
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VAlSie roșu :V:;. 

mu

■:ț

ANUL VIIIL, NR. 10 617 | DUMINICĂ, 2-N.QIEMBRIE 1986 4 PAGINI — 50 BANI

ȚARII, QT MAI MULT CĂRBUNE!

ANCHETA NOASTRA 
PRINTRE 

CONDUCĂTORII 
ÎNTREPRINDERILOR 

MINIERE

1) Cum opreciați că veți încheia pro
ducția anului 1986?

2) Ce măsuri întreprindeți pentru crea
rea condițiilor necesare îndeplinirii planu
lui pe 1987, încă din prima lună a anului ?

Azi, răspunde ing. GHEORGHE MODOI; directorul I.M. Bdrbâteni 
o _ ....

„IIHUII1UU VIUIIIII UI ................... ....

organizarea judicioasă a producției - sarcini 
prioritare ale colectivului nostru"

4 Faptul■ că după10 luni mina Bărbăteni a rămas datoare economiei naționale cu o cantitate de cărbune dovedește că, în. această rioadă, colectivul nu a reușit să se zeze suficient, că au mas resurse nevalorificate pentru onorarea sarcinilor de plan. Pentru perioada care a mai rămas din trimestrul IV urmează ca, Ia nivelul conducerii minei și sectoarelor, cu sprijinul comitetelor de partid și sindicat, să căutăm soluțio-

1986—producții cît ma! mari
1987—pregătit cît mai bineînsemnatăPe* nostru mobiii- ră- în

de. 
în-

narea acelor probleme care pot determina redresarea brigăzilor rămase urmă, să acționăm în toate domeniile noastre activitate, în așa fel,cît încheierea anului să ne permită apropierea de cifrele de plan stabilite. Faptul că vom încheia a- nul 1986, prin rezultatele acestui ultim trimestru, cu o producție care ne permite să raportăm extragerea în plus față de anul tre-

cut a unei cantități suplimentare de peste 30 000 tone de cărbune cocsificabilvorbește despre puterea de angajare și mobilizare a colectivului nostru pentru creșterea producției* de cărbune. Este însă nevoie de mai multă disciplină, de o bună organizare a muncii, de bună a- provizionare a locurilor de muncă. Aceste aspecte vor sta prioritar în centrul atenției noastre.
Interviu realizat de 
Alexandru TATAR

Piața agroalimentară din Vulcan. Foto : Șt. NEMECSEK |

Vibrantă adeziune la noua inițiativă de pace
a României socialiste

Pentru binele omu’ui,
al nostru al tuturor

Sâ se aplice toate 
măsurile stabilite pentru 

realizarea planului!I ■ Patru întreprinderi miniere - Lonea, Pa- 
I roșeni, Valea de Brazi și Cîmpu lui Neag - au

extras împreună, peste prevederile de plan ale 
lunii octombrie, aproape 49 000 tone de cărbu
ne. •' : •

■ In fruntea întrecerii, cu 42 000 tone de 
cărbune extras suplimentar, se află minerii 
de la cea mai mecanizată unitate a Combina
tului - I.M. Paroșeni. >

■ Colectivul de la I.M. Valea de Brazi, a 
extras cea mai mare producție suplimentară 
de la această mină, în acest an : aproape 2000 
tone de cărbune.

■ Minele Lonea și Paroșeni, rămîn în 
continuare minele cu cele mai constante reali
zări și ritmice depășiri.' La. încheierea lunii oc- 'i tombrie, acolo unde s-au depus eforturi permanente pentru creșterea producției de cărbune extras, unde s-a acționat cu înaltă răspundere muncitorească, rezultatele nu au întîrziat să apară, să se ridice la nivelul strădaniilor depuse. In acest sens oferim

un exemplu edificator colectivele de la întreprinderile miniere amintite tnai sus, colective care au . îndeplinit și depășit prevederile de plan ale lunii octombrie. S-au mai
Dorin GHEȚA

Noi, minerii, cînd ieșim din .șut, din abatajele cu plafon de cărbune sau de stîncă, privim, cu sete cerul. Cerul senin — și cînd spun așa, nu mă gîndesc, neapărat, la condițiile atmosferice. Ci la acel climat de înțelegere, âe pace,, care să păstreze cerul fără norii amenințători ai unei conflagrații mondiale.Munca noastră în subteran, este în slujba oamenilor, pentru binele lor scoatem cărbunele la lumina zilei. Noi, avem nevoie de liniște, de pace. De aceea, cu toții, eu și ortacii din brigada pe care o conduc, susținem.

problemă vitală de depinde însăși viața planeta noastră. Așa sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, în privința li- unui
care pe cum

din adâncul ființei noastre, noua inițiativă dc pace a României socialiste, a președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu — de a se reduce, cu 5 la sută, e- fectivele, armamentul 1 și cheltuielile -militare. Este un exemplu de urmat și pentru alte state, o dovadă a modului în care înțelege țara noastră să abordeze o problemă vitală a ome- șefnirii — dezarmarea, —

mitării pericolului război pustiitor, este momentul să se treacă vorbe la fapte, iar făcut de țara noastră este, elocvent în acest sens., Dezarmarea este o problemă a întregii omeniri,- pentru că interesează soarta întregii omeniri. Dar este și o cauză a fiecăruia dintre noi. De aceea, eu și ortacii mei, sîntem deciși să spunem, în cadrul referendumului organizat la 23 noiembrie — prin care poporul nostru este consultat în privința reducerii cu 5 la sută a efectivelor, armamentului și cheltuielilor militare — un ferm „DA". Un „DA“ pentru pace, pentru liniște, pentru progres, un -.„NU" pericolului de război.

de la pasul

Cristea VALACHE, 
maistru minier, 

de brigadă, sectorul 
al I.M. Livezeni

I

Condiția afirmării 
bogăției noastre i 

spiritualeCu justificată mîndrie patriotică am luat cunoștință de noua inițiativă de pace a României, a președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, expresie a voinței unanime a poporului român de a munci în pace și în deplină colaborare cu toate popoarele lumii, făurind împreună o noua lume, a înțelegerii și prieteniei, o lume ferită de ororile conflagrațiilor.Magistrala cuvântare secretarului generalpartidului rostită în fața Marii Adunări Naționale, vibrant document programatic privind politica externă a României, precum și Legea privind seducerea cu 5 ta sută a cheltuielilor militare, sînt acte majore care arată omeniri calea ce urmată pentrucursei înarmărilor și gurarea unui climat de securitate și pace în lume.
Viorel JUDE, 
artist amator, 

instructor. Casa de cultură 
a sindicatelor Petroșani

a al

(Continuare în pag. a 2-a)

Pășind pragul celui de-al doilea an al cincinalului, minerii din Pe- trila au în față o sarcină pe cît de însemnată, pe atît de mobilizatoare —■ realizarea unei extracții cu un sfert de milion peste nivelul producției realizată în acest an. Un veritabil salt spre o cotă de vîrf în istoria mineritului din Petrila, o replică fermă stagnărilor a- cestui an, cînd cotele extracției nu au înregistrat nici o creștere.Premisele acestui salt se nasc acum, prințiunile și eforturile: conjugate ale oamenilor din toate sectoarele și partimentele, prin lizarea programelor
Ioan DUBEK

ac*com- fina- ela-
(Continuare în pag. a 2-a)
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(Continuare în pag. a 2-a)

Lg Uzina de preparare a cărbunelui Lupeni

Bilanț fructuos în prima 
lună a trimestrului IV- De la, tovarășul Oliviu Florea, secretarul comitetului de partid al Uzinei de preparare a cărbunelui Lupeni, am primit ieri, 1 noiembrie, date referitoare lâ bilanțul activității unității încheiat pe prima lună a trithestrului IV.Au fost livrate combinatelor siderurgice 86 202 tone cărbune pentru cocs, o cantitate superioară cu 6 200 de tone producției realizată în luna septembrie. Aceasta, în condițiile în care recuperarea în cărbunele pentru cocs a fost îmbunătățită cu 1,9 puncte. S-au evidențiat echipele de spălători conduse de Vasile Răcășan, loan Hatfaludi și Alexandru Beldean.

politice .întregii trebuie oprirea asi-

(Continuare în pag. a 2-a)

IN PAGINA A 3-A :

De la o duminică 
la alta

• Munții Orăștiei — nu
cleul statului dac.

• Serial științific : Cum 
s-a născut lumina din adân
curi (VI).

Foileton : Poveste,
Rubrica „Rebus".

Eforturi colective—dirijate spre creșterea producției de cărbuneCităm din darea de sea- între toți factorii de cpn-pre- ducere ai unității, caretovarășul valorifică din plin resursele întregului colectiv, De altfel, în acest cadru a fost prezentat și modul
mă, prezentată de’■ ședințele c.o.m., t.Petru Șoșoi, în fața adunării generale a oamenilor muncii de la mina Aninoasa : „Trebuie să găsim împreună soluții pentru creșterea continuă a capacităților de producție ale minei". Ne-am oprit, asupra acestui îndemn adresat de la tribuna forumului de- plinire propunerile mocrației muncitorești al, întreprinderii, tocmai pentru că el ni se pare edificator privind atmosfera în care s-au desfășurat dezbaterile : un climat responsabil, de angajare plenară, pentru mărirea producției- minei, fn spiritul unei conlucrări

Tudor Tomuș, Florea Io- n'escu, Nicolae Nicoriei, Petru Drăgănescu, Dorel . Nica, Nicolae Zgura, Bo- kor Micloș, Ion Dăbulea- nu — a fost posibil mer-
Adunări generale ale oamenilor munciicum au fost duse la înde- făcu- te în precedenta adunare generală de către. reprezentanții oamenilor muncii. De remarcat că la a- cest capitol se consemnează o preocupare susținută pentru materializarea gîn- 

dirii colective. Numai prin efortul comun — i

sul ascendent al producției. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, în nouă luni din 1986 a fost extrasă o cantitate de cărbune mai cu peste 51 000 de In același interval timp, productivitatea abatajele mecanizate
mare tone, de în , - s-a așa CU1H dublat, ajungînd la o me-_'.eficiente au -subliniat și vorbitorii die de 14,6 tone pe. post.

în vreme ce la frontale s-a înregistrat un plus de a- proape 2000 de kilograme . de cărbune pe post. Cu alte cuvinte, colectivul de mineri de la Aninoasa se - află pe un drum ascendent al realizărilor, împliniri care, s-a arătat in mod autocritic, trebuie a- duse la nivelul exigențelor impuse de sarcinile de plan pe acest an. In acest spirit, a fost făcută; o a- măhunțită .și realistă evă-; luare a posibilităților tehnice și organizatorice de îndeplinire a, sarcinilor prevăzute pentru trimes-.
C.T. DIACONU

(Continuare în pag, a 2-a)
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„întărirea ordinii și disciplinei 
în muncă"

t (Urmare din pag. IiZJ Pentru anul 1987 co- lectivului de muncă ide la mina noastră îi re- revin sarcini sporite. Cărbune de calitate, în cantități tot mai mari — iată imperativul activității noastre. Desigur nu este ușor, în condițiile de care dispune unitatea noastră. Vom -pune însă accent pe realizarea la timp și de calitate a lucrărilor. de investiții, avînd în vedere, - în primul rînd necesitatea punerii în funcțiune capacități. Alături cest aspect ne mai tăm atenția spre condițiilor optime stabilizarea și narea personalului ral pentru a asigura . «Ie muncă necesară.Asigurarea liniei 11ont. deschiderea locuri ele muncă întărirea disciplinei, orga-

de noi de ă- orieh- crearea pentru perfecțio- califi- forțăde unor sigure.

riîzarea producției și a a- proviziorîării locurilor muncă cu materiale nivelul cerut — iată pe care Ie vom urmări vederea îndeplinirii bune condițiuni a principalei or sarcini ce stau în fața colectivului nostru în anul 1987. Calificarea, prin cursuri de specialitate, a circa 280 de oameni, . din care 180 mineri, este unul dintre obiectivele nbastre in 1987, în' cadrul intensificării activității instruc- li v-eclueaiiVe a personalului muncitor. De asemenea, faptul că în primele 9 luni din acest an am obținut bonificații de peste? 17 000 tone de cărbune, datorită reducerii cu puncte a procentului cenușă admis și cu puncte la umiditate, . îndreptățește angăjamen-• . . 1987 căr- foar-tul de a livra și în economiei naționale bune' rtțcsificabil de te bună calitate.

| 0 viață de muncă și rodnice împliniri j
SCHIȚĂ DE PORTRET: 

Alexandru Kovacs. Un bărbat peste care timpul și-a lăsat urmele, fără a-1 apleca. Privindu-l a- cum, în clipele dinaintea pensionării, sărbătorit cu dragoste și respect de către tovarășii de muncă, comparația cu stejarul nebiruit se impune în gîndul reporterului.„De cînd munciți

' dela căi în în

1,6 
de
1,7

I ne

Să se aplice toate măsurile !
remareat în această lună, deși rezultatele obținute nu s-au ridicat la nivelul sarcinilor planificate, minerii de la Petrila care 
au crescut substanțial media realizărilor zilnice.Cu toate , acestea trebuie să subliniem un asjrect care trebuie să dea de gîn- dit atît Combinatului minier Valea Jiului cît și conducerilor de la o bună parte din întreprinderile minieie ale bazinului nostru carbonifer : în octombrie — prima lună a trimestrului IV — s-a înregistrat Ta nivelul Văii Jiului cel măi mare minus din acest an : peste 126 000 tone de cărbune. Cîteva unități miniere au obținut adevărate „recorduri" ale restanțelor: minele Dîlja, Vulcan, Bărbăteni. De mina Livezeni nu mai amintim, pentru că nu iese din ritmul pe care l-a avut pînă acum. Cu alte cuvinte în loc să crească producția, începînd cu prima lună a trimestrului IV, în loc de recuperarea restanțelor acumulate de majoritatea unităților miniere, în locul producțiilor record — se înregistrează minusuri. Nu mai amintim de

necesitatea mobilizării de excepție — pentru că nu credem că este colectiv sau conducător care să nu cunoască acest lucru —. nu mai spunem <lc masurile care trebuie aplicate, mă® suri care și le-a stabilit fiecare Unitate.
(Urmare din pag. I)

Imagine de pe strada 
Institutului -— arteră a 
Petroșariiului, marcată 
de multe înnoiri edili
tare, de fluxul trepidant 
al tinereții.

. Foto: Al. TĂTAR

Eforturile 
creșterea

(Urmare din pag. I)irul al IV-Jea. In acest cadru, s-a subliniat că sînt suficiente pentru atingerea teilor prevăzut i.riența trimestrului UI — cînd programul stabilit a fost îndeplinit — trebuie continuată la cote supei rioare, corespunzătoare nivelurilor mai ridicate din graficele de producție prevăzute.Ceea ce este important <■ faptul că analiza realistă, minuțioasă chiar, la obiect, nu s-a pierdut în amănunte, că au, fost puse în lumină, atît în darea de seamă cît și în cuvînîul pârtiei punților, direcții prioritare de acțiune, pentru creșterea continuă a producției de cărbune. S-au abordat, din această perspectivă, aspecte privind necesitatea măririi plasării posturilor în fronturile direct productive, subliniihdu-se, pe bună dreptate, că numai în . a-

resurse parame-Expe-

Pavel, au început săparea puțului nou cu sehip care va deschide drum liber cărbunelui de la nivelul cel mai adînc al minei — minus 250 m. O alță brigadă, a lui Constantin A-

tilajului minier românesc, dar și a oamenilor ■ care muncesc pentru a-1 făuri și a-1 trimite apoi minerilor, frații noștri de muncă și împliniri, spre a Ie fi de folos acolo, în abataje, în lupta omului pentru lumină".Alexandru Kovacs ascultă cuvintele rostite de oameni, primește e- moționat, zîmbetul lor cald, bărbătesc, urările de viață lungă ale secretari Lui organizației de partid din secție, Nicolai Geamănu, ale inginerului șef al întreprinderii, . Nicușor Vulpe, ale șefului de secție, ing. Marian Martinescu, și secretarului comitetului de partid, maistrul Ion Pre- doi. Flori,’ tradiționalul baston, pălăria de pensionar, versuri și cîntece spuse cu gingășie de un. ' . ’ ’ ' ' • la Școala generală nr. 4 și, după datină, „La mulți ani 1“ cîntat de corul „Armonii tinere" al co

. 1 IUMP, tovarășe Kovacs?". „Din 29 noiembrie 1944“ — ne vine răspunsul, nu fără o urmă de melancolie. „Sînt sudor. Prin. inîi- nile mele și ale celor din generația mea au trecut utilaje miniere de la cele mai simple și pînă la modernele transportoare și combine. Uite, .uzina asta, cînd am venit eu, avea cinci ateliere dește în care cîteva sute de Astăzi? Beton și sticlă, grup de pionieri de
mo* roboteau muncitori.hidraulică minieră. Aici se scrie zi de zi, o cronică vie a u-electronică și

mitetului U.T.C. al IUMP.„Să știți — adaugă în final, comunistul Alexandru Kovacs, adresîndu- se tovarășilor de muncă — voi veni, în continuare în atelier, fie. și pentru a vă-vedea, a încerca, să fiu de . folos. Oricum, am fost legat, și sînt în continuare, de IUMP. Mai bine de patru decenii am muncit aici. Rămîne să continuați voi, cei tineri. Și printre voi, mă uit cu mîndrie la fiica mea, fre- zoriță în atelierul de hidraulică. Așa că, sub o formă sau alta, eu tot aici fămîn".„Să. ne trăiești, nea A- ‘lexandru i“ au spus oamenii. Adăugăm și noi aceeași urare de sănătate și la mulți ani, comunistului Alexandru Kovacs, la ceas de binemeritată odihnă, după ■ o viață de muncă și rodnice împliniri.
H. ALEXANDRESCU

colective dirijate spre 
producției de cărbune

Condiția afirmării 
bogăției noastre 

spirituale
(Urmare din pag. D

producției anului viitor.Ca elemente caracteristice, reținem faptul că vizează, în principal, tematizarea traseelor transport — pentru a ușura activitatea de vizionare cu materiale și a se reduce volumul lu*> mărilor de întreținere, ca- ' re necesită un efectiv spo- - rit de muncitori — că se preconizează concentrarea producției și folosirea, pe ■■ o scară mai mare, a utila- randament, ponderii cu com- Sfe are, vedere, a ritmului lucrărilor de pregătiri . ," ritmurilede creștere a producției de Cărbune, în așa fel în- cît linia de front activă să fie permanent la nivelul cerințelor. Stă, deci, numai în puterea minerilor de la Aninoasa să ajungă în rîndul colectivelor fruntașe ale mineritului din Valea Jiului.

Cest fel poate fi asigurată dinamica sporului cantității de cărbune extras; s-a ’ arătat, cu același temei, că trebuie să fie mai bine valorificat potențialul de cadre tehnice ăl întreprinderii ; s-a pus accentul pe intensificarea măsurilor menite să conducă la bunătățirea calității ducției, la reducerea centului de cenușă și umidității cărbunelui vrat. Așa .cum este și
: 1 cou, ’ c*ut ut i x cu ic ci- -g țt i ru i__oamenilor muncii a bătut și modalitățile creștere a eficienței nomice a activității întrepriridere'r.;Stabilind căi de reducere a cheltuielilor materiale, de repunere în și investiții cu

îm- pro- pro- ali--' , . firesc, adunarea generală a oamenilor muncii a dozei e eco- din
circuitul economic a pieselor și reperelor ce pot să fie refolosite, prin recondiționase;Cuprinzătorul program de măs.uri dezbătut, îmbogățit și adoptat de adunarea generală punctează direcțiile principale de acțiune în vederea pregătirii

se sis- 
de 
se apro-

jelor de înalt prin creșterea abatajelor dotate plexe mecanizate, de asemenea, în o corelare Strictă

Pentru noi, cei ce muncim în domeniul culturii, al educației liniștea și pacea constituie elemente de neînlocuit pentru desfășurarea amplă a procesului creator, pentru afirmarea bogăției spirituale a poporului nostru, Pe drept . cUvînt se spune că atunci . „cînd armele vorbesc, muzele tac". Iată de ce, alături de creatorii noilor valori ale culturii și educației socialiste din întreaga țară, purtători ai unui mesaj cultural cu profunde semnificații patriotice, vom spune „DA" la apropiatul referendum, cu convingerea că această opțiune politică se constituie ca o garanție pentru ridicarea culturii, a vieții întregului popor pe noi trepte pe drumul spre făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului în România.liniindu-se prin vitezele obținute și productivități superioare ritmurilor î" nalte ale brigăzilor cu vechi state de serviciu, ale întregului colectiv care de ani de zile se situează printre sectoarele de investiții fruntașe din Valea Jiului.Am aflat de la ing. Steluța Naidin, șeful sectorului, că pe primele 10 luni ale anului, realizările colectivului sînt concludente ; o depășire de peste 100 ml Ia lucrările de să- al Și 
a- tinșă de brigăzile sectorului cu 10 la sută este superioară prevederilor. Sînt reușite grăitoare, dovada pro- fesionalității și muncii a- sidue ale acestui colectiv de frunte, dar și certitudini ale unor noi realizări de prestigiu. „ t

pă puțul 3 est care va prelua „atribuțiile" vechiului puț 2 Est pînă la orizontul 150 ; brigada Vasile Iuga, sapă transversala principală, eu direcționalele aferente din puțul 2
cale liberă rîurilor de cărbune care vor izvorî viitoarele abataje. De orizonturile 200, 100 zero pînă la cele aflate la cotele minus 100, 150, 250, deci, sub nivelul mării, o-

din la șiborâte pentru îmbunătățirea stării tehnice a minei și sporirea potențialului creator al colectivului. Premisele se nasc, însă, mai ales la cele mai a- dînci cote ale minei, fiind create de minerii sectorului de investiții, chemați să croiască drumurile subterane spre viitoarele fronturi de lucru — abatajele care vor produce cărbune- lecsa, sapă puțul 5 Est, le prevăzut în planul pe cea a lui Francisc Barabaș 1987. lucrează la 3 fronturi concomitent, pregătind viitoarele capacități ale blocului zero pentru sectorul I. Sînt la datorie și minerii brigăzilor conduse de Constantin Borș și Ioan Pop. Toate brigăzi consa- de cu consecvență, ___ ______ ,L__ . ____ pămîntului, centru, minerii lui Vasile pregătind ritmic, zi de zi,

1987.Minerii sectorului angajați în execuția lucrări miniere cu o semnalate decisivă pentru ritmurile viitoare fracției. Brigăzile lizate execută de anvergură, de urgență. După ce minat cu adîricirea ___orizontul zero a puțului

sînt unor în-ale ex- specia- obiective maximă au ter- sub

De la cote inferioare, spre extracții de vîrf

erate, cu vechi state serviciu, scormonesc dîrzenie și măruntaiele

fensiva pentru deschiderea noilor capacități de producție se desfășoară din plin.O ultimă noutate vine să ateste că această ofensivă minerească a crescut, și mai mult în intensitate, în acest ultim trimestru a] anului. Noutatea constă în înființarea a 3 formații pentru executarea unor lucrări miniere speciale, de maximă urgență. Brigada lui Emeric Szabo Sa-

Est la orizontul 100 și, în fine, minerii brigăzii lui Gherasim Tamaș execută canalul de aeraj pentru e- pare și betonare, -rod vacuarea aerului viciat din blocul zero prin stația de ventilatoare X est. Sînt în formare și alte brigăzi care vor deschide țile din blocul 1 zontul minus X50țul 15.,Formațiile nou tuite au demarat cu bine, a-

vitezelor de înaintare productivității munciicapaeită- la ori- din pu-const!-

RAPORT UTECIST. De la comitetul U.T.C. al I.M. Lonea aflăm că tinerii din întreprindere . realizat în primele 10 ațe anului peste 1700 de muncă patriotică sprijinul producției, un raport mobilizator• avem în vedere faptul câ, în același timp, au colectate peste 200 fier vechi, 800 kg

au luni ore în Este dacăfost tone cupru,

REPREZENTANȚA... NE- care, trecînd prin stația 
REPREZENTATA. Astfel - - -ar putea fi dată definiția unității din Lupeni care reprezintă (?) în acest oraș întreprinderea „Tehnoton" Iași. Unitatea însă nu cunoaște cele mai elementare reguli ale respectului față de clienți. După cum ne informează prof. Ioan Nicula, de peste o săptă- mînă unitatea —- neavînd nici un orar — este închisă,

această perioadă, la raionul „ELECTRONICE" al unității nr. 369 din vecinătate. 7;iar în cadrul acțiunii de mul artistic a fost susținut .stabilizare a tineretului de formația vocal-inștru- este înscrisă cifra 50. . mentală „Generic" a minei.PREZENȚĂ. In cadrul decadei Culturii sucevene, o prezență prestigioasă a caricaturistului. Radu Iațcu, colaboratorul ziarului nostru. El expune, în . „ , ,• - •cadrul acestei manifestări Centrului de librării Deva, caricaturi cuprinse într-o expoziție personală. (A.T.)UTIL. Responsabilul unității de . vînzare a presei din Bărbăteni — Lupeni, fiind în concediu, ziarele șl revistele se găsesc, în
■MWBMI • BMMi MM ■ MMMB MMIMH' Ml

ZIUA BRIGADIERULUI. Paralel cu desfășurarea a- dunării generale a reprezentanților oamenilor muncii, comitetul sindicatului de la I.M. Bărbăteni a lansat o inițiativă de suc- ces : a fost organizată „Ziua brigadierului", fiind prezenți cei mai. harnici oameni ai muncii diri mineritul acestei întreprinderi producătoare de cărbune cocsificabil. Progra

ACȚIUNI. Iii luna octombrie, unitatea 43 — Lupeni (Edith Popovici și Maria Stuparu) aparținînda organizat 12 standuri de carte la I.M. Dîlja, I.M. Lupeni, Uzina de preparare Lupeni și în școlile din oraș. Aceasta a permis încheierea lunii octombrie cu un plus la vînzâri cifrat la 150 000 lei, < : t

CFR Petroșani, ar fi tentați să consulte ceasul de peron. Pentru că, deși o- rarul de iarnă a intrat în vigoare, ceasul sus-amin- tit mai „traversează1 orarul de vara I),. înainte cu o oră. încă... 
fiind

de

>
I
I
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IRubrică realizată 

Al. TĂTAR

NU VA GRĂBIȚI I A- 
cesta ar fi îndemnul celor
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Cum s-a născut lumina din adincuri (VI)De la o duminică taalta
STATULUI DACa-Cercetările istorice testă fără putință de tăgadă, că cel mai vechi mai important filon etnic în procesul de formare a poporului român l-a dat ramura geto-dacilor, care, înrădăcinîndu-se în teritoriul străjuit de Munții Car- pați, s-au afirmat printr-o extraordinară supraviețuind

si

teriăcitate, numeroaselor invazii ce s-au dezlănțuit adesea asupra pămîn- tului lor. Acest destoinic popor ne apare în spectrul luminos al istoriei, puternic, sănătos, cumpătat, îndrăgostit de minunatele lui ținuturi și iubitor de o viață liberă.Urmele de viață ale dacilor (termenul consacrat ce definește neamul unitar ai geto-dacilor) zente pe întreg patriei noastre, tați de piatră și fie în case și colibe lemn, dezvelite cu migală de către oameni de știință cu dragoste de patrie și neam.Cercetările întreprinse pe le meleaguri 1 ca de altfel în țară, au scos la iveală urmele' unui important capitol al milenarei noastre istorii : civilizațiaPrin strădania giei românești, a din adîncuri, unde negura vremurilor o îngropase, o lume nebănuită, înfățișată, în toată splendoarea ei, de către complexul de cetăți și așezări din Munții Orăștiei, aceasta reprezentînd cea mai înaltă expresie . a civilizației dacice. . Impunătoarele ruine- ale cetăți-, ier dacice de la Grădiștea Muncelului, Costești, Blidarii, Piatra Roșie, Banița, dezvăluie o înaltă cultură materială și spirituală a dacilor, o înaintată dezvoltare a organizării lor politico-sociale și militare.

sînt pre- cuprinsul fie în ce- cărămidă, de multă
arheologice străvechi- hunedorene, i întreaga

dacilor, arheolo- apărut

ZOO
VOR DISPARE 

RINOCERII ?

KenyaAutoritățile din suit îngrijorate de reducerea vertiginoasă a numărului de rinoceri negri, specie caracteristică pentru această zonă a Africii, vie» time ale unui braconaj tot mai frecvent. Agenția Reuter citează concluziile unui studiu publicat cent, potrivit căruia 1970 numărul negri — vînațl pentru cornul lor, se face un trafic de profitabil, dar, ilegal, mai ales spre tele Unite — era de peste 
65 000. Acest număr a scăzut treptat, într-un ritm accelerat, ajungînd în prezent la circa 3500.

rein rinocerilor exclusiv cu care extrem firește, Sta-
ELEFANȚII ATACĂCotidianul indonezian „Kompas" relevă faptul că în ultimul timp elefanții sălbatici din insula Sumatra atacă tot mai frecvent culturile de bananieri și orez, arătînd „un interes" deosebit .pentru acestea. Oficialitățile locale au arătat că elefanții invadează terenurile cultivate distrugîndu-le efectiv. Recent, o turmă de 30 de pachiderme, venite din- naturaiăDayali 

de Ja- 
avariat

tr-o rezervație a intratîn salul(170 km nord-vest karta), unde aulocuințele șl au distrus plantațiile pe o suprafață de o sută de hectare.

Bătrîna cetate a Sarmi- zegetusei de la Grădiștea Muncelului, capitala tului dac și reședința gilor daci, amintește civilizații pe care Herodot, vrednicia că mai

sta-re- decreatorii. înaltei a „Daciei Felix", părintele istoriei îi laudă pentru și vitejia lor, arătînd „sînt cei mai viteji și drepți dintre traci".Aici, la Sarmizegetusa, era centrul întregii puteri a statului dac. De la Bure- bista pînă la Decebal, stă- pînind mănoase pămîn- turi, exploatînd eu price-
2500 de ani de iuptâ 
a poporului pentru 

libertate și neatîrnare

și s-a a- și te-
pere bogățiile solului subsolului, statul dae consolidat, devenind fracția cea mai mare adversarul cel mai demut al romanilor în Europa de răsărit. Cetăți puternice, dominînd Munții Orăștiei și Sebeșului apă 
rau capitala tînăru’.ui puternicului stat care ființă la începutul secolului I î.e.n. Situată la sud de larga și mănoasa a Mureșului mijlociu, ceasta zonă de aproximativ 200 ' mai

și ia
valea-

•traiul 3 si ‘traiul 5 de Ia l.M. Petrila, în secțiune longitudinală sau, în secțiune transversală. păstrează structura lemnoasă prin impregnarea acesteia cu substanțe minerale s lb . anț h un ictCa o caracteristică nerală pentru vitritul intră în componența huilei din Valea Jiului este prezența unor corpuri străine, dintre care sporii de ciuperci sînt cei mai frecvenți și de cele mai variate forme. ,Acești spori (scleroți) se' păstrează bine în masa cărbunuasă datorită. . stanței chitinoasc diiî sînt âlcătuiți.Prezența structurii noase a vitritului din nele probe de cărbune, de-, monsi rează că acest component s-a format în cea mai mare parte din lemn. Faptul că, însă, aceste structuri nu întotdeauna se întîlnesc se explică prin transformările suferite în timpul procesului de tur- bifiere a materialului lemnos, care, trecînd printr-o stare plastică, a făcut posibilă dispariția totală a spațiilor celulare. In acest caz, materialul lemnos impregnat cu substanță hu- mică a devenit o masă o- mogenă de tipul vitritului nestructural.(Va urma)
Conf. dr. ing.

Nicolae UNGUREANU

rali,. acesta prezintă urme de structură celulară. Celulele sînt frecvent umplute cu granule de rășină, care păstrează situația lor anatomică în lemnul din care provin.
In vederea cunoașterii detaliate a unuia sau altuia dintre componenții petrografici și minerali, ai cărbunelui, este absolut necesar să se utilizeze microscopul calcografic. A- cesta face uz de metoda suprafețelor lustruite (șli- furi) obținute, pe probe, de cărbune, perpendicular sau paralel cu stratificata. După șlefuirea și a- poi lustruirea cu abrazivi speciali, suprafața cărbunelui capătă un luciu puternic și numai în acest moment studiul microscopic al cărbunelui , poate începe.La microscop, în probele lustruite, vitritul se prezintă cu o suprafață netedă, lucioasă și lipsită, în general, de structură lemnoasă, In cazul în care, însă, vitritul este curat 'și lipsit de componenți mine-

și .tejării marelui centru e- conomic, politic și religios- cultural de la. Sarmizegetusa (Dealul Grădiștei). Cetățile acestea nu sînt simple centre tribale întărite, ele au fost construite în locuri anume, îneît să se vadă și să fie sprijinite reciproc. Ele nu constituie un număr oarecare de'fortificații, ei. un sistem bine chibzuit de cetăți, care nu putea fi nici conceput, nici construit de un trib sau de o uniune de triburi, ci numai de o puternică autoritate centrală, de stat. Edificiile militare și civile — publice și private — tehnica de construcție, a- telierele, impresionanta bogăție a obiectelor, de metal, mulțimea, și frumusețea nu-și au egal în Daciei.Toate acestea au permis specialiștilor să caracterizeze cultura materială și spirituală a acestei zone și a acestei epoci ca o civilizație ce stadiul rural al patriarhale, ea atributele unei cu tendințe vădite formele civilizației orășenești,'cu centre nomice locuite de ; dominantă, meșteșugari, plebe și sclavi.Să reținem deci, niorînd istoria i noștri înaintași că din Munții Orăștiei a stituit inima Daciei, nicăieri nu poate fi bine surprinsă ca aici ta treaptă de dezvoltare la care ajunseseră strămoșii noștri pe vremea marilor lor b s-a și reflectă elocvent toare, iurile geniul acestui popor.

Serial științific

Vitritul din cărbunele extras, din minele din estul bazinului Petroșanieste caracterizat de prezența inelelor anilor. A- cestea constau dintr-o alternanță de celule de a- notimp ploios (celule mari și pereți subțiri) și din celule ele anotimp uscat, cu celule mici și pereți puternic dezvoltați. Unii cărbuni, așa cum sînt cei din

ge-ce

sub-carelem-u-

țapul ,pute-

varietatea ceramicii 'restul

iarînchi-ln- . lociu se ascunse în spa- lupul
bidon
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adăpostește triburilor întrunind civilizații spre agro- ■ eco- pătura agricultori, VIOARA CELEBRA, reme- iluștrilor zona con- . că mai înal-
kmp adăpostește cel bogat complex de ce- și așezări dacice din se cunosc pe teritoriul patriei noastre.Ceea ce atrage în primul rînd atenția la cetățile din Mpnții Orăștiei sînt carac-, ferul de sistem și unitatea lor de construcție. O simplă plivire de ansamblu arată că fortificațiile de la Costești,'Blidaru, Vîrful lui Vulpe, Piatra Roșie și Banița, ca și. numeroasele elemente defensive de mai .mică importanță, au fost concepute în scopul pro-

DISCo” TOP SR (40)
MUZICA STRĂINA : 

1. Only You — DIETER 
BOHLEN; 2. Red For 
Love — GRANT MILLER; 3. Run To Me — TRAN- 
CEY SPENCER; 4. .Too 
Yong To Promised — 
KOO DE TAH; 5. Drive 
In The Night — KEN 
LASZLO.

conducători Bure- Decebal. Aici se în modul cel mai activitatea crea- credințele și obice- geto-dacilor, însuși
I’rof. Ioan I RĂȚILA

O vioară făcută de marele lutier cremonez Stradivarius a fost vîn- dută în Australia pentru suma de 2,56 Iioane dolari Prețul inițial de aproximativ 6 dolari S.U.A., (Tar tatea calitatea sa. au. făcut ca el să dice rapid. Suma pectivă constituie record in materie, viorile purtînd marcă sînt in achiziționate cu sume.

mi- î S.U.A. ș fusese 1 650 000 i rari- ș instrumentului și I deosebită i se ri- ț res- i un \ deși | celebra i general j mari i
I
I
I
I
II
țjlOȘU ȘI NEGRU.

MUZICĂ ROMANEAS
CA : 1. Cîntec pentruprieteni — COMPACT ; 2. Strada ta -— IRIS; Trece vremea — URZICEANU; 4. singur pe drum — GRAF; 5. Semnul

3. 
AURA Sînt 

HOLQ- tău —
A fost odată ca dată. Că dacă n-ar nici nu s-ar mai foiletoane. A fost nicio- fi fost scrie calezio prâ, care avea trei și un țap în toată puterea vîrstei. Locuiau toți cinci într-un apartament cu patru camere. In ce privește iezii — ei erau așa cum ați mai citit: cel mare era poznaș, terminase clasa a III-a la fără frecvență, cel mijlociu făcuse țăndări geamul din casa scărilor, iar cel mic era cumințenia întruchipată.Probleme deosebite ridica țapul, care refu- zînd să se încadreze în cîmpul muncii, batea cîmpii ’ — în vreme ce biata captă robotea opt 

ore pe zi la depozitul de legume.Intr-o dimineață, țapul se sculă tare- însetat și 
se învîrti ca uh leu în cușcă pînă cînd se făcu ora 10 fără 10. Atunci înhăță ulciorul, își chemă iezii vorbindu-Ie grav, 
de parcă ar fi plecat la război:Dragii mei; m a duc după apă. Să zăvoriți bine ușa și să nu deschideți pînă nu veți auzi cin tocul i Trei ieri cueuiezj/ Ușă tatii descuieți/Că ta-

ta v-aduce îar/Un de Murfatlar...După care plecă, iedul cel cuminte se ușa cu zăvorul, tîmplarea făcu ca — pe vremea aceea lucra la IRE — să audă cînfe- celul. Și cum avea ure-
■•■■■■> ■ !•••••■■a »•I ■ ■

POVESTE
Foileton

che muzicală, reținu textul. Se apropie de u.șă și zise; Ti’ei iezi cucuieți/ Ușa tatii descuieți/Că...Iedul cel mare — căruia i se făcuse de asemenea sete se repezi să deschidă. Dar între el și ușă se interpuse iedul cel m ic ;— Nu deschide, ă.sta nu e tata. A zis „cucuieți" în loc de „cucuiezi"...Intr-adevăr lupul scăpase acest mic amănunt. Furios se duse la bibliotecă, unde consultă Dicționarul Explicativ... După un1 sfert de oră iar în fața ușii : .—- Trei iezi cucuiezi...

Munțu Retezat. O cu
riozitate a naturii. „Tur
nul" de pe Valea Sco- 
rota.

Foto : Iosif HORVATH

Iedul cel mare, nemai- 
avtnd nici un fel de du
bii trase zăvorul, în vre
me ce fratele său mij-tele unui imens reșou, iar iedul cel mic se vîrî în cuptorul mașinii e- lectrice de gătit.Aici lupul își permise să se abată de la povestea clasică și în loc să caute iezii, căută contorul electric, constatînd cu stupoare că se învîrte invers, ca pe tărimul celă- _lalt. Scrise ce scrise tr-un registru, făcu pede recensămîntul lowaților rătăciți, pe masă o factură cît un hrisov.In vremea aceia se răcorea cu vin rea ursului".In ce privește capra, ea scăpă jos plasa cu varză citind uriașa factură și celelalte. II blestemă pe lup, doar-doar i-o ieși în cale vînătorul din Scufița Roșie.Nu știu cum s-a încheiat povestea pentru tocmai atunci se suna 14,00 și-a trebuit să calec pe-o șa. Și scriu cum m-am priceput. Adică, așa cum este povestea !
Valeriu BUTULESCU

lăsînd lungă

REBUS REBUS ♦ REBUS

OR1ZONTAL : 1) Pește marin de forma unui fus gros, eu solzi mici și cu, numeroși dinți 1 și fălci — Albia unui rîu; 2) Peștișor mare de culoare argin-, întrebuințat de obicei nadă — Pește răpitor corpul lung, fără solzi, carnea albă și .grasă ;Calapod — Pește marin asemănător cu' scrumbia, cu spinarea verde-albăs- truie și. cu laturile argintii (pi); 4) A roboti—Zile și nopți; 5) In mreajă și mrea- nă ! — Oase de șalău... — ...și de nisetru 1 6) Ceartă; 7) Unealtă de pescuit alcătuită dintr-o plasă întinsă pe mai multe cercuri (pl) —- Pescuiește pe cont propriu; 8) Parte de uscat Care înaintează în mare;9) Unealta de pescuit în formă lunguiață, alcătuită dintr-un coș făcut din pla-. să sau din nuiele de ră-. chită împletite cu gura în formă de pîlnie (pl) — E- levi ai unei școli militare;10) Supuși unor intervenții

chirurgicale; 11) Pește mic de culoare gălbuie, cu mișcări foarte iuți — A brăzda pămîntul; 12) Pește răpitor de apă dulce cu spinarea verzuie — For judecătoresc suprem.VERTICAL : 1) Peșțe din familia salmon idelor,locatarul zglobiu și nebunatic al apelor de munte — Pește de apă dulce, bitor prin asemănare nise irul; 2) Asemenea A apărea pe neașteptate Capete de văd u vioară viză! 3) Lîncezeală de mreană1 — Cetate eupată și administrată turei (înv); 4) Coadă scobar! — Plin de bălți Oase de boarță ! 5) Pește de rîu cu. capul mare și turtit, cu corpul acoperit de solzi mărunți de culoare galben-verzuie (pl) — Zeul vînturilor; 6) Podoabă — Epocă Minge la hochei pe gheață; 7) Act de devotament — Pește de apă dulce cu botul lungii ascuțit; avînd o serie de
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Viu interes peste hotare pentru rezultatele deosebite obținute de puternica și
productiva școală științifică românească în domeniul chimiei elastomerilor

Opera tovarășei academician doctor inginer Elena Ceausescu
prezentată in Republica Socialistă CehoslovacăPRAGA 1 (Agerpres). La . Bratislava a avut loc, sub egida Prezidiului Academici Slovace de Științe (SAV) și a Editurii „Veda“, lansarea festivă în Republica Socialistă Cehoslovacă a volumului „Noi cercetări 

în domeniul compușilor 
macromoleculari", de academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Tipărită în condiții grafice deosebite, ediția în limba slovacă se adaugă versiunilor în limbile rusă, franceză, italiană, greacă, chineză și coreeană pe ca
re le-a cunoscut, în ultimii 
ani, valoroasa monografic — semn al marelui interes manifestat, pe toate meridianele, dc lumea științifică față de opera și personalitatea celui mai prestigios reprezentant al științei românești, a cărui multilaterală activitate pe țărmul cercetării, ca și al organizării întregului sistem al științei și învăță- mîntului din țara noastră se bucură de o caldă și u- nanimă prețuire.In prefața lucrării, prof. Anton Blazcj, membru al Academici Cehoslovace de Științe și al Academiei Slovace de Științe, relevă : „Prin traducerea cărții a- cademicianului doctor inginer Elena Ceaușcscu, „Noi cercetări în domeniul compușilor macromoleculari11, apărută în anul 1981 ia București, opinia publică de specialitate din Cehoslovacia are acum posibilitatea de a cunoaște îndeaproape o valoroasă lucrare din domeniul chi-

miei și tehnologiei merilor11. Eminentul al acestei monografii arată în prefață — a nut numeroase rezultate originale, în special în domeniul elastomerilor, pectele teoretice și 1 logice ale acestor determinînd un viu in străinătate.„In prezent, se vorbi cu deplină îndreptățire despre o puternică și 
productivă școală științi
fică românească în dome
niul chimici elastomerilor, care exercită o influență deosebită asupra cunoștințelor referitoare la sintezele elastomerilor pe bază de olefine și diene", subliniază semnatarul prefeței.„Cartea dc față va constitui o sursă prețioasă de informații pentru specialiști, un valoros îndreptar cu privire la utilizarea polimerilor în diferitele ramuri ale economiei noastre naționale. In același timp, această lucrare de înaltă specialitate va reprezenta un sprijin mult apreciat în perfecționarea profesională a tuturor cadrelor de cercetare, din producție și din învăță- mîntul superior, - inclusiv a doctoranzilor din facultățile noastre de scrie, în încheierea ței, academicianul Blazej.Valoarea lucrării pusă în lumină și de troducerea la ediția limba slovacă.„In acest volum reunite lucrări

poli- autor
— se
obți-as- tehno- studii interespoate

profil11, Prefe- Antonestein- însînt realizate
Pentru asigurarea securității 

contingentelor UNIFIL 
din sudul LibanuluiNAȚIUNILE UNITE 1 i (Agerpres). Consiliul de ’ Securitate al O.N.U. a cerut secretarului general al organizației mondiale, Javier Perez de Cuellar, să propună măsuri susceptibile, de a întări securitatea _■ și eficiența Forței Interimare a 'Națiunilor Unite din Liban (UNIFIL), inclusiv în ceea ce privește mărimea și amplasarea contingentelor sale.Intr-o declarație publicității de către ședințele în exercițiu Consiliului de Securitate, carii depline și efective a Mohamad Al-Shaali (Emi- rezoluției Consiliului deratele Arabe Unite), cei 15 membri ai acestui organism „cer", încă o dată, tuturor părților implicate să acorde sprijin deplin UNIFIL în îndeplinirea mandatului său" și se pronunță pentru „încetarea o- ri cărei prezențe militare

nuîn sudul Libanului care este acceptată de către autoritățile libaneze11.Declarația ia act „cu satisfacție11 de inițiativa Libanului de a desfășura o unitate regulată a armatei sale în zona în care se află UNIFIL, cu misiunea „de a acționa în strînsă legătură cu această forță11.Aprobînd o serie de propuneri anterioare ale cretarului general O.N.U., declarația îidatăpre- să-și intensifice al cer eforturile în vederea asigurării apli-

prestigioase instituții științifice. Distinsul savant este, totodată, membru . al. Comitetului Politic. Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro-: inân, prim viceprim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România și președinte al Consiliului Național al Științei și învăț ?mîntului“.Festivitatea de la Bratislava, consacrată lansării lucrării, a fost deschisă

în domeniul sintezei și caracterizării compușilor macromoleculari, care au contribuit la soluționarea unor probleme deosebit de importante din punct de vedere științific și economic11, se arată în prezentarea lucrării, relevîndu-se că o primă monografie consacrată de tovarășa. Elena Ceaușescu a- cestor aspecte o reprezintă _ volumul „Cercetări în domeniul sintezei și caracterizării compușilor macro- (|c prof. Jan Balas, mem- moloculari", apărut în E- ditura Academiei ~ blicii Socialiste în anul 1974. In se aduc elogii deosebit de reprezentative, din domeniul obținerii cauciucului cis-1, 4-poliizo- prenic, elaborate de același autor, și apărute în anul 1979 sub titlul „Polimeri- zarea stereospecifică a izoprenului" — o monografie de primă referință în literatura mondială de pro- ductici din industria fii.Relevînd activitate litant de frunte al ’ parti- româno-cehoslovace pc fadului și statului nostru, strălucit om de știință, îndrumător al cercetării științifice și învățțimîntului, introducerea subliniază :„Academicianul tor inginer Ceaușescu este un cialist de largă recunoaștere internațională, căruia i s-au decernat numeroase titluri de Doctor Honoris Causa, precum și calitatea de Membru Activ și Membru dc Onoare al unor

După cum comunică Institutul de meteorologie și hidrologie, din punct de vedere termic, luna noiem. brie se va încadra, în genera), în limite normale. Regimul pluviometric va fi excedentar îndeosebi în sudul și estul țării.In prima decadă, vremea va fi schimbătoare. Cer variabil cu înnorărf mai accentuate în primele, și ultimele zile. Vor cădea burnițe și ploi, mai. frecvent în sudul și estul țării. La sfîrșitul decadei,, ploile se pot transforma,. trecător, în lapoviță și. nirișoare, I.a munte. tem-, porar va ninge. Vîntui va prezenta intensificări de scurtă durată în regiunile - sud-estice.aerului în scădere în ultimele zile.minime vor între zero și 10 grade, maicoborîte în centrul și nordul țării, iar cele maxime între 6 și 16 grade, local mai ridicate în unele zile, în sudul țării.In a doua decadă, vreme rece în prima parte a intervalului, apoi în curs de încălzire. Cerul va fi

TemperaturaTemperaturile fi cuprinse
Repu- România context, studiilor.

I prestigioasa a tovarășei Ccau.șescu, mi-

bru al Prezidiului și prer ședințe al Comitetului E- clitorial al Academiei Slovace de Științe. Vorbitorul a evidențiat importanța publicării în limba slovacă a cărții „Noi cercetări în domeniul compușilor ma- cromoreculari", subliniind că, prin bogatul său conținut științific, volumul va fi de un real folos, specialiștilor cehoslovaci din domeniul cercetării și pro- chi- mică, avînd, totodată, menirea să conducă la identificarea de noi domenii pentru dezvoltarea cooperăriirîmul chimici.Manifestarea a dat expresie înaltei stime și prețuirii pe care, lumea științifică din țara prietenă, poporul Cehoslovaciei le nutresc față de marile rea-doc-Elenaspe- Iizări ale poporului nostrupe toate planurile creațieimateriale și ■ --anii ; Epocii
CEAUȘESCU — cea ‘ mai rodnică eră făuritoare de progres și civilizație din istoria României,

spirituale, în
NICOLAE

Făclia păcii, ajunsă în GhanaACCRA 1 (Agerpres). In cadrul unei ceremonii pentru primirea Făcliei păcii, desfășurată la Accra, președintele Ghanei, Jerry Rawlings, a relevat că în Africa australă pacea este amenințată de regimul rasist de la Pretoria. Făclia păcii, a spus șeful statului ghanez, va purta spre poporul togolcz — următoarea etapă — bunăvoința Glia- nci și mai ales liotărîrea

ei de a combina lupta împotriva nedreptății și o- presiunii de pe continentul african și din lume.Făclia păcii a fost predată Ghanei la 20 octom-f brie de către Burkina Faso. Ea a fost aprinsă sediul din New YorkO.N.U. la 16 septembrie și va călători prin 16 țări africane, mareînd și în felul acesta. Anul Internațional al Păcii.
la al

vizitei, oaspetele român a avut convorbiri cu secretarul apărării Caspar Wein- T Comi- de cu
Securitate din 1978 prin care se creează 1 această forță în vederea supervizării retragerii Israelului și pentru a ajuta guvernul central libanez să-și tabilească autoritatea sudul Libanului. res-în

variabil cu înnorări accentuate în sudul estul țării, unde local cădea burnițe și ploi, rest, ploile se vor semnala In de va de nile sud-estice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, chiar mai coborîte în primele nopți, în centrul și nordul țării, unde se va produce îngheț la soh:/X P ; ■< ,• vIn /decada a treia, vremea? va fi în general închisă și umedă în primele zile ale decadei, . apoi se va ameliora. In prima parte a intervalului vor cădea ploi mai însemnate cantitativ în. regiunile sudice și de răsărit. In nordul țării, trecător se vor semnala lapoviță și ninsoare, iar la munte va ninge. Vîntui va prezenta intensificări în zona de munte și în regiunile ex- tracarpatice. In a doua parte a intervalului cerul va deveni variabil, iar precipitațiile se vor restrînge că arie. V ,
(Agerpres)

vorInpe arii mai restrinse, primele zile, în zona s munte va ninge. Vîntui prezenia intensificări scurtă durată în regiu-

memento
FILME

2 noiembrie

URICANI : Legenda| dragostei, I-II.I N.R. Eventualele modi- . fic.ări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cine- . matografice Județene Hunedoara.
No-

-țMarinVi-PETROȘANI — 7 
iembrie: Avertismentul. I-II; Unirea : Nea miliardar; Parîngul: raj periculos.PETRILA: Furtună Pacific.LONEA: Ca-n filme.VULCAN — Luceafărul: Noi, cei din linia întîi,

TV.

i
i
•ț

m-
I-II.LUPENI — Cultural Cantonul părăsit.

» 3 noiembriePETROȘANI — 
iembrie : Din prea dragoste; Unirea: mul mohican ; Parîngul : Lupii mărilor.LONEA: Jandarmul și extraterestrii.VULCAN — Luceafărul: Și viață și lacrimi și dragoste.LUPENILupii albi.

7 No*multăUltî-

2 noiembrie11.30 Telex. 11,35 Lumea copiilor (pc). Tele- filmoteca de ghiozdan (c), 
„Premiul". Ultimul episod. 12,40 Din * cununa cîntecului românesc (c). 13,00 Album duminical (pc). 14,45 Contemporanii noștri (c). Lă Mihăilești, aur.19.20 Jude- 65 al Cînta-20.20
într-o toamnă de 19,00 Telejurnal.Țara mea azi (c). țul Bacău în anul partidului. 19,40 rea României (c). z.u,z.u Film artistic (c). Povestea 
unui spectacol. 21,50 Telejurnal.

3 noiembrie20,00 Telejurnal. 20,20 Orizont tehnico-științific. 20,35 Tezaur folcloric (c).
Cultural : 30,50 Roman foileton (c).

Calvarul. 21,50 Telejurnal,
Mica publicitate

• ROMANCIERUL JOHN BRAINE, unul dintre ex- ponenții curentului literar britanic „tinerii furioși11, din deceniul al șaselea, a încetat din -viață la Londra la vîrsta de 64 de ani. El s-a făcut cunoscut în special prin romanul „Room at the top" (Mansarda) care prezenta în culori realiste viața unor oameni aflați la periferia societății engleze. Filmul creat după acest roman i-a

Carnet
culturalSimoneunuipi'iiejuit actriței Signoret cucerirea premiu Oscar.• LA ’ ..........DESCHISFestival internațional balet. La sesiunea monstrativă inaugurală luat parte .și cunoscuta și apreciata balerină cubaneză Alicia Alonso.

S-AHAVANAcel de al X-lca de dc- a

„La mulți ani (9210) ?PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Paras- chiv Maria, eliberată : de Fabrica de mobilă Petrila. O declar nulă. (9213)
CU ocazia împlinirii vîrs- tei de 55 ani și a ieșirii la pensie, bunica, soțul, nurorile, fiii și nepoții urează scumpei lor Keresztesi Irina, multă sănătate și

ANUNȚURI DE FAMILIE

berger, cu membrii totului Mixt al Șefilor > Stat Major al S.U.A., alte persoane oficiale.
CONFERINȚA. După zile de dezbateri, la Geneva au luat sfîr.șit lucrările celei de-a 25-a Conferințe „Crucii Roșii", lâ; care au participat peste 1200 de delegați din țările membre, inclusiv România.
REZOLUȚIE. Adunarea Generală a O.N;U. ă a-, doptat — 98 de voturi favorabile și 44 abțineri ■— 6 rezoluție prin care cere Marocului și Frontului Popular pentru Eliberarea Saguiei El Hamra și Rio de Oro — Polisario —- „să întreprindă în cel mai scurt timp negocieri directe în scopul realizării unei încetări a focului și creării de condiții -necesare pentru organizarea u- nui referendum pașnic și echitabil vizînd autodeterminarea în Sahara Occidentală". . . .

VIZITA. Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, ge- ncral-coloncl Vasile Milca, a efectuat, în . perioada , 25—31 octombrie o vizită Internaționale a ? în Statele Unite ale Americă la invitația. amiralului William J. Crowe jr„ președintele Comitetului Mixt al Șefilor de Stat I Major al S.U.A. In timpulPrimul spectacol a fost dat de Școala națională de balet din Cuba cu piesa „Pe mare" i muzicală modernă pozitorului Edesio dro.• CINEASTULCAN Herbert Ross a cheiat turnările la o adaptare a baletului „Giselle", de Adolphe Adam, avînd în rolul titular pe Julie Kent.

pe o partitură a com- Alejan-AMERI- în-

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DUBLK, Dorin GIILȚA, ion 
MUSTAȚA, Simian POP — redactor șef. Teodor KUSU — redactor șef adjunct. 
Tiberiu SPĂTARU.______________ ._____________ _________________________ „

opt
Familiile Mileti și Folea anunță cu durere înce

tarea din viată a scumpei lor mame, soacre și bunici 
MILETI ANA (64 ani)

Inmormîntarca va avea loc luni, 3 noiembrie, 
ora 15. Cortegiul funerar va pleca de la Capelă.

FAMILIA îndoliată anunță cu adîncă durere în
cetarea din viață, după o lungă și grea suferință, a 
scumpului lor soț, tată, bunic de neprețuit

HOSU IOAN
Inmormîntarca va avea loc luni, 3 noiembrie, 

ora 15. Cortegiul funerar pleacă de la domiciliu. 
(9212)

COLEGII de clasă aduc un ultim omagiu fostei 
lor colege

GHIȘAN GABRIELA (17 ani)
Sincere condoleanțe familiei. (9211)
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