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La invitația tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI
TOVARĂȘUL SINAN HASANI, 

OFICIALĂ DE PRIETENIE

R. S. F. JUGOSLAVIA, 
VA EFECTUA O VIZITĂ 
ÎN ȚARA NOASTRĂLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So

cialiste România, -tovarășul Sinan Hasani, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, va e-
fectua o vizită ofidaiă de prietenie în Republica Socialistă România, în a treia decadă a lunii noiembrie 1986.
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Sarcina majora la stîrșit de anCu
luni îndeplinit
Sectorul IV 

al I. M. Lonea
Colectivul de muncă al 

SECTORULUI IV DE LA 
MINA LONEA raportează 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 11 luni ale anului. O contribuție însemnată la obținerea acestui succes au avut-o minerii din brigăzile conduse de Anton Florea, Grigore Mîndruț, Ion Bo- teanu — care au realizat randamente superioare celor planificate cu peste 1 000 kg pe post. De asemenea, pe podiumul fruntașilor se află și formațiile coordonate de Gheorghe Lipșâ și Gheorghe Hume- liuc. :După cum sublinaiză șeful sectorului,. Aurel Ne- Iepcu, bilanțul fructuos este și rezultatul felului în care au acționat echipele de electrolăcătuși de sub îndrumarea maiștrilor principali Iosif Negru, Mihai Pusok și Victor Meludin-. țu, precum și electricienii coordonați de Dumitru Cio- banu și Teodor Codrin — care au redus la minim incidentele tehnice, au : gurat buna funcționare fluxurilor de transport.Colectivul' de muncă sectorului este hotărîț pe baza rezultatelor obținute pînă acum, să pășească în ultima lună a anului cu un plus de cel puțin 22 000 de tone. In acest scop, a fost pregătit și va intră în exploatare, săptăriiîna viitoare, un nou abataj frontal, cU o producție zilnică de.200 de tone. (S.B.)

asi- aalca,

Ampla mobilizare pentru 
sporirea producției, 

pentru îndeplinirea planului
■ întreprinderile miniere LONEA, PARO

ȘENI, LUPENI și CÎMPU LUI NEAG au extras, 
împreună, de la începutul lunii, peste 27 000 
tone de cărbune suplimentar sarcinilor plani
ficate. /

■ Cele mai importante plusuri le-au ob
ținut colectivele întreprinderilor miniere Paro
șeni (18 827 tone) și 
tone).înalta răspundere muncitorească, competența, profesională și abnegația,' dăruirea cu care au acționat colectivele întreprinderilor miniere Lonea, Paroșeni, Lupeni și Cîmpu lui Neag s-aU materializat și în a- ceastă primă parte a lunii noiembrie în realizarea și depășirea sarcinilor planificate. In cele peste 27 000 tone de cărbune extrase suplimentar sînt încorporate eforturile de zi cu zi ale minerilor de la fronturile de lucru direct productive, ale celor care au în sarcina aprovizionarea formațiilor de lucru, ale lăcătușilor și electricienilor care desfășoară o intensă activitate preventivă pentru bunul mers al utilajelor din dotare, al cadrelor tehnice și inginerești care și-au mutat

Cîmpu luî Neag (5 093

locul de muncă în ran, cît mai aproape fronturile de lucru. Aceste succese constituie dovada de netăgăduit că acolo un-, de soarta producției este privită cu răspunderea conferită de necesitățile economiei naționale rezultatele sînt pe măsura eforturilor depuse. Totodată, dorim să evidențiem și un alt aspect și anume, că la cele patru întreprinderi miniere se găsesc toate ' condițiile de zăcăBSnt din celelalte cîmpuri și că, împreună, folosesc toate tehnologiile de extracție aplicate în Valea Jiului. Concret. Mina Paroșeni avînd
Dorin GHEȚA

subte- de

55 V‘,

REFERENDUMUL DE LA 23 NOIEMBRIE
act al voinței poporului român 

de a trăi în pace
pentru perenitatea 

socialiste. Alături de oamenii muncii, de tinerii din întreprinderea noastră, am luat la cunoștință, cu adîncă mîndrie și satisfacție, de ințiâ- tiva t tovarășului Nicolae Ceaușescu privind reducerea cu 5 la sută, încă din • acest an, a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare ale României. Peste puțin timp, la 23 noiembrie, vom fi bhemați. în cadrul referendumului național să ne pronunțăm asupra acestei măsuri cu profunde reverberații atît

în țară cît și pe, toate meridianele lumii. Simboluri ca „România — țară a păcii", „Președintele Nicolae Ceaușescu, Erou al păcii", încrustate temeinic în conștiința colectivă a lumii contemporane, își află astfel, noi și temeinice argumente, țara noastră demon- stfînd prin fapte concrete atașamentul la nobila cauză a edificării unei lumi fără arme și războaie, mai. bună și planeta mai dreaptă, pe noastră.. A s&sit

construcției

rnomentnl pînă nu ește prea tîrziu — să se treacă de la . vorbe la fapte, la realizarea unei cotituri radicale în domeniul dezarmării. Pentru înflorirea. . patriei noastre, .-pentru viitorul de pace și pentru noi împliniri econom ico-sociale. vom. spune un înflăcărat „DA", Ia referendumul din 23 noiembrie, un „DA" pentru pace; pentru perenitatea construcției socialiste. '
Cornel BIÎAIA, lăcătuș, I.M. Uricani

Dorim să urcăm mereu pe noi culmi 
de progres și civilizațieTinerii de la mina: Pe.tri- la au primit cu vie mîndrie patriotică noua inițiativă . de. pace a României socialiste, Legea privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor cheltuielilor militare, cument politic major Și do- ________ ___ . ce exprimă voința poporului român de a trăi în liniște și securitate deplina, edi- ficînd prin muncă, societatea ' socialistă multilateral dezvoltată.Trăim și muncim cu entuziasm într-o. țară liberă(Continuare în pag. a 2-a)

Ceaușescu, secretarul ge-

Vocația muncii și creației spirituale la Aninoasa

Un colectiv harnic de 
mineri la I.M. Bărbăteni • 
este cel din sectorul III, 
condus de maistrul Ha- 
ralambie Enache (în 
centru). '’

Foto: Al. TĂTAR

și independentă. Fiecare ' dintre noi, tinerii cave se afirmă zi de zi,, prin muncă și dăruire ca mineri de nădejde, dînd patriei tot mai mult cărbune, sînteni Sîntem conștienți că mărețele o- biective ale națiunii nu se . ____ ........pot împlini decit. în pace, este în fapt hotărîrea unui într-un climat de colabo-;; popor independent, h imn.» rare între toate ; popoarele , ce dorește să urce neîncetat pe noi culmi de progres civilizație.
Ion PĂDUCEL, 

secretarul comitetului 
U.T.C., I.M. Petrila.

pe deplin întreagă politica externă a României, strălucit condusă de secretarul general. v.arășul Nicolae Ceaușescu.al partidului, to-eonșt-ienți că acest euvînt, „DA", șpUS cu hc>- țărîre, față' de dezarmare.
lumii.Pentru tinerii României, pacea reprezintă însăși viitorul. De aceea, la apropiatul referendum vom spu- aprobînd astfel

și

SIMPOZION, la Judecătoria din lea al partidului, țara Petroșani, a avut loc un noastră militează ferm simpozion cu tema „Poli- pentru progres și dezvol- tica externă de pace a ■tare într-o lume ferită de partidului și statului nos- amenințarea războiului, tru, inițiativele și contrf-. Dînti viață planurilor și buțiile tovarășului Nicolae programelor, de muncă, Ceaușescu, Secretarul ge- construindu -și cu eroism neral al partidului, pre- viitorul, poporul român .— ședințele României socia- s-ă subliniat în cadrul liste, la înfăptuirea unei simpozionului — susține păci trainice în lume", cu hotărîre inițiativă de manifestare organizată,-în ---- __ 7întîmpinafea referendu- armamentelor, mul ui de lă 23 noiemb rie, de grupa de lucru din
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Determinantele tehniciiIn luna trecută, brigada lui Florea a înregistrat o avansare record în abataj — 45 ml, o productivitate medie de 16,5 to- ne/post, producția depășind cu 4 000 de tone realizările altor... sectoare ale minei. Este firesc să fie așa, tradiția mecani-

Colectivul sectorului I al minei Aninoasa și-a depășit angajamentul a- nual, asumat în întrecerea socialistă, cu 11 000 tone de cărbune. De fapt, este primul an, după o lungă perioadă de regres, cînd sectorul și-a făcut din număr renume. Argumentele acestui spectaculos salt zării, experiența își spun sînt detaliate de sing. Zi- an Hodor, șeful sectorului : .— In conștiința minerilor și specialiștilor noștri 
a cîștigat un rol deosebit . _____ _mecanizarea ; brigada lui zatori ai locurilor de mun- Vașile Florea obține pro- că, au impus un climat ductivitați și producții re- de exigență. Demarajul ...........  -■ promițător al celui de-al doilea complex; se dato-, rează „rodării" a șase mi-

Ion VULPE

cuvîntul ; 15 din 22 de mineri sînt policalificați, șefii de schimb Mihai Po- daru, Pavel Perdun, Gheorghe Cioica și Traian Cerna sînt buni organi-
cord cu un complex mecanizat fabricat la IUMP ; de la 1 noiembrie tot un astfel de utilaj stăpînesc și ortacii lut Mihai Gri- juc, care au participat la montarea lui. (Continuare în pag. a 3-a)

In cadrul tradiționalelor „Zile culturale", ieri după-amiază, s-a sărbătorit aniversarea a 85 de ani de existență a clubului muncitoresc din Aninoasa. Festivitatea, la care au participat mineri și specialiști de la mină, locuitori ai comunei, invitați, a prilejuit redeschiderea așezămîntului cultural recent modernizat și renovat. Sub auspiciile comitetului sindicatului minei, cu sprijinul Consiliului comunal de educație politică și cultură socialistă, s-a desfășurat apoi un spectacol literar-muzical, la care și-au dat concursul scriitorii I.D. SîrbU, Eu- geniu Nistor, Ioan tei, Dumitru Detn cu (care au avut neața o întîlnire sântă cu elevii și

reducere cu 5 la sută a efectivelor și cheltuielilor militare, măsură concretă a Petroșani a Asociației Ju< țării noastre în vederea dezarmării și păcii. In cadrul ..simpozionului au mai vorbit Eugen Șine, Nicolae Opriș, Gheorghe Tatomir, llie Ciobanu,. Ion Văduva care, subliniind voința de pace a întregii națiuni socialiste, vor răs- ; punde, împreună .. cu toți ...............  ........ oamenii muncii din ValeaCeaușescu, care pornesc Jiului, printr-un „DA"neabătut de la o concep- ferm, din întreaga lor ție clară și. generoasă, conștiință, la apropiatul profund umanistă, privind referendum de la 23 no- legătura indisolubilă din- iembrie,,exprimîhdu-și do- tre pace și dezvoltarea' rința fierbinte de a trăi economică și socială. An- într-o lume eliberată ,.de gajată cu toate forțele în amenințarea distrugerii, vastul proces al edificării într-a ]ume a păcii și co- socsaliste, pentru mfap- . ,tuirea. istoricelor hofărîri; îăborarii pașnice Intre ale Congresului al XIII- toate popoarele lumii.

riștilor din județul nostru. In cadrul simpozionului au prezentat comunicări Ioan Praia, Ioan Moraru, Cornel Ciucian, Iojn Zgripcea, Ioan Paliță și Mircea Costinaș, rele- vînd acțiunile statornice și inițiativele de pace ale tovarășului N i c o l a ele didactice de la Școa- 1 ,la generală din localitate), i G e o r g e Țărnea și 7 cunoscutul, solist de mu- ' zică ușoară Dan Spătaru, l nnnmnnnint Ho J,Diâ- )îî
r

uupo-iuiuuzd \ura u;, 111- j stitutul de mine din Pe- ) troșani va găzdui o întîl- nire a scriitorilor invitați cu studenții seraliști de la J.M. Aninoasa și din celelalte întreprinderi miniere din Valea Jiului.

acompaniat de formația clubului aniversat „El- mantele negre11. Seara (ora 18), invitații la festivități au luat parte la un spectacol de gală.Astăzi, în încheierea „zilelor culturale", scriitorii care au participat la manifestări vor fi oaspeții minerilor din Aninoasa, chiar la locurile lor de muncă din subteran ; după-amiază (ora 15), In-
Ma- lonaș- dimi- intere- cadre- (LV.)
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în pag. a 3-a
De la o duminică
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’ „Nu există lucrare de ) pregătire la mina noastră 
i de care să nu fie legat în ? ultimii zece ani numele* minerului șef de brigadă 
ț Gheorghe Lițcan, ni se 
i destăinuia deunăzi ing, ’ Traian lordache. șeful 
ț sectorului' III de la l.M. 
4 Livezeni. Este o formație 
J de lucru închegată, com- 
ț plexă, cu oameni polica- 
4 lificați capabili să folo- ’ sească în mod eficient 
ț combinele de înaintare, 
4 tehnica modernă din do- 
1 tare. Este de'fapt, cea mai 
ț bună brigadă specializată 
ț în lucrări de pregătiri la , întreprinderea noastră. Ul-* '.imul record al acestei 
ț brigăzi : săparea unei ga- 
4 : leri.i de cap' de pe drizon- 
J tul 350, cu un ritm de 150 
ț ml pe lună în loc de 80 
l ml cît era planificat".’ Am aflat, aeeșt fapt dc 
1 hărnicie într-un moment 
4 deosebit de semnificativ. / In fața puțului din incin- 
1 ta minei Livezeni se aflau 
i ing. Petru Her, directorul 

; J . "jntronrindomî "Plic-
Y țrv, _ 
ț de partid,
V l 1

.întreprinderii, Petru Pușcaș, secretarul comitetului , numeroși oameni ai muncii care așteptau ieșirea din ultimul șut, înainte de pensionare, a minerului șef de briga- I dă Gheorghe Lițcan, Cînd au apărut sărbătoriții am văzut lacrimi de emoție la multi dintre bărbații care ieșiseră din mină și

se aflau la festivitate. S-a intonat „La mulți ani". Cîțiva pionieri au înmînat sărbătoritului buchete de flori și au recitat poezii emoționante...Printre cei copleșiți de momentul de despărțire se afla și Gabriel Tontea, secretarul organizației de partid a sectorului III,
însemnări de reporter

ner. Iar a doua oară fi- ■ indcă îi este tată-socru...In prezent, brigada lucrează la executarea unui suitor de pregătire, de a cărui viteză de înaintare depinde punerea în funcțiune a abatajelor dotate cu susțineri mecanizate din stratul 3, panourile I și II. Ștafeta meseriei es-
ȘTAFETA hărniciei

MINEREȘTI
lllllllliailllDIIIIltlIIHHIIHIIIIIIIIIIIHIIIHIBIcare ne-a spus : „Am învățat meseria de miner de la Gheorghe Lițcan, alături de Iulian Jonescu, Arpad Vass, Petru Iorda- che,., Mihai Asztalos, Viorel Bejan, Costică Iuganu, care în prezent formează nucleul de bază al brigăzii. Gu mai bine de zece ani în urmă, tânărul miner Costică Iuganu, făcea - minerit ai Iui Gheorghe primii pași în meserie. Astăzi el ia locul șefului de brigadă Gheorghe Lițcan, care se poate spune, i-a fost de două ori tată, O dată fiindcă i-a călăuzit pașii pe calea perfecționării în meseria de mi-

te pe mîini sigure. Oamenii din brigadă își manifestă nu numai prin vorbe, ci și prin fapte, hoțărîrea de a se menține pe locul de frunte — cea mai bună brigadă de pregătiri din întreprindere.. Din noianul de fapte de muncă demne de laUdă din cei peste 30 de ani deLițcan este greu de ales cel mai semnificativ fapt. Cert este că, de. la-venirea lui de la l.M. Uricani la l.M. Livezeni, atunci cînd s-a pus în funcțiune această nouă mină, Gheorghe Lițcan s-a menținut

mereu în frunte. Deși a dobîndit meseria de maistru, a preferat să lucreze ca șef de brigadă „pentru a-mi pune măi bine în valoare cunoștințele în condițiile mecanizării lucrărilor miniere. Dar printre cele mai emoționante clipe din întreaga mea activitate, ni s-a destăinuit Gheorghe Lițcan, îmi ră- mîne întipărit pentru totdeauna în inimă momentul de neuitat cînd am avut cinstea de a fi pre
zent, printre alți doi ortaci, la conferirea titlului de Miner de Onoare iubitului și multstimatului nostru conducător, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului".De acum, Gheorghe Lițcan rămîne alături de ortacii săi doar cu Vorba. Se știe, doar cît cîntărește în aspra și bărbăteasca meserie de miner, uneori, un sfat al unui om care are o experiență profesională de o viață... Dar printre marile lui satisfacții se află și aceea că ștafeta meseriei se află în mâinile altui bărbat care, prin faptele sale, se dovedește la fel de harnic, la înălțimea titlului de cinste de bărbat care onorează titlul de miner.

Brigada științifică „Magazin", 
la Petroșani• „Scopul întregii activități a societății este omul, transformarea lui complexă, permanentă", spunea vineri, lâ Casa de cultură a sindicatelor, în cadrul întâlnirii cu oamenii muncii din reședința de municipiu, Dorel Dorian, redactor al revistei „Magazin", conducătorul brigăzii științifice care participă în aceste zile la manifestările culturale dedicate sărbătoririi a 20 de ani de existență a Casei de cultură.Am asistat, vineri seara, la o deosebit de interesantă dezbatere care a evidențiat, în primul rînd interferența disciplinelor, faptul că umanitatea, universul trebuie abordate global sintetic. tAu fost reliefate în dezbatere aspecte ale modului cum acționează Revoluția științifică și tehnică în lumea contemporană, cu referiri la procesul comunicării, explozia informațională, mecanismele autoreglării organismului uman, precum și unele particularități ale Văii Jiului, ale vieții minerilor.

Au participat prof. univ. dr. doc. Petru Teodorescu 
de la Universitatea din București, dr. doc. Marcel Uluitu de la Institutul de fiziologie normală și patologică „I. Danielopolu" din București, filosoful Emil Moroianu, șef de secție la Editura Academiei, publicistul V.A. Hoaja, poet și istoric, scriitorul Dorel Dorian, redactor la revista „Magazin", membru al Comisiei centrale de răspîn- dire a cunoștințelor știin-- țifice. ■ '"Ieri, brigada științifică „Magazin" a fost prezentă la l.M. Petrila, U.E. Paro- șeni și l.M. Paroșeni, unde s-a întîlnit cu oameni ai muncii, purtînd ample dezbateri pe teme științifice, cu caracter interdisciplinar. Fiecare dintre cei prezenți la dezbateri au avut prilejul de a cunoaște pe larg preocupările actuale ale științei românești vizînd ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație.

II. DOBROGEANUDeterminantele tehnicii
(Urmare din pag I)jțeri în brigada lui Florea. participării celorlalți la montarea sa. In plan, tehnic mai poate fi invocat avantajul tavanului de rezistență. tehnologie proprie Văii Jiului, care tinde să se generalizeze în sector. Siguranța crescută a exploatării, productivitățile sporite au creat astfel condiții ca, într-un frontal cu susținere individuală, ortacii lui Iosif Prisecan Să . se angajeze să înainteze, in această lună, 35 pregătirile, prin lui II ie Șteț, Niță și .Ludovic prins ritmul succeselor. Mai dificila c munca în abata- ■ jele Iui Vasile Burlec șiConstantin Broască, în ultimul s-au scos două felii într-o fostă zonă de foc.— Asigurarea frontului de lucru, ne lămurește sing. Teodor Tomuș, secretarul comitetului de partid pe sector, s-a conjugat fericit

ml. La fel, formațiile Constantin Achim au

i .In urmă cu două zile la redacție a venit Elena Bălan (încadrată la căminul de nefamiliști al minei DÎIja), însoțită de copilul Candea Viorel, care a fost trimis de mama lui să-și. caute tatăl.Este un copil de 13 ani, elev in clasa a Vll-a la Școala generală nr. 2 din -Agnita, doar că mai speriat de locurile noi unde-a venit, de oamenii- pe care nu i-a mai văzut nicicînd, de situația în care I-a împins mama lui, Micșunica (locuiește în str. Piața RSR nr. 4 în Agnita și lucrează la Fabrica de încălțăminte

cu preocuparea pentru dis- modalități și rezerve inter- ciplinarea colectivului. Un ne, care să pună. în valoare exemplu elocvent — față întreaga capacitate de inunde iulie, nemotivatele s-au redus cu 5'0 la sută. Există- un autentic spirit de echipă de la nivelul conducerii pînă la fiecare brigadă. Organizațiile de partid pe schimburi desfășoară o permanentă activitate pentru întronarea unui climat de

că a sectorului.— Vedeți, concluzionează șeful de sector, pînă s-a impus mecanizarea a trebuit să treacă vreme, să ne convingem „pe viu" de avantajele ei. Stăpânirea meseriei de miner-tehnici- an a generat ambiții noi, disciplină, aș aminti în a- nutrind sentimentul de au- cest sens contribuția mai' ștrilor ' _țutui. birlal. Clement ai organizațiilor de sau minerii Mihai 1
Adrian GheorgheLi viu tddepășire. La un moment dat Florea și ortacii săi considerau 40 ml, ca cifră

Viorel STRĂUT

Tînara tricotoare Iu- 
dith Szabo lucrează de 
3 ani la I.T. Petroșani, 
timp în care, prin lu
crări de calitate, a cîș- 
tigat* aprecierea colecti
vului.

Ăl. TĂTAR

Bu-Bostan, limită de avansare lunară Crăciun, secretari■ bază Podaru,Constantin Cazacu și alții.Abatajul, fiecare loc de . ,muncă au devenit o școală tivului. Saltul tehnic a de-a educației, acolo se dezbat problemele cheie ale producției, astfel se manifestă înalta responsabilitate muncitorească.Interlocutorii noștri, că și ceilalți membri ai colectivului, sînt conștienți de ioc jn întrecerea socialistă faptul că mai există multe pe mină.

cu complexul. Acum ne întrebăm cît va rezista re- . cordul de 45 mi. Așa gîn- desc și ortacii Iui Prisecan și ceilalți membri ai colec-terminat deci mutații structurale în conștiința oamenilor, mai ales că se bucură de rezultatele muncii lor, nu numai în ce privește retribuțiile suplimentare ci și pentru mîndria de ă fi un sector situat pe primul
copil își caută tată!pil își caută tatăl, adică pe cel care nu s-a interesat de 9 (nouă) ani de fiul lui. Pînă cînd se vor regăsi — părinții mei eu ''moment despre care vom mai scrie trebuie să. știe că băiatul învață bine, are note de la 7 în sus, că a fost învoit o săptămînă de la școală și că nu a plecat dc bună voie, ci l-a trimis (este un fel delicat de primare) mama.Dar un om nu este ac — care tot se mai sește și într-un car cu —, deci Candea Alexandru va fi identificat și întrebat de ce și-a neglijat ■timp de atâția ani.

și pielărie din localitate).— Tatăl meu se numește Candea Alexandru și muncește la mină. Cînd s-au despărțit aveam 4 ani și am plecat de cu 50 la aici din Valea Jiului, mama. Acum mi-a dat lei și mi-a spus șă vin tata la Petroșani. <Acum, pînă cînd se limpezește situația, copilul locuiește în Petrila, împreună eu familia Elena Bălan (blocul 21, apt. 53, cartierul 8 Martie), o femeie cu suflet generos, ea însăși mamă, devotată trup și suflet acestui copil.Iată, așadar, cum un co-

ex-un gă- fînfiul

Amplă mobilizare pentru sporirea producției
Urmare din pag. I)

ȚA. Un grup de 17 membri ai organizației U.T.C. d.e la Uzina de preparare a căr-
I GOSPODĂREASCA. Pes- I te 2 500 de cetățeni. și e- i lovi din Lupeni. au participat, ieri, la ample acțiuni de gospodărire a localității.' Ei au săpat și taluzat peluze în zona centrală a- orașului, au executat plantări de gard viu, au completat* peluzele și zonele verzi cu diferite specii de arbori și arbuști ornamentali, au curățat trotuare

și rigole, în cartierele Bărbat eni, Tudor Vladimires- cu, Parîngul. (I..D.)CALIFICARE. In perioa- bunelui^CoroeștL au plecat, da care a trecut din acest p—- -’-t man,~ cursurile proprii de calificare din cadrul Antreprizei construcții montaje Petroșani au fost absolvite de 190 de oameni ai muncii. Prin aceste cursuri se asigură posibilitatea de calificare și policalificare de serviciu pentru meseriile de zidar, dulgher, montor, zugrav, mozaicar, instalator, electrician. fierar betonist. (V.S.)SCHIMB DE EXPERIEN-

prin intermediul B.T.T.-u- lui, la un schimb de experiență cu tineri de la I.M.U.M. Baia Mare. Ei vor avea un util și interesant dialog cu colegii lor constructori de utilaj, minier.VREMEA. Meteorologul 
. . A. Voicules-cu, de la stația meteorologică Petroșani ne informează că pentru acest sfîr- șit de săptămînă vremea se menține favorabilă drume

a elimina din capul eventualele justifi-pentru locului cări ale celorlalte întreprinderi miniere, care nu de abatajele complexele me- " puține ori pun nerealizările canizate. Producția- extrasă înregistrate pe seama condițiilor de zăcămînt, a inadaptabilității tehnologiilor de lucru la condițiile specifice fiecărui cîmp minier. Or, situația prezentată anterior demonstrează că nu condițiile de zăcămînt sînt principalul vinovat, ci trebuie să o spunem deschis,

condiții geotectonice favorabile . folosește îiT toatepeste plan se ridică la a- proape 19 000 de tone în această lună. La mina Lo- nea, unde condițiile de zăcămînt sînt vitrege, o tectonică accentuată, s-a adoptat tehnologia de lucru cu tavan de rezistență, tehnologie' cu care se extrage mai bine de jumătate din fără nici o reținere, că un producția minei. Plusul re- stil de muncă, dinamic și eficient, o preocupare mai susținută pentru îmbunătățirea organizării activității, în general, și mai ales la fronturile de lucru productive, o folosire intensivă a
producția minei. Plusul realizat la zi, în noiembrie ;575 tone. La mina Lupeni, cu condiții de zăcămînt card variază de la un bloc la altul, sînt folosite tehnologiile de lucru adecvate con- . .. , ________ ___dițiilor specifice: comple- utilajelor din dotare ar xe mecanizate, abataje cu schimba cU totul situația susținere individuală și tăierea cărbunelui prin împușcare sau cu combina, abataje cu front scurt și tavan de rezistență sau a- bataje cameră. Producția extrasă suplimentar — 2 675 tone de cărbune. Iar la ultima întreprindere cu sarcinile de plan depășite pe luna noiembrie —- - Cîmpu tru că gerurile și zăpadalui Neag — cărbunele este le așteptăm din zi în zi —extras din carieră. Plusul: se Simte nevoia unei inter-5 093 de tone. venții energice din parteaAm insistat asupra aces- conducerilor colective aletui aspect pentru a evita, unităților respective, o mai

producției la unitățile care nu și-au îndeplinit încă sarcinile de plan. La toate acestea mai adăugăm, ca o necesitate stringentă — întărirea disciplinei în muncă și a disciplinei tehnologice.Acum, la sfîrșit de . an, mai mult ca oricînd — pcn-

puternică implicare a organizațiilor de sindicat și tineret în mobilizarea oamenilor muncii la acțiuni eficiente care să conducă la sporirea producției de cărbune extras. Organele și organizațiile de partid au datoria de a-și intensifica preocupările pentru coordonarea, îndrumarea și controlul activității economicei '.In perioada care a mai rămas pînă la încheierea primului an al cincinalului 1986 — 1990, fiecare colectiv minier trebuie să valorifice integral, la un nivel calitativ superior toate rezervele și resursele interne. Pentru aceasta însă este necesară unirea tuturor forțelor, coroborarea acțiunilor întreprinse de colectivele de conducere, organizațiile de sindicat și tineret sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid.Patria, economia noastră socialistă au nevoie de tot mai. mult cărbune, și mai ales de cărbune din Valea Jiului, pe care trebuie să-l asigurăm ritmic, în cantități cît mai mari, de calitate, în lumina exigențelor formulate la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.țiilor montane. Ieri, tem- asemenea exemplare au cu- peratura maximă a aerului noscut iscusința vînătorilor, era de 10 grade în Petroșani și de 2 grade în Paring. Cerul a fost senin și se va menține la fel și astăzi. Dimineața și seara, în depresiuni se va produce ceață și vor fi condiții care favorizează, căderea brumei. (V.S.)VINÂTOREASCA. La ora r?> beteală, steluțe - la care citiți aceste rînduri, mai bine de 150 de vînă- tori se află- în căutarea mistreților, î de vînare a rîmătorilor sălbatici. Deja 6

■ din cadrul filialei de pro-■ fii din reședința munici- . piului.VITRINE. Deși, mai este o lună și jumătate pînă la Revelion, vitrinele magazinelor I.C.S.M.I. primesc, deja, rînd pe rînd, „haipa" festivă. Beculețe multicolo- — semn că Luna ■ cadourilor șe a- proprîe cu repeziciune.ÎNTRERUPĂTOARE. Rein cadrul acțiunii amintim celor interesați — " „ăl- și, în primul rînd, asocia-splendide ții lor de locatari — că ar

ți util să se reia o valo- ț roasă inițiativă : montarea [ automatelor de întrerupe- | re a iluminatului pe scă- | rile blocurilor. Nu mai este cazul să insistăm asupra eponomiei de energie electrică făcută în acest fel — insistăm doar asupra necesității revenirii, cît mai rapid, asupra acestei acțiuni.
Rubrică realizată de

C.T. DIACONU

■y



DUMINICA, 16 NOIEMBRIE 1986 Steagul roșuPagini nepieritoare înscrise în cartea de aur a patriei (III) Held o duminica ia atta
Agricultori și crescători de animale mai întîi, așa cum aflăm de la Strabon, Ptolemeu, Criton, Arrian din Nicomedia erau obișnu- iți cu războiul, cu lupta pentru că aceasta va fi una din condițiile supraviețuirii într-o lume ostilă, „părintele istoriei", grecul Herodot (sec. V î.e.n.) în „Istoriile" sale spunînd despre daci că sînt „cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci" și tot de Ia el aflăm că „geții... cred că sînt nemuritori/.../. Ei cred că nu mor, ci că cel ce-și dă sfîr- șitul se. duce la zeul Za- molxis ; unii dintre dînșii cred că acesta este Gebe- leisis", fapt ce-i va face cutezători în luptă și netemători de moarte. Se poate aprecia, experiența istorică confirmă, că virtuțile militare și faptele de armă ale geto-dacilor au fost atît de vestite încît în antichitate s-a socotit că istoria eroică a geto-dacilor a zămislit și impus zeul războiului în mitologia epocii.Făcînd războaie, dar nu de dragul războiului, daco- geții organizați deja la sfîr- șitul secolului al VI-Iea în uniuni de triburi se vor distinge prin caracterul defensiv al confruntărilor lor militare, car racteristică ce va domina întreaga lor existență' și pe care o vor transmite ca pe o moștenire morală nepieritoare, poporului român.Daco-geții' apar pentru prima dată în izvoarele scrise ale antichității acum 2500 de ani în condițiile implicării lor în conflictul declanșat în anul 514 î.e.n. între Imperiul persan și scițt. Darius, regele perșilor va încerca acum să-și întindă stăpînirea și asupra bazinului Mării Negre după ce ajunsese să domine Marea Egee și pretextînd

Cititorii fotografiază

Răbojul anilor.
Foto : Iosif HORVATH

Disco T OP S. R.
, MUZICĂ ROMĂNEAS- ș CA : 1. Cîntec pentru prie- Î teni — COMPACT ; 2.I Sînt singur pe drum .— ■ HOLOGRAF ; 3. Semnăm ! tu — ROȘU ȘI NEGRU ; ț 4. Să regăsim copilăria — I KRIPTON ; 5. Logica tim- i pului — PRO MUSICA.i MUZICĂ STRĂINA : I 1. Hearsbreak Hotel —

TIMBRU RARISIMUnul din cele două timbre existente încă din seria „One cent blue Zgrill" 
a fost vândut pentru suma de 418 000 dolari, record pentru o marcă poștală. a- mericană. Celălalt exemplar, emis în 1867, se află în colecția Miller, la Biblioteca publică a New York- ului.

ERUPȚIE VULCANICADin diferite cratere deschise între cotele 2 900 și 

ofensele trecute ale sciți- lor se va pune în fruntea unei armate pe care Herodot o apreciază la 700 000 de oameni și 600 de corăbii, Tot Herodot ne mai spune că „înainte de a sosi la Istru, primul popor pe care-1 supuse Darius au fost geții... iar geții hotărîndu-se la o împotrivire Îndărătnică, fură supuși îndată cu toate că sînt cei mai viteji și mai drepți dintre traci...". Remarcabilă este această aprigă încercare de a-și a- păra pămîntul în fața unei
2500 de ani de luptă 
a poporului pentru 

libertate și neatîrnarearmate uriașe, chiar dacă poate Herodot exagerează, în timpul cînd ceilalți traci și cei din Histria se vor preda învingătorului fără luptă. Dar așa cum se. va întîmpla de-a lungul milenarei noastre existențe pe aceste locuri, daco-geții vor. rămîne stăpîni aici după plecarea armatelor persane, iar T u c i d i d e, autorul „Războiului pe- loponesiac" ne vorbește în secolul al V-lea despre geții din nord-estul Peninsulei Balcanice pînă la Dunăre și la Pontul Eu- xin spunînd despre ei că „geții și celelalte popoare din aceste ținuturi sînt vecini cu sciții, au .aceleași arme și aceleași obiceiuri, toți trag cu arcul de pc cai".In a doua jumătate a secolului al IV-leaî.e.n., d a c i i, revin din nou în izvoarele antice, opunîndu-se acum noii forțe politice și militare pe care o reprezenta regatul macedonean în încercarea lor de a-și conserva unitatea teritorială și

C.C. CATCH ; 2. Don't Cry — KEN LASZLO ; 3. Venus — BANANARAMA ; 4. Only You — DIETER BOHLEN ; 5. Red For Love — GRANT MILLER.Prezentă nu demult la Petroșani, formația clujeană „Compact" menține ridicată cota grupului lui Paul Csucsi, aflat de trei
Ieșite din comun2 500 metri, Etna erupe de zece zile lavă care se revarsă în zona deșerticâ numită Valle del . Bove.

SEXTUPLEȚISusan Coleman, în vîrstă de 32 de ani, a născut șase gemeni, 'într-o maternitate londoneză. Atît mama,. care mai are o fiică de trei 

etnică într-o perioadă în care organizarea economică, soeial-politică și militară se afirmă riguros pe fondul unei civilizații care se detașează ca fizionomie în raport cu populațiile înconjurătoare. Geto-dacii din zona cuprinsă între Carpa- ții Meridionali și Dunăre, precum și la Nord de Dunărea Maritimă se vor. opune între 339 î.e.n. și 292 î.e.n. tuturor încercărilor macedonene de a-i cuceri. In 339 aflăm de la Pompe- ius Trogus despre un rege al „histrienilor (Histriano- rum rex) al cărui nume nu este consemnat și care' se va opune cu succes în zona dintre Dunăre și mare înaintării conducătorului scit Ateas și care oprit va cere sprijinul regelui macedonean Filip al II-lea cel care își instituie hegemonia asupra Greciei și după moartea căruia, survenită în 336 î.e.n., fiul său Alexandru Macedon va încerca să realizeze un mare imperiu prin cucerirea vechiului rival al grecilor, Imperiul persan.
(Va urma)

Prof. Mircea BARON„Acolo jos...“. O chemare cu tentații irezistibile pentru speologi spre lumea fantasticelor plăsmuiri minerale făurite de -natură în peșteră, spre lumea singurătății absolute, a întunericului veșnic. Dar „acolo jos..." se află o lume cu rigori de duritatea pietrei ; o lume în care totul trebuie calculat exact — cu precizia milimetrului și secundei, în care totul trebuie făcut cu siguranță și stă- pînire desăvîr.șite. Greșelile nu pot fi admise !O slăbiciune, cît de mică; poate costa eșecul unei întregi acțiuni exploratorii minuțios plănuite, accidente imprevizibile. Iar toate aceste adevăruri le sînt a- tît de bine cunoscute coechipierilor — Ion și Nicu Mihuț, Alexandru Bitzok, Zoltan Molnăr, Zoltan Kris- tof, Radu Baboș, Gheorghe Chiru, Ioan Ilinescu, Ioan Rotariu și Pavel Cordea — speologi aparținînd clubului de profil „Piatra Roșie". Poate și de aceea, e- chipa acestor încercați speologi a realizat veritabile recorduri de cercetare în ultimele două campanii de explorare, din acest an, întreprinse în subteranele Avenului din Ponorul Ră- chițeaua. Cele 90 de ore petrecute efectiv în abisul grotelor, cei 1491 m de peșteră, cu o denivelare de — 282 m, cercetată și to- pografiată, constituie un rezultat ce nu stă la înde- mîna oricăror speologi. Dar și satisfacțiile au fost pe măsură, speologii echipei întîlnind în cale priveliști unice prin măreția lor co-
(42)săptămînt pe locul I. Apariție televizată, în urmă cu o săptămînă cu noua ei piesă, „Hearsbreak Ho- I tel", solista C.C.'Catch (pe I numele adevărat Caro' Ș Muller), colaborarea gru- i pului Modern Talking, in- l tră direct tot pe locul 1 J în topul nostru.

DISC-JOCKEY [ani, cît și sextuplețîi, . se simt bine.
INIMA ARTIFICIALĂO inimă artificială a fost implantată unei femei în vîrstă de 28 de ani, la spitalul Abott Northwestern din Minneapolis, (statul Minnesota). Nicole Chrișt- offersen este cea de-a patra pacientă americană care a fost supusă unei astfel de operații.

Cum s-a născut lumina din adincuri (VIII)Al doilea component pe- trografic, cu rol important în alcătuirea stratelor de cărbune din Valea Jiului, este olăritul. Spre deosebire de vitrit, acesta con- ștă dintr-o masă de bază vitrinitică, lipsită de urme ale structurii lemnoase; și din numeroase substanțe bituminoase reprezentate prin cuticule, rășini, spori de ciupercă, etc.Cuticulele reprezintă pătura exterioară a epidermei frunzelor, ramurilor verzi și fructelor, care se păstrează în cărbune "datorită unui conținut în substanțe ceroase și chiti- noase, Rolul cuticulelor este cel de protejare a frunzelor și ramurilor verzi și, totodată, acestea împiedică pierderea unei cantități mai mari de apă pe timp de secetă. Datorită substanțelor organice pe care le conțin, cuticulele rezistă descompunerii și de aceea ele se păstrează, în masa cărbunoasă, uneori în cantități mari.pleșltoare. T a b 1 o 11 1 surprizelor ește fascinant : un număr de 5 verticale și puțuri măsu- rînd între 7 și 70 m; o uriașă și monumentală sală subterană (17x25x61 m) ale cărei proporții adevărate se pierd undeva' în în

tunericul etern, iar pe vatra giganticei deschizături enorme blocuri de calcar de 10x15x15 m stau mărturie despre frământările tectonice care le-au dislocat din masiv. Toate acestea, completate de pîrîiașe cristaline, torente năvalnice și cascade zgomotoase generează în rândul speologilor sentimente greu . de stăpînit uneori •— de la uimire, la fascinație, la teamă și respect. Dar mai pre- 
Un turn Eiffel al... 

spațiului ?In cadrul manifestărilor consacrate centenarului Turnului Eiffel, care se vor extinde pe întreaga perioadă 1986 — 1989, a fost lansat un concurs internațional de idei pentru „desemnarea succesorului lui Gustave Eiffel". Inițiatorii acestui concurs : noua societate de exploatare a Turnului Eiffel (SNTE) împreună cu. consilierii tehnici de la Centrul de studii spațiale (CNES).. De ce spațiale ? Intrucît se. are in vedere crearea unui obiect la fel de îndrăzneț și de spectaculos pentru epoca noastră cum a fost Turnul Eiffel la vremea respectivă, dar care va putea fi lansat și în spațiu.Inițierea acestui concurs corespunde unei date aniversare. In 1886, proiectul lui Gustave Eiffel era ales dintre cele 107 studii menite să incunUneze Expo- • • ziția universală de la Paris, din 1889. ! „Turnul Eiffel al spațiului" va fi un obiect vizibil permanent cu ochiul liber de pe pămînt, putînd emite sau transmite mesaje ce vor constitui Urt simbol al' comunicării universale, fără a avea vreo funcție cu caracter comercial sau militar. Un juriu alcătuit din personalități aparținînd comunității oamenilor de știință specialiști ■în probleme spațiale și comunității artistice a fost . cphstituit în vederea selecționări celor maj bune pro-: lecțe de lucrări pe tema dată. In sfîrșiț, desemnarea laureatului acestui concurs sui-generis intră în competența SNTE.

In suprafețe lustruite, e- xecutate perpendicular pc stratificația . cărbunelui, cuticulele apar sub forma unor benzi subțiri, mult alungite, a căror parte-ex- terioară este complet netedă, în timp ce: partea interioară este dințată, a-a.
Serial științific

vînd deseori aspectul unor dinți de fierăstrău. Unele cuticule. așa cum sînt cele din claritul huilei de la Lupeni păstrează întreg țesutul interior al frunzei (mesophylul). Acest țesut vitrificat, deseori, este Im- pregnant cu granule fine de pirită.Unele cuticule apar cu pereții foarte subțiri, altele, din contră, au pereții destul de mult îngroșați. Grosimea pereților cuticulelor depinde de vîrstă frunzei sau stă în strânsă sus de toate este ațâțată curiozitatea, voința, dorința, ambiția ardentă de a continua „asaltul necunoscutului" . în. labirintul grotelor, de a merge înainte.Avenul din Ponorul Ră- chițeauâ își ascunde încă mare parte din tezaurul
Avenul din

Ponorul Rechițeaua 

(Munții Sebeș) 

„Asaltul 
necunoscutului"

frumuseților sale inegalabile. Fantasticele priveliști, ale sălilor subterane, nenumăratele stalactite și stalagmite, străfulgerările cristalelor și culorile inimaginabile ce roiesc pretutindeni pe pereții de stîncă in bătaia fascicolului de lumină al lămpii —- sînt pentru speologi .o irezistibilă invitație, un îndemn la acțiune. Sub impulsul unui asemenea îndemn, ce proiecte ău speologii de’ la 

legătură cu condițiile de viat Y ale plantelor. Seceta prelungită și răcirea vremii pe perioade îndelungate de timp influențează mult grosimea cuticulei vegetale.Sporii de ciupercă (scle- roții) apar în masa olăritului atît izolați cît și sub formă de colonii. Dintre aceștia, frecvent se întîl- nesc coloniile de „teleuto- spori" și cele de „Sclerotites. multicellulatus". De regulă, sporii de ciupercă se înșiruie de-a lungul stratificației cărbunelui, a- ceasta indicând orizontul în care s-au format și condițiile climatice care le-au fost favorabile. Prezența scleroților demonstrează că Ciupercile au jucat un rol foarte important în procesul de carbonificâre al substanței vegetale, din care a luat n aștere cărbu- nele din Valea Jiului.
(Va urma)

Conf. dr. ing.
Nicolae UNGUREANU„Piatra Roșie ?“ Răspunsul conducătorului acestui club și coordonatorul echipei de speologi, tovarășul Romulus Vențel, anunță acțiuni exploratorii de intensitate crescândă : „In campaniile viitoare de explorare în Avenul din Ponorul Răchi- țeaua intenționăm escalade temerare în hornuri largi și cascade împietrite, urmărim extinderea' cercetărilor în adîncul grotelor. Pentru o mai mare eficiență vom organiza o tabări^. subterană de 5—8. zile, perioadă în care o echipă compusă din 4-5 speologi vor cantona efectiv într-un bivuac instalat la o adâncime de —250 m. Pc agenda echipei : cercetători exploratorii, topografierea tuturor galeriilor laterale, fotografierea și excaladarea unor hornuri de pește 50—60 m pentru a pătrunde în etajele subfosile și fosile ale sistemului carstic. Dorim 
ea pe viitoarele file din istoria descoperirilor ’ speologice în Avenul din Ponorul Răchițeaua. să înscriem împliniri cît mai mari, cit mai bogate în frumuseți carstice care merită a fi puse de om în valoare".La confesiunile speologu- lui, un singur amănunt .mai avem de adăugat : SUCCES!

I. BĂLAN
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memento
Schimb de mesaje 

tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau

între

BISSAU 15 (Agerpres),— Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general, al Partidului Comunist Român, președintele Republicii . Socialiste România, au fost transmise președintelui Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, Joao Bernardo Vieira, calde felicitări pentru realegerea în funcția de secretar general al Partidului African al Independenței, împreună cu urările de sănătate și ■fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul din Guineea- Bissau.Mulțumind, Joao Bernardo Vieira a rugat

ASASINAT. Președintele Partidului Poporului din. Filioine (Partido Ng Bayan), formațiune politică de stînga recent creată și lider al federației sindicale Kilusang Mayo Uno, Rolando Olaiia, a fost asasinat în apropiere de Manila de persoane neidentificate — informează agențiile internaționale de presă. .

se transmită tovarășului. Nicolae Ceaușescu un cald salut prietenesc, și cele mai sincere urări de sănătate si putere de muncă, iar poporului român succese tot mai mari în edificarea societății.; socialiste multilateral dezvoltate.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către președintele Joao Bernardo Vieira a . tovarășului Ion Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Colegiului Central de partid, care a reprezentat Partidul Comunist Român la cel de-al IV-lea Congres al pAlGC.
■ .■ tLa- Bissau au luat sfîrșit lucrările celui de-al IV-lea Congres al PAIGC. Joao Bernardo Vieira a fost reales în funcția de secretar general al partidului. Au fost aleși membrii Comitetului Central și ai Biroului Politic și ,s-au adoptat rezoluții privind activitatea viitoare a partidului.

■ Poziția țării noastre prezentată în intervenția 
reprezentantului român.VIENA 15 (Agerpres). — deră că în actualele îm-In cadrul reuniunii . gene- prejurări se impune înfăp- ral-eUropene, la Viena con- tuirea pe plan 'intârnățior tinuă dezbaterile cu privi- nai a unui program contre la modul de îndeplini- plex de dezarmare care să cuprindă pe lîngă dezarmarea nucleară Și măsuri de reducere radicală a armamentelor convenționale, precum și alte măsuri de dezarmare. Un a- semenea program ar trebui să includă eliminarea completă a armelor nucle-

re: g prevederilor înscrise în Actul final de la Helsinki și în documentul de la Madrid, precum și la orientările de viitor ale procesului de edificare a securității europene.In cadrul dezbaterilor, delegația română a pre-'..zentat pe larg poziția ță- are pînă la sfîrșitul acestui rit noastre privind obiecti- . secol. Țara noastră se vele ce stau în fața actu- pronunță pentru o redu- alului forum de la Viena, cere a armelor convențio-care este menit, să contri- P^le, efectivelor și chelțu-buie la intensificarea e- forturilor tuturor statelor participante pentru întă-. „ • „ . ■ .rirea securității, pentru aceasta direcție,dezarmare, pentru dezvoltarea amplă a colaborării pe multiple planuri. România, președintele Nicolae . .Ceaușescu — a arătat în Tratatul de la Varșovia in intervenția sa reprezentan- Apelul de la Budapesta din tul țării noastre —- consi- iunie 1986.

ielilor militare cu cel 50 la sută pînă în 2000 și, ca un primtru transpunerea în a măsurilor propuse statele participante
puțin anul pas pen- fapt de la

încheierea celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Popular Revoluționar LaoțianVIENTIANE 15 (Agerpres). — La Vientiane au luat sfîrșit lucrările Congresului al IV-lea al Partidului Popular Revoluționar _ Laoțian.In cadrul primei plen ri

re a Comitetului Central nou ales de congres, în funcția de secretar general al C.C. al P.P.R.L. a fost reales Kaysohe Phom- vihane, relatează agenția TASS.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Spartacus, I-Il; 
Unirea: Noi, cei din linia întîi, I-II; Parîngul; Căutătorii de aur, I-II. ._ PETRILA: Jandarmul și extraterestrii.

LONEA: Vînătorul de căprioare. ■VULCAN —- Luceafă
rul: Căpitanul Florian, I-II.LUPENI — Cultural: Sfîrșltul nopții. ...URICANI: O lumină la. etajul X.

17 NOIEMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Furtună în Pacific; Unirea: Alice; Pa- 
rîngul: Căpitanul Flori
an, I-II.PETRILA: Jandarmul și extratereștrii.LONEA: Lucia, spaimaVULCAN — Luceafă
rul: Pirații din Pacific.LUPENI — Cultural: Furtuna.URICANI: Berlin Kaputt.

N.R. Eventualele dificări intervenite programarea filmelor par țin întreprinderii nematografice Județene Hunedoara.
TV.

16 NOIEMBRIE 11,30 Telex.11,35 Lumea copii lor (parțial color).— Telefilmoteca deghiozdan (color). . 
„Gemenii în va
canță".12.40 Din cununa cîntecului. românesc, (color).13,00 Album duminical, (parțial color). >•14,45 Războiul t- substantiv neutru. Reportaj (color).19,00 Telejurnal.19.20 Țara mea azi (color)19.4020.2021,50
Județul Călărași. Cîntarea României. Film artistic.

Misiunea specială.Telejurnal. ? - ■ '
17 NOIEMBRIETelejurnal.20,0020,20 Orizont tehnico-ștî- ințific (color).20,35 Tezaur folcloric,i (color).20,50 Roman foileton: . 

„Calvarul".21,50. Telejurnal.
întreprinderea minieră Vulcan

EXPERIENȚA NUCLEARA. In pofida apelurilor opiniei publice americane și internaționale și în totală contradicție cu recenta rezoluție â Comitetului pentru probleme politice și de securitate al Adunării1 Generale a ONU cu privire la încetarea și interzicerea experiențelor cu arma atomică, la 14 noiembrie SUA au efectuat o nouă experiență nucleară subterană la poligonul din Nevada. Un purtător de cuvînt american a precizat că explozia a a- vut o putere cuprinsă între 20 și 150 kilotone TNT.

Calendar săptămînal
17—23 NOIEMBRIE 1986

JOI, 20 NOIEMBRIE 1986•— Vizita în China a vicepreședintelui Consiliului de miniștri al R.P. Polono, Manfred Gorywoda.
VINERI, 21 NOIEMBRIE 1986— Congresul extraordinar al Partidului Liber-Democrat din R.F. Germania. (Mainz; 21—22).— Vizita în China a ministrului de externe al Thailandei, Siddhi Savetsila (21—25).— Festivalul cultural al țărilor mediteraneene (Salonic; 21—30).
SIMBATA, 22 NOIEMBRIE 1986— Reuniunea conducătorilor din unele state africane din „Prima linie" (Zain).— Vizita unei delegații guvernamentale chineze, condusă de Zang Jinfu, consilier de stat, în Republica Centrafri- cană, Zair și Camerun.
DUMINICA, 23 NOIEMBRIE 1986— Alegeri legislative anticipateiji Austria.

încadrează direct sau prin transfer
— cinci maiștri minieri subteran.

Condiții de studii, școala tehnică de 
maiștri.

Informații suplimentare se primesc zilnic 
la serviciul personal . învățămînt - social, te
lefon 70740, interior 138.

LUNI. 17 NOIEMBRIE 1986-— Vizita în Italia a secretarului federal pentru afacerile externe . al RSFl, Raif Dizdarevici.— Intîlnirea de două zile a miniștrilor a- griculturii1 din țările membre ale CEE (Bruxelles).— Reuniunea miniștrilor de finanțe . din țările CEE (Bruxelles).—. Sesiunea Sovietului Suprem al URSS. ■— Forumul studențesc mondial „Invăță- mîntu! și societatea" (Praga; 17—20).
Marți, îs noiembrie 1986— Reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre ale Pactului ANDIN (Columbia, Bolivia, Ecuador, Peru și Venezuela). (Lima).
MIERCURI, 19 NOIEMBRIE 1986— Vizită la Moscova a primului ministru al Olandei, Rutul Lubbers, împreună cu ministrul de externe Haris van den Broek (19—20).

Sucursala I.C.R.A. Petroșani
INCADREAZA URGENT

- fochist
pentru centrala termică de joasă presiune 

încadrarea și retribuirea se fac conform
Legii nr. 57/1974.

Carențele sistemului francez de învăfămînt 
s-au soldat cu opt milioane de analfabet!In Franța există opt milioane de neștiutori decarte; constatare incredibilă într-o țară care abeneficiat timp de . peste 100 de ani de un sistem educativ de reputație internațională. Și totuși, școala se află pe banca acuzaților. Pentru. Un sfert dintre elevii care ajung în clasa a Vl-a, după cinci ani de învățătură și perfecționare, a citi este un adevărat calvar, a socoti este o grea încercare, iar a scrie corect este aproape imposibil. De ce ? „A- cesta este rezultatul unui sistem incoerent de învățare a citirii", răspunde directorul școlii Saint-Louis a Garches, Din primii ani de școlarizare, un elev din trei eșuează, deoarece nu a asimilat corect bazele citirii. Cei mai mulți dintre ei nu vor reuși niciodată Și. lasă înlăture lacunele inevitabil, vor ajunge un eșec.Profesorii de colegiu firmă că încă din clasa IlI-a nivelul este a- a dezas-

truos. Vocabularul este extrem de’ limitat, grama-. tica este departe de a Ii însușită.Un psihopedagog la modă în anii ’60, Jean Piaget, obișnuia'să spună: „De fiecare dată cînd îi înveți ceva pe un copil, îl lipsești
.  . ........................  unu

DIN PRESA STRĂINĂ

i

•r- I._ ■ -..._______ ,, ... , striic-iar părinții elevilor ’. turile gramaticale cored-..de ani care dăduse rezul- bularul și să învețe tatc.i , ' ' ” ", ■ 'au pierdut Încrederea în t.e ? Aceste lucruri nu se cei care avuseseră ca primă misiune să transmită cunoștințele.„In ceea ce privește învățarea citirii, instaurarea metodei globale a fost o

de șansa de a descoperi el acel ceva". Această teorie a dat naștere metodei globale de însușire a citirii, a matematicilor moderne, a cunoștințelor de istorie, geografie și . științe ale naturii, ca și autodietărilor și activităților de grup. O pedagogie nouă, care punea accentul mai mult pe comportament decît pe cunoștințe și care a fost începutul unei demobilizări generale. Profesorii au văzut prăbușindu-se o instituție veche de peste 100

inventează — declara un profesor de istorie. Memoria tinerilor nu mai este formată".Printre aberațiile învă- țămîntului de stil nou sînt amintite dispariția dictării (singurul mijloc de stăpîni- re a dificultăților limbii franceze) și faptul că ma- tematicile moderne nu consideră necesară învățarea tablei înmulțirii.; Dacă pentru a explica persistența arialfabetismu- lui într-o țară în care școala este obligai orie de peste 100 de ani trebuie Considerat că de vină este sistemul educativ, trebuie să se constate că cercurile socio-culturale . defavorabile sînt inevitabil mai afectate de acest fenomen.’ „Un copil de care nu se ocupă familia este un elev in pericol, pentru .care- școala nu poate face ni-

11 • • ■ ■ • • • • • ai iii ia. a ii a a a <i ■ a > hotărfre aberantă", afirmă institutorii vechi în meserie.Un alt „acuzat" : abandonarea învățării pe de rost. A cere să se învețe lista departamentelor, prefecturilor și subprefecturilor este discutabil, dar. ce credeți despre manualele școlare de istorie sau geografie care âu suprimat rezumatele lecțiilor ? Scopul •lor:, ca elevul să extragă .... _ _______ ____Singur esența^ cu propriile mic", explica un psiholog.In prezent, este nevoie să fie nedefinit rolul școlii.lui cuvinte. „Dar cum vreți ca ei să-și lărgească voca-
COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 

MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor sef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

Mica p uPIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mikosi Erno, eliberată de IUM Petroașni. O declar nulă. (9286)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) pe numețp Oprea Marius',
ANUNȚURI

b I i c i tateeliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9288)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Elisabcta, eliberată IUM Petroșani. O nulă. (9289)
DE FAMILIE

MatyăfȘ . de declar
COLECTIVUL Centrului militar Petroșani este 

alături de familia îndoliată a celui care a fost un 
bun coleg 

căpitan SAVU ION
Sincere condoleanțe. (9293)

SOȚIA și copiii anunță împlinirea unui an de 
la moartea fulgerătoare a celui care a fost un om 
și un dascăl adevărat '

ing. ȘTEFAN HARALAMBIE
(9292)

SE împlinește un an de cînd a trecut în nefi
ință cel care ne-a fost un bun coleg, șef lucrări 

ing. ȘTEFAN HARALAMBIE
Amintirea lui o vom păstra veșnic vie. Colecti

vul de geologi ai I.M. Petroșani. (9287)

FINII George, Nuți și Bogdan, anunță împlini
rea unui an de la încetarea din viață a celui care 
a fost .,.. ■ ,■ ’

ing. STEFAN HARALAMBIE
(9290)

PĂRINȚII și fratele, în veci nemîngîiați, amin
tesc tuturor celor care l-au cunoscut și stimat că se' 
împlinește un ari de la decesul scumpului lor 

ing. RADU ERMIN A RON
Nu-I vom uita niciodată. (9291)

Redacția ți administrația ; Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefoanec secreta
riat : 41662, secții : 41663, 42464.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, telefon 41365. 


