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S c r î s o a r e a 
tovarășei Elena Ceaușescu 

adresată celor care i-au trimis 
mesaje, felicitări și urări 

cu prilejul aniversării zilei de naștere
Cu prilejul aniversării 

zilei de naștere, tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic E- 

xecutiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, a primit un mare 
număr de telegrame, mesa
je și scrisori prin care oa
meni ai muncii din în
treaga țară — muncitori, 
ingineri, țărani cooperatori, 
oameni de știință, artă și 
cultură, cadre didactice,

gospodine, militari, activiști 
de partid și de stat, vechi 
militanți în mișcarea re
voluționară din România — 
i-au adresat călduroase fe
licitări și urări de sănătate, 
viață îndelungată si ferici
tă.

Tuturor celor care i-au 
scris cu această ocazie, to
varășa Elena Ceaușescu le 
adresează următoarea scri
soare de mulțumire ;

„Mulțumesc celor care, 
prin mesaje, telegrame și 
scrisori, m-au felicitat cu 
prilejul aniversării zilei de 
naștere și le adresez din 
inimă, tuturor, cele mai 
calde urări de sănătate, de 
succese și satisfacții tot 
mai mari în muncă și în 
viață".

Elena Ceaușescu

Să nu așteptăm viscolul pentru a intensifica
ACȚIUNEA DE ÎNLĂTURARE A ZĂPEZII Șl GHEȚII

în loc să scadă substan
țial în urma acțiunilor în
treprinse de lucrătorii de 
la E.G.C.L., din comerț și 
unii cetățeni, cantitatea de 
zăpadă prezentă pe căile 
de circulație — șosele, 
străzi, alei, poteci, tro
tuare —, din Petroșani 
și celelalte localități este 
încă destul de mare, în- 
greunînd deplasarea popu
lației și a autovehiculelor. 
„Ofensiva" pentru descon
gestionarea de zăpadă 
gheață a căilor de 
nu a înregistrat

aștep- 
în con- 

puter- 
auto- 

mecanice —

LA I. M. BĂRBĂTENI

Realizarea ritmică a pianului fizic 
de investiții impune

0 MAI BUNA ORGANIZARE A MUNCII

și
acces 

intensi-

tatea și amploarea 
tate. S-a acționat 
tinuare cu utilaje 
nice — buldozere, 
gredere, perii
care au împins zăpada pî- ’ 
nă la marginea 
și trotuarelor, 
oru l-au făcut ț 
din comerț și 
țeni, măturând 
marginea părții 
le. Problema care se ce
re rezolvată, acum cu 
multă operativitate 
îndepărtarea zăpezii, 
punerea acesteia pe 
țiile „verzi" și alte

străzilor
Același lu- 

și lucrătorii 
unii cetă- 
zăpada la 

i carosabi-.

rnai 
este 
de- 

spa- 
lo-

curi virane, menținerea la 
un nivel optim de pracii- 
cabilitate a căilor de 
culație. în acest sens 
cere mult intensificată 
țiunea de transportare 
zăpezii și gheții de 
lucrătorii E.G.C.L., 
rea la întreaga 
te și pe tot parcursul zilei 
a mijloacelor de transport 
de care aceștia dispun. 
De asemenea, la descon
gestionarea străzilor de 
zăpadă și gheață trebuie 
să contribuie mai activ 
cetățenii.

cir- 
se 

ac- 
a

către 
folosi- 

capacita-

„Combina 
în steril pe 
zăm noi ar 
cu mult mai mult decît 
pînă acum dacă am fi 
bine aprovizionați cu va
gonete goale și materia
le", opina în euvîntul 
mecanicul co mbainer 
mion Neamțu. „Dacă 
care maistru, fiecare 
pe toate schimburile și-ar 
face datoria în mod‘conș
tiincios, am putea asigura 
o' bună aprovizionare 
formațiilor de lucru 
îndeplinirea ritmică 
planului fizic", 
maistrul principal 
Lițcan, secretarul 
nizoției de partid 
torului de investiții 
I.M. Bărbăteni. Opinii 
semănătoare, vizînd 
ciențe în organizarea 
ducției și a muncii, 
esență lipsa de 
și de vagonete goale) 
sectorul de investiții- 
avut majoritatea celor 
re au participat la 
bateri. De fapt, darea de 
seamă prezentată de con
ducerea sectorului în fața 
adunării generale a oa
menilor muncii a prezentat 
un bilanț nesatisfăcător cu 
privire la activitatea e- 
conomică din anul trecut.

Singurul suoces rapor
tat a fost depășirea pla

de înaintare 
care o utili-, 
putea avansa

său 
Si
li e- 
om,

a 
și 
a 

susținea 
loan 

orga- 
a sec

ai 
a- 

defi- 
pro- 

(în 
materiale 

la 
au 
ca- 

dez-

nului valoric, cu 0,5 la su
tă. Dar la principalii in
dicatori n-au fost rapor-. 
tate decît rămîneri în ur
mă. Planul fizic realizat 
doar în proporție de 62,7 
la sută, cel al productivi
tății muncii doar 98.1 la 
sută. Așa se explică de 
be din cete 7 obiective de 
investiții n-au fost 
lizate decît 4.

Animați de dorința 
depăși acest impas, 
redresa activitatea 
nomică a secto'ralui

fina-

de a 
de a 

eco-
Și

Adunări generale 
ale 

oamenilor muncii

colac Bursuc, Dănilă 
Antal Lazslo, Jenică 
du, Francisc Ionașca 
de mulți alți participanți 
la dezbateri. Desigur, 
ceste critici au fost 
țite de numeroase 
puneri menite să 
neajunsurile.

îmbogățit eu propunerile 
oamenilor muncii, planul 
de măsuri aprobat de a- 
dunarea generală cuprin
de problemele prioritare 
caro se impun a fi rezol
vate pentru 
activității, pentru 
rea obiectivelor i 
vestiții din anul 
tre acestea sînt 
nate măsuri cu i 
întărirea ordinii 
plinei la toate 
de organizare a 
ției, punerea în 
a funicularului de 
rezolvarea

auxiliar

Rus, 
Ra- 

Și

a-
inso-: 
pro- 

înlăture

Trebuie evitată, pe toate căile, creșterea consumului
de energie electrică

* (Urmare din pag. 1)

La croitorie-eojocărie, în 
afara iluminatului mași
nilor, strict necesar, ce
lelalte tuburi fluorescente 
erau stinse. Responsabilul 
secției, Vasile Ungur, ne 
asigura că în această sec
ție grija față de diminua
rea consumurilor este tot
deauna prezentă, oricit de 

prima 
obți- 

pic se 
să sub-

fiind
prînz, ușa era 

iar responsabi-
Conform pro-
Unității, între
60 W ai tubu- 
să consume i-

mina de la plafon, 
„plus" la acea oră, 
buiau stinse lămpile de la 

tricotat, 
dar le- 
comuta-

mici ar părea la 
vedere economiile 
riute, dar „pic cu 
adună" — a ținut 
linieze responsabilul.

Contrar acestei ‘ atitu
dini, la unitatea 69 —
croitorie pentru femei și 
bărbați — în comparti
mentul de probă al în
căperii în care lucrează

de obicei responsabilul 
Gheorghe Rîșnoveanu 
lumina ardea, deși 
pauză di 
încuiată.
Iul plecat, 
gramului 
12—17, cei 
lui urmau 
nutil energie electrică. Ce
are de spus conducerea 
cooperativei despre a- 
ceastă stare de lucruri, dar 
și despre faptul că 
ția „tricotaje" din 
piere ardeau fără 
alte cîteva tuburi ?
din neglijența lucrătorilor, 
ci datorită modului 
fectuo6 în care erau 
gate la rețea instalațiile
de iluminat. Respectiv,
ca să se poată stinge lu

la sec- 
apro-

fO’los '
Nu

de-
Ie

• (Urmare din pag. 1)

avînd la zi un spor de 
producție pe această lună, 
de aproape 1800 de tone — 
spunea : „Organizarea mun
cii în abataj trebuie bine 
gîndită și după aceea apli
cată așa cum a fost gîndi
tă.. Am atins și productivi
tăți de 23 de tone pe post 
în zile în. care, e adevărat 
utilajele și transportul a 
mers fără cusur. Asta este 
o dovadă că asemenea pro
ductivități poț fi realizate 
și că trebuie să ne mobili
zăm pentru a le permanen
tiza pentru a nu mai fi 
doar vîrfuri".
Oamenii brigăzilor 

conduse de Constantin Lu- 
pulescu și loan Sălăgean au 
obținut, de asemenea, re
zultate remarcabile în ex
ploatarea complexelor me
canizate. Brigada lui Cons
tantin Lupulescu, printr-o 
mobilizare exemplară a ob
ținut un spor de producti
vitate de 2 600 kg/post, iar 
cea condusă de loan Sălă
gean aproape 900 kg/post.

Cu toate acestea, 
unul din abatajele 
mecanizate, cel condus de 
Teodor Boncalo încă nu 
s-a ridicat!în această lună 
la nivelul sarcinilor, de 
plan. E adevărat și condi-

Eficiență
țiile de zăcămînt și utilajul 
crează probleme obiective, 
dar o nerealizare a pro
ductivității muncii planifi
cate cu 1 700 kg pe post, și 
a mediei zilnice planificate 
cu 128 kg/post, i-eprezintă 
o importantă resursă de

prinse în interior concură 
soarele. Ani urcat, așadar, 
la etajul clădirii. La ser
viciul. tehnic, un „ciorchi
ne". cu trei tuburi ardea... 
fără întrerupere. Cei 5—6 
lucrători oi biroului 
rou tehnic !) ne-au 
dezvinovățin du-sc, 
funcționează., 
rul. 
dem,

Nu e permis nimănui, om

doua mașini de 
aflate în lucru, 
gate la același 
țar.

...Nu ne-am fi 
I.G.C.L. dacă în 
geamurilor sediului 
cestei întreprinderi

4 fi

în 
tre-

oprit la 
oglinda 

a- 
n-am 

observat că becurile a-

(bi- 
arătat, 

că nu 
comutato-

Comentariile, cre
ed sini da prisos.

ai muncii, elev sau 
casnică, tiriăr sau vîrstnic, acasă ori la locul de mun
că să nu acorde atenția cuvenită respectării unei 
cerințe de mare actualitate: ECONOMISIREA E- 
NERGIEI ELECTRICE. Trebuie să eliminăm fiecare, - 
pe orice cale, risipa de energie. Kilowatt-ora cu kilowatt- 
oră, energia se cere drămuită judicios, utilizată ra

țional ,astfel îneît lipsa ei să nu se resimtă în proce
sele economice vitali 
le de oare depinde dezvoltarea 
noastră a tuturor

le, astfel incit cerințele materia- 
-11—j țării, bunăstarea 

să fie integral înfăptuite.

de a face totul pentru pu
nerea în funcțiune a 
biectivelor 
deplinirea sarcinilor 
plan prevăzute pentru 1979, 
oamenii muncii din cadrul 
sectorului de investiții au 
adresat critici îndreptăți
te celor care organizează 
producția, transportul și 
aprovizionarea brigăzilor 
din fronturile de muncă 
din subteran. Ioan Iones
co, șeful echipei însărci
nate cu aprovizionarea bri
găzilor. își exprima în ter
menii următori supărarea: 
„în depozitul de la 
prafață 
un om, care nu ] 
ce față cerințelor 
rii lemnului de 
bandajelor. în inc 
pdzituiui de la suprafață, 
un circular stă de o săp- 
tămînă, fiindcă, nimeni nu 
i-a pus scutul metalic de 
protecție".

Personalul 
materialele 
lipsește adeseori de 
serviciu. Instalația de 
dare a sterilului se 
chează și n-are cine 
repună imediat în funcți
une. Aerul comprimat, fără 
de care perforatoarele ' și 
mașinile de încărcat nu 
pot funcționa, are de mul
te ori o presiune inutiliza
bilă în fronturile de lu
cru... Iată doar cîteva din 
cauzele nerealizării pla
nului, subliniate de tova
rășii Dionisie Szucs, Cons
tantin Bogdan, Ioan Po
pa II, loan Ionescu, Ni-

o-
restante și în

de

su
na există decît 

poate fa- 
fasonă- 

mină și 
cinta de-

care încarcă 
la suprafață 

ia 
hal- 
blo- 

s-o

redresarea 
t realiza- 
de in-, 
1979. în- 

mențio- 
privire la 
și disci- 
nivelurile 

produc- 
funcțiune 

steril, 
racordului pu

țului auxiliar cu rampa 
de la orizontul 650 (prin 
care se va îmbunătăți a- 
provizionarea brigăzilor 
cu vagonete goale și 
teriale), înființarea 
noi brigăzi de mineri 
reintroducerea unei 
bine de înaintări în 
teran, terminarea 
rii benzilor 
re pe galeria de coastă, 
achiziționarea unui turbo- 
compresor care să asigu
re necesarul de energie 
pneumatică ele.

Exprimînd hotărârea fer
mă de 
rile în 
deplini 
care le revin în anul 1979, 
colectivul sectorului 'a răs
puns chemării la întrecere 
lansată de minerii de la 
sectorul IV. investiții al 
I.M. Paroșeni. în răspun- 

. sul la .chemarea la în
trecere minerii de la sec
torul de investiții al I.M. 
Bărbăteni se angajează să 
depășească planul fizic 
prevăzut pentru anul 1979 
cu 50 ml, iar cel valoric 
eu 250 000 lei, să sporeas
că, cu 1,5 la sută producti
vitatea muncii, să reducă 
cheltuielile materiale de 
producție cu 150 000 lei și 
să califice 13 mineri, 2 
artificieri, și trei meca
nici de locomotive Diesel, 
întregul colectiv a pornit 
cu hotărire la înfăptuirea 
obiectivelor de întrecere 
stabilite.

ma
rinei 

Și 
com- 
sub-

montă- 
transportoa-

a recupera rămîne- 
urmă și de a 
sarcinile de

în- 
plan

V. STRAUȚ

sporită în
cărbune care trebuie mai 
bine valorificată prin găsi
rea și aplicarea unor solu
ții care să ridice și această 
formație !a nivelul celor
lalte brigăzi dotate cu com
plexe mecanizate.

abataje
cavat și reașezarea roci
lor pînă la crearea echili
brului firesc, ne-a creat u- 
nele greutăți. Un alt mo
tiv l-a constituit absența 
pieselor de schimb pentru
I.M, ANINOASA

utilaje. Este o problemă pe 
care am mai ridicat-o, dar 
care se rezolvă destul de 
greu. Aceste greutăți care 
ne-au redus din plusul pe 
care îl aveam, le-am depă
șit deocamdată și ne vom 
număra din nou printre 
fruntașii bazinului minier".

I.M. PAROȘENI

„Veteranii" mecanizării — confirmă eficiența 
dotării tehnice

In abatajele mecanizate — doar cînd și cînd 
este atins nivelul planificat

La sectorul I al minei 
— ponderea producției me
canizate din totalul produc
ției planificate era de 32,8 
la sută, dar prin realizările 
obținute numai de către o 
singură brigadă cu com
plex mecanizat — cea con
dusă de Uie Filiche (un al 
doilea complex este în fa
ză de montare) procentul a- 
mintit a fost depășit cu 
10,3 la sută. în fiecare din 
cele 14 zile lucrătoare cite 
au trecut din acest on, bri
gada și-a realizat și depă
șit sarcinile planificate la 
producția fizică de cărbune 
extras pe baza depășirii 
productivității muncii în
tre 300 și 1 800 kg/post. 
Bune realizări, deși nu 
spectaculoase — în me-

die un plus de 700 kg/post 
în primele 9 zile lucrătoare 
— a obținut și brigada bi
necunoscutului miner teh
nician Francisc Fazakaș. 
Aceste realizări sînt re
marcabile pentru că mem
brii brigăzii în timp ce lu
crau la montarea și pune
rea în funcțiune a acestui 
complex, pregăteau pentru 
evacuare complexul de la 
vechiul loc de muncă. „în 
ultimele zile, realizările au 
scăzut sub nivelul sarci
nilor planificate din două 
motive! — spunea Francisc 
Fazakaș. Unul dintre ele 
este legat de pornirea aba
tajului. După ce am făcut 
primele tăieri s-a* desprins 
în spatele secțiilor coperi- 
șul stratului în spațiul ex-

Deși mecaihizarea com
plexă a abatajelor nu mai 
constituie de mult o nou
tate la mina Aninoasa rea
lizările obținute continuă să 
se situeze sub sarcinile 
planificate, atît în ceea 
ce privește producția fizi
că de cărbune cît și realiza
rea productivității muncii. 
Producția planificată cu 

.complexe mecanizate la 
sectorul I, nu este realiza
tă nici cel puțin jumătate 
— 40,5 la șută, la zi, față
de 82,6 la sută planificat.

Avansările zilnice varia
ză ca de altfel și producți
ile Și productiviitățile ob
ținute la cele două com
plexe în funcțiune. Doar 
în 4 zile din 14 lucrătoare 
brigada lui Simion Moraru 
reușește să realizeze și să 
depășească producția și

productivitatea muncii pla
nificată, în celelalte s-au 
obținut și producții de 121 
— 136 tone pe zi, cu
productivități între 2,88 — 
3,23 tone/post.

Despre cel de-al doilea 
c-omplex, introdus în a 
doua decadă a acestei luni, 
nu se poate spune mare 
lucru — producția planifi
cată încă nu a fost atinsă 
în nici una din aceste zile, 
în schimb, au apărut nume
roase defecțiuni electrome
canice. Spre exemplu, în 
ziua de 16 ianuarie s-a 
rupt lanțul de pe fîșie în 
schimbul I și s-a remediat 
abia în schimbul IV. în 
ziua respectivă cu 32 de 
posturi efectuate în abataj 
nu s-a dat o tonă de căr
bune. Numeroase deficien
țe electromecanice au apă-

rut în aceste zile și la 
complexul brigăzii lui Si- 
rnion Moraru: cablul de 
la combină „pușcat", defec
țiuni la combină, sau... cu 
2 oameni de la abataj, în- 
tr-un schimb, s-a adus ulei 
pentru ungerea combinei, 
de la ziuă (9 ianuarie). Al
te defecțiuni și deficiențe 
— benzi defecte sau rupte, 
rolul plin. și agățat și 
schimburi... iară rapoarte 
în cartea cu evidența situa
ției de la complexe.

Prin urmare, la I.M. A- 
ninoasa complexele me
canizate nici în acest în
ceput de an nu produc la 
nivelul sarcinilor planifi
cate.

Exemplul oferit de cele
lalte întreprinderi miniere, 
de oamenii din abatajele 
mecanizate pe care le-am 
amintit este o dovadă eă 
se poate, realizările lor, ale 
minerilor de la Lupeni și 
Paroșeni vorbesc de la sine 
de eficiența utilajelor mo
derne, dar și de pricepe
rea oamenilor, de bună or
ganizare, de asistență teh
nică de calitate, competen
tă și de buna colaborare 
dintre mineri și electrome? 
canici.
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Manifestări consacrate împlinirii 
a 120 de ani de la 

Unirea Principatelor române
Expuneri

în aceste zile, în toa
te întreprinderile și ins
tituțiile Văii Jiului au 
loc expuneri pe tema 
„120 de ani de la Unirea 
Principatelor române", 
la care participă mi
neri, constructori, ener- 
geticieni, preparatori, 
alți oameni ai muncii. 
Expunerile evocă în
semnătatea actului is
toric săvîrșit de forțele 
progresiste, democratice 
din Moldova și Țara 
Românească în urmă cu 
12 decenii. Sînt evocate, 
de asemenea, victoriile 
dobîndite de poporul ro
mân ■ în lupta pentru 
cucerirea independenței 
și suveranității patriei, în
tărirea unității naționale 
și eliberarea țării, precum 
și înfăptuirile mărețe în
scrise în cronica Româ
niei socialiste, în opera 
de construcție pașnică și 
dezvoltare multilaterală, 
obținute sul) conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân.

Concurs
Comitetul municipal al 

U.T.C., în colaborare eu 
organizațiile U.T.C. de la 
Liceul industrial și Li

ceul de informatică și 
cu cinematograful „Uni
rea" din Petroșani au or
ganizat, în data de 19 
ianuarie, ora 14, un con
curs „Cine știe, cîștigă" 
pe tema ,.120 de ani de 
la Unirea Principatelor 
române". La concurs au 
participat echipaje for
mate din elevi ai celor 
două licee.

în concurs, au fost pre
zentate secvențe din fil
me cu conținut istoric.

Expoziții
La Muzeul mineritului 

din Petroșani vor fi a- 
menajate expoziții de fi
latelie, pirogravură și 
metaloplastie cu lucrări 
care evocă actul unirii 
de la 1859. Expozițiile 
vor fi deschise publicu
lui vizitator în 20 ia
nuarie.

Spectacol tematic
Mîine, la ora 10, în sa

la Palatului 'cultural din 
Lupeni, va avea loc o 
manifestare educativ- 
culturală și artistică con
sacrată apropiatei ani
versări a 120 de ani de 
la Unirea Principatelor 
române la 24 ianuarie 
1859.

Montajul literar-muzical-coregrafic al Școlii gene- 
rble din Aninoasa se pregătește pentru faza județea
nă a celei de a doua ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României".

în ajun de concurs
Formațiile cultural-ar- 

tistice pionierești din 
Valea Jiului, selecționate 
pentru faza județeană a 
Festivalului național. „Cîn
tarea României", ediția a 
11-a, fac pregătiri inten
se pentru apropiatele 
concursuri. Astfel, la Școa
la generală din Aninoa
sa pionierii care partici
pă la revista muzicală 
desăvîrșeșc în cadrul re
petițiilor, sub îndruma
rea profesorului Teodor 
Trifan, expresivitatea ar
tistică a formației cu tra
diție în această școală. O 
activitate asemănătoare 

se desfășoară la Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Petroșani (sub 

coordonarea profesorului 
Vasile Bîcoi se pregătește 
piesa „Cocoșelul neascul
tător" și un montaj li
terar) și la școlile ge
nerale nr. 1, 2, 4 și 5, un
de activează diferite for
mații în care pionierii 
își exprimă talentul. Va
loarea acestor formații 
artistice este apreciată 
de pionieri și elevi în 
timpul spectacolelor și 
programelor susținute în 
aceste zile în semn de o- 
magiu adus apropiatei a- 
niversări a 120 de ani de 
la Unirea Principatelor 
române. '■>

Subredacția de la Casa 
pionierilor și șoimilor 
patriei — Petroșani

O întrebare pentru consiliul de conducere 

al căminului cultural din Cîmpu lui Neag

Doar o „horă țărănească" 
într-o săptămînă?

Cu. cîțiva ani în urmă 
căminul cultural de la 
Cîmpu lui Neag reușise 
să-și clădească o foarte 
bună reputație, chiar în 
viața culturală a județu
lui nostru. Această fai
mă era susținută de o 
activitate continuă, educa
tivă și artistică, în care 
inițiativa culegerii unor 
obiceiuri, date și melodii 
locale vechi a atras, în 
rîndul artiștilor amatori, 
mulți locuitori ai satului 
din apropierea Retezatu
lui. La recentele faze, o- 
rășenești și municipală, ci
le Festivalului național 
„Cîntarea României", edi
ția a Il-a, căminul cultu
ral de la Cîmpu lui Neag 
ne-a oferit destul de pu
țin din ce era mai înainte, 
doar grupul vocal folclo
ric mai amintește, vag, 
de acel timp.

La începutul acestui an, 
de-a lungul unei săptă- 
mîni am încercat, zi de
zi, în zadar, șă-i desco
perim activitatea acestui
cămin cultural. 'într-o
seară am tot încercat și 
așteptat să intrăm în că
min, core era luminat fe
eric, deși înăuntru nu era 
nimeni. Dar ceva tot s-a 
organizat — o „horă ță

rănească", în 6 ianuarie. 
E puțin și inconsistent 
pentru adevărata activi
tate și scopul educativ al 
căminului cultural, care, 
în această perioadă, ar a- 
vea multe §1 importante 
îndatoriri educative și cul- 
tural-artistice. Pentru a 
particulariza discuția a- 
mintim un singur exem
plu : obiceiul „Măsuratul 
oilor". Fiind selecționat 
pentru etapa județeană 
ne-am fi așteptat ca di
rectoarea căminului cul
tural împreună cu local
nicii — care cunosc și 
participă cu pasiune la 
realizarea spectaculară a 
acestui vechi și frumos o- 
bicei transmis din gene
rație în generație — să facă 
repetiții de care este a- 
tîta nevoie, nu numai pen; 
tru a reprezenta cît mai 
bine activitatea cultural- 
artistică din Valea Jiului, 
ci pentru a aduce pe scenă 
un obicei plin de adinei 
sensuri. Pentru aceasta 
trebuie să existe respon
sabilitate față de tradițiile 
folclorice, în general, și 
față de calitatea vieții 
educative și cultural-artis- 
tice, în special.

T. SPĂTARU

CARNET
• Astăzi, la ora 17, 

la Școala generală nr. 
1 din Lupeni va avea 
loc o șezătoare lite
rară în cadrul .căreia 
elevii se vor întîlni 
eu membrii cenacluri
lor literare „Panait Is- 
trati" al Văii Jiului și 
„Lira" din Lupeni. Cu 
acest prilej va fi lan
sată și antologia lite
rară „Incandescențe 
subterane".

• în domeniul crea
ției literare Valea Jiu
lui va fi reprezentată 
la faza județeană a Fes
tivalului național „Cîn
tarea României", edi
ția a 11-a, de poeții Va
leria Zamfir, Ion P. 
VI ad, Ion Țigăntele, 
Felicia Kalman, An
drei Caucar, Mircea 
Andraș, Constantin 
Cîmpeanu, Dumitru Ne- 
chifor, Ion Vulpe, Mir
cea Bujorescu.

• Mîine la Casa de 
cultură din Hunedoara 
își începe desfășurarea, 
pe genuri cultural-artis-

i tice, etapa județeană a 
Festivalului național 

. „Cîntarea României", 
ediția H-a. în concurs 
se vor afla formațiile 
de teatru scurt. Din 
Valea Jiului vor parti
cipa Casa de cultură 
din Petroșani (cu piesa 
„Zorile la 4,54“ de Io
nel Hristed) și clubul 
sindicatelor din Lu
peni (eu piesele în lim
ba maghiară „Confra
ții noștri" de Meheș Ge- 
za și „Mire cîștigaț prin 
corespondență").

• La casa de cultură 
din Uricani se deschide 
astăzi (ora 17) o expo
ziție cu realizări ale 
creației științifico-teh- 
nice în cadrul Festiva
lului național „Cînta
rea României", ediția 
a fi-a.
• Brigada artistică a 

întreprinderii miniere 
din Petrila va susține, 
astăzi (la ora 16,30) un 
spectacol în sala de a- 
pel.

O ultimă repetiție a formației de teatru a Casei de cultură din Petroșani la piesa „Zorile la 4,54" de Ionel 
llristea, în regia lui George Negraru — piesă cu care mîine formația se prezintă la concursul Festivalului na
țional „Cîntarea României", ediția a II-a care se va ține la Hunedoara.

Foto : Ion LICIU

Recentă apariție în co
lecția „Antologia gîndi- 
rii social-politice revolu
ționare și democratice 
românești", lucrarea „I- 
deologie și progres" se 
înscrie în preocupările de 
evaluare a unor puncte de 
vedere menite să facilite
ze publicului larg înțele
gerea și elucidarea celor 
două concepte, ideologie 
și progres, situate în 
prim-plan în epocile de 
revoluții sociale.

Evaluarea are loc pe 
baza concepției materia
liste asupra istoriei po
trivit căreia rolul ideo
logiei nu este determinant 
în viața colectivităților 
umane, ci mediat de na
tura raporturilor dintre 
baza și suprastructura so
cietății date, de tradițiile 
proprii fiecărei țări, de 
obiectivele și aspirațiile 
claselor și păturilor soci
ale înaintate, interesate în 
trans formările revoluțio
nare sau, dimpotrivă, ale 
celor ce se opun acestor

„Ideolog
transformări. Valoarea 
cognitivă și eficiența u- 
nei ideologii este depen-
dentă de reflectarea gra- 
dual-adecvată a existenței 
sociale, a contradicțiilor 

Note de lectură

obiective ale acesteia și de 
influența pe care o, are 
asupra maselor. Astfel, 
„Teoria devine o torță 
materială de îndată ce 
cuprinde masele" cum .->pu- 
nea Karl Marx. Orice ideo
logie este menită să ser
vească, în ultimă instanță, 
cerințelor acțiunii socia
le în general, ale acțiunii 
politice în special.

Pentru ilustrarea rolu
lui și funcției sociale a 
ideologiei, autoarea lib

a

progres"
erării, dr. Elena Gheran- 
Mewes, a selectat unele i- 
dei cu profundă rezonan
ță în conștiința poporu
lui nostru și care au ser
vit, de-a lungul secolelor, 

luptei pentru libertate, 
dreptate și progres so
cial. Conștiința latinității, 
unitatea și continuitatea 
poporului român, liberta
tea, egalitatea și drepta
tea socială sînt astfel de 
idei core străbat istoria 
noastră. O altă parte a 
lucrării este axată pe i- 
deea de progres, îngemă
nată și în gîndirea româ
nească cu ideile dreptu
lui natural, născute în 
furtuna revoluției fran

ceze din secolul al VIII- 
lea. Este urmărită, prin 
intermediul textelor, cris
talizarea și afirmarea i- 
deii de progres în gîndirea 
românească în strînsă co
relație cu ideile de liber
tate, egalitate și legalitate 
în cadrul unor concepții 
care de-a lungul istoriei 
românești recunosc dem
nitatea, valoarea și posi
bilitățile. nelimitate de 
desăvîrșire a ființei u- 
mane și care, în conse
cință, militează pentru 
dezvoltarea liberă a per
sonalității umane. în carte 
se acordă o atenție spe
cială concepției novatoa
re, marxist-leniniste, a 
partidului nostru despre 
progres, care și-a găsit o 
expresie desăvîrșită în lu
crările tovarășului Nicoloe 
Ceaușescu. Numai odată 
cu victoria socialismului și 
comunismului, cu instau-

La Brașov

| Festivalul | 
i de teatru | 
I contemporan | 
: între 19—27 ianuarie, ș
î la Brașov se desfășoară 5 
; a doua ediție a Festi- : 
î valului de teatru con- ș 
: temporan. Pe lingă re- ;
■ prezentațiile unor tea- î 
î tre din țară, vor avea : 
: loc dezbateri de crea- i 
î ție, întîlniri cu specta- :
■ torii și alte acțiuni e- f 
: ducativ-artistice. Tea- i 
î trul de stat „Valea Jiu- i 
: lui" din Petroșani par- j 
; ticipă la această ma- Ș 
: nifestare cu piesa (a că- î 
î rei reprezentație este
; programată mîine) „A- i 
; legeți-1 singur" de seri- i 
: itorul cehoslovac con- ; 
; temporan Ivan Bucov- ; 
Ș can. Spectacolul este ; 
: realizat de regizorul ; 
j Florin Fătulescu.

rarea unei societăți a e- 
galității și dreptății de
pline, dimensiunea uma
nă a dezvoltării forțelor 
de producție apare în în
treaga ei amploare.

în lucrările secretarului 
general al partidului nos
tru este subliniată de ne
numărate ori ideeâ potri
vit căreia necesitățile pro
gresului social ■ contem
poran cer inexorabil sfă- 
rîmarea vechilor cătușe 
care pun în pericol însăși 
civilizația umană, cer fău
rirea unei lumi a drep
tății sociale și naționale, 
atît în cadrul fiecărui stat 
cît și pe plan mondial, ca
re să asigure un nou dvînt 
al forțelor de producție, 
științei și culturii, progre
sului general al umanită
ții. De aici și necesitatea 
unei noi ordini economi
ce și politice internațio
nale, care trebuie constru
ită pe baza principiile^: 
coexistenței pașnice.

loan UIFALEAK
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Bruxelles Situația 

din
Nicaragua

BRUXELLES 19 (Ager
pres). — La 19 ianuarie 
a.c., ia Bruxelles s-a des
chis reuniunea Comitetului 
internațional pentru Secu
ritate și cooperare euro
peană (CISCE) la care par- 

. ticipă reprezentanți ai unor 
organizații .politice și miș
cării pentru pace din țările 
europene, precum și ai 
unor organizații ințernațio-

nale neguvernamentale. Din 
țara noastră, la reuniune 
participă Vasale Nicolcioiu, 
membrii al Biroului Comi
tetului Național pentru a- 
părar.ea păcii.

Comitetul urmează să 
dezbată evoluția situației 
politice în Europa șf rolul 
opiniei publice în înfăptui
rea securității europene, în 
impulsionarea aplicării Ac
tului final de la Helsinki.

Rezultatele referendumului
din Groenlanda

COPENHAGA 19 (Ager
pres). — Potrivit rezultate
lor oficiale ale referendu
mului desfășurat miercuri 
în Groenlanda asupra ob
ținerii autonomiei interne, 
din cei 18 139 alegători s-au 
prezentat la urne (63 la su
tă din eorpul electoral), un 
număr de 12 709 au răspuns 
„da“ (70,1 la sută), iar 4 687

„nu" (25,8 la sută). Un nu
măr de 508 buletine au fost 
albe, iar 235 —- anulate.

în aceste cifre nu au fost, 
incluse rezultatele din două 
localități izolate ale insu
lei, dar acestea, neavînd 
împreună mai mult de 200 
alegători, nu pot aduce mo
dificări semnificative în re
zultatul votului.

MANAGUA 19 (Ager
pres). — în timp ce opinia 
publică așteaptă răspunsul 
dictatorului nicaraguan A- 
nastasio Somoza la propu
nerile de retragere a sa din 
viața politică, a țării, cel 
puțin pe perioada organi
zării și desfășurării unui 
plebiscit privind conduce
rea statului, unități opera
tive ale Frontului Sandinișt 
de Eliberare Națională au 
atacat cu succes pozițiile 
deținute de trupele guver
namentale în zona Penas 
Blancas, Mojones, Verdu și 
Santa Cecilia. Au fost în
registrate numeroase pier
deri în oameni și material 
de război în rîndul Gărzii 
Naționale. La Chinandega, 
insurgenții au 
tacuri repetate 
companiei de 
distrugînd cîteva
iar la Salinas, Choeolata și 
Corinto, au ocupat poziții 
cheie pentru noi acțiuni.

lansat a- 
îfnpotriva 
elicoptere 

aparate,

TEL AVIV 19 (Agerpres). 
— Alfred Atherton, trimi
sul special al președintelui 
Carter, a avut o nouă în
trevedere cu primul minis
tru israelian, Menahem Be
gin -— informează agenția 
United Press Internațional. 
Au i'ost examinate o serie 
de probleme în suspensie, 
pentru facilitarea reluării 
negocierilor egipteano-isra- 
eliene în vederea încheierii 
unui tratat de pace îți O- 
rientul Apropiat.-

BEIRUT 19 (Agerpres). — 
Forțe israeliene au pătruns, 
vineri dimineața, pe terito
riul Libanului și au atacat 
două sate situate în regiu
nea sudică a țării — infor
mează postul de radio Bei
rut, reluat de agenția U.P.I. 
Această acțiune agresivă — 
menționează postul de ra
dio citat — a avut loc în- 
tr-un moment în care Con
siliul de Securitate al 
O.N.U. examinează, proble
ma reînnoirii mandatului 
forței interimare a Națiu
nilor Unite în sudul Liba
nului (UNIFIL).

TEL AVIV 19 (Agerpres). 
— Forțe israeliene de in
fanterie și desant aerian, 
sprijinite de artilerie, au 
pătruns, în zorii zilei de 
vineri, în sudul Libanului, 
unde au atacat și distrus 
două tabere palestiniene, si- 

Fluviul 
un
gu-

toate la nord de
Litani — informează 
purtător de cuvînt al 
ver ti ului isr ael i an.

NAȚIUNILE UNITE
(Agerpres). — într-o s

.soare adresată 
de Securitate 
-relatează agenția Associa- > 
teci Presse, Organizația 
pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.) își exprimă 
protestul față de raidurile 
întreprinse de forțele, isra- ,, 
eliene asupra așezărilor pa
lestiniene din sudul Liba
nului. O.E.P. cere Consiliu
lui de Securitate să adop- | 
te „măsuri urgente și efi
ciente pentru a pune capăt 
acțiunilor agresive israe
liene, care reprezintă un 
pericol grav pentru pacea 
și securitatea internaționa
lă".

: 19
scri-

Consiliului ' 
al O.NiU.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pentru patrie, 
seriile I—II ; Republi
ca : Urmărire pericu
loasă, seriile I—II ; U- 
nirea : Albinele sălba
tice.

PETRII,A: Orașul fan
tomă.

LONEA-;.- Trenul de 
Benares.

ANINOASA : Nora. ' 
VULCAN: Star, seri

ile I-II.
LUPENl — Cultural : 

Aurul lui Mackenna, 
seriile I-II. Muncitoresc: 
întoarcerea.

URICANI 
mul Hugo,

Hipopota-

TV.

Iarnă grea în R. F. 6
BONN 19 (Agerpres). — 

Puternice ninsori au con
tinuat să cadă, în noaptea 
de joi spre vineri, in unele 
zone ale R.F. Germania, 
iar în mai multe locuri 
stratul dens de gheață for
mat a determinat perturba
rea gravă a traficului. Deo
sebit de lovite sînt zonele 
din nordul țării, în special 
în apropierea orașului ITa- 
novra, unde transporturile 
au fost serios afectate.

cum menționează 
D.P.A., situația în 

ce privește transporturile 
fluviale din R.F.G. continuă 
să fie critică. Pe Main, 
circulația navelor a trebuit 
să fie întreruptă, fluviul 
devenind impracticabil, ea 
și unele canale din nordul 
țării. Meteorologii nu în
trevăd șanse de ameliorare 
a vremii în următoarele zi
le. '

După 
agenția

ORGANIZAȚIA POPO
RULUI DIN AFRICA DE 
SUD-VEST (SWAPO) a dat 
publicității, la Lusaka, un 
comunicat în care arată că 
autoritățile rasiste sud-afri- 
cane au arestat 19 persoa
ne sub „învinuirea" de a 
fi boicotat farsa electorală 
organizată de Pretoria în 
luna decembrie în Namibia. 
Printre cei arestați, preci
zează un purtător de cu
vînt al SWAPO, se află și 
10 lideri ai organizației. Co
municatul SWAPO cere e- 
li.berarea imediată și 
condiționată a tuturor 
lor arestați.

LA MOSCOVA S-AU
CHEIAT CONVORBIRILE 
între Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și ministrul de

ÎN-

De la Comandamentul pentru deszăpezire 
al Ministerului Transporturilor 

și Telecomunicațiilor

externe al Spaniei, Marce
lino Oreja Aguirre, aflat în- 
tr-o vizită . oficială in 
U.R.S.S. Au fost semnate, 
de asemenea, acorduri pri
vind colaborarea tehnico- 
științifică și colaborarea 
culturală dintre cele două 
țări.

CONSILIUL NAȚIONAL 
PALESTINIAN, întrunit, la 
Damasc, în cea de-a XlV-a 
sesiune anuală, a adoptat, 
joi, în unanimitate, docu
mentul intitulat „Progra
mul politic de unitate na
țională", prezentat de Yas
ser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv cri Or- 
ganizației pentru Elibera
rea Palestiniei,

PRIMUL MINISTRU I- 
RANIAN, Shahpur Bakh- 
tiar, a dispus, joi, să fie 
puși în libertate toți de- 
ținuții politici - - anunță 
postul de radio Teheran ci-, 
tat de agenția Reuter. Eli
berarea tuturor dcținllților 
politici constituie unul din-

tre .punctele principale ale 
programului guvernului ci
vil prezentat .săptămîna 
trecută in parlament.

VALORIFICAREA CĂR
BUNELUI poate reduce cu 
o treime deficitul energetic 
al țărilor occidentale 
în anul 
experții 
t ion ale 
(A.I.E.), 
deră A.I.E., poate 
contribuție import an tă 
aprovizionarea cil 
pe plan mondial și se poate 
substitui petrolului în anu
mite utilizări, Rezervele de 
cărbune sînt la ora actuală 
practic inepuizabile, c-i- 
frîndu-se la 10 000 miliarde 
tone. Cele exploatabile teh
nic și economic ating .640 
miliarde tone, cantitate su- 
- '' •” ' : de

al

pînă 
1990 — apreciază

Interna- 
Energie 

consi- 
aduce o 

la 
energie

Agenției 
pentru 

Cărbunele,

Comandamentul Urziceni — Buzău, km. 
18—46 și 134—136; DN. 1 
B. Ploiești — Buzău, km. 
27—58 ; DN. 5 București — 
Giurgiu, km. 14—45 ; DN. 
6 București — Alexandria, 
km. 34—46; DN. 1 B Al
bești — Urziceni, km. 0—42; 
DN. 41 Oltenița — Daia, 
km. 15—64; DN. 61 Ghim
pați — Găiești, km. 6—32 ; 
DN. 5 B. Giurgiu ■— Ghim
pați, km. 10—31; DN. 31 
Călărași —■ Oltenița, km. 
28...40;'DN. 11 A. Adjud —
Podul Turcului, km. 46—65; 
DN, 2 D. Focșani — Țîrgu 
Secuiesc, km. 25;—95 ; DN. 
2 F Bacău —■ Vaslui, km. 
4-55.

De asemenea, se circulă 
cu dificultate pe DN. 1 A 
București — Buftea, km, 
10—35; DN 2 C Slobozia — 
Pogoanele — Costești, km. 
0—10; DN. 2 A Urziceni — 
Slobozia — Hîi'șova, km. 
0—100 ; DN. 51 A Zimni- 
cea — T. Măgurele, km.

De la
pentru deszăpezire al Mi
nisterului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor ni se 
comunică : Din cauza vis
colului și căderilor abun
dente de zăpadă, activita
tea în transporturile fero
viare se desfășoară,cu mari 
dificultăți în sudul și estul 
țării. Trenurile de călători 

Jirculă, în zonele afectate, 
u mari întîrzieri, iar în 

complexele de cale ferată 
București, Videle, Mărășești 
și Adjud trierea trenurilor 
de marfă a fost diminuată.

Pe liniile curente din în
treaga rețea de cale ferată 
s-au luat măsuri pentru 
asigurarea circulației nor
male. Se lucrează intens la 
degajarea firului 1 
stațiile ~ " 
dulea, de pe linia < 
București—Constanța.

S-a lucrat intens pentru 
menținerea condițiilor de 
circulație pe liniile Ciulni- 
ța—Pasărea, București O- 
bor—Oltenița și Ploiești 
Sud—Urziceni.

A fost suspendată circu
lația autovehiculelor pe ri
nele drumuri naționale din 
Muntenia și sudul Moldo
vei. Astfel, a fost închisă 
circulația pe autostrada 
București —■ Pitești de la 
km. 10 la 35, pe DN. 4 
București — Oltenița, km. 
18—50 ; DN. 2 București —

dintre
Țărulești și Fun

da blă

0—-55; DN. 51, Alexandria 
— Zimnicea,. km. 0—45; DN. 
52 Alexandria — T. Măgu
rele, km. 30—41; DN. 21 
Călărași — Slobozia — 

f Brăila, km. 70—140 ; DN.
22 D. Macin — Horia —Ciu- 
curova, km, 0—40; DN. 2 
B Buzău — Brăila, km. 
52—53 ; DN. 22 R. Sărat — 
Brăila, km, 54—56; DN. 25 
Tecuci — Șendreni, km. 
31—34.

Din cauza condițiilor di
ficile de circulație. Direcția 
Transporturilor auto a dis
pus prescurtarea, suspenda
rea sau devierea unui nu
măr de curse de călători.

în vederea intensificării 
acțiunii de deszăpezire, or
ganele Direcției drumurilor 
au acționat prompt prin 
formațiile sale de muncitori 
și 1200 de utilaje speciali
zate, la care s-au adăugat 
formațiile Direcției 
porturilor auto.

trans-

ficîdhtă pentru 250 
ani la actualul nivel 
consumului.

AVlND ÎN VEDERE ( A 
AVALANȘELE au făcut, în 
acest sezon, primele victi
me, Asociația alpinîștilor 
din Austria a lansat un a- 
vertisment schiorilor de a 
manifesta maximum de 
prudență în expedițiile lor 
la acest sfîrșit de săptămî- 
nâ caracterizat prin ninsori.

Evoluția vremii
Potrivit datelor Institutu

lui meteorologic, vineri du- 
pă-amiaza a nins viscolit 
în centrul și sudul Moldo
vei, Dobrogea și estul Mun
teniei, iar temporar, în Ol
tenia și centrul Munteniei. 
Izolat a mai nins în Banat 
și Crișana. Precipitații sub 
formă de lapoviță au că
zut. in nordul Crișanei si 
estul Dobrogei. în Trahsil- 
vania și, izolat în Bana-, 
s-a semnalat ceață locală, 
în zona de munte vîntul a 
suflat cu viteze de pînă 
la IOD km pe oră, viscolind 
zăpada.

în cursul zilei de sîmbă- 
tă, vremea se va răci, ce
rul va fi variabil, mai 
mult acoperit, în estul

și 
va

Acțiuni energice pentru înlăturarea zăpezii
mașini speciale, ostașii par
ticipă, de asemenea-, la des
zăpezirea șoselelor Bucu
rești—Giurgiu, București— 
Urziceni, Buzău—Brăila Își 
a altor căi de oomunicație 
din sudul țării.

Constituiți în detașamen
te de lucru, 2 000 de mili
tari din unitățile Ministeru
lui Apărării' Naționale se 
află la datorie în munici
piul București și în județe
le Ilfov, Ialomița, Buzău, 
Brăila, Vrancea, acționînd 
pentru înlăturarea zăpezii

timp, 
calc fe

rată București, Ploiești, Ad
jud, Mărășești și Focșani ei 
desfășoară o susținută ac
tivitate pentru asigurarea 
unei circulații feroviare 
normale. DotaU cu buldo
zere, autogredere și alte

căzute în ultimul 
în nodurile de

(Agerpres)

Munteniei . în Dobrogea 
Moldova, unde local 
ninge, în special în prima 
parte a intervalului. In res
tul țării ninsori izolate. 
Vîntul va sufla slab, pînă 
ia moderat, cu intensificări 
locale, la începutul inter
valului în estul Munteniei, 
în Dobrogea și Moldova, cu 
viteze pînă la 50 km pe 
oră, viscolind' zăpada. Tem
peraturile minime vor fi 
cuprinse între minus 20 și 
minus 12 grade în vestul și 
centrul țării și între minus 
10 și minus 2 grade în ce
lelalte regiuni, iar ■ maxi
mele între minus 10 și mi
nus 2 grade. Pe alocuri, în 
Banat, Crișana, Maramu
reș, Transilvania și Oltenia, 
se vor produce ceață și chi
ciură. -

La București, vremea se 
va răci, cerul va l’i varia
bil, mai mult acoperit în 
prima parte a intervalului, 
cînd va mai ninge, iar vîn
tul va sufla slab, pină la 
moderat. Temperaturile. mi
nime vor fi cuprinse 
minus 8 și minus 6 
iar maximele între 
4 și minus 2 grade.

I
I
I
I
I
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Clubul I
Săptă- |

J 12,30 Telex. 1.2,35 Curs 
de limbă spaniolă. 12,55

I Curs
.13,15
14,15 
itor : 
itor" 
14,35 
15,10 
aproape. 15,30 
culturală. 16,00 
tineretului. 16,50 
mina politică internă și | 
internațională. 17,05 | 
Turneul celor 5 națiuni > 
la î-ugbi. Transmisiune I 
directă. 18,35 Antologia 
filmului pentru copii și 
tineret. Anii de aur ai 
comediei, 19,30 Telejur- 

I nai. 20,00 Arc peste 12 
'] decenii. 20,15 Teleenci- 

. clopedia. Istoria culturii
și .civilizației.

‘ XXI. Grădinile france
ze. 20,45 Film
Om bogat, om sărac. Ul
timul episod. 2.1,35 De 
la o glumă la-*alta... cu 
Carmen Stănescu și invi-

I

I
I
I
I
I
I
I

de limbă franceză. 
Concert de prînz. 
Reportaj de scri- 
„Cu fața spre vi
de Radu Cîrneci. 
Muzică populară.

Un fapt văzut de 
Agenda

j 
!l

I
I
I
I
l tații săi. 22,00 Telejur-

Inal. 22,10 Melodii ro
mânești de ieri și de azi.

.22,30 închiderea progra- I mulai.

Secolul

serial :

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Râdioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista presei. 
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 9,05 
Audiența radio. 10,00 
Buletin de știri. 10,05 
Revista literară radio.
10.40 Legendă și dor — 
balade, doine șl jocuri 
populare. 11,00 Buletin 
de știri. 11,05 Atlas 
cultural. 11,25 Discoteca 
„U". 12,00 Buletin de 
știri. 12,05. Din comoara 
folclorului nostru. 12,45 
Repere interpretative — 
Ringo Willy Cat. 13,00 
de la 1 la 3. 15,00 Me
ridian-club. 16,00 Ra
diojurnal. 16,15 Radio- 
divertisment. 18,00 Orele 
serii . 20,00 Romanțe și 
cîntece de voie bună. 
20,30 Azi, în România.
20.40 Cadențe sonore. 
22,00 Radiojurnal, 22,30 
Maratonul dansului. 
24,00 Buletin de știri. 
0,05 -6,00 Non stop mu
zical nocturn.

LOTO

I

Rezultatele tragerii
Loto din 19 ianuarie 1979

Extragerea I : 75 70 22 
33 88 52 72 37 14

Extragerea a Il-a : 48
54 89 51 6 83 62 55 25

FOND 943 942 iei
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I
între 

grade, 
minus
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