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Pași convingători spre afirmareIncepînd din această lu- extracției, iar la I. M. Urină, producția de cărbune extrasă de colectivele miniere din Valea Jiului a înregistrat zi de zi creșteri.Ieri, la bilanțul zilei precedente, cinci întreprinderi înscriau în cronica întrecerii plusuri de extracție, elocvență dovadă a pașilor fermi ce se fac pretutindeni în scopul redresării

câni și I. M. Paroșeni pentru majorarea depășirilor obținute pînă acum. Producția de cărbune realizată suplimentar în ziua de 7 februarie a fost de 70 de tone laI.I.I. la
I. M. Lonea,- 10 tone la M. Petrila, 188 tone la M. Livezeni, 286 tone la M. Paroșeni și 296 tone I. M. Uricani.

Sesizările, propunerile și solicitările 
oamenilor muncii—rezolvate la timp, 

cu toată răspunderea!In contact permanent cu problemele vieții în relațiile eu diversele instituții, cu organele ierarhice, cu întreaga lume înconjură-’ toare, cetățeanul se . află adeseori în situația de a se 
adresa unor foruri superioare sau persoane cu funcții de răspundere. Fie că a descoperit la locul său de muncă, în unitatea în care lucrează, unele posibilități noi de raționalizare a producției și a muncii, fie că este vorba de abuzuri sau nereguli, de nedreptăți personale, dreptului garantat de lege, cetățeanul cinstit se adresează cu încredere celor în măsură să soluționeze problemele ridicate. Și de cele mai multe ori, nu cu puține eforturi, îșj așterne gîndurile pe hîrtie sau înfruntă ’kilometri și așteptarea pentru a expune direct, într-o re adeseori mai mult de nute, „of "-uiAflăm dintr-o că în anul 1977 subordonate Combinatului minier Valea Jiului, le-au fost adresate peste 2 000 sesizări, reclamații și propuneri de îmbunătățire a activității șj peste 16 500solicitări diverse, iar pentru rezolvarea diferitelor probleme s-au prezentat în audiență peste 17 400persoane. Sînt cifre care arată că între organele colective de conducere și oa- o strînsă și permanentă legătură. că personalul mun- , citor din unitățile miniere

menii

în doleanțe virtutea.

audiență ca- nu durează 5 sati 10 mice-1 frămîntă. analiză unităților

muncii există

se adresează cu încredere celor pe care i-au investit cu mandatul de a conduce întreprinderile respective. Acestei încrederi trebuie să i se răspundă cu maximum de grijă și solicitudine ! La combinat și în majoritatea unităților mi- niere primirea sesizărilor, propunerilor și solicitărilor scrise ale oamenilor muncii este bine organizată, iar urmărirea rezolvării lor în termen se face cu răspundere. De asemenea, primirea cetățenilor în audiență se bucură de atenție sporită. Aproape peste tot, în afară de zilele și orele stabilite, cetățenii care se prezintă în audiență probleme urgente sînt miți imediat de către drele de conducere.Ce probleme ridică sonalul muncitor ’ în sori și audiențe? Din eași amintită analiză flăm că peste 1 300 referit la îmbunătățirea organizării muncii în subteran, nerea narea cru și nei, constituind un tanțial ajutor în îmbunătățirea activității unităților miniere.De asemenea, cele peste 60 sesizări primite din partea oamenilor muncii de către C.M.V.J. eu privire la comportarea necorespunzătoare în relațiile de muncă, abuzuri, acte de necinste și alte deficiențe din activitatea unor cadre din unități, au consti-

revizuirea și întreți- utilajelor, aprovizio- fronturilor de lu- întărirea discipli- subs-

(Cont înpag.o 3-a)

Posibilități reale de redresare, 
confirmate de un demaraj bun

la I.M. BărbăteniDeși bilanțul pe anul trecut nu a fost satisfăcător, nefiind realizat integral nici uri indicator de bază. al activității economice, participanții la dezbaterile adunării generale a oamenilor muncii de la I. M. Bărbăteni au exprimat în cuvîntul lor hotărîrea unanimă de a învinge dificultățile, de a face totul pentru lichidarea rămânerilor în urmă, de a realiza un adevărat salt calitativ în acest an. Această hotărîre s-a concretizat responsabilitate
Adunări generale 

ale 
oamenilor munciiîn înalta muncitorească de care au dat dovadă participanții la discuții în analiza neajunsurilor i în activitatea oamenilor muncii, a ingineri și maiștri, podarului minei, a rului de transport vestiți! în ceea ce ;te asigurarea tuturor condițiilor pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, pentru o desfășurare normală a producției. „Dacă responsabilitatea muncitorească față de sarcini s-ar fi manifestat și la nivelul corpului tehnico- ingineresc, rezultatele noastre economice puteau fi la

i critică a manifestate consiliului unor a gos- secto- și in- priveș-

aunivelul cerințelor1* subliniat pe bună dreptate în cuvîntul lor, mai mulți mineri. „Anul acesta a dovedit că atunci cînd se acționează cu responsabilitate pentru aprovizionarea tuturor locurilor de muncă cu va- gonete goale și materialele necesare, sarcinile pot nu numai îndeplinite chiar depășite11, afirma cuvîntul lui varășul bludor Mocanu, secretarul organizației de partid a sectorului II. Maiștrii trebuie datoria, să se

fi ci în to-

să-și facă preocupe operativ de aprovizionarea abatajelor sculele necesare, piese schimb și materiale.nu fac acest lucru. Drept rezultat, sîntem nevoiți să ne aducem singuri materialele de la mari distanțe, ceea ce provoacă opriri neproductive în frontul de lucru" — spunea minerul șef de schimb Mihai Olaru.Referindu-se la calitatea asistenței tehnice, la lipsa de receptivitate față de propunerile oamenilor muncii, electricianul Nicolae Florea afirma, printre altele : „Am avut în luna
V. STRAUȚ

cu de Dar

Miercuri, 8 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit delegația Partidului Comunist din Israel, condusă de tovarășul Uzi Bur- stein, membru al Biroului Politic al C.C al P. C. din Israel.In cadrul întrevederii a avut loc un schimb de păreri și informații cu privire Ia dezvoltarea relațiilor de solidaritate și colaborare dintre cele două partide, precum și la unele probleme actuale ale situației internaționale, ale raporturilor dintre partidele comuniste și muncitorești. 'S-a subliniat, de comun acord, dorința ambelor partide de a continua în diverse forme schimbul de experiență, contactele pe probleme de interes comun, spre binele țărilor și popoarelor noastre, al cauzei generale a păcii, independenței și . socialismului în lume.In contextul examinării situației internaționale, s-a acordat o atenție deosebită căilor și mijloacelor de înfăptuire a unei păci juste și trainice în Orientul Mijlociu. Ambele partide pornesc de la convingerea că pentru realizarea acestui obiectiv este necesar să se ajungă la o reglementare politică cuprinzătoare care 
să ducă la- retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la înfăptuirea drepturiloi- naționale legitime ale poporului arab palestinian, inclusiv dreptul său la autodeterminare și la constituirea unui stat

propriu, independent, asigurarea integrității și securității tuturor statelor din regiune, inclusiv a Israelului. Cele două partide sînt încredințate că soluționarea problemelor complexe din Orientul Mijlociu necesită o abordare realistă și constructivă pentru a Se ajunge la soluții reciproc acceptabile. Ele consideră că cea mai bună garanție a păcii și stabilității în zonă o constituie instaurarea unei noi atmosfere, în care toate popoarele din zonă să poată conlucra intr-un spirit de deplină încredere și proc.De ambele bliniat că în cii în Orientul .] un rol important activizării eforturilor în cadrul O.N.U., astfel îneît să se ajungă la reconvocarea Conferinței de Ia Geneva la care să participe pe picior de egalitate toate părțile interesate, inclusiv reprezentanții : Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Ținînd seama de amploarea și complexitatea problemelor ce se cer rezolvate, este necesară în momentul de față o maximă mobilizare a opiniei publice, a forțelor- politice realiste și responsabile iubitoare de pace, atît în zonă cît și în afara ei, pentru 
a determina elaborarea și punerea de acord a unor soluții viabile, conform cerințelor unei păci trainice și drepte în Orientul Mijlociu, ale intereselor păcii și înțelegerii în întreaga lume.

înțelegere, respect reci-părți s-a su- realizarea pă-Mijlociu,; revine

seri-

din de de-
schimb Ilia și ortacii

(Continuare în pag. a 3-a)

Autoritarul
Pe ici pe colo, prin 

unele întreprinderi și ins
tituții apare din cînd în 
cînd și „el”, șeful auto, 
ritar, exigent, atotcu- 
noscător, omul care vede 
tot, știe tot și nu are ne
voie de părerile subalter 
nilor...

...Intr-una din secții a- 
pare o. problemă de re
zolvat. „El", autoritarul, 
își chearhă subalternul 
și-i dă dispoziții:

— Te duci... și faci... ii 
spune și ce și cum.

— Noi ne-am gîndit

Răspunderea este infinit mai mare
cînd răspunzi în fața tovarășilor tăi de muncă— Cînd aplicam cuiva cea mai severă sancțiune pentru absențe nemotivate — desfacerea contractului de muncă — întotdeauna sau aproape întotdeauna începeau intervențiile pentru cel sancționat — tovarășe director cutare e băiat bun; are familie, copii; nu o să inaj greșească și așa mai departe. Uneori cedam — cînd insistențele erau mai serioase, și cei care le făceau prezentau garanții. Dar, aproape în fiecare caz petau.Intr-una lui trecut, petă, și pentru unul

abaterile se re-din zilele âiiu- situația se re*- care

20 de absențe 
intervenind

făcuse peste nemotivate, chiar șeful de schimb din brigada unde omul lucrase. Atunci l-am întrebat — ești de acord să pierzi pri-
ducere cu o parte membrii comitetului partid și de sindicat a venit o acțiune permanentă,. o inițiativă a colectivului nostru.

Colectivul educă și modeleazăma de șef de schimb dacă omul pentru care intervii mai face vreo nemotivată? Șeful de schimb a dat îndărăt — pe buzunarul meu nu mai sînt de acord să fie reprimit.Așa s-a născut ideea care în urma discuțiilor purtate în colectivul de con-

In ce constă acțiunea, această inițiativă pe care a îmbrățișat-o colectivul întreprinderii miniere Dîl. ja și de care ne vorbea directorul minei, ing. Ion Vasilescu? O prezentăm în continuare.Dacă unul din cei cărora li s-a desfăcut contrac-

tul de muncă pentru absențe nemotivate dorește să revină în mijlocul colectivului minei Dîlja, nu mai este suficient doar angajamentul lui, ci și al brigăzii care-și asumă răspunderea pentru îndreptarea, pentru reeducarea lui. Iar atunci cînd brigada consimte, după o consultare prealabilă a șefului de brigadă sau formației de lucru cu oamenii din subordine, cel în cauză este

Mina Vulcan. Brigadierul Constantin Niță, șeful de DobromirConstantin Gruia și Va- sile Oprea au ieșit din 
mină după șase ore de muncă fructuoasă, ca de altfel, în toate zilele din luna ee-a trecut. Și, după cum se poate citi pe chipurile lor, sînt hotărîți ca rezultatele frumoase să le mențină în continuare.Foto : Ion LIOlU
în pagina a 2-aIndivid —
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însă la o soluție mai 
practică și mai eficientă, 
îndrăznește subalternul.

— Habar n-ai. Faci așa 
cum ți-am spus eu I!

...O altă secție, o altă 
problemă..._și dialogul se 
repetă, 
timp, 
min t 
sau 
cheltuieli mari. Iar 
vine „scadența", 
tarul iți ia subalternii la 
roit.:

— Nu-i rezolvat nimic, 
nu ați făcut nimic... 5

— Păi, am respectat in- | 
dicațiile dumneavoastră... |
- Cum, așa v-am spus j 

eu? Nu v-am zis să... Și ? 
oamenilor nu le vine să-ți ț 
creadă urechilor cind aud - 
de la autoritar exact i- 
deile și soluțiile lor care 
cu citva timp în urmă... 
nu erau bune de nimic.

Au încercat să spună 
î cite ceva dar... autoritarul 
: a rămas ferm pe poziție. 
j Doar nu degeaba e AU- 
i TORIT AR...
' Tudor MUNTE ANU

Dor, după un 
problemele ră- 

o t probleme 
se rezolvă cu

ci nd 
autori -

i 
i 
»
5
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i

J
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Bărbați care onorează titlul de miner^
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Urcînd treptele 
afirmăriiMinerul acesta cu fruntea înaltă și chipul dăltuit parcă din roca dură a adâncurilor cu care se ia la luptă în fiecare zi a aniversat de curînd un deceniu de cînd lucrează , la mina Uricani. înainte vreme a muncit la o mină de sare, la Praid, județul Mureș. Venind însă în concediu la. un frate cc lucra la I. M. Uri- cani s-a decis să treacă de la sare la... cărbune. Știa că e mai greu, dar <:înd ești hotărît, învingi orice obstacol. A luat-o deci de la început. A devenit unul dintre minerii destoinici ai minei. Sînt șapte ani decînd e miner, iar detrei îndeplinește funcția 

Ide șef de brigadă.Urcînd treptele afirmă- Irii profesionale i-au .crescut și responsabilitățile. In sectorul II conduce 
Icu pricepere și destoinicie două abataje fronta- Ile cu susținere metalică a căror lungime este de aproape 150 metri. Brigada lui numără peste 

60 de oameni, în marea lor majoritate tineri a- . duși de brigadier, cu prilejul concediilor de odihnă de prin locurile nata-. le. De educarea lor profesională și ca oameni se ocupă cu dragoste și migală de dascăl și părinte. Așa se explică și faptul că numai în anul trecut din brigadă au fost calificați zece mine-, ri și zece ajutori mineri.Rezultatele muncii brigăzii sînt pe măsura hărniciei colective, a priceperii profesionale și deorganizator pe care ledovedește conducătorul 
ei. O spun cu prisosință 

• cele 5800 tone de cărbu- 
I ne extrase anul trecut 
I peste sarcinile de plan, 
I faptul că în fiecare lună

Cînd mai mulți oameni trec nepăsători pe lingă o stare de lucruri, capabilă 
să genereze manifestări antisociale, adoptînd „poli
tica struțului", adesea intervenția organelor de ordine se produce după ce faptele au fost consumate, uneori cu grave urmări morale pentru unii cetățeni. O astfel de întâmplare s-a petrecut în seara zilei 
de 19 ianuarie....In acea seară, la spectacolul folcloric, prezentat de un ansamblu artistic bănățean, au ținut, să fie prezent i și mai mulți cetățeni 
din cartierul Livezeni. Prezența la un spectacol im
pune o anumită ținută ves
timentară, desigur, o „pregătire" emoțională, care 
să te facă să intri în „tran
sa" artistică. Cetățenii din cartierul amintit au intrat în sala de spectacol a Casei de cultură: din Petroșani, într-o stare avansată de ebrietate fără ca cineva să-i observe (? !). Culmea impertinenței, bețivii eu pricina și-au continuat li- bațiunile bahice, cu alte cuvinte au consumat alcool în sala de spectacole, din nou, fără ca cineva să-i observe (?!) Ciudată miopie din partea celbr care trebuiau să asigure desfășurarea normală a spectacolului, respectarea normelor elementare de civilizație în lăcașul de cultură! Ciudată optică a acelorași lucrători ai lăcașului cultural, care, chiar dacă n-au avut grijă să ceară, din vreme, sprijinul organelor de ordine, n-au făcut acest lucru nici

a lui ’77 a raportat de- | pășiri la producția de ■ cărbune, Nu putem în- I cheia această succintă J prezentare a șefului de I brigadă Laurențiu Kele- * men de la l.M. Uricani, I căci despre el este vor- I ba în rândurile de față. ■ fără a vorbi de urcușul | din acest an pe treptele afirmării. Potrivit sarcinilor preliminate brigada avea de realizat în luna ianuarie o productivitate de 6,90 tone de cărbune ne post. A realizat mereu productivități de peste 7 tone/post, care s-au concretizat în depășirea planului cu 350 tone de cărbune.Despre munca plină de responsabilitate pe care o desfășoară acest miner pe a cărui chip secitește mereu frământarea lăuntrică „oare cetrebuie făcut pentru <-arezultatele brigăzii săfie și mai bune", ar fi. multe de spus. Cum multe se pot spune Și despre soțul ș; tatăl model Laurențiu Kelemen, acest miner dîrz, care a urcat încet, dar sigur pe treptele afirmării.
D. CRIȘAN

atunci cînd cîrdul de bețivi a trecut la... dans și urlete, ca intr-un film despre canibali, pcrlurbînd spi-ctacoJul.Actu] 11 al acestei întîmplări <u deznodămînt dramatic s-a petrecut pe stradă, mai precis în dreptul stației l'i.G.C. de la porțile stadionului Jiul. Dinspre Piața Victoriei a poposit autobuzul 31 HD 1927, de pe traseul Petroșani — U- ricani. Intîmplarea a făcut, 
Cum poți întoarce spatele, 
cînd bunul simt e căicat 

în picioare ?ca la acea oră tîrzie, autobuzul să fie supraaglomerat și totuși șoferul Ion Dinea a oprit să mai ia cîțiva călători. Intre timp alcoolul „lucrase" în mintea acelor „artiști" de ocazie... Autobuzul a demarat încet, dar în fața lui a a- părut Simion Șerban, tîm- pIar de la atelierul de tîm- plărie din Livezeni. Ou ajutorul unui cuțit, de proporții considerabile, a spart geamul ușii din față. Cum să nu-și dea seama șoferul că trebuia neapărat să-l ia și pe el, pe Simion Șerban? Alt autobuz? Nu, Numai cu acesta vrea să călătorească el, Simion Șerban. I-a sărit în „ajutor” socrul său Eugenie Ititesc, lucrător pe la ca

:............................................ 'j; Sfîrșitul frumos al a- i j cestci istorii este lim- : : pede, precum cristalul i : apelor de munte. Intre : i el și ea apăruseră, cu ; ; mulți ani în urmă, dis- Ș : cutii contradictorii a- : î gravate de prezența fiu- ; : lui ei, răsărit într-o : : căsătorie anterioară. In- ; i tr-o seară de pomină, : ; băiatul-problemă, care : i făcuse niște năzbîtii, a : j auzit cearta lor și s-a ț : decis să plece în lume. : : Cînd a fost regăsit, pur- ț ta în mîini un borcan \ ; cu apă, în care înota :
: IIIIIHII/IIHIIIIIHIIlimill ț 
£ E
| Atitudini \

| O poveste = 
I frumoasă | 
f 'iiiiiiiiiii/iimiiiniiii/iii. j; stingher un peștișor de i ! culoarea rubinului. :î Lui, tatălui vitreg, \ ; i-a venit ideen amena- ; : jării unui acvariu. A- ; ; cum pereții unei came- î i re sînt „tapisați" cu : ; acvarii, în care își 1 ; poartă frumusețea sute j de pești exotici. S-au i- ;: vit probleme noi, în ; : legătură cu îngrijirea 1 ; și înmulțirea mirificeloi’ j \ ființe din lumea tăcerii, j : Pasiunea tatălui, ingi- ; ; ner într-un centru de ■ 
i cercetare, s-a dovedit i > mai puternică, antura- i j jele, golanul" fiind de ;: acum întâmplări dicta- i | te doar de necesitate, î : fiindcă în fața acvari- ; ; ilor s-au regăsit numai i i ei doi, tatăl și fiul. Pa- : ș siunea i-a ajutat să le- i : pede lestul de amăra- : : ciuni și necazuri. Fiul : : a împlinit, de curînd, 24 : i de ani și a ajuns un ;i om de ispravă, electri- i ; cian la mina Petrila. : : Această poveste fru- ; : moașă, are, ca să zicem i \ așa. Un sfîrșit continuu i ; Șj limpede, precum iris- ;: talul apelor de munte, • 
i (Ion FIASTRU) 
riera de piatră Gambrinus, apoi li s-au alaturat llie Lingurar, Vaier Caldărar, care lucrează la l.M. Ani- noasa, și Virgil Octavian Otvds. Adică exact, cei care sfidaseră normele de comportare civilizată în sala de spectacol.Gei cinci huligani, foarte tineri ca vîrslă (cu excepția lui Ititesc cari» a împlinit 48 de ani), l-au a- menințat cu cuțitul pe șo
fer (autorul agresiunii Si

mion Șerban) și apoi l-au maltratat în lege. C’e au făcut cetățenii ăflați în autobuzul supraaglomerat 31 HD 1927 ? Ei bine, parcă n-ar fi văzut nimic, au co- borît din autobuz, fără re- mușcări asupra comportării l<or de buni cetățeni, de purtători de cuvînt ai opiniei .publice și-, s-au .urcat în autobuzul de Paroșeni, care tocmai apăruse în stație.Cu ce s-a soldat scandalul dinspre miezul nopții din 19 ianuarie? A fost tulburată liniștea publică, toți locatarii din blocurile învecinate au fost treziți, a fost întreruptă circulația pentru o perioadă de vreme, unii călători au pierdut chiar trenul. Cînd au

La I.F.A. „Vîscoza" Lupeni, covârșitoarea majoritate, a personalului o formează femeile — muncitoare harnice, iscusite. In cadrul formației de răsucit, Susana Maghiar, ajutor maistru, ca și tovarășele ei Maria Giurescu și Maria Vătafu sînt doar cîteva din femeile vrednice ale fabricii. Foto : N. ȘTEFAN
Răspunderea este infinit mai mare 
cînd răspunzi în fața tovarășilor 

tăi de muncă
(Urmare din oaq I)supus discuției întregului schimb din cadrul sectorului sau secției. Cuvîntul întregului schimb este ho- tărîtor.Am discutat zilele trecute la mina Dîlja eu câțiva din cei cart- au fost reprimiți și, bineînțeles, cu cei care, s-au angajat în fața 

oamenilor să răspundă de comportarea celor pe care au hotărît să-i reintegreze în formațiile de lucru. Pentru Iosif C.ozma, de la sectorul de transport, a garantat schimbul condus de maistrul Karoly Deneș. Stăm de vorbă cu maistrul amintit și cu alți doi muncitori — Alexandru E- puran și Petru Furdui — ale căror semnături ie în-, tîlnim pe angajamentul schimbului alături de ale celorlalți muncitori.-- Sîntem convinși că se va îndrepta. Lucrează din nou pe schimbul nostru. E a- devarat. ne-am asumat o apărut lucrătorii de miliție, cei cinci au încercat să fuga, dar au fost reținuți și trimiși, de urgență, în judecată. In ziua de 2 februarie. căzu] a fost judecat în fața colectivului de mum ă de la l.M. Aninoa- sa. Verdictul : huliganii și-au primit pedeapsa meritată — condamnări între un an și 7 luni și 1 an închisoare, pentru a se învăța minte cum să se comporte în societate-După această întîmplare, în mintea multora dintre noi se iscă unele nedumeriri. Un spectacol folcloric a fost „dat peste cap” de cîțiva bețivi, un om care-și făcuse datoria a fost maltratat de 5 huligani, a fost tulburată liniștea publică, a fost întreruptă circulația. Și toate aceste manifestări antisociale comise de cei 5 huligani s-au produs sub ochii a cîtorva zeci, dacă nu sute de cetățeni, fără ea vreunul să intervină,' să stopeze scandalul. Oare 5 huligani nu puteau fi puși la punct de o masă de oameni cinstiți ? Iată un prilej de meditație pentru cetățenii care au fost martorii întîmplărilor din seara zilei de 19 ianuarie. Așteptăm, în asemenea cazuri, cuvîntul autorizat și răspicat al adevăratei op;"ii publice, care e chemată, alături de organele de ordine, să pună stavilă oricărei manifestări antisociale.
Ion VULPE, 

cu sprjinul căpitanului de 
miliție Emil CIMPEANU 

mare răspundere dar sperăm că strădaniile noastre nu vor fi zadarnice, ne spune maistrul Deneș. „11 vom urmări nu numai în timpul orelor de program ci și în afara acestora", interveni în discuție unul din cei doi muncitori.— Greșeala pe care am făcut-o a fost mare și alta nu mai fac. Nici nu mă mai gîndese la nemotivate. A- tîția oameni și-au pus o- brazul pentru mine că mi-ar fi rușine, dacă mai fac vreo nemotivată să mă uit în ochii lor — ne spunea Iosif Cozma, cel pentru care intervine schimbul maistrului. Deneș.— Le sînt recunoscător ortacilor mei din brigada lui Pavel Șchiopu pentru că s-au hotărît să mă reprimească din nou în mijlocul lor, ne spune un alt om care abia fusese reintegrat în colec tiv — Ștefan Ciorbă.— II cunoșteam pe Ciorbă de vreo 7 ani ș; îl știam om muncitor. ne spunea șeful de brigadă Pavel Șchiopii. Am discutat și cu fratele meu. care este șef de schimb în brigadă — cu Nicolae - - apoi cu ceilalți ortaci și am hotărît sa ne angajăm că-1 vom readuce pe Ciorbă pe calea cea bună.— Deși nici Costachc Ca- listru și nici Dumitru Cojocarii nu lucraseră în brigada pe care o conduc ne-am .interesat ce fel de oameni au fost și, pînă la urmă, am căzut cu toții de 

acord să-i reprimim, ne spunea un alt șef de brigadă, Alexandru Keresteș. Nu ne-am înșelat. De două luni nici unul nu. a făcut nici o nemotivată. Mai mult, pe Dumitru Cojoca- ru l-am îndrumat să meargă la școala de calificare, să se facă miner, cg e băiat tînăr. S-a dus. Peste o lună, cînd termină cursurile, tot în brigada noastră va veni. Noi am stat de vorbă cu ei Și în timpul șutului, ba am fost și pe acasă de am văzut cum stau, ce le mat face familia. După cum se poartă pîriă acum cred&m că am recuperat doi oameni pentru mină și pentru familiile lor care, cine știe, altfel...Șeful de brigadă nu-și termină gîndul. dar . am. înțeles toți ce-ar fi însemnat fără ajutorul colectivului acest „altfel”...V-am prezentat o inițiativă, rezultatele aplicării ei, pentru că roadele ei se întrezăresc, nu spunem că se văd pentru că este poate prea din timp, ținînd cont că se aplică doar de cîteva luni. Acum numărul intervențiilor pentru cei „năpăstuiți" s-a redus, iar atunci cînd Se fac, se fac cu toată răspunderea. Dar Pe lingă această muncă, pe lîngă această preocupare a colectivului de a reeduca oamenii care au greșit, minerii Dîljei au mai câștigat ceva —încrederea în forța colectivului, de a educa și reeduca și aceasta nu este puțin lucru-



CRUCEA ROSIE
prezență vie în acțiunile de apărare 

a sănătății oamenilor muncii

Realitățile Văii Jiului, vast teren de
inspirație pentru cineamatori

Comisiile de Cruce Roșie, activul voluntar al acestei largi organizații ... diferențiate pe grupe de obștești de masă' cu caracter profund umanitar, des- 'fășoară, sub conducerea organizațiilor de partid, alături de celelalte organizații de masă și obștești din Valea Jiului o susținută activitate pentru înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul ocrotirii sănătății populației. Prin munca pătrunsă de o înaltă răspundere socială și spirit umanitarist, activul voluntar obștesc al organizației municipale de Cruce Roșie, cu sprijinul membrilor cotizanțj al căror număr se ridică în prezent la aproape 45 000, desfășoară ample acțiuni de masă cu caracter edu- cativ-sanitar și social-u- manitar. Organizațiile de Cruce Roșie din Valea Jiului au recrutat anul trecut aproape 4 400 donatori o- norifici de sînge, care au asigurat peste 80 la sută din totalul sîngelui recoltat în municipiu, buind la salvarea vieți omenești.PrOpunîndu-și ca obiectiv principal îmbunătățirea muncii de educație sanitară în rândul populației în vederea prevenirii îmbolnăvirilor și accidentelor și acordării primului ajutor în caz de nevoie, comisiile de Cruce Roșie au organizat în acest an, , cu sprijinul conducerilor unităților spitalicești, organizațiilor de sindicat, de tineret Și femei, comitetelor pentru cultură șL educație socialistă pește 200 cursuri de igienă și prim-ajutor în unitățile e- con.pmiee, instituții și cartiere, un mare număr de acțiuni — expuneri, dezbateri, întîlniri cu mediei și brigăzi științifice, proiecții de fiime documentare, microbiblioteci —, pe teme de educație sanitară la cluburi, case de cultură și școli. Una din acțiunile cele mai importante în acest domeniu vizează instruirea întregului personal teh- nico-inginereșc, a șefilor de brigăzi șj echipe, muncitorilor cu înaltă calificare în acordarea imediată a primului ajutor la locul de muncă în cazuri de accidente sau îmbolnăviri a- cute. Pentru a se realiza o eficiență sporită a acestei acțiuni în unitățile miniere, cu sprijinul cadrelor medicale s-au elaborat lecții privind aplicarea măsurilor de igienă și acordarea primului ajutor în condițiile specifice din subteran, care însoțite de planșe și filme documentare au fost predate la cursurile organizate la minele Lupeni, Dîlja, Ani- noasa, Vulcan, Petrila ș.a.Cu tineretul ș; elevii

s-au organizat la casa de cultură și în școli acțiuni au fost absolvite în ulti- : urnii ani de peste 250 to- . varășe. Acest activ trebuie • lărgit, - împrospătat. și- iris- . truit în r permanență. Este necesar ca organizațiile de

* a

contri- 
multor

vîrstă, cuprinzînd expuneri și dezbateri urțnate de filme documentare "s pe _ „ . _■ teme privind consumul de Cruce Roșie, cu sprijinul tutun, alcool șj cafea și abuzul de medicamente, combaterea și prevenirea unor boli, respectarea regulilor de igienă ele., la care și-au adus contribuția un mare număr de cadre medicale și didactice. In acest context în școlile generale și liceele din municipiu s-au organizat peste ■ 100 de microexpoziții și colțuri de Cruce Roșie.In interesul ridicării continue a stării de sănătate a populației se impune ca organizațiile de Cruce Roșie, orășenești și comunale, din întreprinderi, instituții, școli șj cartiere, împreună cu organizațiile de sindicat, femei, tineret și de pionieri, bizuindu-se pe contribuția mai activă a personalului medical Si didactic, să desfășoare o muncă mai susținută pentru cuprinderea întregii populații la cursurile de igienă și prim-ajutor și la celelalte acțiuni de educație sanitară de masă.Un rol important. în apărarea sănătății populației îl au formațiile sanitare a- 
le Crucii Roșii — grupele sanitare și . posturile de prim-ajutor — din întreprinderi, instituții și cartiere —, precum și cursurile de surori voluntare de Cruce Roșie. Nu este lipsit de interes să se arate că în grupele sanitare de Cruce Roșie din municipiu activează peste 600 echipieri, că în colectivele posturilor de prim-ajutor sînt prinse cîteva mii de soane, surori voluntare Roșie organizate spitalele din Lupeni, Vulcan

consiliilor oamenilor muncii și al organizațiilor de sindicat din întreprinderi, precum și al unităților spitalicești, să asigure creșterea numărului grupelor de nor-

cu- 
per- 

deiar cursurilede Cruce pe lîngă Petroșani, șj Petrila

sanitare și posturilor prim-ajutor potrivit motivelor cuprinse în crețul nr. 561/1973, să gheze ca acestea să dotate în permanență materialele și medicamentele înscrise în haremuri, să urmărească pregătirea lor temeinică și să le antreneze în acțiunile de prevenire a îmbolnăvirilor a- cute și accidentelor, în a- cordarea primului ajutor, în activitățile de educație sanitară și de igienizare a locurilor de muncă.Plenara Comisiei de Cruce Roșie a muncipiului Petroșani, precum și plenarele comisiilor de Cruce Roșie orășenești și comunale care au avut loc recent în toate localitățile Văii Jiului, analizînd activitatea depusă și sarcinile ce le revin în lumina documentelor Conferinței Naționale a partidului și a obiectivelor puse de partid în fața Consiliului Sanitar Superior și Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie din țara noastră, au exprimat hotărârea .întregului activ voluntar de Cruce Roșie din Valea Jiului de a face totul pentru 
lărgirea și întărirea orga
nizației, intensificarea activității de educație sanitară, îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației din Valea Jiului.

C. MAGDALIN, 
președintele Comisiei de 
Cruce Roșie a municipiului 

Petroșani

fieeu

Este un fapt cunoscut că la cluburile din Valea Jiului se află concentrată o cantitate considerabilă de mijloace tehnice necesare creației de filme. Animatorii, care au activat într-o perioadă de înflorire, sînt tot aici. Atunci ce i-a îndepărtat de pasiunea lor ? Acestei întrebări a încercat să-i răspundă o recentă consfătuire la care au participat factori cu responsabilități directe în activitatea cultural-educativă din municipiu. Ne aflăm în faza de masă a Festivalului național „Cintarea României", manifestare în cadrul căreia trebuie să ■ participe activ, potrivit unei viguroase tradiții și cinecluburile prin creația unor filme inspirate din viața și munca oamenilor de pe aceste meleaguri, din realitățile și perspectivele de dezvoltare social- __ ___________  ____economică și cultural-educativă. Continui- vasășuf Traian Tamășan, activist al Contate în munca de creație — deosebit de Complexă, solicitînd în egală măsură întinse cunoștințe de specialitate și gîndire artistică, fantezie — a existat doar la Petroșani, după cum ne-a spus procurorulȘtefan Szoke.— In anul trecut s-au realizat filmele „Ziua independenței" și „Opinia publică în acțiune". Din toamnă conduc un cine- club la Casa pionierilor și acum lucrăm la două pelicule: „Mîinile de aur" și „Visul lui Dănuț". Dincolo de creația propriu- _________ _  .. . .... ____zisă consider foarte importantă activitatea delung membrii cmecluburilor^ va rede formare, din rîndul pionierilor, a cineamatorilor, domeniu deosebit de actual în întreaga Vale a Jiului.Consf ătuirea a avut loc într-un moment în care cineamatorii se regrupează, ei înșiși simțind nevoia reînceperii unei activi-

tăti unite (filmul este prin excelență t» creație colectivă). Astfel, la Lupeni s-a desfășurat un schimb de experiență, spunea prof. Vasile Nițescu, președintele Comitetului orășenesc de cultură și educatei socialistă. Pornind de la rezultatele —( ceva mai vechi, e adevărat, dar de referință astăzi — cineclubul „Amafilm" s-a hotărât să realizeze mai multe filme (e- ducative, de protecție a muncii, desene a- nimate, de popularizare a. Grupului școlar minier etc.) Important este că se profilează și reluarea, în luna august, a festivalului filmului de amatori, care stimulează inițiativa și creativitatea cineamatorilor. Dar pînă atunci va avea loc un festival internațional al filmului de protecție a muncii — în perioada aprilie-mai, . șpunea_to-siliului județean al sindicatelor — la care Valea Jiului, cu un real potențial artistic, trebuie să participe. Problema principală în acest domeniu, sublinia și tovarășul Teodor Rusu, secretar al Comitetului municipal de partid, este ca paralel cu activitatea de creație să se desfășoare o sistematică atragere a tinerilor spre această preocupare artistic-educativă. Pornind de la diversitatea vieții din municipiu, cine- amatorii au un cîmp larg de subiecte și teme pentru scenarii. Problema eficienței educative a filmului, care a frămîntat în-zolvată prin proiecții în sălile de apel, în cămine de nefamiliști, în școli.Un vînt nou suflă în rîndurile cineama- torilor regrupîndu-i, stimulînd la muncă de creație.
Demaraj bun la I. M

(Urmara din pag 1)ianuarie o zi record, cînd mina a dat peste 1 000 tone, fiindcă în acea zi s-a simțit cum am pus toți umărul, la toate nivelurile. Trebuie să acționăm ferm pentru întronarea permanentă a acestui climat de muncă. Multe din propunerile noastre făcute în adunările oamenilor muncii nu 
au fost rezolvate, deși se putea. Așa sînt de exemplu înființarea unui chioșc de difuzare a presei, a unui punct alimentar, a cabine-

tului de protecție a muncii, radioficarea incintei și multe alte probleme de ordin gospodăresc".„Noi ne-am confruntat permanent cu lipsa vago- netelor goale — printre altele, loan Lițcan, de tiții — iar acum

T. SPĂTARU

Bărbătenîsă se asigure fronturi noi de lucru, producția de cărbune din acest an și din viitorii ani. Serioasele ră- mîneri în urmă din acest domeniu de activitate reclamă o preocupare sporită din partea conducerii minei pentru realizarea integralăspunea, maistrul la inves- se intro- a planului și la aceste ca,duce pe orizontul 650 combina de înaintări. Trebuie să se ia măsuri pentru rezolvarea proble-goalelor înainte de a în funcțiune combina înaintări. Se simte și lipsa de presiune
urgente

* <■■■■» * jm» * a a *a*a a aaaa* a a a aaa^a a

mei intra 
de multoptimă la instalațiile și u- tilajele acționate cu aer comprimat".Multe alte critici îndreptățite la adresa compartimentului întreținere elec- tro-mecanic, au mai formulat în cuvîntul lor și tovarășii Mihai Timar, Vasile Temesvari, Ioan Pop Vasile, Ioan Pop, Aurel Gros, loan Ciungan, Aurel Dră- ghici. Participanții la dezbateri au făcut, de aseme- menea, numeroase propuneri vizînd perfecționarea stilului de muncă al C.O.M., activității de conducere a procesului de producție și a muncii.O problemă deosebit de importantă, pe care au evidențiat-o dezbaterile o constituie lucrările de deschidere și pregătire prin care

tegorii de lucrări prin întocmirea unor grafice riguroase de execuție, prin a- sigurarea tuturoi- condițiilor necesare brigăzilor. Fiindcă nerealizarea planului de investiții va crea greutăți pentru producția viitoare a minei.Exprimînd hotărârea fermă a colectivului de a lichida lipsurile evidențiate în darea de seamă și discuții, adunarea generală a adoptat un plan de măsuri îmbogățit cu numeroase propuneri. Consiliului oamenilor muncii, sub conducerea organizației de partid a minei, îi revine îndatorirea de a trece la organizarea înfăptuirii acestora, la urmărirea sistematică a perfecționării Stilului și metodelor de muncă, în vederea realizării unui adevărat salt calitativ în organizarea mai bună a producției, întărirea ordinei și disciplinei la toate nivelurile.
* aaaaar a aaaaat a aaaaaa a a a taa^a a a a ataaaa a .

Sesizările, propunerile și solicitările oamenilor muncii
(Urmare din pag. 1)tuit un sprijin real șj concret în luarea unor măsuri pentru îmbunătățirea activității. In urma verificării cu exigență și obiectivitate a acestor sesizări, 

Pe baza constatărilor făcute, pentru fapte de natură mai gravă unele cadre de la minele Bărbăteni, Paroșeni, Aninoasa,Dîlja ș.a. au fost înlăturate din funcții, iar altele, pentru abateri de mai mică gravi
tate au fost sancționate disciplinar. Un puternic efect pozitiv au avut a-

ceste măsuri și sub aspectul educativ, discutarea lor în colectivele de muncă respective conducînd la dezvoltarea opiniei de masă și creșterea combativității față de abuzuri, acte de necinste și . atitudinea netovărășească din partea unor persoane aflate pe diferite posturi ierarhice. Rezolvarea cu simț de răspundere a scrisorilor oamenilor muncii a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de cazare în căminele pentru nefamiliști, a meselor și servirii la cantinele miniere, la reali

zarea a numeroase propuneri de ordin social.In contrast cu această evoluție pozitivă, cu răspunderea sporită și atenția tot mai mare acordată scrisorilor, sesizărilor și propunerilor oamenilor muncii, se mai întîlnesc însă în diferite posturi și persoane . care nu-și găsesc timp pentru astfel de probleme, tratînd cu răceală, indiferență și lipsă de înțelegere pe cei care li se adresează cu încredere și speranță, ca unor oameni. Asemenea „inși de

gheață" străini de preocupările celor pe eare-i conduc, insensibili la inițiativele și la nevoile lor, nu sînt demni să li se încredințeze soarta oamenilor!Astfel de neajunsuri se fac simțite mai ales acolo unde conducerile unităților nu acordă întreaga a- tenție cuvenită rezolvării problemelor ridicate de oamenii muncii în scrisori și audiențe.In lumina Hotărârii C.C. al P.C.R, din iulie 1976, în toate întreprinderile și instituțiile, pe lîngă comitetele sau birourile

organizațiilor de parțid au fost organizate comisii speciale de oameni ai muncii cărora le revine misiunea de a urmări îndeaproape modul în care sînt soluționate sesizările, re- clamațiile și propunerile oamenilor muncii, de a sprijini concret această activitate. Fiihd încă la început de drum, aceste organisme nu și-au intrat încă pe făgaș, prezența lor nu este îndeajuns simțită.Preocupîndu-se de întărirea continuă a legăturii cu masele, de atragerea mai activă a oamenilor muncii la activitatea de

conducere a unităților, la valorificarea deplină a întregului potențial mates rial și uman pentru îndeplinirea exemplară a sar» cinilor pe cel de-al trei* lea an al cincinalului, or- ganizațiile de partid sînt datoare să acționeze susținut, prin toate mijloacele muncii politice pentru îmbunătățirea continuă a muncii cu scrisorile, pentru organizarea și desfășurarea corespunzătoare a, audiențelor, pentru rezolvarea la timp, cu toată răspunderea a propunerilor, cererilor și sesizărilor, oamenilor muncii. (C.M.)



4 Steagul roșu

AnJiirdilriFEXL®O.N.U Pregătiri în vederea primei sesiuni 
a Comitetului plenar pentru 

noua ordine economică internaționalăde deteriorarea continuă a situației economice, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare, țările din grupul „celor 77“ au elaborat o listă de teme care vor trebui să stea cu prioritate în atenția Comitetului plenar.Propunerile „celor 77“ vizează în special acele probleme a căror rezolvare ar fi de natură să contribuie efectiv la depășirea actualelor dificultăți ale economiei mondiale, la o mai activă și echitabilă participare a țărilor în curs de

dezvoltare la cooperarea conomică internațională.Acționînd alături de ceilalți membri ai grupului „celor 77", delegația română a contribuit activ la pregătirea propunerilor grupului pentru sesiunea comitetului. Dînd expresie interesului și preocupărilor României pentru instaurarea unor relații economice noi, echitabile între state, delegația română a făcut o serie de sugestii, care, acceptate și sprijinite de reprezentanții altor state în curs de dezvoltare, au fost incluse în lista „celor 77".

e-

Evoluția trenului spațial sovieticMOSCOVA 8 (Agerpres).— Agenția TASS anunță că miercuri, cosmonauții sovietici aflați la bordul complexului orbital „Saliut- 
6" — „Soiuz-27" și-au continuat activitatea potrivit programului stabilit.Sistemele de bord ale complexului spațial funcționează normal, iar starea sănătății. echipajului este bună.Zborul trenului spațial continuă.MOSCOVA 8 (Agerpres).— Agenția TASS, transmite că, la o comandă de pe Pă- mînt, nava cosmică de

Joi, 9 februarie 1978

filme

propunerilor în curs de printre care Orientul

transport „Progress-1 fost reorientată în spațiu, potrivit programului. Apoi au fost pornite motoarele care au plasat nava pe o traiectorie de coborîre. Ve_ hiculul cosmic a pătruns în păturile dense, ale atmosferei terestre în zona stabilită deasupra Oceanului Pacific, s-a dezintegrat și și-a încetat existența.Agenția TASS apreciază că misiunea „Progress-1" deschide perspective largi pentru cucerirea în continuare a spațiului cosmic în interesul științei și al economiei naționale.

_ NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). •— In prezent, au loc la New York pregătiri în vederea primei sesiuni a Comitetului plenar pentru noua ordine economică internațională, care se va desfășura, începînd de la 13 februarie, la sediul Organizației Națiunilor Unite.Expresie a necesității, u- nanim recunoscute, ca toate negocierile" privind instaurarea noii ordini economice să aibă loc în cadrul sistemului Națiunilor Unite, Comitetul plenar, creat la sesiunea a 32-a a Adunării Generale a O.N.U. ca urmare a «nor țări dezvoltare,și România, constituie un important forum pentru urmărirea și evaluarea progreselor realizate în aplicarea deciziilor și recomandărilor privind e- dificarea noi; ordini economice internaționale. Totodată, comitetul este chemat să dea impulsul politic necesar pentru depășirea dificultăților ce pot apărea în diverse negocieri economice internaționale Si să servească el însuși ca for pentru asemenea negocieri.Preocupate de lipsa unor progrese reale în înfăptui
rea măsurilor și planurilor de acțiune pentru edifica
rea noii ordini economice,

BONN 8 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat publicației vest-germane „Bild Zeitung", Shimon Peres, președintele Partidului israelian (de opoziție), a după opinia sa, șitul acestui va încheia acorduri de pace cu Egiptul și Iordania. El a precizat că există încă dificultăți în ce privește actualele negocieri cu Egiptul, dar că ele ar putea fi depășite.Pe de altă parte, Shimon Peres a declarat că „Israelul nu poate accepta crearea unui nou stat arab independent, dominat de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, pe malul occidental al Iordanului" men- :

al Muncii declarat că, pînă la sfîr- an, Israelul

Mijlociuționînd că este favorabil i- deii creării unei „federații iordano-palestiniene".
★WASHINGTON 8 (Agerpres). — Președintele Anwar El Sadat a avut, miercuri, la Washington o întrevedere cu ambasadorii unor țări arabe în Statele Unite, > informează agenția MEN. Cu acest prilej, șeful statului egiptean a făcut o prezentare a ultimelor evoluții din Orientul Mijlociu. Agenția egipteană informează că Anwar El Sadat și-a informat, de asemenea, interlocutorii asupra rezultatelor convorbirilor pe care le-a avut eu oficialitățile americane, în cursul actualei sale vizite în S.U.A.

Conflictul etiopiano-somalezADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — Intr-o declarație reluată de agenția UPI, un purtător de cuvînt etiopian, Baalu Girma, a afirmat că forțele militare etiopiene au lansat în ultimele zile o o- fensivă generală împotriva forțelor somaleze în regiunea Ogaden și avansează cu rapiditate. El a arătat că nu constituie decît o

ene. Potrivit comunicatului, reluat de agențiile Reuter și UPI, lupte grele au avut loc în zona orașelor Harowo și Kadar Aday, din provincia Hararge, situate pe ruta feroviară dintre orașul etiopian Dire Dawe și Djibouti.Forțele FLSO — se spune în comunicat — au e- fectuat retrageri minore, problemă de timp ca forțele din motive pur tactice, în somaleze să fie scoase Ogaden.Totodată, purtătorul cuvînt guvernamental a bliniat că forțele etiopiene se vor opri la frontiera dintre cele două țări.
dinde su- unele puncte, adăugind că aceste retrageri nu au slăbit pozițiile forțelor de e- liberare somaleze.

Viscole puternice în S.U.A

MOGADISCIO 8 (Agerpres). — Intr-un comunicat difuzat la Mogadiscio de Frontul de Eliberare a Somaliei de Vest (FLSO) se afirmă că pozițiile deținute de forțele FLSO în zona munților Ahmar din estul Etiopiei au fost puternic bombardate în cursul ultimelor zile de către forțele aeriene și terestre etiopi-

*MOGADISCIO 8 (Ager- pres). — Agenția somaleză de presă Sonna, reluată de agențiile Reuter și UPI, informează că avioane militare etiopiene au întreprins raiduri aeriene împotriva orașelor Hargeisa și Berbera din nordul Somaliei. A- genția afirmă că avioanele etiopiene de luptă au fost respinse de unitățile de a- părare antiaeriană somaleze,-

PETROȘANI — 7 No
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TV.16,00 Telex; 16,05 Tele- șceală; 16,35 Curs de limbă rusă; 17,05 Pentru timpul dv. liber, vă recomandăm..,; 17,20 Reportaj pe glob: Quatar — tradiție și modern; 17,40 Cîntarea României — e- diția a H-a; 18,10 Consultații juridice; 18,30 Baschet feminin: I.E.F.S. București — Real Celta Vigo (Spania). Meci retur în Cupa campionilor europeni — repriza a 19,20 1001 de seri; Telejurnal; le politicii partidului dezvoltare economico-so- cială a țării. Azi, județul Sălaj; 20,15 Seară de teatru : „Vifornița", de Leonid Leonov. Premieră TV. Spectacol preluat de Ia Teatrul Național din Craiova; 21,30 Ora tineretului; 22,20 Telejurnal.
RADIO5,00 Buletin de știri; 5,05 Ritmuri matinale; 6,00 Radioprogramul dimineții ; 7.00 Radiojurnal; 8,00 Revista presei; 8,10 Curierul melodiilor; 9,00 Răspundem ascultătorilor; 10,00 Buletin de știri; 10,25 Au cîntat pe scenele noastre : Salvatore Adamo; 10,45 Atlas folcloric; 11,00 Buletin de știri; 11,05 Muzică corală; 11,35 Discoteca „U"; 12,00 Buletin de știri; 12,05 Din oomoara folclorului nostru; 12,35 Muzică ușoară; 13,00 De la 1 la 3; 15.00Tehnic-club; 16,00 Radiojurnal; 16,15 Cîntece ostășești; 16,25 Coordonate economice; 16,40 Instantanee solistice; 17,00 Buletin de știri; 17,05 Opinia publică; 17,45 Folclor contemporan; 18,00 Ore- Muzică Reflexele Cadențe într-o forum; știri ;
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Il-a;19,3019,50 Roade- da

LA 1 IANUARIE 1978, Ungaria avea o populație de 10 671 000 locuitori, indică datele statistice blicate la Budapesta.
HIDROGEOLOGIItru importul din India de VIETICI au descoperit echipamente destinați- căilor ferate.

LA ÎNCHEIEREA CON
VORBIRILOR pe care le-a avut la Islamabad cu oficialitățile pakistaneze, ministrul indian de externe, Atal Bihari Vajpayee. a declarat. în cadrul unei conferințe de presă, că India dorește să-și îmbunătățească relațiile cu Pakistanul pc baza principiilor c- galității, neamestecului în treburile interne Și avantajului reciproc, informează agenția Samachar.

MIERCURI,
BREJNEV, secretar ral al C.C. președintele Sovietului U.R.S.S., l-a celarul federal al Austriei, Bruno Kreisky. Convorbirea s-a referit la aspecte ale relațiilor bilaterale și ale situației internaționale actuale.

COMUNICATUL VIET- 
NAMEZO-INDIAN publicat la Hanoi la încheierea vizitei unei delegații economice indiene relevă că părțile au examinat posibilitățile colaborării bilaterale în domeniile economic, științific și tehnic. Partea indiană a hotărît să acorde Vietnamului credite pe termen lung pen-

LEONIDgene- al P.C.U.S., Prezidiului Suprem al primit pe ean- pu-Carter a ordonat Intervenția a 1 000 militari din trupele federale în zonele cele maj afectate, dar deplasarea acestora în regiunile respective a fost întîrziată din cauza închiderii aeroporturilor.Oficialitățile din Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire și Maine au decretat starea de urgență. In aceste din urmă două state, valuri u- riașe, formate în largul O- 1 distrus aproximativ 400 de locuințe din zonele de țărm, provocînd pagube materiale estimate la milioane de dolari.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Cele mai puternice viscole înregistrate vreodată în numeroase zone din Noua Anglie (nord- estul Statelor Unite) au provocat pînă în prezent cel puțin 38 de vic Lime. Cea mai mare parte a acestora au fost imobilizate în automobile pe șosele blocate de zăpadă. Astfel, precizează agenția UPI, bilanțul acestei ierni se ridică în S.U.A. la 225 de morți. ceanului Atlantic, auRigorile iernii au provo- “■— ■-->—• ----- .—cat paralizarea parțială a activității în regiunile din nord-est, cele mai populatePreședintele

SO- în subsolul deșertului Karakum o mare de apă caldă. Stratul permeabil purtător de apă fierbinte, care a- junge în unele locuri la 100 grade Celsius, se află la o adîncime de mai puțin de 1 000 metri.
CONSILIUL DE NEGO

CIERE al sindicatului minerilor din Statele Unite a refuzat aprobarea imediată a acordului de principiu încheiat luni în vederea încetării grevei de la nele de cărbune, care rează de peste două luni
I nd Mafia
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Cînd în Camera Depu- taților a Italiei s-a aprobat propunerea de a se constitui o Comisie parlamentară de anchetă asupra fenomenului Mafiei în Calabria s-a apreciat just, in- trodueîndu-se pe lista motivațiilor extinderea orizontului cercetărilor la provincia Cosenza ; este un fapt documentat că dominația Mafiei s-a extins pe Întreg teritoriul regiunii și nu mai există zonă care să nu fi fost expropriată de Mafia și care să nu suporte „codul" violenței.Era inevitabil să se în- tîmple așa, în primul rînd pentru că Mafia calabreză este dotată cu o capacitate foarte ridicată de expansiune ; apoi, pentru că Cosenza este un oraș dinamic, productiv. La sfîrșitul verii trecute, membrii „clanului" s-au reunit pentru a ajun
ge la o înțelegere în ce privește fixarea zonelor de competență. Modul în care 
s-a stabilit organizarea re-

uniunii mafiote Ia nivel înalt merită cunoscut. Localitatea : Diamante de pe coasta tireniană ; scopul : „turistic" ; dprata tratativelor : două nopți și o zi ; sediul : un hotel pe malul mării, cu vedere la plajă, proprietatea unor străini, necunoscători ai „mediului local". Important este că 
s-a ajuns la o înțelegere ți- nîndu-se seama de „echilibrul de forțe" anterior reuniunii, de „drepturile" cucerite, de specializare, rivalități, alianțe, privilegii etc.Să revedem realitatea Calabriei la sfîrșitul anilor ’70 : problema tinerilor șomeri și a altora care nu au avut nici o dată de lucru existența pămînturilor necultivate, condiția femeii, degradarea situației economice generale, dezbaterile asupra falimentului politicii industriale, căderea miturilor create de societatea de consum, degradarea instituțiilor publice, inexis-

tența serviciilor sociale, ine- ficiența aparatului juridic care deziluzionează exigențele populației în ce privește rolul justiției, criza valorilor, creată și menținutăDin presa străină 
(„II Corriere della Sera")

de un sistem de „putere clientelară" incapabil de a se înnoi starea de tensiune, de ambiguitate etc. O problemă care se adaugă prin definiție tuturor acestora, în întreaga Calabrie, 
este problema Mafiei !Fenomenul mafiei . se menține. Existentă și activă pe tot cuprinsul Calabriei, Mafia are un rol central și dinamic în procesul de degradare a regiunii. De 
aceea, nu provoacă surpri-

ză faptul că principalele probleme ale calabrezilor se întrepătrund cu problemele pe care le ridică expansiunea mafiei, ajunsă la un grad maxim de dezvoltare. Prin'modul în care este organizată, ca. și datorită abilității cu care operează, Mafia acționează sectorul construcțiilor și cel al intermedierilor, arendări și subarendări,
în în în___  .... . . .. în speculațiile din diferite domenii, deține- monopolul în contrabanda cu țigări, bijuterii și droguri, recurge la șantaj în comerț și industrie, condiționează fixarea prețurilor pe piața produselor agricole, controlează angajarea de mîriă de lucru, manevrează în procesul emigrației. Dar ■ tuturor acestor operațiuni, să le zicem clasice, tradiționale ale anilor ’70, li s-au adăugat acum altele, care aduc mari cîștiguri mafio- ților : răpirea și sechestra-

rea de persoane pc propriul cont al mafiei sau în nu- mele^altora, falsificarea de monede, reciclarea în afaceri a banilor numiți „murdari" (obținuți prin șantaje etc.), exportul ilicit de capital în afara granițelor țării.Paralel, a devpnit util pentru mafioți comerțul cu arme destinate teroriștilor. Cînd întîmpină dificultăți, Mafia recurge la intimidare și la violență. Opinia sociologilor este unanimă. Mafia în Calabria prezintă astăzi dimensiuni și calități noi, față de cele de anii trecuți. Secretarul provincial comunist Enzo Fanto sublinia că împotriva ei trebuie să continue cu și mai multă forță lupta, iar Francesco Tas- sone, autorul unui studiu apărut în „Quaderni del Mezzogiorno" scria, la riadul său, că Mafia poate fi combătută și învinsă, dar trebuie lovit chiar în manifestările ei criminale...
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VREMEAStația meteorologică Petroșani comunică temperatura maximăaerului la Petroșani fost de zero grade, minima de — 5 grade. Paring maxima a fost — 5 grade, minima —10 grade.Stratul de zăpadă Paring : 57 cm.
Pentru următoarele

de ore: Vremea se menține în general rece. Cerul variabil, mai mult noros. Temporar va ninge. Vînt moderat din sectorul estic.
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