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din cea de a dona decadă

5 întreprinderi miniere 
au extras peste plan 

2500 de tone
a 

decadei a doua a lunii februarie, 5 în
treprinderi miniere — Petrila, Lupeni, 
Paroșenl, Dîija șl Uricani, au extras pe
ste plan 2500 de tone de cărbune.

La încheierea celei de a doua zi

In fruntea întrece- 
la început de de-rii,

cadă, se situează mi
na Petrila cu o pro
ducție suplimentară 
extrasă de 1600 de 
tone cărbune, urmată 
fiind de minele Lupeni 
— plus 553 de tone — 
și Paroșeni — plus 
118 tone —, toate trei, 
sînt minele cu cele 
mai constante reali-

zări și depășiri ale sar
cinilor planificate.

• Mina Uricani — 
patru zile consecutiv 
și-a realizat și depășit 
sarcinile planificate.

• Mina Dîija, în a- 
cest început de deca
dă, a extras cea mai 
mare producție supli
mentară zilnică de la 
începutul lunii februa
rie — plus 110 tone 
de cărbune.

♦ TREI ÎNTREPRINDERI MINIERE - LUPENI, 
PETRILA SI PAROȘENI - AU TOTALIZAT DE LA 
ÎNCEPUTUL LUNII UN PLUS DE 7 000 DE TO
NE, cele mai mari realizări avîndu-le mina Lu
peni : 3 700 tone.

♦ DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI, ACELEAȘI 
ÎNTREPRINDERI MINIERE - Lupeni, Petrila și 
Paroseni - AU ACUMULAT ÎMPREUNĂ UN 
PLUS DE 24 000 DE TONE DE CĂRBUNE.

j Vă informăm | Ieri, în fundația noii
I' tipografii care se construiește în Petroșani — obiectiv prevăzut a se ! finaliza încă în acest an— constructorii au tur- Inat primii metri cubi de beton. Lucrările sînt 
I executate de o echipăde betoniști nou forma- tă, condusă de Ion Bo-
I țîrcă și coordonată de 
I maistrul Ioan Trântea: 
l(A.H.)

♦---------------I Zilele acestea, Ia 
I ciul din Petroșani 
r'

Iiateuca. Aceasta formată din două mărci,. în valoare de 1,30 lei și, •respectiv, 3,40 lei. Pe una din acestea este reprodusă statuia lui cebal — din Deva, pe cealaltă statuia Mircea cel Bătrîn —- Tulcea. (C. Val.)

ofi-alP.T.T. va fi pusă în vîn- zare o nouă emisiune filatelică. Aceasta este
De- iar lui din
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Brigadierul 
cu ortacii săi.

Gheorghe Toma, de la sectorul

■
'.W

O

investiții

1îâ

/■ ■
al I.M. Lupeni, împreună 

Foto ; Gh. OLTEANU

SUCCESE
ALE FEROVIARILORRealizările obținute de feroviarii municipiului nostru, în prima jumătate a lunii februarie, sînt o confirmare a muncii neobosite desfășurate de acest colectiv, de la începutul anului.
&e la șeful R.C.M. >e- 

troșani, inginer VICTOR 
ILOH aflăm :

• în luna ianuarie prin
cipalii indicatori tehnico- 
economici specifici au fost 
realizați și depășiți. Astfel, 
viteza comercială a trenu
rilor de marfă a fost reali
zată în proporție de 100 
Ia sută, iar sarcina statică 
în proporție de 100,9 la su
tă.

• La încheierea, decadei 
întîi a lunii februarie suc
cesele continuă. Procentul 
de realizare la indicatorul 
tone nete — kilometri este 
de 104,5, iar Ia ceilalți in
dicatori — tonajul brut la 
trenurile de marfgt și vite
za comercială — proporția." 
realizării sarcinilor, d^-plan 
este de 100 la sută?

• De Ia stația C.F.R. 
Lupeni, lăcătușii de revi
zie din echipa condusă de 
Adalbert Hompli, rapor
tează, de asemenea, reali
zări însemnate Ia încheie
rea primei decade: plus 
2 214 „osii convenționale" 
revizuite Ia „formare" și 
plus 2 220 „osii convențio
nale" revizuite la „sosire".

,,fîntînile‘r 
spre cărbuneMă rile poate strui viitoarele, orașe subterane. Atunci, șeful de schimb Iulian Moraru și vagonetarul Cafandaru și ceilalți ortaci ai lor sînt niște pionieri ai viitorului. De sub streașină betonului se scurg luminări lacom lichide, Gheorghe Toma se arcuiește ca un moto- ciclist la virajele marilor concursuri, se străduiește ca greifferul să ,.a- terizeze" la punct fix. Pe obraji îi alunecă picături de apă. Sau transpirație ?...Aflu multe

Incrustați/' pe

Chibla coboară, învîr- Șeful de brigadă pare tindu-se amețitor într-un un trăgător de elită soi de peisaj lunar. Zgomotele se lovesc de brîul de beton, răpăitul armonic al pickamerelor Iulian Moraru Badea susține spre centrul
cu brațele pe cele două manete ale grelfferului, ba mai degrabă seamănă cu un aviator de supersonice sau cu un scafandru. Greifferul, un monstru metalic, un caracatiță cu șase cărora ghiare, din mormanul de .piatră, se înalță ca o inversă clăn- colți bistul de odinioară, - îmi și_și iasă' prada în eiu-

lui și Ion ofensiva t___ ,_______ pămîntului.Sîntem la o distanță de 350 metri de lumină, vatra viitorului puț patru schipuri, care prelua 85 la sută producția minei Lupeni. parașută metalică, Inginerul Hiimeniuc, rug- țăne din cei șase
in. cu va din

minerii înfulecă
soi de brațe le zic

-F.

gîndesc la povesti- științifico-fantastice, astfel se vor con-

explică în calitate de șef de sector, că asta înseamnă concentrarea transportului pe verticală. Puțul va măsura 446 metri, în noiembrie 1977, cei 24 de ortaci ai lui
tura acea de 1,7 tone. Mă surprind uneltele folosite de cei șase oameni — două sape, două pickămefe, două greiffere, Gheorghe 'Toma au luat parcă o voită istorie în primire „gulerul" lui. mineritului românesc.

poate dedespre
Ion

(Continuare in pag. a 3-a)

condiți- 
oferite

VULPE

Aritmetica

în folosință cu
260 apartamente

• Cheltuielile la 1

Foto : Ion LICIU

IN ZIARUL DE AZI:
Ridicarea nivelului 
calitativ al activită
ții comitetului de 
partid
Preocupări susținute 
pentru îmbunătățirea 
continuă a 
îlor sociale 
minerilor■ (pagi a 2-a)
Individ—colectivitate(pag. a 3-a)

Unul din veteranii ce
feriști, mecanicul Emil 
Haidu își pregătește lo
comotiva, înaintea ple
cării în cursă. •

i

Adunări generale ale oamenilor muncii

Buna organizare a muncii 
pe șantierele de locuințe 

va asigura îndeplinirea planului
ANGAJAMENTELE ASUMATE

• Se va asigura darea 
zile înainte de termen a 
5 blocuri de locuințe 
lei producție vor fi reduse cu 5 lei față de realiză
rile anului 1978 • " 
reduse cu : 40 tone 
terial lemnos.Străbătută de o răspundere muncitorească adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de" la Grupul de șantie

re Valea Jiului al T.C.H. a analizat cu simț critic și autocritic rezultatele obținute în anul trecut ca și sarcinile pe anul în curs, stabilind măsuri concrete în vederea îndeplinirii planului de construcții. în a- nul trecut colectivul de constructori s-a confruntat cu serioase greutăți și nea-'

Consumurile de materiale vor fi 
ciment, 3 tone metal, 15 mc ma-înalta- j unsuri în realizarea numărului de apartamente planificat cît și la celelalte lucrări aflate în construcție. Participanții la dezbateri au arătat că principala cauză a nereal izărilor a fost neasigurarea la timp a tuturor obiectivelor cu documentații și amplasa- . mente, lipsa în repetate rînduri a unor materiale de construcții ca și a unor

C. IOV Aw MU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Evocăriîn această săptămînă elevii Școlii generale nr. 2 Lupeni, împreună cu șoimii patriei de la grădinița nr. 2, prezintă un program intitulat „Sirena lui Roai- tă“, iar cei de la Școala generală nr. o și grădinița cu același număr „Eroi au fost, eroi sînt încă". Asemenea . programe dedicate eroicelor lupte ale ceferiștilor au loc și la celelalte școli din oraș. (C.D.)

cu soare
Alexandru cel Mare, da, 

el, teribilul cuceritor, al 
lumii, invidios pe faima lui 
Diogehe, l-ar fi interpelat 
cu ton de suveran, care nu 
suportă comparația eu 
vreun muritor.

— Ce dorești de la mine ?
Filosoful cu domiciliul 

flotant în butoi i-ar 
răspuns mtndru :

— Doresc să nu-mi 
ceea ce nu-mi poți da.

Dialogul a continuat, 
tăișuri de duh.

— Dacă n-aș fi Alexan
dru, aș vrea să fiu Dio
gene. Oare n-aș putea să-ți 
dau nimic '!

— Dă-te puțin la o parte 
și nu-mi lua 
relui.

Intîmplarea 
dincolo de 
dezvăluie un
țial al vieții. Lumina, 
reală sau metaforică, ne-a

fi

iei-

în

lumina soa-

din Corinth, 
anccăotîcă, 

miez csen- 
cea

fost întotdeauna aliată in 
confruntarea cu timpul. 
Aproplații noștri strămoși 
au biruit noaptea igno
ranței cu ajutorul electri
cității. Soarele artifical s-a 
dovedit. însă, 
crizei mondiale 
epuizabil, dacă 
zuim, cum se 
zete. O' pildă

in condițiile 
de energie, 
nu-i chib- 

cuvine, ra-, 
edificatoare. 

In cartierul Aeroport din 
Petroșani, scările blocurilor 

a giorno 
arare-. 
Risipa

sînt luminate 
toată noaptea, deși 
ori cineva le urcă, 
de energie poate fi sto
pată. Cum ? Există breve
tată de multă vreme o -in
venție — apeși, ge un bu
ton, este declanșat curen
tul, apoi, după o vreme, 
lumina se stinge. Pe casa 
scărilor unor blocuri, pu
ține însă la număr, aseme
nea instalații există, asi- 
gurind economii de ener-

gie. electrică întregii colec- .; 
tivită;i și buzunarului fie- î 
cărui cetățean. Dacă; cu I 
sprijinul asociațiilor de lo- : 
catari, astfel de întrerupă- ■ 
toare s-ar monta la toate ■ 
blocurile din Vale, econo- • 
mia pe o singură noapte ar : 
depăși citeva mii de kilo- ; 
wați. Patru becuri ori pa- j 
tru scări, ori cîteva mii de' .; 
blocuri...

Simpla aritmetică ne 
duce cu gindul, din nou, 
la filosoful cam risipitor, 
care căuta, ziua amiaza 
mare, un om cu luminarea. 
Să luăm în seamă vorbele 
lui din dialogul cu Ale
xandru. Sînt valabile pen
tru fiecare din noi, in nu
mele fiecăruia.

— ...Și nu-mi lua lumi
na soarelui. Cu atit mai 
mult, dacă este... artificial.

Sever NOIAN
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La I. M. Vulcan se impune

Steagul roșu JOI, 15 FEBRUARIE 1979
IMBBOMaMaMHHBaaBHMBBMKaSQ

Adunări generale ale oamenilor muncii

Ridicarea nivelului calitativ 
al activității comitetului de partid

Preocupări susținute pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor sociale oferite minerilorîn prima decadă a lunii februarie a avut loc o analiză asupra preocupării comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii de la l.M. Vulcan, pentru perfecționarea stilului și. metodelor de muncă. Biroul ' comitetului orășenesc s-a deplasat la sediul întreprinderii . pentru a efectua această analiză cu scopul de a ridica nivelul calitativ al muncii comitetului de partid și al c.o.m., de a-i imprima un stil mai dinamic, revoluționar in. conducerea activității economice.Partieipanții Ia dezbateri au apreciat pozitiv preocuparea biroului comitetului de partid și a biroului executiv al consiliului oamenilor muncii, din întreprindere pentru promovarea consecventă a principiilor muncii colective, autoconducerii și au- țogestiunii muncitorești, pentru asigurarea condițiilor îndeplinirii planului pe anul 1979. în scopul îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan, a producției fizice pe sectoare, încă din prima decadă a lunii ianuarie a.c. se efectuează a- nalize decadale cu privire la modul în care-și îndeplinesc sarcinile de plan brigăzile de producție. A- ceste analize se țin de către conducerea sectoarelor și organele de partid ale sectoarelor, cu participarea unor membri ai biroului comitetului de partid ți ai biroului executiv 61 e. o. m. Eficiența a- ceștei m e t o d e este ilustrată de diminuarea numărului de.. brigăzi care nu își realizează planul fizic de producție, precum și de înregistrarea u- nor însemnate depășiri ale preliminarului zilnic în

Muncă patriotică
• Organizînd numeroase 

acțiuni de muncă voluntar patriotică, atât în sprijinul producției cit și pentru colectarea de metale Vechi, tinerii de la l.M. Aninoa- sa au realizat importante economii finanțate. Din e- conomiile realizate', comitetul U.T.C. a hotărît să stimuleze tinerii prin organizarea unor excursii în țară. Prima excursie de acest gen va fi efectuată zilele acestea • • la Poiana Brașov. (C. Val.)

• Un grup de 15 uteciști de la sectorul XI al l.M. Vulcan au organizat o acțiune de muncă patriotică în sprijinul minerilor de la sectorul VII. In 5 ore, sub' îndrumarea maistrului loan Paul, ei au demontat un transportor de pe stratul 18 și au expediat spre suprafață piese de schimb utilizabile și 30 ml de țeava galvanizată. (V,S.)
• O amplă acțiune de muncă patriotică au desfășurat tinerii din organizația U.T.C. a sectorului IV, de la mina Lupeni în săptămâna 3—10 februarie. In fruntea acțiunii s-au situat Niță Pîrlog, Gh. Ba- raban, loan Gîf-Deae, Iulian Stuparu, Mihai Lepă- datu și alții care au contribuit la descongestionarea unei galerii pe distanța de peste 250 ml de la o- rizontul 400 și recuperarea unor însemnate cantități de fier și material lemnos, <100 elemente T.H., 70 stîlpî hidraulici, 50 scocuri ș.a.). Așa a crescut contul colector de economii al sectorului cu încă 275 000 lei. 

(Marcela PREDOȘANU, 
JLupeni) 

deosebi la sectoarele I, V și VII.Pornind de la constatarea că s-au înregistrat multe absențe nemotivate, stagnări în continuitatea procesului de producție cauzate de surpări și oprirea accidentală a unor u- tîlaje, de nerespectareă disciplinei tehnologice, comitetul de partid a pornit
Viata de partid

în acest an o adevărată campanie vizînd întărirea ordinii și disciplinei. S-au constituit colective pe schimburi, investite cu răspunderea de a verifica direct la locurile de muncă în subteran modul cum se respectă programul de lucru, preluarea schimburilor „din mers". Abaterile de la disciplină sînt înfierate la gazeta satirică, stația de radioamplificare și prin alte mijloace ale propagandei audiovizuale, în cazurile cînd s-au constatat unele abateri mai grave de la disciplina tehnologică și a muncii s-au luat operativ măsuri de sancționare. Pentru astfel de abateri ing. Aurel Ma- teaș a fost schimbat din funcția de șef de sector, maistrul Nicolae Ionașcu a fost trecut de la un sector productiv la altul, auxiliar, iar tovarășilor Ilie •Avram, Grigore Zăgăianu și Mihai Constantin li s-au aplicat alte sancțiuni.în cadrul dezbaterilor, tovarășii Vasile Cheleș, Francisc Appel, Ioan Ris- tea, Vasile Mihuț, Alexandru Bușcan, Gheorghe Gp-

în Petroșani a început 
construcția tronsonului 
CD al blocului nr. 69, 
bloc ce va avea in fi
nal 40 de apartamente.

Foto : O. GHEORGHE

„Steagul roșu“ a criticat, 
organele vizate răspund

Măsuri 
operativeîn articolul intitulat „Vinovatul a plecat, aparatele au rămas nereparate", publicat în nn 8168 al’ ziarului „Steagul roșu", se criticau unele ’ deficiențe constatate la atelierul de reparat radio și televizoare din Vulcan al cooperativei „Deservirea" Lupeni. Răspunzând criticii aduse, conducerea cooperativei ne informează : „Cele relatate corespund întrutotul realității, iar pentru preîntâmpinarea unor astfel de cazuri alt fost luate măsuri operative. Cu privire la sesizarea tovarășului Ion Ciulavu s-a luat măsura de a se repara de urgență casetofonul tip «Sputnik», : iar sesizantul s-a declarat mulțumit de calitatea lucrării. Se vor 

leanu; Gheorghe Săcăluș, Petru Barbu au formulat și unele aprecieri critice cu privire la stilul și metodele de muncă folosite de comitetul de partid, au făcut propuneri vizînd ridicarea nivelului calitativ al. activității biroului, executiv al c.o.m.S-a apreciat că la nivelul comitetului de partid, al conducerii întreprinderii, pe baza experienței dobîndite, trebuie să se insiste mai mult pe aplicarea fermă a hotărîrildr proprii și ale organelor -superioare, să se urmărească îndeaproape înfăptuirea neabătută a programelor de reducere a cheltuielilor materiale, a consumurilor specifice de materii prime, combustibil și energie electrică. Se impune, de asemenea, să fie antrenat mai activ personalul tehnico-in- gineresc în rezolvarea o- perativă a problemelor ce se ivesc în abataje, a celor de organizare a producției și a muncii, de plasare optimă a efectivelor în abataje și. pe schimburi. în a- cest scop un rol însemnat îl are preocuparea consecventă pentru perfecționarea stilului și metodelor de condcere a activității economice, pentru creșterea calitativă a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid.
Viorel STRAIE

lua în continuare măsuri pentru o mai bună aprovizionare cu piese de schimb radio-TV și îmbunătățirea activității de prestări servicii pentru populație".
Reparațiile 

au fost 
executateCu privire la articolul „Ce fac echipele de intervenții", publicat în nr. 8181 al ziarului „Steagul roșu", compartimentul fond locativ al Exploatării de gospodărie comunală și locativă ? Petroșani — Pe- trila confirmă autenticitatea celor relatate precum și măsurile luate. Din răspuns reiese că la scurt timp după apariția articolului reparațiile solicitate au fost executate de secția din Petrila a E.G.C.L.

într-o pronunțată atmosferă de luci'U, zilele trecute a avut loc prima adunare generală a reprezentanților oamenilor muncii de la cea mai tînără unitate a C.M.V.J., întreprinderea pentru administrarea cantinelor și cazare Valea Jiului — Petroșani. Darea de seamă .a relevat rezultatele obținute pe parcursul celor 3 luni, de la înființare și pînă la finele anului precedent. Trecînd peste greutățileinerente începutului dedrum într-o asemenea activitate, printr-o mobilizare plenară colectivul I.A.C.C.V.J. a realizat planul de încasări, pe perioada amintită, în proporție de 102,2 la sută, obți- nîncl în același timp beneficii în valoare de 150 mii lei. într-o perioadă relativ scurtă au fost făcute eforturi deosebite pentru asigurarea desfășurării activității de servire pentru minerii Văii Jiului; a unor meniuri, la cantine, cît mai consistente și variate, a unor condiții sporite de confort în căminele de nefamiliști, în unitățile de creșă — grădiniță și un cadru cît mai potrivit pentru petrecerea timpului liber în mod plăcut prin unitatea de turism și a- grement. Măsurile menite să asigure condiții optime desfășurării activității de servire în cadrul canti-

Lucrări 
gospodărești

• GOSPODARII ORA
ȘULUI PETROȘANI au început primele, acțiuni înnoitoare prin toaleta, arborilor ornamentali de pe marginea arterelor de circulație și zonelor verzi ale .orașului. Deci primele semne de primăvară au apărut. Pe cînd însă ridicarea crengilor tăiate, care incomodează circulația pe trotuare a pietonilor ?

• PRINTRE LUCRĂRI
LE DE REPARAȚII ȘI ÎN
TREȚINERE a fondului locativ: începute recent de meseriașii secției E.G.C.L. Petrila se numără cele patru blocuri de pe strada Prundului și locuințele de la 1 Ia 14 de pe strada Cremenii. Toate aceste lucrări sînt preconizate să se termine în luna martie. (C.D.) 

nelor s-au materializat prin amenajarea și dotarea de noi spații în cadrul incintelor întreprinderilor miniere Petrila, A- ninoasa, Vulcan, Lupeni și Barbăteni. Au fost create microcantine pentru servirea meselor înaintea intrării în schimburi la I. M. Lonea, Dîlja și Live- zeni.Prezentînd bilanțul activității colectivului de oameni ai muncii, tovarășul Wilhelm Kleibel, directorul întreprinderii, arăta că pentru minerii Văii Jiului se servesc zilnic în. mod gratuit mese calde. în valoare de 130 mii lei. Numai în trimestrul IV al anului 1978 unitățile întreprinderii au fost aprovizionate cu alimente, ■ materiale și dotații necesare bunei desfășurări a activității în valoare de 20 milioane lei. în adunare a fost subliniat aportul adus la obținerea rezultatelor bune de șefii de cantină Smaranda Radu (Lupeni), Viorel Mohora (Petrila), Contantin Barna (Bărbă- teni), NicU Riza (Livezeni). de maistrul bucătar Gheorghe Enache (Uricani) și administratorii de unități prestatoare cum sînt Dumitru Ceaureanu (cabana Rusu), Elisabeta Bolovan (casa de oaspeți) și Hortensia Iovi (căminul de nefamiliști Vulcan).în cadrul dezbaterilor pe marginea dării de seamă și a programului de măsuri, tovarășul Gheorghe Enache a subliniat necesitatea ridicării continue a nivelului de pregătire
Buna organizare 

pe șantiere
• (Urinare clin pag. 1)materiale și piese pentru instalații. Realizarea producției fizice cit și valorice a mai fost afectată dc folosirea necorespunzătoare a mașinilor și utilajelor, neîntreținerca acestora, în special datorită unei organizări defectuoase în repartizarea și exploatarea lor pe șantiere. Grupul de șantiere execută lucrări în tot municipiul, iar dotarea tehnică a secției de utilaj și transport Livezeni, și așa necorespunzătoare actualelor cerințe de construcții, este mult diminuată datorită neconcOrdanței în repartizarea mașinilor și utilajelor pe șantiere. A- ceasta trebuie făcută în funcție de cerințele cele mai acute și, pe cît posibil, pe durate mai mari de timp, evitîndu-se manevrele și deplasările inutile, mai ales la utilajele grele, care încarcă nejustificat costurile de producție. Asemenea aspecte au fost întîlni- te frecvent pe parcursul a- nului trecut, determinate și de restanțele înregistrate față de graficele de execuție la unele obiective.Toate acestea au dus Ia înregistrarea unei restanțe de peste 500 apartamente. Fără îndoială că s-au obținut și rezultate bune. Partieipanții la discuții — Augustin Prodan, Cornel Vașian, Valentin Chira, Alexandru Dumitru, Gheorghe Petrișor, Nicolae Ța- breă, loan Tobă, Mircea Bejan, Ermino Pesavento, Alexandru Gheorghe 1 —, au evidențiat preocupările pentru organizarea și conducerea întregii activități- de către cadrele cu munci de răspundere, gospodărirea judicioasă a materialelor pe șantiere, ridica

profesională a personalului cantinelor, în vederea realizării unor meniuri de cea mai bună calitate, diversificate, cu grad ridicat de nutritivitâte. A propus folosirea Unor tehnologii și metode avansate în prepararea meniurilor, metode care să fie apoi extinse la toate cantinele miniere. Tovarășul Smaranda Radu a atras atenția asupra necesității conjugării tuturor forțelor de care dispun colectivele cantinelor pentru ridicarea activității la o nouă calitate, superioară, a respectării stricte a prevederilor legale și a normativelor cantitative și calitative de preparare și servire a meniurilor. Șefii de cantină Viorel Mohora și Constantin Barna au asigurat adunarea generală de hotărîrea colectivelor de a munci mai bine; de a face totul pentru ca bilanțul următor al întreprinderii să fie și mai bogat în realizări. Administratorul căminului de nefamiliști din Petrila, Mihai Czane, a subliniat eforturile făcute pentru ridicarea gradului de .confort din cămine, prin dotările cu mobilier și instalațiile executate în ultima perioadă.Dezbaterile au fost străbătute de hotărîrea fermă a colectivului de oameni ai muncii de la I.A.C.C.V.J. de a ridica pe o nouă treaptă activitatea economică și financiară a întreprinderii, de a asigura îmbunătățirea continuă a condițiilor sociale • oferite minerilor.
T. KARPATIAN 

rea calității lucrărilor, obținerea de - economii Ia consumurile specifice. U- neori însă acestea au fost umbrite de aspectele de indisciplină care se mai manifestă .pe șantiere. 'Din cuvîntul unor vorbitori s-au desprins sarcini deosebite pentru activitatea de viitor : înființarea unor cursuri de calificare pentru meseriile deficitare, șantierele ducînd o acută lipsă de muncitori calificați ; beneficiarii de apartamente să nu mai execute cele 200 ore de muncă patriotică pe șantier, ci a- cestea să fie executate cu muncitori calificați de către întreprinderile cărora le sînt repartizate cimentul utilizat la confecționarea blocurilor pentru canalele de ventilație să fie înlocuit cu cenușă de termocentrală.; amenajarea de spații corespunzătoare pentru depozitarea și manipularea materialelor în șantiere ; stația de sortare de la Livezeni să fie cuplată cu stația de betoane; iar transportul tuburilor de la Bîrcea să nu se rfiai facă cu mașinile, încărcîndu- se astfel costurile de producție.Propunerile făcute de oamenii muncii în adunarea generală, acest for suprem al autoconducerii muncitorești, sînt menite să ducă la îmbunătățirea activității viitoare, la realizarea integrală a sarcinilor de construcții pe anul 1979. Pentru aceasta adunarea generală a aprobat un riguros plan de măsuri, ă cărui urmărire permanentă și aplicare va duce la depășirea prevederilor și îndeplinirea angajamentelor pe care constructorii din municipiul nostru și le-au asumat.
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0 brigadă de oameni j
i ț

• (Urmare din pag. 1)

harnici, ambițioși
Deși tînăr, < 

Ghicioiu este cunoscut ca 
miner de frunte, nu numai 
la sectorul III al I. M. 
Dilja, ci in întreaga mină. 
Și nici iju s-ar putea alt
fel, deoarece el a învățat 
meseria de la bărbați vred
nici, vestiți în minerit.

i Dacă astăzi este un mi
ner apreciat, aceasta o da
torează inginerului

1 maistrului principal Ion să 
Dăneț și 
a primit 
drumare

i sfat bun 
Iile cele

Gheorghe oameni de nădejde ai. bri- t 
‘ — găzii. A iubit întotdeauna l 

noul, tehnologiile de lu- î 
cru moderne. Brigada pe 1 
care o conduce experlmen- 
tează înr prezent în abataj ’ 
tavanul de rezistență, me
todă care a dat rezultate 
foarte bune și in econo
misirea de material lem
nos. In luna februarie, bri- 

Tudor, gada lui Ghicioiu 
experimenteze 

stratul 5 tavanul de 
tență.

— Este o brigadă 
care a ajutat foarte 
la realizarea sarcinilor de

altora, de la care 
întotdeauna o in

competentă, un 
despre modalită- 
mai potrivite de

.1

Eltrece ț și la l 
rezis- | 

bună țmult
Bărbați care onorează, 

titlul de miner

Gheorghe Toma. Moldovean de lingă fosta „universitate11, ctitorită de efe-■ merul și aventurierul voievod Despot, cine n-a auzit de vinul de Cotnari ? Miner de 21 de ani, acum a împlinit, cu toți, 41. îmi . dezvăluie taina lui de preț. Brigada aceasta a fost condusă de celebrul miner Dionisie Bartha. Cînd aieșit „bătrânul11 la pensie, lui i-a revenit aceastăcinste.— Șeful de brigadă cu același nume de la Paro- șeni vă este rudă ?. — Tizul meu e oltean, din... Mărășeștii Mehedin- țului. Am însă în brigadă doi frați de ani și ani.— La o milia...— Mai
— pe Vasile, pe Aurel, 26adică, toatăavem pe

inlegrare in pretențiile me- plan pe anul 1978, o bri-
ț seriei pe care a indărgit-o. gadă cu oameni ambițioși, 

Fiu de țăran de prin harnici. Execută lucrări de 
părțile Gorjulul, Gheorghe calitate, intr-un cuvînt, 
Ghicioiu și-a îndreptat de brigadă 
timpuriu pașii spre Valea cu dragoste meseria 
Jiului. Gîndul și dorința, miner. Printre aceștia 
lui la acei ani ai tinereții numără șefii de 
erau să devină miner. In Laurențiu Burlui, Gheor-
1957 s-a văzut in trenul ghe David, Radu Adrisan,
care ducea spre Petroșani, lordache Neagu, 
Pentru virsța lui de 18 ani, ' 
mina l-a impresionat pu
ternic. A trăit intens mo
mentul cînd a primit casca 
și lampa de. miner la mina 
Petrila.
simțea dintr-o dată alt om, 
stăpîn pe el, făurihdu-și 
propriul viitor.

Încadrat într-un schimb 
format în majoritate din 
tineri, el crește și se matu
rizează profesional. Se ca
lifică miner și i se încre
dințează apoi conducerea 
unui schimb în ,brigadă. 
După nouă ani'- de activi
tate, vine la sectorul III 
al minei Dilja, unde aflăm 
că a ajuns să conducă o dunării generale a 
brigadă, să ajute la creș- nilor muncii, 
terea și formarea altor 
mineri, care astăzi

o
care iși practică 

de 
se 

schimb

minerii
MihaiInută Gherasim,

Damian și vagonetarul 
Gheorghe Manolache, oa
meni pricepuți, și care știu 
să lucreze oriunde sînt 

Se vedea, se și puși, ne spune maistrul 
principal Ion Dăneț, adjunct 
șef de sector. i

Faptele brigăzii confirmă 
temeinicia aprecierilor de 
care se bucură pe drept 
merit. La începutul anu
lui, brigada lui Ghicioiu 1 
și-a luat angajamentul să } 
dea peste plan 200 tone de ) 
cărbune, angajament care 
și l-a înnoit la 250 tone 
de cărbune, cu prilejul a- 

game-
i

39 defa-un unchi de-al nevestei mele, Vasile Bălan. E artificier, dar lucrează cot la cot cu noi. De fapt, toată brigada noastră e o familie, așa ne-a învățat Bartha-baci. Chiar dacă locuim la Petroșani, Vulcan sau Lupeni. Printre noi sînt și moldoveni și olteni, Iosif Djurdj e maghiar dar ne înțele-înțelegem bine fiindcă vorbim aceeași „limbă11 — cui îime-Noiplace să muncească, rită să fie cu noi. sîntem o brigadă de lu

crări speciale, împreună am-săpat puțuri la Live- zeni — două, la Paroșeni 1 — trei, Aninoasa, Bărbă- teni, Dîlja și acum la Lu- peni. De la Dîlja am învățat să mînUim greiffe- rul, înainte nu ■ aveam nici măcar jumătate din pro*

mai' mare ca mine cu 4 ani. împreună am lucrat la toate puțurile. Nu-i_ vine să se despartă de ortacii nostru dese rezolvă fiecăruia.Iui. In „sfertul șută11 se știu și toate greutățileNu ne e indiferent că cineva are un necaz și după
încrustați! pe „fîntînile 

spre cărbune
»

dactivitatea de acum.Forhaierul îmi vorbește apoi cu mult drag despre Ceilalți frați" care, cesc iese spre bul Marin Badea și Constantin Negruț i se par neîntre- cuți în vrednicie ; la frate- său Vasile — Anton Mo- raru și Toader Mangu, la Ion Ciobanu, primul nume care îi vine în minte este al vagonetarului Vasile Boitan. Tînăr de 24 de ani, dar e la inima șefului, el l-a adus de lîngă Vaslui și Vasile a prins drag de minerit.— Vedeți — continuă Toma, mulți ar merita să fi fost deja șefi de brigăzi. Mă uit la Ciobanu. E

„frați11 ai săi. Cu de atîția ani, adîn- vetrele puțurilor, cro- drumuri subterane; cărbune. Din schim- lui Vasile Degeratu,

Cu miinile curateIntr-adevăr, în fața lumii pozează ca om corect, face chiar caz de principialitatea lui. Pentru a rezolva, în sensul dorit de el, orice situație, apelează la servilul său subaltern, care înțelege, din ochi, poruncile șefului. Deunăzi, pentru o aprobare firească — aceasta este de fapt misiunea lui — o bătrînă jiancă i-a întins o sticlă de țuică. Așa știa ea că se proceda cu „domnii1*,Emil DEMIAN

Unul dintre minerii de nădejde crescuți și formați de brigadierul 
Ghicioiu : șeful de schimb Gheorghe David. Iată-1 
doi dintre ortacii din schimbul său.

Gheorghe 
în imagine (mijloc) împreună cu 

Foto : Gh. OLTEANU

șut.BrigadaBartha și Gheorghe Toma a parcurs, de-a lungul a- nilor, un lung drum înțelegerii reciproce, de mentare și prețuire a lectivului, maturitatea ciziei" apropie vîrstele, trage după sine rezultate demne de invidiat. Numai în anul trecut s-au evacuat peste plan , 3 602 mc steril. Cele 28 de procente, care însumează depășirea, ar asigura 1 577 posturi în plus, adică brigada a încheiat al treilea an al cincinalului' cu 62 de zile în avans. In ianuarie plusul a măsurat 273 mc.Bănuiesc că ortacii din schimbul II betonează a- cum cu ajutorul cofraju- lui mobil glisant. - Betonul se scurge prin coloana '

lui Dionisie
al ci- co- de- a-

flexibilă. Și mă gîndesc că meseria acestor mineri de la investiții este veche, în aceste locuri, de cînd lumea. Strămoșii lor sco • beau fîntîni în piatră după apă, ei scormonesc adîncul pămîntului pentru ca ortacii Lupeniului să scoată la lumină hrana de foc ă industriei noastre. Aud zvonuri că Toma și ortacii : săi vor să bată un record de „coborîre11 a unui puț. Pe plan național. Cred că vor reuși, am această convingere fiindcă i-am văzut . muncind. Mai au de săpatși betonat 100 de metri, , Apoi vor face silozurile, după care puțul de la Roșia, la mina sud care se va deschide, poate și puțul Victoria... Oare dacă s-ar pune cap la cap cele zece puțuri construite de cînd e șef de brigadă comunistul Toma, la cîți kilometri spre centrul mîntului s-ar afla ortacii săi ? La cel puțin 5 ; oamenii lui Toma nu caută însă centrul pămîntului, nu au ambiții deșarte, ei coboară fîntînile cărbunelui spre binele lor și al țării. Nu caută apă, dimpotrivă, nu caută vreun filon prețios, ci drum spre cărbune. Dar în betonul puțului încrustează cel mai prețios filon — al vredniciei izyoditoa- . re de fericire.

pă-

se feresc de ea,croiesc numai

Oamenilor

i

nu le este indiferent

ATITUDINIdacă vrei

mita rămăsese adine încrustată în convingerile ei despre slujbașii statului de altădată. . -Roșu de furie, gesticulând sufocat, măruntul șef a izbucnit în rafale grele, țintuind-o cu strigăte pe biata bătrînică.— Ascultă, babo. eu vreau să-mi fac datoria cu mîi- . nile curate. Mie să nu-mi vii cu. ciubuc ! Dacă ai vreo treabă,să mulțumești cuiva, adresează-te lui, — și-l arătă cu capul pe servilul subaltern, care, normal, era prezent la datorie.Subalternul ridică sticla spre slăvile tavanului, trase o dușcă, plescăi a plăcere din buze, apoi o vîrî sub masă, în vreme ce bătrînică oftă mulțumită că a scăpat de gura celuilalt.. - ’. în drum spre .casă, măruntul șef ducea sub braț aceeași servietă, mai doldora cu hîrtii, dar și cu o sticlă de țuică. Era ca întotdeauna, mulțumit că lucra „cu mîinile curate”. Dar conștiința lui ?
Ion I IASTRU

Ștefania Oargă s-a dus să-l ia pe Dănuț de la școală. Stupoare 1 Ajunsă în clasă, a aflat că . Dănuț lipsise toată ziua de la ore. L-a găsit într-un tîrziu. Intrebîndu-1 de unde vine, „vinovatul11 a răs- ieșit de... 5 mi- bea un suc. Ștc-puns c-a nute, să fania i-a tras o palmă pentru minciună. Atît a fost destul : o mulțimd de oameni s-a strîns în jurul ei strigîndu-i cuvinte usturătoare.Martor fiind la dispută, și decantînd faptele la rece, socotesc că Ștefania Oargă . nu avea motive să-ți lovească fiul (cel puțin după opinia mea): intervenția cetățenilor a fost pe de-â-ntregul îndreptățită. Important, extrem de important, rămîne că trecătorii n-au faptul admis

nici măcar o palmă trasă. Și-apoi, fie și usturător, adevărul spus de un cetățean este un adevăr : dacă ajungi . cînd „copilul11* are 16 ani să mergi zilnic la școală ca să te... asiguri că e sau nu la lecții, în- ai acumulat educativeseamnă că ceva „restanțe11 greu de . soluționat așa la iuțeală, nici brutalitate.Ceva e în educația lui oamenilor pe . stradă indiferent, nu care cumva unii

vorbă, prinneregulă cuDănuț ! Și deși trecători — nu Ie este Și mă întreb i părinți, convinși că dreptul de a-și educa odraslele le revine în exclusivitate, ceilalți neavînd voie să se amestece în nici un chip ? Poate că, dăcă-i așa, aici șe ascunde primul pas greșit făcut de părinți în creșterea propriilor fii...
Dumitru Dem IONAȘCU

In mlaștina (i)morală stau ascunseLa 20 de ani, calea spre fericire este deschisă oricărui tînăr în țara noastră. Pentru aceasta munca sau învățătura ii sînt de mare folos. împlinirea idealului presupune însă și ascensiuni dificile, o atilu- E zborului exuberant. La 20 de ani, mizînd însă pe „farmecele11 ei, a ales calea barurilor,, a distracțiilor întâmplătoare, udate din belșug cu alcool, în compania unor tineri dornici de aventuri, trecătoare. Și astfel Ileana Sîrbu s-a ales cu „roadele11 otrăvite ale acestui mod de viață, ba chiar a dat naștere și unui copil. Ar fi trebuit, după greșelile ei de neier- atîta ușii- în matca șă-și re- Numai că continuat în același crezut ca, Uenți stăteau la o... agapă.Asigurînd „antrenul”, a pus ochii pe

dine morală cazul miilor municipiul iau în piept maturizează cu fiecare zi, își desăvîrșesc pregătirea profesională, își întemeiază temeinice familii, cu alte cuvinte, duc mai departe, cu mult optimism și demnitate, ștafeta încredințată de părinți. Cînd însă un tînăr alege calea traiului parazitar, disprețuind munca cu valorile ei etice, în ciuda avertismentelor primitei drumul ales se împotmolește în mlaștina unor acte antisociale, care au un deznodămînt trist, de multe ori umbrind rușinos întreaga sa existență.Ileana Sîrbu este o fată aflată la această vîrstă a

demnă.de tineri din nostru, care greutățile, se
inele infracțiunilormite ar fi reprezentat costul „nurilor” săi. Pomul lăudat s-a dovedit însă sterp cum era și firesc. Și atunci, fosta. factoriță poș-, tală (da, a lucrat un timp în această meserie grea, dar poetică, pe care a părăsit-o cu , .arunci la gunoi o farfurie spartă) a îndrăznit să. comită o i ■*’ 1

• ••
o

ușurința cu care
tat comise cu rință, să revină adevăratei vieți, grete rătăcirile. Ileana Sîrbu a să „acționeze11, fel. Ba chiar, a în compania unor străini, va avea „marea cu sarea11, fără muncă, atențiile pri-

infracțiune .mai gravă. Profitînd de neatenția studentului de serviciu sau a portarului (cum a fost posibil ?) a pătruns în căminul studențesc nr. 2 al I.M.P., cămin de băieți, pînă în camera m. 319, unde cîțiva stu-

unui student străin... clipă de neatenție a comesenilor și dusă a fost. Pînă la... București. Intre timp distrusese pașaportul, celelalte acte și _ o parte din valuta găsită în portofel, cu. restul a făcut Cumpărături de la un magazin shop. Revenită, peste cîțeva zile, în Petroșani a ajuns la miliție și-n fața probe-- - - ■ • recu-lor fără dubiu și-a noscut faptele.Biografia acesteiBiografia acestei fete rătăcite pe un drum periculos demonstrează convingător că ea nu și-a pus speranța intr-o muncă cinstită, pe măsura capacității și pregătirii sale. Voise, într-o vreme, să se portofelul încadreze la o cooperați-

vă meșteșugărească din Abrud, dar nu a „rezistat11 nici măcar în perioa- ...da de probă, de două săp- rinții ei, care trbuiau să-i tămîni. A continuat să întrețină relații de concubinaj, a furat, în consecință a ajuns în fața completului de judecată, pentru mai multe infracțiuni. Legea noastră, umanismul socialist arată totuși înțelegere pentru fiecare om care a comis o manifestare antisocială, mai ales dacă se constată că este vorba de o greșeală neintenționată. Ileana Sîrbu, însă, a știut dinainte unde se termină drumul ei întortocheat și mlăștinos. A crezut poate că o să aibă parte de un soi de iertare la nesfîrșit, iertare i-ar fi adus numai deser- vicii, ar fi „pavat11 drumul ei cu alte abateri de la normele de . conviețuire socialistă. Pedeapsa pe care o va primi se vrea educativă,, va încerca să asigure eradicarea concepției nesănă-

toase - din conștiința ei. Din păcate, la abaterile sale sînt copărtași și pă-asigure o educație exemplară și prietenele sau prietenii ei, care au privit cu „inocența11 sau nepăsare derobările ei. Sînt copărtași și alții, care ar fi trebuit s-o tragă de thî- necă la vreme, să-i arate calea spre un loc de mun- să-i prezinte faptelor „Inocen- sau nepăsarea părinții lor, prietenilor sau cunosc cuților nu poate fi con^ damnată în mod expres de lege, ' dar trebuie să primească blamul opiniei care ; publice. Fiindcă, : altfel, Ileana Sîrbu n*ar fi ajuns în capcanele infracțiunilor...

că cinstit, lucid epilogul sale antisociale, ța'

Ion VULPE,
cu sprijinul : .

căpitanului de miliție 
Emil ClMPEANU
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Lucrările reuniunii ministeriale 
a țărilor „Grupului celor 77“ 

Intervenția reprezentantului român —
DAR ES SALAAM 14 (Agerpres),— Trimisul special Agerpres, I„,_ Ț transmite : Miercuri continuat dezbaterile nerale din cadrul celei de-a patra reuniuni ministeriale ' nisterul comerțului exterior a țărilor „Grupului celor și cooperării economice in 77“’, care se desfășoară în ternaționale.

Ion Badea, au ge-
A-localitatea tanzaniană rusha. în ședința plenară de dimineață a luat euvîn- tul reprezentantul României, Dumitru Bej an, ministru secretar de stat la Mi-in-

BEIJING 14 (Agerpres). — Deng Xiaoping (Den. Siao-pin), vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, l-a primit miercuri pe ministrul afacerilor externe al Indiei, Atal Biliari Vajpayee, aflat în vizită oficială în China. Potrivit agenției China Nouă, vicepremierul chinez a a- rătat că conducătorii - celor

aibă
Convorbirl chino-Indiene vizînd 

îmbunătățirea relațiilor bilaterale două țări trebuie sămai multe contacte pentru ca, treptat, să sporească înțelegerea reciprocă.La rîndul său, ministrul, de externe al Indiei a relevat că scopul vizitei sale în R.P. Chineză este de a explora posibilitățile de îmbunătățire ă relațiilor bilaterale.
Un nou acord între 

guvern și sindicatele 
britanice

LONDRA 14 (Agerpres). — Miercuri a fost semnat la Londra un nou acord între guvern și sindicatele britanice, menit să contribuie la reglementarea actualelor conflicte de muncă, care au deteriorat, grav climatul social în acest început de an.După cum a precizat Ian Sapper, membru Consiliului general al Congresului sindicatelor britanice (TUC), acordul a fost semnat de lideri ai acestei centrale sindicale și membri ai cabinetului Callaghan.

în-Alai

Eforturi de instaurare a calmului in IranIran și intrării situației pe un făgaș normal, postul de radio național a lansat în ultimele zile chemări celor al'lați în grevă de a se prezenta la locurile de muncă pentru pregătirea reluării generale a lucrului. Uzinele, unitățile comerciale și școlile urmează să-și reia șîmbătă activitatea după mai mult de trei luni de la închiderea lor.

TEHERAN 14 (Agerpres). — Liderul șiit iranian, aiatolahul Khomeiny, a a- dresat, în prima sa declarație radiotelevizată către națiune, chemarea la „solidaritate și unitate națională*. „Acum nu mai este momentul de a face manifestații și de a provoca dezordini. Nu trebuie sa se creadă că victoria dă dreptul la haos* — a declarat el, cerînd persoanelor înarmate să predea armele și să nu mai recurgă, la „a- tacuri împotriva armatei, ” a prefecturilor și jandarmeriilor*. „Statul — a cbn-

tinuat el — trebuie să fie apărat, iar dezordinea trebuie. să înceteze*.Liderul șiit a făcut apel, totodată, Ia aplanarea disensiunilor interne . pentru „a putea trăi în mod înțelept, în condiții de dreptate... căutăm să realizăm bunăstarea întregii populații" — a declarat el.
■4rIn cadrul eforturilor instaurare a calmului de în
Ecouri în presa italiană 

pe marginea crizei guvernamentale
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__________ Gustul și culoarea fericirii ; Repu
blica ; Aventurile lui Robin Hood ; Unirea : Oamenii rămîn oameni.

PETRILA : Principiul dominoului.
LONEA: Soțul meu, seriile I-II.
ANINOASA: AlbulBim, ureche neagră.
VULCAN : Haiducul cu. ochii ca stelele.
LUPENI — Cultural ? întoarcerea proscrișilor.
URIC ANI: Joc serios.

Vizita , 
președintelui S.U.A. 

în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 

a sosit, miercuri la Ciudad de Mexico, într-o vizită o- ficială de trei zile, la invitația președintelui Mexicului, Jose Lopez Portillo.
O hotârîre a C.C. al Partidului

Congelez al Muncii
BRAZZAVILLE 14 (A-gerpres). — La Brazzaville 

a fost dată publicității ho- tărîrea C.C. al Partidului Congolez al Muncii din R.P. Congo cu privire la organizarea puterii de stat în țară în perioada pînă la desfășurarea, în martie a.c., a lucrărilor celui de-alII- lea Congres extraordinar al P.C.M. Organul suprem al puterii politice în R.P. Congo este Comitetul de pregătire a celui de-alIII- lea Congres extraordinar al P.C.M.

Funcția de șef al statului — relevă documentul — revine președintelui Comitetului de pregătire a celui de-al III-lea Congres extraordinar, colonelul Denis Sassou—Nguesso. Acesta prezidează ședințele Consiliului de Miniștri și este comandant șef al armatei populare naționale a R.P. Congo.
Grecia și Turcia intenționează sâ semneze un 

acord de neagresiune14 (Agerpres). t confir-Turcia unui menit for-
ATENA 1 ' ;— Guvernul grec a < mat că Grecia și' urmăresc semnarea acord"' de cooperare să excludă folosirea ței între cele două țări. într-o . declarație oficială, relatată de. agenția Associated Press, se arată că pro-

punerea privind semnarea unui pact de neagresiune între Grecia și Turcia cuprinde o inițiativă mai veche a Greciei. Cele două părți au convorbiri asupra propunerii respective și, ca și în trecut, vor continua schimbul de vederi în a- ceasta problemă.

CURTEA SUPREMA 
PAKISTANEZA, reunită la■ Rawalpindi, miercuri, în baza unui demers al avo- ' caților apărării fostului premier Zulfikar Aii Bhutto a stabilit ca la 24 februarie să procedeze la o audiere la care să decidă dacă să admită sau nu petiția apărării prin care se solicită reexaminarea hotărîrii de respingere a apelului fostului premier împotriva sentinței de condamnare la moarte.

INTR-UN INTERVIU A- 
C'ORDAT AGENȚIEI REU-

ROMA 14 (Agerpres). — într-un comentariu pe marginea crizei guvernamentale italiene, declanșată la începutul acestei luni, a- genția ANSA scrie ca „în anumite cercuri politice din Roma se manifestă un optimism prudent în ce privește rezultatele noii runde „de consultări a premierului desemnat, Giulio Andreotti cu liderii partidelor fostei majorități parlamentare (democrat-creș- tin, comunist, socialist, so-

ciaiist democratic . și republican).Prima rundă s-a încheiat săptămîna trecută cu rezultate neconcludente. Ideea esențială pe care o urmărește Andreotti în noua' sa încercare este de a reface fosta majoritate parlamentară. Dar, după opinia observatorilor, un asemenea țel- este improbabil, atîta timp cît democrația-crești- nă se opune participării comuniștilor la guvern,
Puternică revenire a iernii 

în vestul• Tncepînd din noaptea de marți spre miercuri un nou val rece a cuprins Europa occidentală. In cea mai mare parte a Olandei au căzut ninsori puternice, care în nordul țării au făcut ca stratul de zăpadă să depășească 1 metru și jumătate, întrerupînd circulația feroviară și rutieră. De asemenea, zborurile a- vioanelor civile în direcția

EuropeiAmsterdam și Haga au fost îndreptate spre aeroporturi din țări vecine. Tot datorită vremii, trenurile Internaționale care traversează Belgia îndreptîndu-se spre Olanda au fost blocate miercuri la granița dintre cele două țări.Viscolele care s-au a- bătut asupra R.F. Germania și Anglia au perturbat ștțît circulația feroviară, eît și cea rutieră.
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TV.Telex.Teleșcoală.Curs de limbă să.Fotbal: Bulgaria— România. Rezumat înregistrat de la Blagbevgrad.Pentru timpul dv. liber, vă recomandăm...Consultații juridice.Film.- serial pentru copii: Sindbad marinarul. Episodul 25.Telejurnal.Incursiuni în cotidian.20.15 Ora tineretului.21,05 Concert pentru Europa.22.15 Telejurnal.

ru-

RADIO

TER, liderul comunității cipriote turce, Rauf Denk- taș, a apreciat că deși mai există unele obstacole în calea reluării convorbirilor intercomunitare în vederea soluționării problemei cipriote) acestea VOr putea fi depășite. „Cred că este o încercare sinceră de a relua convorbirile și am înaintat în direcția cea bu-
Transnaționalele și medicamenteleCuvintele amare citate au apărut în ziarul „Le Monde", înțr-un comentariu cu privire la efectele lipsei medicamentelor în țările în curs de dezvoltare. Intr-adevăr, cifrele arată că circa trei pătrimi din unanimitate nu dispun de asistență medicală corespunzătoare I speranța? de viață este în Africa 45 de ani, iar în Asia — 56 de ani, în timp ce în țările industrializate ea reprezintă circa 70 de ani. 97 la sută din decesele înregistrate în lume, în rîndul copiilor, în fiecare an, sînt consemnate în țările sărace... Această situație are, evident, multiple cauze legate de hrană, locuință, ■ igienă, asistență sanitară, medicamente. Astfel, cifrele furnizate de Organizația Mondială a Sănătății relevă că statele .industrializate alocă 10—20 la sută din cheltuieli pentru scopuri, sanitare, deși, chiar în aceste țări, trei sferturi din populația rurală nu au acces la medi-. camentele numite „esen-. țiale".

NOTĂ EXTERNĂ -

„In fiecare an, în țările sărace ale lumii, cinci mi
lioane de copii mor din pricina a cinci maladii îm

potriva 
difterie, tetanos, poliomielită, tuberculoză si rujeolă.
Ei mor J:“i- - ----- ’ —■- - - ' • -
tru că 

circa 10

cărora s-au dese operit vaccinuri eficiente:

dintr-o cauză simplă, o cauză financiară, pen- 
prețul tuturor acestor vaccinuri se ridică la 
franci".Țările în curs de dezvoltare — moștenind sărăcia și lipsurile de la regimurile coloniale — sînt nevoite să cumpere marea majoritate a medicamentelor. In cele cîteva țări în care există industrie farmaceutică, activitățile sînt controlate de companiile transnaționale. Aceste companii, cu sediile centrale în S.U.A., El veți a, R.F.G., Marea Britanie, Franța, Japonia,- totalizează 71 la sută din vînzările de medicamente. Cheltuind peste 2 miliarde dolari anual . pentru fabricarea de medicamente, aceste companii nu „risipesc" decît circa 20 milioane dolari pen-

tru studierea și combaterea bolilor tropicale.Situația cu atît mai paradoxală, în aparență, cu £ît o mare parte a mate-- riilor prime importante pentru industria farmaceutică, — precum chinina, - curara, rezerpiria, cocaina — sînt aduse tocmai din țări situate în aceste zone. Țările în curs de dezvoltare au protestat în numeroase ocazii, în special la OMS și la conferința la nivel înalt a nealiniați- lor de la Colombo, că a-, ceste companii transnaționale ău sărăcit flora tropicală de plantele de care au nevoie, pentru a le vinde apoi lor medicamente, realizate pe baza acestor

plante, la prețuri foarte ridicate. Aceste state au a- tras atenția că trebuie intensificate eforturile pentru ca noua ordine economică mondială să cuprindă și acest aspect de mare importanță. La rîndul său, UNCTAD a hoiărît să sprijine țările în curs de dezvoltare, organizînd agenții regionale de cumpărare a medicamentelor în condiții mai avantajoase și a luat în discuție fixarea prețurilor la medicamentele destinate statelor sărace. O altă latură a noii ordini în acest domeniu este organizarea și sprijinirea .eforturilor pentru formarea unei industrii farmaceutice proprii în aceste țări, cu sprijin țehnologic din partea statelor industrializate.De asemenea — și nu în ultimul rînd — noua ordine ar putea fi realizată dacă o parte din uriașele fonduri pentru înarmare ar fi destinate nu pentru conceperea mijloacelor de distrugere, ci pentru asigurarea condițiilor igienico- sanitare în țările sărace.

nă“, a spus el, precizînd: „Lucrăm la elaborarea unei agende care să fie agreată de ambele părți*.
SUSPENDAREA LUPTE

LOR între unitățile armatei fidele președintelui Ciadului, Felix Mailoum și forțe înarmate favorabile primului ministru, Hissen Habre, în capitala Ciadului, hotărîtă marți seara, a fost violată în noaptea de marți spre miercuri, in-' formează agenția France Presse. Potrivit surse, schimburile curi au sporadic miercuri
DUPĂ ....... ............... ....

MEAZA UN COMUNICAT al guvernului R.D. Afganistan, difuzat de agenția afgană de presă Bakhtar și reluată de agenția TASS, un grup de teroriști l-au asasinat miercuri pe ambasadorul S.U.A. la Kabul, Adolph Dubs. Guvernul afgan apreciază acest eveniment regretabil-ca o acțiune a dușmanilor poporului Afganistanului și a adversarilor prieteniei între R.D. Afganistan și S.U.A.

aceleiași de fo- în mod zilei decontinuat în cursul la N'Djamena.
CUM INFOR-
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13,00 De la 1 la 3. 15,00 Tehnic-club. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Cîn- tece, 16,40 Muzică populară. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Universul familiei. 17,30 Instantanee solistice. 18,00 Orele serii. 20,00 Interpreți ai cântecului popular. 20,30 Reflexele timpului. 20,40 Cadențe sonore. 21,00 Buletin de știri. _ 21,05 Cîntece vechi, cînțece creația com-Miști Taftcu. într-o oră.
I
I

noi — dinpozitorilor Nicolae Kir- culescu și22,00 O Zi23,00 Meloritm '79. 24,00 Buletin de știri. 0,05— 5,00 Non stop muzical nocturn.
PRONOEXPRES

Rezultatele concursului
Pronoexpres din 14 

februarie 1979- Extragerea 1:2 11 6 13 33 12. Extragerea ă Il-a : 42 38 40 21 23 25| Fond : 1 188 505 lei.I Report : 116 673 lei.
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Tipografia Deva
angajează 

cu jumătate de normă

— diriginte de șantier pentru obiectivul: 
„Sediul tipografiei Petroșani și redacției zia
rului „Steagul roșu". 1 2

Retribuția conform Legii 57/1974.
Relații suplimentare la biroul personal al 

Tipografiei Deva, telefon 13206.
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