deoa
rece crește tariful și coefici
entul de cîștig al brigăzii es
te mai mic în această situa
ție. La sfîrșitul lunii brigada 
beneficiază..., în cazul de 
față, de recalcularea normei 
proporțional cu numărul nou 
încadraților care au lucrat 
pe de o parte și în funcție 
de greutatea medie a căr
bunelui pe de altă parte. Și 
una peste alta în loc de 
11,20 tone cărbune pe post

că 
calif i- 
o for» 
briga
de la

muncă
bilirii normei. Nu este cazul 
să mai spunem că la nivel 
de sector electricienii și lă
cătușii existenți nu pot face 
față volumului de lucrări ne
cesare a fi efectuate zilnic 
și pe fiecare schimb. Nici 
un sector nu are o evidență 
clară privind necesarul 
forță de muncă pe 
este cunoscut numai 
tul. Să nu intereseze 
meni acest lucru în 
cînd la stabilirea 
de plan se ține cont, și de 
gradul de calificare a forței 
de muncă și numai după a-, 
ceea de numărul ei? Știm nu
mai cît avem, dar nu cît ar 
trebui.

de 
mesei ii, 
existen- 
pe o*- 
situația 
cifrelor

CONCURSUL
de protecție a muncii
— faza pe C.M.V.J. —

de 
sala 
are

Astăzi, cu începere 
la ora 8,30, în 
I.A.C.C.V.J. Petroșani 
loc faza pe Combinatul mi
nier Valea Jiului a con
cursului de protecție a 
muncii, ediția 1985. Parti
cipă mineri, electricieni 
și lăcătuși de mină de la 
întreprinderile miniere dir 
bazin clasați pe primul lo 
în cadrul fazeî .pe între
prindere a concursului. A- 
tît proba scrisă (testul) cu 

a
cea

con-

minei, 
brigăzi 

realizeze 
plan

asigurată linia de 
prin 
din

printre fruntașii 
Pentru ca aceste 
să poată să-și 
ritmic sarcinile de 
trebuia
front activă, care 
strădaniile minerilor 
brigada condusă de Toader 
Cășuneanu a fost menținu
tă mereu la nivelul sarci
nilor de plan și chiar mai 
marc.

Intrebîndu-1 pe ing. An
drei Senzaconi, șeful secto
rului, despre modul 
vor încheia ultimul 
mestru din acest an 
punsul a fost : „Cel 
proape 900 tone de cărbu- 
tornbrie și climatul de 
muncă existent în colecti
vul nostru ne dau garan
ția că ne vom realiza și 
depăși sarcinile de plan. 
Totodată, vom pregăti co
respunzător producția 
nului viitor, astfel 
să ne înscriem încă

a- 
în cît 

din 
primele luni printre frun
tașii minei".

.♦.«....................... ............... ............,....... ....,

un rol de departajare 
concurentilor, cît și 
orală și practică se 
stituie într-o exigentă ve
rificare a cunoștințelor din 
domeniul protecției mun
cii posedate de participan- 
ții care aspiră la ocupai-, X 
unui loc fruntaș în con
curs. Succes 1 (I. BALAN)

Controlul calității produselor constituie o latură 
importantă a activității de la întreprinderea de trico
taje Petroșani. In 
Menghea și Maria 
na Antal, secretar 
Cristina Baleia — 
produse destinate

imagine, confecționerele Varia 
Maftei, verifică, împreună cu Ele- 
al Comitetului de partid și ing. 
șefa secției CTC, un nou lot de 
exportului.

Text și foto : Al. TĂTAR

Premieră hidrotehnică ta Cimpu iui hleag
(Urmare din pagina I)

lucrării, n-a ridicat pro
bleme deosebite. Dar pî- 
nă la trecerea acestui 
examen, în ultimele trei 
săptămîni constructo
rii n-au cunoscut odih
na. „Știam cu toții că 
nivelul apei din barajul 
Valea de Pești este scă
zut și că în noi era nă
dejdea de a asigura noua 
sursă de umplere cu apă“
— ne-a spus unul din ve
teranii lucrării, mecani
cul loan Donciu. Pe chi
pul șefului de 
se putea citi 
„Ieri, la ora 4
— ne-a relatat 
Ernest Czimbalmos, 
rigintele de șantier — 
gura de deversare în 
raj așteptau să vadă 
mul fir de apă din

brigadă 
oboseala, 

dimineața 
tovarășul 

di- 
la 

ba- 
pri-

minalul conductei, 
frunte cu șeful dc 
gadă, 
greul
Gliga,
naru,

toți cei ce au 
lucrării:

e- 
Bulai, 

n-a 
asigu- 
ilumi- 
izolate 

u- 
de

în 
bri- 
dus 

Nicolae 
Constantin Grădi-

Ioan Tomescu, 
lectricianul Pavel 
care de trei nopți 
mai dat pe acasă, 
rînd întreținerea 
natului punctelor
de lucru cu ajutorul 
nui generator. Firul 
apă a apărut și a crescut 
treptat, devenind un ade
vărat șuvoi, însoțit de 
manifestările de bucurie 
ale celor prezenți. A do
ua zi a urmat recepția 
preliminară, fără obiec
ții deosebite".

in cei 200 de con
structori ai brigă
zii am reușit să-i

cunoaștem doar pe cîțiva.

Coducătorii auto Stelian 
Poenaru, Mihai Chelaru, 
Constantin Dumitraș. și 
șeful de coloană Ioan 
Zgură, lansatoristui bul
dozerist Nicolae Șerban, 
maiștrii Radu Străuț și 
Ștefan Iosif Mihai gospo
darul șantierului, Marta 
Rîpa, care a avut perma
nent grijă de masa și 
cazarea constructorilor 
s-au numărat printre cei 
puțini pe care i-arh 
noscut. Cei mulți, 
oamenii șantierului
prezentați cu prisosință 
de faptele lor demne de 
laudă. Brigada a rapor- 
tat în primele nouă luni 
ale anului realizarea u- 
nor lucrări de construc
ții și montaje în valoare 
de peste 42 milioane lei, 
depășindu-și substanțial

cu- 
însă, 
Sînt

sarcinile de plan, 
printr-un efort 
deosebit, lucrarea a fost 
finalizată înainte de 
pariția înghețului, 
tronson mai sînt de 
lat conductele din 
supratraversărilor. „i 
nul viitor ne așteaptă 
altă lucrare : 
conductei magistrale Va
lea de Pești — Petroșani" 
— ne-a spus la despărți- 

ing. Petru Antonie, 
premieră

Iar 
colectiv

a-
Pe 

izo- 
zona 

,In a- 
o 

dublarea

i♦
l
I
♦ ♦ 
t

re
Prin actuala 
hidrotehnică de la Valea 
de Pești, constructorii 
din brigada Valea Jiului 
au trecut cu succes 
examen al hărniciei 
competenței. Iar 
ceasta constituie garanția 
realizării la termen a 
viitoarelor lucrări hidro
tehnice care le vor fi în
credințate.

un
Și 
a-

Constituția stalului nos
tru socialist prevede clar 
dreptul la educație școlară, 
la muncă, la rezultatele 
ei. Formarea personalității 
umane întîmpină însă u- 
neori greutăți de ordin su
biectiv, dictate de condiți
ile de mediu familial sau 
social, de atitudinea indi
vidului. Și astfel, 
prin lege este 
obligativitatea î 
tului general, i 
încă unii tineri 
bandonează școala, 
apucă drumul plin 
meandre al abaterilor an
tisociale, fiindcă, nu o da
tă, lipsa de educație pola
rizează atitudini, convin
geri în contradicție cu i- 
dealul moral, cu normele 
eticii și echității socialiste. 
Un caz concret în acest 
sens îl oferă Carol Matei 
din Lupeni...

A împlinit în acest an 
32 de ani, are un bagaj de 
cunoștințe bazat doar pe 
șase clase ale școlii gene
rale. Necăsătorit, totuși are 
un copil minor. Fișa sa 
socială e completată eloc
vent 
care 
anii 
Era 
vreme, ca scandalagiu, mai 
ales sub influența alcoolu-

cînd 
prevăzută 

învățămîn- 
mai există 

i care . a-
care 

de

de darul beției, pe 
-a dobîndit încă din 

de după adolescență, 
cunoscut, de multă

din 
Cantinei- 

a

Paharul cu... vicii
lui. Intr-o zi din acest an, 
comportarea sa a pus însă 
capac răbdării celor 
jur. In localul
restaurant din Lupeni 
cerut să fie servit cu bere, 
deși se afla într-o stare d 
ebrietate avansată. Perse 
naiul cantinei, respectînd 
legea, l-a refuzat. Urma
rea ? Carol Matei a adre
sat expresii injurioase fe
meilor care serveau, mai 
mult chiar, s-a „răzbunat", 
trîntind casa de marcaj pe 
podea.

La „trezire" a încercat să 
se disculpe — că la beție 
nu-și dă seama ce face, că 
a greșit etc, etc, dar fap
tele lui cad sub incidența 
unor articole din Codul Pe
nal, infracțiunile de ultraj 
contra bunelor moravuri 
și tulburarea liniștii pu
blice, distrugeri în paguba 
avutului obștesc 
țiuni grave, care 
stituie într-un 
și, totodată, 
al lungii sale suite de a- 
venturi bachice și scanda
luri. Biografia sa este deci 
de acum „tatuată" de con
secințele lipsei de educa
ție, ale faptelor sale ires
ponsabile, peste care alco
olul a „ațîțat" flăcările 
izbucnirilor necont'-olate 

Ion VULrE

Infrac- 
se con- 

„corolar" 
deznodămînt

I
I
I
I 
l

LUCRĂRI DE REGU
LARIZARE a albiei Jiului 
au demarat în zona în 
care prinde contur pre- 
parația pentru cărbune din 
Uricani. Pe o lungime de 
1,3 km se execută și un 
zid de sprijin —' protecție 
a viitoarei stații de triaj 
a C.F.R. din viitoarea in
cintă a preparației. Lu
crările sînt executate de 
o formație de constructori

coordonată de maistrul 
Constantin Diaconu. (V.S.)

IN SPRIJINUL PRO
DUCȚIEI. In aceste zile, 
uteciștii de la minele Pe- 
trila, Lonea și Dîlja și-au 
programat ample acțiuni 
de muncă patriotică în 
sprijinul producției, sta- 
bilindu-și ca obiective : a- 
provizionarea cu 150 că
rucioare de lemn de mină 
a locurilor de muncă, 100 
cărucioare cu seîndură, 50 
cu armături TH și 30 că- 
rtfr-ioare cu bandaje. La 
acțiunile organizate parti-

cipă peste 250 tineri care 
prin munca lor prestată în 
afara orelor de program

vor contribui ,1a sporirea 
producției de cărbune. 
(G.C.)

SIMPOZION CINEMATOGRAFIC
In cadrul manifestărilor cultural-educative 

artistice, desfășurate în județul nostru, sub 
ricul „Sarmis ’85", ieri după-amiază, 
de mine din Petroșani, s-a desfășurat 
„Reflectarea actualității în filmul românesc". După 
prezentarea peliculei românești „Declarație de dra
goste", prof. univ. Radu Aneste Petrescu, de la 
Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. 
Caragiale" din București, a susținut un dialog inte
resant cu studenții cinefili din Vale, pe tema valen- 
țelor limbajului cinematografic. (I.V.)

Și 
gene- 

la Institutul 
simpozionul

CURSURI PENTRU 
GHIZI. Filiala din Petro
șani a O.J.T. ne informea
ză că în aceste zile se fac 
înscrieri pentru un 
destinat pregătirii și 
mării de ghizi. Poate 
ticipa orice persoană 
cadrată în muncă și
prezintă o recomandare- e- 
liberată de întreprinderea 
sau instituția la care își 
desfășoară activitatea. (T.S.)

INSILOZARI. Așa 
am aflat de la șeful 
depozit Constantin 
der, de la depozitul

curs 
for- 
par- 
în- 

care

cum 
de 

Toa- 
nr.

1 Iscroni al C.P.V.I.L.F., 1
pînă în prezent au fost în- , 
silozate 1700 tone de car
tofi, lucrîndu-se intens în | 
aceste zile pentru a corn- 
jșleta pînă la sfîrșitul lunii 
cele 2500 tone prevăzute 
pentru perioada de iarnă. 
(Gh.B.)

Rubrică realizată de
C.T. DIACONU
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3Steagul roșu

Cu simțul măsurii... (II)
Iva rîndul său, 

Rodean încearcă, 
nigmele pietrelor 
Sarmizegetusa", 
cifreze din structura 
hitecturală a sanctuarelor 
din Munții Orăștiei, cu
noștințele astronomice, ma
tematice și calendaristice 
investite în traseele geo
metrice, numărul și forma 
pietrelor sau a coloanelor 
de lemn, să determine ro
lul și funcționalitatea a- 
cestora în viața societății 
gcto-dace“. Sarcina nu-i 
deloc ușoară. Potrivit opi
niei sale, numărul ele
mentelor constructive (36) 
ale „potcoavei" sanctuaru
lui mare rotund ar semni
fica anul dacic de 36... 
săptămîni. Cercul exterior 
al aceluiași sanctuar re
prezintă sistemul plane
tar cunoscut atunci.

Pentru autor cuanta de 
timp dacică, materializa
tă în pietrele cercului ex
terior, ar fi de cinci ani. 
Curiozitățile nu se opresc 
aici. Sînt consacrate 
meroase pagini 
plicate calcule 
la... lungimea, direcția 
semnificația umbrelor, 
care stîlpii de lemn

în 
de 

să

loan
»E- 

la 
„des- 

ar-

nu- 
unor com- 
privitoare 

Și 
Pe 

le-ar 
fi lăsat în spațiul circular 
al monumentului. Igno
răm total lungimea aces
tora, astfel că, discuția ar 
trebui să rămînă fără 
biect. Din numărul, pla
sarea, distanțele între co
loanele sanctuarului patru- 
unghiultr, I. Rodean „ex
trage" informația că aces
tea au fost închinate di- 
vers-h perioade de timp 
-- oră, 6 luni, 1 an, 5 ani, 
iar piesa cunoscută în lite
ratura de specialitate sub 
numele „soarele de ande- 
zit" era consacrată unei 
săptămîni de Zccc &*it. 
negăm existența unui cult 
solar la daci, ca și la alte 
popoare antice, aflate pe 
aceeași treaptă de dezvol
tare, dar nu avem nici un 
motiv să acceptăm o legă
tură între cultul solar și

o-

o periodicitate de 5 ani, 
cum ne propune I. Rodean. 
Pornit să găsească ceva 
neobișnuit, senzațional, au
torul 
aveau 
altele 
tuarul 
chinat 
grupul
7 stîlpi, 
tuar, 
lația 
nele 
într-un an și lumea... ste
lelor etc... Cu tehnica de
monstrată aici se poate 
relaționa orice cu orice...

Săpăturile efectuate în 
1980, la Grădiștea Munce- 
lului, în incinta sacră au 
evidențiat că numărul stîl- 
pilor (vestigiilor) din cer
cul interior al sanctuaru
lui mare rotund a fost nu 
de 68, ci de 84... S-ar fi 
părut că această descope
rire afectează grav eșafo
dajul construit anterior, 
dar nu ; pregătit pentru o- 
rice, aflăm, după lungi cal
cule și interpretări cu 
(jumătate din 
stîlpilor, plus două 
guri) reprezintă , 
după care însăși 
lucrează : fiecare din
8 perioade ale anului 
echivalentă cu 44 zile 
cîteva ore...“. De 
pînă unde... ? Parada ama
torilor de senzațional 
s-a încheiat. Citim, 
mult, într-o revistă 
număr de persoane 
bile, în profesiunile 
care le desfășoară, 
constituit într-o 
pluridisciplinară", 
escaladat Dealul 
tei. Acest grup și-a pro
pus să verifice pe teren 
datele unui studiu „Siste
mul numeric al gcto-daci-

presupune că dacii 
zile „feminine" și 
„masculine", sanc- 
mic rotund era in
cultului fertilității, 
de 6 și, respectiv. 

, din același sanc- 
semnifică re- 

între fenome- 
naturii desfășurate

matema-
în 

ăstro- 
Nu a- 
rriărtu- 
petre-

De !ao dum'ntcă la alta

44 
numărul 
i pra- 
„măsura 

natura 
cele 
este 

și 
unde,

nu 
nu de 
că un 
onora- 

pe 
s-au 

„echipă 
care a 
Grădiș-

schimbă impresii (precum 
la Keops, Stonehenge...) și 
primele rezultatele i dia
metrul exterior al marelui 
sanctuar — declară coau
torii studiului cuprinde 17 
probabile unități de mă-

sură dacice (1,734 m); e- 
xistă o orientare a lucră
rilor de aici în raport cu 
înălțimile apropiate, ridi
cate la scara 1/432 mii, di
mensiunile sanctuarului 
prezintă „surprinzătoare i_ 
dentități" cu dimensiunile 
globului pămîntesc. Mai 
spun autorii, în ipoteza 
că viziunea lor este corec
tă, sanctuarele au funcțio
nat ca o „riglă de calcul", 
cu ajutorul căreia se pot 
efectua cperații
tice de mare precizie, 
domeniile geodezic, 
nomic, matematic" 
vem nici un fel 
rie că așa s-ar 
cut lucrurile în 
te ; pe de altă 
seamă de elemente 
domeniul științelor 
tite nu au vechimea 
nerală necesară, 
între mulțimea 
telor unor figuri geometri
ce regulate și figura în 
sine apar niște raporturi 
numerice. Aceasta nu în
seamnă că ele țin de o so
cietate. Cît privește abili
tatea autohtonilor de a o- 
pera cu noțiunea de „masă 
geodezică" și capacitatea 
lor de a efectua complica
te calcule astronomice, ră
mîne o dulce și pioasă e- 
xagerare. Cînd scriem și 
vorbim despre asemenea 
lucruri, scăpăm din vedere 
o mărturie serioasă privind 
nivelul culturii scrise a stră
moșilor: cîteva rudimente 
de scriere în alfabetele la
tin și grecesc pe blocuri 
de piatră ori fragmente ce
ramice — situație în evi
dentă opoziție cu diversele 
„descoperiri" neatestate de 
nimic. Nu slujim măreția, 
adevărata măreție a stră-

Complexul monumental 
de la Grădiște rămîne pen
tru noi 
fantezii 
nomice.

de 
fi 
antichita- 
parte o 

din 
amin- 

ge-
Oricînd, 
elemcn-

și alții MARE fără 
matematico-astro-

V. MORARU

Foileton O r a exactă
spuneți...". „Amice, mie 
mi-a stat ceasul". „V-a 
stat ceasul ? Incredibil". 
„Și totuși mi-a stat. Păcat. 
Cînd mi-ați spus prima 
întrebare încă mai mer
gea". „Și nu mai arată ni
mic ?“. „Ba da. Dar nu 
mai arată ora exactă. Ara
tă exact ora la care a stat". 
„Țîî. Nemaipomenit. Nu 
știți cumva cer sul celei de 
pe banca vecină o fi stat 
și el ?“. „Ascultă priete
ne...". „Vai, nu cumva să 
vă supărați. Dar așa după 
soare n-ați putea spune cît 
e ora ?“. „Două și ceva". 
„Cam aproximativ". „Două, 
15 minute și 9 secunde". 
„Aoleu, acum 15 minute 
și 9 secunde trebuia să fiu 
la locul de muncă". „Ce 
meserie aveți ?“. „Ceasor
nicar...”. „?“. „Trebuie să 
plec". „Tn sfîrșit”. „Dacă 
vreți, mai stau". „Ah...". 
„Mulțumesc din inimă. Bu
nă ziua. Și nu vă supa
răți".

„Bună ziua". „Bună zi
ua". „Nu vă supărați...". 
„De ce să mă supăr ?“. 
„Vreau să vă întreb ceva". 
„Cu plăcere". „Vai ce ama
bil...”. „Eh !...“. „Aș vrea 
să vă întreb cît e ceasul".

că 
„Nu 
ce?
tot

Cronică
nerimată (165)

Sînt oameni care nu me
rită să fie priviți în ochi. In 
fața lor mă plec cu plăcere.

☆
Păstrează-ți finețea, chiar 

dacă ți i 
mină.

se pune ciomagul în„?“. „Ah, mi se pare 
v-ați supărat deja", 
nici vorbă, dar...". „De 
La o adică ați avea 
dreptul să vă supărați. Nu
sînt copil... Ar trebui să 
am ceasul meu". „Bine, 
dar...”. „Vă rog să țineți 
cont de faptul că v-am ru
gat frumos. Pot chiar să 
vă mulțumesc anticipat". 
„Domnule, vă rog să...“. 
„Ah, să nu aud. Știu ce 
vreți. Să mă uit la ceasul 
din turn". „Eu n-am
încredere în ceasurile pu
blice. Uitați-vă. Fiecare 
turn e pe alt fus orar". 
„Cred că e,..“. „Stați. Să 
nu cumva să-mi spuneți 
cît e ora. Vreau să-mi re- 
formulez. rugămintea".
„Stimabile. Nu vă supărați, 
spuneți-mi... rog să-mi

☆
dacă a greși este

Munții Retezat. Tăurile Custurii. I oto : Vasile POLLAK
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<Cititorii 1 r o t o g r a ' f 1 a z a

Chiar
omenesc, nu faceți din gre
șeală dovada omeniei voas
tre.

In perioada 12—16 octom
brie are loc tradiționala ma
nifestare „Speo-Sport ’85''. Or
ganizată de Comisia Centra
lă de Speologie Sportivă și 
avînd ca gazdă pe CSER 
Cluj-Napoca, manifestarea 
jjrilejujesjg iQtojjată_ aoiver.-
ființarea Institutului de Speo
logie „Emil Racoviță" din 
București.

La reuniunea de la Cluj- 
Napoca, cei 5 reprezentanți 
ai colectivului speologic 
„Piatra Roșie" Valea Jiului 
susțin șase comunicări și 
prezintă o expoziție foto în 
alb-negru și color cit și o 
suită de diapozitive color, 

toate ilustrindu-le activita

tea din acest an. De aseme

nea, speologii din Vale ex

pun trei proiecte de insignă 

omagială dedicată aniversă

rii la care iau parte, insigne 
ce urmează să fie ulterior 

lansate de „Piatra roșie".

B. VAL. Romulus VENȚEL

Literatură de anticipație

fi — IRIS.

Fvpfv

Disco Top S. R.
Muzică românească

1. Ești totul pentru mine — COMPACT ; 2. Că
rare peste timp — COMPACT; 3. Dragostea e 
marea — AURA URZICEANU; 4. Telefonul — 
CUSTIC ; 5. Cei ce vor

Muzică străină
1. .Colder Than Ice 

Woman — BAD BOYS 
nendo — RIGHE1RA; 4 
— CARRARA: 5

Evoluția excelentă din 
acest an a grupului clu
jean COMPACT (Costi 
Cămărășan, Teo Peter, 
Paul Csucsi, Adrian Va- 
silescu), aduce în top în
că o frumoasă piesă rock, 
„Cărare peste timp". Va
loarea formației COM
PACT începe să fie re
cunoscută și peste hotare, 
recent bucurîndu-se de 
un mare succes la un 
festival în R.D. Germană.

Multe voturi au primit, 
la muzică străină, BAD 
BOYS BLUE (R.F.G.), 
piesa 
man" 
locul 
zența 
bard
PAUL YOUNG 
splendidă piesă 
tură lirică. In 
primite la redacție, PHIL 
COLLINS a primit cîteva

„You’re A Wo- 
dc

pre- 
a acestui 

engleze 
cu o 

de fac- 
scrisorile

lor 
apropiindu-se 
I. Semnalăm 
în top 

al muzicii

ca
A-

s

Valeriu BUTULESCU

Peretele roșu e la stingă, 
iar cel albastru e 
butoanele acelea 
bibliotecă. M-am 
jocul ăsta stupid, 
roti sau orice aș 
ții nu-și vor schimba locul, 
iar acele butoane și biblio
teca vor fi mereu acolo. De
geaba încerc cu ochii min
ții să le schimb ordinea, de
geaba vreau să mi le imagi
nez într-un alt loc, căci ele 
vor rămîne mereu acolo, in
sensibile și reci, sfidîndu-mă 
în singurătate. Peretele ro- 

bibliote-

la dreapta, 
și... imensa 
săturat de 
Oricît m-aș 
face, pere-

șu... cel albastru... 
ca... butoanele...

Sint doi ani de 
mistui singurătatea 
cești pereți. Atunci 
pășit pentru prima

cînd îmi 
între a- 

cînd am 
oară în 

astronavă eram fericit. Dor- 
misem în finul proaspăt co
sit, iar în urechi aveam cer
cei din cireșe. Imi luasem 
rămas bun de la izvor, de 
la pădurea fremătătoare și 
plină de viață, după care 
m-am prezentat, în noul meu 
costum de ofițer, la Bază. 
Colonelul m-a întîmpinat

bucuros, mi-a strîns afectuos 
mina și mi-a spus:

— Sint mîndru de tine. 
Ești singurul în măsură să 
îndeplinești această misiune 
ultrasecretă militară, de im
portanță majoră. Trebuie să 
fim cei mai puternici... Este 
adevărat, în timp ce dum
neata v£i lipsi doar doi ani 
de pe Pămînt, aici vor trece 
două sute de ani. Dar asto 
nu are prea mare însemnă
tate, 
unul I 
sarea 
clear, 
tele

II priveam pe bătrînul a- 
cela aspru și rece și mă în
trebam dacă războiul consti
tuia singurul drum spre pa
ce. Răspunsul meu răbufni 
din străfundurile inimii: NU! 
Dar... primisem un ordin și 
trebuia să-l execut.

Acum mă întorc. Voi 
găsi Pămintul mai bătrîn, și 
poate mai posac, cu două 
sute de ani. Imi îndeplini
sem, cu toată repulsia din 
mine, misiunea ultrasecretă. 
Mă aștepta poate o avan
sare, sau poate... Dar n-am

li vom nimici pină la 
Să ai grijă la ampla- 
superarsenalului nu- 
acolo, dincolo de limi- 

Sistemului. Succes...

re-

— FANCY; 2. You're 
BLUE; 3. L’estate Sta 
Welcome To The Sunshine 

t;,.,.. xr--- Z-, *
votu ri 
tra în 
itoare.

Iată 
punsuri: 
Olanda au cintat 
România în 3- 
brie 1984. Cei patru com- 
ponenți sînt Tony Wille, 
Lou Iou Wille (soțul lui 
Tony), Marianne Velopans 
și Betty Dragstra.

Chris Norman, prezent 
la ora actuală cu succesul 
„Mandolin ’Jivin", este 
unul din fondatorii (în 
1967) ai formației SMO- 
KIE. Deși popularitatea 
grupului a scăzut, în ul
timii ani, Chris Norman 
cu vocea sa nostalgică, 
cu melodiile sale lirice 
sprijinite suav de orches
trații discrete, rămîne 
în atenția melomanilor 
de pretutindeni.

DISC—JOCKEY

A
Fi-

și probabil va in- 
top săptămîna vi-

acum și două răs- 
PUSSYCAT din 

în 
•4 octom-

t

Misiune fără rost
să le spun că nu cred în a- 
ceastă reușită. Trebuie să 
găsim o altă cale pentru a 
sfîrși cu războiul, o cale spre 
soare și pace. Poate oame
nii mă vor înțelege și ajuta. 
E doar atît de ușor... Atît de 
simplu... După aceea vom 
mînca pîine caldă scoasă 
din cuptor, vom cinta și dan
sa, oamenii se vor iubi. Va 
fi PACE.

Voi regăsi Pămîntul 
bătrîn cu două sute de 
Mă privesc în oglindă și ob
serv că am o privire 
cruntată. Imi îmbrac costu
mul de ofițer, acum îmbă- 
trînit cu doi ani, și mă pre
gătesc pentru asolizare. Ini
ma îmi bate puternic în piept 
în clipa în care, o voce de 
bas, îmi comunică prin sta
ție coordonatele cosmopor- 
tului spre care trebuie să 
mă îndrept.

Aerul rece 
bată pur și 
nou acasă, 
din fața mea mă face să mă 
simt mic și neînsemnat. II 
privesc pe omul care se în
dreaptă zîmbitor, cu pași

zîm- 
lui.

mai 
ani.

în-

și curat mă îm- 
simplu. Sînt din 
Clădirea uriașă

fermi spre mine. Trebuie să 
fie un ofițer superior însăr
cinat cu întîmpinarea mea. 
Iau automat poziția regula
mentară și duc mîna la chi
piu. Răcnesc :

— Misiunea militară E 
cu indicativul de bord 
a fost îndeplinită I 
boiul poate începe!

Omul din fața mea 
bește superior. In mîna
dreaptă ține un aparat mi-' i 
nuscul care începe să bîzîie 
în chip straniu, după care 
cuvintele care țîșnesc din el 
mă lovesc pur și simplu.

— „Misiune militară... Răz
boiul...1', cuvinte 
te. Voi cerceta 
de neologisme.

La început 
mic. Apoi...

Mă întorc 
astronavă, în timp ce nările 
îmi sint puternic invadate de 
mirosul finului 
sit și al pîinii

necunoscu-
dicționarul

nu înțeleg ni--

zîmbitor spre

proaspăt co- 
calde.

BOLDOR, 
anticipație

Emanuela
Clubul de 

tehnico-stiintifică si literară 
„Miner-Club 2001” 

Petroșani



4 Steagul r o $ o DUMINICA, 13 OCTOMBRIE 1985

Vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in R.P.D. Coreeană

(Urmare din pag. D

«dresat înalților oaspeți 
români un călduros bun 
venit pe pămîntul R.P.D. 
Coreene.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns 
mîinile cu prietenie, s-au 
îmbrățișat cu căldură.

Sînt salutați, apoi, to
varășii Valentin Ceaușescu, 

I Ion Dincă, Ștefan Andrei.
Ceremonia sosirii pe ae- 

' roportul Sunan din Phe
nian a fost marcată de 
înalte onoruri.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii 
Socialiste România și 
R.P.D. Coreene, în timp ce, 
In semn de salut, au fost 

' trase 21 de salve de arti- 
1 lerie.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au trecut 
in revistă garda de onoare, 
aliniată pe aeroport în cin
stea înalților soli ai popo
rului român.

Atmosfera sărbătoreas
că de pe aeroport a fost 
întregită de acordurile mu- 
sicii, de grupurile ce au 
interpretat cu măiestrie 
dansuri populare, de poli

cromia costumelor și eșar
felor.

In această entuziastă am
bianță, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen, au luat loc în ma
șini și au părăsit aeropor
tul, îndreptîndu-se spre 
Phenian — capitala R.P.D. 
Coreene.

La porțile orașului, co
pii coreeni au oferit fru
moase buchete de flori î- 
nalților oaspeți, după care 
coloana a parcurs marile 
artere ale Phenianului îmi 
brăcat în haine de sărbă
toare. Trecerea solilor po
porului român a prilejuit 
pretutindeni ovații calde 
și entuziaste ale zecilor de 
mii de coreeni, care, în 
pofida unei ploi puternice 
de toamnă, au ținut să sa
lute cu dragoste pe tova
rășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
să le adreseze urări de 
fierbinte prietenie.

Coloana oficială s-a o- 
prit la Arc ul de 
Triumf. Formații de dan
satori, în costume națio
nale coreene și românești, 
au intrat împreună în

piață, simbolizînd priete
nia româno-coreeană, și 
au înconjurat pe solii po
porului român, dansînd și 
cîntînd, în timp ce răsu
nau neîntrerupt ovațiile 
mulțimii.

Atmosfera festivă, însu- 
flețitoare, caldă și entu
ziastă în care au fost în- 
tîmpinați înalții oaspeți 
de întreaga populație a 
Phenianului a luat amploa
re deosebită în piața 
din centrul orașului : 
zeci de mii de tineri și 
tinere purtînd evantaie, 
flori, eșarfe multicolore, 
au format aici echipe de 
dansuri, grupuri artistice 
și sportive, vibrantul lor 
mesaj tineresc transfor- 
mîndu-se într-un veritabil 
spectacol artistic de masă 
sub semnul profundei prie
tenii. In piață a -răsunat

urarea „Trăiască I", re
luată minute în șir, și s-a 
aclamat „Ceaușescu — 
Kim Ir Sen !“.

La reședința rezervată 
înalților soli ai poporului 
român — Palatul. Pekhoa- 
won — tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut 
cordial cu tovarășul Kim 
Ir Sen și cu tovarășa Kim 
Săng E.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au ex
primat bucuria de a se re- 
întîlni, de a continua — de 
această dată la Phenian — 
dialogul la nivel înalt 
consacrat dezvoltării re
lațiilor de prietenie și co
laborare româno-coreene, 
conlucrării țărilor noastre 
pe arena internațională, în 
folosul celor două popoare, 
al păcii și înțelegerii în
tre națiuni.

Recepție oferită in onoarea 
înalților oaspeți români

Vizită protocolară
Tovarășul Nicoiae 

Ceaușescu, secretar gene- 
Wkfl' Comunist
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit. în cadrul n- 
«ei vizite protocolare, cu 
tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

A fost de față tovarășa 
Kim Sang E.

A participat tovarășul 
rncrevenerea s-a uvsin- 

șurat într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, 
de stimă și înțelegere re
ciprocă, ce caracterizează 
relațiile tradiționale, de 
strînsă colaborare dintre 
cele două partide, țări și 
popoare.

In onoarea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, tova
rășul Kim Ir Sen, secretar 
general ul Comitetului 
cii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, a oferit o 
recepție.

Au fost intonate imnuri
le de stat ale celor două 
țări.

Au participat tovarășii 
Valentin Ceaușescu, Ion

Dincă, Ștefan Andrei, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte tovarășii: 
Kang Song San, Li Giong 
Ok, Yon Hyong Muk, Hă 
Dam, alte persoane oficiale 
coreene.

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
care âu’Tost" ufmăfîfec+"cb 
deosebit interes și subli

niate, ’n repetate rînduri, 
eu puternice aplauze de 
cei prezenți.

Recepția, desfășurată în- 
tr-o atmosferă de caldă 
prietenie, s-a încheiat cu 
un frumos spectacol ar
tistic în cinstea oaspeților.

actualitatea ;n llmhc
Acțiuni în favoarea păcii

VIENA 12 (Agerpres). — 
.Clubul de la Roma", or
ganizație ce reunește oa
meni de știință și experți 
in economie cu preocupări 
de viitorologie, din mai 
multe țări ale lumii, s-a 
reunit la Salzburg pentru 
o conferință de. două zile, 
sub deviza „Situația lumii 
— indicator pentru seco
lul XXI", informează a- 
fienția DPA. Cuvîntarea de 
deschidere a fost rostită 
de președintele Austriei, 
Rudolf Kirchschlaeger, ca
re a lansat un apel la în
țelegere și pace între popoa
re. Fostul secretar general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a subliniat importanța ne
gocierilor de control al 
armamentelor și a opinat 
că o reducere a arsenalului 
celor peste 50 000 de arme 
nucleare aflate în posesia 
marilor puteri ar duce la 
diminuarea pericolului de 
război.

ATENA 12 (Agerpres). — 
Guvernul grec consideră 
inoportune planurile NATO 
de modernizare a armelor 
nucleare amplasate la ba
zele militare din nordul 
țârii, Attica și Creta, a a- 
nunțat un purtător de cu- 
vînt guvernamental citat 
de agenția Reuter.

Referindu-se în cadrul 
unei conferințe de presă

la retragerea rachetelor 
NATO cu rază scurtă de 
acțiune staționate în nor
dul țării, premierul An
dreas Papandrcu a decla
rat că „Grecia nu dorește 
modernizarea sau reînnoi
rea armamentului nuclear 
de pe teritoriul său și își 
menține cu fermitate pozi
ția privind transformarea 
Balcanilor într-o zonă fă
ră arme nucleare", relevă 
agențiile AP și France 
Presse.

NAȚIUNILE UNITE 12 
(Agerpres). — Uniunea So
vietică a prezentat spre 
examinare Comitetului nu
mărul unu al Adunării Ge
nerale a O.N.U., însărcinat 
cu probleme politice și de 
securitate, inclusiv dezar
marea, un proiect de rezo
luție privind colaborarea 
internațională în folosirea 
în scopuri pașnice a spa
țiului cosmic, în condițiile 
nemilitarizării lui, transmi
te agenția TASS.

Documentul propune con
vocarea, pînă în 1987, a li
nei conferințe internaționa
le la care să participe sta
tele cu un mare potențial 
cosmic și alte țări intere
sate, pentru examinarea 
integrală a problemei cola
borării internaționale în 
cercetarea și folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului 
cosmic.

Membrii comandoului care au deturnat 
pachebotul italian au fost inculpați oficial

ROMA 12 (Agerpres). — 
Cei patru membri ai co
mandoului care a deturnat 
pachebotul italian „Achille 
Lauro" au fost inculpați 
oficial, au afirmat surse 
judiciare italiene. Naționali
tatea lor nu a fost preci
zată. Ei au fost transferați 
sîmbătă dimineața într-o 
închisoare din Siracusa.

Pe de altă parte, avionul 
egiptean, care a fost inter
ceptat de avioane militare 
americane, a aterizat sîm
bătă pe aeroportul Ciam-

pino, din Roma, venind 
de la baza militară aeria
nă Sigonella, din Sicilia, 
cu toți pasagerii aflați la 
bordul său la decolarea 
din Egipt, mai puțin cei 
patru membri ai coman
doului care au deturnat 
nava „Achille Lauro". In
tre pasageri se află și re
prezentanții O.E.P. care au 
negociat, alături de auto
ritățile egiptene, eliberarea 
pachebotului italian, pre
cizează agențiile interna
ționale de presă.

Fotbal, divizia B

Avancronica etapei a Va
Cea de-a X-a etapă a 

turului campionatului na
țional al diviziei B, seria 
a IlI-a, programează me
ciuri de real interes pen
tru configurația clasamen
tului, mai ales în partea 
sa superioară, toate cele 
4 echipe cu pretenții fie 
promovare avînd a singură 
alternativă : victoria. De
altfel, acest’ aspect al pro
blemei poate fi tranșant 
dacă avem în vedere că 
atît „Jiul", „F.C. Maramu
reș", „Gloria" cît și „O- 
limpia" vor susține jocu
rile în fața propriilor 
porteri, cu adversari

su
mai 

mult sau mai puțin redu
tabili, avînd în vedere po
ziția ocupată în clasament. 
Desigur, pot fi luate în 
calcul, referindu-ne la pri
ma parte a clasamentului 
și surprizele, însă este mai 
greu de presupus, că cele 
4 pretendente la titlu vor 
scăpa ocazia cuceririi punc
telor, pentru*a-și menține 
sau a-și îmbunătăți poziția 
în clasament. S-ar părea. 
că din acest punct de ve
dere Jiul — actualul lider’ 
al seriei, ctim îl dorim a 
fi permanent — are o sar
cină mai ușoară, în com
pania formației „Armătura" 
Zalău, dar tocmai din a- 
ceastă cauză, este necesară 
o mobilizare responsabilă 
a tuturor jucătorilor, pen
tru că, nu trebuie să ui
tăm, în afara punctelor, 
golaverajul reprezintă un 
criteriu deosebit de im
portant în stabilirea locu
lui ocupat în clasament. 
Or, Jiul va trebui să se
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FILME
13 octombrie

PETROȘANI — 7 
iembrie: Un șerif 
terestru; Unirea:
turile lui Tom Sawyer ; 
Parîngul; Mireasma ploi
lor tîrzii.

PETRILA : 
cioarelor.

LONE A : Declarație de 
dragoste.

ANINOASA : Ciulean
dra.

VULCAN — Luceafărul: 
Fapt divers.

LUPENI — Cultural : 
Atenție la Pană de vul
tur.

URICANI > 
cî nd va.

Răpirea fe-
i
Jeclaratie de

Un leva,

Nc- 
de 

Aven-

B( DAPESTA. La Buda
pesta s-au încheiat lucră
rile sesiunii Adunării de 
Stat a R.P. Ungare. In ul
tima ședință plenară, fo
rul legislativ a adoptat, pe 
lingă programul guverna
mental de dezvoltare eco
nomică și socială, și pro
iectul de lege cu privire la 
îndeplinirea bugetului de 
stat pe anul 1984, transmi
te agenția MTI.

BRUXELLES. Sărăcia a 
devenit o problemă preo-

cupantă în țările membre 
ale Pieței comune,. Pentru 
combaterea acestui feno
men în cele 10 state mem
bre, comisia C.E.E. a ela
borat un program de cer
cetări și informare și â 
propus o serie de proiecte 
pentru ameliorarea situației 
celor aflați în această Ca
tegorie.

WELLINGTON. Primul 
ministru al Noii Zeelande, 
David Lange, a declarat că 
guvernul său va supune 
dezbaterii opiniei publice 
neo-zeelandeze liniile poli
tice naționale în domeniul 
apărării, ca urmare a de
teriorării relațiilor pe plan 
militar cu Statele Unite.

?

14 octombrie
PETROȘANI — 7 

iembrie : Declarație 
dragoste ; Unirea:
turi în Marea Nordului ; 
Parîngul: Căpitanul răz
bunării.

PETRILA : Răpirea fe
cioarelor

LONEA: Neînvinsul.
VULCAN — Luceafărul: 

Frați de truce.
LUPENI — Cultural : 

Așa bunic, așa nepot.
URICANI: Probă de 

microfon.

COLEGIUL DE REDACȚIE : losit BALAN, loon DUBEK, Dorm GHEȚA, ton MUSTAJA, 
Simion POP - redactor jet. Teodor RUSU - redactor șei adjunct, Tiberiu SPATARU.

N\i 
lui 
de
ne- 
go-

întrebuințeze serios pentru 
a-și rotunji cifra golurilor 
marcate și mai ales pentru 
a oferi publicului un spec- ' 
tacol fotbalistic plăcut, 
ne îndoim că echipa 
Mulțescu va ști să 
monstreze eficacitatea 
cesară pentru a marca
luri cît mai multe în poar
ta adversă, știut fiind că 
și urmăritoarele sale vor 
face același lucru, deși cu 
excepția „Olimpiei" Satu 
Mare, care va întîlni ulti
ma clasată, înfrățirea O- 
radea, celelalte echipe 
„F.C. Maramureș" și „Glo
ria", vor avea adversari
mult mai redutabili în com
pania echipelor „Strungul" 
Arad și, respectiv, „Aurul" 
Brad, ce pot oricînd pro
duce surprize, care de fapt 
ar însemna desprinderea 
„Jiului".

Cealaltă echipă din Vale, 
„Minerul" Lupeni va în
tîlni pe „Unirea" Alba Iu- 
lia, vecina sa de clasament, 
minerii din Lupeni fiind 
obligați față de proprii lor 
suporteri de a-i ferici cu 
o victorie mult așteptată 
care să însemne o gură de 
aer proaspăt pentru echipă.

In .............................
care 
duce ------------ ----- ,
deși răbufniri de orgoliu 
mai pot exista. Dar să nu 
anticipăm și să ținem pum
nii strînși pentru echipele 
noastre „Jiul" și „Minerul", 
cărora le dorim din tot su
fletul victoria. Hai 
nerul", 
alături

rest, jocuri liniștite 
se pare că nu vor a- 
rezultate nescontate,

13

„Mi- 
hai „Jiul", sîntem 
de voi.

Gh. CIIIRVASA

-.. —.. II I
TV.

octombrie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor. 

Telefilmoteca 
ghiozdan. Prietenii 
văilor verzi.
Producție a studiou
rilor de televiziu
ne cehoslovace. Epi
sodul 6 (color).
Din cununa cînte- 
cului românesc — 
muzică populară (co
lor).
Album duminical 
(parțial color), 
însemne ale unui 
timp eroic (color). 
Telejurnal.
Țara mea azi (co
lor).
Cîntarea României 
(color).
Film artistic: 
menii (color). 
Telejurnal, 
închiderea 
mului.

12.40

13,00

14,45

19,00
19,20

19,40

20,20

21,50
22,00

20,35

21,00

21,50
22,00

de

Ge

progra

14 octombrie
Telejurnal.
Orizont tehnico- 
științific.
Tezâ’j r folcloric (co
lor).
Roman foileton. Ci
tadela (color).
sodul 8,
Telejurnal, 
închiderea j 
mului.
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Mica publicitate
URAM sănătate și „La 

mulți ani !" scumpului 
nostru soț și tată Dediu 
Payel, la împlinirea a 50 
de ani și a ieșirii la pen
sie. (2116)

VIND urgent Dacia 1300, 
Vulcan, Bd. Victoriei, bloc 
17, scara I, ap. 26, sau Pe
troșani, Aviatorilor 26/10. 
(2117)

PIERDUT legitiiriație de 
serviciu pe numele Andrași 
Mihai, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(2118)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă și periodice pe 
numele Alexievici Mihai, 
eliberate de Institutul de 
Mine Petroșani. Le declar 
nule. (2119)

Redacția ți admimstrațio i Petroșani, sti. Nicoiae Bâlcescu, nr. 2, Telefoane : 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul 8 Tipografia Petroșani, str. Nicoiae Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.


