
Marea Adunarea Națională își reia 
lucrările în plen

Biroul Marii Adunări Naționale a 
ca lucrările în plen ale sesiunii a opta 
de-a șaptea legislaturi a Marii Adunări Națio
nale să fie reluate joi, 21 decembrie 1978, 
ora 10.
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hotă rit
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La minele Lupeni șl Paroșeni
ROADELE MECANIZĂRII
producții peste plan, 
productivități sporite

Cel mai mecanizat sec
tor al Văii Jiului, secto
rul IV de la mina Lu
peni — 4 complexe me
canizate în funcțiune — 
a obținut în această lună 
o producție suplimentară 
de 2440 tone de cărbune, 
printr-un spor al produc
tivității muncii, în cărbu
ne, de 1205 kg/post. In 
urma introducerii unui 
complex mecanizat și la 
sectorul VI al aceleiași 
întreprinderi, nroducția 
extrasă suplimentar este 
cu 7 la sută mai mare 
decit sarcina planificată. 
De la începutul lunii, mi
na Lupeni și-a realizat 
planul la zi în proporție 
de 102,7 la sută prin spo
rirea productivității mun
cii cu 107 kg/post, la ni
velul întreprinderii.

I.M. 
depășit 
brie cu 1,9 la sută — are 
în funcțiune două com
plexe mecanizate care, 
de asemenea, au avut un 
aport deosebit în reali
zarea ritmică a sarcinilor 
de extracție. La comple
xul din dotarea brigăzii 
luj Francisc Fazakaș, pro
ductivitatea muncii reali
zată este cu 1200 kg/post 
superioară sarcinilor de 
plan — la producție, plus 
1674 de tone —, iar bri
gada lui 
dotată și 
mecanizat 
plimentar
725 de tone, obținînd 
plus de productivitate 
900 kg/post.

Paroșeni — plan 
pe luna deceni

Uie Filiche — 
ea cu complex 
— a extras 
o producție

su- 
de 
un 
de

i b a rubrica „Ex-
I periență noas- 

tră", gazeta de 
i P e r e t e a l.M. Uri- 
i câni, însera un îndemn: 
i „Urmați-le exemplul ! 
i Singuri și împreună cu 
i ortacii dv„ fiți demni!“ 
i Pe urmele unei atît de 
: originale însemnări am 
; cerut relații inginerului 
: Carol Schreter. Și, di- 
i rectorul mi-a povestit 
cum s-au petrecut lu
crurile. Sectorul I a 
răimas sub plan cîteva
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In ziarul de azi

„Ancorată în prac
tica social-econo- 
mică BRIGADA 
ARTISTICĂ TRE
BUIE SĂ FIE CON
VINGĂTOARE în 
conținutul și forma ■ Nei
„In film este ne
voie de sentiment 
sincer, omenesc" — 
interviu 
Cocea

cu Dinu

Rubricile 
Pe teme 
nești. Sport.

noastre : 
cetățe-

teaqul roșu
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Institutului de mine
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director
Combinatului 
Valea Jiului, 

în-

„Gaudeamus igitur“, 
diționalul cîntec studen
țesc, a răsunat jeri dimi
neață în aula Institutului 
do mine din Petroșani dcs- 
chizînd zilele omagiale 
consacrate împlinirii a 30 
de ani de la înființarea a- 
eestei prestigioase institu
ții da învațămînt superior 
în Valea Jiului, tei această 
reuniune sărbătorească a.i 
participat tovarăși; l’etre 
Lungu, secretar al Comi
tetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., Teodor Rusu, 
secretar al Comitetului 

municipal.de partid Petro
șani, Virgil Nogea, direc
tor general în Ministerul 
Ed ucației și învă țămîntului 
Vasile Ogherlaci, 
general al 
minier din 
reprezentanți ai unor 
treprinderi miniere, institu
ții de învățământ superior 
și de cercetare din muni
cipiu și din țară, cadre di
dactice, 
den ți. 
a fost deschisă 
rul institutului, 
dr. doc. inginei- 
tantinescu, care 
tat -o sintetică retrospecti
vă a evoluției Institutului 
de mine de-a lungul a 
trei decenii de activitate 
rodnică destinată pregăti
rii L,. 
calificare și 
pentru mineritul

Aniversarea a 
de la înființarea 
lui de mine? din

: 1
•<.

absolvenți și stu- 
AdUnărea festivă 

de recto- 
prof. univ. 
Uie Cons- 
a prezen-

specialiștilor eu înaltă 
competență 

românesc. 
30 de ani 
Institute ■ 
Petroșani

are loc într-o perioadă de 
laborioasă participare a

Aspect din timpul adunării festive din aula I.M.P.

nar de naționalizare a prin
cipalelor mijloace de pro- 

oamenilor muncii din Va- ducție, aniversarea a 60 de 
lea Jiului, din toată țara 
la înfăptuirea programului 
de dezvoltare social-econo- 
mică multilaterală a pa
triei, inițiat și condus cu 
înțelepciuiie și fermitate 
de Partidul Comunist Ro
mân. Succesele înregistra
te în activitatea social-e- 
cpnomică: și cultural-edu- 
cativă sînt stimulate de e- 
venimente ate acestui an, 
cu profunde semnificații 
în conștiința poporului ro
mân : sărbătorirea a 30 de 
ani de la actul revoluțio-

ani de la formarea statului 
național unitar român 
unirea Transilvaniei 
România, apropierea 
Republicii.

* institutul de mine 
Petroșani este o 
socialismului în 
o instituție de învațămînt 
superior eu o 
impetuoasă în 
ceniu, cel mai 
istoria patriei.

pri'n 
eu 

zi lei

din 
creație a 
România,

dezvoltare 
ultimul de- 
rodnic din 

Existența 
de la început în Valea Jiu
lui a determinat o apro
piere față de producția 
minieră, imprimînd un ca-

ractcr de modelare a conș
tiinței și pregătirii celor 
5400 de absolvenți care a- 
plică astăzi în activitatea 
economică cunoștințele a- 
cumulate și atitudinea des
chisă, principială, care ca
racterizează minerul. zile
lor noastre. în toți acești 
ani institutul s-a dezvol
tat, și-a perfecționat me
todele, și formele de pre-< 
gătite a studenților, a ob
ținut remarcabile rezultate

T. SPAtARU

(Continuare în pag. o 3 of

i luni la rînd. Conduee- 
i rea minei a hotărît, pe
■ lîngă măsurile de or-
• ganizare și aprovizio-
• nare tehnico-materia- 
! lă, și trecerea unor bri- 
țgăzi de producței cu ex- 
| periență în sectorul ca- 
: re trăgea „în jos" rea
lizările colectivului... 
i Kelemen era omul cel 
; mai nimerit, el cu or- 
: Iacii săi avea lună de
■ lună, plusuri de cîte 
j 1800 — 2000 tone de
■ cărbune. Deci, în jurul 
j lui Kelemen se roteau
• propunerile pentru a
• lua în primire noul 
i frontal... Dialogul din
tre director și șeful de 
brigadă a decurs cam 
așa :

— Uite, l-a prins de 
braț directorul la ie

șirea din șut, stai pu
țin aici, să discutăm
Dumitru D. IONAȘCU

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ PE ȘANTIERELE 
CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚEî

apartamente

de 
în

.  ■■■—■■— ------------------------------------------- — i

(Cont. în pag. a 2-a)

Tn urmă cu mai bine de 
două luni, inițlam acțiu
nea de presă ^Numărătoa
re inversă pe șantierele 
construcțiilor de locuințe" 
în ideea informării opiniei 
publipe despre ritmul de 
execuție de pe șantiere, De 
atunci și pînă în prezent 
am consemnat frecvent 
realizările obținute de

constructori. Revenim 
această dată, aducînd 
atenția cititorilor ceea „ce 
ma; e nou sub soare" în 
acest domeniu economic în 
care, după cum vom ve
dea, oamenii șantierelor a i 
făcut tot ce le-a stat în 
putință pentru a recupera 
cit mai mult din restanța 
înregistrată și a preda un 

număr tot mai mare de lo
cuințe.

Anunțam la începutul 
acțiunii noastre de presă 
că din Planul de 1228 de 
apartamente, au fost pre
date doar 510, râmînînd 
ca în ultimul trimestru al
anului să se încerce totul • 
pentru a fj realizate pre-

vederile. Am arătat și 
cauzele care au dus la a- 
ceastă situație, cauze care 
nil întotdeauna au depins 
de constructori, 
nu mai revenim 
lor. 
scuzați nici constructorii.

Care este situația în 
prezent ? în ultima perioa
dă s-au mai predat 108 â- 
purtamente : 48 aparta-

de aceea 
asupra 

Evident, nu pot fi

mente (blocurile 7 și 8) la 
Petroșani, 28 la Lupeni și 
32 la Vulcan. De fapt, la 
Vulcan s-au predat 96 de 
apartamente, însă 64 erau 
recepționate cu mult timp
Constantin lOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Sesiunea Consiliului 
popular municipal

Câ>ă informăm
I -
I _

Iî'n dotarea
I.CS.A’. și A.P.

| șan, vor intra in această 
Ilunâ trei camere ( ' '

■ free demontabile, -
I ■ frigidere tip dulap 
|, capacități de 900 și 1500 
g .uri, două mașini de 
I ?r>t cafea, patru

Potrivit unui; program 
suplimentar de investiții, 

unităților 
Petros

ile frigorifice pentru pro
duse congelate, in valoa
re de aproape 200 000 . de 
lei. (T.V.)

Deci. Moș Gorilă a 
grijuliu și în acest

frigorl-
■ cinci

cu

mă-

Incepînd de jeri, ma
gazinele C.L.F, au pus în 
vînzare brazi pentru 
mul de iarnă: Prețul 
tre 15 și 45 lei bucata. 
Primul.lot numără 1006 
bucăți, în următoarele zi
le asigufîndu-se întreaga 
cerere din municipiu

A fost deschisă finan
țarea pentru o lucrare e- 
dilitara de mare 
sala p>h valență 
locuri caic se va 
în Petroșani, în 
tea' halei a^roalimentare.

'T .te, t
Comitetul U TC de la 

S.SJI. Vulcan a organi
zat, în trimestrul IV ai 
anului în curs mail multe

interes : 
cu 10» 
construi 
apropie^

=1IIII______ _ I
oă inlormatii^

acțiuni voluntar-patrio- ț 
lice care s-au soldat cu 
colectarea a . 25 de tone 
de fier vechi. O contri
buție deosebită și-au a- 
duș-o tinerii Petru Pjn- 
țea. Paul Tudbrașeu, Du-, 
mitra Corclieș, Vasile 
Gașpar, Ionel Voicu, A- 
drian , Vîlceanu -și Zaha- 
ria Truță. (C.G.)

Ieri a avut ioc sesiunea 
Consiliului popular mu
nicipal. La sesiune au 
participa t, alături 
dfe deputați, președinți și 
vicepreședinți ai consiliilor 
populare orășenești și co
munale, cadre de conduce
re din întreprinderi și uni
tățile de construcții, de co
merț și prestatoare de ser
vicii, din instituțiile sani
tare și de învățămînt, re
prezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești.

Sesiunea a adoptat ur
mătoarea ordine de zi :

— Proiect de hotărâre 
pentru adoptarea planului 
de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial 
a municipiului Petroșani 
pe anul 1979.

— Proiect de holărîre 
pentru adoptarea bugetului 
local pe anul 1979.

— Raportul 
permanente la 
de hoțărîri pentru adopta
rea planului de dezvoltare 
economico-socială in pro
fil teritorial și a bugetului 
local pentru anul 1979.

fntrîndu-sc în ordinea 
de zi, la primul punct al 
acesteia, tovarășul Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte 
ai consiliului popular mu
nicipal a prezefitat expu-

comisiilor 
proiectele

rierea de motive la proiec
tul de holărîre pentru a- 
doptatea 
vo i ta re .
în profil 
nicipirjlui

lea punct al ordine! de 
deputatul Ionel Lazăr 
prezentat expunerea 
motive la proiectul de 
târâre pentru adoptarea 
getului local pe anul 1979, 
după care deputatul
Dumitru l’ătrășcoiu a pre
zentat raportul comisiilor
permanente la proiectele 
de hoțărîri pentru adopta
rea planului ,în profil te
ritorial și a bugetului lo
cal.

La dezbateri, pe murgi- 
nea materialelor prezenta- 

' te, au luat cuvîntul, făcînd 
propuneri de completare și 
îmbunătățire a prevederi
lor de plan și a bugetului, 
tovarășii Emilian Tomu- 
lescu. Constantin Ciolofan, 
Petru Barbu, Maria IlUmi- 
traș, loan Karpinecz, Du
mitru Grunță, Gheorghe 
Romoșan, Elena Zeța, Dan 
Marcu, Ion Vladislav, Na
talia Aldica, Horea Toma.

în continuare, tovarășul 
Clement Negruț, prim-se- 
cretar al Comitetului muni
cipal de partid, președin
tele Comitetului executiv 
al Consiliului popular mu
nicipal a supus votului de- 
putaților, pe articole, pro
iectele de hoțărîri oare au 
fost adoptate în unanimi
tate în sesiune.

în încheierea lucrărilor 
sesiunii a luat cuvîntul to
varășul Vichente Bălan, 
prim-vicepreședinte al. Co
mitetului executiv al Con-

zi, 
a 

de 
Iio- 
bu-

planuliii de doz
ei:on biții ico-socială 
teritorial a fflu-
Pelroșanj pe a- . - .

nul 1979...La cel de al doi- siliului popular județeatf, j ș

municipal.de
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profesional, avind m ace
lași timp o bună compor
tare în familie și societate.

Cresc rîndurile 
organizațiilor de 

partid

în centrul preocupărilor 
comitetului de partid și 
organizațiilor de bază de 
la mm a Lupeni se află 
creșterea rîndurilor parti
dului. în cele 11 luni care 
au trecut din acest an, la 
mina Lupeni. au fost pri
miți în partid 70 de mi
neri, lăcătuși, electricieni 
fruntași în producție. Bi
ne au muncit .în această 
direcție organizațiile de 
bază din sectorul IV care’ 
au primit ‘8 tovarăși dintre . 
care 7 lucrează direct la 
fronturile de lucru, orga
nizațiile de bază V A, 
VII, X aerai, XII M. XIII 
B, XIII A. ai căror secre
tari sînt tovarășii Mihai 
Doroftei, Silviu Tărbăles- 
cu, Constantin Rînceanu. 
Vasile Ciopeică, Andrei Mi- 
ca.n și Costică Rîpan.

Dintre cei recent pri
miți în partid amintim pe 
minerii Petru Urs.u, Micloș 
Zanga, Radu Piele, loan Di- 
vriceanu, Victor Kelemen, 
Dumitru Racheru, Virgil 
Pop, electrolăcătușii Du
mitru Dobrotă, Nicolae 
Măneșc, Elisabeta . Flores- 
cu, Ioan Meci rea, oameni 
bine pregătiți politic și

a u
..țip

Brigăzi fruntașe
In luna noiembrie, I.M. 

Lupeni, și-a depășit planul 
de producție cu 1303 tone, 
în luna decembrie, depă
șirea la producția extrasă 
este și mai substanțială. 
La sfîrșitul primei 
a lunii, plusul era 
tone de cărbune, 
rezultate sînt pe 
strădaniilor depuse 
mai multe brigăzi, 
luna ce 
Ie zile

decade 
de 700 
Aceste 

măsura 
de tot 
care ' în 

a trecut și în. prime- 
din această lună 

realizează și depășesc sar
cinile de plan. Edificator 
în acest sens este faptul 
că în luna noiembrie, 46 
de brigăzi din totalul de 
63 de la sectoarele de pro
ducție și investiții ale mi
nei și-au depășit sarcinile, 
în sectorul I, din 8 bri
găzi 7 au încheiat luna cu 
depășiri. Amintesc dintre 
acestea pe cele conduse de 
Constantin PăunescuL Du
mitru Tămîrș, 
ceanu, Vasile 
Sulumete.

în perioada 
tehnologice a

-brigada condusă de mais
trul mecanic Valentin To- 
fană a realizat peste plan 
în noiembrie un plus de 
3215 tone de cărbune. Bri
gada condusă de Gheorghe

Ioan Divri- 
Pop și loan

de probe 
complexului,

Toma din sectorul XI in
vestiții, lucrînd la săparea 
și betonarea puțului cu 
skip din incinta minei, a 
depășit plănui cu 367 m.c. 

în rîndul brigăzilor frun
tașe se numără și cele con
duse de Gheorghe Belei, 
Mihai Nistor. Constantin 
Nichita, Mihai Rusu, Ene 
Stere,. Mihai Vărzarii, Mar
tin Vincze, Emil Kopandyi, 
Eftimie Nicoară, Nicolae 
Ungureanu, Șimion Ti 
Petru Madaraș și altele.

Economie de energie 
electrică — depășiri la 

colectarea 
materialelor secundare

Colectivul minei Lupeni 
este preocupat ca peste tot 
unde este posibil, în sub
teran și la suprafață, 
reducă consumul de i 
gie electrică. Astfel, 
începutul anului au 
economisiți 920 000 
La 
lor 
planul a fost depășit 
fontă și plumb. La 
vechi, din 2000 tone 

1743 tone, la hîrtie 
tone . — 9,2 tone, 
finele anului, co- 
minei este hotă-

In atelierul electric 
Petru Ianc repară un lot

al I.M. Uricani echipa de reparat contactoare condusă de 
de întrerupătoare pentru subteran. Foto : Ion LICIU

Pe teme cetâtenești

Cărbunele se plimbă inutil 
cheltuielile cresc

Venind la redacție, cîțiva 
beneficiari de alo-

■ cații de cărbuni din Pe
trila ne-au sesizat o a- 
nomalie. Pornind pe ur
mele sesizării am urmat 
calea cărbunelui de la 
preparație la centralele 
termice și beneficiarii ra
țiilor de cărbune 
Petrila. încărcat în 
goane, cărbunele
transportat de la prepara
ție la depozitul din Pe
troșani unde este descăr
cat pe rampă. De aici, 
este încărcat în camioa- tajoasă. Pentru a scurta,

din
va-
estc

rea și descărcarea 
nelor (e vorba de 
tone de cărbune 
în fiecare lună prin 
ceasta 
vreme 
nelui 
lozul 
p reparației.

nu se putea opri construi
rea noii preparați! pen 
tru un simplu siloz, da 
credem că nici „plimba 
rea" cărbunelui pe ruta 
preparație — Petroșani 
— Petrila nu-i mai avan

vagoa- 
însi de 
ce trec 

a- 
filieră). înainte 

transportul cărbu- 
făcea de la și- 

incinta 
drept că

se
aflat în

E

! c I 
t

ne și transportat la Pe
trila, Lonea, Jieț sau 
Cimpa. Pînă să ajungă 
la destinație, mașinile ce 
transportă cărbune stau 
adeseori la cele două ba
riere de cale ferată ce le 
stau în cale pînă la des
tinație. In plus, la fie
care drum, au de parcurs 
circa 10 kilometri mai 
mult decîț dacă transpor
tul cărbunelui s-ar efec
tua de la prepanație. Ri
sipă de carburanți, ma
șini uzate plus încărca-

ia strictul necesar, tra
seul. cărbunelui de la 
preparație la beneficiar 
și a economisi astfel car
buranți, muncă și multe 
altele e necesar un spa
țiu, nu prea mare, de de
pozitare a cărbunelui 
chiar la preparație și de 
aici să fie transportat di
rect unde trebuie, 
ceasta, bineînțeles, 
tituie un provizorat 
la construirea noii 
parați!, un provizorat în
să aducător de economii.

sa 
ener- 
de la 

fost 
kWh. 

colectarea materiale- 
secunda r e 

la 
fier 

s-âu.
realizat 
din 11 
Pînă la 
lectivul 

să îndeplinească -planul 
la aceste sortimente.

Avram MICA, 
corespondent

rit 
Și

A sosit timpul ca asigurările 
repetate sâ fie confirmate !

• (Urmare din pag. 1)

în urmă, dar din lipsa ca
nalizării, blocul 1 M, pen
tru că despre el este vor
ba, nu întrunea condițiile 
pentru recepție finală.

Din cifrele de mai sus 
reiese clar că în această 
toamnă prelungită, chiar 
dacă nu întotdeauna con
dițiile au fost propice, 

■'constructorii din Valea Jiu
lui s-au străduit să se în
cadreze în graficele de e-

Foto : O. GHEORGHE

In meci amical

Fabrica de confecții din Vulcan se conturează tot 
ipai pregnant în peisajul orașului.

A-
cons- 
pînă 
pre

Să fie, dar să se respecte

Că ridicarea cenușii și 
gunoiului menajer din 
cartierele vechi din Pe
troșani se făcea po
trivit unui grafic, zău că 
n-am cunoștință. Un lu
cru însă e limpede. Cît 
a fost vara de lungă, ba 
chiar și toamna, de două 
ori pe săptămînă, mereu 
în aceleași zile, mașinile 
salubrității treceau pe 

trans- 
Obișnuiți 
punctua- 

scoteau 
lădițele

vmă mașinile sa 
gunoiul. Și cind 
dești că de cînd 
na cantitatea 
este mu.it mal 
nînd seama de 
ța economisirii 
și, bineînțeles,

fiecare stradă și 
portau gunoiul, 
cu o asemenea 
litate, cetățenii 
cu regularitate 
de cenușă la poartă. Le 
scot și acum, dar zadar
nic. Pline le scot, pline 
le duc din nou în curte, 
deoarece, de cînd a venit 
frigul trec uneori două, 
trei săptămîni pînă sa

de cenușă 
mare. Ți- 
importan- 

energiei 
și a car

buranților, locuitorii ora
șului înțeleg necesitatea 
reducerii curselor chiar 
la transportarea gunoiu
lui menajer. Propun însă 
întocmirea unui grafic 
care să prevadă ca o da
tă în săptămînă mașinile 
salubrității să ridice re
ziduurile menajere de pe 
toate străzile. Să se facă 
deci un grafic pe zile și 
străzi, dar care să se res
pecte cu rigurozitate. 
(C.D.)

i
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xecuție. Mobilizarea exem
plară care a cuprins 
oamenii șantierelor, 
ales în ultima parte 
nulul, s-a concretizat 
numai în predarea 
patru blocuri din 
șani, Vulcan și Lupeni, ci 
și în înregistrarea unui 
stadiu destul de avansat la 
alte trei blocuri din Pe
troșani, Petrila și Vulcan. 
Ne referim la blocul 50 A 
din Petroșani din care, în 

. următoarele’ zile, vor fi re
cepționate trei scări cu 42 
de apartamente, celelate 
scări urmînd să se predea 
pînă la sfîrșitul anului. De 
asemenea, 28 de aparta
mente din blocul 55 de, la 
Petrila, precum și prima 
seară a blocului IA din
Vulcan. Cert este faptul

toți 
mai 

a a- 
nu 

celor 
Petro-

că ritmul de lucru pentru 
construcțiile de locuințe 
este deosebit de susținut, 
iar pînă la întoarcerea ul
timei file a calendarului 
din acest an cifra se va 
modifica de mai multe ori, 
restanțele la apartamente 
înregistrate în prezent re- 
dueîndu-se simțitor. ..Spe
răm ca restanța să fie re
dusă cît mai mult posibil 
— declara ing. Dumitru 
Vișan, directorul tehnic al 
Grupului de șantiere Pe
troșani — astfel îneît re
cuperarea să fie posibilă 
la începutul anului viitor". 
Sc are în vedere stadiul în 
care se vor afla la .sfîrși
tul anului blocurile 
construcție, stadiu ce 
permite finalizarea lor, 
așa fel îneît să nu fie
fe-ctat planul anului viitor.

în 
va 
în 
a-

LW/// DEMNITĂȚII
• (Urmare din pag. 1)

problema sectorului 
nu. Cam 
fac apel la

Laurențiu
și-a purtat 
grilă peste 
pe deasupra frunții 
brăzdate de cute și de 
sudoare, îngăimînd :

— Păi bine, dar...
— Tovarășe Kelemen, 

toate propunerile bat 
spre dumneata eu noul 

nimic

u-
bănui de ce 

dumneata ?
Kelemen

palma îne-
părul puțin

frontal... N-am 
împotrivă...

— Ej nu pot 
singur, tovarășe

hotărî 
direc-

Cum nu ?
Așa, eu am 

ortaci...
— Păi, tovarășe Ke

lemen, tocmai dumnea-

65 de

Toemaj eu, n-are

rost să insistați... Au și 
ei demnitate, sînt to

varășii mei și trebuie 
să hotărîm împreună 
dacă schimbăm abata
jul sau nu. Asta-i.

...De la dialogul 
pricina au 
va luni In 
Laurențiu 
ortacii săi 
tate dintre 
ne. Și astfel, ceea ce se 
petrecea la gura minei 
Uricani seamănă atî.t 
de bine cu ceea ce e 
omenesc să se petreacă, 
îneît îndemnul de la ru
brica „Experiența noas
tră" se-adeverește : o
mare de liniște te cu
prinde văzînd că pînă 
și dincolo de vămile 
înalte ale adîncului se 
află vama demnității 
omului : simplă, cinsti
tă și folositoare tuturor!

cu 
trecut eîte- 

noul frontal 
Kelemen Și 
obțin rezul- 
cele mai bu-

, W.Y/AV.W.', AW.W.V.V.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

MINERUL VULCAN -
U.C. LAUVAIN (BELGIA)

6-1

loc,La Vulcan a avut 
marți, un atractiv meci in
ternațional amical de fot
bal intre formația locală 
Minerul și echipa univer
sitară belgiană UC. Lau- 
vain. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 6—1 în fa
voarea gazdelor 
rile înscrise de 
Frățilă, Arhip 
ori) și Polgar.

Este cel de-al doilea 
meci susținut în munici
piul Petroșani de echipa 
belgiană, aflată în turneu 
în țara noastră. Primul 
meci, cu Știința Petroșani 
s-a încheiat nedeeis : 0—0. 
(C.I.)

prin golu-
Stoenescu,
(de două

BOGAT PROGRAM DE
VACANȚA '

Avancronică
• Duminică, începînd 

cu. ora 10, în cluburile și
• școlile din localitățile Văii 
Jiului au loc întreceri de 
șah și tenis de masă. Des
fășurate sub genericul „Da- 
ciadei", la întreceri parti
cipă sportivi din unități 
economice, instituții și 
școli.

• Arena cu patru piste 
a Asociației sportive „Pre
paratorul" din Petrila, găz
duiește duminică, ora 8,30, 
partida de popice între di
vizionarele A „Jiul" din 
localitate și C.F.R. Timi
șoara. După cele cîteva e- 
șecuri suferite în întâlniri
le anterioare, suporterii re
prezentativei minerilor pe- 
trileni așteaptă o victorie 
a favoriților. Sîmbătă, o- 
ra 16, și duminică, ora 8.30 
au loc și întâlnirile din 
campianaliu municipal în-

tre „Minerul" Vulcan 
„Preparatorul" Petrila 
„Constructorul Minier" 
troșani — „Parîngui" 
nea. Duminică, de la 
8,30, are loc și partida 
tre „Vîscoza" Lupeni 
te) — „Jiul" II Petrila 
ieți).

• Iubitorilor de schi le 
aducem două vești bune. 
In poiana din fața „Căsu
ței din povești" sînt în 
curs de finisare lucrările 
unui baby- schi, iar zăpa
da în Paring măsoară 29 
de centimetri. Bună pen
tru schiat este și zăpada 
din împrejurimile cabane
lor Pasul Vîlcan și Straja 
Lupeni. Aceste rînduri 
vor o invitație pentru 
bitorii sportului alb de 
înălțimi, sportul celor 
rajoși.

Și 
Pe- 
Lo- 
ora 

d.n- 
(fe- 
(bă-

se
lu
pe 

cu-

Planul de măsuri al Co
mandamentului de organi
zare a vacanței de iarnă 
a elevilor cuprinde un bo
gat program de acțiuni 
sportive. La nivel de școli, 
localități și municipiu, vor 
avea loc întreceri sporti
ve dotate cu „Trofeul va
canței". Spicuim doar cî- 
teva dintre ele. în ziua de 
22 decembrie,- ora 9, deci 
în prima zi de vacanță, sa- 

Asociației 
Lupeni 

de 
formațiile

la de sport a 
sportive Minerul 
va găzdui întrecerile 
handbal între 
de fete și băieți din licee. 
Sala de sport a Grupului 
școlar din Petroșani găzdu
iește in 23 decembrie în
trecerile de handbal tete 
și băieți, licee. în 26 de
cembrie, în toate localită
țile, au loc întreceri de te
nis de masă și șah dedi
cate zilei de 30 Decembrie, 
iar în 27 ale lunii echipele 
de handbal fete și băieți 
din școlîle generale se în
trec în sala L.I.M.
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Ancorată in practica social-aconomică, 
BRIGADA ARTISTICA TREBUIE SA FIE 

CONVINGĂTOARE in conținutul și forma ei
în întreaga Vale 

a Jiului activează acum 
aproape 30 de brigăzi ar
tistice, fapt întfutotul 
remarcabil care avansează 
ideea că este apreciată 
valoarea acestei formații. .

O analiză a acestui tip 
de formație este necesară 
și merită o dezbatere la 
obiect chiar cu instructo
rii lor pentru a se clarifi
ca cîteva elemente esen
țiale, în primul rînd ce și 
cum se transmite. Pornind 
de la un fapt unanim îm
părtășit — brigada este o 
formație de atitudine, an
corată în realitatea coti
diană a colectivului de 
muncă — trebuie să spu
nem că acest gen educa- 
tiv-artistic poate aduce 
mari servicii, dai' și deser
virii, nu eu intenție, ci 
dintr-o prea superficială 
selecție și proporționare a 
textului pe care se ridică 
tot eșafodajul interpreta
tiv. Din această cauză am 
observat în mai toate cele 
15 brigăzi — din Petroșani 
sau Urioani, Petrila, Lu- 
peni sau Vulcan, chiar și 
Ia cea din Iscroni — un 
dezechilibru între text și 
expresia artistică o insis
tență (devenită numitor 
comun) pe anumite aspec
te negative (chiulangii,; 
consumul de alcool, bol
navi închipuiți în căutare 
de medici care nu-și res
pectă deontologia profesi
onală etc.), chiar prea 
amănunțit interpretate, dar 
o tratare expeditivă a 
faptului pozitiv, de cele 
mai multe ori enunțat ex
clamativ. în acest moment 
se cuvine să întrebăm : 
cine se apleacă asupra 
textelor, pentru a le apro
ba, din cadrul comitetelor 
de partid, sindicat sau 
IJ.T.C. din întreprinderi ? 
în brigăzile de la Lonea 
sau Petrila sînt momente 
(in care se critică fapte 

grave de la cantină) care 
determină o întrebare 
spontană : sînt chiar atît 
de frecvente aceste ca
zuri ? Dacă da, ce măsuri 
s-au luat și de ce nu le 
comunică tot brigada ? 
Valoarea ei’educativă ar 
spori.

Trebuie să fie clar că 
textul nu este valabil o- 
riunde și oricînd, trebuie 
concretizat, modelat după 
viață. Deci, pentru ca for
mația să fie eficientă sub 
aspectul educativ, acest e- 
lement fundamental, tex

tul, este necesar să fie o-

Festlvalul național 
„Cîntarea României" 

ediția a lî-a

’ rientat cu atenție pentru 
a include cele mai semni
ficative fapte, un just ra
port între negativ și pozi
tiv, între general și parti
cular. Numai astfel s-ar 
evita unele ambiguități 
verbale care nu sînt de 
cel mai bun gust, nu do
vedesc nici o orientare 
prea clară. . I

I>ar să poposim și în 
latura exprimării artistice 
la interpretare, deoarece a~ 
tracția brigăzii, farmecul 
ei, se află în această îm
brăcăminte spectaculară a 
faptului concret. Membri
lor brigăzii li se cer multe 
calități : pantomimă, talent 
muzical, simțul ritmului și 
al măsurii și, de ce nu, o 
prezență scenică agreabi
lă, mai ales în ținută (sem- 
nificînd respectul pentru 
spectator, artă și educație). 
Sint formații care într-o 
formă plastică — folosind 
uneori cu fantezie și ar
doare toate elementele ar

Carnet
din Uricani are loc as
tăzi (ora 13) întâlnirea 
elevilor și cadrelor di
dactice din oraș cu 
membri ai cenaclului 
„Panait Istrati" al Văii 
Jiului. Cu acest prilej 
va fi lansată culegerea 
literară „ 1 ncandescen țe 
subterane", apărută- re- 
cent. 

tistice — practică ironia, 
satira directă și incisivă 
(„Tot ce-avem .de spus, 
vom spune1* — clubul Vul
can, instructor actorul Flo
rin Plaur ; „Mercur în os- 
peție" — I.C.S.A.P.—A.P., 
instructor. Gh. Sereș), al
tele evoluează, cu perspec
tive promițătoare, spre 
spontaneitate și ritm 

(„34-3" — mina Lupeni, ins
tructor Marcela Predoșan) 
sau depășesc teritoriul bri
găzii, trecînd în sfera u- 
moruluj („în pantaloni 
scurți**  — Casa de cultu
ră Petroșani, instructor Gh. 
Negraru). în cele mai mul
te am observat contradicții 
între verb (text) și muzi
că, pentru că nu se știe 
după ce criterii se cîntă 
tot felul de melodii, unele 
total nepotrivite cu serio
zitatea, chiar gravitatea 
cuvintelor din text. Dar și 
în acest domeniu, al in
terpretării, imaginația ins-, 
tructorilor se lasă, încă, 
așteptată. O singură expli
cație este valabilă : pregă
tirea deficitară care își a- 
re originea într-o prea ra
ră apariție în mijlocul co
lectivelor de muncă. De a- 
ceea unele brigăzi mani
festau stînjeneală pe sce
nă, intrau în firesc puțin 
timp, apoi terminau pro
gramul într-o nepotrivită 
și neinspirată notă .lozin
cardă, după o structură a- 
nacronică (o distincție 
netă între negativ și pozi
tiv), deși se refereau la 
fapte demne de urmat.

• Astăzi, de la ora 
16, pe scena Casei de 
cultură din Petroșani 
se desfășoară faza mu
nicipală a concursului 
cultural-artisitc al e- 
levilor din licee, inte
grat ~ în Festivalul na
țional „Cin tarea Româ
niei", ediția a H-â. Par
ticipă formațiile artisti
ce câștigătoare ale fa
zei orășenești.

• La Casa de cultură

Important' instrument e- 
ducativ în viața întreprin
derilor și instituțiilor, bri
găzile trebuie să fie for
mații convingătoare. Nu
mai astfel ele pot contribui 
eficient și pozitiv, ca pur
tătoare ale unor idei înain
tate, la procesul muncii 
și educației socialiste.

T. spataru

• Mîine, de la ora 9, •
la Casa de cultură din j

. Petroșani, își va începe |
desfășurarea faza mu- ;
nicipală a concursului •
cultural-artistic pionie- Ș
resc din cadrul Festi- ;
valului național „Cîn- ’
tarea României". La a- ,
cest spectacol-concurs !
iau parte formațiile ar
tistice pionierești cele >
mai reprezentative în i
Valea Jiului. |
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Munca minerilor în subteran, constituie unul din motivele de inspirație a artiș
tilor plastici din Valea Jiului. In imagine: „înaintare", gravură de I. Tellman.

„în film este nevoie de sentiment 
sincer, omenesc"

Pe ecranele cinematografelor din Valea Jiului 
este prezentat în aceste zile noul film românesc „E- 
caterina Teodoroiu**,  creație a regizorului Dinu Cocea 
(după scenariul semnat de Mihai Opriș și Vasile Chi- 
riță) inspirată dintr-o pagină de eroism din istoria 
patriei. Prezent la premiera de gală din Petroșani, 
regizorul Dinu Cocea (care a mai semnat „Haiducii**,  
„Parașutiștii", „Stejar — extremă urgență" ș.a.) ne-a 
răspuns cu amabilitate la cîteva întrebări.

— In filmografia dum
neavoastră, „Ecaterina Teo
doroiu**  este a zecea crea
ție. Cum îl apreciați acum, 
cînd el se adresează spec
tatorilor, și e apreciat 
chiar de critica de specia
litate ?

— Am simțit acest film 
de mulți, mulți ani, de 
cind eram copil la Satu 
Mare și am jucat intr-o pie
să scrisă de mama și dedica
tă eroinei de pe Jiu. A- 
veam vreo 3 ani pe a- 
tunci, dar nu spun acest 
lucru pentru a se înțele
ge altceva : personajul m-a 
preocupat mult timp pen
tru că am fost educat în 
acest spirit al patriotis
mului care a însuflețit, a- 
cum 60 de ani, pe Ecate
rina Teodoroiu.

— Ce este scenariul pen
tru un regizor ?

— Nu este o retopire, o 
repovestire a regizorului 
în funcție de felul lui de 
a vedea, de a simți. Pre
supune chiar reducerea, 
comprimarea de epică, o 
îndepărtare chiar de la 
scenariu, în funcție de sem
nificația pe care o urmă-

Convorbire 
cu regizorul 

DINU COCEA

rește să o comunice cu 
limbajul specific filmului. 
„Ecaterina Teodoroiu" l-am 
făcut cu plăcere, cu pa
siune pentru că l-am con
siderat de o actuală nece
sitate pentru înțelegerea 
sensului patriotismului, o 
permanență a unui senti
ment înrădăcinat în ființa 
noastră. Ideea filmului este 
că trebuie să crezi cu toa
tă tăria în ceva pentru a-1 
obține. Așa cum Ecaterina 
Teodoroiu și-a găsit sen
sul existenței într-un pa
tetic act patriotic, așa tre
buie să-1 simtă tineretul, 
toți oamenii.

— Cum apreciați orien
tările din filmul româ
nesc contemporan ?

— Există o tendință — 
filmul modern, care zice-se 
presupune luciditate. Da
că se merge pe această li
nie fals intelectualistă, o- 
pera nu-și poate atinge 
scopul. E atins numai da

că convingem spectatorul 
oare simte nevoia senti
mentului, sincerității ome
nești.

— îmi mărturiseați că 
ați mai fost în Valea Jiu
lui.

-— în-.r adevăr. Am rea- 
lizat vreo 30 de filme în
tr-un act despre protecția 
muncii .Am filmat în mai 
toate minele din țară. în
tr-o perspectivă mai înde
părtată intenționez să fac 
un film artistic de actua
litate despre mineri. Dar 
să-mi cristalizez mai bine 
tipologia oamenilor astfel 
incit să ajung la chinte
sență. Nu va fi nicidecum 
un film festivist, ci încrîn- 
cenat, așa cum este munca 
minerilor.

— Acum la ce lucrați ?
— La scenariul filmu

lui „lancu Jianu“, împreu
nă cu Mihai Opriș și Va
sile Chiri ță.

S. TIBERIU••••••••••»••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•
Zilele omagiale ale Institutului de mine

• (Urmară din pag. I)

în învățămînt, cercetare și 
în practica în producție. 
Dar principala cale de pre
gătire se află în partici
parea tot mai apropiată la 
activitatea economică din 
minerit, mina fiind locul 
de formare și verificare a 
trăiniciei cunoștințelor, sti- 
mulînd totodată, cerceta
rea științifică. Sarcinile 
trasate învățămîntului de 
documentele de partid și 
de stat, integrarea organi
că cu cercetarea, proiecta
rea și producția, stau la 
baza tuturor rezultatelor 
pozitive ale institutului în
registrate în ultimii ani. 
în această etapă fertilă în 
activitatea Institutului de 
mine, s-a consolidat tradi
ția formativă a școlii su
perioare miniere, îmbina
tă cu o tot mai activă 
participare la cercetarea 
științifică aplicativă, la in
troducerea progresului teh
nic în minerit, implicit la 
formarea minerului-tehni- 
cian.

Felicitînd organizația de 
partid din institut, corpul

didactic și studenții în nu- 
mele Biroului Comitetului 
județean de partid și al
Comitetului Executiv al
Consiliului popular jude
țean, tovarășul Petre Lun- 
gu a evidențiat succesele, 
reușitele institutului de-a 
lungul a 30 de ani de ac
tivitate în Valea Jiului și 
necesitatea de împletire a 
întregii activități cu prac
tica economică în care tre
buie să se aplice roadele 
muncii de' cercetare, de 
participare activă, revolu
ționară la cincinalul ac
tual, al revoluției tehnico- 
științifice. Institutul de 
mine, a spus vorbitorul a- 
re datoria de a contribui 
dinamic și eficient la pro
cesul de modelare a conș
tiinței viitorilor specialiști 
și la modernizarea tehnicii 
și tehnologiilor din mine
ritul Văii Jiului, la creș
terea producției de cărbu
ne, acum și în anii viitori. 
Tovarășul Teodor Rusu, 
felicitînd Institutul de mi
ne în numele biroului Co
mitetului municipal de par
tid și Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular 

municipal, a subliniat as
pectele cele mai semnifi
cative din evoluția institu
tului într-un contact tot 
mai eficient cu mineritul 
Văii Jiului. în cadrul a- 
dunării jubiliare au fost 
transmise și înmînate cal
de mesaje de felicitare din 
partea Ministerului Educa
ției și învățămîntului, Mi
nisterului Minelor. Petro
lului și Geologiei, Combi
natului minier Valea Jiu
lui, institutelor politehnice 
din București, Timișoara, 
Cluj-Napoca și Iași, uni
versităților din Brașov — 
care în acest an a sărbă
torit tot 30 de ani —- și 
Galați, Institutului de pe
trol și gaze din Ploiești, 
institutele de învățămînt 
superior din Baia Mare și 
de subingineri din Hune
doara, Institutului de cer
cetări din Cluj-Napoca, 

Centrului teritorial de cal
cul din Baia Mare.

Participanțil la adunarea 
festivă au aprobat într-o 
vibrantă atmosferă de dra
goste față de patrie și 
partid, o telegramă adre
sată Comitetului Central 

al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului.

„Institutul de mine Pe
troșani, creație prestigioa
să a regimului democrat- 
popular — se spune în te
legramă — situat în cel 
mai important bazin car
bonifer al țării, în cei 30 
de ani de existență a pre
gătit peste 5000 cadre de 
specialitate care-și desfă- 
șoră activitatea in indus
tria extractivă. Prin activi
tatea de cercetare științi
fică, elaborarea de proiec
te de diplomă, colaborarea 
cu unitățile de cercetare și 
proiectare, cadrele didacti
ce și studenții și-au spo
rit an de an aportul la re
zolvarea problemelor teh
nice ridicate de producție. 
Călăuzindu-ne după indi
cațiile dumneavoastră pre
țioase cu privire Ia îmbi
narea sttinsă a învățămîn- 
tului cu cercetarea științi
fică și producția, întregul 
colectiv de cadre didactice 
și studenți și-au unit efor
turile pentru perfecționa
rea continuă a activității 

didactice, intensificarea 
cercetării științifice în 
strinsă legătură cu cerin
țele producției, îmbunătă
țirea modului de desfășu
rare a practicii în produc
ție a studenților. Numai în 
ultimii trei ani s-au re
zolvat 114 teme de cerce
tare, în valoare de aproa
pe 16 milioane lei.

Ne angajăm în fața par
tidului și a dumneavoastră 
tovarășe Nicolae Ceaușescu 
să depunem toată străduin
ța, întreaga noastră capa
citate de muncă pentru a 
educa tineretul studențesc 
în spiritul înaltei concepții 
marxist-leniniste despre 
lume și viață, a eticii și 
echității socialiste, așa cum 
partidul ne cere — să-l 

înarmăm cu cele mai noi 
cunoștințe tehnice și de 
specialitate, să formăm 

cadre inginerești cu o înal
tă competență profesională, 
capabile să urce pe noi 
culmi știința și practica 
minieră românească".

în încheierea adunării 
corul studenților de la Fa
cultatea de mine a inter
pretat „Noroc bun, stu

denți", cîntec recent al 
compozitorului Constantin 
Romașcanu pe versurile 
lui Ioan Dan Bălan, parti- 
cipanții urmărind apoi, 
poemul cinematografic o- 
magial „Institutul de mine 
— 30“ realizat de cineclu- 
bul studențesc.

Participanții la adunarea 
festivă au vizitat o expo
ziție de carte tehnică și 
realizări științifico-lehnice 
ale cadrelor didactice și 
studenților din institut. In 
cursul dimineții a început 
sesiunea științifică omagia
lă în cadrul căreia se pre
zintă și se dezbat lucrări 
ale corpului profesoral, 
studenților și specialiștilor 
din institutele de cercetare 
și din producție. SesAmea, 
care se desfășoară și. as
tăzi, are două secțiuni — 
„Tehnici și tehnologii noi 
în industria minieră" ; „A- 
plicații ale matematicii, 
mecanicii și calculatoareloi 
în minerit**  — și 6 subsec- 
ții. Vor fi prezentate peste 
150 de lucrări științifice, 
toate tratînd aspecte ale 
practicii economice în mi
nerit. în cursul serii, în 
aula institutului, formați
ile artistice studențești au 
prezentat un spectacol fes
tiv.
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Evoluția situației 
din Orientul Mijlociu

CAIRO 15 (Agerpres). — 
Un comunicat oficial al Mi
nisterului egiptean de Ex
terne, difuzat de agenția 
M.E.N. și reluat de France 
Presse, relevă că în negoci
erile egîpteano-israeliene 
privind încheierea unui tra
tat de pace „Egiptul 
dorește să se facă o legă
tură între tratatul de pa
ce și viitorul Cisiordaniel 
și al Gazel". Statele Uni
te „sînt solidare cu pozi
ția egipteană11. „Egiptul es
te legat de țările arabe 
prin apărarea comună, iar 
angajamentele sale arabe 
au prioritate față de orice 
alte angajamente" — se 
precizează în comunicat.

Comunicatul afirmă tot
odată necesitatea „începe
rii' negocierilor asupra 
Cisiordaniei și Gâzei la o 
lună după semnarea tra
tatului' de pace; organi

zarea de alegeri în aceste 
teritorii înainte de sfîrși- 
tul anului 1979 ; crearea i- 
mediat după alegeri a u- 
nuj consiliu palestinian, 
încetarea administrației mi
litare, retragerea forțelor 
israeliene pe pozițiile pres
tabilite și schimburi de 
ambasadori între Egipt și 
Israel11.

„Selii-mbul de scrisori 
propus de Egipt cu acor
dul Statelor Unite are a- 
Ceeași Valoare ca și trata
tul de pace la care vor fi 
anexate ; aceste scrisori 
trebuie să se.refere la Gaza 
și Cisiordania, precum și la 
schimbul de reprezentanțe 
diplomatice". „Egiptul in
sistă ca acestea să fie per
fectate după stabilirea au
tonomiei în Gaza și. Cisior
dania" — precizează comu
nicatul egiptean.

★
TEL AVIV 15 (Agerpres). 

— La încheierea ședinței 
extraordinare de vineri a 
cabietului israelian, pri
mul ministru, Menahem 
Begin, a andnțat că gu
vernul Israelului respinge 
cererile egiptene de modi
ficare a proiectului tratatu
lui de pace negociat la 
Washington.

Premierul israelian a dat 
citire unui comunicat gu
vernamental în care se 
precizează că „guvernul es
te gata să semneze imediat 
proiectul de tratat de pa
ce aprobat de el la 11 no
iembrie 1978“. Se adaugă 
însă că, „în cursul contac
telor care au avut loc săp- 
tămîna aceasta, prin inter
mediul Statelor Unite, Is
raelul a fost confruntat cu 
unele cerințe care sînt 
noi și care nu au fost cu
prinse în acordurile de la 
Camp David".

„Guvernul israelian, a 
spus Begin respinge poziția

americană și modul său. de 
a interpreta- propunerile e- 
giptene. Guvernul israe
lian- este totuși gata să re
vizuiască . textul . ' scrisorii 
pare însoțește.,, tratatul , și 
care precizează condițiile 
instaurării autonomiei".

Rășpunzînd la întrebări
le ziariștilor Menahem Be
gin a precizat că Israelul 
este dispus că continue ne
gocierile pînă la realizarea 
unui acord.

De la Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE

15 (Agerpres). — Consiliul 
de Securitate al O.N.U, a 
hotărît să extindă manda
tul trupelor O.N.U. stațio
nate în Cipru cu încă șase 
luni, pînă la 15 iunie 1979, 
la recomandarea secretaru
lui general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

Consiliul de Securitate a 
adoptat în unanimitate o 
rezoluție care cere secreta
rului general să-și continue 
eforturile în vederea unei1 
soluționări a problemei ci
priote.

- ★ '■
NAȚIUNILE UNITE

15 (Agerpres). — Adunarea 
Generală a O.N.U. a adop
tat o rezoluție în care cere 
Statelor Unite, Marii Bri
tanii și U.R.S.S. să ac
celereze negoeieriile vizînd 
încheierea unui tratat de 
interzicere a experiențelor 
nucleare și să se ajungă 
la un rezultat pozitiv în a- 
ceastă problemă urgentă. 
Rezoluția reafirmă îngrijo - 
rărea Adunării Generale 
în legătură cu faptul că 
experiențele cu arma nu
cleară continuă - „în fi®țda 
voinței majorității emfeși- 
toare a statelor membre 
ale O.N.U,"

SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., KURT WALD
HEIM, va ’ efectua, la sfîr- 
șitlil lunii ianuarie 1979 
un turneu în Asia de sud- 
est, s-a anunțat la 
New York. El va vi
zita, succesiv, Malavezia, 
Kampuchia, Singapore, 
Tailanda si Indonezia.

CAMERA COMUNELOR 
a Marii Britanii a votat,

Aspecte ale destinderii, dezarmării și păcii:
Efectele înarmărilor

/ . „Preponderența tunuri
lor asupra untului, gene
rează inflație".-- Sub acest 
titlu semnificativ, „Naw 
York Times" a publicat un 
articol în care analizează 
efectele negative ale spo
ririi cheltuielilor militare 
în S.U.A.-

„B u g e t e 1 e mi
litare încărcate slăbesc 
economia ț ă r i i, con
tribuind la accelerarea in
flației și la reducerea rit
mului de dezvoltare econo
mică" — constată cotidia
nul american, care averti
zează că, prin sporirea bu
getului militar, nu se va 
ajunge la o reducere a șo
majului, așa cum afirmă 
unele cercuri legate de in
dustria militară. „Chiar da
că în unele ramuri se va 
înregistra o sporire a an
gajărilor, pe ansamblul e- 
conomiei Statelor Unite se 
va ajunge Ta o amplificare 
a șomajului". în sprijinul 
aceste; afirmații, ziarul a- 
rată că alocațiile militare 
creează relativ mai puți
ne locuri de muncă decît 
alte programe de stat cu

„NEW YORK TIMES"
.caracter civil. Astfel, pe 
-baza unei analize între
prinse de economiști, „New 
York Times11 ajunge la 
concluzia că reducerea, cu 
30 la șută a bugetului mi
litar și rebrientărea fon
durilor eliberate astfel spre 
finanțarea unor programe 
dip domeniul învățămîntu- 
lui, ocrotirii sănătății și. 
mediului ambiant ar per
mite lichidarea șomajului 
pînă în anul 1980.

Și încă un argument în 
favoarea reducerii cheltu
ielilor militare Pe care îl 
folosește ziarul : aproape 
o treime din inginerii și 
oamenii de știință ameri
cani lucrează în domeniul 
militar, lipsind astfel ce
lelalte ramuri alei econo
miei de aportul celor mai 
calificate cadre, capabile 
să stimuleze progresul teh
nologic. „Nu sînt puțini 
aceia care consideră că 
actualele dificultăți ameri
cane în sfera exportului 
sînt generate tocmai de 
întârzierile De planul teh
nologic în industria civilă".

FILME

Un manifest al C.
PARIS 15 (Agerpres). — 

în manifestul adoptat de 
Plenara C.C. al P.C. Fran
cez, intitulat „Pentru o 
Franță independentă și o 
Europă democratică11, este 
subliniat faptul că Piața 
comună nu numai că nu a 
dus la rezolvarea probleme
lor cu care este confruntată. 
Europa occidentală, ci, dim
potrivă, a determinat creș
terea șomajului, depresiu
ne în economie, o profun-

C. al P. C. Francez 
dă criză în diverse ramuri, 
ca industria carboniferă și 
cea metalurgică.

Comuniștii francezi — 
precizează documentul ci
tat — se pronunță pentru 
reducerea forțelor armate 
și a bugetelor militare, îm
potriva politicii de bloc și 
îndeosebi împotriva creă
rii unei armate vest-euro- 
pene, pentru încetarea cur
sei înarmărilor, pentru de
zarmare.

joi noaptea. în favoarea 
menținerii cabinetului la
burist al premierului Ja
mes Callaghans. C-u 309 
voturi pentru și 290 îm
potrivă, deputății au apro
bat moțiunea de încrede
re prezentată de premie
rul Callaghan după în- 
frîngerite suferite în ca
drul dezbaterilor pe mar
ginea sancțiunilor propu
se de guvern împotriva fir
melor ce încalcă „plafonul11 
de cinci la sută stabilit 
pentru creșterea salariilor.

POTRIVIT STUDIILOR 
STAȚISICE, în prezent, 
populația Indiei este de 
634 200 000 locuitori. în ur
mătorii cinci ani, se pre
vede, ca ea să ajungă la 
697 200 000 locuitori, iar în 
-Următorii z e c e — la 
760 500 000 locuitori.

PREȘEDINTELE STA
TELOR UNITE Jimmy 
Carter, a avut joi o între
vedere cu Roy Jenkins, 
președintele Comisiei Pie
ței comune. Cu acest pri
lej, au fost abordate pro
bleme privind sistemul 
monetar vest-european, ne
gocierile comerciale multi
laterale, cunoscute sub 
numele de „runda Tokio11.

UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT mili-tar rhodesian a 
confirmat informațiile po
trivit cărora regimul de la 
Salisbury a achiziționat i- 
legal 11 elicoptere produ
se în S.U.A. sau în altă 
țară occidentală, sub li
cență americană, și care, 
în prezent, sînt utilizate în 
lupta împotriva forțelor 
patriotice.

NUMĂRUL ȘOMERILOR 
FRANCEZI a fost în lu
na noiembrie de 1,33 mi
lioane s-a anunțat oficial 
la Paris.
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I iembrie : Urmăriți fără I 
• vină ; Republica: Ava- I 
Iria ; Unirea: Zbor mor- | 

tal?
I LONE,A : Ghinionistul.. 
| ANINOAS/A : Haidu- 
Ieul cu ochii ca stelele.

VULCAN : Fiul Feței;

I Palide. ;
LUPENI — Cultural: 

înainte de tăcere ; Mun- 
I pitoresc;/ Revoltă în cos-

I 
I
| 12,30 Telex. 12,35 Curs

de limbă spaniolă. 12,55 
Curs de limbă franceză. 
13,15 Concert de prînz. 
14,15 România pitoreas
că. 14,45 Pentru timpul 
dv, liber, vă recoman
dăm... 15,00 Sporind ca
ratele meseriei — re
portaj. 15,15 Agenda 
culturală. 15,40 Clubul 
tineretului — Emisiune 
realizată la Tîrgu Jiu. 
16,40 Săptămîna politică 
internă și internaționa
lă, : 16,55 Rugbi : Barba
rians — Noua Zeelan- 
dă. Transmisiune direc
tă de la Cardiff. 18,35 
Antologia filmului j>en- 
tru copii și tineret „A- 
nii de aur ai comediei". 
19,30 Telejurnal. 19,50 
Instantanee — oameni 
și fapte la Tîrnâveni. 
20,00 Teleenciclopedia. 
20,40 Film serial : : „Om 
bogat, om sărac". Epi
sodul 27. 21,30 Intîlnire 
cu satira și umorul. 
22,00 Telejurnal. Sport.
22,10 Melodii românești 

de ieri și de azi.

moS.
URICANl : Aventuri

le lui Don Juan.

TV

I
I
I RADIO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

5 UN BLOC TURN DE....
| 601 METRI

; O firmă californiană 
ț intenționează să conslru- 
î iască la Long Beach cel 
= mai înalt turn din lume, 
’ Numit „Space Tower 
: 2 000", turnul urmează să 
f aibă o înălțime de 2 000 
i picioare (601 m). El va 
; fi înzestrat, în partea șu- 
ș perioară, cu Un centru 
: comercial, un centru de 
! agrement, un restaurant 
f turnant și două hoteluri. 
I Cel mai înalt turn din 
; lume este în prezent „Ca- 
i nadian National Tower" 
î din Toronto, oare are 553 
;■ metri.

DICȚIONAR 
| ELECTRONIC

I Pe piața americană își 
i va face apariția, zilele 
| următoare, un dicționar 
! lingvistic electronic, a- 
? vînd aspectul unui calcu- 
î lator de buzunar. Apara- 
: tul, produs de firma „Ee- 
; xicon", are înregistrate în 
; memoria sa 1 500 de cu-

Faptul divers 
pe glob

viatul într-ună din lim
bile de lucru— engleză, 
spaniolă, franceză, ger-, 
mană, italiană și portu
gheză *— pe un ecran mi
nuscul apar automat ter
menii corespunzători din 
celelalte cinci limbi.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA] Petroșani, «<r. Republicii, nr. 80, teletoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). IIP ARUL] Tipografia Petroșani, str. Republicii, or. 87,

VIOLENȚA PE MICUL
ECRAN

Violența de pe micul e- 
cran contribuie la accen
tuarea comportării agre
sive în riadul adolescen
ților, relevă un studiu 
efectuat timp de patru 
ani asupra unui număr 
de 1 565 adolescenți lon
donezi, de către psiholo
gul William Belson. Se 
precizează că efectul cel 
mai nociv îl are vio
lența prezentată pe micul 
ecran drept ca un act al 
vieții normale,, intro ma
nieră obiectivist-reaUstă, 

de 
imi-

vinte în șase limbi. A- precum și acele acte 
pășind pe un mic buton brutalitate ușor de

î ~ pe Pare este înscris cu- tât.

MISTERUL
„OMULUI DE ZĂPADĂ"

Departamentul silvicul
turii din statul indian Si
kkim a hotărît șă dezle
ge misterul „Omului de 
zăpadă". După cum a- 
nunță presa, acest depar
tament dispune deja de 
fotografiile lui Yeti și de 
benzi de magnetofon pe 
care sînt înregistrate stri
gătele sale. Acum, pen
tru atestarea definitivă a 
existenței „Omului ză
pezilor", ar urma ea a- 
cesta să fie prins. Cer
cetările urmează să se fa
că în Parcul Național 
Kanoendjanga. In munți 
se construiesc posturi de 
observații, unde se vor 
afla zi .și noapte cite șase 
alpiniști care au făcut an
trenamente speciale. Ei 
vor fi înzestrați cu bino
cluri și lunete foarte pu
ternice, cu aparate de ra- 
dioemisie și radiorecepție 
și cu aparate dg fotogra
fiat speciale. Se vor a- 
menaja, de asemenea, 
capcane în locurile de 
trecere spre presupusele 
adăposturi ale lui Yeti.

întreprinderea minieră Paroșeni 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post de :

- MAISTRU (PRINCIPAL) ELECTROMECANIC 
SUPRAFAȚĂ

Condițiile de participare și retribuire sînt 
:ele prevăzute de legile nr. 6/1977, 12/1971 
și 57/1974.

Concursul va avea loc la sediul întreprin
derii, în ziua de 28 decembrie 1978, ora 9.

Cererile de înscriere la concurs se vor de
pune pînâ în ziua de 25 decembrie 1978, la 
Biroul organizare, personal, învățămînt, re
tribuire unde se pot obține și relații supli
mentare.

FABRICA DE PUNE DIN PETROȘANI

— strada Oltului nr. 30 —

vinde materiale de construcții din demolări.

Informații la telefon 43802.

I 5,00 Buletin de știri. 
15,05 Ritmuri matinale.

6,00 Radioprogramul di- 
imineții. 7.00 Radiojur- 
Inal. 8,00 Revista presei.

8,10 Curierul melodiilor.
9,00 Buletin de știri. * 
9,05 Audiența radio. I 
10,05 Revista literară ’ 
radio. 10,40 Legendă de 
dor. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Atlas cul
tural. 11,25 Discoteca 
„U". 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Din eomoa- I 
ra folclorului nostru. I 
12,20 Publicitate. 12,45 I 
Melodii de Vasile V. | 
Vasilache. 13,00 De la > 
1 la 3. 15,00 Meridian- I 
club. 16,00 Radiojurnal. ’ 
16,15 Radio recording. I
18,00 Orele serii. 20,00 I 
Romanțe, cîntece și me- 1 
lodii populare. 20,30 Azi, I 
în România. 20,40 Ca- | 
dențe sonore. 21,00 Bu- | 
letin de știri. 21,05. 
Noutăți — melodii de | 
pretutindeni. 22,00 Ra- | 
diojurnal. 22,30 Mara- | 
tonul dansului. 24,00
Buletin de știri. 0,05— 
6,00 Non stop muzical 
nocturn.

LOTO |

Rezultatele tragerii .
LOTO din 15 

decembrie 1978 .
Extragerea I : 37 62 8 I

1 13 71 11 50 29

Extragerea a II-a : 10
.52 78 68 28 90 17 16 5

FOND de cîștiguri :


