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Demaraj 
promițător 

4n cea de a 
doua lună a anului

Pentru două întreprin
deri miniere rezultatele 
primei zile a lunii fe
bruarie, Ia producția de 
cărbune extras, s-au do
vedit a fi pe măsura aș
teptărilor, fiind o con
firmare a bunelor rezul
tate cu care au încheiat 
luna ianuarie.

Mina Bărbăteni, care 
reaiizîndu-și sarcinile 
planificate pentru luna 
ianuarie în proporție de 
119,8 la sută, a obținut 
și în prima zi a lunii fe
bruarie cea mai mare 
producție extrasă supli
mentar în bazin — 288 
tone de cărbune cocsifi- 
cabii. De asemenea, mi
na Paroșeni confirmă 
bunele rezultate obținu
te în Iuna ianuarie, prin 
constanța realizărilor și 
ritmicitatea depășirilor 
în acest început de lună 
— cînd extrage peste 
pian aproape 160 de to- 

’ rte căfSunc. -
Un demaraj 

tor are mina 
prima lună a
încheie cu 88.4 la sută — 
dar în 1 februarie își 
depășește sarcina zilnică 
de plan cu 69 tone de 
cărbune.

I ;

promiță-
Dîlja — 
anului o
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Minerii solicită soluționarea unei probleme

La zl, In campania electorali
....... ....... . .• "IV ""■**

înscrierea

stringente pentru abataje
CONFECȚIONAREA PLASEIAproape fără excepție, în dezbaterile din adunările generale ale oamenilor muncii din sectoarele productive și întreprinderile miniere ale Văii Jiului, minerii și specialiștii au ridicat o problemă de stringentă actualitate pentru crearea condițiilor de lucru în abataje : asigurarea plasei de sîrmă. Procesul intens de modernizare a tehnologiilor, extinderea abatajelor frontale de mare capacitate susțin ute metalic și a' celor dotate cu complexe mecanizate reclamă utilizarea unui tavan artificial de calitate. Plasa din sîrmă răspunde ideal acestei nevoi. Este ieftină, ușor de manevrat și asigură muncii minerilor securitate deplină. In plus, elasticitatea îi permite să se „muleze" ușor la dirijarea tavanului și, ca eficiență să fie refolosi- tă J.a mai multe felii de exploatare.Capacitatea furnizorilor ; tradiționali fiind limitată, C.M.V.J. a inițiat un program de fabricație a plasei chiar în Valea Jiului, de către I.R.I.U.M.P. Acțiunea, de mare valoare practică, a demarat încă din a- nul trecut. In ce mod și cu ce rezultate concrete se desfășoară ea în momentul actual ? iată întrebări cărora am încercat să le răs-

pundem prin ancheta de față.
EMERIC GERGELY, șe

ful secției din Vulcan a 
I.R.I.U.M.P. : „In planul pe luna februarie avem sta-
In loc de tărăgănare 
se impun acțiuni ener
gice, convergente din 
partea C.M.V.J. și 
I.R.I.U.M.P. pentru fi
nalizarea programului 

de fabricațiebilit să confecționăm 100 tone plasă de ‘sîrmă, în lunile sporim continuu cantitate. Normal, trebuia să efectuăm probe tehnologice la noile mașini de împletit plasă, dar, deocamdată, spațiile destinate acestui scop la V ulean nu sint încă amenajate. Fabricația trebuie pregătită în spații libere existente la centrala teriniqă din Vul - can. Prin relațiile directe cu această secție a U.E, Paroșeni hu am reușiȘt șă.

iarurmătoare să această

alegătorilor pe liste T

DE SÎRMĂrezolvăm încă problemele de amenajare a spațiilor. Dispunem încă din luna decembrie de rezerve de forță de muncă pentru începerea noii activități".
ION GHIȚA, mecanicul 

șef ai S.S.H. Vulcan : „Conform înțelegerii cu C.T. Vulcan am asigurat încă la finele lunii noiembrie 1979 construcția celor șapte microateliere în care să - fie transferate mașinile-u- nelte aflate în spațiile largi destinate în viitor fabricației plasei de sîrmă. Faza următoare — transferul utilajelor — n-a fost realizată nici pînă în prezent, deoarece instalațiile de forță necesare nu au fost executate, nefiind precizat cine urmează să le efectueze".
VASILE HAIDUC, șeful 

C.T. Vulcan : „Nu putem să ne transferăm activitatea de întreținere în noile ateliere fără a avea și instalații de forță. Așteptăm ea ele să fie făcu-
Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Programul de pregătire și desfășurare a alegerilor de deputați pentru Marea Adunare Națională și pentru consiliile populare se derulează cu repeziciune în toate localitățile municipiului Petroșani. Pentru a consemna stadiul pregătirii alegerilor în orașul Vulcan, am purtat o discuție cu tovarășul Petru Verdeș, secretarul Consiliului popular al orașului:
— Tovarășe secretar, vă 

rugăm să precizați ce s-a 
realizat concret pînă în 
prezent din agenda electo
rală a localității ?— întrucît campania e- lectorală s-a declanșat i- mediat după încheierea lucrărilor celui de-al Il-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste putem spune că sîntem la zi cu pregătirea alegerilor de la 3 martie. Respectiv, s-au făcut propunerile de candidați care au fost discutate în consiliul orășenesc al F.D.U.S. Au fost constituite comisiile electorale orășenești, confirmate prin decizia Biroului executiv al consiliului popular, și s-a trecut. Ia delimitarea electorale țiilor de cestea ar ți uni le încheiate. Conco-

circumscripțiilor și stabilirea sec- votare. Cam a- fi, pe scurt, ac-

â Moment important în viața 
organizațiilor de tineret

Adunările și conferințele 
de dori de seama 

și alegeriDesfășurîndu-se in perioada 1 februarie — 20 martie 1980, adunările și conferințele pentru dări de seamă șl alegeri în organizațiile U.T.C. constituie un moment deosebit de important in viața și activitatea tinerilor. Avînd în vedere sarcinile ce revin tineretului din hotărî- ri!e Congresului al XU-lea al partidului, din indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adunările și conferințele de alegeri din acest an sînt chemate să analizeze cu înaltă responsabilitate întreaga activitate de educare comunistă a tineretului, preocupările organizațiilor Pe linia înfăptuirii sarcinilor ce le revin din Programul partidului.Adunările și conferințele de alegeri au loc într-o perioadă de mari prefaceri economico-sociale, marcată de perfecționarea cadrului democratic în întreaga țară. Realizările pe care organizațiile de tineret din Valea Jiului le-au obținut în ultimii 5 ani exprimă modul în care cei peste 23 000 de uteciști din Va

lea Jiului au înțeles să contribuie la înfăptuirea neabătută a sarcinilor tra-; sate de partid, organizația HoaStră de tineret pre- zentîndu-se astăzi ca o forță puternică, capabilă să-și îndeplinească cu succes rolul ce îi. revine.’
Tinerii din întreprinde

rile miniere, preparații, 
din uzine și școli iși aduc 
o contribuție de seamă la 
realizarea sarcinilor de 
producție, profesionale și 
obștești, sîtuîndu-se mereu 
în fruntea acțiunilor pen
tru o calitate nouă, supe
rioară. In centrul analizelor prilejuite de adunările de dări de seamă și alegeri, vom pune modul în care se acționează, în întrecerea „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-științifi- ce“, pentru ridicarea continuă a nivelului politic și profesional în scopul reali-

Ion CARAIMANEAN, 
prim-secretar al

Comitetului municipal 
Petroșani al U.T.C.

(tuolinuare m pag. a Z-a;

mitent s-a lucrat și la alte acțiuni aflate în curs de desfășurare.
— Jn perioadă imediat 

următoare, care sînt prin
cipalele acțiuni de pe a- 
genda electorală 2 < :— In prezent se întoc- mese listele de alegători. Din cei 17 410 alegători, deja au fos,t înscriși pe liste peste 3 000. întocmirea listelor, deși e prevăzut să se termine pînă în 10 februarie, noi o vom încheia mai repede, iar în 
7 februarie vor fi afișate. Am stabilit și cele două puncte de afișare : la consiliul popular orășenesc și la Școala generală nr. 3 din Paroșeni.Luni va avea loc instruirea comisiilor electorale, iar în 5 februarie va începe acțiunea de depunere a candidaturilor.

— în Vulcan vor fi 31 
de circumscripții electora
le orășenești. In marea lor 
majoritate vor. fi depuse 
mai muite candidaturi. Vă 
rugăm să precizați care 
este raportul.— Doar in 5 circumscripții va fi depusă o singură candidatură, în 28 cîte două, iar în trei circumscripții cite trei candidaturi. Semnificativ este faptul că din totalul de circumscripții, în 12 vor candida numai femei, dat fiind rolul mereu crescmd al acestora în viața localității noastre, iar trei circumscripții vor fi mixte, adică cei doi candidați vor fi un bărbat și o femeie. Ar mai fi de notat că în toată această perioadă formațiile artistice din localitate vor susține microspectacole la locurile de depunere a candidaturilor, iar casele alegătorilor vor fi dotate cu documentare (pliante, chemări privind dezvoltare.-.: eeonomico-socială a orașului, municipiului, județului și țării, vor fi dezbătute documente de partid, legi, decrete), prin care cetățenii iau cunoștință și se pot informa despre dezvoltarea fără precedent a țării noastre în ultimii ani și în. perspectivă.

Discuție consemnată de 
C. IOVANESI U

Maistrut Irina Hribal, 
împreună cu controloa- 
rea de calitate Maria 
Ittu și bobinatoarea E- 
milia Epure, face o ul
timă verificare a calită
ții firelor de vîscoză ce 
urmează a fi livrate.
Foto : Gh. OLTEANU

„Botezul adîncului“ |

® Din moși stră
moși : ZAMOL- 
XIS, ZEU... AL 
ROMÂNILOR

O De la o dumi
nică la alta

• Cronica filmu
lui „ADIO, DAR 
RĂMiN CU TI
NE"

# Rubricile noas
tre : Vă infor
măm. Fapt di
vers pe glob

ș i

Parcă ieri a fost prima zi cînd am coborît în întunericul pâmîntului, ia mina tinde trebuia să începem ucenicia producției. Gîndurile și întrebările ne -chinuiau : Ce va fi '■ Cum va fi ? Am plecat dis-de-dimi- neață și Jiul ne-a primit cu murmurul său milenar. Un om părul alb ne-a tîmpinăt prietenos,coborît împreună cu el. Nu avea de ce să ne fie teamă. Acolo, jos, pămîntul ne va arăta o parte din tainele sale. Colivia era plină de oameni ai adîncului ne-au făcut loc. Am juns jos în noaptea se sfârîma în fuioare lumină. Se auzeau

în formații de lucru a- lături de minerii din a- bataj. Stratul de cărbune lucea la lumina lămpii. L-ani pipăit și degetele alunecau ușor. Oamenii aceia... Imaginea lor... imaginea unor luptători sculptați în bez-
cu 
în- 

Am

C

un cîntec vechi, eram obosiți, dar fericiți. Primisem botezul adâncurilor și, odată eu acesta, făcusem un-legămint cu meseria viitoare, cu munca oamenilor din adîn- curi. Ne-am despărțit cu greu de ci, de mineri, de oamenii, aceștia deosebiți. Ziua de practică se In caiete, pe pagină, fiecarenotase :
care a- ce de
zgo- mole și glasuri și.:, vraja adîncului ne-a amețit ușor- Am fost repartizați

nă s-a întipărit în' neui- tarea memoriei. Au început să lopăteze. Noi, alături de ei, trăiam un simțămînt necunoscut., Ne-am simțit dintr-o da-, tă puternici lingă acești oameni. Un simțămînt > ciudat și neînțeles, o beție a adîncului. Eram uriașii care se luptau cu' muntele. In minutele de tihnă fiecare povestea ceva, era o armonie ca

sfîrșise. prima student, inginer prinderea minieră trila face parte din bazinul carbonifer Valea Jiului. Are o suprafață de 1078 ba și se caracterizează prin...“. Pentru o clipă am rămas cu creionul în aer, iar gîn- dul s-a întors printre ei, printre cei care ne-au dat botezul adîncului.

fiecare viitor„Intre-Pe-

Mircea ONIGA, 
student, Institutul 

de mine Petroșani
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Sublinieri

Institutul <le mine Pe Iroșani. Examen la discip lina utilaj minier în cadrul 
sesiunii de iarnă. Examina torul, șeful de lucrări ing. Iosif Kovacs, acordă stu
dentului Ghcorghe Chiș nota maximă. I’oto : Șt. NEMECSEK

IARNA...

Confecționarea plasei de sîrmă
(Urmare din pagina I)

te de S.S.E1. Vulcan sau orice altă întreprindere interesată";
IOAN CREȚI), 

șef ai I.R.I.U.M.P. ;.să in .la Vulcan, mente împletit sîrmă lf) Livczeni, mașini confecționate prin autodotare. I întreprinderea a avut în plan confecționarea plasei încă din luna ianuarie, prevederile nepu- tînd fi. însă onorate integral. Pînă la 15 februarie vom realiza încă patru mașini de împletit, amplasate tot la . Livezeni, unde dispunem de spații. In final. vom lucra cu 14 mașini de împletit. Noile mașini le-am. perfecționat, . astfel ineît Vor funcționa la parametri superiori. A- menajarea spațiilor de la Vulcan se Va încheia în30-40 de zile, timp necesar creării căii de acces pelinia, ferată, a rampelor de descărcare a- sârmei: și încărcare a plasei, a depozi-

inginerul ,Ca compensăm întîrzterile pregătirea spațiilor de lucrăm aetual- ;c eu două mașini de

tulni. a unei instalații de memorai pentru transportul baloturilor de plasă. Proiectul acestor lucrări ne-a fost înaintat de către beneficiat — C.M.V.J. — abia de cîteva zile“.Prezentăm și punctul nostru de vedere. Am fost la fața locului pentru a vedea spațiile din incinta C.T. Vulcan în care este programată c.on fecționarea plasei, atît de mult așteptată de? mineri. Cîteva sute de metri pătrați de hale spațioase erau, practic, nefolosite, în ele aflîndu-se mașini-unelte aproape rudimentare, pentru găurit, tăiat profile metalice și alte operații simple — a- cestea fiind de fapt, singurele operații de care C.T. Vulcan are nevoie pentru a-și întreține agregatele termice.- Este surprinzător în acest context că de mai piuit de două luni aceste spații n-au fost eliberate. Dacă problema pare complicată la nivelul secțiilor, ea trebuie să fie rezolvată în timp optim prin decizii luate la nivelul conduceri-

lor celor două unități economice. Consider că nici' beneficiarul, C.M.V.J., compartimentul de resort nu au acționat energic pentru ca, într-o întreprindere subordonată, să fie soluționată o problemă de care depinde’, direct extracția de cărbune. Adăugăm la aceasta și ritmul lent în care s-a pregătit, documentația, fiind inadmisibil ca elaborarea microproiec- tului de amenajări să dureze peste două luni, timp în care lucrările necesare puteau fi terminate.Se impune, așadar, ca, în cea mai mare grabă, I.R.I.U.M.P., în colaborare eu beneficiarul, să materializeze întregul program de măsuri stabilit pentru ca Ia Vulcan să înceapă fabricația plasei de sîrmă, la nivelul sarcinilor prevăzute prin planul fizic al cărei luni.’ C.M.V.J obligația să asigure de dată sprijinul eficient, cesar pentru ea le nerezolvate deocamdată să-și găsească soluționarea optimă.
fie-are în-ne- probleme-

*•. *Pelicula americană ,. A- rămîn cu tine'1 spirituală, elaborară elegan- făeut cu-,ă în două filme rea- Ross, suc- cîntec „Adio, ambele

dio, dates te una rață cu acea ță cu care am n oștim lizate de Herbert proiectate la noi cu ces de public „Un pe Broadway11 și domnule Chips", fiind marcate de o prezen- viguroasă, print r-un desăvârșit, deci,
ța regizorală caracterizata profesionalismNu este de mirare, că în palmaresul .filmului.„Adio, dar rămîn cu tine11 figurează două premii, importante '„David di Donatello11, 1976, pentru regie și „Oscar“, 1978, pentru, interpretarea lui Richard Dreyfuss. Un motiv în plus să acordăm o atenție sporită acestei pelicule.Alt rtiotiv - care .stîrneșțe interes, este acela că torul scenariului- este Simon, autor dramatic scenarist în vogă, aflat fruntea listei de succes cîțiva ani, imbatabil terenul său comedia, bulevard într-o neconsiderată.

au-- NeilȘi în de pe de manieră restaurată

Cronica filmului

„Adio, dar rămîn cu tinedupă cele mai recente rințe ale publicului.Ca gen, „Adio, dar min cu tine" , este o: medie lirică, în care
rera- co- își găsesc locul potrivit elemente burlești și de melodramă, cdntopindU-se într-un aliaj care amuză, nu fără să se sugereze că subsolul acțiunii ascunde cîteva bobîrnacfp bine plasate modului de viață american, Herbert Ross și. Neil Simon fiind destul de a- bili să nu-și asume riscurile evidente ale criticii sociale deschise, te mai puțin tandemul știe succesului,. în de: migdale amare — formulăm eufemistic roi de condiment i făcînd din tautologia bine organizată din punct de vedere dramaturgie un prilej de a contempla îndeaproape o felie de viață.Paula Mc Fadden, pro-

Dar nu es- devărat că exact rețeta care gustul■ ea să— are exotic,

66

tagonista acțiunii, este o replică la mitul tipic american de self-made-man, ’scăldat în lumina înșelătoare a publicității zgomotoase, învăluită la rîndul ei de mistificări standardizate. Așadar, Paula (actrița Marsha Mason — cu' care ne întîlnim prima oară — este excelentă în acest rol nu lipsit de vagi ecouri ale unei tipologii consacrate de Barbra Streisand și măi ales, Shirley MacLaine), este proiecția reală a mitului de mai sus. Faptul că acțiunea se petrece într-un mediu mai mult sau mai puțin artistic, unde ambițiile mari sînt handicapate de caracterul limitat al posibilităților, face și mai izbitoare contrastele dintre lumină și umbră. Sedusă și abandonată, cum se o- bișnuiește a se zice, Paula■ dovedește neobișnuite aptitudini în materie de în-
9 în orașul Vulcan au fost terminate finisajele interioare la noul cinematograf și sînt în curs instalațiile și sonori-de montare de proiecție zare, ,
<9 Fe pîrtia lingă cabana desfășoară astăzi față județeană; a „Cupei UGSR“ la schi: alpin.

• Tinerii care doresc să îmbrățișeze cariera militară se pot prezenta la concursul de admitere, pentru anul școlar 1980-1981, la institutele'de învățăm în. t Academia militară (facultățile tehnice și de medicină militară), Institutul de marină „Mircea cel Bă- trîn" (secțiile de marină militară), școlile militare de ofițeri activi,maiștri și subofițeri, de muzică (ciclul profesional) și liceele militare. In acest sens, candidați! vor depune;o cerere de înscriere Ia Centrul militar ai municipiului Petroșani (str- Constructorul nr. 2), pînă în data de 10 aprilie . a,c. .(zilnic între orele jlc schi de 3_i2 și 17-19), unde vor primi și relații referitoare la condițiile de selecționare,- documentele necesare, disciplinele și probele concursului de admitere și alte 
detalii.

Vîlcan se primi'

ta criză a Civilizației moderne — criza de energie, ale cărei efecte, sensibil cum e, 10 resimte și el. Acuză faptul că, în pofida febrilității lor, căutările pentru ‘ desen- perireg și mai ales va- jorificarea noilor surse de energie nu soluționează mai prompt efectele acestei crize. IȘ la curent

Iarna aceasta sanar plin 
o- și ger Și - de ce — însuflețire mare străzi- pirtiile dealurilor, anță pe pat noare unde sînt!). cum e în aparta- aqolo unde ne rece sirăba - ie acoperite de escaladăm roade zăpadă pe măr* tro.tiarelor ?. Ingeneral e bine, e mulțumitor, mai -ales dacă exceptăm cazurile cînd cărbunele primit de centralele termice conține mu it steril, sau cînd cite un fochist, suferind de „amnezie' alcoolică", mai uită să vină la serviciu, sau. la servici fiind, uită să întrețină focul în focarele cazonelor. Deci. în general e bine. Totuși, și dincolo de excepțiile sus pomenite, mai există cî- te unul care, mai ales după zilele geroase, se plînge că n-a putut sta în casă decît încoțoșmă- nit, în încălțări de pîs- lă' și oftează cu melancolie, cu gindul la iernile „fără probleme11, cînd a putut sta ’n cămașă, cu mînecilp suflecat'?, indiferent de gerul de dincolo de pereții apartamentului. Oftează . nemulțumit și acuză aceas-

i toasă își face din1 capriciile. A fost și mat, nu ?pe derdelușurile: lor, i>e exuoer (acolo Dar,mente,tragem după tem străzi gheață șl mele
ginea

omul cu toate cercetările m vederea captării căldurii soarelui, a e- nergiei vîntului, în valorificarea biogazul ui etc., etc. E la curent și-l deranjează c;ă aceste surse nu sînt încă și la îndemîna lui, pentru a-și face Viața mai „caldă11.la . tul la în te ușa stă într-0 rînă și nici nu se poate închide, că ferestrele mai de la toate etajele au geamuri lipsă, iar vîntul și gerul circulă în voie pe „toată

mai Comodă. Nu e curent, însă, cu fap- eă ușa de intrare de casa scării blocului care locuiește are toa- . geamurile sparte, că

casa scări-lor și se furi- \scuză pe sub ușile aparta- imeniului și ale încăperi- ’lor lui, și-l deranjează... 'Cu a<ieste ..mărunți- lșuri11 nu e la curent sau ■nu are timp să le dea 1importanță. Grăbit fiind isă afle noutăți în cerce*. lăr.le vizind captarea e- 1nergiei solare, uită chiar ’el: deschțsâ ușa de intra- 1 re ’ n bloc. țȘi, pentru că sînt în- lcă , niulți „nemulțumiți'1 ’care uită să închidă uși- țle de intrare în blocuri ț,(și nu numai aici), care uită să pună la loc. o- țehiurile de geam sparte -i— la ușa sau ferestrele ... ’ casei scării —. ele odras- ț lele lor, ar fi nimerit să le aducă aminte organismele menite să administreze fondul locativ — asociațiile de locatari, sectoarele E.G.C.L. U,.Dar, pentru a aduciV- aminte tuturor locatarilor care stau în blocuri unde lipsesc geamurile de la ușile și ferestrele casei scărilor, ar trebui ca ele, în primul rînd, organismele de administrare . și să-și aducă aminte cerințele de raționalizare a consumurilor de energie și carburanți., și, mai ales, de cele care vizează combaterea risipei.
gospodărire.de

I. DUBEK

A

*

Adunările și conferințele 
de dări c'e seamă și alegeri

'(.Urmare din pagina I)zării sarcinilor de plan, sporirii eficienței întregii activități economice. In 
organizațiile U.T.C. din 
construcții, o atehțîe deosebită vom acorda antrenării) tineretului la realizarea și Mepășirea pianului, pentru darea în folosință la termen a obiectivelor industriale și social-cultura- le. In școli, dezbaterile vor fi axate pe combaterea mediocrității și înlătu-
frângeri și în domeniul profesional.'La șirul decepțiilor se. alătură prezența mai întâi indezirabilă a lui Elliot Garfield, un actor de mîna a doua, care prin bizareriile lui dă multă bătaie de cap Paulei și fetiței, sale Lucy, parcă blestemate- să fie torturate de colocatarul incomod, succesorul perfidului prim a- morez, plecat în urma lăsării unui bilețel eu conținut lapidar.întorsăturile neașteptate sînt specialitatea lui Neil Simon. Prin urmare, lucrurile par să se reașeze. Nu pentru mult timp fiindcă într-un simulacru de final deschis (care pînă în urmă se dovedește a fi perfect închis), pe Paula o amenință o nouă decepție.Tandemnui Ross — Simon, . evident, face haz de , necaz în acest film. Excelentul actor Richard Dreyfuss răspunde cu virtuozitate intepretativă la solicitările partiturii dificile, Os- car-ul împodobindu-i pe bună dreptate evoluția în acest reușit film.

. C. ALEXANDRU

rarea tendințelor de pregătire superficială, pe întărirea exigenței față respectarea disciplinei școlare, în scopul . formării și dezvoltării conștiinței socialiste și materialist-știin- țiffce. De altfel, la acus.t.capitol, educarea comunis- 
,15 a tineretului, în toate;adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri vorii insista pe necesitatea educării prin . muncă și pentru xhurică a tinerei gfi- . nerații, pe modalitățile, care s-au dovedit eficiente în procesul de însușire aprofundată de către tineri a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Adunările .și conferințele de dări de seamă și alegeri vor trebui să pună cu claritate și exigență în fața uteci.știlor sarcina de a respecta neabătut, în . toate împrejurările — în muncă; familie și societate — principiile și normele muticii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Toate organizațiile U.T.C. să analizeze, . deci în spirit exigept : .viață de organizație, întronarea u- nui climat sănătos... de muncă și viață, de înaltă responsabilitate.• Ne vom strădui să evidențiem în acest cadru preocuparea Organizațiilor U.T.C; pentru timpul liber al tinerilor, în ceea ce privește organizarea unor acțiuni patriotice, cultural- educative, sportive și -tu- rișțice. gjvDesfășurîndu-se sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, adunările și conferințele pentru dări de sea-

de mă și alegerj sînt menite să determine cunoașterea terpeinică de către tineri a sarcinilor pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-soeială a Văii Jiului, atît în acest an cit și pentru cincinalul viitor. In același timp, le revine ralul de a» stabili în mod concret sarcinile ce stau în fața fiecărei organizații, fiecărui utecișt din documentele Congresului al XI 1-lea al P.C.R. și din o- rientări.le și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. De aceea, un rol important revine organizațiilor U.T.C., în orientarea pentru a alege în organele de conducere cadre din rîndul celor mai buni tineri, cu bogate cunoști., țe politice, profesionale și morale. De menționat faptul că alegerea organelor de conducere ale U.T.C. se face pe baza candidaturilor individuale, fiecare membru al U.T.C. avînd dreptul de a alege și de a fi ales, de a propune candidați și de a-și' exprima o- pinia față de: candidaturile propuse.In aceste zile, adunările de alegerf Se desfășoară la . nivelul grupelor și al organizațiilor U.T.C. constituite pe secții, schimburi,. șantiere, clase etc., după care, în perioada imediat următoare, vor avea loe la nivelul întreprinderilor - și instituțiilor, urmate de conferințele comunale, o- rășenești și cea municipală. Măsurile ce vor fi a- doptate cu acest prilej sînt menite să asigure îmbunătățirea substanțială a activității organelor și organizațiilor U.T.C.
e Intr-un cadru festiv, la LM. Lupem a fost sărbătorit ieri maistrul Vasile Mihuț, cu prilejul pensionării, după mai bine de 20 de ani lucrați în mină.® Magazinul de mobilă din Petroșani a primit ieri unele produse solicitate de cumpărători, cum sînt sufrageria „Nina11, mobilă pentru cameră de zi „Dej ,(Florin11, .Tineret11, pentru cameră combinată „A-

driana11, „Drobeta11, „Măgura", precum și garnituri pentru hol și mobilă de bucătărie.• Restaurantul „Transilvania11 din Petrila a fost redeschis, după a- menajări interioare care au creat localului un mediu ambiant mai plăcut. Să-l vizităm cu încredere.• du“, dru tăziorganizată de
La cabana „Voievo- într-un pitoresc ca- natural. are loc as- „ziua brigadierului11, comitetul

sindicatului și c.o.m. de la I.M. Lonea. Cu acest prilej, șefii de brigadă își vor împărtăși din ex- . periența dobîndită prin aplicarea inițiativelor muncitorești „Brigada i- naltei productivități*1 și „Brigada de producție și educație11.
Rubrică realizată le 

Viorel STRAUȚ

I
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Zamolxis, zeu al... românilorAbstractizarea eroului . mitic pămîntean într~un soi de nebuloasă celestă și. apoi reîncarnea lui în- tr-o concretă ființă uranică, se constituie intr-o dialectică metamorfoză nu numai a religiei dacilor, ci și ale tuturor celorlalte credințe ale popoarelor-indo- europene și semito-hamiti-^». ce. Apariția creștinismului, noua morală pe care o propunea, îmbrățișată fulgerător de masele asuprite din imperiu, au spulberat, după unii cercetători, vestigiile poljteismujui sau hen.oteismu.lui,în . care zeitățile vegetației, ceremoniile orgiaste primaseră în

în totală contradicție cu versetele învățăturii clasice. Patru sfinți creștini au astfel o dublă identitate — una importată" pe cale cultă, alta prin „convertirea" ipostazelor Marelui Zeu dac și a celorlalte personaje mitice, astăzi doar bănuitePrimu] dintre ei. Petru, 
Pătru sau Sîmpetru ne â-

maginația oamenilor din popor, Sîmpetru este stă- 
pînul lupilor, un nou simbol dacic, dacă ne reamintim de stindardul strămoșilor noștri- In aceste povestiri, șfîntui apare într-o lume păstorească, care se regăsește toponimic exact' în inima regatului. dacic de odinioară. — Vîrful lui 
Pătru în Șurean, Vîrful lui

universul spiritual al muritorilor. Este însă greu de acceptat această dispa
riții Jfără urme, numai o calamitate cosmică ar fi putut distruge o cultură materială, o civilizație, ceea ce nu s-a întîmplat în vremea ofensivei creștine. Modul de propagare a creștinismului în Dacia, (deși datele istorice certe sînt puține) literatura creștină românească apocrifă ne ajută să descoperim însă urmele religiei dacilor, preluate, adaptate la morala creștină. Misionarii abătuți pe teritoriul Daciei (nume de rezonanță ca apostolul Andrei, Sanșala, Sava Gotul — pentru popoarele germanice aflate vremelnic pe teritoriul țării noastre), au fost puțini, emulii lor au continuat însă opera de propagare a bibliei, fără a fi școliți în lăcașuri monahale de prestigiu, au trebuit deci să recreeze literatura hagiografică, adesea

jută să reconstituim ipostaza telurică — Zamolx's — a divinității supreme dacice. Astfel, eroul biblic, care purta inițial numele de Simon, era pescar. Deslușind tainele noii religii, este rebotezat în limba e- vreilor Kefa, adică Petrus în latină, adică piatră pe românește, cu sensul de coloană de sprijin a învățăturii despre viitorul martir. Petru cel biblic era un ascet, își ignora chiar nevasta, cu gîndul mereu la fericirea de mai apoi. în povestirile populare apocrife, culese la sfârșitul secolului trecut de folcloriștii români, Sîmpetru este ...Zamolxis. Ca și acesta șchiop (lovit cu poarta raiului de diavol, pentru că furase zapisul prin care o- menirea era condamnată la înrobire; în iad), dedat la adevărate orgii dionysiace, îi pîac femeile și chefurile. Praznicul lui se desfășoară, întîmplător, tot primăvara, cînd natura renaște. în i-

I’ătru în Retezat și Cru
cea lui Simpetru la Vîr- 
ciorova, în preajma barajului „Porțile de Fier I“. însăși etimologia prenumelui provenit din limba evreilor, prin filieră latină. se suprapune în tiparul celui dacic. Piatra are comun sensul cu rădăcina onomasticului, Zamolxis, am demonstrat că ziame, 
zeme etc. înseamnă pămînt. Dar zeul, cum aflăm de la istoricii greci, trăia în 
peșteri subterane, în zone 
calcaroase, deci în munte. Această legătură poate fi reliefată și printr-o referire la altă divinitate tracă a vegetației, Cotys, al cărei cult s-a răspîndit a- poi la Roma și Atena. încercând o reconstituire a rădăcinii semantice a lui Cotys, cu puțină osteneală, am dat. de urmele substanr tivului latin cos, cotis. cu sensul de cremene, piatră 
de ascuțit, gresie, pluralul avînd înțelesul de stinci în 
apă, deci tot piatră. Am iscodit mai departe, rezul

tatul investigației ne-a produs o emoție deosebită. Nu fără motiv am căutat corespondentul latin al liliacului, Cotinus, știm că un rege dac ar fi purtat un nume asemănător, că în nordul Mehedințului, în Gorj, Banat, la Cîmpu lui Neag, există pilcuri de liliac și chiar o sărbătare a liliacului pînă azi. Dar pentru liliacul românesc e- xistă un vsinonim turco-bul- gar iorgovan. Iorgovanul ne duce cu gîndul la Iovan 
Iorgovan, eroul mitic românesc, cu numele aproximat de o influență slavă, fiindcă în Iovan trebuie să vedem o pronunție și o suprapunere aproximativ fonetică peste genitivul lui Jupiter, Jovis. în faptele lui'Iovan Iorgovan — uciderea balaurului pe malul Cernei, — recunoaștem isprăvile lui Hercule (pînă și. zona geografică a Porților de Fier le este comună și bine oglindită toponimie), dar și ale unui zeu predecesor dac, Zamolxis. Un argument fără de tăgadă îl aflăm de la eruditul grec Porphyrius, care, în urmă cu 17 secole, scria în „Viața lui Pythagora" despre Zamolxis : „Prin- zînd drag de el, Pythagora l-a instruit în disciplina fenomenelor cerești, în cele privitoare la sacrificii și la celelalte ceremonii pentru zei ; unii spun că el maj este numit și Thales ; 
IAR BARBARII ÎL ADO
RA CA HERCULE". Iată deci succesiunea patrilini- ară a divinităților, eroului mitic și sfînțului creștin : Zamolxis — Heracles
— Iovan Iorgovan — Sîm
petru.

Prof. Ion VULPE

-^e ta ° duminica !a uitaUn grup dc scafandri și ingineri englezi intenționează să încerce, în vara acestui an, recuperarea e: pavei celebrului transatlantic „TITANIC", scufundat, după cum se știe, în anul 1912, în urma ciocnirii cu un aisberg, la 600 km de insula Newfoundland? După părerea specialiștilor, .«reut-'.A principală a a- .5 vatei temerare operațiuni constă în a descoperi corpul navei, aflat la o adîncime de aproximativ 3640 m. In acest scop a fost realizat un submersi-
Știați că...bil special, o combinație 'intre submarin și buldozer care cu 10 persoane .a bord se va putea scufunda, pentru 72 ore, pînă la a 500 m. Din acest batiscaf se vor face filmările sub- a> vatiec necesare elaborării proiectului de ridicare a epavei. De asemenea, tot de aici vor fi lansați și doi roboți pentru fotografierea compartimentelor interioare ale „Titanicului",

★Miniaturile și frescele executate în secolele VI- XV în Armenia, în culoarea carmin, uimesc și astăzi prin prospețime? încă nin antichitate, carminul -e prepară, aici, din insecta -Koșenili. De-a lungul a- nilor, rețeta vopselei a fost uitată, iar insectele respective au ajuns pe cale de dispariție. In prezent, Koșenili sînt în a- tenția microbiologilor și chimiștilor armeni, care studiază condițiile de viață și înmulțire ale insectei Koșenili permițînd în scurt timp punerea producției de carmin natural pe baze științifice.
Culese de

Ing. Ilie BREBEN

In drum spre crestele 
înzăpezite...

Foto : Ion LICIU

E p i g
Unuia cu... principiiN-a făcut studii înalte Dar e practicant de soi Căci formează c-un butoi Vasele... comunicante!

înfumuratulCum e posibil ? —unii se întreabă ; Statuie lunecînd pe sol ? Cînd l-am atinssuna a tablă Da, înăuntru era... gol.
ConsultXi.a plecare are darul De a bea un vin ușor

rameInsă-i detecta radarul Tensiunea la... motor.
Pe firA folosit iar telefonul Ca să rezolve-un chilipir Dar la scurt timpi s-a luat... tonul Intrase altcineva pe... fir

Unui profesor de muzică El cu metoda te uimește Căci instrumentele-isînt arme:Cînd cu vioara îi adoarme Cînd cu bagheta îi trezește.
Viorel AVRAM
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După susținute cercetări, colectivul întreprinderii de aparate și accesorii din Alexandria, unitate cunoscută și apreciată în întreaga țară; pentru gama ..largă a panourilor radiante , destinate sistemelor de încălzire a locuințelor, . a lansat în fabricație primul lot de 200 i panouri solare,Alin planul de 10 000 bucăți prevăzute a se realiza în acest an. Testate pe litoral și la complexul de sere Vidra, panourile solare produse la Alexandria au întrunit aprecieri unanime pentru performanțele lor Avînd o suprafață de 2,1 m.p. și un randament 'de captare a energiei calorice solare de 40—60 la sută, fiecare panou poate furniza un debit de 70 litri apă pe oră, încălzită pînă la temperatura de 100 grade Celsius. Puțind fi utilizate cu randament maxim în perioada 1 aprilie — 30 septembrie, noile produse se dovedesc deosebit de utile complexelor hoteliere, pentru prepararea apei calde menajere, unor importante procese tehnologice de: uscare a plantelor tehnice. • masei lemnoase pentru industria mobilei, blocurilor ceramice din industria materialelor de construcții, precum și în alte domenii, contribuind la realizarea unor însemnate economii de combustibili.
TermografUltimul tip de „Ternio- graf" — aparat original românesc care dă rezultate valoroase în investigarea bolii canceroase, a intrat recent în fază de microproducție la Institutul de cercetări electrotehnice din Capitală, urmînd, să fie pus la dispoziția unităților sanitare de specialitate.Elaborat de un colectiv de specialiști de la Institutul de oncologie din

București, condus de dr. loan Mogoș, aparatul realizează cuantificarea precisă a substanțelor anticanceroase, evaluînd eficiența chimioterapie! și implicit, redueîndu i riscurile. în unele cazuri, termograful furnizează indicii pentru depistarea precoce a cancerului. De asemenea, el poate evidenția în orice moment — cu ajutorul ...calculatorului — starea cazului.
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| Pentru reducerea consumului de carburanți |In. unitățile industriei- de autoturisme din țara ' noastră s-au inițiat, în ultima vreme, o serie de 
I măsuri în scopul ridicării performanțelor tehnico- 
I economice ale autovehiculelor, îndeosebi pentru re- 
I ducerea consumului de carburanți. In baza unor ase- I menea măsuri, întreprinderea din Pitești va produce I Inoi modele ale automobilului „Dacia" : limuzina •„1.310", în mai multe variante, și âutocamioneta I „1303". In afara unor modificări de ordin estetic, vi- | Iitoarele autoturisme vor fi dotate cu noi dispozitive j— economizor, grup independent motoventilator care I 
1 reduc consumul de carburant cu mai bine de 0,7 li- ,tri la 100 km. |Și autoturismele de teren „ARO", fabricate de în- I treprinderea mecanică „Muscelul" din Cîmpulung, I vor atinge noi parametri de exploatare, Ca efect al | unei ample acțiuni de tipizare a producției Modelele î anului 1980 vor avea, astfel, o greutate mai mică cu | 450 kg față de tipurile mai vechi, iar consumul de carburant se reduce în mod substanțial. ;

Povești in pastileera odată avea trei marc urși ajunse inginer, cel mijlociu urmă un curs de specializare și se făcu maistru,, iar cel mic urmă tovărășia unor elemente te cu legea și se de poveste.
★Și la. prima mare a lui Făt Frumos, pajura veni imediat . și zise „Unde poruncești să zbor, spre miază-zi, sau spre miăză-noapte ?“; „Zboară pînă la maică- mea și spune că au primit drojdie Ta colț".
★Se duse voinicul :. în

,Ziee-se că o capră care iezi. Iedul cel mă școli înalte
certa- făcu...

che-

ca- jă-grajd, luă deoparte Iul . său care mînca rătec și îi spuse: „Ar fi timpul să treci și tu la fîri, mai facem și noi e- conomie de cot»bustib'il“.
★„Pentru cit pentru mine, toarea, poți să bogăție dorești". Și îi a- rătă cămara înțesată ■ eu bogății. Dar fata mai modestă, nu luă deeît o... LADA 1500 cu 4 faruri și radio. *„Vai Ueană-Cosînzoa- nă, nu trebuia să stai pe scaunul acela". „De ce,_ era ocupat?". ..„Nu, era... pălăria", îi răspunse nespus de calm Făt-Frumos.

ai făcut zise vrăji-: alegi orice

La sediul E.G.C.L.-ului sosesc mai multi supuși cu jalbă. Ba că la unul ii plouă în casă, ba că la celălalt îi curge chiuveta, ba că la unul nu i se scurge vana... Dar toți primiră același răspuns : „Ne pare rău pentru greutățile întîmpinate pe bază de apă, dar Se- tilă este plecat în concediu șl oamenii noștri ' lucrează numai pe bază de vin ...ei cînd vor".
★llarap-Alb intimi un om, care dîrdîia de frig și își sufla de zor nasul. „Tu ești Gerilă și aștepți . ■ . u „Nu, aștept Aero-să dea soarele, nu?" întrebă voinicul, sînt altcineva și de o oră autobuzul port — Lonea“.

Mircea ANDRAȘ
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Problema rhodesiană în dezbaterea
Consiliului de Securitate

NAȚIUNTLE UNITE (Agerpres). Vineri seara avut loc o Consiliului consacrată Rhodesia, de rezoluție prezentat de cinci țări nealiniate — Niger, Tunisia, Zambia, Jamaica și Mexic — prin care se cere Marii Britanii să asigure retragerea imediată, completă și necondiționată 
a tuturor forțelor sud-afri- cane, regulate sau de mercenari, care au mai rămas în Rhodesia. Proiectul de rezoluție se pronunță, totodată, pentru abrogarea tuturor legilor șl reglementărilor excepționale, care nti concordă cu desfășurarea de elegeri libere corecte în Rhodesia.-

nouă ședință de situațieiIntr-un proiect
2
aaSecuritate din

Și
PREȚURILE PRINCI

PALELOR produse petroliere a sporit, în medie, cu 89 la sută în țările Pieței comune, în perioada 31 decembrie 1978 — 21 ianuarie 1989 — potrivit cifrelor date publicității la Bruxelles în ultimul buletin săp- tămînal al Comisiei CEE.
RATA ȘOMAJULUI Statele Unite a atins, luna ianuarie, nivelul6,2 la sută — cel mal înalt de la jumătatea anului 1978 și pînă în prezent și un indiciu concludent, potrivit experților, că perioada de recesiune prevăzută de ex- perți începe să se resimtă în economia americană. In cifre absolute, numărul șomerilor a crescut în ianuarie 1980 cu 340 000, ajun-

în în de

Furtuni puternice în
S.U.A.

WASH1NGTON 2 (Agerpres). Furtunj puternice cu viscole și ploi s-au abătut în ultimele zile asupra u- nor zone din centrul și vestul Statelor Unite, pro- voctad în mai multe state federale victime omenești și importante pagube materiale. Un mare număr de localități din statele Oregon și Washington au rămas timp îndelungat fără energie electrică, din cauza deteriorării rețeleloi- de înaltă tensiune. In statele Utah, Oklahoma, Arkansas. Missouri, Illinois, Tennesse și în nordul Alabamei. căderile abundente de zăpa dă au provocat închiderea școlilor în sute de localități.

In cuvîntul lor, majoritatea vorbitorilor au subliniat necesitatea menținerii unei atmosfere de încredere reciprocă pentru exercitarea drepturilor civile și pentru desfășurarea alegerilor într-un mod echitabil. Reprezentantul britanic a reafirmat poziția cunoscută a țării sale, respingînd afirmațiile cu privire la e- xistența în Rhodesia a mii de soldațiConsiliului de vor fi reluate
mai multor sud-africani.Lucrările Securitatesîmbătă seara, la ora 20,30 GMT, urmînd să fie pus la. vot proiectul de rezoluție prezentat de .cele cinci țări.

Reuniune a țârilor 
nealiniate

BELGRAD 2 (Agerpres). Țările nealiniate din giunea Mediteranei discuta, în cadrul unei întîlniri ce va avea loc la La Valletta, între 4 și 7 februarie, probleme legate de promovarea cooperării reciproce și stadiul pregătirilor pentru reuniunea de ls-Madrid a participan- ților la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa — relevă- agenția Taniug.Purtătorul de cuvînt al' Secretariatului pentru afacerilor externe al R.S.F. Iugoslavia, M. Kalezici, care a anunțat . știrea, în cursul unei- conferințe de presă, a precizat că este vorba de o reuniune neoficială, cu caracter consultativ.

rever PARIS 2 (Agerpres). La Palatul Elysee se vor desfășura luni și marți lucrările celei de-a 35-a întîlniri la nivel înalt franco-vest- germane. Convorbirile ..oficiale vor începe practic duminică, cînd președintele Franței Valery Giscard d‘Estaing și cancelarul Republicii Federale Germania, Helmut Schmidt, vor avea o primă întrevedere.Pe agenda convorbirilor relevă agenția France Pres- se, sînt înscrise în primul

rînd probleme bilaterale, precum și cele referitoare la situația internațională.Relațiile bilaterale vor fi .. abordate paralel de către o serie de miniștri de resort ai celor două țări.Cancelarul vest-german, remarcă, agenția citată, va fi însoțit în vizita sa la Paris de 11 miniștri, între care titularii externelor, finanțelor, apărării, economiei, cercetării și tehnologiei și justiției.
JAPONIA

gînd la scara întregii țări la nivelul de 6,4 milioane.
SECRETARUL GENE

RAL al Par-tidului Comunist Portughez. Alvaro Cun- hal, a sosit la Havana pentru o vizită oficială de mai multe zile în Cuba — a- nunță agenția Prensa Lati-

na. In cursul vizitei, va a- vea convorbiri cu membri ai C.C. al P.C. din Cuba, consacrate abordării unei problematici interested ambele părți.
PARTICIPANT!! la cel de-al Hl-lea Congres al Uniunii Socialiste Sudaneze, care se desfășoară la Khartum, l-au reales pe șeful statului, Gaafar El Nimeiri, ea președinte al partidului pentru o perioadă de încă trei ani.

Efecte ale crizei energetice
TOKIO 2 (Agerpres). — Intr-un articol consacrat crizei energetice, ziarul japonez „Asahi Shimbun" constată că țările industrializate occidentale, a căror populație reprezintă numai 16—17 la sută din populația lumii, consumă 55 la sută din petrol. Impactul crizei petroliere, care a fost resimțit de două ori în deceniul trecut, a declanșat o amplă, activitate de cercetare pentru găsirea de noi surse de energie.Conștiente de .perspectiva epuizării rezervelor petro-

liere, majoritatea țărilor importatoare de petrol au trecut la măsuri de reducere a consumului energetic. In ce privește Japonia, ziarul citat arată că guvernul nipon a adoptat măsuri de economisire a energiei electrice, mai ales în domeniul iluminatului public, al firmelor luminoase, reducerea duratei e- misiunilor de televiziune. Totodată, oamenii de știință niponi pun la punct o serie de proiecte energetice, vizând reducerea dependenței Japoniei de petrolul importat.
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Intr-un articol intitulat „Perspectivele anului ’80 — un an de contestări", săptămînalul politic american „US News and World Report" afirmă că „în fața americanilor stă un 1980 sumbru, important și. agitat". „Noul deceniu — a- rată revista — începe cu perspective economice pesimiste, cu problema energetică în. continuare nere- zolvată și cu o situație internațională amenințătoare. Cel mal important — țara va trece prin perioada alegerilor prezidențiale cu numeroși candidați, iar incertitudinea privind condu-, cătorul ; națiunii in următorii patru ani va persista, probabil, pînă la alegerile din 4 noiembrie. Vor exista dezbateri aprige în Congres privind acordul Sa,lt- II, problemele asigurărilor de boală, fraudele și reformele în domeniul asigurărilor sociale, profiturile și .impozitele companiilor petroliere".„ I n ce r t. t ud i n i le e e ou om i - ei vor constitui, de fapt,
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un bărbat37 de ani, inima cu

duri la spital, în așteptarea apariției unui „donator". Un comunicat al spitalului arată că starea pacientului este satisfăcătoare.

I*
t

PREMIERA 
CHIRURGICALAO premieră chirurgicală, constând în efectuarea unuitransplant de cord aceluiași pacient, a fost realizată la spitalul Gro- ote Schuur de un grup de medici, sub conducerea celebrului sud-african Barnard.Bolnavului, în vârstă dei-a fost „retrasă" 

grefată, „în paralel" inima proprie bolnavă, în iulie 1978, și înlocuită. cu inima unei femei 
decedate la vîrsta dc 34 
de awi- Cei de-al doilea 
transplant s-a dovedit 
necesar, deoarece orga
nismul a manifestat fe
nomene de respingere a 
primai grefe, sttaați® în 
care pacientul a fost, în- 
cepînd din martie 1979, 
ooavocet în repetate rfn-

ENERGIE DIN 
VARIAȚIILE TERMICE 
ALE APEI IM. MARELa mijlocul acestei luni, în apropiere de localitatea K.e-Abole din Hawaii va începe să funcționeze o centrală e- Iectrică a cărei energie va fi furnizată de variațiile termice ale apei d« naare din această zo

nă- Avînd un caracter experimental, unitatea va funcționa pe baza vapo-

principala preocupare a anului ’80. în valul recesiunii din vara viitoare alți aproape 2,5 milioane de americani vor rămine fără lucru, numărul șomerilor ridieîndu-se la a- proape 8,6 milioane. La sfîrșitul anului, profiturile vor fi cu patru la Șută mai scăzute, decit în pre- ■ zent. Deși veniturile personale ale consumatorilor vor crește cu 9,1 la sută, ele nu vor reuși să țină pasul eu rata inflației — ceea ce înseamnă că, în termeni reali, ele vor scădea.Pe străzile orașelor, criminalitatea este în creștere, deplasîndu-se spre cartierele de vile suburbane, odinioară sigure. Creșterea, șomajului și o vară fierbinte s-ar putea să provoace agitații violente în uneie centre urbane.în afara acestor chesti-

unj serioase, alegătorii vor avea de suportat barajul de retorică electorală prilejuit de campania prezidențială. In condițiile în care 35 de state organizează alegeri prezidențiale preliminare, îii- 1980 desfășurarea procesului electoral va căpăta un aer de • maraton. Se pare că va li campania cea mai fierbinte șl violentă din ultimii 20 de ani, precum și ®a mai scumpă. Bătălia pentru desemnarea celui care va deține puțerea la Casa Albă în 1981 are loc te- tr-o perioadă în care opinia 'americanilor despre capacitatea și sarcinile guvernului S.U.A. este pe cale de a se modifica. Fixist» toate indiciilepopulația nu mai crede că Washingtonul poate soluționa toate problemele. Lu-
tu

mea consideră că lucrurile au devenit prea complexe".In sfîrșit, „US News and World Report" scrie că, „în primul rînd, ltepea începe să-și de.a seama că și S.U.A. au limite. Pțj plan intern, ele trebuie să constate existența probleme ca mediul jurător, șomajul și rea neîntreruptă a rilor. In ceea ce privește relațiile internaționale, se naște o nouă- conștiință a realității, mai ales eu privire Ia complexitatea funcționării mecanismului economic american în condițiile unei lumi periculoase, plină de interese contradictorii. Dependența continuă- de sursele de energie — chiar dacă petrolul va continua să curgă — va face să se înțeleagă faptul că bunăstarea Statelor Unite nu poate exista în afara confruntărilor economice internaționale".
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Cristina ; care neMoartea

' vizării și condensării a- moniaeului, ca armare a variațiilor termice ale apei oceanului intre straturile de la suprafață și cele de la adiheime. Uzina va furniza 50 kW energie electrică.
OCOLUL LUMII PE JOSTrei englezi temerari au întreprins încercarea de a face ocolul lumii pe jos, urmînd cel greu traseu posibil.drum care cele două Pămîntului, meridianu-

maiEiau ales un traversează poluri ale urmînd linia lui zero.După cum ziarele londoneze, trei globetrotterî au început traversarea Antarcticii- E» au fost a- dușl la țărmul celui de-al șaselea continent de nava Browring", un an, îi la țărmul larclidel-

relatează" cei
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Tot înainte! 9,259,00Șoimii patriei. 9,35 Film serial pentru copii: Dick 
Turpin, (ultimul episod). 10,00 Viața satului. 11,45 Bucuriile muzicii. 12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 Album duminical : Din sumar : 13,05 Umor și muzică. 14,00 Woody, ciocănitoa- 
rea buclucașă. Desene animate. MojnenUj&Hclo- ric. Un oraș al oraș. Teatru scurt. Caleidoscop muzical. 16,20 Sri Lanka. Documentar. 16,35 Șah. 16,45 Anul sportiv 1979 (partea V-a); 17,40 Dosarul nergiei. 17,55 Filmrial ; Paul Gouguin. (ultimul episod).. 18,40Micul ecran pentru cei mici. 19,00 Telejurnal. 19,15 In actualitate: pregătirea alegerilor de la 9 martie 1 19,25 Călătorie prin țara mea (VII). 19,50 Film artistic. O- 
mul de Pe stradă. Premieră pe țară. Producție ă. studiourilor americane. 21,50 Telejurnal.
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Resursele refolosi- în circuitul produc- 19,45 Cadran mon- 20,05 Documentar

(Agerpres)'

I. H. R. Eforie Nord
pune la dispoziția tuturor celor interesați pen
tru odihnă, cură și tratament reumatismal 
în sezonul rece, peste 2 500 locuri pe serie 
în stațiunea Eforie Hard.

Confortabilele hoteluri cu bază proprie 
de tratament și restaurante încălzite, vă aș
teaptă pentru perioade de 12 și 18 zile în 
intervalul ianuarie — martie 1980, la pre
țuri avantajoase de 65 lei/zi turist (masă, 
casă și tratament).

Tratamentul efectuat după metode mo
derne cuprinde 3 proceduri și este execu
tat de personal medical gu înaltă calificare.

La recomandarea medicului se mai 
efectuează tratamente cu Gerovital, Boicil 
și acupunctura.

Multiple posibilități de agrement, dis
tracție și excursii.

Stațiunea vă așteaptă !

16,00 Emisiune în limba magii iară. 18,50 1001 cie seri. 19,00 Telejurnal. 19,20 In actualitate : pregătirea alegerilor de ta 9 martie ! 19,30 Laordinea zilei în economie, bile tiv. dial.științific ;• Misterul petelor din soare. 20,55 Roman foileton : Gus
ta* cel de fler; Episodul 6. 21,45 Telejurnal.
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