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Brigada lui ALEXANDRU LAZOV, de la 
I.M. Petrila, a extras din abataje cameră 
7 645 tone de cărbune peste prevederile 

celor trei ani ai cincinalului

4

M SUCCES OBȚiNUr 
prin hărnicie, ordine și disciplină

• Plusurile brigăzii : 2 000 tone în '76,
H 2 554 în *77, 3 100 în cele 11 luni care au trecut

din acest an • Productivitatea muncii în abataj 
a fost depășită în această perioadă cu peste 
900 kg/post • Toate aceste succese au fost 
realizate cu o economieE greu de spus care ar fi trăsătura definitorie a muncii unui miner șef de brigadă. Fără îndoială însă, pasiunea și spiritul 

de echipă nu pot lipsi dintr-p activitate căreia i s-a dăruit aproape un sfert de veac.— Zilnic, pe la ora 19, (Continuare în pag. a 2-a)

de 2 286 posturi.ne întîlnim la interesează de schimbului II, în care a fost „front" schimbul III.Așa ni l-a prezentat Pe brigadierul Alexandru
mină. Se realizările de modul plasat la schimbul

C. GRAURE

La I.F.A. ,,Vîscoza“ Lupeni

tn condițiile tind nu se realizează 
planul, iar firele nu sint de cea 

mai bună calitate
UTILAJELE STAU NEFOLOSITE, DAR... 

SE PLĂTESC AMORTISMENTE
• O mașină de filat, mașina nr. 21, în valoare de

1 153 057 lej stă nefolosită din... luna augut 1975.
• 283199 lei este valoarea amortismentului plătit 

pentru defibratorul de alcaliceluloză care nu func
ționează de 23 de luni.I. F. A Vîscozâ este întreprinderea care a înregistrat nerealizări, mai a- les în ceea ce privește calitatea firelor artificiale. La fiecare etapă — decadă, lună, trimestru, semestru, an -— au fost prezentate cauzele nerealizări- lor. Au existat cauze obiective, dar și subiective și tocmai de aceea ne vom opri atenția la timpul de folosire al utilajelor și instalațiilor din dotare, asupra indicelui de utilizare a mașinilor.Nivelul planificat la care trebuia să ajungă în acest an indicele de utilizare a mașinilor de filat, era, și încă maj este, de 97 la sută. Nivelul atins nu de-

pășește. însă 87 la șută cu 10 la sută mai puțin decîț sarcina de plan. De ce oare ? Răspunsul la întrebare îl aflăm urmărind timpul dg funcționare autilajelor. O mașină defilat, mașina nr. 21, care are o valoare de 1 153 057 lei și pentru care se plătește lunar o cotă de Amortizare de 3 003 lei., nu funcționează de 39 de luni. Un calcul simplu ne permite să aflăm celor 39 de luni losință ș-a plătit ce
:ă în timpul de nefo- o sa mă depășește 117 000 .lei.

Dorin GHEȚA.
Constantin GRAURE

Schimbul condus 
Dumitru Leonte 
brigada lui Alexandru 
Lazov înainte de in
trarea în mină. Satis
facția întipărită pe chi
purile ortacilor este o 
dovadă că în abataj lu
crurile merg bine.

Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

la expoziția de prezentare a soluțiilor 
care asigură reducerea consumurilor 
materiale și energetice, valorificarea 

mai accentuată a materiilor primeTovarășulCeaușescu, Nicolae In cadrul unui secretar ge- de peste patru ore, neral. al Partidului Co- ■ munist Român, președintele Republicii Socialiste Româiiia, a vizitat, vineri dimineața, expoziția de prezentare a soluțiilor care asigură reducerea în continuare a consumurilor materiale și energetice, valorificarea mai accentuată a materiilor prime și materialelor, față de prevederile planului pe 1979, în pavilionulComplexului din Piațaorganizată central al expozițional ■Sein te ii.împreună general al partidului aflat tovarășa Ceaușescu, tovarășul Manea Mănescu, al ți tovarăși din conducerea de partid și de stat.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Complexul expozițional a fost întînrpinată cU multă însuflețire de numeroși oameni ai muncii din Capitală.

cu secretaruls-au Elena

dialog pe car cadre toate economice, cure l-a purtat cu de conducere din ministerele alți factori de răspundere din economie, cu cadre de conducere și specialiști din centrale industriale, din mări unități productive și de cercetare, secretarul, general al partidului, a e- xaminat, îndeaproape, modul în care se acționează pentru diminuarea consumurilor materiale, de combustibili și energie, față de nivelele prevăzute în anul viitor, pentru creșterea indicelui de folosire a materiilor prime și materialelor, pentru gospodărirea cât mai oasă a mijloacelor riale, tind o ordin, însemnătate, rea căreia depind în largă măsură progresul e- conomiei naționale, sporirea avuției țării, bunăstarea întregului popor.

toate întîlniril® cu colectivele de muncii, și în acestui fructuos ju-t
Ca în anterioare oameni ai cadruldialog, desfășurat în rul unor probleme de im» portanță vitală dezvoltarea și zarea economiei naționale, Nicolae Ceaușescu a prețioase indicații privind, reducerea specifice la nivelul cinilor fixate pentru tingerea celor mai rezultate înregistrate plan mondial, .Dialogul a scos în dență faptul că în

pentru moderni- noastra tovarășul■ datconsumurilor ;
sar- f

i a-bune peevi- fie- care ramură, în fiecare nitate ’ productivă există multiple resurse încă nevalorificate pe deplin, mari posibilități pentru diminuarea. consumurilor de materii prime, materiale, combustibil șl e- • nergie, în vederea ridicării eficienței economice a întregii activități produc»,, tive.
rOă informam

se de

judici- mate- aeeasta reprezen- sarcină de prim de cea mai mare de înfăptui-

ÎN PAG. A 3-A : 
CULTURĂ - ARTĂ

• Fanfara minerilor din Lupani - 80 de ani 
de existență

• Căminul cultural trebuie să stimuleze bogă
ția folclorului nostru local

Vineri, 8 decembrie 1978, s-au dat în folosința oamenilor muncii din orașul Vulran un număr de 32 de a- partamente, urinînd ea pină la data de 20 ale lunii în curs să predea și celelalte 64 apartamente. (C.G.).
♦------------Pionierii și elevi ai clasei A de la Școala nr. 3 din Lupeni participă la acțiunea de a deșeurilora sti-Adrian obținut El a cobor-

ceilalți a IV-a generală
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30Je ani de înyățămînt superior minier în Petroșani

(CoHiinuuie m pag. a Za,
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în holul Institutu- Coordonator al activității grupei și unul din cei mai apreciați expozanți universitar Ștefan Șomlo.Participă cu exponate absolvenți ai Institutului de mine din întreaga țară, cadre didactice, studenți și colaboratori ai I.M.P., fiind reunite laolaltă roadele muncii unor absolvenți ai primei promoții de ingineri, care a părăsit amfiteatrele institutului în urmă cu 30 de ani — așa cum este exponatul inginerului Iulian Cîrjeu'.din Craiova, un cunoscut filatelist în domeniul tematicii miniere, șl pînă la studenți de anul I ai institutului superior minier de azi, cum este tînărui Sorin Radu. Pe toți expozanții îi caracterizează pasiunea co-

lui de mine din Petroșani, în cadrul Festivalului național „dotarea Romă- ' este conferențiarul niei", ' ediția a Il-a, a avut loc vernisajul unei notabile expoziții filatelice, Expoziția —- deschisă de prof. univ. emerit dr. doc. ing. Aron Popa— este organizată de grupa filatelică a institutului de mine al cărei nume — LUCERNA POLYLICHIS— simbolizează necesitatea pregătirii multilaterale a studenților minieri, inginerilor și cadrelor didactice care activează în grupa respectivă și este inspirat de cel mai frumos vestigiu al Muzeului mineritului din Brad — opaițul cu mai multe ori- fieii datînd din perioada mineritului daco-roman, de acum două milenii.

mună față de filatelie și profesiunea aleasă, avînd în vedere că: subiectele exponatelor sînt preponderent din sfera extracției și utilizării bogățiilor minerale ale subsolului.Calitatea exponatelor dovedește cu prisosință că cei care le-au realizat cunosc deopotrivă rolul instructiv-educativ al colecționării minusculelor mărci poștale, ca și competența și efortul de documentare în specialitate pe care le solicită întocmirea unei colecții av.înd ca temă mineritul.Exponatele au fost a- preciate de către cei prezent!, manifestarea bucu- rîndu-se de interes nu atît pentru caracterul ei inedit, c.ît pentru valoarea „pieselor" și subiec- t tul lor. t
♦
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colectare . de hîrtie precum și ambalajelor din clă. Pionierul Senzaconi a însă un record, lectat și predat cane. (T. Cornea, respondent).
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Pe o buna porțiune a malurilor Jiului* de Est au fost construite diguri trainice. Se punea însă problema construirii unui pod. La îndemnul deputatului Dumitru Grun- ță, locuitorii din Taia . au durat peste Jiu un i pod pe care pot trece și camioane. Demn | de remarcat este faptul că podul construit patriotică, dențiat Gheorghe tru G recea Și (C.D.).
a fost prin muncă S-au evi- îoan Moșie, Stoica, Pe- alțîi.

♦------------Numeroși lucrători din unitățile comerciale ale orașului Lupeni au vizitat în aceste mai multe locurimuncă din subteran pentru a cunoaște îndeaproape munca celor care beneficiază de ser- | viciile lor.
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COMUNIȘTII DIN ABATAJE 
adevârați conducători și 

organizatori ai producției și muncii• Ca urmare a unor dificultăți ivite în toamnă a-: cestui an, colectivul sectorului III:, de la' 1. M. Lonea. a rămas în octombrie, cp 2 400 tone de cărbune sub pian. Pe ștrațul 3, unde fuseseră introduse două complexe moderne de susținere și tăiere mecanizată, au apuj'ut pe neașteptate ondulări în- eoperiș. Unul din 'transportoarele din import introdus în frontalul 63 se dovedea inadecvat ■ condițiilor de zăcămînt. Reviziile și reparațiile nu erau întotdeauna executate la nivelul cerințelor, datorită lipsei de forță de muncă de bună calificare. Pentru a ieși din această situație, comuniștii din cadrul sectorului au hotă- rît să analizeze cu întregul colectiv cauzele neajunsurilor și. în funcție de condițiile de la fiecare loc de jnuncă, să stabilească măsuri corespunzătoare. în .toate C'-’e patru organiza
ții de bază pe schimburi au avut loc dezbateri analitice, critice și autocritice urmate de măsurile care se impuneau a ti luate. Concluzia unanimă a comuniștilor era că stă în puterea colectivului să înlăture toate neajunsurile, să folosească utilajele la parametrii proiectați. Măsurile propuse în cele patru organizații au fost analizate intr-o plenară lărgită a comitetului de partid din cadrul sectorului. Așa au prins contur hotărîrea de a se reorganiza unele brigăzi din frontale și de a se repartiza pe toate schimburile cei mai buni oaipeni din sector. S-au reîntocmit programe de revizi; și reparații mai judicios eșalonate, Maiștrilor li s-au dat .atribuții mai precise în ceea ce privește respectarea tehnologiei de lucru. Transportorul care nu s-a dovedit adecvat a fost înlocuit

cureun 'altul, de—producție creștere de la o zi la alta, indigenă. Pentru a asigura . ca urmare a mai-bunei or- buna cunoaștere a utilaje- loft din’ dotarg, - s-a hotărât ca introducerea în- subteran a' complexului hr. 3 să fie făcută ‘de minerii care Urinau să-l utilizeze în abataj. Un număr de 12 mineri s-au. înscris la cursurile, de ,policalificări.Un fapt merită consemnat : conducerea sectorului și a întreprinderii au a- preciat ca deosebit de realiste. și au aplicat tocmai acele propuneri pe care le-au formulat ' minerii, șe-

ganizări a s c h im b u pac tării cu tehnologiei de programului: de reparații. „

O experiență 
valoroasă în 

organizațiile de partid 
de la sectorul III 

al I.M. Loneafii ds schimb și maiștrii. Văzînd aceasta, oamenii din cadrul sectorului și-au unit eforturile, au muncit cil multă dăruire pentru - realizarea preliminarului zilnic. Rezultatele n-au întârziat. încă din primele zile ale lunii noiembrie a început un adevărat revii’l- ment în activitatea sectorului. Bunăoară, în abatajul 63, minerii din brigada condusă de comunistul' Ioan Cojocariu au început să realizeze zilnic avansări de 1,2 m în frontal, cu randamente de 10-11 tone pe post. De la 2 400 tone, cît era la sfîrșitul lunii octombrie, minusul la producția de cărbune s-a redus la 946 tone în luna noiembrie.?în frontalul 64, unde în fruntea brigăzii a fost promovat Grigore Biro, Un miner țînăr, dar priceput și „ascultat de oameni", intr-un timp scurt, randamentele în cărbune au crescut de la 4,5 la 6,5 tone pe post și sînt în

muncii pe r i și res- : strictețe lucru și revizii Am început■ realizam zilnic depășiri plan și. în decembrie ne-a relatat tovarășul.' Aurel Nelepcu, secretarul co- .' miletului, de partid de la . sectorul III ; sînțem preocupați de pe acum și de pregătirea tuturor condițiilor necesare ., îndeplinirii . sarcinilor, sporite de plan din anul viitor".într-adevăr, pentru men- ' ținerea ritmului susținut de lucru, comuniștii dm cadrul sectorului III urmăresc perseverent, pas cu pas, permanentizarea măsurilor tehnico-organizatorice care și-au dovedit din plin- eficiența. în adunările generale din noiembrie, comuniștilor loan Lăcătuș, Petru Bolog, Traian Jacotă, Hie Păducel, Dragoș Teleagă, Ioan Pop, Grigore Biro, își loan Cojocariu, care conduc formații de lucru, li s-au trasat sarcini concrete vizînd respectarea întocmai a disciplinei tehnologice. Subinginerii loan Ionică, Simion Crișan, maiștrii Rudolf Vuk, Solomon Șorecău au fost repartizați pe schimburi pentru a asigura permanent în abataje o bună asistență tehnică. înainte de montarea „pe felie" a complexelor de’ tăiere și susținere mecanizată, s-a aplicat cu succes și va fi aplicată și în viitor măsura bună propusă și înfăptuită de comuniștii din sector de a scoate șpițul de la coperiș prin frontale eu susținere individuală, iar în retragere șpițul de la culcuș, astfel îneît utilajele moderne să fie folosite la randamentele și parametri proiectați.

are
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Un succes 
obținut prin

v. strauț

„Steagul roșu“ a criticat, organele mate răspund
Transportul șl 

montarea geamurilor 
vor fi asigurateRăspunzi nd articolului „Cînd serviciile pentru populație vor. deveni cu adevărat servicii?", publicat 

în numărul 8115 al ziarului, conducerea cooperati
vei „Deservirea" Lupeni confirmă justețea celor relatate și arată măsurile luate.. Articolul respectiv a fost prelucrat cu factorii responsabili de la cele două secții, fturmînd ca în baza comenzilor primite de lă asociațiile de locatari din

raza orașelor Lupeni și Vulcan să se asigure transportul și montarea geamurilor la blocuri.
Izolarea conductei 
a fost executatăîn articolul „Greu s-au apucat, ușor s-au lăsat" se critica faptul că una din conductele aeriene de apă

caldă din. cartierul Aeroport — Petroșani nu era izolată, pier- zîndu-se o parte din agentul termic. Vă facem cunoscut, se arată în răspunsul trimis redacției de Exploatarea de gospodărie comunală și locativă Petroșani, că în urma sesizării lucrările de izolare termică a conductelor de încălzire au fost executate.

Magazinul 328 textile Lupeni. Vînzătoarej Uda la- 
kab prezintă unui grup de cumpărătoare ultimele țe
sături sosite in magazin. Foto : Gh. OLTEANU

• (Ur m or e din pag. i)Firesc-, apare o nouă întrebare— de ce nu funcționează ? Răspunsul, pe cît pare de necrezut, pe atît este de simplu •— din august 1975 mașina 21 a fost sursă de piese de schimb pentru celelalte mașini de filat, a fost descompletată de piese și subansambie. (cap de acționare, pinioa- ne, diferite axe etc.).< Și pentru că tot sîntem la mașini de filat, să mai amintim că mașina nr. 12 încă se mai află în repa- rații capitale, deși termenul stabilit de 85 de zile a fost depășit de mult, iar cea cu nr. 6 nici ea nu funcționează, dar cel puțin aceasta trebuie să intre în reparații capitale... în curînd.O altă instalație, care a acumulat luni serioase de inactivitate — 34 — este cazanul ABA de 2 t/h. De la fochistul Gheorghe Cor- cl'iiș am ăftat că din decembrie 1975, de cînd a fost montat, nu a funcționat ; adunând toate zilele, ele însumează o lună întreagă. Cauza — distribuitorul de sarcină prezintă (deși nu . a funcționat mai muit de o lună) o uzură prea mare. în discuțiile purtate cu directorul adjunct al întrepi-inderii, ing Augustin Ardelean, a- eesta făcea apel și la lipsa de receptivitate a furnizorului cazanului ABA, și anume I. C. M. A. Cluj. Deși nici în termenul de garanție — un zanul nu a furnizorul nu a S-au transmistelexuri (nr. 909 din 2 februarie 1977, 7 609 din 27 octombrie 1977, 6 954 din22 august 1978, 8 938 din11 noiembrie 1978), dar ta care nu s-a primit nici un răspuns.Cu o vechime considerabilă pe... neutilizare am întâlnit și defibratorul de alcaliceluloză — 23 de

luni, timp în care pentru instalația care valoarează 1 034 290 lei s-a plătit a- inortisment în sumă total’s de 283 000 lei. cauza de la Gheorghe Tvein, secție — p ' matizare, releele de comandă sînt defecte.Dar cele amintite nu sînt singurele utilaje care stau nefolosite. Astfel, mai sînt : un filtru Wabag (nr, 2) în valoare de 266 858 lei, bazine pentru ejectoare — valoare 361 000 lei sau pompă MILL 502 în valoare de 170 060 lei care nu au funcționat între 11 și 
14 luni. Și pentru fiecare în parte se plătește lunar un amortisment de la 1 422 
Ia 2 510 lei.Ar maj trebui să adăugăm și neaslgurarea temperaturilor necesare „spălare" — 20° în loc 50°, cît trebuia să aibăsau față Toate

Aflăm și inginerul , șef de partea de auto-

Ia dea- 
î‘ă de

an — ca- funcțiohat, intervenit, numeroase

genial termic — „uscare" — 55-58° un necesar de 70°. acestea pentru că centrala ...... . .. . ., beneficiază" de serviciile a trei cazane cu o vechime de a- proximativ 60 de ani, ceea ce are o influență negativă asupra calității produsului finit Cele unul nici cel puțin minimă, de 6 atmosfere ci doar 4-3 atmosfere, gie care nu poate apa la temperatura sară.Prin urmare, la I. Vîscoza din Lupeni

termică n.r, 1
— firele artificiale, trei cazane, din care stă, nu pot asigura presiuneaener- în calzinece-

I
I
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I

F. A... ___ . __ utilajele stau nefolosite cu anii, nu se realizează fire de ! cea mai bună calitate ; în j același timp șe plătesc a- mortismente, nu se reali- i zează planul și se depășesc costurile de producție. Și asta^e prea, prea mult timp ! Așa incit invităm consiliul oamenilor muncii la acțiune. Economia națională nu trebuie păgubită de nimeni, în nici un fel.

I
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Servire 
ireproșabilăDe la începutul acestui an, prin intermediul unității de librărie nr. 33 din Petroșani, responsabilă to« varășa Elena Oprea, au fost vîndute cărți, rechizite școlare pentru elevi și stu- denți, precum și 

de papetari® a căror ’loare se cifrează 
1 556 880 lei. Demn de menționat este faptul că a- ceastă unitate este aprovizionată în permanență cu articolele cele mai căutate, ■ fapt ce atestă preocuparea (personalului unității pen
tru servirea ireproșabilă a cumpărătorilor.

t;

articole va- la

Ioan CHIRAȘ, 
Petroșani

Lazov, inginerul Aurel Marhari, șeful sectorului II al 1. M. Petrila.Brigada lui Lazov are un bun rename c’știgat, bineînțeles, prin muncă. Cele 7 645 tone extrase peste prevederi de ortacii lui Lazov constituie o e- Videntă confirmare. Ceea ce caracterizează această brigadă este în primul rinei capacitatea de organizare și mobilizare a membrilor săi. „Șiiu. oameni vrednici, pricppuți și hotărîți, ne spun®.-șef:’ brigăzii — să i notați pe toți, adică pe Ion Bota, Dumitru Leonte, șef de schimb, Vaier Nemeș, Alexandru Mezeri, Gheor- - ghe Hulunaș, Ion Covaci, mineri. Dintre noi toți, douăzeci cîți sîntem, numai unul, și anume Emil Gaja, ne mai crează greutăți,- își? mai permite să mai risipească timpul de lucru, dar ortacii nu-1 lasă să scape ritmul brigăzii. La noi în a- bataj. lucrul din mers.:e prețios, se tone și noi nu ne permitem să-1 risipim". De faptul că prezența la lucru nu este vingem brigăzii a trecut tone de peste sarcinile de plan sînt nu numai rezultatul unei munci asidue, ci și al unei discipline ferme, muncitorești. Văzînd abatajul cameră din stratul 3, orizontul 250, te convingi ușor de semnificația chemării „Ordine și disciplină la locul de muncă", lansată în luna octombrie a.c. de sectorul II către toate sectoarele din întreprindere. Aici, în abatajul lui Al. Lazov toate lucrările se fac la timp, organizat. Acesta este de fapt și motivul pentru care în cele patru schimburi se „pușcă" de 6-7 ori.- în ne-am mult

noi înse preia Timpul măsoară în
formală, ne con- văzînd realizările în perioada care din acest an:3100 cărbune realizate

ultimele mobilizat- ne spunea Dumitru Leonte, șeful schimbului II.Nu ne-a fost greu să aflăm motivul. Se apropie noul an și acesta nu poate fi întâmpinat decîi cu rezultate remarcabile. Ei au depășit, de fapt, de pe acum sarcinile planificate la toți indica tarii economici, atingînd deja nivelul producției anului viitor.
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SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Avancronică
• D u m i h i c ă, ora

9, iubitorii tenisului de masă vor fi prezenți la Școala sportivă din Petroșani în sălile căreia se vor desfășura întrecerile în ■ cadruleembrie".oră „Cupei■ La încep și 30 De- aceeași întrecerile de volei (sala I.M.P.), șah, popice la Constructorul .minier Petroșani.• în campionatul municipal de popice are loc sîmbătă, ora 16 și duminică, ora 8.30, întîlnirea dintre. Jiul II Petrila și Minerul Vulcan. Desfășu- rîndu-se pe arena cu patru piste, întîlnirea dintre Preparatorul Petrila și Constructorul minier Petroșani are loc astăzi, ora 16, iar cea dintre Parîngul nea (B) și Vîscoza peni (F), duminică, 
8,30.

Lo- 
Lu-
ora

Etapa
— Tovarășe Teodor Bu- 

lea, vă solicităm părerile cu 
privire la ultima etapă.— Jiul are, după părerea mea, în ultima etapă, misiunea cea mai grea. Spun aceasta din două motive. Sîntem singura echipă divizionară care am jucat și miercuri, și încă o partidă grea în prima manșă a „Cupei Balcanice" cu puternica formație iugoslavă N. K. Rijeka. Rezultatul este cunoscut, așa că-, Apoi, avem de înfruntat o echipă, Steaua, care după ce a „ratat"- titlul de campioană de toamnă, va încerca printr-o victorie să se mențină măcar pe locul trei în clasament. Echipa noastră va lupta însă pentru obținerea unui rezultat, care, dacă n-o face să urce în clasament, să rămî-

a XVII-a cu... Teodorsînt hotărîtoare lauri. ■ pentruhă măcar la jumătatea lui.
— Acum, cînd doar două

echipe au rămas în marea — Prin prisma actuală a 
clasamentului, se anunță 
cîteva parțide 
împărtășiți 
re ?— Toate gîndesc să

pentru primul 
credeți că va 

pe „piscul" cel

„bătălie" 
loc, cine 
„ierna" 
mal înalt al clasamentu
lui ?— Pentru a fi siguri de ocuparea acestui loc, atîț de invidiat, băimărenilor le trebuie doar un egal lă Tîrgoviște. în caz că-1 reușesc, ceea ce nu este ex

„liniștite", 
această păre-echipele se adune „puncte albe" pentru niscaiva eșecuri neprevăzute în retur, întreceri sportive dîrze prevăd pe toate celelalte stadioane. Meciurile Sportclus, șe vor întoarce acasă club Bacău — A. S. A. Tg. eu laurii de campioniA F. C.săneapărat acasă peDar și atunci poate trece pe primul loc, la golaveraj, numai în cazul cînd băimărenii pierd la Tîrgoviște. Deci meciurile de 

la Pitești și Tîrgoviște

toamnă, candidată, trebuie
de doua Argeș, învingă Dinamo.

Mureș, Politehnica Iași — U T. Arad, Sportul studențesc — F.C. Olimpia sînt deschise oricărui rezultat, dar șanse mai mari acord gazdelor.
— Două din candidatele 

la lanternă joacă acasă în 
timp ce, F.C. Bihor, pe
nultima clasată, are meci 
foarte greu la Buzău. Vor

„pasa" oare vîlcenii „lan
terna" bihorenilor ?— Cred că așa vor face, deși au un meci extrem de dificil, deoarece, după cele două semieșecuri de acasă .universitarii craio- venj nu se duc la Rîmnicu Vîlcea în voiaj de plăcere, ci să joace fotbal și să se întoarcă acasă cu ceva puncte. Puncte vizează și „Poli" Timișoara în meciul cu Corvinul, dar nu-i va fi deloc ușor. în schimb, F. C. Bihor, care în ultimele două etape a pierdut trei puncte acasă, cred că va pierde și la Buzău și în acest fel, un orașveche tradiție în fotbal va păstra „lanterna" pînă la primăvară,

eu

D. CRIȘAN
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Odată cu dezvoltarea extracției cărbunelui din Valea Jiului și cu intensificarea procesului de exploatare a muncii minerilor, la sfîrșitul secolului al XIX-lea începe 0 acțiune de organizare a muncitorilor. în acei ani de sfîrșit de secol s-au înființat și primele formații artistice minerești — fanfarele. A- ceste formații muzicale "'.răspundeau în acea vreme mâi multor scopuri, mai întîi talentului și dragostei minerilor pentru sonoritățile frumoase, pentru o adîncuri", muzică bogată în nuanțe și armonie. Dar, în acele timpuri în care începuturile organizatorice ale mi- ___________ v____merilor erau suspectate și cale în rîndul reprimate violent, fanfara 'jjlera un cadru de întîlnire a oamenilor muncii cu vederi înaintate.Fanfara minerilor de la Lupeni sărbătorește 80 de ani de existență. Cei mai în vîrstă oameni și membri ai fanfarei, păstrează multe amintiri, dar de dată mai recentă. înființarea ei este atestată de o fotografie, adevărat document, din anul 1898. Totuși formația pare a avea 
o vechime mai mare dacă vom lua în considerare alte mărturii, indirecte, care nu amintesc termenul „fanfară”. Pe fișele de salarii din octombrie 1891 -— ne informează cartea „Valea Jiului — File de istorie" elaborată de Ion Lungu, Vasile Radu, Mircea Valea și Ion Poporogu (apărută în 1968 sub egida Muzeului mineritului) — minerilor li se rețineau, pe lîngă multe altele, o anumită sumă („0,10 fo- rinți") „pentru muzică”. Sigur este, însă, că fanfara de la minieră decenii de existență continuă și că a fost o formație care a participat nemijlocit la toată activitatea revoluționară a minerilor. Sînt multe documente de arhivă, de pildă, care atestă prezența fanfarei la sărbătorirea zilei dc 1 Mai, zi care avea un caracter de întărire a solidarității și -unității de luptă a minerilor din Valea Jiului.De-a lungul anilor fanfara din Lupeni — împreună cu formațiile similare din fiecare localitate a

întreprindereaLupeni are opt

Eroii romanelor lui Mihai Caranfil (1975 —• „Focul", 1978 — „Dilema") sînt oamenj ai șantierelor. „Dilema” abordează atitudinea omului nou față de transformările sociale, omul veșnic disponibil pentru a rememora mituri și a prelungi semnificația lor. Personajele nu sînt spectaculoase, nu au calități ieșite om comun, ci sînt oameni simpli care pun în lumină nu propria persoană, ci lumea pe care o reprezintă. Simbolul „Dilemei" pare să privească deopotrivă pe cei ce modifică și se modifică în procesul muncii, sub altoiurile participării și dăruirii. „Vreau să spun — zice un personaj '— că nU s-a întîmplat nimic interesant în viața mea, adică eu nu pot să spun ca tot omul că viața mea e un roman. Am trăit într-un fel, nu știu cum să-ți spun..." în timp ce Sandu Chiracu luptă

Văii Jiului — a devenit parte indispensabilă în viața cultural-artistică a minerilor. AVînd ample posibilități interpretative, repertoriile acestor formații s-au diversificat necontenit, alături de cunoscute marșuri și cîntece : revoluționare fiind adăugate lucrări ale compozitorilor clasici și contemporani, prelucrări folclorice etc. Dirijorul' fanfarei din Lupeni, Alexandru Drăgan, a compus pentru acest eveniment un poem simfonic, „Eroii' din . ______  , dedicat minerilor. Și astfel de manifestări componistice mai sînt în Valea Jiului, susținînd temeinicele preocupări muzi-2.. -.2„^_1 minerilor, pensionari sau activi, care sînt în număr mare în componența fanfarelor. în formația octogenară din 
Lupeni printre cei 25 de membri actuali sînt mulți cu activitate îndelungată : Kovacs Francisc, Tănase Stoica, Ioan Hruza, Adrian Munteanu, Vasile Baghi, Alexandru Molnar și alții. Festivalul național „Cîntarea României” a stimulat atît pregătirea fanfarei din Lupeni cît și interesul pentru educația pentru cultivarea tineretului a pentru acest gen forță emotivă.La aniversarea ani de la înființare, fanfara minerilor din Lupeni, este o formație muzicală bine închegată, cu un repertoriu vast și multe contribuții la procesul e- ducativ, de modelare a gustului muzical. Minerească de la înființare, această fanfară este a minerilor de astăzi care își cultivă talentul, prețuind, după munca din subteran, valorile artistice și educative ale muzicii.Astăzi, la ora 16, în sala Palatului cultural din Lupeni, printr-un simpozion și un concert muzical, are loc aniversarea fanfarei mirterilor. Mîine, de la ora 10, tot în sala Palatului cultural, va fi organizat in cadrul Festivalului național „Cîntarea României", ediția a doua, un concert al tuturor fanfarelor din Valea Jiului.

muzicală, în rîndul dragostei de marea 80 de

T. SPATARU

L E M Adin răsputeri. să 'scoată din adîncul fluviului un vas scufundat în timpul războiului, eliberînd locul pentru Un viitor baraj, autorul. face o incursiune în trecutul personajelor pentru a ne completa
■mintitMHitiiummnmu

Note de lectură.

imaginea despre ele. Scriitorul, un bun cunoscător al mecanismelor psihologice și un stil adecvat problematicii, înregistrează nota de tensiune pe care începe să o aibă lupta cu adîncul apelor : „Știu eu ce zic ? Depinde pe unde se află epava... Dacă-i chiar în curentul dintre capetele barajului, nu cred că poate să pătrundă scafandrul în vapor. în orice caz, groaznică poveste l". Fie că este vorba de tehniciană Natalia, marinarul Titi-

de Mihai Caranfilrez sau directorul general Nelu Dumitru, aptitudinile de psiholog se manifestă cu maximă intensitate în romanul lui Mihai Caranfil. Desigur, refuzul falsului realism, al clișeelor arhicunoscute, face din „Dilema" o ade- , vărată carte de succes care pornește de la scrutarea âtehtă a realității, a gustului și obișnuințelor cititorului. Cartea șe remarcă tocmai prin puterea de sinteză, prin capacitatea de cuprindere aproape exhaustivă a elementelor specifice romanului românesc de azi.„Dilema” este un ro- . man de o. remarcabilă ținută morală și intelectuală, al unui scriitor de 
azi care știe să vadă, să trăiască și să ne înfățișeze prezentul, dar și să ne vorbească de mîine cu o luciditate de poet.
Dumitra Dem. IONAȘCU

1W- 8F’'

ț-.

In cadrul Festivalului național 
amatori din Cimpu 
Măsuratul oilor.

..Cîntarea României", ediția a Il-a artiștii
Iui Neag au prezentat pe scenă un frumos obicei local : 

Foto : Ion LICJU

Căminul cultural trebuie să stimuleze 
bogăția folclorului nostru local»în căminele culturale din Valea Jiului, prezente la spectaoolele-ooncurs din ___ _ ___ , ___ _cadrul festivalului național de activitate tocmai acolo unde ar fi necesară, adică la cămin). O activitate mai diversă se constată, totuși, la Cîmpu lui Neag, unde se află un taraf, soliști cu voci promițătoare (oare se vor realiza numai prin continuitate în pregătire), mon- tîndu-se chiar și un pitoresc obicei — „Măsuratul oilor". Dar asupra acestui aspect trebuie să mai insistăm deoarece nu se manifestă o distincție între valoarea etnologică și cea spectaculară. Un asemenea obicej este foarte interesant (deși variante circulă și în alte părți, chiar în Valea Jiului), dar atunci cînd este adus pe scenă trebuie să fie realizat eu mult discernămînt pentru . a fi într-adevăf spectacol, adică să aibă ritm, să nu fie redundant. Am a- preciat sinceritatea cu care un grup de localnici au ' reconstituit, poate prea a- mănunțit, un obicei străvechi în care < ’ coregrafice și mișcarea scenică samblu, vor trebui erate.Grupul vocal de nița și brigada („Bănița ieri, azi, — cu. un stil adecvat deși textul trebuie revăzut pentru a fi unitar în reflectarea problematicii locale) adăugate grupului vocal,

haide eu brigada", incisivă in conținutul ei, dar prea nou înființată, deci lipsită„Cîntarea României", ediția a li-a, există o frumoasă orientare pentru îmbinarea preocupărilor de valorificare a tradițiilor populare și a folclorului cu viața nouă a oamenilor care trăiesc și muncesc la Cimpu Iui Neag, Banița, Isoroni, Cimpa, Jieț sau Dealul Babii. Acest fapt cultural-educativ s-a degajat în urmă cu cîteva zile cînd formațiile muzicale și coregrafice au adus pe scenă elemente din folclorul local, în care forța creatoare a artistului popular intervine și brodează necontenit versuri și eîn- tece despre lumea satului de astăzi. Sînt de remarcat eforturile de constituire a unei activități cultural-ar- tistice și educative (mai cu seamă la Dealul Babii și Paroșeni). Dar posibilitățile existente nu sînt încă valorificate pe deplin. A- vcm în vedere căminele culturale din Cimpu lui Neag (grupul vocal, frumos la înfățișarea pe scenă, nu se ridică încă la valoarea muzicală a formației de acum 3-4 ani), Bănița (nu înțelegem de ce nu mai activează dansuri popu-. lare și de ce în grupul de fluierași sînt numai 3 chiar și Iscrorii

elementele muzicale, i în an- prelu-la Bă- artistică mîine”fluierași membri), (unde se află doar o brigadă artistică : „Haide,
FîfateHștii din 
Valea Jiului la 
„NAȚIONALA 78“......--------- —La „NAȚIONALA ’78" — București, expoziție filatelică omagială consacrată celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român — organizată la Ateneul Român, în anul cînd se împlinesc 20 de -ani de la înființarea Asociației Filateljștilor din România (AFR) —■, cercul filatelic ..Minerul" din Petroșani a fost prezent cu o bogată și apreciată participare. Au expus mărci și alte materiale filatelice cu subiecte din și poporului din tematica generală filatelică, un număr de 14 membri ai cercului. Toate exponatele participanților din Valea Jiului au obținut distincții, diplome și medalii. (A.H.). 

istoria patrieiromân, ca și

grupului de fluierași și rapsodului popular formează o bază pentru dezvoltarea unei viitoare activități culturale active și diversificate.Dacă la celelalte cămine am urmărit grupuri vocale, la Aninoasa s-a remarcat corul comunal feminin (dirijat de prof. Emilia Mărcoi) formație meritorie pentru un început și ou perspective interpretative, reale.în activitatea căminelor culturale orientarea actuală, susținută cu continuitate prin formațiile actuale, dar și altele noi, ne indică un element de valoare oare trebuie să ducă la o viață cultural-edueatiyă permanentă și diversificată.
T. GORJANU

De Ia ultima filă
a caietului de școală spr 
prima pagină a ziarelor 

- cu Anton DRAGOȘ despre caricatură

I

/z

Pentrti doi ani i-a tre- Era și deveni-

— Ce trebuia să de- 
veniți în „viziunea" pă
rinților ?— Bineînțeles, ca orice părinte, visa ca fiul lui să ajungă inginer sau arhitect. însă, cum eram un slab matematician, calculele nu s-au' dovedit a fi prea exacte... Luam pe ascuns lecții de desen, iar părinții se făceau că ; nu știu. Cert este că după bacalaureat, am băut prima bere „oficială" cu tata. Aflînd de opțiunea mea, se pare că n-a fost deloc mulțumit. ~ că abia de vreo aș putea zice că cut supărarea, timpul, pentru că Seni între timp membru stagiar în'Uniunea Artiștilor Plastici. La fel oricare dintre . noi început cu caricatura la sfirșitul caietelor școală. Apoi, printr-o noștință a mamei, întîlnit pe Niculae Clau- dlu...

— Și dumneavoastră ? E adevărat, nu sînt singurul. Mi-a spus de la început: idei foarte bune, dar fără rezolvare grafică. Așa că am început să desenez după natură pentru că, orice s-ar zice, după natură și nU după reproduceri se învață desenul.

caam de decU-1-am

• Astăzi și mîine Ia 
Casa de cultură din Petro
șani se desfășoară faza mu
nicipala a Festivalului na
țional „Cîntarea României", ediția a Il-a. Astăzi, de la ora 15, în spectacolul-con- curs vor evolua montajele I i terar-muz’cale, brigăzi le artistice, formațiile de muzică ușoară, muzică folk și creatorii literari. Mîine (ora 9), pe scenă vor fi prezente corurile, dansurile tematice, formații de teatru, grupuri vocale, muzică populară și soliști, rapsozi populari și obiceiuri folclorice. La spectacole participă formații din toate localitățile municipiului, selecționate la fazele orășenești.

• Spectacolul de muzică
și poezie „Serile Scînteii 

tineretului" va fi prezentat luni în Valea Jiului după următorul program : ora 16 — sala Palatului cultural din Lupeni ; ora 19,30 —sala Casei de cultură din Petroșani. în spectacol vor evolua cunoscuți interpretă ai muzicii populare, ai muzicii stil folk, poeți și actori, artiști amatori din ; Valea Jiului, .
• Timp de două zile, 

luni și marți, va avea Ioc 
la Petroșani faza orășe
nească a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
ediția a Il-a, pentru pio
nieri și școlari. Spectaco- lele-eoncurs vor începe Ia ora 9, la Casa de cultură, șl participă coruri și alte genuri de formații cultural- artistice care activează în școlile generale și liceele din Petroșani.

— Unde ați debutat ?—La „Urzica". Era un desen care azi mi se pare atît de neinspirat ' îneît respectiva revistă cred că a fost prea cumsecade pe vremea aceea. Am publicat relativ puțin (600 desene) după principiul puțin și bun, participînd pînâ în prezent la vreo 50 de expoziții, din care 25 în străinătate. între premiile primite țin la cel. obținut la Bologna — . Italia în 1973 și la cel oferit de „Academia de arte frumoase" din Turcia, la Ahșehir, în acest an. A ~ :: .. '
— Preferințe ?— îmi place ce fac astăzj Ciosu .și Crăiță. O vreme am iubit arta lui Born și Cardon, dar a- cum am o mare pasiune pentru Rozanțev. om de mare curaj și de o etică profesională caracteristică artiștilor veritabili.
— Spuneți-mi două 

vorbe despre caricatură.— Iarăși 0 să dau un citat, de această dată dintr-o discuție avută în jurul unei mese rotunde : „Nu cred că poate face caricatură cine n-are caracter”. Să mai adaug ce liniște s-a făcut apoi?
Mihai BARBU



SIMBAtA, 9 DECEMBRIE 19784 roșu

Vizita delegației Consiliului Național 
al F.U.S. in R. P. Bulgaria

SOFIA 8 (Agerpres). — Delegația Consiliului Național al Frontului Unității . Socialiste, condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., care efectuează 0 vizită de prietenie în Republica Populară Bulgaria la invitația Consiliului Național al Frontului Patriei, a avut convorbiri cu Pencio Kubadinski, mem

Turneul în Orientul Mijlociu efectuat 
de trimisul special al președintelui S.U.A.

DAMASC 8 (Agerpres). — Sosit la Damasc în cadrul turneului pe care îl efectuează în Orientul Mijlociu ca trimis special al președintelui S.U.A., Jimmy Carter, senatorul
în lume, prea 

împovărați
GENEVA 8 (Agerpres).— Un studiu publicat joi de Organizația Internațională a Muncii, Ia Geneva, relevă că în prezent 1,1—1,5 miliarde oameni, în principal în țările în curs de dezvoltare, nu-și pot asigura strictul necesar traiului zilnic, fiind împovărați de sărăcie, foamete și boli. Se apreciază că, potrivit tendinței actuale, pentru majoritatea țărilor din Africa vor fi necesari 40—-45 de ani, iar pentru cele din Asia— aproximativ 38 de ani pentru a asigura întregii populații strictul necesar în alimente, condiții de locuit, sănătate și învățătură.Și aceste date pun în valoare, o dată în plus, necesitatea alocării u- nor fonduri, astăzi irosite pe armament, pen-

Astăzi, cînd civilizația sfârșitului de secol XX este confruntată cu probleme multiple și dificile, legate de spectrul epuizării în- tr-un Viitor previzibil a surselor convenționale de energie, combustibil și materii prime, cîncl eforturile științei și tehnicii ar trebui, așa cum o cere rațiunea, să fie îndreptate spre rezolvarea acestpr probleme majore, spre binele și prosperitatea omenirii, popoarele sînt obligate să facă față cursei înarmărilor, monstruoasă prin consecințele Și amploarea ei.In ultimii 23 de ani, între 1954 și 1975, cheltuielile militare au crescut de la 126 la 400 miliarde dolari, absorbind anual echivalentul creșterii economice mondiale pe o perioadă de 3-4 ani. Un calcul arată că reducerea - doar cu 10 la sută a cheltuielilor militare mondiale ar permite sporirea investițiilor pașnice cu 14 la sută în țările dezvoltate și cu 33 la sută în cele subdezvoltate. Cu suma absorbită anual de înarmări s-ar putea crea 40 000 000 locuri de muncă, adică peste dublul numărului 

bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului Național ai Frontului Patriei, și eu alți membri ai conducerii acestei ' organizații.Vineri, delegația a avut o întrevedere cu Gheor- ghi Iordanov, membru al Secretariatului C.C. al P.C.B., prim-secretar al Comitetului orășenesc Sofia al P.C.B., și a vizitat obiective social-cultu- rale din capitala bulgară.
democrat american Robert Byrd a fost primit de președintele Siriei, .Hafez Al- Assad. Cu acest prilej, au fost examinate. ultimele evoluții survenite în situația din Orientul Mijlociu.

muîți oameni 
de sărăcietru asigurarea unor condiții sociale mai bune.★

LONDRA 8 (Agerpres). — Britanicii bogați devin tot mai bogați, iar cej săraci — tot mai săraci, relevă ultima e- diție a Buletinului pentru tendințe economice, publicat de Ministerul de Finanțe al Marii Britanii. Se precizează că cei maj bogați britanici, reprezentînd 1 la sută din populație, dețineau 25 Ia sută din veniturile personale înregistrate în Marea Britanie între a- nii 1974—1976, în ocm- parație cu aproximativ 22 la sută, în primii ani ai deceniului actual. Pe de altă parte, persoanele cu venituri mici reprezentînd 50 la sută din întreaga populație obțineau, doar 5,5 la sută din totalul veniturilor personale, în perioada 1974—1976, în comparație cu 6 la sută, în 1971.
șomerilor înregistrați astăzi in țările capitaliste dezvoltate unde fenomenul de criză economică prelungită afectează grav nivelul folosirii forței de muncă.Pe ansamblul țârilor „lumii a treia11 cheltuielile militare au crescut de la

ÎNARMĂRILE -fonduri uriașe 
sustrase unor nevoi acute

17 miliarde dolari în 1970, la 33 miliarde în anul 1977. Dacă numai jumătate din suma cheltuită pentru înarmări în lume în perioada anilor 1970-1975 ar fi fost investită în scopuri productive în țări din Asia de sud și Africa Centrală, considerate ca țări cu dezvoltare lentă, cu populația de peste 1 miliard de oameni, producția lor anuală s-ar fi dublat.Cursa înarmărilor, eforturile materiale și umane pentru înarmare sustrag uriașe fonduri materiale care ar putea fi folosite

Sesiunea Comisiei 
mixte economice 
guvernamentale 
româno-japoneze

TOKIO 8 (Agerpres). — La Tokio s-au desfășurat lucrările celei de-a 2-a sesiuni a Comisiei mixte economice guvernamentale româno-japoneze. In acest cadru, s-a subliniat eu satisfacție cursul ascendent al raporturilor economice româno-japoneze.S-a remarcat, totodată, existența unor . multiple posibilități de creștere și diversificare în continuare a schimburilor comerciale și cooperării economice pe baze reciproc avantajoase.A fost semnat un document comun privind dezvoltarea în continuare a cooperării economice româno-japoneze.
ENERGIE ELECTRICA 

FURNIZATA DE 
CENTRALE NUCLEARE

LONDRA 8 (Agerpres).- — în prezent, în Marea Britanie peste 15 la sută din energia electrică este furnizată de 16 centrale nucleare. Energia electrică obținută în aceste centrale este cu circa 35 la sută mai ieftină decît cea produsă în termocentralele pe bază de cărbune 
și cu 50 la sută mai ieftină decît cea produsă în termocentralele care folosesc petrol.
PARIS

Colocviu pe tema dezvoltării
PARIS 8 (Agerpres). — Sub egida Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) și a Adunării consultative a Consiliului Europei occidentale, Ia Paris a a- vut loc un colocviu pe tema dezvoltării. Concluzia colocviului a fost că țările industrializate occidentale trebuie să inițieze măsuri de urgență susceptibile să frîneze fenomenul de protectionism pe care acestea îl practică în relațiile. comerciale cu țările în curs de dezvoltare. Balanța comerci

în scopuri pașnice. Astfel, în prezent se află sub arme 22 milioane de oameni tineri din diferite țări, care sînt sustrași de la munca productivă pașnică. Consumul de hidrocarburi numai pentru transporturile militare — 

echivalent la 750 milioane barili pe an — este egal cu de două ori'eonsumul de hidrocarburi al țărilor unui asemenea continent cum este Africa. Ca să nu mai amintim de cantitatea uriașă de metal și de materiale fisionabile și de alte materii prime rare și materiale sustrase circuitului economic pașnic.Un aspect deosebit de grav prin consecințele sale este sustragerea unuj număr mare de oameni de știință și a unor fonduri materiale mari de la cercetări pașnice pentru a fi

în dezbaterea Adunării Generale a O.N.U.

Situația din Orientul Mijlociu
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres) — în Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite au avut loc dezbateri asupra situației din Orientul Mijlociu, unul din punctele cele mai importante aliate pe ordinea de zi a celei de-a 33.-a sesiuni. Numeroși _ delegați au relevat în cuvîntul lor preocuparea crescîndă pentru 0 reglementare politică de ansamblu'-a situației din O- rientul Mijlociu, pentru stabilirea unei păci juste și trainice în această regiune. S-a scos în evidență că asigurarea independenței și suveranității, a securității tuturor statelor din zonă presupune cu necesitate rezolvarea problemei poporului palestinian, realizarea aspirațiilor sale legitime la

Ședința guvernului spaniol 
consacrată analizării rezultatelor 

referendumului constituțional
MADRID 8 (Agerpres).— Guvernul spaniol a analizat rezultatele referendumului constituțional desfășurat la 6 decembrie. La sfîrșitul ședinței, care a fost prezidată de premierul Adolfo Suarez, s-a dat publicității un document, în care se exprimă satisfacția în legătură cu aprobarea noii Constituții a țării de către ma

ală' a statelor industrializate eu aceste țări a înregistrat un excedent de 14 miliarde dolari.Pe de. altă parte, secretarul general al OECD, .E- mile van Lennep, și-a exprimat neliniștea în legătură cu reducerea substanțială a ajutorului a- cordat de țările membre ale acestei organizații u- nor țări în curs de dezvoltare. Acest ajutor, a spus Lennep, a scăzut de la 0,52 la sută din produsul național brut în . 1962, la 0,31 la sută în 1977.
destinate creării unor arme noi, mai sofisticate. în prezent, pentru nevoj militare se cheltuiesc în domeniul cercetărilor științifice 25 miliarde dolari, de patru ori mai mult decît pentru -cercetări în domeniul ocrotirii sănătății. A- proximativ 40-50 la sută din fondurile alocate activității științifice și 40-50 la sută din forțele științifice ale lumii sînt în prezent dirijate spre domeniul militar, în timp ce omenirea așteaptă soluționarea unor asemenea probleme, cum sînt descoperirea de noi surse de energie, depășirea crizei alimentare, descoperirea unor noi zăcăminte de materii prime, e- radicarea unor boli ucigătoare.Continuarea umflării bugetelor militare ale statelor Înseamnă împiedicarea dezvoltării forțelor de producție în toate țările în detrimentul satisfacerii aspirațiilor de bunăstare și progres al popoarelor, al soluționării problemelor multiple și complexe care confruntă astăzi omenirea.

Bogdan PAVELESCU 

autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat propriu independent.Reprezentantul permanent al României, ambasadorul Teodor Marinescu, a arătat în cuvîntul său că, potrivit poziției de principiu a țării noastre, o reglementare justă și trainică a problemelor din Orientul Mijlociu poate fi realizată numai pe baza retragerii Israelului din toate teritoriile arabe o- cupate în urma războiului din 1967, a soluționării problemei poporului palestinian prin recunoașterea dreptului- său la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat propriu independent, și în același timp, prin a- sigurarea independenței" și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă.
joritatea zdrobitoare a populației. După ce se relevă că 87,76 din persoanele care s-au prezentat în fața urnelor s-au pronunțat în favoarea Constituției, în document se arată că referendumul de la 6 decembrie s-a . desfășurat fără incidente.Pe ansamblul Spaniei, din corpul electoral s-a prezentat la urne 67,66 la sută. în provincia Bască, prezența la urne a fost de numai 50 la sută.

DUPĂ CUM ANUNȚA 
AGENȚIA M.T.I., vineri noaptea, în mina de cărbune din Komlo s-a produs o surpare. Un număr de șase persoane și-au pierdut viața, iar două au fost salvate cu răni u- șoare.

GOLDA MEIR, fost prim- ministru al Israelului, a încetat din viață vineri după-amiază, la spitalul Hadessa din Ierusalim, în vîrstă de 80 ani.
PREȘEDINTELE Franței, președintele Statelor. U- nite, primul ministru al Marii Britanii, și cancelarul R.F. Germania, vor participa în zilele de 5 și 6 ianuarie 1979, în Guadelupa, la o reuniune cvadripartită.

Mica publicitateVÎND casă 2 camere, antreu, bucătărie, cămară și anexe. Medruțiu Viorel, strada Cîrjei 50, Petroșani. (766)SCHIMB locuință centrală în Blaj, încălzire cu gaz, două camere, bucătărie, grădină, loc garaj, o- cupabilă imediat, cu locuință în Petroșani, două camere, baie, central. Informații telefon 41797 (Petroșani) după orele 20. (762)ÎN ORAȘUL LUPENI str. T. Vladimirescu nr. 6 (lîngă vechea piață) funcționează un atelier de reparat umbrele. Schimbăm și fețe la umbrele. (768)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Popescu Ileana, eliberată de I.P.C.V.J, Petroșani. Șe declară nulă, (765)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Grădi- p.aru Gheorghe, eliberată
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12,35 spani- de lim-
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PETROȘANI — 7 iembrie : Revanșa ; publica : O fată aproape cuminte ; Unirea : Ghinionistul.LONE A : Al treileajurămînt, seriile I-II.ANINOASA: Corsarul din insulă.VULCAN : Cianura și picătura de ploaie.LUPENI — Cultural: Aventurile Iui Don Juan ; Muncitoresc : Un om cu idei.URICANI : AlbulBim, ureche neagră.
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I 12,30Curs de limbă olă. 12,55 Curs bă franceză. 13.15 Concert de prînz. 14,15 România pitorească.14,45 Din cununa țării mele — melodii populare. 15,00 Pentru timpul dv. liber, vă recomandăm... 15,15 Stadion —i-16,15 La volan con- 16,30 16,5517,45

magazin sportiv în maginl,— emisiune pentru ducătorii auto.Agenda culturală. Clubul tineretului.Cronica politică internă și internațională. 18,00 Publicitate. 18.10 i Antologia filmului pen- I tru copii și tineret : ! Buster Keaton în fil- I mul „Generalul". 19,30 I Telejurnal. 19,50 Viațarațională. Uz și abuz în alimentație. 20,00 Tele- enciclopedia. 20,30 Film serial: „Om bogat, om sărac11. Episodul 26. 21,20 întîlnire cu satira și. u- morul. 21,50 Telejurnal — sport.22,05 Melodii românești de ieri și de azi. 22,30 închiderea programului.
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de I.M. Dîlja. Se declară nulă. (764)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Fedeleș Mircea, eliberată de U.E. Paroșeni. Se declară nulă. (767)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Blaj loan II, eliberată de I. M. Livezeni. Se declară nulă. (769)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele lorda- che Manele, eliberată de Fabrica de pîine Petroșani. Se declară nulă. (770)
ANUNȚ DE FAMILIESOȚIA, copiii și nepoții anunță încetarea din viața a scumpului lor? soț, tată și bunic

SENZ ACONT FRANCISC 
înhumarea va avea loc în 9 decembrie 1978, ora 13, în comuna Livadia. județul Hunedoara. (771)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teieîoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL 1 Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


