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Crește plusul de cărbune

dedo-minerii de la Pe- reușit să extragă peste prevederi, bun prilej de a e- în acest context la acest succes au adu- sectoarele II cu 408 to- plus față de plan și cu peste 200 tone. Din- brigăzi s-au evidențiat
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Demaraj convingător 
în noua lunăDin prima zi a lunii februarie, trila au cărbune Este un videnția mobilizator realizările colectivului sectorului I al minei, care, în cea dintîi zi a lunii a produs cu 84 tone peste plan. La baza acestui rezultat pozitiv stau bu-

Pe șantierele de construcții de locuințe

Animarea rezolvării problemelor

In contextul unui spor substanțial al volumului de investiții social-culturalc ce se vor realiza în Valea Jiului în 1978 față de anul precedent — ne referim la obiective a căror execuție cade în sarcina șantierelor T.C.H. — neglijarea unor cît de mărunte aspecte teh- nico-organizatorice, deasigurare materială pot a- vea efecte profunde asupra ritmului execuției și, . deci, asupra posibilităților de realizare a sarcinilor. Așa cum vom prezenta în continuare faptele, asemenea neglijențe s-au făcut resimțite încă din prima lună, din primele zile ale anuluj la punctele de lucru ale șantierelor, produ- cînd constructorilor, alături de timpul deosebit de nefavorabil, numeroase

Se ridică un nou bloc, de locuințe pe șantierul de construcții din Lupeni.
r ACTE PLINE DE O-
• MENIE. De la Stația de recoltare și conservare a sîngelui din Petroșani am aflat că în anul trecut sau recoltat 1800 litri de sînge din care 1 443 de la donatori onorifici. In scurta perioadă ce a trecut din acest an s-au re- eoltat 108 litr; din care
I 82 litri tot de la donatori 
I onorifici. Demn de re- 
l marcat este faptul că a

na pregătire a liniei front active, elanul și rința brigăzilor de mineri de a extrage cărbune peste sarcini. O mobilizare exemplară dovedesc în acest scop brigăzile conduse de Constantin Alexe (30 tone extrase suplimentar), Va- sile Avarvarei și Gheorghe Borșoș (cu cîte 25 tone) și Ștefan Purice (+20 tone).

neajunsuri, cu repercusiuni nedorite asupra . ritmului lucrărilor. Aspectele la care ne vom referi, aparțin ca răspundere și competentă Grupului de șantiere din Petroșani, conducerii și compartimentelor sale funcționale, referindu-se și la relațiile acestuia cu beneficiarii și proiectanții, cons- tînd. deseori, din probleme apărute cu luni în urmă, dar care, prin tergiversarea rezolvării lor manifestă și acum.
Șantierul Uricani.cartierul Bucura al orașului sînt prevăzute a se realiza în acest an tamente, atacate tuală. La blocul apartamente, se structura deAm stat de vorbă cu loan

seIn100 apar- la ora ac-16, cu 30 execută rezistență.
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tunci cînd viața unui tovarăș de muncă este în pericol, la un simplu a- pel, de la colectivele mi
nelor - Livezeni, Dîlja, I.U.M.P, și altele se prezintă spre a dona sîngele salvator zeci de voluntari. (C.D.)

SEARA LITERARA. La preparația din Lupen, a avut loc o seară literară omagială cu ocazia împlinirii a 120 de ani de nașterea marelui poet mân Mihai Eminescu. acest prilej un grup
la ro- Cu de

După cum se știe colectivul minei: Uricani a încheiat prima lună a anului în curs cu un plus de 2 395 tone de cărbune. Demarajul din februarie este la înălțimea prestigiului de care se bucură în Vale acest harnic colectiv. Chiar din prima zi a lui februarie au fost extrase 258 tone peste prevederile de plan.

Călina, șeful echipei de montaj a cofrajelor metalice. ,,Ne-am organizat activitatea astfel încît într-o zi se montează ' cofrajele, iar în următoarele se toarnă betonul. Ritmul e bun ținînd seama de condițiile atmosferice sau de cele tehnice de care dispunem, dar e mult prea lent față de exigența graficelor. Una din cauzele acestei încetineli este că, deși panourile metalice . au posibilitatea să funcționeze cu instalații de încălzire, ceea ce ar permite scurtarea substanțială a ciclului montaj-turnare, ne lipsesc rețelele termice la care să le racordăm.
A. HOFFMAN

(Continuare în pag. a 3-a) 

tineri au recitat poezii din lirica eminesciană, apoi 
au participat la discuții despre viața și opera poetului. (V.S.)

ZIUA BRIGADIERU
LUI. Astăzi, Incepînd de la ora 10, în sala Casei de cultură din Petroșani, întreprinderea minieră Livezeni organizează „Ziua brigadierului". După dezbaterile cu caracter profesional are loc un program cultural la care participă formația de muzică ușoară „Compact". 

In a doua Zi a lunii producția suplimentară s-a ridicat la 576 tone. Contribuția cea mai substanțialăs-oneIII tre cele conduse de Constantin Sorescu și Laurențiu Ke- lemen de la sectorul II și Traian Pop, Ștefan Baciu și Gheorghe Scorpie de la III. (II>e COANDRAȘ, co
respondent).Președintele Republicii Arabe Egipt va face o vizită în tara noastrăLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu; președintele Republicii Socialiste România, Mohamed Anwar El Sadat, președintele Republicii Arabe Egipt, va efectua o vizită de prietenie în Republica Socialistă România în zilele de 11 și 12 februarie 1978.
Ancheta noastră

Salubrizarea orașului 
îndatorire civică a tuturor— Veniți să vedeți cum E.G.C.-ul, salubritatea, nu respectă zilele dej ridicare a reziduurilor — ne-au rugat cetățeni ce locuiesc în. partea de jos a Petroșa- niului.Ne-am deplasat pe străzile Grivița Roșie, împăratul Traian, Gheorghe Do'ja, M. Kogălnîceanu, Fr. Engels și altele. Pe toate am întîlnit, la fiecare poartă, recipienți plini ochi.— Jo; a fost zi în care mașinile salubrității trebuiau să ridice gunoiul. Azi e vineri și vedeți cîți recipienți plini se află scoși în stradă de cetățeni — spunea Viorel Benea din strada împăratul Traian;In numeroase curți de pe strada Ecaterina Varga și altele am văzut, de asemenea, grămezi de cenușă, rezolvare provizorie la care oamenii cu simț gospodăresc au apelat din a- ceeași cauză: netrasporta- rea la timp a reziduurilor. Situația întîlni'tă vineri,

DOUA FLORI. Serele și pepiniera, desigur și lucrătorii sectoruluiE.G.L. Petrila au pregătit deja materialul florî- col care va fi sădit în primăvară pe aleile și în parcurile orașului. Numai în prima „tranșă" de panseluțe și trandafiri, arbuști ornamentali etc. revin două flori pentru fiecare locuitor al Petri- lei. La mai mult! (I.V.)
ori informăm

La mina Lupenî intră în schimbul II.Foto: Ion LEONARD

a orașului inundată în șir de reziduuri. Și mult neglijate din ar punct de vedere sînt perife-

sîmbătă și duminică în ceastă parte a orașului este singulară; salubritatea E.G.C. lăsînd sistematic de o vreme, cînd o parte, cînd alta zile mai cest cartierele, străzile rice ca Jiului, Morii, Dără- nești și altele. Pe digul și malurile Jiului, cetățeni indiferenți față de starea de igienă a orașului, adevărat, neîndrumați dar nici priți mari care care miros greu. Ce va fi la primăvară ? Ultimele zile frumoase și călduroase pentru această perioadă a iernii au favorizat desfășurarea

a-nu

o-de nimerii, au creat rampe de reziduuri se extind continuu și răspîndesc deja un
T. VRINCEANU
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Un bărbat 
ca un brad
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II văd pentru prima 
dată pe acest bărbat vîn- 
jos, trecut prin multe 
greutăți, parcă-i un brad 
de munte, prins trainic 
în stîncă, cu beteală al
bă spre vîrf. Viața și-a 
purtat-o în locuri săl
batice, de meserie este 
constructor de hidrocen
trale. Aflu, cit surprin
dere, că, în urmă cu 
ani, e mult de atunci, 
rănile sînt deja cicatri
zate, l-a părăsit nevas
ta, tentată de amăgitoa
re sentimente, lăsîndu-i 
în grijă o fetiță de vreo 
11 ani, cu un frățior și 
mai mic.

Durerea nu l-a (lobo- 
fît, a înfruntat falnic 
greutățile, a refuzat sa
și lege destinul de o al-.

Lăsînd elucidarea împre»j iurărilor care au pus viața ' electricianului Mihni Iovan de la întreprinderea minieră Livezeni într-un mare pericol pe seama factorilor eompetenți, vom consemna doar că accidentatul a fost transportat cu operativitate la spitalul din Petroșani și supus unei intervenții chirurgicale urgente. La cîteva ziie după operație am discutat cu șeful secției chirur
Solidaritate

Ii

umană
gie a spitalului, medicul primar chirurg Mihai Făr* caș, care ne-a declarat :— A fost un caz deosebit de dificil, caracterizat prin fracturi multiple de bazin, ruptură pe intestin, precum și de un traumatism cranian. Echipa de intervenție alcătuită din medicii Petru Gîrlea, loan Samoilă și subsemnatul, precum și personalul de ajutor, ne-am descurcat, ca și în alte cazuri, bine, încît la o săptămînă după operația grea la care a fost supus, pacientul este în afara oricărui pericol, fiind salvat în mod sigur.Cu. toată operativitatea, competența profesională și dăruirea dovedite de echipa de medici care l-a operat, bolnavul a pierdut foarte mult sînge, aflîndu-se la un

T. țAțARCA ’

(Continuare în pag □ 3-a)

IN ZIARUL DE AZI :
Rubricile noastre :

Mozaic duminical, Răs
pundem cititorilor, Con
traste, Sport, Actualita
tea în lume.

tă femeie, dăruindu-și 
puținul său timp liber, 
drămuit de meseria sa 
eroică, pentru educația 
celor doi copii. Fata, ca
re gătea și spăla de la 
o vîrstă fragedă, a ajuns 
de cîțiva ani profesoară, 
băiatul urmează medi
cina, iar omul nostru, 
(am uitat să vă spun că 
se numește Popa) cu 
tîmplele nămețite de 
vreme, lucrează și acum, 
acolo, sus, în munte, 
printre brazii aureolați 
de zăpezi.

înclin cu respect pă
lăria în fața lui și pri
mesc un răspuns demn, 
ca lumina pură a soare
lui, îndreptată spre bra
zii cu -coamele argintii. 
(Sever NOIAN)
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Printre curmăiurile,

ta personalitate cînd înfră- cium, luptă, satisfacții și țit cu Pîrîul Adînc și Pîrîul împliniri, pe fondul unui traseu sinuos dar, ferm, cu . căderi impuse doar de altitudine, dacă vreți ani adăugați inevitabil vîrstei rîului', a cărui viață șe curmă brusc la confluența: cu Stre- iul. Dar pînă aici, pînă. la împlinire, , Rîu Bărbat a captat la rîndu-1 apele mar blînde sau mai înspumate
RIV BĂRBAT

Țapului, străbate maiestuos pășunile înmiresmate ale Stînej din Rîu, purtîndu-și de-acum propriul nume. Bărbatul- devenit matur se: pregătește .pentru marile încercări ale vieții; căci drumul ce-1 va parcurge în continuare, va străbate grele obstacole. Abrupturi de
cle'anțurile, custurile și pintenii de granit, granodiorite și calcare ale Retezatului, adevărată osatură de rezistență a impunătoru- hii masiv, se strecoară sprintene și abile numeroase pu;aie,' ce-1 brăzdează într-o perfectă armonie șif echilibru, sugerîndu-ne comparația cu aparatul circulator ăl unei ființe vii, a cărui inirhă s-a postat tocmai sus în căldarea Bucu- rei, cel mai măre lac falnicilor munți.inima Bucura își pompează apele în Rîul Mare, precum Lacul Galeșul în pî- rîui Galeșul, Lacul Pietre

le în pîrîul Pietrele sau Lacul Stînișoara în pîrîul 1 Stinișoara. Lacurile și pîra- < iele Retezatului alcătuiesc poate cea mai bogată și. strălucitoare podoabă a sa, într-o comoară și așa fără seamăn, în care la loc de cinste sînt și capra neagră, și ursul carpatin sau ristil, iar vara bujorul de munte, gențiana sau gingașa floare de colț, regina Retezatului. ■ In lada de zestre plină eu nestemate, se află prea puțin băgat în seamă șiragul apelor învolburate al atît de sugestiv denumitului Rîu Bărbat, izvorît la rîn- du-i din inima taurilor Ciumfului. La început firav ca un nou născut, abia se strecoară printre coloșii de piatră pe care îi ocolește respectuos, ca mai apoi să îndrăznească Salturi tot mai viguroase, ce culminează în tumultuoasa cascadă ce poartă încă denumirea obîr- șici : cascada Ciumfului.Bar plăpîndul pîrîiaș, a- juns deja în pragul maturizării, își dezvăluie adevăra-

al

munte, chei strimte, căderi peste praguri, alternate de prea puține clipe liniștite, vor însoți viața-i totuși plină de izbînzi, Căci rind pe rînd, în luptă dreaptă și o- nestă, Rîul Bărbat învinge întotdeauna, lăsînd în ur- mă-i adevărate pilde de... bărbăție. Atribut ce-1 putem firesc asemăna, cu caracterul unui bărbat integru, ;ce își găsește totuși timp să guste din frumusețea vieții, și atunci bărbatul redevenit... rîu, sg unduiește în largi meandre brazilor,cristali-duiește în largi admirîrid cetinasemeția crestelor,nul cerului. Da! Rîu Bărbat este o alternanță de zbu-

ale Lănciței, Cozmei, Făge- țelului, Pîrîului Sec, Mur- gușei, Sohodolului, Tulișei, Arpadiei,. Pîrîului Corbului, Pîrîului Verde, care încetul cu încetul l-au făcut tot mai puternic, mai viguros, si- tuîndu-1 după Rîul Marc, ca mărime, al doilea rîu al Retezatului-.................. • .Acum Rîu Bărbat pare i- nert, stă înghețat sub stratul imaculat al zăpezilor iernii, ; djnd impresia că e lipsit de viață. In împărăția liniștii desăvîrșite, Vf. Păpușa, Custura, Gruiul, Lăzarul, Tulișa, Cleanțul Cozmii. gîrbovite și ele de omătul greu, privesc nedumerite jos în vale căutînd zadarnic

panȘl.ica-i sclipitoare.. Dar Rîul e "numai adormit. In lunga-i hibernare el-....aredoar Scurte perioade de .trezire, cînd soarele cu -puteri îndoite de marile înălțimi, . îi topește pe alocuri pojghița groasă în mici oglinzi jucăușe. Cînd se va trezi din somnolența iernii, pe.plaiurile mărginașe vor fi răsărit deja primii ghioCei și primele brîndușe. In tăpșanele eliberate de chinga înghețului, vor apuca să zburde' vietățile muntelui pînă spre Seară, cfiid obosi
te și -însetate ■ se vor adăpa în unda de cleștar a Rîului Bărbat, cel plin de viață, cel dătător de, speranțe, cel căruia numele dat de străbuni i se potrivește atît de bine. Un rîu, un simplu rîu de munte, ce poate fi comparat cu viața unui om

Aurel DULA

Poveste cu tîlc Care capră ?! jsculase. Cînd am ajuns noi pe insulă nu aveam o capră?— Ba da!— Nu am hotărît noi să nu o tăiem ca să avem ce mînca și ce îmbrăca ?— Ba da!— Ej bine, atunci, unde-i capra ?— Care capră ?! .se'miră

r Forfotă la... micul dejun în piața din Petroșani.
! • Mică publicitate pe strada Horea din Petroșani: ,,Vînd cărucior pentru copil albastru". De ce nu gri, că-i mai... Ia modă. Cu funinginea asta...• La clubul din Lonca un afiș mare anunța, cu o vreme îrt urmă : „In fiecare sîmbătă și duminică, joia tineretului".Pastile

Dar nu a fost să fie așa!Și totul era aproape gata. Adică, ce aproape ga- ta, că era cit se poate de gata. Aveau de toate — spațiu, mobilier nou, sală de ședințe și chiar obținuseră aprobări pentru suplimentarea spațiului cu jncă vreo 200 mp ca să construiască și 3 laboratoare. Se procuraseră, mașini de calculat Cu memorie și e- 
ra prevăzut și un punct dotat cu calculatoare electronice, iar în ' planul de perspectivă era prinsă chiar televiziunea integra
tă.Ce mai de colo pînă dincolo — dotare modernă și eficientă. Cit despre schemă, despre personal ce să mai vorbim — un director coordonator, trei, directori 
pe domenii și . specialități, contabil șef geneial și al- 
ți doai contabili șeii, sefide servicii,' șefi de birouri, secretare, dactilografe, curiere, șoferi etc, etc.- etc. . Ca să nu mai lungim vorba, schemă completă și: se spera obținerea unor posturi suplimentare pentru înființarea a două filiale (Vulcan și Lupeni) și 3 subfiliale' (Petrila, Uricăni și Aninpasa). Cu alte cuvinte era să fie o întreprindere, adică ce întreprindere, un combinat sau mai bine zis 
o centrală cit se poate de serioasă pentru că avea și regulament de ordine interioară, instrucțiuni de lucru și norme de aplicare pentru relații cu publicul.Nu vă găbiți să întrebați cu ce se ocupa , sau ar fi trebuit să se ocupe a- ceastă centrală — pentru, că pînă la urmă hu s-a mai ocupat de nimic și o să vedeți de ce : asigura repartiții și mar ales înlesnea

orice schimbare dintr-un domiciliu în altul. Mai e- xact — dacă v-ați făcut praf și pulbere apartamentul, centrala vă asigura, urgent unul nou cu confort sporit, la etajul dorit și bineînțeles spre est și în- tr-un bloc central. Sau, doi tineri căsătoriți chiar dacă aveau un apartament cu două camere în ,7Car- pați", dar ar fi dorit unul cu 3 camere la „Hermes", se rezolvă pe loc — Cu spri-
Foiletonjinul aceleiași centrale — fără altă -explicație. Era suficientă... dorința..Stați la etajul IV șj vreți apartamentul la etajul I, mai aproape de centru, de Casa de cultură ? ■ Nimic mai simplu — vă adresați 

centralei și... gata, Ați distrus chiuveta din bucătărie și ați pătat cu ulei parchetul?iDecît. sa schimbați chiuveta și sa rașchctați parchetul, mai bine schimbați apartamentul — categoric cu ajutorul de neprecupețit al centralei. Dacă nu ați plătit chiria, încălzirea, apa și celelalte taxe — tot așa de simplu trebuia să procedați — solicitați sprijinul centralei, și primeați apartament nou și vi se pierdea urma.Ce să mai tot discutăm și să exemplificăm — cen
trala asta era să fie mană cerească. Era, pentru, că nu a fost să fie așa. Nu 1 Și nd pentru ca ar fi lipsit solicitanțîi, amatori de- schimbări, huuu ! Solicitanți erau șj mai sînt și acum eu duiumul — dar totul s-a împotmolit, s-a izbit de ,,conservatorismul" constructorilor de locuințe,

de „nereceptivitatea" acestora la nou. Deși li s-a explicat clar și concis, deși au fost rugați, implorați chiar, ba și amenințați, constructorii au ridicat din umeri „indiferenți Și neputincioși". Toate argumentele puse în discuție de oamenii „centralei", argumente bine susținute, au fost sortite eșecului. Constructorii o țineau una și bună — nu putem și nu, putem.Ce nu puteau? Ei bine, nu puteau să construiască blocuri doar cu etajele 1, II și III, dar fără ca etajul ,1 să se sprijine pe parter (apartamentele de la parter nu ! le dorește nimeni) și nici ea etajul 111 să nu'fie ultimul (nici pentru ultimul etaj — chiar dacă blocul ar avea doar un etaj — nu șe găsesc amatori). Și pe lingă toate astea mai susțineau că nu pot să construiască apartamente numai spre Est și Sud, fără nici I un perete spre Nord sau Vest. Mai mult, aveau în- . drăzneala să spună că nu se pot construi toate blocurile în jurul magazinului .,Hermes".Această „atitudine refractară" a constructorilor a condus, la desființarea viitoarei „centrale" ce își propusese astfel țeluri mărețe.Păcat! Păcat pentru că schimbări de apartamente tot se fac, dar toate cu nervi încordați, cu solicitări peste solicitări, cu re- clamații și sesizări, cu... ș.ă.m.d.Așa că, din nou — păcat !Dar cine știe, cu vremea poate că—
T. T. PANAIT

• M-a oprit pe strada mare o tînără care m-a rugat să-i indic unde poate găsi un magazin pentru bărbați. N-am știut, la re-■ pezeală ce Să-i răspund și-am întrebat-o dacă pentru bărbați confecționați . gata sau pentru confecții de bărbați. Că eu eram gata... Produs nou în piațaPetroșani: „Coclet de — 29,50 lei". Norocdinporccă era afumat și nu coclit, sau, cine știe, de pe ce coclauri a apărut acest cotlet... ?!• Veche cunoștință, dîn- sa m-a interpelat rugîndu- mă să-i spun unde p'ate găsi un serv iei. La forțele de muncă, i-am răspuns... și-abia după ce-a făcut o- chii mari și mi-a explicat că-1 vrea de... cafea, m-am dumirit ! ?• Intr-unui din prestigioasele noastre localuri erau două afișe alăturate. Pe unul scria „Servim gustări mici" iar pe cel alăturat „Cîntatul la tranzistor! și gură interzis 1“ N-am gustat nici un mic pentru a nu-mi plescăi în gură vreun... tranzistor interzis.

Mill! ■JESS .

: Pe o insulă pustie — doiI naufragiați și o capră. : încă din prima zi, de co- \ mun acord, cei doi hotă- i răsc să nu taie capra ce le poate astfel asigura zilnic lapte din care se pot face o sumedenie de produse cu care să-și potolească foamea iar din lină să-și împletească de-ale îmbrăcăminții. Și că să nu din nou vinovatul, i seîntîmple vreun necaz caprei — singura lor sursă de existență — căzură de acord să o îngrijească și să o păzească zi și noapte, cu rîndul. Toate au mers bine pînă cînd u- nul dintre ei. mai lacom, profită că era rîndul lui s-o păzească, tăie capra și;.. pînă dimineața celălalt nici pielea nu o ' găsi. Intrigat își luă varășul de. suferință întrebări :— Unde-i capra ?— Care capră?!? îi răspunse uimit, tot cu o întrebare vinovatul.— Cum care capră?! sc burzului cel ce abia se
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— Cum, care capră-.?!? se supără și mai tare primul. Ascultă, cînd am a- juns noi pe insulă... și totul este reluat iar și iar...Probabil că și acum mai discută despre capră, dacă nu i-o fi deranjat cineva....Cam tot așa se poartă uneori discuțiile . și între unii furnizori șj beneficiari, între beneficiari și constructori, și uneori chiar și între director și inginerul șef* al cite unei întreprinderi. Numai că, de fiecare dată. . „capra" este... mereu alta.
Tudor MUNTEANU

| Glodul galben din „Carpați
® rimatărimată —supune unor teste
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— CronicăIarna asta, cum se vede, , ne ...... .. ..............-.... -Care deseori, sc pare, le putem lua drept... feste!Nu ne îndoim o clipă c-așa-i ea, capricioasă, (Orice anotimp e astfel atunci cînd... se siințe-acasă) Insă... ah, acest iar „însă"! misiunea ierniî*nu.e De-a se prevala-n pretexte de repartizat... cucuie (!) Nici de-a astupa ce alții, absolut din neglijență, „Dezvelesc" o nepăsare fără pic de reticență.Nu e nici problema iernii că, lucrări ce toamna-ncep La sosirea ei (cu gerul) tuturor li se pun... cep!
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■IDar, cum nu e cazu-atcia ca să facem divagații «Zic că-i necesar să trecem, mai precis, la- explicații : Pe la începutul toamnei, pe cînd frigul se lăsase: IT.C.H-ui pentru-aceasta nu se impresionase ’Și-n „Carpați", în cartierul căzut pradă nepăsării A bătut pendula care... năștea ora-nviorării !!Au sosit la utilaje, cîteva excavatoareCe mușcau pămîntul galben pentru o- Canalizare Și-astfel, locul"circulahjl devenise un hotarDe mormane și movile tranformate-n... trotuar ! Ce-i drept, pe aleea care j se zice-a... „Florilor" (Denumită parcă-anume-n ciuda.suspiciunilor !) Nu văzuse niciodată, nimeni, nici vreun rond cochet In schimb are-a-leea'-parte, de noroaie, berechet (!) Care-ncearcă rezistența (ce nu e nici ea din fier) Tuturor ce au... plăcerea să trăiască-n cartier Că această rezistență e, în ultimă instanță, Bună de-ați întinde nervii la nivel de pei-formanță... Astfei, cei ce Ia serviciu,: ori la școală se îndreaptă Negăsind nici ocolișuri și nic, calea cea mai dreaptă Duc cu ei tot glodul galben de pe șantierul, care ' De cum dete frigul aspru și-a oprit a lui lucrare,., lncît, de-ntîlnești în centru sau oriunde în alt loc Vreun ins plin de glodul galben îl cunoști că stă la bloc In „Carpați". în cartierul pină-acuma... citadin Insă-n care azi să circuli este zău de-a dreptul chin! ineît azi nici mediul rustic nu-ți oferă, din principiu, Astfel de senzații dure... darmite un... municipiu !! Ce ne facem că, de-acum. ploile ce or să urmeze Or să mai dezghețe „drumul" și-or să-nceapă șă-1K „paveze"băltoace și nămoluri ce. precis or să creezeCuLungi nemulțumiri, discuții, fel de fel de ipoteze— Pentru care TC.H-ul, de așteaptă primăvara Va primi la epitete sinonime cu... ocara !!
Ion LICIU J
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HilJn fața cinematografului „7 Noiembris" din Petroșani au apărut vînzători de semințe ambulanți pe care nu-i stingherește nimeni.— la sămînța de la mine,Că la film îți prinde bine
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Aminarea rezolvării problemelor
(Urmare din pag. 1)Despre alte cauze datorită cărora se realizează a- bia jumătate din sarcinile zilnice la Uricani discutăm Și cu maistrul Carol Sălăteanu, șeful punctului de lucru. „Stația de sortare din Lupeni nu dispune de agregatele care să asigure prepararea de mărci superioare de beton, , așa cum presupune tehnologia de execuție. Din acest motiv am înregistrat dese stagnări in execuție".

Șantierul Lupeni. Aceleași aspecte legate de calitatea slabă a betoanelor și mortarelor, de aprovizionarea neritmică cu materiale a formațiilor de lucru le-am întîlnit și pe șantierul din Lupeni.Am aflat astfel că în sta- ția-depozit de aici, care ar trebui să asigure șantierelor din Lupeni și Uricani principalele materiale de construcții, continuă să fie dotată cu o singură betonieră, c-ă operațiile de sortare se fac manual, că se lucrează cu efective mari, dar cu rezultate minime din punctul de vedere al productivității. Aicj se ridică aceleași probleme care existau cu ani în urmă, a căror rezolvare, de fiecare dată, a fost amînată la nivelul grupului de șantiere. Lupeniul oferă în a- cest sens un exemplu al modului în care modernizarea și mecanizarea, principalele două căi ce trebuie să asigure creșterea an de an a productivității muncii pe șantiere 'continuă să nu se afle în centrul interesului factorilor tehnici ai grupului-Să revenim la blocul J 1, în execuție la Lupeni. La 31 ianuarie, conform graficelor, blocul urma să aibă ridicate două tronsoane, respectiv 56 apartamente. Deși, în interior, la toate nivelele primului tronson se lucra cu o mare concentrare de forțe, pe lingă echipele șantierului Lupeni fiind prezente numeroase echipe aparținătoare șantierului din Vulcan, stadiul execuției blocului era întîrziat. Explicația am regăsit-o tot în condițiile tehnico-materia- le deficitare. Pe de o parte, așa cum ne spunea maistrul Mihai Popescu, șeful punctului de lucru, în lipsa posibilităților de asigurare materială ale stației de betoane din Lupeni, s-a apelat la sprijinul Vulcanului. Dar două zile de defecțiuni la stația din Vulcan au făcut să se înțeleagă că nu asemenea soluții trebuie căutate. Pe de altă parte, cu toate că concentrarea de formații productive la blocul J 1 impunea încă din noiembrie- decembrie anul trecut montarea celei de a doua macarale, faptul s-a petrecut
S a lu briza re a o
(Urmare din pag IIunei ample acțiuni de curățenie și ordine, după topirea zăpezii. Nu s-a văzut însă nici o inițiativă demnă de consemnat. Oamenii salubrității sînt vă

zut! doar 2—3 ore dimineața și atunci lucrînd de mîntuială, fără tragere de inimă șj doar pe strada centrală, dispărînd apoi și lăsînd "în urma lor străzile și spatiile verzi pline de hîrtii și gunoi, în dezordine. Cine organizează munca acestor oameni, ci- ne-i controlează, pentru ce primesc ei și ce-i care-i conduc retribuții, cînd o- rașul este așa cum îl vedem toți ?Reziduurile sînt transportate de oameni cu mașini.

abia în ultima, jumătate a lunii ianuarie.
Pc șantierul din Vulcan se lucra cu . încetinitorul. Aceasta explică, de fapt, de ce șantierul din Lupeni putea apela la serviciile stației de betoane din Vulcan. Altfel, cu sarcinile sporite. ce revin deopotrivă ambelor șantiere în acest an, ajutorul nu ar fi fost posibil. Este o nouă dovadă a lipsei de preocupare a organizatorilor grupului de șantiere din Petroșani pentru crearea din timp a unor condiții temeinice tuturor șantierelor din Vale pentru a-și eșalona judicios activitatea și a trece intens, din prima lună a anului, la execuția obiectivelor din plan,. Discuția cu dulgherul Gheorghe Savin, șef de echipă, ne-a dezvăluit faptul că pînă la jumătatea lunii ianuarie ' nu au fost cunoscute de constructori o serie de proiecte de detalii ale parterului blocului M 1 la care se lucra. Totuși, blocul M 1, aflat la sfîrșitul lunii ianuarie abia la parter, are stadiul de execuție cel mai avansat. Ce se va întîmpla în acest caz cu alte sute de apartamente aflate la fundație sau neatacate ? Este o întrebare căreia trebuia să-i dea răspuns mult mai din vreme conducerea grupului de șantiere, cu a- tît mai mult cu cît în Vulcan trebuie realizat în a- cest an Si un cinematograf. De altfel, pînă de curînd pentru blocurile din Vulcan, ca și pentru o parte din Lupeni nu se precizează tehnologiile de execuție — din panouri prefabrica-» te sau prin intermediul co- frajelor — ceea ce, orj într-un caz ori în altul presupune o pregătire tehnico- materială adecvată, respectiv crearea de capacități de fabricare sau confecționarea de cofraje, deocamdată inexistente.Am selectat în rșidul nostru cîteva aspecte care vizează marea răspundere ce revine conducerii grupului de șantiere din Petroșani pentru impulsionarea ritmului de execuție pe șantierele de locuințe. Ne exprimăm părerea că ele pun în evidență necesitatea trecerii grabnice la o 

acțiune fermă pentru eliminarea neajunsurilor. A- ceasta presupune un efort de gîndire tehnică, o revizuire imediată a stilului de muncă în conducere, perfecționarea activității de concepție și de conducere a muncii pe șantiere. Toate acestea cu scopul expres de a asigura condiții tehnico-organizatorice. optime pentru ca șantierele să realizeze în acest an, integral, obiectivele planificate prin programul amplu de dezvoltare economico- socială a Văii Jiului.
Ei bine, tocmai acum, iarna, cînd datorită consu-. mului mar<i de cărbuni cantitatea dc cenușă ce trebuie evacuată din oraș, crește, tocmai acum mașinile EiG.C. s-au defectat, iar oamenii salubrității hibernează. !&e facem ecoul opiniilor a mii de locuitori ai orașului și cerem conducerii E.G.U, să-și arunce privirea .asupra stării intolerabile din Petroșani, dar .și din alte orașe ale Văii Jiului, să întreprindă măsurile ce se impun și să-și onoreze obligațiile în asigurarea salubrizării, localităților. Exprimînd a- ceste reproșur; la adresa E.G.C., nu putem trece nici peste cîteva aspecte privind același domeniu al salubrizării care vizează

ATENȚIE LA...
PRIETENI

RĂSPUNDEM• CORNEL NEGOILA. 
Lupeni: Chioșcul pentru desfacerea legumelor și fructelor din cartierul Sterminos — Uricani, funcționează numai în perioada de vară, cînd nu este cazul să fie încălzit și mei iluminat. La ora actuală el este închis.• ANONIM, Petrila : Situația familiei cetățeanului Adalbert Szilaghi — ne-a asigurat Comitetul o- rășenesc de partid Petrila — rămîne în atenția autorității tutelare din localitate care are în vedere întocmirea formelor pentru trimiterea a doi copii ai familiei respective la o instituție de creștere și e- ducare. Băiatul de 17 ani va. fi încadrat în cîmpul muncii.• MARIA VOIVOD, 
Vulcan : După cum ne-a precizat Biroul executiv al Consiliului popular al o- rașului Vulcan, ați fost trecută pe tabelul de repartiții pentru obținerea aragazului și buteliei de gaze lichefiate lă numărul 252.• POLINA BOIER, Pe
trila : Magazinul, alimentar nr. 26 din cartierul 7 Noiembrie al orașului Petrila este aprovizionat ca și celelalte unități alimentare din oraș, adică bine, datorită și faptului că gestionarul lui; loan Ștefan, vizitează săptămînal depozitul I.C.R.A. în vederea asigurării cu mărfurile e- xistente în depozit, al căror sortiment este bogat. Aprecierea pe care o faceți este personală, unică și neîntemeiată. La această concluzie a ajuns ancheta declanșată de scrisoarea ce ați adresat-o redacției;
raș uluiatitudinea, la fel de reprobabilă, a unor cetățeni. Ne-arn exprimat cu alte prilejuri dezacordul cu o- biceiul unora de a depune cenușa pe trotuare. și partea carosabilă a străzilor, șub pretextul că nivelează gropile, subliniind consecințele lui negative, .— Spuneți dumneavoastră, tovarășe Iuliii Suhan, se mai întîlnește acest 6- bicei și acum ?— Din păcate da. Pe strada Gheorghe Doja, în care locuiesc, continuă să pună cenușa în stradă, pe trotuare, adevărat neașfalta- tp, vecinele Imling, Paris și Kedveș. Nu le înțeleg. Le-am rugat să nu mai pună, dar nu m-au „auzit". Cenușă aruncată pur și simplu în stradă am văzut

Colectivul Fabricii de pîine din Petroșani depune strădanii pentru realizarea unor- produse de bună calitate, la nivelul exigențelor consumatorilor.In imagine — o nouă „șarjă" de pîine.Foto: Ion LICIU
(Urmare din pag 1)moment dat epuizat și re- clamînd a fi ajutat prin transfuzii. Apelul adresat colectivului întreprinderii miniere Livezeni, tovarășilor de muncă ai celui aflat ;n primejdie a avut darul de a declanșa o veritabilă manifestare de solidaritate umană, o acțiune amplă ca
Solidaritate umană

re vorbește convingător despre spiritul de întrajutorare ce caracterizează oamenii muncii de la mina Livezeni. In frunte cu Ion Opriș de la biroul personal al întreprinderii, s-a prezentat la. laboratorul de recoltare și conservare a sîngelui din Petroșani un numeros grup de tovarăși de muncă de-ai accidentatului. Printre donatorii voluntari de sînge s-au aflat minerul șef de brigadă Gheorghe Lițcan, Gheorghe Hoch, Mircea Va- lache, Constantin Căpriță și Andrei Toranciuc, electricienii Livi.u Ștefănic, Ioan I- vanov, Gheorghe Rad, Marin Ruică, Constantin Vie- ru, laboranta Dorina Sanda. Au venit în sprijinul tovarășului lor de muncă și tinerii Mircea Bălănescu, Victor Vlad, Dorel Ilioni, Mircea Olănici, Iosif Epure și alții. Recomandîndu-se drept o formă eficientă în care colectivele de oameni ai muncii pot veni în ajutorul semenilor aflați în grea cumpănă, acțiunea grupului de mineri, meseriași și alți oameni ai muncii de la I.M. Livezeni a fost impresionantă și prin numărul mare al celor care au fost apro- și pe strada împăratul Traian, în pasajul Sarmi- zegețusa, la nr. 9, 8, 7 și altele, pe Jiului. De asemenea, unii cetățeni duc reziduurile de la locuințe pînă la recipienții din stradă cu roaba și le depun a- lături de aceștia chiar cînd sînt goi, or; trimit copiii care fac la fel.Mai este oare, cazul : să subliniem necesitatea și importanta curățeniei pentru sănătatea noastră, a tuturor ? Aspectele pe care le-am întîlnit pe teren în cursul anchetei noastre și înserate mai sus pledează în favoarea unui răspuns afirmativ. E.G.C. și cetățenii trebuie să dovedim, deci, inai mult interes și respect față de această ce- ț rință și totodată condiție elementară a vieții, să o- norăm cu mai multă grijă și răspundere această carte de vizită a orașului. 

bați să facă donări onorifice de sînge — 57.Medici și colegi de muncă ai bolnavului' au făcut astfel un front comun de luptă pentru salvarea vieții acestuia. O asemenea unitate, un astfel de exemplu de solidaritate umană s-a concretizat, cum era de așteptat, într-un tratament e- ficient acordat bolnavului, 

în refacerea capacității lui de a învinge traumatismele într-un timp scurt;,'"L-am vizitat la spital. Era pe punctul de a părăsi patul bucuros eă-poate, a- devărat în acel moment nu chiar în ritmul de. mai înainte, să-și poarte pașii și privirile printre oamenii sănătoși. L-am întrebat pe electricianul Mihai lovan ce dorește să le comunice celor care l-au salvat.
„Adresez atît medicilor ca
re m-au operat cît și tutu
ror tovarășilor de la mină 
care, donînd o mică părti
cică din singele lor, au con
tribuit la salvarea mea, 
m-au redat familiei și so
cietății, mulțumiri sincere. 
Le rămin îndatorat și încă 
o dată le mulțumesc pentru 
umanismul de care au dat 
dovadă".Intr-adevăr, o asemenea faptă este demnă de toată lauda și aprecierea, iar protagoniștilor ei li se cuvin, cu aceeași căldură, sincere mulțumiri.

citescDupă ieșirea din șut minerii vulcăneni cu interes presa zilei.

Dacă ar fi ținut cont de înțeleptul proverb românesc „spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești"; tinerii Pavel Căprar, , Liviu Stoica, de la I.U.M.P. nu ar fi avut regrete amarnice. Imprietenin- du-se la un „pahar de vorbă", în restaurant, . cu un individ fără ocupație, Constantin Lungu, au săvîrșit, sub influența nefastă a,consumului abuziv de alcool o faptă reprobabilă, mîrșavă. Au participat la ademenirea și violarea unei tinere în vîrstă de numai 17 ani. Cînd li s-au risipit aburii de alcool era prea tîrziu... Organele de miliție le-au întocmit acte de trimitere în judecată. Un fapt trist, care trebuie să dea de gîndiț. tinerilor înainte de a se avînta să accepte în mod necugetat „prietenia" indivizilor fără ocupație.
BARMANI

IRESPONSABILIIn ciuda avertismentelor șj amenzilor pe care le dau organele de miliție unor barmani care încalcă prevederile legale de a nu servi băuturi alcoolice persoanelor aflate în stare de ebrietate, în unele „restaurante" continuă să se încalce în mod grosolan aceste prevederi. „Capete de afiș"-* sînt lucrătorii din cadrul a- I șaziselor unități de a- Ilimentație publică, „Pa- rîngul", Mignon", „Zori de zi" și „Jiul" din Petroșani. Acest fapt trebuie să dea de gîndit conducerii I.C.S.A. și A.P. Petroșani, căreia îi cerem, în numele opiniei publice, să ia ne- întîrziat măsuri disciplinare aspre împotriva 
celor vinovați. Cu atît mai mult cu cît faptele iresponsabile ale astfel drept dinchiar 

unor de barmani au consecință multe contravențiile și infracțiunile grave săvîrșite de oameni care își pierd controlul prin consumarea unor cantități dăunătoare de băuturi alcoolice.
Rubrică redactată de

V. STRAUȚ cu sprijinul 
ofițerului de miliție 
Emil CAMPEANU



4 Steagul roșu Duminică, 5 februarie 1978

Convorbiri româno-angoleze vtAjchihliiriFen. in lume.Sîmbătă dmineața au continuat, în Capitală, convorbirile dintre primul ministru al guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, și primul ministru al guvernului Republicii Populare Angola, tovarășul Lopo do Nasci- mento.Cei doi prim-minîștri s-au informat reciproc asupra politicii interne, a dezvoltării economice și sociale și a programelor de perspectivă din Republica Socialistă România și Republica Populară Angola. Cu
ONU- Lucrările Comitetului specialNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Lucrările Comitetului pregătitor al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării au intrat într-o nouă fază — aceea a redactării proiectelor dc documente ce urmează să fie adoptate la sesiunea programată în primăvara acestui an.La propunerea României, sprijinită de numeroase
Comunicatul misiunii vietnameze' NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Reprezentantul permanent al Republicii Socialiste Vietnam la O.N.U, a respins cererea guvernului american de a părăsi Statele Unite și a a- nunțat că va continua să-și exercite funcțiile pe lîngă organizația internațională — se arată întru-n comunicat dat publicității de către misiunea vietnameză, adresat secretarului general al O.N.U. și tuturor statelor membre: „Hotărîrea guvernului american este total inacceptabilă, afirmă comunicatul. Ea este o gravă o- ferisă la adresa Republicii Socialiste Vietnam, membră a O.N.U., și o sfidare a Organizației Națiunilor Unite și a opiniei publice din lume".Referindu-se la afirmați-
Experiențele cosmonauților 

sovietici' MOSCOVA 4 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, echipajul format de cosmonauții sovietici Iuri Romanenko și Gheor- ghi Greciko se află de opt săptâmîni în spațiul extraterestru. După terminarea operațiunilor de transbor- dare a lucrurilor și combustibilului aduse de naVa de transport „l’rogress-1", cei doi cosmonauți au efectuat un nou ciclu de experiențe în cadrul programu
Din presa străină

Negrul este frumos, dar...
(„JEUNE AFRIQUE")Cînd cunoaștem realitatea ascunsă a citadelei apartheidului și acest rasism codificat care se insinuează pînă și în faptele și gesturile cele mai banale ale vieții cotidiene, am fi tentați să aplaudăm și cel mai mic semn de anticonformism. s V 1 ; .Iată despre ce este Vorba: în Republica Sud-Africană, ca de altfel. în întreaga lume „civilizată", se organizează concursuri de frumusețe. Triste defilări de femei-obiect. Unele din a- ceste concursuri sînt multi- rasiale : stăpînilor albi, care și-au fasonat cu grijă o țară puritană în care „Immorality Act" și Segregația între sexe sînt de rigoare, imaginea unei frumuseți negre nu poate, totuși, să le displacă.. Și apoi acum cîteva zile, 

acest prilej, s-a efectuat, de asemenea, un schimb de păreri privind unele aspecte ale vieții politice internaționale.In aceeași zi, membrii celor două delegații au avut convorbiri pe grupe de lucru. In cadrul acestora;: au fost examinate posibilitățile de dezvoltare a schimburilor comerciale și a acțiunilor de cooperare economică în diverse sectoare de interes reciproc și s-au stabilit măsurile menite să a- sigure înfăptuirea acestora.
țări nealiniate, în curs de dezvoltare, s-a hotărît constituirea unor grupuri și sub-grupuri de redactare, cu participarea tuturor delegațiilor interesate, care să definitiveze secțiunile din documentele respective. Negocierile în cadrul acestor organisme de lucru au loc pe baza unui tabel comparativ întocmit de Centrul O.N.U. pentru dezar- 
ile americane despre o așa- zisă activitate de spionaj' în S.U.A. a unor oficialități diplomatice ale R. S. Vietnam, comunicatul relevă că guvernul american „a inventat acest pretext insolent pentru a-1 obliga pe ambasadorul Thi să părăsească Statele Unite. Această atitudine, adaugă comunicatul, este absolut contrarie Cartei O.N.U. și a- cordului dintre O.N.U. și Statele Unite". Afirmînd din nou că guvernul american „a proferat afirmații calomnioase împotriva Republicii Socialiste Vietnam, comunicatul respinge categoric această acțiune scandaloasă a guvernului american, care aduce prejudicii normalizării relațiilor dintre Vietnam si Statele U- nite".
lui „Rezonanța'1, care are ca scop studierea caracteristicilor dinamice ale unui sistem cosmic complex și valorii sarcinilor care acționează asupra sistemului. Agenția TASS precizează că Iuri Romanenko și Gheorghi Greciko au realizat deja patru asemenea experiențe în condițiile unei așezări diferite a componentelor complexului spațial.

unul dintre aceste jurii — format din albi — ale „spectacolelor de frumusețe" sa situat în fruntea luptei împotriva „apartheidului meschin". El a clasificat-o pe „primul loc" pe Mymo Salie, o tînără negresă în vîrstă de 19 ani, în competiție cu zece concurente albe. Premiul — două săptămîni de vacanță pe malul mării, în apropiere de Durban, pe cheltuielile organizatorilor. Pentru Mymo, fiică ă bîdonviluri- lor sordide, aceasta ar : fi putut însemna o poveste ca în basme.Numai că : hotelul Ia care trebuia să locuiască Mymo, lingă nisipul blond și apele albastre ale Oceanului Indian, nu acceptă un client negru. Visul s-a zdrobit de zidul „dezvoltării separate".

Reuniunea de la Belgrad Vizita luiBELGRAD 4 (Agerpres). — In ședința plenară de vineri a reuniunii de la Belgrad a reprezentanților țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare economică în Europa, șeful delegației franceze a prezentat poziția guvernului său în problemele dezarmării și, în acest context, a făcut cunoscută inițiativa Franței de convocare a unei conferințe europe- 
mare, pe baza propunerilor prezentate de state.Pînă în prezent, Centrul O.N.U. a alcătuit primul tabel de acest gen referitor la Declarația asupra dezarmării. In acest material de lucru, ideile cuprinse în documentul prezentat de România privind Declarația asupra dezarmării sînt reflectate pe larg, ele constituind elemente de referință pentru negocieri.In următoarele zile vor fi difuzate încă două tabele comparative, elaborate de Centrul O.N.U. pentru Programul de măsuri și structurile de negociere.Intrucît țara noastră a prezentat în comitete documente de lucru pentru toate secțiunile, ideile românești vor figura și în viitoarele materiale elaborate de Centrul O.N.U. pentru dezarmare.„Ciucinaa'MOSCOVA 3 (Agerpres).— Arhivele filialei din Ia- kutia a Academiei de științe a U.R.S.S. conțin mărturii obținute de la mai mulți locuitori din zona Verhoianskului care l-au văzut pe omul primitiv „Ciucinaa". Potrivit descrierilor obținute de la martorii oculari, „ciucinaa11 trăiește în munți, se îmbracă în piele de ren, se hrănește cu carne crudă, nu știe să vorbească, ci numai să fluiere, are înălțimea de peste doi metri, mîini foarte lungi, capul de mărimea unui om normal, dar cu fruntea foarte teșită și cu bărbie mare. Deși se ferește de oameni, au fost cazuri cînd a fost semnalat în apropierea unor cătune, de unde încerca să fure merinde.Unii cercetători opinează că „ciucinaa11, care în multe privințe poate fi comparat cu omul primitiv „yeti" din Himalaya, este de fapt cel mai primitiv paleoasia- tic din Siberia, care s-a retras în munți odată cu venirea unor oameni ajunși la un grad de dezvoltare și civilizație mult mai ridicat. 
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Vi’Olehța ia proporții niciodată atinse pînă Jh prezent — scrie cotidianul „Le Figaro11 —, iar neliniștea opiniei publice franceze sporește pe potriva creșterii valului infracțional. In prezent, un francez din 25 — in- cluzînd și femeile și copiii — este victima unei crime sau a unui delict. Anual, în Franța se comit peste două' milioane de crime și delicte. A- nual, în Franța se înregistrează 25 000 de „fapte de mare criminalitate11, adică omucideri, spargeri, furturi cu folosirea armelor de foc, luare de ostateei etc. Tot în Franța există a- nual 300 000 de „fapte de criminalitate medie11, ce-

ne de dezarmare, la care să participe toate țările europene, S.U.A. și Canada și care să-și desfășoare întreaga activitate pe baza regulilor și normelor democratice de procedură ale C.S.C.E.In intervenția sa, șeful delegației sovietice a reafirmat poziția guvernului său privind importanța laturii militare a securității europene, insistînd ca reuniunea de la Belgrad să se pronunțe asupra problemelor fundamentale ale dezarmării și dezangajării militare în Europa.In organul de lucru care se ocupă de redactarea textelor privind cooperarea în domeniile economiei, științei și tehnicii și mediului înconjurător, în ședința de vineri s-a convenit un text referitor la condițiile de muncă și de viață ale muncitorilor migranți, pornin- du-se de la o propunere prezentată în acest sens de delegațiile Greciei, Italiei, Portgualiei, Spaniei, Turciei și Iugoslaviei. Formulările convenite recomandă ca țările primitoare de muncitori migranți și țările de origine să-și intensifice contactele lor în vederea găsirii de soluții comune pentru problemele cele mai urgente ale muncitorilor imigranți și să sporească eforturile în scopul aplicării acordurilor existente între părțile interesate.
Pe scurt

DATELE PUBLICATE 
LA WASHINGTON de Ministerul muncii arată că în ianuarie acest an rata șomajului în Statele Unite a fost de 6,3 la sută, ceea ce înseamnă că 6.2 milioane persoane se află în căutare de locuri de muncă.

DIRECȚIUNEA Partidului Democrat-Creștin Italian a aprobat un document în baza căruia premierul desemnat, Giulio Andreotti, este chemat, să- Si continue eforturile în vederea constituirii unui nou guvern care ar urma să se mențină în funcție pînă la 31 decembrie 1978, după alegerile pentru funcția de președinte al republicii.
CA URMARE A VICTO

RIEI în alegerile parlamentare din Liechtenstein 
a Partidului Uniunea Patriotică, noul prim-minis- tru al principatului este Hans Brunhart, liderul a- cestei formațiuni politice.Brunhart este în vîrstă de 32 de ani și de profesie filolog.
e I i c tea ce în vocabularul poliției înseamnă furturi mărunte, bătăi și răniri, violuri etc.Nu trebuie să se neglijeze „delincventa simplă11 — adaugă „Le Fi- 
Notă externăgaro", subliniind nual, există, în 200 000 de furturi automobile, 250 000 furturi de două roți și 600 000 furtiiri asa-zise ple".Mai neliniștitor este faptul că aceste cifre nu fac decît să crească de la un an Ia altul și într-un ritm nemaiîntîl- nit —- adaugă ziarul. In

că, a- Franța, de _______ de vehicule pe de„sim-

El Sadat in S.IIÂWASHINGTON 4 (Agerpres). — Intr-o alocuțiune rostită cu prilejul sosirii la Washington a președintelui Egiptului, Anwar El Sadat, președintele S.U.A., Jimmy Carter, referindu-se la convorbirile Ce vor avea loc în cadrul vizitei șefului statului egiptean, a declarat, după cum relatează agenția MEN, că acestea vor „constitui o ocazie pentru a discuta de o manieră cuprinzătoare calea cea mai bună nu numai pentru a a- sigpra elanul convorbirilor de pace, dar și pentru a le stimula". Aceeași agenție relevă că președintele a- merican a confirmat încă o dată angajamentul S.U.A. de „a juca un rol activ în favoarea negocierilor destinate să ducă: la o soluționare pașnică11.La rîndul său, președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a spus că a venit în S.U.A. pentru a continua misiunea sa de pace. După ce a reafirmat atașamentul Egiptului atît la respectarea drepturilor omului și a demnității sale cît și la dreptul fiecărui popor la autodeterminare, președintele Sadat a subliniat că „este timpul să ne. mobilizăm eforturile în vederea instaurării unei păci solide".
Si Pe scurt

LA COLOMBO a avut loc la 4 februarie ceremonia instalării oficiale a lui Junius Richard Jayewarde- ne în funcția de președinte al Republicii Sri Lanka. Noul șef al statului a depus jurămîntul în prezența membrilor parlamentului, ai guvernului și a liderilor unor partide politice. Instalarea noului președinte marchează, totodată, trecerea la sistemul prezidențial, instituit în Sri Lanka prin noua Constituție a țării intrată recent în vigoare.
TINERI FARA LUCRU din diferite țări ale Europei occidentale au participat vineri la o demonstrație Pe străzile orașului Milano, în semn de protest față de menținerea nivelului ridicat al șomajului în țările Pieței Comune. Demonstranții au primit sprijinul federațiilor locale ale partidelor comunist și socialist, pentru a-și continua acțiunea, inițiată la Genova, într-un marș care va avea ca punct final Bruxelles-ul.

• ■ ■ultimii 15 ani, omuciderile au crescut cu 20 la sută pe an, spargerile— de aproape 30 de ori, furturile -— cu aproximativ 300 la sută, furturile de automobile — cu 400 la sută etc.Rata criminalității este, astăzi, de 36,32 la mia de locuitori în Franța, 32,65 — în Italia, urmînd, apoi, în ordine, Canada (24,57), Japonia (12,23). In Statele Unite, această rată depășește 50 la mia de locuitori, iar în Suedia ea ajunge la 85.Iată și o „clasificare" a marilor capitale : Parisul are o rată a criminalității de 102 la mia de locuitori, Bnixelles— 78, Roma — 71, Vie- na — 56.

■SFORI
; Campionatele 
I naționale de schi 

(juniori)• Vineri, pe pîrtiile din Pa-> Irîng, au debutat întrecerilecampionatelor naționale de ISchi (juniori), desfășuratesub genericul „Daciadei11. Iln proba de coborîfe, reprezentanții Clubului sportiv școlar Petroșani au avut o 
I comportare onorabilă, fiind J înregistrați printre animato- I rii probei. Astfel, la fete, 
I Ileana Vladislav s-a clasat Ipe locul II, în vreme ce Dorina Pop a fost înregistrată Ipe poziția a V-a. Colega lor, Iudith Kacso, a ocupat 
I locul IX. La băieți, EmilSafta a urmat în clasament după medaliatul cu bronz.
I In cadrul zilei a doua, ! la proba de slalom uriaș 
I sportiva Ileana Vladislav 
I obține locul III pe țară.întrecerile sfîrșesc astăzi, 
I amănunte și rezultate vompublica în ziarul de marți.
I Vești de la
I Minerul Lupenii   ---------------«_—.
| CotormaniI și-a regăsit 
; echipa• Divizionară B de fotbal, 
I Minerul Lupeni, a optat,din nou, pentru antrenorul IPilu Cotormani, cel carea fost „timonierul11 ei în 
I cursa de promovare. Re-împăcare, să sperăm, cu Imai mulți sorți de reușită pentru echipă, care a și efectuat primă parte a pre- 
I gătirilor în vederea noului sezon, întrnjn răstimp 
I de 12 zile în stațiunea bal- 
J neară Geoagiu. Incepîndde joi, Minerul a început suita de jocuri amicale în compania unor divizionare B și A. In prima întâlnire de verificare, disputată pe teren propriu, minerii aii avut parteneri pe fotbaliștii de la Pandurii Tg. Jiu, formație de la periferia seriei a Il-a a diviziei B. Gazdele au terminat în favoarea lor rezultatul partidei, datorîndu-se, în special, în repriza secundă, cînd M. Marian (min. 58), Iacob (76) și Sat- mari (83) au parafat victoria, prin goluri spectaculoase. De remarcat că, în prima repriză, Dodu a ratat o lovitură de pedeapsă, învingătorii au aliniat următoarea formație : Budu- șan (Moise) — Rus, Țonca, Burdangiu, Dodu (Satmari) — M. Marian, Zlate (Popa, Dumitru) •— Naîdin (Voicu), Boloș (Iacob), Tudor. In următoarea perioadă, elevii lui Cotormani vor avea ca adversari pe" Minerul Motru (5 II — acasă, 8 II — deplasare), Electroputere Craiova (12 II — a și , 26 II — d), Mureșul Deva sau Pandurii Tg. Jiu (19) și Corvinul Hunedoara (2. III — a).

Baza
de aprovizionare 

Petroșani
declară nulă ștampila 
cu antetul „Centrala 
cărbunelui Petroșani, 
Cantina Bazei de a- 
provizionare și trans
port, Casa de oaspe-
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