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EDIȚIE J W B i L I A I? A
Febra concursului a cuprins toată suflarea Casei de 

cultură din Petroșani. In acest an, Festivalul si concursul 
„Cintecul adîncului" a ajuns la o cifră jubiliară. Sintcm 
la cea de-a douăzecea ediție. In sala de concert se lu
crează intens la montarea decorului care nc va oferi inul ie 
surprize luminoase. Ambianța concertelor de duminică ?i 
luni (cu începere de la orele 17 și 20) va fi deci potrivită. 
Sperăm că și publicul va răsplăti efortul concurențilar, 
incitaților, organizatorilor și sponsorilor.' Oricum, chiar 
înainte de a bate gongul inaugural apreciem contribuția 
sponsorilor care, înțelegînd că nu se poate face cultură 
fără bani, au pus la dispoziție mijloacele financiare pentru 
ca Festivalul-concurs „Cintecul adîncului" — la această 
a 20-a ediție, să fie o reușită.

Un amănunt de ultimă oră; concurenții lucrează, in 
acest moment la realizarea „negativelor" pentru piesele 
pe care le vor interpreta. Printre cei care au dat o mină 
de ajutor, punînd la dispoziția unora dintre concurcnți 
„negative" realizate profesional, se nu^pără și membrii 
societății muzicale „Acustic".

Așadar mîine și duminică, la Petroșani, gale ale cîn- 
tecului. Act de cultură autentică, pe care îl dorini urmat 
de altele. Și, cum se apropie Crăciunul, de ce nu și festi
valul colindătorilor care, deși tradițional, a intrat in ul
timii ani in anonimat.
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DREAPTA
Ați observat „băiatul" care se chinnie

LA „MILJOC
e România partenoastră, care a 

sînt plini do
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Cronologic, după, mîndra „corabie 
mlndrul „cîrmaci", urmează, după cum 
vedeți In desen, mlndrul „tren al demo
crației" șl mîndrul „frînar". In locomoti
va democrației se afla El. E puțin pătat, 
așa zice toată lumea, dar prima dată ni
meni nu l-a văzut bine, iar n doua oară 
am fost orbi de-a blneleal

Din decembrie ’B9, noi nm scos loco
motiva din depou, l-am procurat cărbuni 
pentru cazan șl tot mal vrem să plecăm, 
ca să avem unde ajunge. Unde? In Eu
ropa! El ne-a promis-o, dar pe un drum 
din „stingă". Ne poate duce pe acolo, 
pentru că el are resurse. Mai rău p de noi!

miljoc
; plină de oameni, oamenii 

speranțe, Iar speranțele sînt pline de de
șertăciune.
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Uitațl-vă la oamenii de acolo: o 
din el sînt fericiți — fericirea lor se ba
zează, in mare măsură, pe ignoranță. Eu, 
prin naștere, am fost programat de feri
cirea lor joc să-ml batl

Noul nostru coleg VAI.I LOCOWA (care se situează pe o clară po
ziție de centru) ne (și vă) propune o viziune originală asupra fragede* 
noastre DEMOCRAȚII.

Un fel de viziune a vizuinii...

tocmai de invidiat? El, săracul, c purtător 
de „cuvinte" din „stingă" pentru „dreap
ta". E remunerat numai pentru ca să în- 
gîne frumosul psalm electoral:
„împins de visele deșarte, 
Zadarnic In vagon tu sul,
Biet „țărănist", In lumea asta,
Rămli al nimănui!"

Iar tlnărul de pe peron e trist, pentru 
că vede cum trenul se urnește din nou 
spre „stingă", cu ceremonialul cunoțcufr...
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PENTRU WEEK-END-UL DUMNEAVOASTRĂ
CABANELE VĂII JIULUI Știința $1 religie

Astăzi, cabana „Brazi“ O critică a evoluționismuiui
l’entru locuitorii orașului Vulcan, amatori de turism montan 

c. i mai apropiată cabană este cabana „Brazi11, situată la margi. 
n.a orașului, in mijlocul unui peisaj feeric, atît iarna cit, mai 
ales, vara, Dc fapt cine nu cunoaște cabana „Brazi", locul de 
agrement și de intilnire a localnicilor, cu ocazia diverselor nedei 
sau an.versuri.

Cabana este in prezent administrată de Societatea Comercia
lă „Straja" SA Vulcan, aflindu-se in locație de gestiune. Locata
rul — doamna Ileana Gronschi — ne spune că această cabană 
este foarte frumoasă .și foarte bine dotată, de.și, la fel ca peste 
tot, există și posibilități de a fi mai bine. Insă, lipsa banilor 
constituie și aici un mic obstacol. Cabana Brazi are 5 camere, in 
bar și un restaurant. Barul, foarte bine aprovizionat precum și 
restaurantul sînt punctele „forte" ale cabanei. Zilnic, aici se pot 
servi minuturi, o gamă variată de băuturi .și bere. Dat fiind a- 
șezarea acestei cabane, aici este locul cel mai propice pentru „e- 
vadarca" din grijile cotidiene, prin organizarea unor mese fes
tive, onorifice, precum*-! nunți, botezuri, etc.

Situată pe drumul care duce către cabana „Pasul Vilcan", 
cabana „Brazi" este locul de popas pentru numeroși turiști ama
tori de schi și dc drumeții montane.

Dincolo de toate acestea este foarte adevărat că atît dotarei, 
cit mai ales activitatea cabanei trebuie extinsă. Spre binele tutu
ror. p- ntru că aceasta este, așa cum spuneam, cea mai apropiată 
cabană de oraș, lesne accesibilă amatorilor de turism montan și 
nu num ii Oricum, zilnic (cu excepția zilei de luni), cabana .Brazi" 
este gazda diinincavoast . Și în special în zilele de sîmbătă și 
domini i IX-i. wcey-end plăcut la cabina. Brazi!

Tibcriu VIN’ȚAN

MOTTO: 
va fi deloc*4.

In antd 1859 apărea în An
glia „Originea speciilor prin se
lecție naturală sau păstrarea ra
selor favorizate în lupta pentru 
existență11, iar în 1871 vedea lu
mina tiparului „Originea omu
lui și selecția sexuală11, ambele 
scrise de către Charles Darwin, 
cele două lucrări constituind ba
za a ceea ce se va numi darvi- 
nism sau evoluționism.

In sinteză, teoria evoluționistă 
susține că speciile actuale de 
plante și animale provin din 
transformarea treptată a altor 
specii care au trăit odinioară pe 
PAMINT, ca urmare a interac
țiunii dintre variabilitate, eneita- 
te, suprapopulație, lupta pentru 
existență .și selecția naturală.

„Secolul douăzecișiiinu va fi religios sau nu

(A. MALRAUX)

AURORA, noul avion invizibil
american

D-.spre AL ROBA -c spune că 
Cote un avan extraordinar, ceva 
ce lumea aeronautică mondială nu 
a mai cunoscut. Motoarele a- 
cestui aparat sint revoluționare. 
Urma lui pe cer scamâna cu o 
ață pe care, la intervale regula
te, sint înșirate mărgele. Viteza 
de zbor a Aurorei este dc 4 
Mach la 20 000 metri altitudine, 
ceea ce il face intangibil pentru 
orice alt avion de vinătoarc san

racheta sol aer din lume. In ju
rul noii vedete a US Air Forcc 
se păstrează o totală discreție. 
In genera), cind americanii vor 
să ascundă ceva, o fac. Avionul 
F-117 Stealth a zburat, de ase
menea, de-a lungul anilor, în 
cscadroane operaționale, fără ca 
vreo fotografic a acestuia să fie 
publicată. „Căminul11 Aurorei pa- 
re a fi baza aeriană Groom La
be din deșertul Ncvada.
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I)e miine, ora zero, în Romă-; 
nia se schimbă numerotația tc-; 
lefonică a sistemului național. ;

Serviciile speciale realizate J 
prin intermediul telefonului vor3 
putea fi contactate la următoa- ! 
rele numere: deranjamente — î 
921; informații —- 931; informa-! 
ții interurbane — 991; informa-! 
ții speciale — 951; robot pentru ! 
ora exactă — 958. Pentru apeluri j 
la orice număr se formează ci- ■ 
fra zero în față,

■
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Orice teorie cu pretenții de 
teorie științifică, trebuie să în
deplinească doua condiții absolut 
obligatorii, pentru a ii corectă 
și pentru a rezista timpului și 
criticii: să fie logică și să se 
bazeze pe argumentație științi
fică oricînd demonstrabilă. Teo
riile darviniste sau neodarvinis- 
te se bazează însă pe ipoteza im
posibil de demonstrat și pe date 
materiale, considerate ca edifi
catoare pentru corectitudinea 
teoriei.

Se afirmă în teoriile evoluțio
niste, că viața a apărut cu mi
lioane și milioane de ani in 
urmă, cînd în imensul ocean ce 
acoperea Pămintul, în condiții 
dc mediu mult deosebite de cele 
existente astăzi, a apărut „ce
lula primordială". Pentru a de
monstra corectitudinea acestei i- 
poteze, de-a lungul anilor, ur
mașii lui Darwin au încercat să 
creeze, în condițij de laborator, 
o atmosferă apropiată de «ea x 
care se presupune a fi fost în 
acele vremuri .și să producă for
me primare de viață. In cele din 
urmă, s-a reușit obținerea unui 
aminoacid (aminoacizii sînt In
dispensabili existenței vieții), 
ceea ce a fost considerat o do
vadă a corectitudinii ipotezei. 
Numai că pentru a apărea via
ța sînt necesari 36 aminoacizi 
iar aceștia trebuie să fie legați 
unul de celălalt într-o succesiu
ne precisă. Or, este greu de cre

zut ca s-au format toți amino- 
acizii simultan și că ei s-au unit 
in succesiunea necesara; in 
plus trebuia ca formarea ainino- 
acizilor sa se iaca in aceiași 100 
ai oceanului planetar, ceea ce 
iarăși este greu de crezut, că 
s-a putut mtimpla. Dar accep
tând că totul s-a putut petrece 
intr-un mod ideal și ca au iost 
îndeplinite toate condițiile apa
riției celulei, se pune întrebarea 
cum au aparut organitele celu
lei, fără de care aceasta nu pu
tea supraviețui și nu se putea 
înmulți, știut fiind faptul că nu
mai existența aminoacizilof nu 
putea determina apariția acesto
ra, ele avind o cu totul altă 
structură chimică decit amino
acizii (lipoprotcine, glicoprotei- 
ne etc.).

Acum, dacă admitem că a a- 
părut totuși celula, Se pun două 
întrebări :

L — Cum și de ce au apărut 
organismele pluricelulare?

2. — Cind și de ce s-au se
parat cele două regnuri — ani
mal .și vegetal ?

Să admitem că aceste ipoteze 
sînt imposibil de elucidat, dato
rită perioadei de timp extrem de 
mare care ne desparte de mo
mentul în care s-au produs și 
să vedem datele materiale pe ca
re se bazează evolutionismuL 

(Va urma)

Dr. Mircca Muntean VEȚEAN

Din lumea cinematografiei

IJallas — Priscilla Presley,

Umor ■ Umor ffl Umor

După cum o parte din dum
neavoastră știți deja, Jenna va 
ieși in curind din distribuția se
rialului „Dallas11. Un personaj a- 
great, în general, de Iubitorii 
filmului, o influență deosebită 

in acest sens avind-o fizicul său 
deosebit de atrăgător. Și dacă 
nc gîndim că are 40 de ani, 
doar 1,58 metri înălțime, o fiică, 
o nepoata și... un fiu mai mic 
decit nepoata, Purc-se că o „a- 
trage11 temperamentul latin. In 
film, italianul N’aldo, in viață 
producătorul brazilian Marco

Garibaldi, împreună cu care arc 
băiețelul,

Pc EK’is Presley l-a cunoscut 
in 1959, la 14 ani. Șapte ani mai 
tirziu se căsătoreau. In 1973 di
vorțează. După moartea soțului, 
survenită în același an, I’riscilla 
își descoperă vocația dc om 
dc afaceri. Inițiază o întreagă 
industrie în jurul mitului rege
lui rock-ultti — „Elvis Entcrprl- 
se Inc.11 — care li aduce un ve
nit anual net de 350 QOQ dolari. 
Plus drepturile de autor asupra 
cărții despre viața ei cu Elvis.

alias Jenna
■ 

Plus beneficiile de pc urma al- 3 
tor roluri cinematografice.

Priscilla reprezintă prototipul 3 
americanului de succes : toate 3 
eforturile, toată munca și pasiu- 3 
nea se subordonează unei singure 5 
nmbiții: aceea dc a reuși! B de-j 
ja foarte bogată. Gu toate accs-81 
tea, tși continuă activitatea în a- 5 
cclași ritm, despre tare spune 8 
că este ritmul vieții sale. Nu pu- 5 
tem dccfl să o credem și — ■ 
de ce nu — să o apreciem. Me- 8 
ritul

Postulatul lui Galenus i
Gei maî bun medio este natu

ra. Vindecă trei sferturi din 
bolnavi și nu-și bîrfește colegii.

Gitat din ziarul „Adevărul1* nr. 
5567 din 1905:

„Ea „Colegiul țărănesc" au 
fost aleși pentru cameră domnii 
Barbu Gatargiu, Paxymade, Vă- 
cărcscu... Vajnici țărani. Acum 
toți țăranii urlă de bucurie șl tri-

mit telegrame de felicitare Î11 
franțuzește. Badea Cioacă și 
Lache Turtă scandează de două 
zile: „Vive Ies elus des paysansl14

Decorare.
Henrio ai iV-lea, regele Fran

ței, decorează un nobil. Potri
vit uzanțelor, cel decorat spunei 

—• Doamne, nu sînt vrednic!
— Știu, răspunde regele, da» 

m-a rugat un nepot,

Pe stadioane

Cenaclul „BOEMA11:

Este născut în anul 1959, în ju
dețul Iași, căsătorit, are o fetiță. 
Lucrează ca electrician la E.M. 
l’etrila. In prezent este și student

Astăzi, Ionel Zmău
la Facultatea de filologie a Us 
Diversității București, la cursuri-, 
le Jiură frecvență.

AZI
RUGBY, A I
MINERUL LUl’ENI — CIR CON'.STAN'J A. 

După dușul rece de la Timișoara, simpatica e- 
chipă Minerul Ltipeni, trebui0 să-și adauge 
Astăzi trei puncte in clasament, in jocul cu ca
pricioasa echipa constănțcană. Gazdele vor forța 
victoria, mui ales pe înaintare, acolo unde Pa
vai sau David pot decide apioape totul. Din 
spate Patriciii, Văduva, Pândele vor căuta șj 
<1 buturile, „arînd" terenul cu imaginațin, ta
lantul și mai ales cu respectarea sarcinilor de 
joc. Succes, băieți I

FOTBAL: .IU 1 I’ETHOȘAXl — TRACTORUL 
BRAȘOV. Duelul fizic și mai ales cel pe „calea" 
un k-lor \or mobiliza gazdele pentru celo două 
puncte care I va menține pe soclul liderului. 
Oaspeții, < 1 im minus unu la adevăr, vor căuta 
bn 1 pentru > surpriză de proporții. Dar Mi
litari), Ghițnn, sau lluza știu că o dată „Jiul" 
tulburat, cu greu se mal poate limpezi. Miercuri, 
in Clipi României, JFaber Hațeg —- Jiul Petro
șani 1—3 (0—1).

POPICE MINERI I VULCAN — AURUL BA
IA MARE Două e<h!pc neînvinse voi păși pe

arena campionilor unde, lntr-un fel, se va da-; 
cide din nou titlul, cel puțin cel de toamnă. ■ 
Succesul minerilor este așteptat de Întreaga! 
suflare sportivă a orașului și cl va fi primit ! 
ca pe un titlu național. ;

M1INE
FOTBAL, divizia B. AS l’AROȘENI — MI- ■ 

NERUb URIGANI. Încă un derby al Vălj Jiului." 
După acel l—1 din etapa trecută obținut, dc ■ 
Gogu Tonca șl acel 1—0 al oaspeților, trialul ■ 
se ridică la o cotă de Interes, mult peste aș- • 
teptărl. Și dacă e posibil oricare rezultat, w • 
posibilă șl victoria echipei gazdă.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
MINERUL ANINOASA — FAV1OR ORA-ȘT1E. - 

Echipa luj Dobrcscu are prima șansă în fața ! 
ultimei clasate. După meciul cu peripeții la ! 
CEcrteJ, spectatorii pot să vadă din nou la luoru “ 
pe Grlstea, Itlteso, Fătu sau Chlrcă.

MINERUL BARBATENI — PARlNGUL EO-5 
NEA. Un duel aprig, un rezultat Imprevizibil 5 
Oaspeții par a avea totuși ceva de cîșligat, dar ; 
în urma întîlnirii Constructorul Hunedoara —; 
Minerul Vulcan ;

DESPRE TRISTEȚE
sau vers dictat do LV. 
intr-o noapte cu focuri bengal 
după cc-am citit „Operele 

imperfecte" I 
„trlscțea mea înrourează torli" 
apoi am mers în camera de 

captivitate 
a vulturului 
nu yoia sa no mărturisească 

tristețea 
și se privea in oglindă:

irisul Iul so dilatase enorm 
acoperindu-i aripile 

șl noi nu știam 
și era trist 
și eram triști

_  * __

ay! inocent miracol — 
clcp* idi.i... 

arde întruna o torță 
amînînd iluzia dimineții 
ca pc o desprindere din faina

ayl înspre netristețe ochftiJ 
iși inventează clandestine 

lăuntruri.., 
Și iată-mă la tine — 4
bufonul unei prea amînate 

treceri

în voluptoase fantezii 
frumos mai știu să vorbească 

miinile talc 
adăugind 
mereu adăugind clipe dc răgaz 
gîndurilor co se încheagă îq noi

și iată-nd triști 
in dimineața ce a risipit vraja 

din noi 
eu — bufonul tristeții
iu — încă învațind alfai .(<• noi

ayl fragil miracol — ci. psi<h i' 
și ce frumos știau -a 

vorbească nijimn taie...
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Urgențele... asistenței de urgență
Educarea instruirea)<

f

*

*

*

selecția personalului

* FUNDAȚIA ț

Dinamismul și complexitatea vieții social- 
economice în etapa actuală, îndeosebi în com
ponența sa prioritară — procesul producției ma
teriale — frecvența ridicată a accidentelor in
clusiv a celor colective, ridică cu necesitate in 
fața organismelor sanitare și a forurilor admi
nistrative ale unităților productive cerința unor 
strategii clare și a unor acțiuni practice efi
ciente pentru salvarea și protecția omului în 
situații limită, de mare dificultate. Acest dezi
derat incumbă un sistem coerent de asistență 
de urgență, sistem care să asigure coroborarea 
la toate nivelele a tuturor forțelor — a bazei 
reriale și a competențelor — celor două en- 

„ți distincte — medicina și ingineria —• dar 
direct interesate in fața țelului comun: salva
rea omului.

Organizarea pentru a doua oară aici, în Va
lea Jiului — perimetru social-economic dinamic 
cu un specific aparte unde exploatarea subte-

rană a cărbunelui ridică probleme permanente 
in fața asistenței medicale de urgență, a pro
tecției muncii — a consfătuirii MEDICINA 
ȘI INGINERIA IN PROTECȚIA OMULUI 
prezintă un act salutar. Beneficiarii 
ilor, ai programelor concrete și ai 
practice ce vor urma dezbaterilor

re- 
concluzi- 

acțiunilor 
în vederea 

îmbunătățirii asistenței de urgență, a protecției 
muncii și a mediului sînt oamenii acestor lo
curi, oamenii care cu eforturile și riscurile zil
nice asigură căldura și lumina semenilor. Ini
țiatorii acestei consfătuiri, în primul rînd Fun
dația IMPRO, sprijinul organizatoric și spon
sorizarea din partea RĂII, a unităților miniere 
Petroșani, Dilja și a celorlalte din vestul bazi
nului, colaborarea ICSPM București, a Salva- 
min și UT Petroșani, a forurilor medicale, l-au 
asigurat reușita. Reușită ce a constat, în primul 
rind, în substanța și concluziile dezbaterilor 
a căror sinteză o redăm în continuare.

L a
Securitatea muncii

vremuri noi.
orientări noi

muncii, 
a fost s 1 •

Tema principala prevăzută în 
programa consfătuirii, care a 
prilejuit participarea la un rod
nic schimb de idei a numeroși 
invitați din rîndul personalități
lor de prestigiu, a fost, firesc, 
„Problematica actuală in sistemul 
urgențelor medicale, 
prespitalicească la locul 
lentului — domiciliu, loc 
r
sportul accidentatului la unitatea 
medicală specializată". Prima 
ntervenție în cadrul temei, a 
Jr R. ARAFAT, a înfafișat va-

Asistența 
acei- 

de 
.că, salvare montană — tran-

rei de urgență, prezentată, pe 
baza datelor statistice, dc dl. 
dr. N. ALDICA, precum și la 
activitatea dc salvare montană, 
expusă din partea echipei salva- 
mont dc dl. Ionel Morar.

Vorbind dc răspunderile pe ca
re le incumbă latura etică a 

acțiunilor de salvare, fie dintr-un 
abataj subteran, fie dintr-un pe
rete al zonei montane, 

dl. dr. RADU DOP a opinat pen
tru dezvoltarea în sensul unei 
schimbări calitative, ca un sistem 
medical coerent, a asistentei de

In situații limită

Cn om instruit face cil
lorosul sistem al asistenței de ur- 
Jt-nță experimentat la Tg. Mu
reș, sistem preluat și de alte 
•entre, precum și importanța ca
lității actului medical prc>pita- 
'icesc în salvarea victimelor ac
cidentelor. S-a subliniat im
portanța organizării temeinice a 
•chipclor de salvare, colaborarea 
îcestora, în cazul accidentelor, 
nai ales colective, cu factorii 
ociali — pompierii, jandarmeria 
•tc., necesitatea dotării mini- 
ne a autosalvârilor și instruirii 
■chipajelor pentru a fi capabile 
ă asigure o intervenție califica- 
â la locul accidentului, 
n intervenția sa, dl. dr. D. A- 
EXIANU do la Spitalul 

,Gheorgho Marinescu" a 
orbit despre perspectivele do 
arii serviciilor de urgență cu 
paratură românească. Dar, indi- 
rent de dotare, a opinat vor- 
itorul, în asistența dc urgență 
u este loc pentru improvizație, 
i-' v: admite nici o greșeală, se 

acționat rapid, dar califi- 
itl In cadrul temei s-au făcut 
■feriri la experiența Spitalului 
in Laponi, la activitatea came-

urgență. Un 
presupune o 
strinsă intre 
factorii sociali 
poliție, presă ctc., implicarea a- 
ccstora în acțiunile dc salvare. 
Condiția acestei implicări este 
competența, educația sanitară a 
factorilor sociali, a celor aflați 
la locul unui accident. Este vorba 
dc un lanț întreg dc verigi ale 
asistenței dc urgență, vitale pen
tru bolnav — in care cel mai 
important lucru este să știi CUM 
să acționezi!

In cuvîntul său, dl. dr. I. CION- 
U'OȘ, directorul Spitalului Lu- 
peni, președintele IMPRO, s-a 
referit la starea precară în ceea 
ce privește dotarea cu echipament 
medical a rețelei asistenței de 
Urgență din Valea Jiului, inclu
siv a autosanitarelor. Lipsește $1 
elicopterul — vital pentru zona 
Văii Jiului. Hau c că nici dota
rea — puțină, de care dispunem 
— nu este folosit corespunzător. 
Se impune, deci, un sistem uni- 
tar și eficient de pregătire șl 
instruire medicală, precum șl un 
sistem coerent dc conlucrare în-

asemenea sistem 
interdependența 

factorii medicali și 
— administrație,

tre unitățile spitalicești și cele 
miniere, pentru care IMPRO își 
propune să acționeze pioritar. A- 
devărnl este, sublinia, dl. dr. M 
CHIOREANU, președintele 
cietiîții 
cina de 
în ceea 
urgență 
de ani .
Desigur, e importantă dotarea, 
dar și mai important este să ne 
descurcăm cu forțele proprii, cu 
ceea ce avem, punînd accentul 
pe instruirea oamenilor.

In asistența de urgență, mai 
ales în mină, un om avizat face 
cit doi, arată, în concluziile 
consfătuirii, dl. dr. TEODOR 

STANCESCU, director în Minis
terul Sănătății. Dc aici apelul 
către toți factorii pentru instrui
rea oamenilor. In minerit, pri
mii chemați la locul accidentu
lui sînt salvatorii. Pregătirea 
formarea lor ca paramedici se im
pune cu necesitate. Dar, salvarea 
unui accidentat depinde și dc 
cci aflați la locul dc muncă, dc 
educația lor sanitară. Deci tre
buie acționat, printr-o metodolo
gie eficientă pentru 
întregului personal 
pentru specializarea 
de medicină generală 
na dc urgență. Să nu 
salvarea începe 
(lentului, dar se 
șirea bolnavului 
cu însănătoșirea

So- 
naționale pentru medi- 
urgență și catastrofe, că 
ce privește asistența de 
sîntem în urmă cu 20 
față de țările avansate, 

dotarea

instruirea 
productiv, 
medicilor 

in medici- 
se uite că

la locul acci- 
termină la ie- 

din spital, deci, 
lui.

Depoluarea Jiului
a protecția omului înseamnă 
protecția mediului nu este o 

uitate. Fiind unui din obiecți
ile prioritare ale IMPRO, 
ist fireso ca in | 
insfătuirii să figureze 
e ecologic. Ea s-a 
Masuri dr protecție a 
hlrliul ți obiectivele

a 
programul 
îi o temă 

Intitulat 
i mediului, 

privind

depoluarea apelor Jiului" i a 
fost susținut de un colectiv co
ordonat de conf. dr. ing. R. Sâr
bo, <l<: la U.T. Petroșani. Comu
nicarea a reprezentat o cerceta
re întreprinsa in cadrul IMPRO, 
pe tema surselor de poluare ale 
apelor Jiului.

Temă distinctă in cadrul consfătuirii, „Securitatea 
specific minier, în etapa actuală a economiei de piață" 
ținută dc dl. dr. ing. Alexandru Darabonț, directorul 1CSPM Bu
curești, iar în a doua parte, cu referiri directe la problematica 
specifică cercetării științifice în domeniul securității miniere, de 
dl. dr. ing. M. Zaporojan, directorul general al INSEMEX Petro, 
șani.

Subliniind tendințele specifice ale securități muncii in pe
rioada tranziției spre economia de piață, comunicarea d-lui dr. 
ing. Al. Darabonț s-a ocupat pe larg de orientările activității de 
cercetare în domeniul securității muncii, de restructurarea siste
mului de reglementări in domeniul protecției muncii, de formarea 
și perfecționarea personalului în acest domeniu.

Securitatea muncii se situează 
muncă (ergologie). Obiectul său de 
constituie prevenirea accidentelor 
profesionale.

Necesitatea pregătirii generale

în sistemul științelor despre 
studiu și finalitatea practică ii 
de muncă și a îmbolnăvirilor

în domeniul protecției muncii, 
a viitoarei populații active, rezultă din raportul dintre factorii 
dc natură umană .și factorii de natură tehnică în producerea ac
cidentelor dc muncă. Studiile statistice efectuate atît în țară cit 
și în străinătate arată ponderea marc a cauzelor de natură uma
nă în raport cu cele tehnice. Astfel, statistica accidentelor 
muncă produse în țară în anul 1990 indica faptul că 70,11 la 
din accidente au avut cauze de natură umană.

Unii cercetători din vest merg pînă acolo îneît afirmă 
din punct de vedere tehnic, toate problemele de securitate 
muncă imaginabile sînt rezolvate prin conceperea și proiectarea 
tehnologiilor (protecție intrinsecă și integrată), iar accidentele 
care se mai produc totuși se datorează exclusiv acțiunilor pericu
loase ale omului (erorii umane). Rezultă de aici imperativul a. 
meliorării comportamentului uman generator de erori, prin edu
cație, instruire, selecție, sensibilizare informarc-documcntare, ca 
singure modalități de diminuare a acestor acțiuni.

Problema raportului între factorul uman și cel tehnic în 
producerea accidentelor dc muncă se poate sintetiza astfel: totalita
tea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesionala 
care apar jn sistemul dc muncă cu cele 4 clemente ale sale (exe
cutant — sarcina dc muncă — mijloace dc producție — mediu 
de muncii), pot fi grupați în două categorii: acțiuni periculoase 
(factori de natură umana); condiții de muncă periculoase (factori 
de natură tehnică).

Factorii dc risc dc naturii umanii, acțiunile periculoase te
rori umane) constituie rezultatul unui comportament riscant pe 
fondul lipsei de aptitudini, cunoștințe și atitudine necorcspunză- 
toare față de pericole. Ele reprezintă fenomene aleatorii care nu 
pot fi evaluate dccît probabilistic. Singurele modalități de evitare 
a lor, într-o oarecare măsură, țin de resorturile educației (instrui, 
re, selecție, Informare, propagandă ctc).

Sistemul de pregătire în țară se axează pe două direcții pr n- 
clpalc: pregătirea generală (a viitoarei populații active); pregăti
rea de specialitate (a viitorilor specialiști ai domeniului). Pregă
tirea generală se va realiza în învățămîntul mediu și superi.i» 
tehnic și, ulterior, la nivelul agcn'ilor economiei prin instru i 
Jul de protecția muncii.

le 
sută

Cd, 
în

Cunoaștere, îndemînare, responsabilitate
In cadrul schimbului de opinii gi nerale. 

feritoarc atil la asistența de urgență, cîl și
re

.................. .... la 
protecția muncii în minerit, ca și a doua zi, su 
ocazia vizitelor la unitățile miniere, s-au făcui 
referirj și Ia alte neajunsuri șl cerințe privind 
starea dotării .și deficiențele organizatorice ale 
asistenței de urgență, salvarea minieră ele. Doi 
medici tineri din Lupcni, d-nii Temșa șl Resî- 
ga, s-au referit la dotarea nccorespunzătoare, 
neglijarea chiar, a dispensarelor medicale din 
incinta minelor, care reprezintă prima verigă 
în lanțul asistenței de urgență. In subteran, 
Lipsesc targilc articulate, alte mijloace slrlct 
hecesarc pentru intervenții în caz de accidente 
Toți vorbitorii, îndeosebi dl. ing. Ilarle Bora, 
directorul Salvamin, și dl. Ing. Marian Găman, 
dc la INSEMEX, nu pledat pentru elaborarea 
dc programe complexe șl Inițierea da acțiuni 
ferme pentru instruirea medicală U întregului 
personal minier inclusiv pentru îmbunătățirea 
instruirii., instructorilor, a salvatorilor și ■

cadrelor tehnice, pentru formarea acestora ca 
paramedici. S-a propus ca instructorii, cad.clc 
medicale să fie specializați Ia clinica de la Tg. 
Mureș. Trebuie schimbat, îmbunătățit întregul 
sistem de instruire, iar In această acțiune tre
buie să se implice ferm, toți factorii — atît u- 
nitațile sanitare, cit și minele, chiar și sindica
tele.

In consfătuire s-a vorbit mult, despre multe 
cerințe și neajunsuri, a fost de părere dl. Petro 
Braiț, prim vicepreședintele Ligii sindicatelor 
miniere. Mal presus de toate, avem nevoie dc o 
legislație adecvată, care să permită conduceți 
lor administrative să asigure dotările strict ne
cesari) pentru îmbunătățirea condițiilor social». 
Inclusiv a asistenței de urgență.

Paginii realizai» de loan DUBEK (
V
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SCORPION

Vine „căldură mare", din stin
gă...

SĂGETĂTOR
A '. zj rezolvați cinci probleme 

majore.
CAPRICORN

Tentația aventurii c irezistibila.
VĂRSĂTOR

Mulțumirea ele sine se justifi
că.

PEȘTI
Ecommia de cuvinte arg ef?ct

maxim.
BERBEC

Aruncați m.-nu a 1 O va prin-
de ' i...

TAUR
Pc: everați! Veți avea cîștig

de cauza
GEMENI

MATRIMONIALA
T1NAR, 37 ani, caut femeie serioasă, șatenă, bună gospodină 

și creștină (momîrlancă), 30—37 ani, pentru căsătorie. Adresați 
dl. Pop Simion, Post-restant, Tîrgu Jiu. (5638)

ANIVERSARI
„LA MULȚI ANI !“ și multă fericire, dragă Cristi Amălinei. 

Din partea cele, dragi.
COLECTIVUL SG „Ally și Mary" SRL Uricani urează cole

gei Doini'a. multă fericire și „Casă de piatră". Maricica Dobrean. 
(5673)

VINZARI
V1ND urgmt garsonieră, Unirii, 1/1. zilnic, orele 8—10. (5675)
VlND Skoda. Uricani,, str. Aleea Brazilor, bl. 82, sc. 1, ap. 6, 

et. 2. (5678)
VlND microbuz, marca Peugeot. an fabricație 1989, 9 locuri. 

Preț informativ: 17 000 mărci. Relații: telefon 542120. (5681)
SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră Petroșani, 1 Iunie, bl. 1, sc. 2. ap. 1 (lingă 
cinematograful „Unirea"), cu apartament 2 camere. (5677)

SCHIMB garsonieră confort I, Petroșani, Aeroport, str. Avia
torilor, bl. 25 A/14 cu apartament 2—3 camere. Ofer recompensă. 
(5633)

PIERDERI
PIERDUT, legitimație de serviciu pe numele Varvarichi Neln, 

eliberată de EM Vulcan. O declar nulă. (5676)
DECESE

COLEGII de la Administrația financiară Petroșani sint 
alături de d-na Turneanu Florica în greaua pierdere pricinuită de 
decesul prematur al soțului

TURNEANU CONSTANTIN (46 ani) (5689)

FAMILIILE Kis anunță cu durere stingerea din viață a dra
gului lor tată și bunic

GYORFFY GYULA
Inmormînlarea, azi, ora 11 de la Biserica Evanghelică. (5687)

COMEMORĂRI — — -

COLECTIVUL de dispeceri șl al stației telegrizumetrice EM 
Vulcan anunță că s-a scurs un an de la dispariția celei care a 
fost

MARIA BALȚATESCU ,
Nu o vom uita niciodată I (5680)

FAMILIILE Oprea, Covrig și Bălțătescu aduc un pios omagiu, 
la împlinirea unui an de la pierderea celei care a fost 

BALȚATESCU MARIA
Dumnezeu s-o odihnească I (5685)

PE DATA de 13 noiembrie s-au împlinit 7 ani de cînd 
VETUȚA OKROGL1CI 

ne-a părăsit.
Cine a iubit-o n-a uitat-o. (5679)

A' tâzi nimeni nu vă crede...
RA(j

^Eerv )tă
*ma unei vizrt

in □ r-

LEU
Lovitură de pedeapsa 

reul mic".
în

FECIOARA
T le dv .J -.iri" duc 

condict int itr.
BALANȚA

la un

CS> -1 nați, cu su.-res, 
de ■ - :?e fti-Mbil.

un joc

COLEGII și diriginta clasei a IX-a B, Liceul de Informatică 
Petroșani aduc un ultim omagiu celui ce a fost prietenul și e. 
levul lor

CEAURANU RÂUL-CRISTIAN (15 ani)
Vei rămine veșnic in inimile noastre? (5681)

FAMILIA Manolescu anunță cu durere încetarea prematură 
din viață a iubitului lor nepot

CEAURANU RAUL-CRISTIAN
Nu-I vom uita niciodată. (5682)

COLEGII de generală nprcuiiă cu <l-na dirigintă, aduc ulti
mul omagiu dragului lor coleg

RÂUL CEAURANU
și sini alături de îndurerata lui m-imă.

Nu te vom uita, Râul drag. (5686)

SE ÎMPLINESC 7 enl de 

dureroase lacrimi de la des

părțirea pentru totdeauna de 

cea care a fost minunata 

noastră fiică Ș> soră

BABAN *

AURELIA-GABRIELA

Eternă și luminoasă amin
tire. Părinții și fratele. (5665)

IA NI, 16 NOIEMBRIE
li, tuaiiiați.
14.10 Ca', rudarul zilei.
] : ■./or dnet U-jI.v.

Avanpremiera ..pluminii.
Io,40 C piii noștri — viitori mu

ri Urni.
1 ‘; S, Naii'ra!
Iu,. t ’onf.i’ n e.
1;,.. 'ujaiitAi.
17,03 1 ni.siunea in limba ma- 

f iiiară.
J8.35 1 ro Patria.
19.30 D:.-' ne animate.
20,00 Actualități.
20,35 Tezaur. -
20,55 Studioul economic.
21.10 Teatru TV.

VASSA JELEZ-NOVA
23,25 Repriza a treia.
23.15 Actualități.

MARI 1. 17 NOIEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Tclematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10,20 V. orldnct U.SIA.
12.10 Ora de muzică.
13.00 Oameni de lingă noi.
13.30 Muzica pentru părinți. 
14,00 Actualități.
11.15 Muzica pentru toți.
11.45 Avanpremieră TV.
15.30 Teleșcoală. Curs de limba 

franceză. Curs de limba 
rusă.

16,00 Conviețuiri — magazin.
17,00 Actualități.
17.03 Repere transilvane.
17.35 Interpreți ai cintecului 

popular.
18, ' i Salut prietenii
19,0j Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 f ilm artistic.

DRUMEȚ IN CALEA LU
PILOR. (Casa de Filme 
Cinci, 1990).

22,40 Cultura în lume.
23.10 Actualități.
23.25 Meridiane’e dansului'.

MIERCURI, 18 NOIEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Tclematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film serial.

MARC ȘI SOPII1E. Foiso- 
dul 18.

11.20 La Sept.
12.10 Ora de muzică.

Programul ÎV săptămmal
13,00 Mondo-femina.
13.30 Recviem.
14,00 Actualități.
14,15 Magazin agricol.

.14,45 Avanpremieră.
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Corul Filarmonicii.
16,20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 Televiziunea vă ascultă I
18.30 Rock Live.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial.

MAMA LUCIA. Ultimul e- 
pisod.

21.45 Universul cunoașterii.
22.30 Pro musica.
22.55 Restituiri.
23.35 Actualități.
23.50 Microrecital Frederlc Fran- 

cois.
JOI, 19 NOIEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Tclematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Worldnet USIA.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
41,15 Avanpremiera TV.
14.20 Tradiții.
14,50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Agenda muzicală.

16.30 Forum.
1 oO Actualități.
.. ,05 Repere moldave.
17.35 Tele-discul muzicii popu

lare.
18,00 Simpozion.
18.45 Trofeul „Carpați" la hand

bal masculin: România — 
Polonia (repriza a II-a).

19.15 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial.

DALLAS. Episodul 181.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Dosarele istoriei.
22.30 Microrecital. Grupul „An

tract".
22.45 Reporter '92.
23.15 Actualități.
23.30 Stadion.

VINERI. 20 NOIEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Tclematinal.

10,00 Actualități.
10,10 Calendarul zilei.
10,20 Film artistic.

GOANA DUPĂ AUR.

(SUA, 1925).
11.50 Super Channel.
12.50 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora de muzică.
14.00 Actualități.
1 1,15 Avanpremiera TV.
14,20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Centenar Paul Abraham.
15,25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16,30 Muzica pentru toți.
16,45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.

17,00 Emisiunea in limba ger
mana.

18,00 Documentar științific.
18,30 Divertisment muzical-core- 

g rafie.
18.45 Trofeul „Carpați" la hand

bal masculin: România — 
Rusia (repriza a II-a).

19,15 Viața parlamentară.
19.45 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial.

DESTINUL FAMILIEI HO- 
WARD. Episodul 48.

21.45 A venit toamna!
22,20 Gong!
22,50 Top 10.
23.25 Actualități.
23,40 lntîlnirea de la miezul nou

ții.

SIMBATA, 21 NOIEMBRIE

9,00 Bună dimineața!
9,50 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
10,10 Tip-top, mini-top.
11,05 Clipă și eternitate.
11,55 Itinerare spirituale.
12.25 Ora de muzică.

13.25 7x7.
13.55 Fotbal: CSM Reșița — Di- 

namo.
15.50 Actualități.
16,00 Desene animate.
16.25 Al doilea război mondial.
16.55 Studioul șlagărelor.
17.15 Magazin cinematografic.
18.15 Mapamond.
18.45 Trofeul -„Carpați" la hand

bal masculin: România 
Danemarca (repriza a II-a).

19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20,35 Film serial. TWIN PEAKS. 

Episodul 27.
21.30 Sâptămîna sportivă.
21.50 Gala varietăților (I). ,
22.50 Actualități.
23,05 Film artistic. PRIN BINO

CLU. (SUA, 1983).
0,40 Video-discoteca.

DUMINICA, 22 NOIEMBRIE
8.30 Bună dimineața!
9.30 Ping, pong.

10.20 Film artistic în serial pen
tru copii. ALBUL BIM — 
URECHE NEAGRA. Ep. 7.

10.50 Avanpremiera TV.
11,00 Actualități.
11.15 Finala trofeului „Carpați- 

la handbal masculin (repri
za a II-a).

11.45 Lumină din lumină.
12.45 Viața satului.
14.15 In grai dulce româneso. 

Cîntece populare.
14.45 Actualități.
14.55 Atlas.
15.15 Video-magazin.
18,00 Pompierii vă informează!
18.10 Michael Jackson In Româ

nia (I).
18,40 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial. DALLAS. 

Episodul 182.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. PORTAR ' 

NUL. (SUA. 1988).
22.10 Miss „Adolescența".
23.20 Duminica sportivă.
23.45 Actualități.
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