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Minerii Văii Jiului și-au depășit sarcinile planificate O brigadă, care, zi de zi, își realizează și depă
șește sarcinile de plan : cea condusă de Francisc 
Fazakaș de la .I.M, Paroșeni. In foto : schimbul con
dus la Constantin Babei, înainte de intrarea in mină.
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IN TREI ZILE, PLUS 1750 
DE TONE DE CĂRBUNE

Combinatul minier Valea Jiului a extras suplimentar, 
în 9 februarie, 693 de tone de cărbune, ridicînd plusul a- 
cumuiat în ultimele trei zile ia 1750 de tone ■ Mina 
Lupeni a totalizat, prin producția extrasă suplimentar în 
9 februarie (694 de tone)— 
de peste 2566 de tone

de la începutul funii un plus 
Colectivul minei Vulcan are 

sarcinile de plan pe această lună, la zi, depășite cu 257 
tone S3 0 nouă întreprindere minieră a extras peste 
sarcina zilnică de plan, în 9 februarie, plus 206 tone : 
I. M. liricanî.

Tot mai multe sectoare
și-au realizat sarcinile de plan

£ I.M. LONEA — sectoare — I, IV și V și-au depășit sarcinile plan cumulat de la putui lunii, cu cite 470 si, respectiv, 72 de
utformatn

< I.M. PETRILA — tot de la începlul lunii, sectoarele Ii, III, IV și V au extras peste sarcina de plan 215, 462, 1375 și 181 de tone de cărbune.
LAI. DlLJA — real!-- bune pentru ziua de 9 februarie a înregistrat sectorul I — plus 44 de tone, iar de la începutul * lunii sectorul III.

> I.M. ANINOASA — două sectoare — II și IV— și-au depășit atît sarcinile de plan ale zilei 9 februarie — cu 177 și d® tone —, dar și de începutul lunii — plus șl respectiv 460 de tone de cărbune.
> I.M. VULCAN — 5sectoare au extras cărbune peste sarcina planificată a zilei de 9 februarie, din care 4 au acumulat peste plan și de la începutul lunii : sectorul 1 — plus 381 de tone ; sectorul II ■—plus 253 de tone ; sectorul V — plus 426 de tone și sectorul VII — plus de tone.
> I.M. PAROȘENI sectorul 1 și-a realizat depășit atît. sarcina zilnică de plan — plus 19 tone — cit și planul lunii, la zi,— plus 652 de tone..
+ I.M. LUPENI — pa- . tru sectoare — I, III, IV și VII au dat peste plan în

înaltei productivități”
din subteran, pe șantiere

• Un alt colectiv, condus de comu
niștii Vasile Boboc și Ion Dobre, de la șan
tierul 1 Petrila al aplică această i-
nițiativă valoroasă.

260
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(Continuare în pag. a 2-a)

I, F. A. „Vîscoza“ Lupeni

iIDin reparațiile capitale, preconizate a fi executate de meseriașii secției E.G.C.L. Petrila în acest an, au fost, deja a- tacale lucrările la blo-■ cui 1 din. strada Muncii. Sub conducerea maistru- ' lui Nicolae Josan, aici I muncesc cu sîrg instalatorii sanitari, iar par- chetarii, tîmplarii și so- barii își desfășoară activitatea sub îndrumarea maistrului Damian Mangher. (C.D.)
♦--------------1 Precum un Arhiniede modern, un tînăr. specialist de la mina Lupeni căuta, joi, un coeficient de frecare a rului pe fier. Dacă fi avut posibilitatea consulte o lucrare specialitate, treaba fi fost ușoară. Mina pune de un important fond de cărți tehnice, nu însă și de un spațiu cît de mic pentru amenajarea unei biblioteci. Cu ani în urmă această bibliotecă exista totuși.. 

(IV.)
♦--------------Astăzi, la ora 17, Teatrul de stat din Petroșani prezintă în sala casei de cultură un spec- „Mi- de

I 
I

I

f rear să de ar dis-

0 nouă etapă în afirmarea răspunderii

I

Adunarea generală a oamenilor muncii de la 1. F. A. Vîseoza a fost străbătută de o înaltă răspundere muncitorească determinată și de faptul că în ultimii ani întreprinderea, colectivul de oameni ai muncii de aici s-au confruntat cu o serie de probleme majore. în spirit critic și autocritic, comuniștii, oamenii muncii de la I. F. A. Vîseoza, au sintetizat a- ceste greutăți în scăderea . capacității mașinilor de filat, neasigurarea agentului termic la parametrii corespunzători, precum și o serie întreagă de. schimbări ale tehnologiei produsului finit, ca urmare a sorturilor diferite de celuloză cu care a fost aprovizionată întreprinderea. Datorită acestor deficiențe colectivul de la I F. A. Vîseoza a rămas sub plan în anul care a trecut cu 299 tone fire vîscoză.Din dezbateri au rezultat preocupările consiliului oamenilor muncii pentru

Adunări generale ale 
oamenilor munciiorganizarea și conducerea' întregii activități a întreprinderii. începînd din luna iunie 1978, la I. F. A. Vîs- coza a început o. adevărată ofensivă pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă Au fost întreprinderea, aduse îmbunătățiri substanțiale instalației de preparare la baia de filaj, fost puse în funcțiune trei schimbătoare de căldură și pompe noi la stația ejec- toare. De asemenea, drul fostduse13„Textina". Toate aceste măsuri s-au reflectat în creșterea indicelui de utilizare a capacităților de producție.Atenția consiliului oamenilor muncii a fost îndrep-

cili

., în ca- acțiunii de dotare au contractate și intro- în fluxul tehnologic mașini de răsucit • // ’’TV1C1 +A. c»/■xir’+ A

I
I3V1 ue LUJVUld UI. tacol cu comedia. reasă fără mire" in pagina a 3-a| Bogdan B. Bogdan. (T.S.)
------------------ 1

Magazin duminica1

tată, pe lingă soluționarea unor probleme tehnice, și spre pregătirea cadrelor necesare procesului de producție. Au fost organizate
Valeriu COANDRAȘ

Aici, pe modernizare din Petrila, fășoară neîntrerupt, cu abnegație și dăruire. Toți constructorii — betoniști. lăcătuși, dulgheri — sînt antrenați într-o amplă competiție cu timpul, pentru a realiza unul din cele mai importante obiective de investiții destinat dezvoltării activității de preparare a cărbunelui.Două brigăzi, cele conduse -de comuniștii Vasile Boboc și Ion Dobre, se situează în fruntea întrecerii. Anlicînd inițiativa „Brigada înaltei productivități", au obținut rezultatele cele mai bune, confirmînd încă o dată viabilitatea acestei acțiuni care a trecut cu succes din subteran pe șantierele de construcții.— De fapt, ne relatează interlocutorul nostru. inginerul Constantin Dincă, șeful șantierului, este vorba de o singură brigadă. Din două formații, una de dulgheri și alta de betoniști, am format o brigadă complexă, omogenă, care execută lucrări de bună calitate. Ideea s-a născut din dorința de a spori răspunderea, atît a dulgherilor cît și a betoniști- lor pentru lucrările ce le(Continuare ic pag a 2-ar

|

șantierul do a prepacației munca se des- execută, pentru a elimina „micile probleme" care se nasc uneori pe șantier.— Care sînt rezultatele' obținute de brigada ■'înaltei productivități și pe ce bază s-au obținut acestea ?— în anul care- a trecut, brigada complexă s-a clasat pe locul întîi în întrecerea socialistă. Pe prima lună a acestui an, brigada și-a realizat sarcinile de plan în proporție de 130 la sută, iar productivitatea muncii fizice a fost depășită cu 8 la sută.Aceste? rezultate bune se datoresc hărniciei și priceperii de care dau dovadă toți cei 41 de membri ai. brigăzii în organizarea superioară a producției și a muncii pe șantier. Aplicarea inițiativei „Brigada înaltei productivități" i-a stimulat, a devenit pentru ei un adevărat catalizator, înscriindu-i într-o intensă competiție a muncii.— în prezent sîntem la cota + 4,20, ne spune comunistul Vasile Boboc, linul dintre conducătorii brigăzii. Am executat betona- rea la traveea 1-2, am armat și cofrat traveea 3-6,
C. VALERIU

(Continuare în pag a 2-a)

Cartea
îndemnat oamenii spre 

bitrioteci pentru a împru
muta cartea după care a 
fost turnat filmul sau seri
alul TV ?

Înălțarea pe marile culmi 
ale civilizației și progresu
lui nu se poate 
fără carte, fără 
vem numeroase 
capitală și în
biblioteci orășenești, sătești, 
școlare. Avem și o adevă
rată cetate a cărții, inau-

taste alta 
frumoasă și mai de folos 
in toată viața omului zăba
vă declț cetitul cărților", 
erau cuvintele cronicarului 
Miron Costin, adresate con
temporanilor și urmașilor, 
evidențiind caldul său pa
triotism și dorința de lu
minare a compatrioților,

Cartea a fost, este și va 
fi unul dintre cele mai im
portante mijloace de in
struire, educare și destin
dere pe care omul le are gurată nu demult la lași 
la înde mină. Și cel mai a- cea mai mare librărie
propiat. Nici radioul, nici din țară.
filmul, nici televiziunea nu 
au reușit șă înlocuiască 
atît plăcerea cît și necesi
tatea cititului. Ba mai mult, 
cite filme nu au impus re
tipărirea unor cărți sau

concepe 
lecții, A- 
edituri in 
provincie,

Un prețios dar al omu
lui pentru om este cartea. 
Pentru el însuși și pentru 
prieteni, li deschidem cu 
sfială paginile, alunecăm

cu privirea peste șirurile 
paginilor, intrăm in lumea 
pe care o evocă, ne regă
sim în personaje, le con- 

. damnăm sau le aprobăm, 
sorbim frumosul, cîntecul, 
dragostea din versuri și 
proză, ne emoționează „iu
birea de moșie" a înainta
șilor, călătorim. pe alte 
meridiane...

Cărții îi aducem elogiu 
și celui ce ne-a lăsat atî- 
tea, Tudor Arghezi, care 
in poezia „Ex libris" scria : „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris/ încet gîndită, gingaș cumpănită/ Ești ca o floare, anume înflorită/ Mîinilor deschis/ singură, toată pepaginile, tale, adevăr,/ S-au tipărit cu litera cea sfîntă“.

albe, care te-auEști . ca vioara, ce ctntâ/ Iubirea un fir de păr/ Și
Mircea MUNTEANU
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Prestigiul lucrătorilor din comerț 
se cîștigă prin satisfacerea 
solicitărilor cumpărătorilor

• în Valea Jiului i 13,6 paturi la mia de locuitori, 
față de 9,6 paturi la mia de locuitori, cit reprezintă 
media pe țară • Baza materială a sănătății cuprinde : 
4 spitale, 4 policlinici, 17 dispensare teritoriale, 13 
dispensare de întreprindere, 7 creșe și o amplă rețea 
de stomatologie • Vor mai fi date în folosință: o sta
ție de salvare, o secție de recuperare și un complex 
stomatologic, la Petroșani, un grup gospodăresc la Lu- 
peni și un dispensar la Petrila; obiective care însu
mează investiții de peste 10 milioane lei.

Realizările anului 1978, primul an de funcționare
I.C.S. MIXTA 

LUPENI 
la sută 
Ia sută 
la sută 
la sută

Planul de aprovizionare 
Desfacerea mărfurilor
Rabatul comercial
Beneficii totale

— Desfacerea mărfurilor
— Beneficii totale

I.C.S. MIXTA
VULCAN

101,82
102,39
107,87
129,34

Ia 
la 
la 
la

sută 
sută 
sută
sută

102,36
100,71
103,35
119,00

anului 1979Angajamentele
5 090 000 lei

500 000 lei
plus 2 000 000 Iei
plus 100 000 leiEșanu, Constantin Blendea, Radu V. Radu, Ion Mîțu, Mihai Banacu, Maria Cio- banu, Ion Samoilă, Ele- mer Biro, George Dîrlea, Alexandru: Popa, director-

La numai; un an de la înființarea întreprinderilor comerciale mixte din orașele Vulcan și Lupeni, prin realizările obținute demonstrează cu prisosință eficiența lor, ceea ce se oglindește fidel, așa cum
Adunări generale ale oamenilor muncii

dezvol- a bazei a ex- bogate

La un nivel superior de responsabilitate s-a situat și adunarea generală a. reprezentanților oamenilor muncii de la Spitalul municipal Petroșani care a analizat, cu principialitate si exigență, activitatea desfășurată în 1978 de consiliul oamenilor muncii, de întregul colectiv, sub conducerea. organizațiilor de partid. A reieșit că, în a- ceastă perioadă colectivul s-a mobilizat intens pentru îmbunătățirea indicatorilor demografici șl de sănătate și asigurarea unei asistențe medicale superioare, la nivelul posibilităților create prin tarea considerabilă tehnico-materiale, perienței tot maidobîndite de cadrele medicale, în noile condiții de lucru. Eforturile' colectivului de medici și cadre medii sanitare, preocuparea statornică pentru desfășurarea unei activități pătrunse de umanismul specific, celei mai nobile dintre îndeletnicirile omului, au consolidat prestigiul câștigat de secțiile și laboratoarele spitalului municipal, care, în 1978, raportează indicatori superiori mediei pe județ, și chiar pe țară. De menționat că, 
în perioada anului trecut, secțiile de bază ale spitalului au introdus peste 30 metode noi de diagnosticare și tratament, fapt ce a condus la creșterea competenței profesionale și afirmarea ei la nivelul exigențelor unui spital județean, calitate pe care colectivul tinde să o dobândească.Din cuvîntul participan- ților la dezbateri — Iosif

adjunct al Direcției sanitare județene și alții — a reieșit orientarea generală a adunării oamenilor muncii, a întregului colectiv spre o activitate care să răspundă pe deplin exigențelor actuale. Vorbitorii au făcut numeroase propuneri privind îmbunătățirea conducerii colective, creșterea răspunderii profesionale în rîndul cadrelor medii, intensificarea activității de cercetare științifică medi-. cală, îmbunătățirea organizării muncii la unele subunități, creșterea-rolului de for metodologic coordonator al spitalului în activitatea medico-sanitară nicipiului.Realizările anului activitatea, plină dere desfășurată în. secții, laboratoare, cabinete, circumscripții, dispensare, măsurile adoptate la începutul acestui an îndreptățesc concluzia că, și în continuare, colectivul spitalului municipal se va situanivelul de exigență al e- tapei în care ne aflăm, va contribui nemijlocit la îmbunătățirea ocrotirii sănă- . lății și acordarea unei a- sistențe medico-sanitare superioare.
Ion MUSTAȚA

a mu-1978, dărui-

CINE A PIERDUT 
UN'VAGONET ?Mai multe zile,' pe strada Ion Budai Delea- riti din Petroșani circulația a fost strangulată din cauza unui vagonet de mină. Ce-o fi căutat în drum, că riu-i nici o mină pe aproape ? Explicația e simplă : a căzut dintr-un camion.

I Dar a căzut pentru că In-a fost bine încărcat.Bine că n-a surprins■ pe nimeni. Pînă una se caută păguba-’ șui din inventarul că- Iruia lipsește un vagonet. Să se adreseze mi-I litiei.
I DE REGULA 
i ÎN... NEREGULAI Nu lie-am propus I joc de cuvinte, ci primăm o realitate. De
I regulă revizorul tehnic Marius Radulescu de la T.C.I. Brașov permite pleca- în cursă a mașini- — pe care ar trebui le verifice minuțios cu defecțiuni tehnică odată pornite. în cursă ele devin Un pericol real pe drumurile publice, nu-i treaba revizorului tehnic — zice el. Așa, a pornit în dimineața zilei de 16 decembrie 1978 tractorul
J rutier 41 BV 3904. Avea 
1 defecțiuni la sistemul de semnalizare. „Cam de mult", se va spune.
Iîntr-adevăr, a cam trecut timp, dar tot de atunci revizorul tehnic care ieste si . șeful .plăt- a de înmatriculare al tracto- Irului la miliție... S-â putut lipsi o lună de (tractor, că fără certificat nu poate ieși pe drumurile publice ? A- 
I
I 
I 
I 
I

II
I
I
I
I
I
Ipe ni alta, .ci l iii ri
I
I
II

în aprovizio- nerea atrăgătoare a mărfurilor și atitudinea civilizata, plină de solicitudine a vînzători lor față de cumpărători:Nici lucrătorii din alimentația publică nu au trecut cu vederea unele neajunsuri care se mai manifestă încă în activitatea lor. Maria Popa, responsabila restaurantului „Cina" din Lupeni, local de categoria I, spunea: „In privința fondului de marfă, în general vorbind, nu ne pu- tem plînge. Dar în ceea ce privește varietatea sortimentală, a vinurilor, lasă de dorit aprovizionarea — nu avem decît trei soiuri ele vinuri".Tot de la Lupeni, bucătarul restaurantului cu au- ‘ toservire „Jiul", Ioachim Albescu, ridica problema unei mai bune aprovizionări a depozitului I.C.S.. Mixt din . Lupeni, și solicită ca bucătăriile să fie dotate eu vase de inox. în același timp, vorbitorul susținea că, pentru a crește ponderea producției proprii, în totalul desfacerilor, trebuie ca fiecare bucătărie să se preocupe mai mult de diversificarea preparatelor culinare, diversificare care depinde de ingeniozitatea și talentul bucătarilor'".

goluride 3—4 luni, pentru unele comenzi, lansate în luna octombrie și noiembrie au fost onorate a- bia în lunile ianuarie și fe- bruarie", O situație asemănătoare în ceea ce privește încălțămintea pentru copii o prezintă și Rovina Leșan tot de la Vulcan, dar fenomenul se constată și la întreprinderea din Lupeni, după cum afirma I- leana Ilie, gestionară în cadrul acestei întreprinderi. La rîndul său Aristide Bahici, de Ia Lupeni. solicita echitate în repartizarea pe unități a mărfurilor mult solicitate de cumpărători. Solicitări în ceea ce privește diversificarea fondului de marfă o mai mare varietate sortimentală au apărut nu numai în domeniul nealimentar. La rîndul său Dumitru Stefoane de la Vulcan sesiza absența în unele perioade a . sortimentelor de telemea și solicita mai multe produse metalo- chimice. Dochia Rădoi, tot de la Vulcan, insista, de asemenea,' pe necesitatea a- provizionării ritmice cu mărfurile alimentare mult solicitate de cumpărători, dar accentua în același timp și pe o îndrumare mai atentă a lucrătorilor de către șefii de unități, sco- țînd în evidență rolul deosebit pe care îl au în activitatea comercială expu-

fost nare că.
nn ex-

I

rea lor să

I
I
I

I
I
I
I

s-a văzut în realizarea și depășirea indicatorilor planificați. Cu toate acestea partitipanții la discuții, propunerile formulate și măsurile adoptate de adunările oamenilor muncii au scos la iveală numeroase rezerve interne încă insuficient valorificate. S-a subliniat necesitatea unei îndrumări mai atente atît din partea Direcției comerciale ; municipale cit și a Direcției comerciale județene și a unui sprijin mai susținut din partea furnizorilor.Viorica Dolea, gestionar la I.C.S. Mixtă Vulcan, spunea : „Este necesară o studiere mai amănunțită a structurii fondului de marfă pe categorii de unități de desfacere și mai ales se simte nevoia unei mai mari operativități în onorarea comenzilor din partea furnizorilor. La anumite sortimente de confecții, pentru copii și adolescenți, au

.

Dorin GHEȚA

Afirmarea răspunderiila • (Urmare din pag. 1)

ce.

formei Petroșani „uitat“ certificatul
I 
I

trei cursuri de calificare pentru operatori chimișți, prelucrători fire și lăcătuși mecanici, frecventate de 46 cursanți. .Filatorii care au luat cu- vîntul — Nicolae Sîrbu, Dora Stanciu, Iosif Goșa, Ioan Strinu, Etna Naghj, Irina Hribal, Marin. Voi-
AW/AW/.'.'AWA'.AV.'.ȘV.'.V.V.VAW/.W.'.V.V.WA'.VAV.WAW.Y.W,-..
• (Urmare din pag. 1)a pregăti- u detonare, lună a- de 4 zile fa-

fiind gat tă pent r în această vein un avans ță de grafic, cxistînd premise sigure pentru" â termina planșeul de la această cotă înainte de termenul stabilit.O atenție deosebită se, acordă mecanizării operațiilor de pe șantiere. în dotare se află două betoniere de 500 1. amplasate lingă lucrare, și două macarale de mare tonaj. De aserhenea,. au fost introduse grinzi metalice și popi telescopici, iar prin folosirea cofrajelor metalice, • .confecționate în cadrul șantierului, s-a realizat o economie substanțială de material lemnos. Privind calificarea și policalificarea constructorilor — un alt o- biecțiv al inițiativei înaltei productivități — există, de asemenea, rezultate bune. Din cei 41 de oameni ai brigăzii, 25 sînt calificați, 13 urmează cursurile de calificare. Cîțiva constructori își continuă pregătirea și în momentul de față, Ion

Balașca se policalifică, E- mil Narița este elev la liceul seral, iar Ion Tudo- rașeu și Ion Marinoiu, cei. .statornicit un climat sănă- mai noi membri ai brigăzii, au venit recent și urmează' să-și desăvârșească pregătirea pentru . a se integra corespunzător în activitatea șantierului.

și să știe ce are de făcut.Privind ordinea și disciplina. în cadrul brigăzii s-a

Extindere
fructuoasă
.■.TAW/i-.Wi'ASW.'.

tos de muncă. .Brigada complexă a devenit adevărată familie. în anul 1978 s-a înregistrat doar o singură absență nemotivată, nu s-a produs nici un accident, învoirile au fost reduse la maximum, fondul de timp fiind folosit în proporție de 94 la sută.Ca urmare a rezultatelor bune obținute, retribuția oamenilor a crescut considerabil. Lucrînd în acord global, nivelul -retribuției planificate în perioada de vară a fost depășit cu. 40 la sută, iar în perioada de iarnă cu 27 la sută. Ciști- gul maxim, pentru un muncitor de ■ categoria a V-â, s-a ridicat pi nă la 4 000 de lei.Sînt rezultate meritorii

nea, Nicolae Bădău, Ioana Căpriță, Fiancisc Marto- noși. și Rodica Tatulici, directoarea întreprinderii, Maria Tomșa, președintele c.o.m. și Vasile Belisna, din partea Ministerului Chimiei — au reliefat, necesitatea înlăturării unor deficiențe care persistă și în prezent. Așa, .de exemplu, ritmul lent în care se desfășoară lucrările de investiții (pe anul 1978 plănui a fost realizat în proporție de numai 62,7 la sută), îngreunează considerabil procesul de fabricație din înțreprinedere. Totodată se impune o preocupare mai intensă pentru întărirea ordinii și disciplinei.In acest an, întreprinderea „Vîscoza" Lupeni a intrat intr-o nouă etapă, de afirmare plenară a răs-

punderii și competenței ce caracterizează acest colectiv de oameni ai muncii,. Preocuparea comitetului de partid, a consiliului oamenilor m u n c i i, măsurile . întreprinse pe linia găsirii soluțiilor adecvate pentru redresarea activității, și-au dovedit eficiența încă din această primă parte a anului 1979, cînd întreprinderea a făcut un salt calitativ pe linia îndeplinirii sarcinilor deplan. Stă în puterea și capacitatea oamenilor deaici care și-au dovedit forța de acțiune și puterea de mobilizare pentru a trece peste o situație nefavorabilă și a valorifica întregul potențial de care dispune în vederea desfășurării unei activități de producție cu adevărat calitate.

— Rezultatele bune ’ pe care le obținem, ne spune comunistul Ion Dobre, cel de-al doilea conducător al formației de lucru, se datorese în mare măsură organizării corespunzătoare a producției și a muncii. La sfârșitul fiecă- obținute de cele două: forței zile facem bilanțul și stabilim problemele pentru ziua următoare, în acest fel luăm din tim$ unăsurile necesare pentru aprovizionarea cu materiale, astfel ca de la începerea șutului fiecare să aibă ce-i trebuie
mâții de lucru de pe șantierul din Petrila care a- plică inițiativa „Brigada înaltei productivități"1. De fapt, o singură brigadă complexă, care a. devenit intre timp o familie unită ș'i trainică.

în trei zile, 
plus 1750 tone

de cărbune
(Urmare din pag. 1)ziua de 9 februarie. Cel ruai mare plus al zilei l-a înregistrat sectorul IV — plus 737 de tone.

> I.M. BARBATENI — sectorul I — a extras suplimentar în 9 , februarie 60 de tone, acumulînd de la începutul lunii un plus de 150 de lone.
< IM. URICANI : sectoarele I și II au extras suplimentar, în 9 februarie, cite 103 și, respectiv, 1.06 tone de cărbune.

tractor, __ _ nu drumurile publice ? lunci să-I dea în altă parte uncie e nevoie de el. Dacă-i trebuie, să șe prezinte după certificatul do înmatriculare, altfel, cine știe, poate va fi întrebat de ne stă I tractorul și. mai ales, I ne banii cui ? '
ATENȚIE 

LA FRÎNARE!Deși am avut cîteva zile frumoase, nu e bine să considerăm că a trecut iarna. Vremea 
se schimbă repede și carosabilul devine u- med sau cu polei, pu- ; conducere. în asemeneacondiții e bine .să se folosească cu precăderefrîna de motor. Utilizarea. de regulă incorectă. a ffînei de serviciu poate provoca deraparea autovehiculului. Fotografia autocamionu- liii 31 HD 5467, sperăm să fie suficient de convingătoare pentru felul în care nu losită frîna atunci cînd este umed.

Rubrică 
cu sprijinul biroului 
circulație al Miliției 

Petroșani

i med sau cu polei nînd probleme de ducere. în asen

trebuie foci e serviciu carosabilul
realizată

I 
I

I
I
f
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SPECIALIȘTI de

(Agerpreș).

,Inter", „Gloria-3“, înzestrate cu 4-5 însușiri calitative
în fabricația curentă, noi tipuri de radioreceptoare, printre care „ „Milcov-6“, „Madrigăl-2“, lungimi de undă, avînd și estetice ridicate.

Tarzan

I

care îmi

de mare tonaj, navale din țara aceeași întreprin- urmînd a intra

spuse
eițiva

de cro- 
crocodi- 

deoarece

maimuța
Tarzan ce 

— Lasă

apariția, 
în alb,

o maimuță 
spuse Tarzan.
nu știa ce e acela 

intr-o Zi cind

PENTRU IN- brevetată o mașina auto-

h

fCadran tehnico-științificI• LA OFICIUL DE STAT VENȚII ȘI MĂRCI a fost nouă creație românească : mată 'de debitat și vîrfuit burghie. Mașina,realizată după o concepție proprie de un colectiv al întreprinderii de scule din Rișnov, înlătură toate imperfecțiunile precedentului sistem — constînd în debitarea a numai două pînă la 10 burghie în pachet, fără să asigure uniformitatea lungi- I milor — dovedind în plus calitate, precizie dimensională și productivitate superioară cu 40 la sută. Burghiele sînt prelucrate acum în flux continuu, cu aceeași mașină efectuîndu-se automat și vîrfuirea. .Eficiența economică a acestei valoroase invenții este de circa 300 000 Iei p dar ea va și în alte• LA TON"' din
ie an, .crește pe măsura extinderii ei unități.ÎNTREPRINDEREA „TEHNO- Iași au intrat în producția de serie consolele pentru radiocomunicații destinate navelor maritime construite de șantierele noastră. De asemenea, Ia dere au fost omologate,

• UN COLECTIV DEla Centrul de hematologie din Capitală a realizat un original dispozitiv pentru recoltat probe de singe, care înlocuiește complet seringa și acul. El este perfect steril și permite nu numai prelevarea sîngelui, ci și transportul lui la laborator într-un sistem închis ermetic. Dispozitivul, produs în . prezent la Fabrica de medicamente din București, este de mare utilitate în special pentru personalul medico-sanitar care activează pe teren și care poate fără nici o pregătire prealabilă — se elimină procesul de sterilizare prin fierbere — să recolteze probe de sînge pentru analiza de laborator. Nu mai puțin important este și faptul că, prin acest dispozitiv se asigură o profilaxie riguroasă împotriva hepatitei epidemice.
*

Aniversări ’79La propunerea Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură — UNESCO —, în întreaga lume vor fi sărbătorite și în acest an numeroase evenimente istorice, însemnate personalități ale vieții culturale și științifice. între a- cestea sînt incluse și patru personalități românești : iluministul Gheorghe Lazăr, fondatorul învățămîntului de limbă națională în Țara Românească (200 de ani de la

naștere), militantul socialist Ștefan Gheorghiu, scriitorul Gala Galaction, inginerul și publicistul Alexandru Dobro- geanu-Gherea de la a căror naștere se împlinesc 100 de ani.Tot în cursul anului 1979 va fi marcată împlinirea a 100 de ani de la transformarea Societății academice române în Academia română. (Agerpreș)
AnecdoteZiaristul întreabă pe șeful echipei de înotători întoarse din campionatele avute în străinătate, la care n-au cîș- tigat nici o medalie :— Avînd. în vedere situația în care vă aflați, care au fost cele mai mari succese pe care le-ați avut ?— Faptul că nimeni nu s-a înecat !!

Pe peretele restaurantului atîrnă un afiș :Stimații clienți sînt rugați să nu tragă în pianist.— Unde e pianistul ? — întreabă cow-boy-ul Bil, ob- servînd că scaunul din fața pianului este gol.— Din păcate, răspunde barmanul, ieri ne-a vizitat un tip care era analfabet.
Culese de Fr. MORARU

Af oris me 
cu... „dacă“Î..Dacă Păcală ar fi ajuns la Hollywood probabil că americanii n-ar mai fi turnat nici un serial cu cowboy !...Dacă Nero ' a dat foc Romei, probabil c-a vrut să demonstreze incapacitatea pompierilor săi.. ...Dacă există farfurii zburătoare, probabil că japonezii vor inventa în curînd și niște... tacîmuri zburătoare....Dacă un ospătar obișnuiește s-adauge la nota de plată și data zilei respective, probabil că nu face acest lucru decît la... 1 aprilie....Dacă gura lumii n-o astupă nici vîntul, probabil că de aceea sînt atiția gură cască pe lumea asta. ,...Dacă lupul își schimbă părul dar năravul ba. probabil că se gîndește la ciobani și nu la vinători. -

Culese de I. BREBEN

Luate cu asalt, cabanele din preajma muncipiu- 
Iui nostru sînt la fiecare sfîrșit de săptămînă ținta 
grupurilor de schiori, turiști, iubitori ai frumuse
ților montane.

în drum spre cabana Pietrele din masivul Rete
zat, cei doi turiști din imaginea noastră s-au oprit 
pentru o clipă să admire panorama înzăpezită a 
Vîrfului Marc.

Poate că satisfacția lor, intuită și de către dv., 
stimați cititori, vă va hotărî să străbateți cit de 
curînd potecile troienite ale acestei îmbietoare ierni.

Foto: A. DULA

îi explica 
e leul : 
că știu eu.

acesta, mai bine dă-mi 
de cheltuială...

intr-o zi, maimuțele 
duseră lui Tarzan ca mijloc 

. de locomoție un struț, dar 
acesta îl refuză sub pretex
tul că nu avea piese de 
schimb.

Tarzan înota cu furie, ur
mărit îndeaproape 
codii. Pînă la urmă 
Iul fu descalificat 
folosea și coada.

In pădure tși făcu 
îmbrăcată numai
Jeni.

— Iată 
place —

Tarzan 
un „pistol", 
găsi unul spuse :

— Ce păcat că nu fumez.
Uite ce brichetă frumoasă 1 

intr-una din zile, Tarzan 
fu numit gestionar la maga
zinul cu nuci de cocos.: In 
scurt timp își cumpără cinci 
palmieri cu 8 crengi, vede-, 
re la mare și garaj pentru 
elefanți. Bașca eițiva lei, 
acolo. Și toți se minunau 
de unde.

Pînă la 
coperi în 
— apă.

urmă comisia des- 
laptele din nuci

Mircea ANDRAȘ

„UNEORI ȘI LA ISTANBUL 
TOT BANATU-I FRUNCEA

REBUORIZONTAL :- 1) pusă — Era pusă la 2) Pune deoparte ; pe drumuri rem ;Puse din fază ! ;(fig.) — Pusă pe seama tiraniei ; 6) Apus ; 7) Pusăpe margini ! — La punere !; 8) Vara, sus-pusă — Pune-te invers ! ; 9) Pus pe gîndtiri ; 10) Pusă pe liber. 2) A3) ASat în4) Apun la cape- 
Pus pune pe...mari

VERTICAL : 1) Apune — Pus în față \ pune — Spus la nas ; pus piciorul aici Belgia ;te ! — Pronume — pentru odihnă ; 5) Ade sarmale — Pusă forță ; 6) Pus pe fapte— Rîu în Finlanda ; 7) Munte în Creta — La punere invers I — Diftong ; 8) Puși pe față (t eg.) — Puse în sucuri ! — Apusă : 9) Pus față-n față ; 10) Puse... —...la urmă-i gata !Dicționar : OGN : AJD.

5) Puse■ Puse4), Pusă pe
cîntar ;3) Pus in ha- foc —

ORAȘUL SCUFUNDATPe fundul lacului Peten Itza. din nordul Guatemalei, s-a descoperit un oraș maya. în același acum trei ani, au fost obiecte în mu- Guate-
Ion GREU

Semne
de primăvară

lac, acum trei ani, descoperite mai multe de ceramică, azi expuse zeul de arheologie din mala.Așezarea subacvatică descoperită întîmplător tandrii care căutau unui naufragiu.
ATACATA DE ALBINESportiva braziliană Thelma Paiva nu va uita niciodată prima ei săritură cu parașuta. Și nu doar pentru că ar îndrăgi prea mult acest, sport, ci mai degrabă din cauza unei întîm- hefericite. Simțind că vîn- .pbariă spre o autostradă circulată, a făcut o ma- și a aterizat... într-o pri- saca. Albinele au tăbăfît pe, ea

a fost de sea- victimele

— Pentru că v-am sur
prins asupra faptului, spu- 
ne-ți, vă rog, ce faceți cu 
„muntele" ăsta de desene ? .— Pregătesc pentru editura „Junimea" din Iași, la generoasa propunere a lui Mircea Radu Iacoban, o carte de caricatură. Pentru ă- ceasta am redesenat vreo 200 de desene alese din cele 2 500 publicate pînă acum.

— Pentru că primul dintre ' 
ele are întotdeauna o istorie 
aparte, să ne întoarcem puțin 
in...— ...1968. Eram student la Facultatea de---limbă și literatură română din București și aveam un coleg numit Costică Bostan. Acesta a publicat într-o zi un deseni la „Viața studențească" de care era foarte mîndru. Cum eu . desenam de mult, mă hotărăsc la rîndul meu prezint „producția" reviste. Aceasta s-a a nu fi mai prejos voiul Bostan...— Dar astăzi ?— In nici un caz nu poate fi un simplu pretext de a- muzament, ci un mijloc foarte eficace de a vehicula, sintetic, o mulțime de idei, metafore,/ și de te nu. un

Interviu cu caricaturistul 
Octavian Andronic—Andoprilej continuu de meditație...

în- din un „nu comentez". 
ieșim totuși...

să-mi numitei dovedit de ni-

— ...Chiar și la o „Asoci
ație a caricaturiștilor" ?— E o idee ătit de frumoasă îneît- mi-e teamă că ar putea muri așa.

— în ipoteza realizării 'ei, 
pe cine ați vedea in frun
te?— Bineînțeles, un necari- caturist !

— Ca la „Urzica" ?— Vrei să mă pui în curcătură. Pentru a ieși astfel de situații, există răspuns tip :
•— Hai să

Vreți să vă autodefiniți ?— Dacă Matty nu încetează să afirme că încă mai învață, același lucru aș vrea să mă definească și pe mine: o permanentă acumulare. Desenez cîte 3-4 ore pe zi, am adunat pînă acum vreo 10 volume de schițe și tot mai cred că linia este într-o continuă mișcare. îmi fac curaj spunându-mi că nici Born nici Steinberg n-au desenat de la început așa...
altcevaAți încercat și

tt
• ••

în afară de caricatură ? /— Am încercat să ilustrei ideile din poezia lui ȘorescU, iar acum, la solicitarea lui Dinu Săraru, directorul „Teatrului Mic", voi face afișul și catalogul românești cu lescu.
— Pentru că 

l-am intitulat 
mit fel, 
semnificația ?

— Cred că titlul interviu
lui se referă la Marele Premiu obținut de mine, un bănățean din Sînnicolau Măreț la Istanbul, cu ocazia concursului internațional de caricatură organizat de Asociația Caricaturiștilor din Turcia și Baroul de acolo sub genericul „Societatea și sentimentul justiției".

— Felicitări ! Și mai avem 
o ultimă întrebare: car» 
crezi deci, că ar fi clasa
mentul neoficial și desigur, 
ne sentimental, al saloanelor 
de umor din țară in anul 
trecut ?— Primul ar fi trebuit să fie Bucureștiul, apoi, desigur, Petroșaniul, Țg. Mureș, Cluj-Napoca și celelalte.

Mihai BARBU

unei comedii Defti Rădu-acest interviu 
într-un anu- 

vreți să explicați

și de-abia a mai putut fi scoasă, din mijlocul lor. Internată în spital, medicii f-au scos din pielea feței și din cea a capului numeroase... ace!
ASIGURARE SUI GENERISO rețea hotelieră din Portugalia este autoarea unei modalități cu totul originale de atragere a turiștilor. Astfel, direcția rețelei a instituit o asigurare împotriva... ploii. Turiștii cazați la hotelurile de la Algarva, principal centru turistic al Portugaliei, vor primi echivalentul a 5 lire sterline de fiecare dată cind în această localitate, între orele 9-18, va ploua mai mult de o oră. Asigurarea este valabilă pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie, sumă ce va putea fi solicitată, sub formă de bunuri de. consumație, în toate restaurantele, și rpaga- zinelfr rețelei din Portugalia.

UN PESCUIT CU SURPRIZEIn apele rîului Inn, în' imediata apropiere a marelui oraș Munchen, a fost „pescuit" de curînd scheletul unui... elefant de acum zece milioane de ani. .Surprins, norocosul pescar a aflat că a scos ’a lumina zilei I cel

mai mare dintre elefanții fosili descoperiți pînă'’ in prezent. Scheletul a fost reconstituit cu grijă la Institutul de paleontologie din
VIRSTA

Munchen.
MEDICAMENTELOR : 

63 DE ANIunui studiu al unor*' Potrivit medici, francezi, 70 la sută din medicamentele consumate astăzi în lume au apărut acum 63 de ani; Intre descoperirea și comercializarea principalilor produși farmaceutici au trecut 50 de ani' — timp în care s-a făcut testarea necesară.
VENITURI DIN TUTANKAMONExpoziția itinerantă a tezaurului faraonului Tutankamon care străbate orașele Statelor Unite aduce venituri considerabile nu numai muzeelor americane. Multe companii de cele mai diverse specialități sînt și ele interesate în cel mai înalt grad de exponate. Astfel, o firmă de băuturi produce sticle de whisky de forma măștii mortuare a faraonului. Veniturile dol^îj^dite în urma vînzării obiectelor vestimentare,, a bijuteriilor „stil faraon" se apreciază la zeci de milioane dolari. ■ara cuvinte
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Convorbiri
româno-bulgare FILME

MEMENTOPropuneri pentru soluționarea 
crizei de guvern din Italia

SOFIA 10 (Agerpres). — Șîmbăță, tovarășul Stanko Todbrov, membru ăl Biroului Politic al, C.C.- al P.C.B., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. . Bulgaria, 
a primit pe tovarășul Iile Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv -al C.C. al P.C.R., prim vice- prim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării.în timpul convorbirii a

fost exprimată satisfacția ambelor părți față de dezvoltarea continuă a relațiilor de strînsă prietenie dintre România și Bulgaria, eVidențiindu-se faptul că .în evoluția, fructuoasă a raporturilor româno-bulgare un rol de cea mai mare însemnătate îl au hotă- rîrile convenite cu ocazia întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și To- dor Jivkov.

ROMA 10 (Agerpres), — Secretarul politic al Partidului Democrat-Creștin, Benigno Zaccagnini, și-a exprimat convingerea că propunerea democrației- creștine privind soluționarea crizei de guvern avansată lui Andreotti va fi acceptata de către forțele politice carp au realizat in martie, anul trecut, un a- cord politic și programatic: partidele democrat-creștin. comunist, socialist, soc-ialist-
Evoluția situației din Nicaragua

. .{MANAGUA 10 (Agerpres). — Detașamente ale Frontului Sandinist de Eliberare Națională (FSLN) au atacat, în zonele Sabalos și Orosi,la 300 km sud de
Managua, taberele Gărzii Naționale, rămase fidele dictatorului Anastasio So- moza, capturînd importante cantități de arme și muniții. Ciocniri puternice

Din presa străină

cea
(„VOIX OUVRIERE")„Voix Ouvriere“, organul Partidului Elvețian al Muncii, a publicat de curînd - un editorial consacrat problemelor dezarmării', în ca

re se arată profund preocupat de consecințele cursei înarmării.Este inutil — și am îndrăzni să spunem derizoriu — să reamintim ce semnifică pentru umanitate cursa înarmărilor. Acest fenomen este în contradicție cu perspectivele extraordinare ale revoluției științifice și tehnice care ar putea să servească umani
tatea. în 1977, cheltuielile pentru înarmare au depășit suma colosală de 350 mi
liarde de dolari. în 1980, după unele calcule, ele vor 
atinge 1 000 de miliarde do
lari.- S-a calculat deja că pentru fiecare locuitor al Te
tei există o cantitate de exploziv nuclear (calculat în trotil) de 15 tone. Și a- ceastă cursă frenetică pentru arme cît mai sofisticate (cuvîntul potrivit fi abominabile) face viața să fie tot mai scumpă, inflația să crească, șomajul să atingă impresionante, să clanșeze crize sociale, ricolul este cu atît mai mare, cu cît, potrivit prevederilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena, în 
ce 
kg trude mărimea celei de la Hi- î’oșima nu este nevoie decît de opt kilograme.

ar caniveluri se de-Pe-
1980, centralele atomi- vor transforma 100 000 de plutoniu. Or, pen- fabricarea unei bombe

.; RISCURILE FUMATULUISub titlul „Dovezi împotriva tutunului", săp- tămînalul francez „Le Point- publică un articol în care se arată că rolul tutunului în cancerul pulmonar a fost dovedit în- tr-un mod dintre cele mai convingătoare, prin intermediul unei anchete epi- demiologice „prospective", unică în felul său pînă în i prezent.Experiența a fost efectuată asupra unui număr de 37 000 'medici britanici, care au acceptat să servească drept „cobai". în momentul începerii anchetei, subiecții au fost repartizați în două Ioturi — fumători și nefumători,

s-au produs și în regiunea Cano și Sail Bartolo, unde trupele guvernamentale au suferit mari pierderi în oameni și material de răz-

democratic și republican.Premierul desemnat urmează să formuleze, în prima parte a săptămînii viitoare, o soluție in problema crizei guvernamentale pe baza numeroaselor propuneri ce i-au fost transmise cu prilejul consultărilor. Dacă Andreotti eșuează în încercarea sa de a forma un nou guvern este probabil ca președintele republicii, Alessandro Pertini, să fie nevoit, să dizolve parlamentul și să ceară convocarea de alegeri generale, cu doi ani înainte de termen. Observatorii politici din Roma, sînt de părere că Pertini va recurge la această soluție numai după ce vor fi epuizate toate posibilitățile de depășire a actualei crize guvernamentale.

11 FEBRUARIEPETROȘANI — 7 iembrie : F ’ lă. Republica : Re Unirea : Cele 4 nunți ale■ lui Mârisol.PETRILA : Unde apa e limpede și iarba verde. .. .LONEA : Principiul dominoului.ANÎNOASA : Acel blestemat tren blindat, .VULCAN : Oameniirămîn oameni.LUPENIJazebel. Muncitoresc : nia, seriile I-II.

No-Brlgada specia- vanșa.

Cultural :Mî-
12 FEBRUARIEPETR.OȘANI — 7 iembrie : Nimeni nu

Aceasta. fără a mai pune la socoteală apariția bombei cu neutroni care nu este numai cea mai inumană dintre bombele de exterminare în masă, ci „banalizează" arma atomică, apropiind pragul linul război mondial. Pînă în prezent eforturile făcute în direcția dezarmării nu au avut decît rezultate limitate, atît în ce privește dezarmarea nucleară, cît și crearea de zone rizate în Europa merica Latină.în fața acestor live" (deși este
denuclea-sau A-„perspec- greu șă pronunțăm un astfel de cuvînț) rațiunea se revoltă. Nu, nu este posibil. Nici o ființă umană nu se poate gîndi la aceasta fără să fie cuprinsă de groază. U- manitatea în întregime nu va ierta nici unei persoane recurgerea la arme nucleare, la oricare arme de distrugere în masă. Nu există două politici, ci numai una singură. Nu există o alegere-între viață și catastrofă. Nu există decît o singură politică — ea este cea a destinderii internaționale, a coexistenței pașnice, a dezarmării generale simultane și progresive, care trebuie, înainte de toate.- să înceapă prin încetarea cursei înarmărilor. Nimeni nu poate vorbi de pace rece sau de război călduț, Dezarmarea este sin-. gura perspectivă umană și reală pentru întreaga lume, dar trebuie să o repetăm încă o dată, aici, pentru orbi și miopi.

(Agerpres)

PRIMUL MINISTRU AL 
TURCIEI, Bulent Ecevit, a primit, vineri, pe Byron Theodoropoulos, secretar general al Ministerului A- facerilor Externe al Greciei, prezent la Ankara, unde participă la convorbirile turco-grecești consacrate examinării problemelor privind platoul continental și spațiul aerian al Mării Egee, relatează agenția turcă de presă Anatolia. în cursul primirii au fost examinate privind desfășurarea tor convorbiri, care continuat, vineri.

METROUL DIN PARIS 
A FOST OPRIT vineri de trei ori, pe durate de cite o oră, -în senin de protest împotriva numărului cres- cînd de atacuri asupra personalului metroului. Inci-

problemeaces- au

dentul care a declanșat greva a fost asasinarea, cu o săptămînă în urmă, a unui jandarm din paza metroului. Numărul atacurilor asupra personalului a fost de 92, în decembrie, și 110, în ianuarie.
ploile Torențiale care cad fără întrerupere de 45 de zile au provocat inundații catastrofale în centrul și sudul Braziliei, afectînd o zonă de 800 000 kmp ce cuprinde statele Minas- Gerais, Espirito Santo. Mato Grosso si Rio de bi-acum 2-500 oa- adă-

Janeiro. Potrivit unui lanț parțial, pînă și-au pierdut viața de persoane, sute de meni au rămas fără. post.
PREZIDIUL R.S.F.

GOSLAVIA și Prezidiul C.C. al U.C.I. au anunțat că la Centrul medical din Liu - bliana a încetat din viață Edvard Kardeli, membru al Prezidiului R.S.F.I. și membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.

IU-
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Economisirea
• JAPONIA INTENȚIO

NEAZĂ să construiască o uzină experimentală pentru producerea de uraniu din apa mării, a anunțat Agenția pentru energie și resursele naturale. Proiectul va fi lansat în 1982 și urmează să fie realizat intr-un interval de șapte ani. Dacă se va dovedi fructuos, acest proiect ar trebui să permită o producție a- nuală de 1 000 tone de u- raniu neprelucrat.
• ÎNTREPRINDERI SI

DERURGICE din șase țări membre ale C.E.E.; (Belgia, R.F.G., Olanda, Franța, Italia și Marea Britanie) și două întreprinderi similare canadiene — „ Algoma Steel" și „Dofasco" — au

cal - solista de muzică* u- șoară Sofia Rotaru (U.R.S.S.) 15,30 El Mundial Argentina. 17,00 Film serial : Will Shakespeare — ultimul episod. 17,50 Cutezători spre Viitor. Emisiune concurs : participă pionieri și șoimi ai patriei din județele Prahova și Bistrița-Nă- săud.19,20 mină Film Poenaru**. Premieră O producție a Casei Filme jurnal.
19,00 Telejurnal. Temelii noi de lupe Dunăre. 20,40 artistic : „Doctorul’ TV. de Tele-
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Unu. 22,30 Sport.
FEBRUARIETelex. 16.05 Emi-

I
I
I
I
I
I

NO- ;—_____ ____ .............. a-leargă mereu. Republica: Omul pe care. nu trebuie să-1 uităm. Unirea : Oamenii rămîn oameni.PETRILA : Unde apa e limpede și iarba verde.LONEA: Albul Bim, ureche neagră.VULCAN : întoarcerea proscrișilor.LUPENI — Cultural : Albinele sălbatice : Muncitoresc : Mînia, seriile I-11.URIC ANI :Teodoroiu.

16,00siune în limba maghiară. 19,05 Emisiune de versuri — Fantezii de iarnă. 19,20 1001 de jurnal.20,30„Putere pisodul tate.întrebare ? 21,55 Cadran mondial. 22,15 Telejurnal.
seri. 19,30 Tele- 20,00 Panoramic.Roman-foileton : fără glorie". E- 24. 21,20 Publici- 21.25. Mai aveți o 21,55 - '

RADIO
11 FEBRUARIE .13,30Por-

Eeaterina
TV.

11 FEBRUARIE8,30 Gimnastica la domiciliu. 8,40 Tot înainte! 9,25 Șoimii patriei. 9,35 Film serial pentru copii : . „Cărțile junglei". Episodul satului, căminul11.45 Bulă,30 Destrajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 Album duminical. Umor și muzică. 14,00 Desene animate. 14,10 Drumuri europene.. 15,15 Invitata albumului dumini-

25. 10,00 Viața 11,30 Pentru dumneavoastră, curiile muzicii.

13.00 Radiojurnal, Unda veselă. 14,00 tret pe portativ : Lauren- țiu Profeta. 14,20 Muzică populară. 14,40 Folk. 15,00 Clubul pasionalilor. 16,00’ Album sonor. 17,00 Muzică lodii 18,30 toți.20,15 mentelor populare : Toni Iordache. 21,15 Jazz. 21,30 Consemnări. 21,35 Romanțe. 22,00 Radiojurnal, 21,10 Panoramic sportiv. 22,30 Dans pe meridiane. 24,00 Buletin de știri. 0,05—5,00 Non muzicalnocturn.

populară. 17,30 Mede pretutindeni. Muzicoteca pentru 20,00 Radiojurnal. Virtuozi ai instru-

de energie și materii primeîncheiat un acord de operare, s-a anunțat Bruxelles. Cooperarea drept scop să contribuie la sporirea eficacității producției furnalelor și la economisirea de energie.
• UN GRUP DE FIR

ME americane, franceze și vest-germane au creat un consorțiu pentru utilizarea energiei solare și a altor surse energetice. Denumită „Columbus Interenergy Cooperation Ine.", noua societate are printre obiectivele principale construirea de aparate utilizînd „surse de energie ce există din a- bundență și comportă mai puține probleme secundare decît sursele energetice tradiționale".

cola are • PROIECTELE EXPE
RIMENTALE realizate. în industria alimentară din S.UA. demonstrează că e- nergia solară poate fi utilizată pe larg în această ramură industrială. Pînă în prezent. 650 de întreprinderi americane au aderat la Asociația energiei solare în industrie. dintre care 500 sînt angajate, sub o formă sau alta, în utilizarea energiei solare, ca sursă -.alternativă de energie. în ansamblu, prin realizarea unor proiecte experimentale se asigură, în funcție de specificul procesului de producție, de la 25 pînă la 75 din energia necesară în diferite procese de fabricație.
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MicapublicitateVI ND Lupeni, brie nr. (100) motocicletă „IJ: 3“, strada 7 Noiem- 2, BL L4, ap. 38.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pop Aurelia, eliberată de i.U.M. Petroșani. Se dOcla- . ră nulă. (98)PIERDUT diplomă de calificare pe numele Koz- ma Alexandru, eliberată de Grupul școlar minier Petroșani în anul școlar 1972 — 1973. Se declară nulă. (99)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Panti Carol, eliberată de E.G.C. Petroșani. Se declară nulă. (101) '
recomandîndu-Ii-se, bineînțeles, să nu și schimbe obiceiurile din acest punct de vedere fără a-i preveni pe organizatorii experimentului.După șase ani, s-a constatat că 95 la sută, dintre ’ cei care, în acest interval, contractaseră cancer pulmonar proveneau din lotul fumătorilor. Corpul medical britanic a fost ■atît de impresionat de a cest rezultat, îneît numeroși medici fumători au încetat să mai fumeze.

STATISTICI DESPRE 
COMERȚVolumul comerțului mondial a atins un nivel record, de 1 280 miliarde

dolari. în anul 197.8, în- registrînd în termeni valorici o creștere, de 14 la sută, iar sub raport cantitativ de 5 la sută, în comparație cu anul precedent — arată datele statistice preliminare publicate la Geneva de Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT).In ceea ce privește creșterea de 14 la sută sub raport valoric a comerțului mondial în 1978, se precizează că cel puțin

jumătate din acest spor se datorează deprecierii cursului dolarului american.Comerțul între țările industrializate a crescut în 1978 cu 18 la sută sub raport valoric și 5 la sută în privința volumului. Statele occidentale au înregistrat un surplus al balanței conturilor curente de circa 25 miliarde dolari în 1978, față de deficitul de 8 miliarde dolari în 1977.
SURSA UNOR INFECȚIICirca 400 milioane oameni din țările în curs de dezvoltare suferă de gastroenterită și un nu

măr aproximativ egal — de alte maladii ca urmare a faptului că apa de băut pe care o consumă este infectată — relevă într-un raport Organizația Mondială a Sănătății. Documentul accentuează că nu poate surveni o ameliorare a sănătății pe plan mondial, dacă nu vor fi asigurate condiții pentru dezinfectarea apei de băut. O.M.S. a inițiat o campanie de asigurare a apei potabile în țările în curs de dezvoltare pînă la sfîrșitul deceniului viitor, dar costul acestui pro
gram este evaluat la 140 miliarde dolari.

EXPLOATAREA
ZĂCĂMINTELOR DE 

SMARALDE — ■
INTERZISA =Printr-un decret oficial. jdat publicității la Lusa- :ka, exploatarea zăcămin- ;telor- de smaralde a fost jinterzisă in Zambia. Se :menționează că această :măsură a fost adoptată în ■urma abuzurilor consta îtate în domeniul exploa- 5tării și comercializării șsmaraldelor, una din nrln- >cipalele bogății ale țării ;Totodată, guvernul zam-.| bian a ordonat confisca- |rea tuturor acestor pietre prețioase aflate în circulație în țară. 5
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