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Livezeniul poate contribui mai mult la

NE
Pentru aceasta se cer eforturi susținute 

la lucrările de la orizontul 300 I

Cu o zi înainte de în
cheierea primei decad,, a 
lunii ianuarie, mina Live- 
zeni acumulase, deja, un 
nitnus de peste 2000 de 
tone, nerealizare caire, ex
primată în procente, este 
ppintre cele mai mari, a- 
cum la început de an, din

3, 4, 6 și 9 ianuarie sînt 
cunoscute încă din anul 

trecut, pentru că au cons
tituit — și nu numai anul 
trecut —■ problemele cele 
mai dificile cu car,» s-a 
confruntat colectivul minei 
—- înfundarea descensoa- 
relor, defecțiuni la cu'lbu-

Comandament» ale anului 1979

găsit noi căi pentru evi
tarea acestor neajunsuri. O 
parte din producția minei, 
cea extrasă din cadrul sec
torului I (blocul I) să fie 
dirijată spre puțul auxiliar 
nr. 2. Dar, din păcate, în 
zilelp geroase de iarnă so
luția s-a dovedit ineficien
tă, nu a dat roadele pe 
carp se sconta, Motivele?

O parte din ele ni le-a 
prezentat inginerul șef e-

bazinul nostru carbonifer. 
Cauzele acestor nerealizări 
le-am aflat urmărind ra
poartele zilnice și din dis
cuțiile purtate cu cadre de 
conducere din întreprinde
re și sectoarele de pro
ducție.

Un prim - aspect, conclu
dent — din 4 zile lucră
toare, spre exemplu, nu
meroase brigăzi și s chiar 
sectoare întregi au lucrat, 
practic, mai puțin de trei 
zile. O parte din cauzele 
care au condus lă aproa- 
pe 32 de ore de stagnaM 
a producției în zilei,., de

tor, patinări și înnămoliri 
ale benzilor. Toate acestea 
au dat naștere la dereglări 
în întreaga activitate de 
transport (ore în șir for
mațiile dL> lucru mi au pri
mit vagonete goale: în 6 
ianuarie în blocul I, au 

: lipsit vagonetele goale a- 
proape 4 ore, în 9 ianuarie 
brigăzile din blocul VI A. 
o oră și jumătate nu au 
avut vagonete goale, iar în 
blocul I — 4 ore) și, 
in ultimă instanță, la pier
derea unor însemnate can
tități de cărbune.

Au fost căutate și s-au

Comunista Lidia Miclea, una din bobinatoarele vred
nice din secția bobi na j a 1.R.I.U.M, Petroșani.

lectromecan ic al minei Du
mitru Bivolarii : „Pe a-
ceșt puț extragem în me
die 200 de tone cărbune 
pe zi, Puțin, față dP posi
bilități, aproximativ 600 
de vagonete în 24 de ore, 
dar, totuși, nu rămâne în 
subteran. întâmpinăm încă 
mari greutăți,, deoarece pu
țul est de aeraj și nu de 
transport și toate instala
țiile aferente au fost con
cepute și executat,-. in a- 
ceastă idee. Transportul 
cărbunelui și ai sterilului 
pe puț se face cu restric
ții. Trierea vagoneleler de 
cărbune și steril o facem 
la suprafață. Silozul de 
cărbune și uneori chiar 
vagonetele îngheață. La si
loz trebuie să lolos m pi-

Dorin GIIETA

(Continuare in pag. a 2-a)

: Să mergi cu autobuzul,
: în zori, e o adevărată a- 
; ventură, Aeroportul t<»lă- 
ș zuie spre centru mii de 
î oameni, la slujbă, la pia- 
! ță, la școală. In aburii 
: calzi ai somnului abia 
i întrerupt, copiii mai dos- 
: pese încă vise, agățați de 
Ș miimle părinților. Leagăn 
; cîteodată nărăvaș, auto- 
i buzui îi poartă spre gră- 
; diniță ori școală, acolo 
; unde învață să devină 
î oameni. înainte de cobo- 
= rîre Sp lasă dezmierdați 
i și sărutați, clipesc din 
E ochi celorlalți colegi — 
j ei, e cam indecent săru- 
I tul în public, dar ce să-i 
j faci, e tăticul sau rnătni- 
ț- ca mea — și apoi coboară 
ț vijelios în exuberante cîr- 
î duri. Doar bunicuțele de- 
E cente amină sărutul — 
r -...... ;.......... ...  ................ ...

Sărut matinali
bineeuvîiitare, sărut de; 
viață lungă, pînă în preaj- • 
ma porții școlii, neuitînd : 
să adauge un ultim și î 
util sfat. ;

Și astfel, drumul de u- ; 
nul singur în viață se în-j 
vață de mic, in doi, într-o i 
ștafetă perpetua, a gene- ; 
rațiilor, din bunici în ț 
nepoți. : :

...Să mergi cu autobu- i 
zul, în zori, e o adevăra- i 
tă ;1 ventură. Uneori în- 
ghesuială, cîteodată ei 
foarte, frig, dar întotdeau- | 
na te pătrunzi db căldu- j 
ra vieții, trezită în fie- i 
care dimineață la dato- i 
rie. Combustibilul ei de ; 
demarare — un sărut ■ 
matinal, de viață lungă și ! 
fericită j

Ion VULPE ;
î ■

I(

I
I
I

I

A ... . __________
: A estp hotărît să-și . lege via- 

t la Și E!—| șa e ’ \

Brigada condusă de Valentin Tofană de la secto
rul IV al minei Lupeni a extras în prima decadă 500 
tone de cărbune peste plan. în foto: schimbul condus 
de Florian Iepure la ieșirea din șut.

Foto : Gh. OLTEANU

Fabrica de confecții din Vulcan

Ritmuri susținute de execuție
Prezanți „pe schele", din 

primele orc ale noului an, 
constructorii fabricii de con
fecții diri Vulcan 
au înregistrat ritmuri sus
ținute de execuție. Angaja
mentul lor, pe care îl traduc 
zi de zi în fapte, este d» a 
devansa punerea în func

țiune a obiectivului cu 
două luni. Stadiile de e- 
xecuțic atinse în aceste si
le respectiv trecerea la 
montajul instalațiilor inte
rioară de forță și tehnolo
gice confirmă hotărîrea lor 
fermă dp a-șl respecta an
gajamentul.

Moment de bucurie la sonda 6033

Primul eșantion de
Spre sonda cu nr. 

amplasată pe colina 
leii ne întovărășește 
rul subinginer 
Stroe. Urcăm pe jos, prin 
zăpada pufoasă, în timp 
ca vîntul ne biciuiește cu 
asprime obrajii. Povestim 
de toate în sperahța că 
nu vom simți trecerea 
timpului și oboseala. îmi 
spune că s-a născut în zăpada căzută. Este foar- 
„patria sondelor", aproa- 

dp Ploiești, a termi-

cărbune
6033
Ma- 

tînă- 
Cdrneliu

Timpul trece și după a- 
proape o oră de mers, a- 
jungem la sonda 6033, 
nuntăr după carP i se re
cunoaște existența în si
tuațiile . întreprinderii de 
prospecțiuni șl explorări 
geologice Hunedpara-De- 
va. Pp tăpșanul pe care 
este instalată, vîntul su
flă puternic și spulberă

Sub temelia noilor 
zidiri își dorm 

somnul lung vechile ti
pare ale Văii Jiului. Dea
supra, printre cele din 
urmă rămășițe ale „ca
selor de colonie" se 
profilează o arhitectură 
nouă, modernă. Nimeni 
nu mai are nostalgia 
fațadelor strimte, aco
perișurilor joase și feres
trelor înguste. Pe a- 

mintirea unei, arhitecturi 
meschine, edilii aruncă 
semințele celor mai în- 
drăznețp idei arhitectu
rale.

Imagini ale fostei ,Văi 
a Jiului se cuvin a fi 
căutate altundeva, prin 
vederi acum ponosite, 
ori Prin memoria tipa-

la tiparele 
soarelui

ritlui. Ce-a rămas din 
„lumea, coloniilor" — e- 
vocată de Geo Bogza 
— ce lăsau „igrasia să 
urcP pînă la grindă" ?... 
Sau venind dinspre de
fileu, de pildă, mai poți 
încerca ironia unui că
lător care constată că 
„orașul Petroșani nici 
nu se zărește ; stă pi
tit ca un laș între munți 
gata să treacă Jiul înot 
și să lase lumea cărbu
nelui fără capitală"?..., 
cînd te întîmpină un 
cartier modern — cu 
peste 6000 de aparta
mente, t 3 școlj generale, 
2 grădinițe, un cinema
tograf, complexe comer
ciale — și, nu singurul. 
La Petrila, Vulcan și 
Lupani, la Uricani și 
Lonea. noul își spune 
cuvin tul.

La vremea — 35 de 
ani au trecut de atun
ci — cînd mai toată 
populația de pe Jiuri o 
reprezentau „Băieșii" și 
„Momîrlanii", la cea- 
su‘ de-acum cînd fiecare 
om al Văii este în fe
lul lui un constructor, 
localitățile s-au înălțat 
din uitarea de sine, re i 
unde se piteau. Răscoli- 1 
te de valuri umane ce < 
pătrundeau pe sub por- 
Aumitru Dem IONAȘCU

300 de metri pentru a a- 
ducp apa. Fără apă, son
da nu poate să funcțio
neze, nu se poate prepara 
noroiul pentru foraj. 
Cînd jetul de apă a apă
rut ria capătul țevii, oa
menii au răsuflat ușu
rați. Cele două habere 
au fost umplute. S-a a- 
dăugat bentonita și „no
roiul" a : fost preparat i- 
mediat.

A început pregătirea 
pentru pornirea instala
ției. Tînărul Gheorghe 
Cucăilă, „recrutat" în Ur-

Valeriu COANDRAS

i

te frig. Mina Se lipește de 
fier. Bazinul cu apă, de 
pestp Zece mii de litri, e 
înghețat bocnă. Oamenii 
schimbului condus de

Pe . .. ..
nat anul trecut faculta
tea și a fost 
aici. S-a acomodat repe-

’ de. își iubește meseria și sondorul șef .Vasiie Ou- 
■ căilă. au trebuit să o- 

și gîndurile, întreaga preașcă sonda. Au ,„tras“ 
sa existență, de soade, o conductă în lungime de

repartizat

(Jă

(Continuare in pag a 2-a)

și stîlpi hidraulici. Prin 
aceste acțiuni au realizat 
26 mii lei economii fi
nanțate. (C. Val.)

corni - * — —---- ----- ~
de la mina Magazinul de televizoa- 

organizat mai

în această lună, 
teiul U.T.C. 
Lupeni a 
multp acțium de muncă 
patriotică în sprijinul 
producției și pentru co
lectarea de fier vechi. 
Tinerii de ia sectoarele 
I, II, IV și atelierul elec
tromecanic au participat 
zilele acestea la descon
gestionarea și curățirea u- 
nor galerii, răpiri de ar
mături TH, reeondițio-

re și aparate radio de 
lîngă podul Maleia s-a 
mutat provizoriu în loca
lul unde se vindeau ar
ticole cu preț redus din 
piața orașului Petroșani. 
(C.D.)
♦--------------

In orașul Vulcan n fost 
trasat terenul pentru 
noua grădiniță cu 225 de 
locuri ce se va construi

a narea unor transportoare în noul cartier micro 3B

*

ț

Peste puțin timp vor în- | 
cepe săpăturile necesare ‘I 
fundațiilor. (C.D.)

La I.M. Dîlja au fost 
puse la dispoziția mine
rilor primele bilete pen
tru odihnă și tratament 
din acest an. Sînt oferite, 
în condiții avantajoase, 
prin comitetul sindicatu
lui, bilete de odihnă și 
tratament în stațiunile O- I 
Iănești, Covasna, Govo- | 
ra, Herculane, Călimă- 
nești, Căciulata. (V.S.)

na (ttiformam (Cont, in pag a 2-m
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Disciplina fermă — 
condiție a îndeplinirii sarcinilor

Adunarea 
comuniștilor 
zația de bază a sectorului 
transport de la I- M. Dîlja 
a analizat recent modul în 
care se acționează pentru 
mobilizarea colectivului La 
îndeplinirea Sarcinilor de 
plan în referatul prezen
tat și în dezbaterile care 
au urmat s-a apreciat că 
hotărîtpr pentru mobiliza
rea plenară a colectivului 
este exemplul personal de 
care dau dovadă comuniș
ti: pe fiecare schimb, 
le arc !>»• . 
îndeplinirea 
producție, 
de întărire 
disciplinei.

generală a 
din organi-

ia 
de muncă, în 
sarcinilor de 

în activitatea 
a ordinii și 

Pentru ătitudi-

nea lor înaintată față de 
muncă au fost' evidănțiați 
în fața adunării generale 
tovarășii Viorel Negream 
Constantin Potoroagăț Wil
helm Bartha oare cu multă 
responsabilitate și străda
nie s-au ocupat de aprovi
zionarea unor formații de 
lucru.

în încheierea dezbateri
lor, adunarea generală a 
adoptat un plan de măsuri 
vizînd întărirea ordinii și 
disciplinei, astfel îneît sar- 

-Cinile sporite dp producție 
din 1979 să fie îndeplinite 
cu 
ale

succes din primele 
noului an.

Petru GAlNA, 
corespondent

zile

De ce nu opresc autobuzele ?
în Paroșeni, a fost fixa- 

insistențe, 
oprirea au- 

Bărbăteni 
servi- 

blo- 
. Și 

locu- 
lon 

al 
al 

Dumi- 
direetorul 
transport 

defini tivind in

tă, după munte 
stația pentru 
tebuzetor locale

Corcești pentru 
rea muncitorilor din 
eu’.'ile energeticieniâor 
a sătenilor. La fața 
toi au fost tovarășii 
Ruj oi, vi cep reș edin te 
Consiliului popular 
orașului Vulcan și 
feti Albescu, 
Exploatării de 
Peroșani. 
că o dată necesitatea sta
ll «■ respective. Le ' mulțu
mim pentru grija ce ne-o 
poartă. Cu toate acestea,

„nasc piesele componente ale stîlpilor hidraulici de susținere din abataje. Instantaneu in ate
lierul mecanic al S.S.H. Vulcan. Foto: Gh. OLTEANU

Sporirea producției de cărbune
• (Urmare din p»g. 1)

• (Urmare din pag- 1)

L*riîi șoferi continuă să nu 
oprească în stația Pa
roșeni. Alții opresc, dar nu 
deschid ușile pentru ur
carea pasagerilor, 
nînd că stația 
nu corespunde 
țărilor legale. Stntem 
fața unei dileme : ori 
ferii care nu opresc 
stația Paroșeni au 
tate, ori ’ ,
cale și conducerea E.T.P. 
Ar fi bine să se soluțione
ze definitiv această pro
blemă.

spu- 
respectivă 
reglemen

te 
se
in 

drep- 
aiitritățîle lo-

Petru MAIER, 
Paroșeni nr. 16, Vulcan

eu
să

Inginerul Victor Apostu, mai bună brigadă de pre- 
șeful sectorului I, ne spu- ' gătiri a sectorului, care să-i 
nea la rîndul său : „Avem 
create toate condițiile pen
tru realizarea integrală și 
ritmică a sarcinilor de 
plan — front de lucru ac
tiv, dotare (din 4 abataje, 
3 sînt dotate eu combină) 
și efective suficiente (fron
turile sînt plasate la ca
pacitate). Singura proble
mă cu care ne confruntăm 
este evacuarea cărbunelui, 
acttvitatea de transport în 
subteran, condiționată de 
neajunsurile de la supra
față — puțul auxiliar.

tind va fi terminat pla
nul înclinat pentru noul 
flux de transport vor dis
pare și aceste probleme, 

iar sectorul I și întreaga 
mină își vor realiza ritmic 
sarcinile. Pentru urgenta
rea lucrării am detașat cea

țile industrializării so
cialiste, orașele miniere 
s-au lăsat la îndemnul 
mișcării, a voinței aces
tor meșteri mari ce ve
neau „Cu var și cără
midă /eă-i lucrarea lun
gă11. Așa ființează aici 
una din cele mai mo
derne case de cultură; 
așa a>u apărut zeci de 
cartiere cu străzi largi 
șj spații verzii recreati
ve, în Braia din Lupeni,

ajute pe cei ce lucrează 
nemijlocit la front.

Din discuțiile purtate cu 
secretarul comitetului de 
partid al minei și preșe
dinte al consiliului oame
nilor muncii, 
can, și. cil 
sindicatului, 
van, privind redresarea si
tuației, intrarea minei pe 
făgașul normal, firesc, și 
a til de mult așteptată, 
concluzia desprinsă a fost 
Una singură : Front de 
lucru activ, dotare, orga
nizare și plasare există, 
dar realizarea sarcinilor la 
producția fizică de cărbune 
extras, ritmicitatea realiză
rilor depinde de noul flux 
de transport care trebuie 
să fie eîl mai grabnic ter
minat și pus în funcțiune.

Ștefan Pud- 
p reședințele 

loan Moldo-

camerele iar vagonetele 
am fost nevoiți să le rein
troducem în subteran, să 
te stocăm pentru a sP dez
gheța. O soluție există, 
pentru a evita aceste ne
ajunsuri de la puțul auxi
liar, — minei trebuie să-i fie 
repartizat un excavator 
oare să încarce cărbunele 
„direct de pe vatră", și nu 
din siloz, în mașini, 
condiția ca, și S.T.R.A.
ne ajute ou numărul ne
cesar de mașini șî în rit
mul de care avem nevoie. 
Nu spunem că pînă ăoum 
nu ne-au ajutat, dar a fost 
o necorelarc pentru că a- 
tunci cînd aveam noi ne
voie și le solicitam, pînă 
soseau îngheța silozul (era 
suficient o oră ca să în
ghețe) iar alte ori nP so
seau cînd nu aveam nevoie.

Problema evacuării căr
bunelui din subteran va fi 
rezolvată definitiv cind 
planul înclinat, care acum 
este in săpare va fi termi
nat, amenajat și pus in 
funcție, cînd se va da in 
folosință noul flux de 
transport prin care vom 
renunța la descensoăre".

cu

Noi blocuri în construcție
Constructorii car#, 

nălțat din temelii orașul 
Vulcan muncesc 
sîrguință pentru recupera
rea restanțelor din anul 
trecut; Paralel cu aceasta 
se lucrează intens și la o-

au î-

• (Urmare din pag. I)

in 
După 
Petre 

pe 
son-

bieetivele preconizate pen
tru 1979. Dintre acestea din 
urmă menționăm atacarea 
lucrărilor la tronsoanele 
A4 și B4 de la blocul IM.

Tudor MUCUȚA 
corespondent

se omogenizează. Privim 
cu atenție și după o ju
mătate dp oră. auzim din 
nou vocea sondorului șef:

— începem carotajul I
>Se trece în viteza a 

patra, adică 346 rotații 
pe niînut. încercam să ne 
imaginăm 
„dinții" la 
adîncirhe. 
nu-i vede, 
aude, 
aici îi 
le inimii lor.

— Roca este destul de 
rezistentă, ne spune sub-
tiiiuiiiitiHiiuHuuim/m

cum forează 
250 de metri
Căci nimeni 
nimeni nu-i 

Numai oamenii de 
simt ca pe bătăi-

MOMENT
fi

mă cu 3 luni de consă
teanul său cu același nu
me, montează la tubul 
carotier, coroana cu „din
ții" sfredelitori din dia
mant și o introduce 
garnitura de foraj, 
aceea „podarul" 
Ciopănoiu se urcă 
scări pînă în turla
del. Face semn eu mina. 
Macaraua ridică sus fleș- 
terul dP care este cupla
tă garnitura de foraj ■— 
38 de prăjini. Fiecare pră
jină înseamnă „un pas 
in ...adine", Pînă în pre
zent s-au făcut ..38 de 
pași" in cei 250 de metri 
sfredeliți în inima -mun
telui. în curînd se va a- 
dăuga un nou pas și a- 
poi alții pînă cînd va
atinsă ădineimca proiec
tată : 550 de metri.

Sondorul . șei Vasile 
Cucâilă, care a lucrat la 
peste 30 dP sonde m Va
lea Jiului, apusă pe un 
buton și granieul SG-650 
acționează. Tija de antre
nare este pusă în mișca
re. Este foartp atent, ți
ne în mină maneta de 
viteze. Face semn lui 
Ciopănoiu pentru a porni 
pompa de noroi, apoi cu
plează motorul, direct în 
viteza a treia. Aceasta 
înseamnă 238 rotații pe 
minut. Se uită la „apara
tele de bord" : tensiunea 
300 de volți, presiunea 40 
de. atmosfere, apoi excla
mă :

— Circulație pe 
o jumătate dp oră 

Ni se spune că 
urma 30 de minute 
„încălzire", timp în
dinții de diamant ai co
roanei sp rotesc pe fun
dul puțului, pe talpă, pî
nă ce noroiul de foraj

BUCURIE
iiiiittirwiniîHînminiim

inginerul C'orutili.i Sțrpe., 
Se forează cam 3 metri 
pe schimb, circa 10 metri 
pe zi. Roca este recupe
rată și scoasă la șjrpra- 
lață
Este necesară atenție spo
rită,
<•11 ia

prin tubul carotier.

devia,
rupe 

ne-ar

în Coroești din Vulcan, 
în . Aeroport, Carpați, 
Constructorul și Her
mes din Petroșani, „7 
Noiembrie"...și .,8 Mar
tie" din Petrila, și poa
te din aceeași nevoie de 
urcuș a apărut noul o- 
raș Uricani. Ființa-; u- 
riașă dP 31913 de apar
tamente a reușit să ur
ce cele 34 de trepte ale 
istoriei, către soare, și 
tocmai de aceea, ajun- 
gind lingă tîmpla văz
duhului, noile cartiere 
se numesc „ale Soare
lui".

Urcînd și coborind p • 
schelete timpului, meș
terii de înălțimi au 2=1- 
dit, „semn de prețuire 
pentru meșterii dih, i- 
nima pămîntului", o Va
le, eu adevărat, mindră!

bune, copleșitor d.. 
mos prin strălucirea lui 
neagră, pe albul, imaculat 
al zăpezii ! Toți sondorii 
se bucură. Este un mo
ment deosebit care cons
tituie pentru ei satisfac
ție, imbold în muncă.

A sosit și schimbul 11: 
comuniștul Gheorghe Ra
dulescu împreună c-u co
legii săi Gheorghe Bîleu, 
Gheorghe Păitiș și Cons
tantin Florea. Se bucură 
și ei. Ne bucurăm c-u to
ții și ne adunăm pentru 
a sărbători evenimentul, 
lîngă soba care nu răz
bește gerul de afară. 
Ne-am strîns miinite, 
ne-am urat succes, ca și 
cum ne-am fi cimostăut de 
cînd lumea. Cu acest pri
lej subinginerul Corneliu 
Stroe ne-a rugat să no
tăm și numele sondorilor 
din schimbul III, care, 
deși nu erau prezenți la 
„sărbătoare", și-au adus 
o contribuție meritorie. 
Am lăcut-d cu plăcere": 
Grigore Alexandru. Ște
fan Pană, Romulus Vîr- 
lan și Matei Pasăre.

Coboram, lăsînd în ur
mă, acolo pe coama dea
lului biciuită de vînt, 
sonda 6033 și oamenii ei. 
Ne gîndeam la cele spu
se de acești oameni, la ; 
viața lor, la faptele și la 
gîndurile lor, pe care în-' 
sa nu le-am putut cuprin
de pe toata în acest re
portaj. Oamenii care s-au 
oțelit în luptă eu ploile, 
vifornițele și gerul. Oa- 

numesc 
sondori, 

dar'
pre-

Magazinele de specialitate din municipiul nostru ofe
ră o gamă largă de articole de îmbrăcăminte pentru se
zonul rece. în foto : instantaneu din magazinul de tri
cotaje nr. 330 din Lupeni.

Echipa C.S.Ș. a revenit în divizia republicană
TENIS DE MASA tinerele schioare ale 

antrenoarei Angela Mano- 
le s-au comportat bine, 
ceea ce reflectă eficiența 
muncii de zi cu zi precum 

de eon- 
La schi 
de con- 
Camelia 
locu l I,

contribuit la calificare sînt: 
luliana Bota, Daniela Pă
durarii, Rădica Vastan și 
Anișoara Nîarcuș. lată și 
■rezultatele" -tehnice -obținu
te de formația noastră : 
5—1 eu C.S.Ș. Oradea, 5—0 
cu C.S.Ș. Craiova, 5 -0 cu 
C.S.Ș, Hm. Vîlcea în pre
liminarii și 5—4 eu C.S.Ș. 
nr. 2 București și 0—o au 
Voința Buzău in turneul 
final. Se impune în con
tinuare o pregătire asiduă 

comporta- 
pirrnul e- 
ai jnnio-

și condițiile create 
ducerea clubului, 
alpin, din cele 65 
curente elevele 
Feraru a ocupat 
iar Anca Dorel Tonta locul 
II. La schi fond Sorina 
Baliga a ocupat locul III.

S. AUREL

Tîrgu Mureș s-a des- 
•at concursul de cali

ficare pentru divizia repu
blicană de juniori - îa .tenis 

. de masă (fete și- băieți).
Au participat 12 echipe, 
care au fost împărțite . in 
două serii. Echipa de te
nis a Școlii sportive din 
Petroșani, care în anul tre
cut a retrogradat din divi
zie, s-a prezentat bine pre
gătită, cîștigînd toate me- 
ciurile din preliminarii. O- 
cupînd locul 11 în turneul 
final, formația noastră a 
obținut calificarea în di
vizie. Elevele antrenorului 
Marius Roz-enfold care au

)

V

*

ț 
ț
l

altfel putem
■ flamba sau 

prăjinile, ceea...ce
costă mult...

. Se apropie ora 
schimbului H. Vasile Cu- 
căilă ne anunță că avem 
fericitul prilej dp a 
participa la un moment 
deosebit de important : 

ori
zont productiv, cum îi 
spun spridorii, adică, scoa
terea la suprafață a pri
mei probe de cărbune. 
Așteptăm cu nerăbdare. 
Peștp cîteva minute, din 
tubul carotier este scos 
-primul eșantion de căr-

talpă atingerea primului
i

vor 
de 

care

sosirii

SCHI

rneui care se 
într-un cuvînt, 
reținuți în discuții, 
aspri și puternici,
cum natura, care le-a îni-' 
prumutat ceva din tăriile 
ei.

Primele

Se impune in 
; o pregătire 

pentru a avea o 
re meritorie în 
șalon repu Mi căn 
riior.

Avancronică
A. SLABII

succese ale elevelor
„Pionierul" Lupeni

Șaisprezece schiori, ai 
C.Ș. „Pioniei’tiV’ ce acti
vează pe lingă Casa pio
nierilor și șoimilor patriei 
din 'Lupeni, ne_au repre
zentat în perioada 12 de-

cembr.e — 8 ianuarie la 
finala Festivalumi pionie
resc al sportului de iarnă, 
care s-a desfășurat în lo
calitatea' Bălan. Partieipînd 
la primul lor concurs, ofi-

• Duminică, începînd cu 
ora 10, în școli și cluburi 
sP desfășoară întrecerile 
de șah și tenis de masă 
din cadrul etapei pe aso
ciații ale „Daciadei", Dacă 
timpul va fi favorabil, au 
loc și întreceri de săniu
țe și schi.

• Etapa municipală a 
campionatului republican 
de tenis de masă la seniori 
are loc duminică, ora 9, la 
Clubul sportiv școlar din 
Petroșani.



EI.MBAtA, 13 IANUARIE 1975 s

Responsabilitate, exigență și calitate 
în activitatea educativă și cultural-artistică din noul an

întreaga mișcare cultu- 
ral-arti.stică și. educativă 
din Valea Jiului a intrat 
într-un nou an de activi
tate, . an al calității și efi
cienței pentru societatea 
din patria noastră. Un nou 
an de activitate semnifică 
o continuitate a muncii, 
dar la un nivel superior, 
pornind de la experiența 
și rezultatele pozitive. O 
retrospectivă succintă a 
activității culturale din a- 
nul 1978 schițează multe 
rezultate bune, cele mai 
multe fiind de natură ar- 
t istic-educativă.

în instituțiile culturale 
(cluburi, case de cultură 
și cămine culturale), în 
întreprinderi și instituții 
uu fost înființate, în ca
drul etapei de masă a Fes
tivalului național „Cînta
rea României* * * * * * * * * * * 11, ediția a 
Il-a, un mare număr de 
formații artistice, dP di
verse tipuri și genuri, în 
care se află cuprinși ti
neri și vîrstnici din muni
cipiu. Este' remarcabil fap
tul că și calitatea muncii 
educatiV-artistice a făcut 
progrese însemnate.

Casa de 
troșani, 
concert 
realizat 
trim și Marius Țeicu, cu 
participarea unor cu- 
noscuți interpreți ai 
muzicii noastre ușoare
— Corina Chiriac, Ma
rina Volca, Sergiu Za- 
gardan, formația „Con
dor".

• „Forme și modali
tăți de exprimare ale 
brigăzii artistice"
este tema' schimbului

.de experiență care se va 
desfășura astăzi (ora 16) 
la Casa de cultură din 
Petroșani. Participă ins
tructori ai formațiilor,
directori de așezăminte
culturale, membri ai
brigăzilor artistice dm 
Valea Jiului.

• In sala de Ia sub
solul Casei de cultură, 
va fi prezentată, pentru 
elevii Liceului indus
trial din Petroșani, ex- . 
punerea „Perspectivele : 
dezvoltării social-eco- j 
nomice a județului Hu
nedoara11, urmată de o ! 
seară cultural-edueati- i

. vă. i

Finalizarea etapei de 
masă a Festivalului na
țional „Cîntarea României11 
în Valea Jiului are sensul 
unei continuări, pline de 
responsabilitate și exigen
ță ă muncii de perfecțio
nare a conținutului reper
torial și a mijloacelor de 
interpretare a tuturor for
mațiilor, nu numai cele 
promovate la fazele supe
rioare, ci toate care au 
fost prezente în interesan
te spectacole desfășurate 
pe scenele municipiului, 
în mod necesar, eforturile 
organizatorice și de îndru
mare efectivă Vor trebui 
unite ca și în anul trecut, 
participarea tuturor facto
rilor cu responsabil iități e- 
ducative (organizații de 
masă, de tineret, consilii 
și comitete de cultură etc.) 
fiind un element indispen
sabil în obținerea unor 
fapte deosebite. Dar re
ceptivitatea și interesul 
pentru valorile culturii și 
educației trebuie să fie ex
tinsă în întreprinderi și 
instituții, acolo unde mun
ca exprimă conștiința omu
lui, atitudinea lud față de 
perfecționare, înțeleasă as-

Două stele
Două stele-ngemămite, 
însetate de dreptate. 
Luminează poarta zării, 
încălzesc inima țării... 
Un bărbat și o femeie, 
Ca pe-o efigie de camee, 
Strîns uniți în vise-gînd, ■ 
Soli ai păcii-s pe pămînt I 
Două flăcări vii, aprinse 
Două steaguri de flori * 

ninse I 
Demnitatea, omenia — |
Ei : Partidul —

România !
| Iriinie STRAUȚ

Cîntec j
Aduceți adîncul aici |
Unde începe cerul 
Rădăcinile sînt povești I 
Aprinse în miez de 

legend" I 
De brațele omului.
Aduceți adîncul aici I
Aproape de această I

poveste I
Pe care am găsit-o

înlr-o noapte . 
Pe un colț de pămint I 
Urcind spre-nălțimi.

Ticu MAICAN, 1 
Petroșani a

I r 

tăzii ca o necesitate obiec
tivă, Am remarcat că la 
Vulcan și Lupeni, în spi
ritul Festivalului național 
„Cîntarea României", au 
fost create în aproape toa
te întreprinderile cel pu
țin o formație educativ- 
artistică. Din evoluțiile 

lor, caracterizate prin pa
siune și sinceritate — ele
mente pe care orice spec
tator le poate sesiza cu u- 
șurință — sînt excluse pa
rada sau fesitivismul. în
ființarea unui număr oa
recare de formații nu este 
tm scop în sine, cu deter
minări conjuncturale, ci 
servesc, prin mijloacele 
specifice culturii și artei, 
procesului complex de e- 
ducație, contribuind la
AMHMHWVVWMMWA

Festivalul național 
„Cîntarea României**, 

ediția a li-a 
riW.Y.W.'/.W.W.V,'.', 
formarea trăsăturilor mora
la specifice omului, cons
tructor conștient al socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate. Și aici, avem 
în vedere îndeosebi brigă
zile ar justice, organic lega
te de viața colectivelor de 
muncă, formații a căror 
activitate trebuie înțelease 
ca o necesitate.

Festivalul național „Cîn
tarea României" nu este 
conceput și destinat numai 
activității spectaculare, ar
tistice, ci stimulează in 
mod armonios toate dome
niile culturii și educației 
pentru a se contribui, prin- 
tr-o marP varietate de for
me și metode,, la formarea 
omului nou, creator și be
neficiar de bunuri mate
riale și spirituale. încă de 
acum, de la începutul a 
cestui an, în Valea Jirului 
trebuie să se conceapă ac
țiuni interesante, să por
nească inițiative, bogate în 
conținut și atraetivp în ex
presie, care să se desfășoa
re nu numai în sălile ins
tituțiilor culturale, oi în 
cămine muncitorești, în 
mijlocul colectivelor de oa
meni ai muncii din între
prinderi, acolo unde ele 
sînt așteptate și cerute da-

Formația de fluierași 
din Dealul Babii Vul
can, condusă de I’etru 
Matei, a avut un bine
meritat succes pe scena 
Casei de cultură din 
Petroșani în cadrul Fes
tivalului național „Cîn
tarea României". 

că corespund zonelor ac
tuale de interes. Activita
tea artistică trebuie să ai
bă un bogat conținut edu
cativ (probleme politice 
actuale sau d., educație e- 
conomică, juridică etc), ac
țiunile cuprinse în progra
mele oaselor de cultură, 
cluburilor și căminelor cul
turale, fiind o sinteză a 
dorințelor de cunoaștere 
ale oamenilor. Procesul de 
diversificare se va adinei 
prin acțiuni specifice orga
nizate de biblioteci și li
brării, de uinversiitățile 

cultural-științifice și de i-nfi- 
tiltațiile profesioniste de 
artă (Teatrul de stat Pe
troșani, filiala U.A.P. — 
pe care le așteptăm mult 
mai frecvent în mijlocul 
oamenilor muncii, în dia
loguri utile tuturor). Con
cepută în acest fel, mai e- 
lastic și dinamic, legată 
de problematica soeial-e- 
oonomică și umană, activi
tatea politioo-educativă 
și puRural-artistăcă ■ se 
va fortifica, va do- 
bîndii profunzime și ade
ziunea oamenilor. Eficien
ța actului educativ și cultu
ral este o consecință a 
calității lui, obținută prin 
unitate de efort, respon
sabilitate și exigență ma
nifestata sistematic și con
tinuu în activitatea educa
tivă și cultural-artistică din 
întreprinderile și instituțiile 
municipiului ’ .

T. SI’ĂTARU

Se diversifică viața muzicală
IX' (<urind, la un recital al 

Școlii de muzică și artă 
plastică din Petroșani, pri
veam și ascultam cum e- 
levii interpretau pagini ce
lebre din creația simfoni
că. La vioară sau pian, 
fr&mîntați de emoții și 
cîntind școlărește (perioa
dă inevitabilă oricărui în
ceput de. studiu sistematic 
și progres. în artă), elevii 
umpleau sala de sonorități 
din care se descifrau idei 
melodice cunoscute. O plă
cută surpriză am avut la 
rein ti Ini rea cu orchestra 
simfonică și corul școlii, 

al căror repertoriu s-a îm
bogățit cu o lucrare fru
moasă, cu suflu patriotic, 
„60 de ani", dedicată de 
prof. Ion Gorgan, dirijorul 
formațiilor, recentei ani
versări a unirii Transilva
niei cu România.

Dincolo de valoarea ar
tistică strictă a recitalului 
sf, cuvine a fi remarcată 
contribuția Școlii de mu
zică și arte plastice la

Urmărirea evoluției 
spirituale a lui Mihai E- 
■minescu, a interesului in
telectual atît d,> variat 
pe care l-a manifestat în 
decursul întregii sale 
vieți, duce, în mod inevi
tabil, la o considerare 
deosebită a perioadelor 
vieneză și beriineză. cînd 
are posibilitatea unui con
tact profund cu filosofia 
germană (prin Kant, 
Schopenhauer și, posibil, 
cu gîndiirea dialectică a

M.Eminescu—Spațiul spiritual
— 129 de ani de la naștere —

lui Hegel). Cea mai.adîn- 
că și plină de consecințe 
influență a avuteo asu
pra poetului Arthur Scho
penhauer prin ideile ex
puse în „Lumea ca voin
ță și reprezentare". In
fluența filosofului german 
trebuie pusă sub semnul 
unei afinități de struc
tură care a dus la selec
tarea gîndirii schopen- 
hauriene, grăbind crista
lizarea personalității e- 
minescine, conducîndu-1 
pe poet la acea expresie 
artistică originală care 
este opera sa.

Ceea ce caracterizează 
conștiința poetică emi
nesciană, pînă la fasci
nație, este originalul și 
totalul, unicul și univer
salul, iar efortul, în ordi
ne spirituală, este unul 
unificator, integrator, or- 
ganfcizant.

Poetul, prin însăși do
rința de cunoaștere, este

diversificarea vieții muzi
cale, predominată de mai 
multă -vreme doar de for
mații de muzică populară 
și ușoară.

într-un timp, pe lingă 
Casa de cultură din Petro
șani activa o formație de

NOTĂ

muzică simfonică. Dar con
certele ei erau atît de ra
re și capricioasa incit și-a 
încetat existența. Corul și 
orchestra școlii de muzică, 
apreciind după se
riozitatea pregătirilor
și evoluția într-un
timp nu prea îndelungat, 
suplinește, așadar, nu nu
mai o formație, ci umplu 
un gol în viața muzicală 
care are iubitori devotați.

Acestui domeniu al vie
ții culturale din Valea Jiu
lui trebuie să i se acorde 
o importanță mai mare, 

în primul rînd, activ, în 
fața universului, fiindcă, 
dincolo dp contemplația 
poetică, acționează un 
interes cognitiv esențial 
care dă direcție tendințe
lor poetice, stabilind o 
perspectivă proprie aces
tui interes. A fi activ în 
fața universului este un 
act primar .al poetului : 
numai prin acest act, în 
excelență dinamic, este 
posibilă contemplația ca 
o infinită resursă a me- 

ditației, etapa ulterioară 
cea mai importantă și 
mai plină de semnificații.

Eminescu a fost un tem
perament carP excela 
prin acuitatea percepției 
prezentului (dovadă este 
activitatea gazetărească 
lucidă), dar acceptarea 
actualului ca posibilitate 
poetică se săvîrșea numai 
în măsura în care se în
scria în ideal sau i se pu
tea opune idealul: „Fan- 
tazie, fantazie, cînd sîn- 
tem numai noi singuri/ 
Ce ades mă porți pe la
curi și pe mare și prin 
crînguri" (Scrisoarea a 
IV-a).

Poetic la Eminescu este 
numai ce-i vechi, ce este 
primar în ordinea timpu
lui, dar între lumea poe
tică și cea care îl încon
joară există posibilități 
de comunicare.

Lumea primă, conți n- 
genttel, cuprinde principi- 

aecentuîndu-se pe posibili
tățile proprii, care există, 
dar trebuie nu numai uni
te, ei stimulate spre o ac
tivitate continuă. La Vul
can am ascultat o orches
tră de cameră, la Lupeni 
și Uricani, în jurul clubu
rilor sau caselor pionierești 
activează cercuri de iniție
re muzicală. Dar, așa c-um 
elevii se află cuprinși în 
formații muzicale, orches
trale sau corale, este tim
pul să fie atrași și organi
zați absolvenții Școli popu
lare de artă în jurul case
lor de cultură și cluburilor 
sindicatelor. Practica reci
talurilor de muzică, din 
creația compozitorilor cla
sici și contemporani, care 
au și Un caracter de ve
rificare a progresului ar
tistic al elevilor, estp un 
fapt cultural meritoriu că
ruia Școala de muzică are 
posibilități de a-i imprima 
o continuitate în timp.

T.S. 

iU» și cauzele, iar acestea 
se înscriu în matricea 
mitică, al cărei univers 
este închis, alcătuit din 
obiecte esențiale și e- 
xemplare. în această ma
trice se înscriu eroii cu 
avînturi ti tan lene și di
mensiuni . demonice. Poe
tul pornește, astfel dP la 
realitate la mit și se miș
că în interiorul său mo- 
dificîndu-l tot în funcție 
de realitate pe oare 
a analizat-o exemplar în 
presa vremii.

La nivel categorial, în 
opera eminesciană acțiu
nii i se substituie con
știința creatoare, care con
feră perspectivă oricărei 
manifestări a ei. în „O- 
dă — în metru antic11 — 
capodoperă poetică — fi
gurile epice, mitice — a- 
parținînd unei lumi dis
părute, a cărei trăsătură 
era nediferențierea între 
om și divinitate — ac
centuează mișcarea poe
ticului în formefp arhe- 
tipioe, funcția lor gene
rică extinzîndu-se asupra 
existenței . din care poe
zia se auto generează ca 
esență p>ură :

„Nu credeam să-nvăț a 
muri vreodată ;/ Pururi 
tînăr, înfășurat în man- 
ta-tiii,/Ochii mei nălțăm 
visători la steaua/Singu
rătății".

Poezia este credința 
poetului, realizarea acelui 
moment de artă absolută 
în care, așa cuni spunea 
un cunoscut filosof, spi
ritul apare „în extremul 
conștiinței de sine, care 
sP sesizează ca esență.

Valeria ZAMFIR

rifii.

ta" din 
prezintă 
proprie) 

cu <

„Va-
Petro- 

i (în 
spec- 
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• Astăzi (ora 18) și ' 
mîine (de la orele 10 și 
18) Teatrul de stat 
lea Jiului' 
șani 
sala 
tapele 
„Mireasă fără mire" de 
Bogdan B. Bogdan.
• „Incandescențe sub

terane", antologie lite
rară a cenaclului „Pa- 
nait 1 strati" din Valea 
Jiului, va fi lansată as
tăzi (ora 16) la Lupeni 
în cadrul unei întîlniri 
a cititorilor cu o parte 
din autori.

• Teatrul „Al. Davi- 
11a" din Pitești prezintă 
luni (orele 17 și 20), la
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cultură din Pe- 
un spectacol- 

extraordinar 
de Giony Dimi- 5
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Orientul FILME
SOFIA 12 (Agerpres). — 

La 12 . ianuarie, tovarășul 
Toilor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central 
al Par tidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, 
mit pe tovarășul

tiple planuri d'.ntr,, Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Bulga
ria, precum și dorința dc 
a extinde în continuare co
laborarea politică, economi
că în toate domeniile între 

a pri- cele două partide și țări, 
__  , .. . . _ Cornel 
Burtică, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C C. al P.C.R., viceprim- 
mi nistru al guvernului, mi
nistrul comerțului exte
rior și cooperării economi
ce internaționale.

în cadrul convorbirii a 
fost exprimată satisfacția 
ambelor părți pentru apro
fundarea relațiilor pe mul-

in folosul celor două po
poare, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

WASHINGTON 12 (A-
gerpres). — Statele Unite, 
Egiptul și Israelul vor re
glementa pe cale diplomati
că „punctele minore care 
împiedică semnarea trata-: 
Iubii de pace între cele do
uă țări", înainte de a fi 
organizată o întîlnire mi-

nlsterială care să abordeze 
principalele puncte de de
zacord — a declarat, in
tr-o conferință, de presă, 
secretarul de stat.al S.U.A., 
Cyrus Varibe. ET a precizat 
că schimburile de vederi 
între cele două părți 
vor desfășura la Cairo
Tel-Aviy, prin intermediul 
ambasadorilor americani.

„Egiptul și Israelul își.: 
afirmă dorința de a relua 
negocierile de pace — a 
subliniat Vance — iar 
S.U.A. discută ou părțile 
cel mai bun mijloc a 
face această".
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Consiliul 
de Securitate 

dezbate problema 
Kampuchiei 

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). — Consiliul 
Securitate al O.N.U,
reunit, joi seara, în legătu
ră cu cererea guvernului 
Kampuchiei Democrate a- 
dresată la 3 ianuarie a.c. 
în . cadrul ședinței a luat 
cuyîntul prințul Norodom 
Sianuk, șeful delegației 

guvernamental^ a Kampu
chiei Democrate, care a 
solicitat Consiliului să a- 
dopte o rezoluție prin care 
să se ceară Vietnamului să 
pună capăt intervenției sa
le în Kampuchia și să-și 
retragă toate forțele arma
te de pe teritoriul acestei 
țări.

Deciarația ministrului 
de externe iranian

TEHERAN 12 (Agerpres).
— Noul ministru de ex
terne iraniah, Ahmad Mir- 
Fendereski, a declarat că 
„legăturile de prietenie și 
cooperare între. Iran Și ță
rile occidentale se vor 
menține cu condiția ca a- 
ceste țări să sesizez,. sensul 
profund al transformării 
ce se produce în prezent 
în Iran și să-l aprecieze ■ la 
justa sa valoare" — in
formează agenția France 
Presse. „Situația este a- 
ceeași și în cazul S.U.A., 
țară prietenă de multă vre
me cu .care Iranul întreți
ne relații economice, cul
turale și politice" 
dăugat el.

în legătură cu politica 
noului guvern privind O- 
rientul Mijlociu, ministrul 
de externe iranian a ară- 

va 
im- 

în 
ne 

i ță- 
noi

a. țesut legături indestruc
tibile ou, aceste țări. Dorim 
să dezvoltăm această prie
tenie cu țările arabe".

Situația 
din Nicaragua

MANAGUA 12 (A.ger- 
pfes). — în Nicaragua a 
fost creat Frontul Patrio
tic Național — alianță a 
forțelor politice și sindica
le din țară care, potrivit 
programului anunțat, res-. 
ping categoric formula 
medierii prin intermediul 
O.S.A. pentru soluționarea 

■ eon flic tutei social-politic și 
militar intern. După cum 
se știe, sub egida O.S.Â. a 
fost creată o Comisie .in
ternațională de mediere în
tre forțele de opoziție ni- 
caraguaiene și guvernul ge
neralului Anastasia Somo- 
za. Pînă în prezent, toate 
încercările de mediere ale 
acestei comisii au dat greș.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Mark polițistul 

fia Genova. Republica : 
I Transamei'ica expres, 
I seriile I-II. Unirea : Au
ral lui Makenna, seri- 

I He I-II. '
LONEA : Star, seriile

ANINOASA : Obelis
cul.

| VULCAN : Orașul fan- 
tonad./'

LUPENI
Din nou

■ «

a a-

lat: „Politica iraniană 
cunoaște o schimbai^, 
portantă și profundă 
sensul prieteniei care 
leagă dintotdeaiina cu 
rile arabe, d&oarecp 
sîntem musulmani. Istoria

Pe scurt ® Pe scurt * Pe scurt
LA 1 IANUARIE 1979. 

populația Finlandei era de 
4 760 000 de persoane, s-a 
anunțat oficial la Helsinki, 
în cursul anului 1978, popu
lația țării a crescut cu 
11 500 persoane.

ÎN ANUL CARE A TRE
CUT, prețul locuințelor în 
Marea Britanie a crescut 
cu 26 la sută, s-a anunțat 
ia Londra. Creșterea este 
cu 18 la sută mai mare de- 
cît în anul 1977.

ZIARUL „DRAPEAU 
ROUGE", publicind docu
mentele recentei plenare a 
Comitetului Central ai 
Partidului Comunist din 
Belgia, relevă că acestea 
vizează un program clar și 
realist de măsuri îndrep
tate spre scoaterea țării 
din criza politică și eco
nomică pe carp o traver
sează; însănătoșirea econo
miei țării — se arată —

ar putea fi înfăptuită in
clusiv pe calea reducerii 
cheltuielilor militare.

tNTR-UN COMUNICAT 
dat publicității la Kingston, 
Partidul oamenilor muncii 
din Jamaica a condamnat 
acțiun ea an tiguver n a men
tală declanșată la 8 ianua
rie de Partidul Laburist 
și „Mișcarea Patriotică Na
țională", prin care forțe
le de dreapta, conservatoa
re, au încercat să răstoarne 
guvernul premierului Mi
chael Manley.
■ SUFERIND de calculi 
biliari, John Wayne a fost' 
internat în clinica Uni
versității din Los Angeles 
— California, pentru a fi 
operat. Celebrul interpret 
al filmelor western, acum 
în vîrslă .de 71 de ani, a 
rnai Cost supus în aprilie 
1978 unei intervenții chi
rurgicale pe cord deschis.
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EXPERIENȚELE 
NUCLEARE SI 

LEUCEMIA
Potrivit unui studiu 

guvernamental elaborat 
în 1965 și publicat luni 
de ziarul „Washington 
Post", . experiențele . nu
cleare efectuate în at
mosferă la poligonul din 
deșertul Nevada au cau
zat un număr neobișnuit • 
de mare de decese de pe 
urma leucemie! în zonele 
învecinate. Astfel, se a- 
rată că rata îmbolnăvi
rilor a fost în două re-

din oraș. De corpul po
rumbelului se atașează un 
.miie recipient cu sîngete . 
din grupa cerută, după 
care păsării i se dă 
drumul, iar ea zboară 
spre spitalul unde este 

colivia sa. Uneori, po-

Faptul divers
pe glob

Aspecte ale destinderii, dezarmării și păcii: 
ef

s:

; giuni din statul Utah cu 
si 50 la sută mai mare de- 

cit media națională.
; între 1951 și 1962, 
r S.U.A. au efectuat 80 
si de experiențe atomice în 
: poligonul din Nevada.
î PORUMBEI SALVATORI
• Un grup de medici din 
: Plymouth au dresat po-
; rumbei călători pentru 
î transportul sîngelui de la 
î. centrul de hematologie 

spre, cîteva din spitalele

rumbeii sînt folosiți și 
pentru transportul sînge- 
l'Ui in vederea unor a- 
nal.ze urgente. Un calcul 
a arătat că transportul 
cu porumbelul în cadrul 
orașului durează cinci 
minute, pe cînd folosirea 
unui automobil ar nece
sita, pentru același trans
port, cel puțin 20 de mi
nute.;' .
ROBOTI INDUSTRIALI 

în anul 1977 Un număr 
de 102 întreprinderi ■ din 
Suedia posedau roboți in
dustriali. Totalul lor se

Uriașa risipă de mijloa
ce financiare și materii 
priihp pe care o antrenea
ză cursa înarmărilor afec
tează în modul cel mai 
grav economiile naționale 
ale tuturor statelor, atît 
ale țarilor industrializate 
cit și ale celor în cure de 
dezvoltare. Deși unii apo
logeți ai 
lor pretind că, la 
lor de. dezvoltare, 
state induștriaiza.te 
permite" să aloc,.. 
parte a avuției lor 
puri

cursei îiiarmări- 
nivelul 

unele 
„își. pot 
o mare 
în sco- 

militare, asemenea 
pseUdpdoctrine nu rezistă 
la confruntarea cu datele 
realității-, care atestă con
cludent că, în timp ce su
me imense sînt canalizate 
în aceste țări spre punerea 
la punct a unor mijloace 
de distrugere, probleme e- 
conomice, sociale și ecolo
gice acuto nu pot fi re
zolvate din lipsă de resur
se și mijloace .

în acest sens, în lucrarea 
sa „Dolari pentru obiecti
ve naționale. în perspecti
va anului 1980", cercetăto
rul american L. Lecht a- 
trage atenția asupra fap
tului că bugetul militar a- 
merican continuă să se 
mențină la un nivel ridi
cat, deși S.U.A. au de fă
cut față unor serioase pro
bleme social-econdmice, 
precum și consecințelor 
grave ale degradării me
diului ambiant, care recla
mă transpunerea în viață 
a unor importante și ur
gente" programe de comba- 

, tore a poluării. Citind da- 
Asociației naționale 

planificare din S.U.A,, 
L. Lecht arată că în 1980 
S.U.A, au nevoie de fon-

ridica la 513 unități. Nu
mărul roboților din in
dustrie s.e dublează în 
prezent ia fiecare trei 
an; ȘÎ ar putea ajunge 
în 1980 la 1 200, și 5 000 

-în, 1985. ;
DESCREȘTE NUMĂRUL 

FUMĂTORILOR 
AMERICANI' "

Procentajul de fumători 
, . jii rîndurile populației a- 

duîte americane s-a di
na nuat an de an, a decla- 
rat Julius Richmond, res
ponsabil al serviciilor de 
sănătate federale. Potri
vit unor statistici recen
te publicate în S.U.A., ra
portul între consumul de 
țigări pe locuitor și an
samblul populației adul
te a atins în 1978 cel 
mai scăzut nivel din ul
timii 20 de ani: 3 965 ți
gări în 1978 față de 4 051 
in 1977.
- Datele publicate con
firmă că cei 53 milioane 

. de fumători constituie „o 
minoritate de indivizi din 
Ce în ce mai redusă"

<1 urî d« 47,5 miliarde dolari 
(la prețuri constante 1969) 
pentru protecția mediului 
înconjurător. De asemenea, 
problema combaterii poluă
rii se pune în modul cel 
mai serios și în alte state 
occidentale dezvoltate. De 
exemplu, potrivit estimări
lor OECD, dacă măsurile 
pentru combaterea poluării 
atmosferei în aceste țări 
vor famine «,1a nivelul ac
tual. în următorul deceniu 
gradul de poluare va creș
te cu 70—80 la sută.

Este evident că în con
dițiile insuficienței fondu
rilor pentru nevoi econo
mice. pașnice, reducerea, 

fie și numai cu cîteva pro
cente, a cheltuielilor mili
tare, care se ridică la zeci 
și zeci de miliarde dolari 
anual, ar elibera mijloace 
materiale considerabile, ca- 

. re ar putea fi orientate 
spre realizarea unor pro
grame civile importante,

inclusiv pentru soluționa
rea problemelor ridicate 
de degradarea mediului în
conjurător, care se agra
vează an de an.

Un mare număr 
de cetățeni americani au 
organizat o demonstrație 
în fața Ministerului Apă
rării al S.U.A. în semn de. 
protest împotriva cursei 

și a sporirii 
militare, De- 

— veni ți la 
___  din diferite 

state ale federație; ameri- 
ean^ la apelul unor orga
nizații ale luptătorilor pen
tru pace — au cerut redu
cerea bugetului militar și 
alocarea fondurilor astfel 
eliberate pentru rezolvarea 
unor asemenea probleme 
social-ec-onomice cum sini 
criza de locuințe, șomajul, 
dificultățile din sistemul 

de învățăiȚiînt și de ocrotire 
socială și altele.

înarmărilor 
cheltuielilor 
monstranții 
Washington

Institutul de mine Petroșani
ANUNȚĂ

REDESCHIDEREA CURSULUI DE PRE
GĂTIRE A CANDIDAȚILOR PENTRU EXA
MENUL DE ADMITERE

Cursul se redeschide în ziua de 14 ia
nuarie 1979, ora 9, în localul institutului.
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I 5,00 Buletin de știri. 
15,05 Ritmuri' matinale.

6,00 Radioprogramul di- 
I miheții. 7,00 Radiojur- 
I nai. 8,00 Revista presei. 
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9,00 Buletin
9,05 Audiență radio

I Ministerul
Construe

Ișini. _ ,..
știri.

Ifâră raui’u. î
de, doine și j
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Atlas cultural. 11,25 Dis- I 
cO'teca „U" -- Jean Pău- | 
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Ciiltural : 
împreună ; 

Muncitoresc: Joc serios;
URICANI : SoțulURI CA NI 

seriile I-ll.
meu,

TV

12,3512,30 Telex/
Curs de limbă spaniolă. 
12,55 Curs de limbă 
franceză. 13,15 Concert 
de prînz. 14,15 <
— un loc unde și în ia
nuarie e... primăvar
14.30 Melodii 1 
la,05 Stadion —- maga
zin sportiv în imagini. 
16,2.5 Un fapt văzut de 
aproape. 16,45 Agenda 
tineretulliii... la Tg. Jiu. 
18,20 Săptămîna politi
că internă și internațio
nală. 18,35 Publicitate. 
18,45 Antologia filmului 
pentru copii și tineret.
19.30 Telejurnal. 19,50

' 20,00
20,30

Viața rațională. 
Teleenoiclopedia.
Film serial : „Om bogat, 
om sărac". Episodul 31. 
21,20 întîlnire cu satira 
și umorul. 21,50 Telejur
nal. 22,05 /Melodii 
mâitești de ieri și 
azi.

ro
de

RADIO

8,10 Curierul melodiilor, 
i de știri, 

la 
Industriei 

. Construcțiilor de Ma- 
I sini. 10,00 Buletin de
,__  10,05 Revista 1 te-
rară radio.' 10,40 Băla- 

jocuri, 11,00 
; Buletin; de știri. 11.05

Inescu. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoa
ra folclorului nostru. 
12,45 Medalion compo
nistic : Ion Cristinoiu. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Meridian-club. 16,00 Ra
diojurnal. 16.15 Radiore
cording. 18.00 Orele se
rii. 20,00 Romanțe, cîn- 
tece de voie bună 
melodii120,30 Azi, în 120,40 “ '

121,00
12

I
I

- FOCHIȘTI AUTORIZAȚI pentru cazane

LOTORetribuirea conform prevederilor Legii

70

încadrează

Ma-
24,00

0,05 — 
muzical

încadrează de urgență :

de joasă și înaltă presiune.

12/1971 și Legii nr. 57z1974.

♦ DOi TRACTORIȘTI PENTRU iFRON

Iși
instrumentale.

România. | 
sonore, 

știri.
Cadențe

Buletin de 
.21,05 Noutăți —melo
dii de pretutindeni. 22,00 
Radiojurnal. 22,30 
raionul dansului. 
Buletin -de știri.
6,00 Non stop 

I nocturn.I
I
I Rezultatele tragerii

LOTO din 12 ianuaLOTO din 12 ianuarie 
1979

Extragerea I :
80 34 44 87 13

Extragerea a

I 
I
I 
I
I
I

72 76 
42 35

------- _ II. ..
38 54 86 19 77 16 75 88.

Fond de câștiguri 
1 346 505 din care re
port la cat. I : 398 550. I 
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