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La început de an și cincinal

Succ e
Primul an al noului cin

cinal, 1986, în care am pă
șit de cîteva zile, a început 
sub puternica înrîurire a 
mobilizatoarelor îndem
nuri ale seretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, îndem
nuri cuprinse în Mesajul de 
Anul Nou, adresate între
gului popor. însuflețiți de 
aceste Chemări pentru în
făptuirea în cele mai bu
ne condiții a prevederilor

Debut rodnic
Puternic mobilizați de 

însuflețitoarele chemări 
ale secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din 
Mesajul de Anul Nou, mi
nerii sectorului II de la 
I.M. Aninoasa au debutat 
în noul an cu rezultate 
bune în muncă. Producti
vitatea muncii la nivel de 
sector a fost depășită în 
primele zile din acest an, 
cu 100 kg/post, fapt ce a 
condus la depășirea sarci
nilor de plan, la zi, la pro
ducția fizică de cărbune 
cu 50 tone. Cu rezultate 
bune în muncă s-au înscris 
în aceste zile minerii din 
brigăzile conduse de Flo- 
rea Ionescu și Mihai 
Bucur.

In conducerea politică a activității economice

Stil de muncă dinamic, eficient

La temelia realizărilor ritmice, 
superioare — climatul de răspundere,

Rezultatele merituoase 
cu care a încheiat anul 
1985 colectivul minei Lo- 
nca reflectă activitatea sus
ținută pe care au desfă
șurat-o organele și organi
zațiile de partid din cadrul 
întreprinderii pentru mo
bilizarea colectivului de 

mineri, ingineri și tehni
cieni la valorificarea tu
turor condițiilor tehnico- 
materiale în vederea atin
gerii unor nivele superioa
re de extracție, în condi
ții de ritmicitate, de efi
ciență.

Bilanțul cu care am în
cheiat ultimul an al cin-' 
cinalului este semnificativ: 
14 000 tone de cărbune 
extrase suplimentar, pro
ductivitatea muncii pe în
treprindere, superioară pre
vederilor în medie cu peste 
100 kg/post, avem 261 ml 
de pregătiri și 60 ml la

se de prestigiu
planului pe 1986, minerii fășurată în Valea Jiului, 
Văii Jiului au acționat cu ' pentru a da țării cît mai 
fermitate încă din primele
zile pentru creșterea pro
ducției de cărbune extras, 
corifirmînd, prin rezulta
tele obținute, trăinicia pre
gătirii producției acestui 
an. .

La cumpăna dintre ani, 
directorul minei Vulcan, 
ing. Iosif Bocan declara : 
„Oamenii muncii de la mi
na noastră sînt hotărîți să 
muncească mai mult și 
măi bine pentru ca, în a- 
nul, 1986, I.M. Vulcan să 
ocupe un loc de frunte în
întrecerea socialistă des-

Există condiții pentru 
realizarea și depășirea planului

In zilele de 2 și 3 ianua
rie, -sectorul II al I.M. Lu- 
peni înregistra primele 
succese din acest an: de
pășirea preliminarului cu 
64 și, respectiv, 100 tone 
de cărbune.

— Nu este deloc un fapt 
întîmplător, ne relatează 
tehnicianul Paul Skverne, 
șeful sectorului. Depășirile 
de plan înregistrate sînt 
Urmarea firească a modu
lui în care am acționat 
pentru ca acest an să de
mareze cu producții rit
mice.

săpări realizați peste plan, 
precum și un beneficiu de 
peste 12 milioane lei, ob
ținut numai pe seama re
ducerii cheltuielilor ma
teriale — toate fiind rodul 
eforturilor consecvente ale 
minerilor,. în frunte cu co
muniștii — pentru, promo
varea și extinderea unor 
tehnologii avansate ca a- 
batajele exploatate eu ta
van de rezistență, folosirea 
la■ parametri superiori a 
utilajelor și instalațiilor 

din dotare, întărirea spi
ritului de responsabilitate 
în muncă, de ordine și 
disciplină în sinul fiecărei 
formații, a întregului per-

Ilie PĂDUCEL, 
secretar al comitetului 

de partid 
I.M. Lonea

(Continuare în pag. a 2-a) 

mult cărbune". Optimis
mul conducătorului între
prinderii este confirmat 
de realizările primelor zi
le — plus 3894 tone de căr
bune. La rîndul lor, mine
rii de la Lupeni, cea mai 
mare furnizoare de căr
bune pentru cocs din țară, 
au demonstrat că s-au pre
gătit temeinic pentru a- 
cest an prin plusul înre-

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. ■ 2-a)

' Sîntem ferm hotărîți ca, 
dînd curs chemării tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, cuprinse în, Mesajul 
de Anul Nou, să facem to
tul pentru realizarea și 
depășirea producției de 
cărbune. In acest sens vom 
pune acccritul pe continua 
sporire a productivității 
muncii, care — în anul 
în curs .— va crește cu 
10—12 la sută comparativ

Gh. Ol.TEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Una dintre formațiile cu realizări deosebite în acest început de an este și 
brigada condusă de Constantin Curca (sectorul V — I.M. Vulcah). In imagine, 
șeful de brigadă împreună cu doi ortaci. Foto : T, ALEXANDRU
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Petroșani — la începutul unui nou cincinal.

Mesajul de Anul Nou âl tovarășului J 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

însufiețitor îndemn la muncă rodnică
Vom acționa ferm pentru urgentarea 

investițiilor miniere
Pentru constructorii o- 

biectivelor de investiții mi
niere anul 1986, primul 
an al unui nou cincinal, 
constituie începutul unei 
etaflte de muncă deosebit 
de importantă, cu sarcini 
majore. Avem de realizat 
un volum do lucrări de 
construcții și montaje mai 
măre cu 100 de milioane 
lei decît în anul trecut. 
Sînt prevăzute prin planul 
fizic puneri în funcțiune 
de noi capacități de pro
ducție, printre care se nu
mără preparația din Live- 
zeni, instalații diverse de 
suprafață de la Valea de 
Brazi de care depinde în
ceperea producției de căr
bune, dotări tehnice, și 
gospodărești la Lupeni Sud 
și alte importante lucrări 
prin care:se vor dezvolta 
și’moderniza unitățile mi
niere.

In realizarea exemplară 
a sarcinilor care ne revin, 

| un puternic imbold îl con

stituie Mesajul de Anul 
Nou, adresat întregului po
por de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge

neral al partidului, genia
lul conducător al poporului 
român pe calea bunăstării 
și civilizației socialiste. 
Din prima zi de muncă 
a noului an, mobilizați de 
îndemnurile secretarului 
general al partidului, âm 
trecut la înfăptuirea' sar- 

■cinilor ce ne revin. Sîntem 
ferm hotărîți să acționăm

Spre cote superioare de 
eficiența

Vibrantul Mesaj de Anul 
Nou, adresat întregului po
por român de conducătorul 
partidului și statului nos
tru, tovarășul- Nicolae 
C e a u ș e s c u constitu
ia pentru toți mi
nerii din Uricani, pentru 
ortacii din brigada pe care 

cU întreaga noastră price
pere și energie pentru a 
realiza în cele mai bune 
condiții,prevederile planu
lui. încă din ultimul tri
mestru al anului 1985 an» 
trecut la traducerea în 
viață a unui program de 
măsuri care vizează creș-

Ing. Nicolae BOGDAN, 
șeful biroului tehnic al 

I.A.C.M.M. Petroșani

i-

o conduc, un document 
călăuzitor, de mare însem
nătate pentru acest în
ceput de an. Sarcinile Ce 
ne revin în domeniul ex
tracției de cărbune își vor 
găsi o vie materializare,, 
întregul colectiv de mineri 
din Uricani fiind ferm ho-, 
tărît să-și onoreze exem-

(Continuare in pag. a 2-a) 

plar indicatorii planului.
Brigada pe care o con-- { 

duc are pregătit întregul ■ 
front de lucru pentru pri- I 
ma parte a anului, perioa- > 
dă în care ne vom depăși ■ 
sarcinile do plan cu cel ’ 
puțin 1 000 tone de căr
bune. In acest sens, vom 
acționa cu mai multă e- î 
nergie. pentru realizarea 

indicatorilor de productivi
tate a muncii, de calitate 
a cărbunelui în așa fel, 
îneît munca noastră de zi 
cu zi să se situeze Ia cote 
.superioare do eficiență.; 
Așa. înțpțegem noi să răs- ! 
pundem sarcinilor puse în ; 
fața noastră de conducerea I. 
partidului, personal de to- , 
varășul Nicolae Ceaușescu, ■ 
pentru înfăptuirea nCabă- j 
tută a hotărîrilor celui ■ 
de-al XlII-lea Congres 1 
al partidului. i i

Petru MANDRIȘ, f j
miner, șef de brigadă 

I.M. Uricani
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Contribuții la dezvoltarea și 
modernizarea mineritului

1990,i In cincinalul 1986- 
ți în Planul de dezvoltare e- 
conomico-socială a Româ
niei în anul 1986, se pre
văd sarcini importante și 
mobilizatoare, de deosebită 
complexitate și pentru in
dustria minieră. Sînt su-

I bliniate obiectivele privind 
j necesitatea accelerării ■ lu

crărilor de punere în va
loare a noilor rezerve de 
substanțe minerale utile, 
creșterea producției de 
cărbune cu aportul tehno
logiilor moderne de ex
ploatare, extinderea pe 
scară largă a progresului 
tehnic, ridicarea nivelului 
de pregătire profesională 
a personalului și alte di
recții de acțiune. In acest - 
context se integrează re- 

* - editarea MANUALULUI 
INGINERULUI DE MINE, 
conceput în cinci volume, 
sub coordonarea prof. univ. 
e merit dr. doc. 
ing. A r o n Popa de 
la Institutul de mine din 
Petroșani. Primele două 
volume, care au apărut în 
librăriile din Valea Jiului, 
se impun atenției ca lucrări 
de înaltă ținută științifică, 
conținutul lor fiind în to
talitate revizuit și actua
lizat în concordanță eu cele 
mai recente realizări din 
știința și tehnica contem
porană.

Volumul I face obiectul 
științelor geologice, tra- 
tînd elemente și noțiuni 
de bază din Geologia fizi
că, Cristalografie și mine
ralogie, Roci și procese 
petrogenetice, Zăcăminte 

de minerale utile, Paleon
tologie, Stratigrafie și pa- 
leogeografie, Geologie struc-

turală și Hidrogeologie, 
toate redate sub o formă 
sintetică pentru a putea fi 
folosite de ingineri în pro
ducție. O atenție deosebită 
este acordată descrierii ză
cămintelor de substanțe 
minerale utile, asociată cu 
prezentarea lor grafică, 
ceea ce contribuie mult la 
înțelegerea corectă a tex
tului. Apreciem că trata-

RECENZIE
Manualul inginerului 

de mine — vol. II
cele

Vom acționa ferm pentru 
urgentarea investițiilor miniere

(Urmare din pag. 1)

rea elementelor de Jlidro- 
geologie, prin prisma in
terdependenței lor cu pro
blematica descinderii și 
exploatării zăcămintelor de 
suostahțe minerale utile, 
contribuie la creșterea va
lorii practice a manualu
lui.''-; ■ d-,■./: •.■;■■■ ■

In al doilea volum, apă
rui în toamna anului 1985, 
se descriu noțiuni și ele
mente de prospecțiuni, ex
plorarea zăcămintelor de 
substanțe minerale utile, 
probarea zăcămintelor de 
substanțe minerale utile, 
carotajul geofizic, evalua
rea rezervelor zăcămintelor 
de substanțe minerale u- 
tile, topografie minieră și 
fotogrametrie, mecanica 
rocilor. Cele șapte secțiuni 
ale volumului al doilea 
prezintă rezultatul cerce
tărilor științifice și stadiul 
realizărilor practice din 
domeniile prospectării și 
explorării zăcămintelor, 
calculul rezervelor, topo
grafie și fotogrametrie, al 
metodelor teoretice și ex
perimentale de estimare a

presiunii rocilor în lucră
rile de deschidere și aba
taje, în stabilitatea taluzc- 
lor ca și în dimensionarea 
pilierilor de siguranță. La 
elaborarea celor două vo
lume au participat 31 de 
specialiști din producție, 
cercetare, proiectare și din 
Institutul de mine, fiind 
astfel valorificată experien
ța tuturor celor care au 
lucrat și s-au afirmat în 
domeniul la care se referă 
fiecare secțiune din 
două volume.

Acum se găsește în fază 
avansată de redactare și 
materialul pentru volumul 
III. care va cuprinde patru 
secțiuni: 
tragere; Explozivi minieri; 
Săparea și susținerea lu
crărilor î . ’
tarea zăcămintelor 
lucrări miniere la zi. Su
bliniez că cele două volu
me care au apărut la Edi
tura Tehnică București, ca 
și celelalte trei volume 
care urmează să fie fina
lizate în etapele imediat 
următoare, reprezintă lu
crări de reală valoare teo
retică și practică. care 
completează literatura
noastră științifică și teh
nică din domeniul indus
triei miniere, în spiritul 
hotărîrilor recentului Con
gres al științei și învăță- 
mîntului.

Prof. dr. ing.
Nicolae LEȚU 

Institutul de mine

Procedee de ex-

miniere; Exploa-

fUrmare din pag I)

Realizarea și depășirea planului
(Urmare din pag. • 1) panoul zero termenul de 

punere în funcțiune fiind 
luna februarie. -Și în a- 
ceste două locuri se mi
zează pe o creștere conti
nuă a productivității mun
cii, în prima etapă aceasta 
cifrîndu-se la circa 4,5 tone 
de cărbune pe post.

— Cum este pregătit 
transportul pentru asigu
rarea unei bune aprovi
zionări a brigăzilor cu ma
teriale și, desigur, pentru 
ca producția de cărbune 
să ajungă operativ la su
prafață?

— Transportul se efec
tuează cu ajutorul in
stalației de monorai,
ne spune interlocu
torul, pe o lungime de 
1 200 m, care, prin stația 
de acționare de la puțul 
21, servește orizontul 400— 
480. Ce pot să spun? Ins
talația se comportă bine. 
Prin intrarea ei în funcțiune 
am renunțat la 10—12 pos
turi pe zi la lucrări indi- 

a crescut,
evident, și gradul de sigu
ranță al transportului.

cu anul trecut. Șefii de 
brigadă Nicolae Vărzaru, 
Marin Turneanu, Simion 
Rusu, Dionisie Agoston, 
toți oamenii muncii din 
cadrul sectorului nostru 
doresc ca anul care a de
butat să se constituie în - 
tr-un an ăl producțiilor 
record, ne-am asumat an
gajamentul de a obține o 
depășire a planului anual 
cu 5 000 done de cărbune, 
iar pentru aceasta am în
treprins încă din finalul 
anului trecut măsurile ne
cesare.

Insistînd asupra acestor 
măsuri, șeful de sector ne 
prezintă, detaliat, cîteva 
dintre ele. Una ar fi tre
cerea Ia exploatarea prin 
metoda cu front scurt și 
tavan de rezistență, în 
stratul 3,ț blocul II. Deo
camdată, brigada condusă 
de Nicolae Vărzaru ex
ploatează o felie de la 
cota superioară, dar, pe 
măsură ce se va trece la rect productive; 
exploatarea celorlalte felii, 
va crește și productivitatea 
muncii, la aproximativ 7 
tone de cărbune pe post. 
Este doar o fază ni se pre
cizează, cînd vom ajunge 
la feliile 6—7 introducînd 
și combinele de tăiere, a- 
cest indicator va înregistra 
o creștere evidentă.

O altă măsură vizează 
redeschiderea a două pa
nouri. Aici sînt deja pla- 

de 
Dionisie Agoston și Simion 
Rusu, pentru efectuarea 
lucrărilor necesare de pre
gătire. Panoul 4 urmează 
6ă fie exploatat la jumă
tatea acestei luni, pentru

climatului

co
pcii tru 

de răs- 
și dis- 
rol de-

sate brigăzile conduse

tcrea productivității mun
cii, gospodărirea mai judi
cioasă a materialelor și c- 
conomisirea energiei și 
combustibililor. întreprin

derea noastră de antre
priză a fost dotată cu noi 
utilaje grele prin care a 
sporit și va crește în con
tinuare gradul de mecani
zare a lucrărilor de con
strucții. Producția secun
dară industrială va spori 
cu circa 10 milioane lei în 
comparație, cu cea din anul 
trecut, fapt care ne va. 
asigura ritmuri mai înalte 
de execuție a lucrărilor ele 
investiții. Prin preluarea

unor balastiere ne vom 
asigura aprovizionarea cu 
materialele de bază de 
construcții a tuturor punc
telor de lucru la nivelul 
cerințelor de plan.

Conștienți de sarcinile 
majore care ne revin pen
tru dezvoltarea bazei ener- 

, getice și de materii prime 
a țării vom răspunde prin 
fapte de muncă însuflețî- 
toarelor chemări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al parti- 
didui, astfel îneît sarcinile 
de plan ale noului an, ale 
întregului cincinal, în care 
am .pășit să fie realizate 
la cele mai .înalte cote ale 
eficienței.

In cadrul ICPMC Petroșani, pe planșele de lu
cru ale proiectanților iau naștere idei îndrăznețe, 
puse in slujba modernizării mineritului.

sonal. Mai ales asupra a- 
cestui- ultim aspect vreau 
să insist: preocupările,
strădaniile organelor și or
ganizațiilor noastre de 
partid, de sindicat și 
U.T.C., ale organului 
lectiv de conducere 
întărirea
pundere, de ordine 
ciplină au avut un 
terminant în realizarea 
ritmică a planului, în ob
ținerea unor producții su
perioare. A fost firesc să 
fi așa, incit in activitatea . 
politico-educativă, prin 
toate formele muncii pe* 
litice desfășurată în rîn
dul minerilor, al întregu
lui personal, am pus un 
accent deosebit pe întări
rea răspunderii față de 
plan, față de îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor 
profesionale de către fie
care cadru de conducere, 
de către 
muncii, 
sectorul

fuzoni din întreprinderi și 
instituții. (B.M.j

CONCURS. Marți, 7 ia
nuarie, la Casa de cultură 
din Petroșani, Comitetul

I

fiecare om al 
indiferent de

organizațiilor U.T.C., care 
au dezbătut cu regularitate 
modul în care își îndepli
nesc comuniștii, ceilalți oa
meni ai muncii sarcinile ce 
le revin in producție, com
portamentul și aportul fie
căruia la soluționarea

luționează problemele po 
care le ridică procesul de 
producție. Am stăruit, de 

pe multiple 
folosind cu con- 
dezbâterile Jn 

de lucru, pro-

aserneliea, 
planuri — 
secvență 
formațiile

La temelia realizărilor
ntmice, superioare — 

climatul de răspundere,
or și ina

promptă și eficientă a 
problemelor cu care se con
fruntă formațiile de' lucru. 
Am urmărit, de asemenea, 
î.. mad riguros aplicarea 
fermă a hotărîrilor de 
partid, repartizarea mem
brilor biroului și comite
tului de partid, pe organi
zații de bază și sectoare, 
solicitind periodic acestora 
să raporteze despre modul

în care lucrează în care au rezolvat sarei- 
și de funcția ce o îndepli- nile încredințate, iar că
nește. Un rol prioritar au drele tehnico-inginerești 
avut în acest sens adună- ' despre modul cum acordă 
rile generale de partid, 1 asistența tehnică formați-y 
ale grupelor sindicale și ilm de lucru și cum so-

paganda vizuală, 
de radioamplificare, y 
tele la domiciliul celor 
absentează, scrisorile tri
mise. familiilor acestora — 
pentru combaterea nemoti
vatelor. Folosind forme 
multiple de educare și de 
influențare, am reușit in 
ultimele luni ca numărul 
nemotivatelor să se reducă 
cu peste 50 la sută 

lncepîndu-ne activitatea 
pe noul an, an cu multiple 
exigențe, avem în vedere 
că în munca noastră sînt 
încă neajunsuri datorate 
faptului că nu toți membrii

SUGESTIE. La început 
de an, o sugestie pentru 
cititorii noștri: reînnoiți-vă 
abonamentele la „Steagul 
roșu". In ziarul nostru 
găsiți zilnic informații din 
realitățile social-econo- 

mice, cultural-artistice și 
sportive din Valea Jiului. 
Abonamentele' se fac la
oficiile de poștă și prin di- brica de

municipal al U.T.C. orga
nizează un concurs gen 
„Cine știe, cîștigă", cu te
ma „Femeiă” — prezență 
activă în viața economico-? 
socialâ contemporană". 
Participă echipaje de la 
I.F.A. Vîscoza Lupeni, I.C. 
Vulcan, întreprinderea de 
tricotaje Petroșani și ■■ Fa- 

mobilă Pelrila.

BILETE DE ODIHNA 
Șl TRATAMENT. Zilnic, 
filiala O.J.T. Petroșani o- 
feră oamenilor muncii din 
Valea Jiului bilete de o- 
dihnă și tratament pentru 
toate stațiunile balneo-cli-

Succese de 
prestigiu

'Urmare din pag. I)

gistrat la zi, în acest înce
put de an — 1516 tone de 
cărbune, succese care în 
mare parte se datoresc mi
nerilor din abatajele do
tate cu complexe meca
nizate.

Minerii de la I.onca, dor
nici să se mențină <• in a- 
cest an în rîndul colective
lor fruntașe ale Văii Jiu
lui, au pășit în noul an 
cu realizări care le. dau 
dreptul să spere la ocupa
rea acestui loc. Plușul rea
lizat în aceste zile sc ridi
că la peste 200 tone de 
cărbune.

Evidențiem, de aseme
nea, activitatea rodnică a 
minerilor de la J M. Dîlja 
care după numai 3 tone 
extrase peste prevederi în 
2 ianuarie, au majmat a 
doua zi producția o.rasă 
suplimentar cu 60 de ’one.

Aceste' cîteva xcmple 
de unități miniere -.are 
au obținut rezultate de 
prestigiu încă din primele 
zile ale noului cincinal e- 
Vidcnțiază hotărîrea me
rilor Văii Jiului de ac
ționa cu înaltă răspundere 
muncitorească pentru creș
terea continuă a produc
ției do cărbune extras, pen
tru îndeplinirea exempla
ră a prevederilor ,de pian 
stabilite pentru anul 1986.

'organului de partid și 
c.o.m. se implică eu res
ponsabilitate în ducerea la 
bun sfîrșit a propriilor 
noastre hotărîri, nu se a- 
chită integral de sarcinile 
ce le sînt încredințate pe 
locuri de muncă și brigăzi, 
unde ar trebui să soluțio
neze toate 7 problemele le
gate de producție și disci
plină. In noul an, trăgind 
învățăminte din munca 
noastră din 1985, biroul 
comitetului de partid va 
manifesta maximă exigen
ță pentru creșterea respon
sabilității în muncă și via
ța de partid a tuturor ca-Stația

A'izi- di’elor, așa cum ne cere to-
ce varășul Nicolae Ceaușescu,

secretarul general al parti
dului. De aceea, von:- stă
rui pe creșterea rolului e- 
ducativ al adunărilor ge
nerale. pe afirmarea com
bativității și întărirea cli
matului de exigență, în 
primul rînd lă comuniști, 
la cadrele de bază, fiind 
convinși că numai pe fon
dul acestui climat de înal
tă responsabilitate putem 
asigura înfăptuirea exem
plară a sarcinilor anului 
1986.

128, în Aninoasa 40 și în 
Vulcan 52 de apartamente

materice din țară. Adre- pentru mineri. (V.S.) 
sați-vă din timp filialei 
pentru a beneficia de con
dițiile create în aceste 
țiuni pentru îngrijirea 
nătății!

sta-
să-

CONSRUCTORII de 
biective miniere, din

o- 
ca-

drul I.A.C.M.M. "Petroșani și în Petroșani, pentru 
au dovedit în anul trecut numeroșii amatori 
o nouă vocație: construcția ceaiuri din reședința mu- I 
de apartamente. Ei au con- . nicipiului să fie scutiți de | 
slruit in 1985 în Petroșani „o plimbare" pînă la Vul- •

• putea deschide I 
acest al doilea !
și o ceainărie 1

PLANTE MEDICINALE. 
Este cunoscută valoarea 
terapeutică a plantelor me
dicinale. In municipiul 
nostru există un magazin 
„Plafar" la Vulcan. Su
gerăm să ia ființă unul

can. S-ar 
odată cu 
magazin
(Al. H.)

Rubrică realizată de
Gh. CHIRVAS A

■ I 
I
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DISCO TOP S. R. (12)
E R I A lo

SUNET.

al
a Girl" BAD

4. „Cheri, 
MODERN

5. „Say You, Say
Me" LIONEL RITCHIE.

La cumpăna celor două gatoare. 
milenii exista în Țara 
Hațegului o formațiune 
politică românească su
ficient de bine constituită 
și destul de puternică, în 
stare, să se apere de un 
inamic aflat în vestul tre- 

: cătorii de aici ! Reluarea 
săpăturilor în sezonul ur
mător, va furniza — e 
de așteptat — noi ele
mente daco-romane și 
ale românilor timpurii.
De pe acum se poate 
spune, ținînd seama și 
de rezultatele anului 1984, 
că localizarea memora
bilului Tapae a părăsit 
stadiul de ipoteză, îridrep- 
tîndu-se încet dar sigur 
spre zona certitudinilor, 
Demonștrația făcută de 
cercetătorul Mihai Blăjart 
cu privire la etnogeneza 
românească — sec. VI — 
IX e.n., eu ajutorul unor 
fotografii de săpături e- 
xecutate într-un cimitir 
de epocă, a fost convin-

O l O G I !

Ceramica, ritul 
de . înhumare, semnele 
noii credințe, constituie 

o dovadă sigură a conti
nuității daco-romane, apoi 
române.

In cadrul simpozionu
lui care a avut loc la 
Deva și Sarmizegetusa au 
fost prezentate comuni
cările „O nouă fortifica
ție dacică în zona Po
norîci" și „Opinii refe
ritoare la funcționalitatea 
complexului defensiv da
cic de la Ponorîci". După 
cum se știe, în ultima 
vreme au fost descope
rite importante 
de apărare dace, 
în zona Ponorîci, 
miri defensive a 
lungime totală de 
trece cu mult 12 
menite să apere accesul 
pe axa de ’. penetrație 
Pili—•Grădiște. Materialele 
amintite aduc și ele în 
lumina cercetării, a stu
diului de specialitate,

lucrări
situate
întoc-
căror

val în- știe că
km,

(II)
lemente ale apărării mi
litare autohtone. Semna
larea acelor lucrări îmbo
gățește cunoștințele noas
tre în domeniul atit de 
sărac, al tacticii și stra
tegiei dace. De altfel, în 
zona Ponorîci urmează 
să înceapă în sezonul ur
mător ample investigații 
sub egida Institutului de 
Istorie și , Arheologie 
Cluj-Napoca. Specialiștii 

și iubitorii istoriei noas
tre vechi așteaptă multe 
de la campania anului 
viitor. Tot în cadrul sim
pozionului, cercetătorul 
Liviu Mărghitan a pre
zentat o interesantă co
municare •— „Unde loca
lizăm Ranisstorum?". Se 

Ranisstorum a
fost localitatea în care 
s-a găsit statul major al 
forțelor romane, în ultima 
fază a conflictului daco
român. ' '

Dr. Viorel MORARU

Secretele unei afaceri 
de stat (1)

Autor.ul atentatului împotriva navei aparținînd 
organizației Grecsipeace în -portul Auckland : exact 
serviciile secrete franceze. Revista „L’Express" dez
văluie ■ cum o misiune prost executată s-a putut 
transforma -înțr-un scandal politic.

Nimic .nu poate împie
dica suspansul cel mai 
rocambolesc al anului să 
devină afacerea de stat 
a „septeiiatului". Atenta
tul comis la antipozi îm
potriva lui „‘Rainbow 
Warrior", navă a orga
nizației ecolopacifiste 
Greenpeace, poartă clar 
semnătura serviciilor se

crete franceze, „L’Expresș" 
este în măsură să pre-, 
zinte dedesubturile opera
ției paramilitare decisă 
la Paris și evenimentele 
ce au antrenat moartea 
unui om, fotograful por
tughez Fernando Pereira, 
în portul neozeelandez 
Auckland, și arestarea 
unui, cuplu de agenți 
francezi în misiune.

AfiȘietă 
dezvăluit- curînd identi
tatea ținere i femei acu-, 
zate de poliția neozeelan
deză de a fi participat

de luptă ele la baza ae- 
ro.nav.ilă din Aspretto, in 
apropiere de Ajaccio, 
componentă 
de lance 
„Acțiune" 
momentul

de
a vîrfului 

diviziunii 
DGSE. In 

arestării sale, 
falsul cuplu de turiști era 
în posesia unui aparat 
foto ultrasbfisticat, cum
părat dintr-un magazin 
de specialitate de pe ma
rile . bulevarde pariziene.

O. altă spioană profe
sionistă a făcut reportajele 
indispensabile execută
rii atentatului. Sub falsa 
identitate de Frederique 
Boonlieu, această tînără 
s-â infiltrat în organiza
ția Greenpeace, în Noua 
Zeelandă, de la jumătatea 
lui aprilie pînă la 24 mai. 
Cei 66 de anchetatori ai 
superintendentului poli
ției neozeelandeze. Aldin 
Galbraith, ar fi identifi
cat-o după două apeluri 

este Vorba de telefonice făcute din Atjc-

întreprinsă a

la ațeritât
i căpitanul'’ Dominique : o comunicare
Prieur, 36 de ani, 
teriosul cuplu, 
unor 
elvețiene . pe 
Sophie. U latre,

. învățătoare, si .....____
ques Turenge, director de 
societate, disimulează ' de 
fapt doi;.ofițeri ai'ser vi-

: ciulul „Acțiune" al .DGSE 
(direcțiunea generală 
serviciilor "externe).' 
meia face parte, de

i centrală confecționate la Paris,
i lucra la l^ul dintre ele purta

Pseudo- chiar numărul pașapor-
tu'ui autentic al unui

.... A jandarm din Garda re-lași timp cu ea, este co- publicană.
mandarit la Centrul de
instrucție al înotătorilor

Mis- 
titular al 

false pașapoarte 
numele de 

Turenge 
Alain-Jae-

mulți arii, din 
informațiilor și 
cazarma Mortier. 
soțul, încarcerat

A urcat în autobuz la 
capătul „Aeroportului".

jhl 

«r «1 i-a JF ' /Br x k m
« J

i Lț

Pițărăii din Maleea la un spectacol în anul 1962

Un an muzical bogat, 
atît pe plan național cit și 
internațional s-a încheiat. 
In luna ianuarie, „Disco- 
top S.R.“ va desemna 
cîștigătorii celor două re- 
ferendumuri „1985", pe 
baza opțiunilor iubitorilor 
muzicii „disco" din muni
cipiu. Organizatorii — zia
rul „Steagul roșu" și Casa 
de cultură a sindicatelor — 
anunță surprize interesan
te. Premierea va avea loc 
în cadrul uneia dintre se
rile de muzică și dans or
ganizate la sediul casei de 
cultură și va fi făcută de 
cunoscutul comentator 
muzical Florin Silviu Ur- 
sulescu. Vom anunța în 
paginile ziarului data pre
mierii.

MUZICĂ ROMÂNEAS
CĂ; 1. '„Spune-mi cine 
ești?" SEMNAL M 2. „O 
altă zi" COMPACT;'3. „Fe
restre spre cer" MASS 
MEDIA; 4. „Prietenă ți-e 
muzica" AURA URZICEA- 
NU; 5, „Speranțe viițt. 
VALI STERI AN și COM
PANIA DE

MUZICĂ
1. „Young 

gle" BONEY M; 2. 
ELTON JOHN; 
Joung 
BLUE;
Lady"
KING;

STRĂINĂ:
Free and ■ Sin-

„ Nikita"
3. „Pretty

BOYS 
cheri, 
TAL-

DISC-JOCKEY

cu 
o prietenă, militar ca ..și 
ea, și o alta — cu fami
lia,' în sud-vestul Franței.

Totodată, trei dintre 
cei patru navigatori ve- 
niți din Noumea să întîl- 
nească falsul, cuplu, ia 
bordul velierului „Ou- - 
tea", cu material de co
municație împrumutat de 
un responsabil al socie
tății franceze „Thomson",

a
Fe-
m'ai a" prezentat pașapoarte

(Va urma)

i

i

I
I

)
4

)
)
I
(
I 
I.... ♦

— Și Luna descrie cu 
raza dusă din centrul
. „.............. _ ___ pro
porționala cu timpul... 

Asta e din Principi-

Fînăr, suplu, - picioare pămîntului o arie
atletice, strînse în piaza 
de sac a blugilor, 'finea 
niște caiete studențești 

sub braț, dar sînt con
vins că nu erau ale lui, 
după cum sînt convins 
că nu era student. A luat
loc pe scaun. In
aceea
gă el
ștrîns
grea.
scurt;

In stal ia următoare ur
că un alt tinăr, coleg al 
prințului, care după ce ii 
strînse mina călduros se 
așeză pe locul „ocupat".

‘ Intre cei doi se încinse 
o discuție filozofică, din 
care, datorită zgomotului, 
auzeam numai fragmente:

—• - kepler.i. raza vec- 
toare mătură suprafețe 

: egale în unități de liiitp
egale... ■>

ce. In mina dreaptă ținea 
plasa cu cartofi. Ic .D ;

Direcția verticală u- 
nește centrul Pămînlului 
eu centrul de greutate al

stații, cei doi s-au sculat |

Foileton
clipa 

dă să se: așeze lin- 
o bătrînică, ținind 
în mină o. plasă 

Tinărul protestează 
ocupat.

Cartofii și gravitația
ile matematice ale filozo
fiei naturale .. Newton...

— Mare om, Newton! 
-Mie-mi 'spui?!
— Genial! 

cum a 
citările. 
lor? "

Intre: 
de cei 
stătea
greutatea de pe un picior 
pe.altul. Bleștemata. forță, 
de 
rită
vea articulațiile reumati

nu

At văzut
calculat excenlri- 
și ațelule orbite4

cei .doi, împinsă 
dm jur bătrînică 

cumpănindu-și

plasei acestei bunici. A- 
detmrdl?

Adevărat?Dar 
e ușor-■ să -stabilești
trul de greutate al unui 
geoid... Newton...

N-am inai ascultat. Mă 
uitam cu tristețe la acela 
femeie ninsă de ani și 
la pțasa ei cu cartofi. Ml 
se părea . că o 
Mt-'o imaginam 
o viață. 
picioare:
părea o cariatidă osteni
tă, sprijinind eu greu, 
emil ■ tie tablă ut , auto- 
buzUliii'. După Anăi? multe

făcîndu-și loc cu coatele 
spre ieșire. Cu bunul 
simț al omului în vîrstă, 
bătrînică s-a uitat în 
dreapta și în stingă așe- 
zîndu-se pe scaun, l ''

Intr-un tîrziu și-a ri
dicat privirea spre mine, 
intrebindu-mă:

— Maică, cine-a fost 
„Niuton"?

Am simțit tot sîngele 
in obraji. îmi venea să
nii declin vîrstă :?și cu
noștințele. Puteam să" 
spun ca Newton a ■ 
un om mare, atît de mare 
incit de el., vorbesc toți, 
și cei ce nterită și- cei 
ce nu merită, 
însă .nevoia 

■ solidariza ., cu.

& r« rit ta i i e de scope - 
țlc Newton .. îi sti i-

cunosc, 
lucii nd 

întreagă. In 
lingă cel doi

merită Și-
Am simțit 
de a mă 
necunoaș

terea bătrînei și eu plasa ■ 
ei cu cartofi. Am zis:

-- Newton? Nu știu 
măicuță... n-am auzit de. . 
el.

fost )
■

tF'j -

< ;
V: 
I 
F ■
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BURKINA FASO — MAUISchimb de mesaje intre 
președintele Nicolae Ceaușescu 

Kenan Evren
9

și președintele
ANKARA 4 (Agerpres). 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise președintelui Re
publicii Turcia, Kenan E- 
vren, un mesaj de priete
nie și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate po
porului turc.

Mulțumind pentru me
saj, președintele Kenan E- 
vren a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae 
Ceaușescu salutul său cor
dial șl rele mai bune u- 
rări de sănătate și fericire, 
de prosperitate poporului 
ronaân.

Evoaînd cu deosebită sa-

tisfacții convorbirile rod
nice pe care le-a avut cu 
președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu în iunie 1985, la 
București, președintele Ke
nan F.vren a exprimat do
rința continuării dialogu
lui la nivel înalt, a dez
voltării și amplificării ra- 
porturiloi- dintre România 
și Turcia pe toate planuri
le, a extinderii conlucră
rii -dintre cele două state 
pentru promovarea cauzei 
păcii, dezarmării și înțele
gerii internaționale.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii de către președintele 
Republicii Turcia a tovară
șului Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe.

OUAGADOUGOU 4 (A- 
gerpres). Președintele 
publicii 
Thomas Sankara, a 
rat. intr-un discurs 
la Ouagadougou, că 
sa se pronunță pentru re
lații de prietenie cu Mali 
și a preconizat efectuarea 
de schimburi culturale și 
de vizite între cele două 
popoare. De asemenea, el 
a anunțat că vor fi retra

Burkina
■ Re- 
l’aso, 

dccla- 
rostit 
țara

se trupele burkinabe 
la granița cu Mali, 
cum s-a angajat potrivit 
acordului de încetare a 
focului dintre cele două 
țări. El a adăugat că a- 
cordlll de încetare a focu
lui a fost respectat, 
zonierii malieni — a 
dăugat președintele 
kara — vor fi liberi 
pleci? în patria lor.

Pri-
a-

San-
să

Statele industrializate să se implice 
în soluționarea crizei din 

America Latină

in turneul internațional 
masculin do baschet de la 
Varșovia, selecționata BucU- 
restiului a întrecut cu sco
rul de 76—72 (40—36) for*, 
mația poloneză Legia. 
Principalii realizatori ai 
echipei române au fost 
Opsitaru (21) si Popovici 
(18). .

Echipele românești par
ticipante la Cupele euro
pene de handbal feminin 
vor susține duminică, 5 
ianuarie, pe teren propriu, 
meciurile tur din cadrul 
optimilor de finală ale ce
lor trei competiții conti
nentale. .

La Bacău; în „Cupa cam
pionilor europeni**, echipa 
locală Știința va 
replica formației 
Polisens Stockholm.

. In „Cupa Cupelor**, Țe- 
rom Iași va întîlni echipa 
austriacă Renault Viena,

primi 
suedeze

iar în cadrul „Cupei fede
rației internaționale". Chi
mistul Rm. Vîlcea ya juca 
în compania echipei vest- 
germane TV Lutzellindon.

In clasamentul celor mai 
buni șahiști din lume în
tocmit la sfîrșitul anului 
trecut de Federația inter
națională de specialitate, 
pe primul loc se- află ma
rele maestru sovietic, cam
pionul mondial, Gări Kas
parov, cu un coeficient 
ELO de 2 720 puncte ur
mat de Anatoli Karpov —• 
2 700, Jan Timman, Rafael 
Vaganian, Artur IUsupov — 
2 645, Viktor Korcinoi 
2 635 etc.

La feminin, pe 
loc a fost clasată 
maestră sovietică
CiWurdanidze — 2455 punc
te.

primul
marea
Maia

(Agerpres)

DE MEXICOCIUDAD
(Agerpres). Evoluția si- 

Ccn- 
datoriei 

econo- 
relațiile 
și alte

că în legătu-

Program de relansare 
a economiei elene

ATENA 4 (Agerpres). Gu
vernul grec a inclus pri
mul său program de stabi
lizare economică printre 
cele mai importante obiec
tiva avute în vedere în 
cadrul politicii de dezvol
tare a țării,

,într-o relatare di» 
agenția Taniug. In 
tură cu aceasta, se 
ționează că experții 
apreciază că realizarea pre
vederilor programului res
pectiv ar urma să materia
lizeze prin înregistrarea, în 
1986, a primelor indicii 
privind relansarea treptată 
a economiei elene, după 
criza ce o afectează.

Programul, reamintește 
agenția, cuprinde o serie 
da măsuri de austeritate, 
reducerea importurilor, 
precum și reorientarea e- 
conomiei naționale spre o 
Utilizare maximă a resur
selor umane și materiale 
proprii.

Guvernul premierului 
Andreas Papandreu apre
ciază însă că, în afara mă-

surilor preconizate, 
necesare schimbări 
cale in structura 
mini naționale, precum și
accelerarea gradului de 
introducere a tehnologiei 
moderne.

sînt 
radi- 

econo-

4
tuației din America 
trală, problema 
externe și situația 
mică regională, 
bilaterale, precum 
probleme internaționale au 
reprezentat principalele 
teme abordate în timpul 
convorbirilor desfășurate 
în ’ lealitatea Mexicali în
tre președintele mexican, 
Miguel le la Madrid Hur
tado și președintele S.U.A., 
Ronald Reagan.

Ministrul mexican de ex
terne, Bernardo Sepulve-

da, a declarat 
ră cu posibilitățile de so
luționare a situației din 
America Centrală cele două 
părți au avut opinii dife
rite, informează agențiile 
EI-’E și France Prcsse. Pe 
de altă parte, șeful statu
lui mexican a subliniat 
că statele industrializate 
trebuie să participe la so
luționarea crizei din Ame
rica Latină, întrucît aceas
ta ar contribui la impul- 
sionaroa comerțului mon
dial, la asanarea finanțe
lor internaționale și la 
dezvoltarea transferului de 
tehnologie.

Cooperativa „Straja** Lupani 
organizează concurs

pentru
încadrare de conducători auto, categoria B—C 
pentru mașini noi, respectiv autodubă izo
termă Diesel și autocamionetă Dacia 1301 
(papuc).

înscrierile se fac la sediul cooperativei, 
biroul personal, pînă la data de 15 ianuarie 
1986, ora 15, cînd are loc concursul.luUUj VI cl V- XX' ■ . w

Relații suplimentare la telefon 60312 sau 
70844. ’ ’

informează,
Atena, 

legă- 
men- 
eleni

TV
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VENITURILE obținute 
de Iugoslavia din turism, 
pînă la 20 noiembrie 1985 
s-au cifrat la 1,010 miliar
de de dolari, cu 10 la su
tă mai mult decît în ace
eași perioadă a anului 1984, 
informează agenția Taniug. 
Pentru anul 1986, Iugo
slavia intenționează să-și 
sporească cu încă 15 la șu
tă veniturile realizate în 
acest domeniu de activi
tate.

INTR-O conferință de 
presă țniută la Punta Are
nas din Chile, oceanogra- 
ful francez Jacques Yves 

. Cousteau a condamnat ex
periențele nucleare fran
ceze din atolul Mururoa. 
El a subliniat necesitatea 
încetării imediate a expe
riențelor nucleare franceze 
care provoacă daune în
semnate . mediului în con- 
jurător din Pacific.

CEI 43 de critici de film 
care fac parte din asocia-

ția națională do specialita
te din Statele Unite au 
decernat titlul de cel mai 
bun film al anului 1985 ce
lei mai recente realizări a 
cunoscutului cineast japo
nez Akira Kurosawa, inti
tulată „Ran". In ordinea 
preferințelor criticilor au 
urmat, la egalitate, „Tran
dafirul purpuriu din Cairo", 
realizat de Woody Allen, 
și „Onoarea lui Prizzi", de 
John Huston. Premiile de 
interpretare au fost acor
date actriței Venessa Red
grave și actorului Jack Ni
cholson.

FIRMA niponă Toshiba 
a anunțat punerea la punct 
a unui „superminicalcula-

tor" de 32 bitzi cu patru 
procesor! care poate efec
tua 18 milioane de opera
țiuni pe secundă, 
calculatorul atinge 
performanțele 
pînă acum doar 
sisteme 
scrie revista franceză 
„Science et Avenir".

POLIȚIA criminală vest- 
germană (BKA) a hotărît 
să creeze o secție specială 
destinată combaterii tra
ficului dc stupefiante, in
formează agenția France 
Presse. In 1985, în R.F.G. 
au fost arestate 250 
persoane implicate în 
ficul de droguri și au 
capturațp însemnate 
tități de hașiș.

LA FINELE anului 
populația Suediei a 
cifra dc 8 359 000 de 
tori. Capitala țării

Mica publicitate

Mini- 
astfel 

rezervate 
marilor 

de calculatoare, 
revista

VIND urgent și convena
bil casă. Strada Dr. Petru 
Groza, 38, Petroșani. (5629)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popes
cu Dumitru, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(5632)

PIERDUT legitimații de 
serviciu pe numele Trașcă 
Ion și Trașcă Elena, elibe
rate de I.C. Vulcan. Le dc-

ANUNȚURI

clarăm nule. (5623) ' .
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Grc- 
cea Gtieorghe, eliberată 
de Preparația Petrila. O 
declar nulă, (5627)

PIERDUT ordin de ser
viciu nr. 200820 din 15 ia
nuarie 1985 pe numele Ni- 
coara Ștefan, eliberat da 
BAT Petroșani. II declar 
nul. (5630)

DE FAMILIE

fost
can-

1985, 
atins 

locui- 
are 

659 000 de locuitori, men
ționează statisticile oficia
le publicate la Stockholm.

MULȚUMIM tuturor celor care prin prezență 
și flori au fost alături de noi Ja încercarea grea 
pricinuită de pierderea celui care a fost un inega
labil sot, tată si bunic.

POIIL ANTON
Familia îndoliată. (5628)

SOȚIA mulțumește tuturor celor care au fost 
alături prin prezență șî flori la încercarea grea pri
cinuită de pierderea celui care a fost

IEDERAN IOSIF
Nu-1 vom uita niciodată. (5634)

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor 

(parțial color).
— Omagiu jpionieresc.
— Program muzical- 

literar-coregrafic de
dicat patriei, parti
dului, conducători
lor iubiți, 
Nicolae < 
tovarășa 
Ceaușescu.

— Bucuriile vacanței 
albe.

•— Desene animate.

tovarășul 
Ceaușescu, 
Elena

Tolcfilmoteca de 
ghiozdan (color).
Taina submarinului.
— ultimul episod.

12,40 Din cununa eînte- 
cului românesc (co
lor). Muzică popu
lară.

13,00 Album duminical, 
(parțial color) . 
Din sumar :

— Pagini muzicale 
ianuarie...

— Dialogul poeziei 
muzica.

— Cascadorii
— Cotidianul în 

secunde.
— Telesport.
—■ Meridianele 

culuî.
— Pagini din 

filmului.
■— Teatru vesel

.pă-amiază.

în

cu

rîsului.
600 de

cînte-

istoria

de dw-

— SoKVența telesjx'c- 
tatorului.

14,40 Contemporanii noș
tri (color).
Cei care au trans
format apele. Sebe
șului în lumină. Re
portaj. .
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Țara mea azi (co
lor). Documentar.
Cîntarea României 
(color).
Emisiune realizată 
în colaborare cu 
Consiliul Culturii și 
Educației* Socialiste 
și cu Comitetul de 
cultură și educație 
socialistă al județu
lui Argeș.

20,20 Film artistic (color).
Dăruire.

Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

15,00

19,00
19,20

19,40

20,00
20,20

20,40

21,05

21,50
22,00
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Telejurnal.
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
Cercetarea științi
fică — forța motri
ce a dezvoltării in
tensive a economiei 
românești.
Documentar.
Tezaur folcloric, 
(color).
Ansamblul „Cunu
na" din Petrești, ju
dețul Dîmbovița. 
Roman foileton 
lor), 
Wagner.
Episodul 9.
Telejurnal, 
închiderea 
mului.

(co-

5

progra-

Nestearsă amintire bunului nostru prieten 
ing. RADU ERMIN

Ia împlinirea a 6 săptămîni de la deces.

REGRETE eterne șî pios omagiu pentru 
DIUM.OTA SORIN-ȘTEFAN 

Ia un an de la deces.
Familia veșnic îndurerată. (5635)

SE împlinește un an de cînd a dispărut dintre 
noi

SORIN DRAGOTĂ
Colegii de la mecano-energetic IUMP, nu-1 vor 

uita niciodată, (5633)

SOȚIA, copiii și rudele amintesc împlinirea u- 
nui an de la decesul celui care a fost

MOLDOVAN DĂNILĂ
Ii vom păstra veșnic amintirea. (5607)
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