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La I. M. Lupeni Peste
De la începutul lunii prevederile

DECRET PREZIDEHTIAL
privind măsuri pentru rentabilizarea 
unor bucuri de consum alimentare

In conformitate cu prevederile planu- 
cipcinal, care stabilește că indicelelui

prețurilor cu amănuntul și tarifelor să fie 
la sfîrșitul anului 1980 de 105—106 la su
tă, urmează a se efectua unele majorări de 
prețuri la anumite bunuri de consum ali
mentare in vederea rentabilizării acestora.

Majorările de prețuri prevăzute în 
prezentul decret influențează indicele pre
țurilor cu amănuntul și al tarifelor pen
tru populație, pe anul 1979, cu 0,3 la sută, 
asigurînd în continuare caracterul de sta
bilitate a nivelului general al prețurilor.

Majorările de prețuri prevăzute în 
prezentul decret nu afectează realizarea 
integrală a programului de ridicare a niintegrală a programului <le

velului de trai al populației, adoptat id 
Conferința Națională a Partidului, care 
prevede creșterea retribuției reale, pînă 
la sfîrșitul anului T980, cu circa 32 la sută.

De asemenea, modificările de prețuri 
vor conduce Ia eliminarea pierderilor ce 
se înregistrează la unele produse, la sti
mularea unităților economice de a fabrica 
sortimentele de mărfuri solicitate de popu
lație și de a îmbunătăți continuu calitatea 
produselor și vor contribui, totodată, la 
asigurarea condițiilor de aplicare a auto- 
gestiunii și autofinanțării întreprinderilor.

In acest scop,
Președintele Republicii Socialiste 

România DECRETEAZĂ:

Prin productivitatea muncii realizată în cărbune, 
productivitate superioară sarcinilor de plan cu 700 
kg/post, minerii Lupenîului, în mai puțin de 10 zile 
lucrătoare au extras in această lună, peste sarcinile 
planificate 5000 tone de cărbune cocsificabil.

Ceea ce merită a fi evidențiat în mod cu totul 
deosebit, este faptul că toate sectoarele de producție 
și-au realizat și depășit sarcinile de plan atît la pro
ducția de cărbune extras, cit și la productivitatea 
muncii. Volumul depășirilor la producție este cuprins 
între 204 tone (sectorul VII) și 707 tone (sectorul III), 
iar la productivitatea muncii planificate în cărbune 
depășirile sînt cuprinse între 08 kg/posl (seetorul II) 
și 1156 kg/post (sectorul I).

Printre cei care au contribuit la obținerea aces
tor succese de seamă se numără minerii din brigăzile 
conduse de loan Kacso, Valentin Tofană, Constantin 
Lupulescu, Teodor Boncalo, loan Sălăgean, Constantin 
Păunescu, Dumitru Tămîr.ș, Constantin Nichita, Io- 
nescu Marin, Ion Budiliceănu și Matvus Laszlo.

Situînd pe uri. plan cen
tral al sarcinilor- produc
tive satisfacerea obligați
ilor către beneficiarii ex
terni, forestierii din Va
lea Jiului — colectivul 

. U.F.E.T. Petroșani — au 
livrat suplimentar în pri
mele patru luni ale anu
lui sortimente lemnoase 
în valoare de peste 100 000 
lei. In expresie fizică, la 
celuloză de fag au fost ex
pedia'.; peste prevederi 500 
mc, la .mangal — 27 
iar la 
trucții 
mc, la 
timerit
deja sarcinile anuale.

tone,
CO11S-

200
lemn pentru 
rurale peste 
acest din urmă sor- 

fiand îndeplinite

rentabili tatii'a borcanelor și asigurarea 
produselor.

In situația în care redu
cerea costurilor nu acope
ră majorarea prețurilor ta 
materiile prime, se vor sta
bili la aceste produse, în 
termen de 10 zile de la 
data. ■ apli iăfii prezentului 
decret, noi prețuri eu amă
nuntul ' rentabile, influen
țate numai cu diferența de 
preț la materia primă, de 
către Ministerul Comerțu
lui Interior și alte organe 
centrale la produsele la 
care, prețurile cu amănun
tul au fost stabilite de 
către acestea, precum și de 
comitetele executive ale 
consiliilor populare județe
ne și al municipiului Bucu
rești pentru sortimentele 
ale căror prețuri ou amă
nuntul au fost stabilite pe 
plan local.

Art. 7 .
Limitele maxime de pre

țuri pe grupe și subgrupe 
produse, în vigoare la data 
prezentului decret, se mo
difică în conformitate cu 
noile: prețuri cu amănuntul 
stabilite potrivit art,, 1. 
Ministerele și celelalte or
gane centrale coordonatoa
re ale desfacerii mărimilor 
sau principalele producă
toare vor aplica noile limi
te maxime de prețuri cu 
acordul Comitetului de 
Ștat pentru Prețuri.

Art. 8.

tul economic 
recuperate.

Art. 3.
Ministerul Comerțului In

terior și celelalte organe 
centrale Coordonatoare ale 
desfacerii mărfurilor, cu a- 
cordul Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, vor stabili 
prețurile cu amănuntul pe 
sortimente cu respectarea 
procentelor medii de majo
rare prevăzute în anexele 
nr. 1 și nr. 2.

Art. 4.
Cotele de rabat comercial 

la unele grupe de produse 
se modifică în mod cores
punzător, potrivit anexei 
nr. 3.

Art. 5.
La bunurile de consum 

ale căror prețuri cu amă
nuntul și cote de rabat co
mercial se modifică potri
vit prevederilor prezentu
lui decret, ministerele, ce
lelalte organe centrale și 
locale producătoare, vor 
stabili noi prețuri de pro
ducție la nivelul rezultat 
prin scăderea rabatului co
mercial din prețurile cu 
amănuntul.

Pentru produsele destina
te exportului care se pro
duc in condiții diferite de 
rețetă de fabricație, con
sumuri specifice și amba
laj față de produsele simi
lare livrate fondului pieței, 
prețurile de producție se 
vor. stabili de Ministerul 
Agriculturii și . Industriei 
Alimentare cu acordul Co
mitetului de Stat pentru 
Prețuri.

Ari. 6.
La procjusele care, încor

porează materii prime ale 
căror prețuri cu amănun
tul se majorează potrivit 
prezentului decret, minis
terele, celelalte'Organe cen
trale și comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București vor lua măsuri
pentru reducerea costurilor (Continuare în pag. a 4-a)

■ ; Art. 1. ș
Cu începere de la 14 mai 

1979, se majorează prețu
rile cu amănuntul, în limi
tele indicelui prețurilor cu 
amănuntul și tarifelor sta
bilite prin plan la unele 
grupe și subgrupe de pro
duse, după cum urmează:
a) conserve de legume și 
fructe;
b) unele sortimente de con
serve și semiconserve de 
pește și produse din pește;
c) unele sortimente de pro
duse zaharoase cum sînt : 
rahat simplu, halva simplă, 
surogate de cafea, jeleuri 
fructe;
d) plante și ceaiuri medici
nale și aromatice;
e) nuci în coajă.

Prețurile cu amănuntul 
la produsele prevăzute la 
aliniatul 1 se majorează în 
medie cu 32,8 la sută.

Pe grupe și subgrupe de 
produse procentele medii' 

de majorare a prețurilor 
cu amănuntul sînt cele pre
văzute în anexele nr. 1 și 
nr. 2.

Art. 2.
In vederea stimulării pre

luării borcanelor din sti
clă, începînd cu data de 14 
mai 1979, populația va pri
mi la predarea acestora că
tre unitățile comerciale pre
țuri majorate în medie cu 
80 la sută.

Ministerul Comerțului 
Interior, Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimen
tare, Uniunea, Centrală a 
Cooperativelor de Consum 
și comitetele executive ale 
consiliilor poplare județene 
și al municipiului București 
vor lua măsuri pentru achi
ziționarea de la populație 
a borcanelor din sticlă, 
contra numerar sau schimb 
de marfă, prin toate Cen
trele de achiziție și unită
țile care desfac mărfuri 
ambalate în borcane, pre
cum și pehtrți introduce-, 
rea ca prioritate în . circui

I
VĂ INFORMĂM

la 
sub 

pe 
trăi

Punctul alimentar de 
la mina Bărbăteni s-a 
deschis într-o „ținută" 
nouă. Bufetul a fost:

Mini s teru 1 Ag r icul turi i
si Industriei Alimentare; : 
Ministerul Comerțului In
terior și celelalte organe 
centrale, precum și comite
tele executive ale consili
ilor populare județene și 
al municipiului București 
vor prezenta Consiliului, de 
Miniștri, în termen de 30 
zile de la data prezentului 
decret, propuneri de modi- ■ 
ficare a indicatorilor. de

Șeful echipei ile lăcătuși vasile lacobescu 
maistrul Ion Cîrstea fac ultimele verificări la execu
ția stației de aeraj de la Cricani-Est, aflată în curs 
de finisare.

unui reportaj TV, care va 
fi difuzat, duminică, pe 
ecranele televizoarelor 
noastre, începînd de 
ora 14,25. Așadar, 
genericul „Cu pluta 
Marea Neagră", vom
emoții, ne vom nutri cu 

amenajat într-un spațiu- spiritul aventurii unor nnrosni ir»*7a t/av . Ir» . n i.x/o Ini
pasionați ai istoriei, ca
re au vrut să demons
treze, pe viu, că și dacii 
au navigat pe albastra 
mare. (I.V.)

De mal bine de un an, conducerea I. M. Livezenl se angajează să 
îndeplinească planul, dă asigurări publice, dar realizează foarte puțin. Drept 
pentru care adresăm conducerii Combinatului minier întrebarea:

I

I 
I.

corespunzător, la nivelul 
cerințelor comerțului de 
astăzi. Zilnic acesta o-, 
feră oamenilor muncii 
posibilitatea de a servi o 
gustare rapidă. (C. Val.).
♦-------------

In perspectiva 
licării comerțului 
dai în perioada de 
l.C.S.M.I. Petroșani a pus 
la dispoziția cumpără
torilor un. număr de 15 
tunete stradale. Progra
mul acestor tonete este 
între 9-17. (T.V.).

„Odiseea" unor teme
rari exploratori amatori 
ah Pontului Euxin, între 
care și Emerik Szuhanek, 
cunoscut salvam jntist din 
Vale, constituie subiectul

ampli- 
stra- 
vară,

Teatrul de păpuși „Va- 
silescu" din Botoșani 
prezintă pentru cei 
piesa „Împărăția 
nilor", inspirat din 
rile sadoveniene.
tacolele vor avea 
azi la orele 10 și 15 la Ca
sa de cultură din Petro
șani.

mici 
minu- 
scrie- 
Spec- 

loc

VA informam
A; ” A-f'
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Acceptați în continuare promisiuni 
sau luați măsuri ferme pentru realizarea 

planului la această întreprindere ? (II)
A mai trecut o lună și 

la sfîrșitul lui mai 1978 
noul director al minei, 
inginerul Dumitru Opriș, 
afirma cu optimism : „In- 
cepînd cu luna iunie nive
lul producției extrase va 
crește cu certitudine". 
Iar afirmația era susți
nută de argumente : „Ani 
analizat situația minei și 
am stabilit un program 
de masuri de îndeplinirea 
cărora ne ocupăm toți — 
conducerea minei și ce
lelalte cadre tehnice". 
Problemele deosebite care 
trebuiau rezolvate erau : 
„Să scoatem complexul 
mecanizat din zona în ca
re se află in momentul de 
față; rezolvarea proble
mei transportorului pe su
itorul colector din blocul

GA prin tubarea acestu
ia ; executarea unui pian 
înclinat între orizonturile 
475—300".

La rîndul său, noul șef 
al sectorului de producție, 
inginer Victor Apostu, 
spunea: „Știm ce avem
de făcut și vom face", 
adică : „întărirea disci
plinei, a răspunderii per
sonale și îmbunătățirea 
organizării muncii".

Un optimism bazat 
argumente, dar... la în
cheierea primei decade a 
lunii iunie mina deținea 
recordul nerealizărilor — 
minus 6 578 tone de căr
bune.

In 23 iunie consemnam 
din nou "nerealizări : 40
la șută procent de realiza
re a planului cu zile cînd

pe

procentul de realizare a 
fost chiar de 37,7, iar pro
ductivitatea muncii rea
lizate, pe total subteran, 
era doar de 735 kg/post 
față de un plan de 2093 
kg/post. Cu toate acestea, 
directorul minei, ing. Du
mitru Opriș se angajează, 
promițînd : „De săptămî- 
na viitoare va crește pro
ducția fizică" și prezenta, 
din nou, argumente con
vingătoare : „îmbunătăți
rea transportului cărbune
lui pe suitorul colector din 
blocul 6A ; redistribuirea 
inginerilor și maiștrilor 
pe schimburi și; raioane; 
adoptarea unor noi solu
ții tehnice 
mecanizat".
475 căile de
rau aproape

la complexul
La- orizontul 

transport e- 
!n întregime

reprofilate și rcarm.-.t?. în 
continuare directorul în
treprinderii spunea cil ’ o 
deosebită fermitate : „Pen
tru întărirea disciplinei 
vom lua cele mai severe 
măsuri pentru că trebuie 
să terminăm odată pen
tru totdeauna cu indisci
plina . Deci apare o no
uă problemă deosebit de 
importantă — indisciplina, 
dar care va fi stăvilită cu 
severitate".

In iulie se fac primii 
pași pe calea redresării și 
optimismul conducătorilor 
este în creștere. Ing, 
sif Bocan, inginerul 
al întreprinderii (azi

Dorin GIIEȚA

Io- 
șef 
ni»

(Continuare în pag. a 2-a)



2 Steagul roșu DUMINICA, 13 MAI 1979

La I.M. Lonea

Pregătirea încheierii 
învățămîntului de partid

Ne' aflăm în faza pre
gătitoare a încheierii în
vățămîntului politico-ideo
logic. In acest an, față 
de perioada precedentă, 
se va organiza atestarea 
cunoștințelor dobîndite de 
către cei care timp de trei 
ani au studiat temele pro
gramate în cadrul forme
lor învățămîntului de 
partid.

In spiritul indicațiilor e- 
■laborate, comitetul de 
partid de la I.M. Lonea a 
întreprins o serie de mă
suri în vederea pregătirii 
temeinice a acestui im
portant eveniment din via
ta și activitatea comuniș
tilor. O analiză recentă, e- 
fectuată la nivelul birou
lui ■ comitetului de partid' 
pe mină, a scos în relief 
preocuparea pe ' care or
ganizațiile de partid au 
manifestat-o pentru buna 
organizare și desfășurare a 
învățămîntului politico- 
ideologic. In cadrul celor 
38 de cercuri, la care au 
fost antrenați peste 1100 
de cursanți au fost dezbă
tute temele planificate, în- 
vățămînțul de partid a- 
ducindu-și o contribuție 
însemnată la mobilizarea 
comuniștilor, a întregu
lui colectiv la realizarea 
sarcinilor de plan. Pot 
fi evidențiate cercurile 
de la organizai ii Ie de ba
ză nr. .1, 4A, 4C, 5, 8C .și 
11, unde dezbaterile au 
fost concrete, la obiect, 
legate direct de. proble 
mele eu care se confruntă 
oamenii muncii. In bună- 
parte aceasta sc datorește 
preocupării propagandiști
lor Ștefan Robtl, Traian 
lonuț, Constantin Verdes, 
Petru Bălâneseu și Văsile 
Simion. La sectoarele IV, 
V și VI, ea urmare a 
promptitudinii cu care au 
fost puse în dezbatere o 
serie de probleme de care 
depindea realizarea pla
nului, rezultatele econo
mice înregistrate sînt bu
ne și foarte bune.

— Nu putem neglija fap
tul că au existat și o serie 
de neajunsuri, arăta tov. 
Andrei Colda, secretarul 
comitetului de partid. 
Deși din punct de vedere

Malformațiile congenitale pot fi prevenite (I)
MOTTO :

„Prima condiție pentru 
prosperitatea unei națiuni 
este integritatea ereditară 
a fiilor săi". (U. Spencer)

Cunoscute din cele mai 
vechi timpuri cu o pato
logie interesantă, malfor
mațiile congenitale au în
registrat o creștere verti
ginoasă m ultimii ani, pli

nind probleme sociale și 
medicale cărora medicina 

-t m.:: ; -,ă trebuie să
r . . - t . și c! i-

. ■ :
—..:r.j...c cOn-

f n-e. s.r,t pr;M-
-. .p.-- ș, rare vario- 

—... a du o pro— 
sănătate panii ă.

i-te tr, 1» ...- si. sie supuse 
uaur tratament competent, 
u.r ma. ales prevenite 
deoarece rezultatele sint 
mult superioare. Anomali
ile congenitale în marea lor 
majoritate nu cunosc un 
tratament cauzal deoarece 
împrejurările apariției și 
dezvoltării lor sint extrem 
de numeroase și cămin de
seori necunoscute. Un lu
cru este foarte important 
— se pui preveni.

M-' fs.-nuți:!» congenita
le '.urte grave elimină de 
timpuri J pe purtătorii lor, 
fciai.-.t» de instituirea ori
cărui -..-atam or.t Tn alte 

organizatoric am reușit să 
fixăm o zi a învățămîntu
lui politico-ideologic, la 
care să participe toți 
cursanții, n-am reușit să 
ridicăm întotdeauna dez
baterile la nivelul cerut, 
în toate cercurile. Acest 
lucru s-a reflectat negativ 
în activitatea unora din
tre colective. In cadrul 
cercurilor de învățămînt 

. nr. 2, 3, 7 și 10, dezbate
rile nu au răspuns unor 
cerințe concrete, astfel că 
activitatea de producție a 
întîmpinat greutăți. Pri
vind în ansamblu, acti
vitatea economică a în
treprinderii nu înregistrea
ză însă redresarea mult 
așteptată.

Ceea ce se observă în 
această perioadă, este a- 
tenția deosebită pe care 
comitetul de partid o a- 
cordă încheierii corespun
zătoare a învățămîntului 
de partid. In acest sens 
au fost elaborate docu
mentare cu problemele ac
tivității economice și so
ciale,.. s-a stabilit un pro
gram de consultații co
lective și individuale la 
punctul de informare și 
documentare, s-au confec
ționat planșe, grafice, 
schițe. De asemenea, mem
brii comitetului de partid 
și ai comisiei de propa
gandă au fost repartizați 
pe organizații de bază 
pentru a contribui la buna 
desfășurare a convorbiri
lor de atestare. Urmează 
ea în această perioadă să 
fie organizată instruirea 
propagandiștilor și a lecto
rilor comitetului de partid, 
a Cadrelor din conducerea 
minei care vor conduce a- 
ceastă activitate deosebit 
de importantă.

La I.M. Lonea, pregăti
rea încheierii învățămîn
tului de partid se află în- 
tr-unr stadiu avansat. A- 
ceasta oferă garanția că 
dezbaterile finale vor fi 
temeinice, bogate în con
ținut, ceea.ce constituie un 
bun prilej de aprofundare 
a cunoștințelor, asimilate 
de. către cursanți în timpul 
celor trei ani de studiu.

Valeriu COANDRAȘ

anomalii este absolut ne
cesar tratament chirurgi
cal de urgență pentru a 
salva copilul malformat (a-
trezie esofagină, atrezîe in- tratamentul adecvat al ori

căror tulburări ale femeiifestin ală, imperforație ana
lă sau uretrală etc.). Nu
meroase anomalii congeni
tale ale aparatului loco
motor sint viabile și nu 
comportă nici-un tratament 
specific. Funcția <egmen-

■.■/.■.■■VAW.WA-.V.V.W.'.'.W.toV/.TZ.'.'/.V.V.VA

Medicul vâ sfătuiește
NVJV.NWJWWNWZ.NNW.VAWW.rAAVW'.'W.WW."»

telpr restante este deobicei 
ameliorată prin educare 
f uncțională precoce,, înde
lungată și perseverentă, cit 
și prm protezare.

Anomaliile aparatului lo
comotor impun alteori cn 
tratament ortopedie sau 
chirurgical și în aceste ca
zuri diagnosticul precoce 
este absolut necesar.

Singurul mijloc eficient 
de scădere a morbidității 
prin anomalii congenitale 
rămîne însă profilaxia. A- 
ceasta presupune respec
tarea normelor de igienă 
individuală șl socială, o 
alimentație echilibrată și 
optimă din punct de ve
dere calitativ și cantitativ

Instantaneu din modernul laborator fonic al Lice’dui de matematică fizi
că din Petroșani. Foto: Ion LEONARD

Acceptați in continuare promisiuni?
(Urmare din pag. 1)

mai deține’ nici această 
funcție): „Am atins în a- 
ceste, zile (eram la sfîrși- 
tul decadei a doua) un 
nivel de producție des- 
tul dc ridicat pentru mina 
noastră. îi vom păstra pî- 
nă la sfîrșitul lunii iulie. 
DIN AUGUST VOM PRO
DUCE LA PLAN".

Ing. Dumitru Opriș, di
rectorul minei : „O bu
nă parte din problemele cu 
care ne confruntam au 
fost eliminate. Va'trebui 
s,ă mai insistăm pe două 
laturi ale activității noas
tre — întărirea disciplinei 
sub toate aspectele (din 
.nou întărirea disciplinei, 
ceea ce presupune că fer
mitatea măsurilor preco
nizate nu a dat rezultatele 
scontate — n.n.) și îmbu
nătățirea organizării mun
cii. în luna august va 
mai intra în funcțiune 
un abataj, ceea ce va 
conduce împreună cu ce
lelalte măsuri stabilite și 
aplicate, despre care am 
mai vorbit, Ia realizarea 
integrală a sarcinilor de 
plan".

Deci stadiul cînd se dis
cuta numai de creșterea pro
ducției realizate trecuse. 
Acum afirmațiile vizau în
deplinirea integrală a 
sarcinilor de plan. afir
mații care erau făcute 
doar cu cîteva zile înainte 
de începerea lunii august.

Din păcate, la începu
tul lunii septembrie am 
fost nevoiți să-i punem 
directorului minei întreba

(proteine, ... lipide, glucide, 
vitamine, săruri minerale), 
evitarea noxelor profesio
nale și traumelor psihice, 

gravide, evitarea căsătoriei 
între parteneri vîrstriici, 
tarați sau consanguini.

Printr-o acțiune de edu
care permanentă, popula
ția trebuie să înțeleagă că

anomaliile congenitale nu 
sint fenomene inevitabile 
în fața cărora omul tre
buie să devină pasiv și ne
putincios, ci ele pot fi pre

venite și combătute prin nu
meroase mijloace. In țara 
noastră s-au creat premi
se extrem de solide care 
permit desfășurarea unui 
vast program de profilaxie 
a morbidității prenatale și 

consecințelor ei, ocrotirea 
sănătății mamei și copilu
lui devenind o importantă 
problemă de stat. Creșterea 
continuă a nivelului cul
tural al populației a creat 
o ambianță favorabilă pen
tru prevenirea bolilor, în 

general, și a malformațiilor

rea : „De ce nu v-ațî re
alizat sarcinile de plan 
pe luna august ?". Răs
punsul primit : „începu
tul lunii august promi
tea realizarea planului, 
î’înă în decada a treia e- 
ram sigur de acest lucru, 
numai că de atunci a în
ceput din nou TRANS
PORTUL să meargă 
prost. Au apărut iarăși 
necazuri la descensoare, 
ruperi de elice și înfun- 
dări, ca de altfel și la 
benzi".

Prin urmare, transportul 
reapare ea problemă, dar 
nu diminuează optimismul 
directorului, care afirma 
în 5 septembrie : „IN
LUNA SEPTEMBRIE SPE
RAM SA AJUNGEM, ÎN 
SFÎRȘIT, LA PLAN".

După două decade din 
luna septembrie consem
nam că, procentual, cifra 
de realizare „ planului se 
situa între 55 și 65 la su
tă. Motivul, vechiul si-' no

ul motiv, transportul căr
bunelui. Noul ineiner sef 
al minei. Miron Rehedea 
(azi nu mai deț<ne aceas
tă funcție) este însă opti
mist în privința realizări

Notă: încetinitorul...i------------- ;
i Sala de spectacole a clubului sindicatelor din ;
• Aninoasa a foști supusă unui îridelungat proces de. re- 1 
| novare, început 'din primele zile ale lunii aprilie. Lil- J 
J crările (care ar fi trebuit terminate în cîteva zile) au i 
; mers eu ..încetinitorul", motiv care a împiedicat lo- i 
j cuilorn comunei sa viz oneze spectacole și filme. Aș- | 
i teptăm momentul cînd această sală multifuncțională, ; 
i ca a oricărui club, va fi, in sfîrșit, isprăvită. (T.S.). i

congenitale în special, pen
tru înlăturarea treptată și 
definitivă a tuturor con
cepțiilor eronate și supers
tițiilor legate de dezvol
tarea prenatală, normală și 
patologică.

Odată cu izolarea gene
lor de către Bek'.vuit și 

Shapiro în 1969 și sinteza 
gpnei pe cale chimică rea
lizată de Khorana în 1970 
s-a creat cea mai puter
nică premisă pentru o pro
filaxie ideală a bolilor ge
netice. în viitorul nu prea 
îndepărtat se va putea rea
liza modificarea bazei ge

netice a purtătorilor de 
anomalii ereditare.

Ca o consecință firească 
în raport cu creșterea ma
re a frecvenței bolilor e- 
reditare, în numeroase spi
tale din lume și institute 
de genetică s-au înființat 
centre de sfaturi genetice 
care acordă consultații ți
nui important număr de 
solicitări. Sfaturile gene
tice se pot acorda înain
te sau după căsătorie. Ce
le mai importanțe sînt de

sigur sfaturile prenupțiale, 
dar ele sînt rareori soli

citate în practică. De cele 
mai multe ori sfaturile ge
netice sînt cerute de pă
rinți, care au frați afectați 
sau au avut deja un copil 
anormal și vor să știe da- 

lor îneepînd... cu trimes
trul IV, pentru că, spunea: 
„Linie de front avem 
suficientă; dotarea teh
nică nu ne lipsește și nici 
efectivul'’. Directorul mi
nei susținea, la rîndul 
său, că : „Situația nu mai 
suportă îngăduință. Tre
buie să ne facem planul".

La sfîrșitul trimestrului 
IV, în 7 decembrie, notam 
realizări care păreau să 
confirme posibilitățile de 
redresare, în 5 decembrie 
planul fusese realizat în 
proporție de 112.3 la sută, 
iar directorul minei spu
nea. iarăși, cu deosebită 
fermitate: „Trebuie să ne 

^realizăm sarcinile de plan".
Dar, dorințele nu se în

deplinesc. aprecierile, an
gajamentele și afirmați
ile nu sint confirmate de 
realizări.

MINA ÎNCHEIE A- 
NUL 1978 CU REALIZA
REA SARCINILOR DE 
PRODUCȚIE ÎN PRO
PORȚIE DE 61.3 LA SU
TA. IAR INDICATO
RUL PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII DE 63.8 LA SU
TA.

(Va urma)

că și al doilea copil va 
prezenta anomalia respec
tivă. în aceste cazuri diag
nosticul corect al malfor
mației și istoria familia
lă a indivizilor afectați 
precum și cazurile din li

teratura de specialitate, 
furnizează date valoroase 
privind modul de trans
mitere și aspectele clinice 
variate ale tulburărilor e- 
reditare.

Vorbind despre profi
laxia malformațiilor con
genitale este necesar să 
vorbim despre eugenie, de
finită ca fiind „igiena ma
sei ereditare", expresie 
concentrată a tuturor mă
surilor de profilaxie ce tre
buie luate.

în 1937 Ludwig spunea 
că „eugenia este știința 
condițiilor de păstrare, 
dezvoltare și perfecționare 
(înnobilare) a însușirilor e- 
reditare .ale corpului et
nic". Eugenia socială tre
buie să asigure condiții 
normale de viață și repro
ducere. Trebuie încurajată 
căsătoria precoce, deoare
ce sarcina Ia o vîrstă mai 

avansată predispune la 
malformații.

Mihai BANACU, 
Doctor in medicină, 

medic primar ortoped

I

NICI GAINA 
SA FI FOST

Zice o vorbă din 
trini că risipitorul 
praștie lucrurile ea 
ina. Și nu zice 
Ne-a lost dat să întîl- 
nim într-una din zile 
un asemenea șofer. Se 
numește Radu Constan
tin și conduce autobas
culanta 31-HD-3835, ce ■ 
aparține de S.T.R.A. In 
ziua cu pricina trans
porta cărbuni spre Pe
troșani. Toate ar fi fost 
bune dacă oblonul be
nei ar fi fost închis, 
dar cum nu era, de la 
Livezeni la Petroșani a 
făcut șoseaua numai 

cărbuni. Cît cărbune a 
risipit ? Poate să ne spu
nă cine a semnat re
cepția.

TAXIMETRU
DAR NICI CHIAR A j

Viteza de mers prin 
locălități e stabilită prin 
lege și șoferii sînt _ o- 
bligați să o respecte, 
funcție de categoria 
autovehiculului. Știe
sigur acest lucru și 
Roiban Gheorghe, șofer 
PQ 
metru 
proprietate 
știe dar..:

lntr-una din 
neți se grăbea 
mare să ajungă 
deva și, deși era în lo
calitate, gonea cu 
km /oră. Cînd a 
oprit și întrebat cu 
trebtiie să circule s-a 
bîlbîit, nu-și aducea a- 
minte

I ruptul 
poate

bâ- 
im- 
gă- 

rău.

I

I
I
I
I
I
I
I

I
o camionetă taxi- 

21-HD-3623 — 
E.T.P..a

dimi- 
nevoie 

un-

90 
fost 

cît

■

29 
orei 

ia intersecția Live- 
era să se comită 

circula- 
Soferul 
„ ARO" 

a acor
de tre- 
autotu- 
reacția

I 
I
I
I

cifra 40 nici în 
capului. Acum 

o ține minte.
ATENȚIE, 
.ȘOFERI !

Priiriavara asta-i cam 
capricioasa. Ne plouă 
muit. De aceea este bi
ne ea înainte de a pleca 
in cursă să se verifice 
cu atenție starea pneu
rilor. Pneurile uzate 
pot duce la derapări cu 
Consecințe grave' în con
dițiile carosabilului u- 
med sau acoperit cu 
nlîzgă. Verificați-vă. de 
asemenea, starea șter- 
gătoarelor și a spălăto
rului de parbriz, ' care, 
dacă nu sînt în perfec
tă stere de funcționare 
vă pot aduce dificultăți, 
redueîndu-vă vizibilita
tea. In parcurs vă sfă
tuim să folosiți pe <-a- 
rosabilul umed frîna de* 
motor, să nu efectuați 
viraje bruște, să nu frî- 
nați brusc pentru a evi
ta derapările. U

NU STATEA - 
MAI BINE ACAJSA

In seara zilei de 
aprilie, în jurul 
21, ■ ' 
zeni 
un accident de 
ție. Cauza ?

- autoturismului 
21-1111-3868 nu 
dat prioritate 
cere unui alt 
risni. Numai

I promptă a șoferului ee- 
i lei de a doua mașini a 
I făcut posibilă evitarea 
| accidentului. Dar, in a- 
. ceasta mașină, se afla 

și un agent de circu
lație. Urmărit indea-

I proape. „ARO"-ui a în- 
I cercat să dispară. Cum 
I insă vinovatul trebuie 
I să răspundă întotdeau- 
I na de faptele lui, așa 

a trebuit să o facă și 
șoferul fugar. El se nu- 

i mește Gheorghe Egri, 
i lucrează la U.M.T.C.F. 
I Iscroni și plecase cu 
| mașina la... plimbare. 
, (faptul nu e o noutate 
| la U.M.T.C.F. — n.n.) 

Cu ce s-a ales, e lesne
I de înțeles.

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției 
I Petroșani

I
I
I
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Columna lui Decebal (I)
„Nici un popor n-a îndu

rat mai îngrozitor de multe 
lovituri ca romanii. Trecutul 

nostru e un lanț de jertfe, 
fără seamă. Momentele de 
bucurie și înălțare au fost 

atit de puține! Nici un u- 
ragan istoric nu ne-a ocolit 
și nici un prăpăd. Durerea 

a devenit tovarășa de viață 
a-neamului, iar duhul ei a 
zămislit resemnarea sub lo
viturile soartei, precum din 
duhul ei s-a întărit credin
ța mereu vie în venirea 
dreptății", Caligrafiem, cu 
pioșenie, aceste cuvinte sim
ple, dar pline de adevăr, 
despre istoria neamului nos

tru, scrise cu multă obidă 
în suflet de marele nostru 
prozator Liviu 

puțină vreme 
Dictat de la 
popor, copleșit
nile istoriei, dar 
îngenunchiat, 
de un destin 
fost vatra mereu în

intrat 
nică 
dat naștere poporului român. 
Pe trunchiul dac, s-au al
toit fertil civilizația, obi
ceiurile, limba și organiza
rea politică romană. . Roma
nitatea a învins
răstimp scurt, pentru

însă în simbioză trai- 
cu dacii, împreună au

intr-un
că a

avem în vine sîngele stră
moșilor noștri, pildă de jert
fă pentru altarul patriei 
dintotdeauna în 
paților. ~ 
părnint i 
oasele 
Iată de 
aplecăm

inima Car-
Fiecare palmă de 

mustește de seva și 
străbunilor noștri, 
ce, cu pioșenie, ne 
spre tină, adunînd

2050 de ani 
de la crearea

primului stat dac 
centralizat 
independent

a fost

roman

Rebreanu, la 
după odiosul 
Viena. Acest 
de vicisitudi

ni ciodată
a avut parte 

crud — i-a 
„calea 

răutăților", cum remarca in
surer at cronicarul-filozof Mi
ron Costin. însăși nașterea 
lui s-a petrecut prin luptă. 
Trufașul imperator
l-a învins pe Deeebal. regele 
dacilor a murit, dar popo
rul său nu s-a risipit. n-a 
dispărut în tina uitării. Tra
ian și-a celebrat victoria 
prin sărbători care au durat 

120 de zile prelungite cu alte 
încă 117, a înălțat la Ro
ma o columnă spre, glorifi
carea sîngfiroaselor bătălii. 
dar și-a dat obștescul sfii— 
sit departe de malurile -Du
nării. Coloniștii romani, au

fost . 'ftnpusă oficial,, 
acceptată de «autohtoni, pen
tru că exprima un nivel.de 
viață superior. Vigoarea 
trunchiului, cu rădăcini a- 
dinci în cetatea de piatră a 
Carpaților, a rămas falnică. 
A dispărut o limbă dar 
structura psihică, obiceiuri
le, datinile dacilor, îmbogă
țite cu cele din spațiul gre- 
co-latin, s-au păstrat. Setea 
de libertate, portul, trăsătu
rile antropologice au rămas 
evidente și după două mi
lenii de luptă. Columna lui 
Deeebal. adine înfiptă în a- 
cest blagoslovit părnint, a 
dăinuit aici, deși pădurile și 
cîmpiile Dacici au fost răvă
șite de atîtea popoare mi
gratoare, cărora li s-au uitat 
însă și numele și faima. Noi

isto- 
pietrele munților, în 
cetăților 
portul și 
în limba

și așezări- 
obiceiurile. 

lor, în nu- 
ape. Să le

Și 
în- 
fii-

hi-
în ■

relicvele care întregesc isto
ria neamului.

Valea Jiului, ca vatră de 
țară, poartă pecetea 
rlei în 
ruinele 
lor, în 
jienilor,
me de munți și 
strângem, cu dragostea 
respectul celor care vor 
tinde demn făclia vieții 
lor și nepoților lor.

Sint citeva oronime și 
dronime între Jiuri sau
împrejurimile Văii, care im
pun respect nu numai pen
tru semeția munților sau 
cleștarul izvoarelor lor, ci, 

mai ales, pentru semnificația 
lor istorică. Să amintim cî- 
teva : Gugu (Retezat), Vla
șcu (munții Cernei), lingă

Siilllislfe

Cronica rimata

E

i

va 
indi- 
. sta-

— Bietul 
era piele și 
se, oclii și 
rochi.

—■ Rana 
sîngera 
ferent de 
rea timpului.

gradină, 
pe plai“ 
uvertură
șt. . .

w flori 
Atacă d’iafama 
Țesînd cu alb .

verde cuvertură
Pe azuriul cer de mai.

Foto: Ion LICIU

Are o vi
roză hepatică 
stagiară.

om
oa-
u-

Zoltan Kiraly 
jr.

Duminică fără fotbal
Zilele sînt mohorâte, tot ploioase și tot reci 
înainte de venirea duminicii fără., meci. 
Totul ește-atît de... straniu și lipsit de... calitate 
Stadionul gol e fără... pic de personalitate.
Doar în față, la „Minerul", cînd e 'timp de promenadă 
După vîrstă și pretenții stau chibiții la... grămadă 
Și vorbesc de una-alta și bîrfesc vrute-nevrute 
Despre jucătorii tineri, de vedetele... trecute! 
Jucătorii și arbitrii se mai odihnesc un pic (!) 
Nu aud iar galeria., biîndă, a lui Siminic, 
care, pînă una alta, clar mai ales cînd e ploaie 
Intre două curse face... căințe planuri de... bătaie ! 
Abia ne-obișnuisem să vedem cu ochii proprii 
Goluri, unul după altul, dar reale și nu... copii ! 
Cînd nefasta întâmplare (chestie de programare) 
Ne-a răpit duminicala, bărbăteasca alinare, 
Cînd cu.fîșul și umbrela ne luăm loc în tribună 
Și-așteptăm crispați ea Jiul să prindă „albia" bună 
Să ne bucure cu goluri marcate prin șuturi seci 
Că ne-am săturat de vorba : „una caldă... două reci" 
Și-apoi ne e dor, de-asemeni, să mai auzim sloganul
Lansat printre suporteri cu „ia sămînța, ia bostanul"! 
Că sînt cîte unii oare... rod bostanul parcă-i tonic 
De gînclești că au viteza unui supra-supersonic... 
Și atunci, cum să nu-ți pară ră.u că astăzi nu e meci 
Și de-acasă, bărbat. fiind, n-ai motive să mai pleci?

Mireea BUJORESCU

verbul spune că : „Păclure 
fără asemenea lemn nu 
există" — Arbori de pă
duri alpin» 3) Existente la

Seri- .
ro- 
ru-

Model 2) Pro-

ORIZONTAL : 1) 
itor sovietic, autorul 
inanului „Pădurea 
seaseă

1 2 3 4 3

z « ♦ c
3 -■w-

ț 4 ■M ■ M 1

r n■Hr

1■ »■
10,

i 
r r

I 
i t

tot pasul în pădurile vir
gine 4) Crescută în 
dure!! — Margini 
stejăriș !' 5) A ocoli 6) Ca 
pădurea în fața furtuni
lor — Jumătate argilă ! 
7) A scris romanul „Pădu
rea spînzuraților" 8) Bear- 
că la început ! — Coroane 
de stejari ! — Esența u- 
nuj lucru ! 9) Perioadă în
scrisă CU un cerc în arbori 
— Altă denumire a conu
lui de brad (POP) 10) Poet 

poemului 
pădura-

chilian, autorul 
„Să se trezească 
rul !".

VERTICAL: 1) 
pădure — Mediu 
curi și alei 2) Poet sovie
tic care exclamă : Lumina 
și umbra au prins să se 
cearnă ? In crânguri

Fiare de 
cu par-

co-

vîrful Boldoveanu, Craiova 
(pîrîu și vîrf), Folia teu (Tar- 
cu). Frîncu (lingă poiana 
Nedeiij, Ogrinu (Paring), 
Schiau (într.e Iezerul Lucios 
și custura Mătanie!) etc. li

nele dintre ele nu mai au 
un înțeles clar pentru vor
bitorii de azi ai limbii ro
mâne, deși la origină sînt 
substantive comune, mar- 
cînd o obirșie de neam, o 

descendență, o poreclă. Des
pre Gugu am mai scris 

cîndva, înseamnă: ori zidar 
ori păstor hațegan abătut 
spre plaiurile bănățene. «Po- 
liatcu trebuie înțeles, ca pro
venind de la slavul vechi 
poiata (vezi Polatiște și tra
dus din românescul Curti- 

șoara), cu sensul de curtean 
nu are nimic comun, 

am fi
presie, 
Frlnei 
chime

tinii din țările 
(catolicii).
cruciaților ia Nicopole. Mir
cea cel Bătrân a permis așe
zarea unora în 
și mai ales în
(aici există chiar 
Frinculești). Prin 
Ugrin

cum 
tentați la prima im- 
cu sensul de polonez. 
erau denumiți in ve
de români toți creș- 

occidentale 
După înfrângerea

Muntenia 
Oltenia 

un sat 
Ogrin sau 

se înțelege ungurul. 
Schiau are o istorie și mai 

interesantă. Cind slavii au 
apărut prima dată în spa
țiul sud european, romanii, 
considerindu-i barbari, i-au 
..onorat" cu titlul ăe...sclavi. 
Pe teren românesc scla- 
vus devine șchiau (să'luăm 
aminte de istoricul cartier 
brașovean Scheii). Toate a- 
ceste oronime au o vechime 
considerabilă, apar intr-o 
succesiune diacronică greu 
de urmărit. Enigmatică, și 
foarte interesantă este gru
parea lor în acești munți.
Profunde rezonanțe pentru 
istoria poporului nostru are 

însă oronimul Vlașcu, aflat 
nu întimplător. în preajma 
vîrfului Boldoveanu. nu de
parte de pirîul Vlăsia. Asu

pra lor vom stărui în epi
sodul următor

Prof. Ion VULPE

tehnico-științific
• STERILUL — COMBUSTIBIL

Un colectiv de specialiști din cadrul Institutului 
de cercetări pentru materiale de construcții a pus la 
punct o tehnologie cu ajutorul căreia sterilele carbo
nifere de mină pot fi folosite ca resurse secundare de 
materii prime sau combustibili în diferite sectoare 
industriale. Astfel, prin înnobilare, sterilul de mină 
devine utilizabil ca adaos de combustibil în cuptoare
le fabricilor din industria materialelor de construcții. 
Pe această cale consumul tehnologic actual poate fi 
diminuat cu circa 15 la sută, ceea ce la 1 000 de tone 
producție reprezintă o economie de 85 tone combus
tibil convențional. Tot sterilul de mină, mărunțit, poa
te fi folosit la fabricarea cărămizilor ca degresant de 
argilă, în locul nisipurilor de rîu solicitate și .utilizate 
cu mai mare eficiență în construcții.

• PENTRU MECANIZAREA MINELOR
Constructorii de mașini de la întreprinderea 

„UNIO" din Satu mare depun eforturi susținute pen
tru transpunerea în viață a Programului prioritar 
pentru mecanizarea lucrărilor miniere stabilit pe baza 
recomandărilor sec tătarului general al partidului. Pî
nă acum ei au livrat minerilor din Lupeni un nou 
tip de transportor cu o capacitate de două oci mai 
mare față de mașinile de acest fel folosite pînă acum. 
Au fost realizate, de asemenea, după concepție pro
prie, 4 noi tipuri .de mașini de încărcat și transportat 
cu siloz, pe pneuri, cu o capacitate cu 50 la sută mai 
mare față de utilajele de acest fel utilizate în 
zent. S-a construit, totodată, pentru prima dată 
țară, o mașină, de extracție, utilaj complex, de mare 
capacitate, realizat la nivelul tehnicii mondiale.

pre- 
în

• PROCEDEU ORIGINAL
Un colectiv .de specialiști de Ia spitalul Caritas 

din București, sub conducerea prof. dr. Dumitru Bur- 
lui, a pus la punct o originală metodă chirurgicală și 
un instrumentar adecvat pentru intervenții pe căile 
biliare. Originalitatea procedeului constă' în. evacua
rea și drenajul permanent al căilor biliare, tehnică 
prin care se elimină, fără o altă intervenție chi
rurgicală, eventualii calculi rămași după extirpare. 
Procedeul profesorului Buriui asigură în același timp, 
o mai mare siguranță la astfel de intervenții, condu
ce la scurtarea perioadei de convalescență, iar trau
matismul provocat asupra mucoasei și musculaturii 
căilor biliare se reduce la minimum, asigurând o re- 
’ ....i-’.ă a funcționalității acestora.luare rapidă a

Cenușăreasa...

după-a-
în

Trăia odată o fată cu 
ochi cenușii, căreia din a- 
ceastă cauză i Se spunea 
Cenușăreasa.

Ea avea două surori foarte 
vitrege, care toate
miezele și le petreceau 
bar și pe ea o puneau să 
învețe în locul lor.

Intr-o zi, tatăl acestora, 
pleacă la iarmaroc și le în
treabă pe cele două fete, ce 
să le aducă. Acestea optară 
imediat, între un disc cu 

ABBA și unul cu BONNEY 
M, pentru prima. Cenușărea
sa nu ceru decît crenguța ce se 
va agăța de pălăria tatălui 
său pe drum. Seara tatăl le 

aduse celor două mindrețea 
de disc promis, iar pe cea. 
mică tare o muștrutui pe 
baza chitanței de 25 de lei, 

întocmită de paznicul parcu
lui, referitor la ruperea cren
guței mai sus amintite.

Dar tatăl lor le mai adu
se și două bilete de disco
tecă. Ele fiind trei, cea mi-

coșii sau vîntul dau glas? 
— Cozi de mrene !
luarea pădurilor 
na te — înșira pe 
tate ! 4) Angajate 
tă pentru a efectua 
că temporară (înv.) 
loc de secure ! 5)

3) CiL- 
întom- 
jumă- 

cu pla- 
o mun- 
— Mij- 
Gotcan 

fără cap și. coadă ! — 
calitate auriferă din 
noastră 6) Cuprinsul 
netului ! — Ceartă 
neascâ 7) Insulițe din ră
dăcini de arbori, ierburi și 
stuf, plutitoare sau: fixate 
de malurile râurilor 8) 
Poală de mantie ! — Ni
covale 9) In pin și paltin! 
— Autorul romanului „Pă
durea nebună" 10) „Pădu
rea" de A.N. Ostrovski —- 
A țese.

Lo- 
țara 
so- 

olte-

Ion SAVA

că rămase acasă,

in
pentru că 

nu știa nici măcar o fărimă 
de ROCK.

Dar Cenușăreasa nu se lă
să cu una cu două și după 
ce luă, ca să fie în pas cu 
moda, 
bunicii 
întins 
apucă 
TWIST reactualizat.

Aici, însă, o întilni Bebe, 
băiatul cel mare al mai ma
relui peste eoșari, care pe. 
Zoc contractă o dragoste 

fulgerătoare.
Fata însă 

s-o conducă 
că taxiuri le

rochia de duminică a 
dinspre tată, se duse 

la DISCOTECA, unde 
să mai prindă un

piața Victoriei, nu oriunde 
ai avea nevoie de ele.

Și cind vru să fugă de el, 
unul dintre tocurile de la 
papucii cumpărați cu bani 
FICȘI, se rupse. '

— Nu dispera CENY, ti 
zise băiatul, am o pilă te
ribilă la pantofărie, ți-l fa
ce imediat.

— Nu se poate, suspină 
fata. Am o pereche acolo 
de două luni și degeaba..'

— De acum înainte n-o să 
se mai întimple. hotărî bă
iatul și Cenușăreasa îl luă 
de după git și apoi de băr-nu-i dădu voie 

acasă, pe motiv 
numai Mireea ANDRAS
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Iarba verde, verde, de acasă.
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Decret prezidențial
articolele 7, 9, 11 și 13 clin 

nr.
se 

ale

(Urmare <lin pag. 1)

plan economici și finan
ciari cît și în volumul și 
structura bugetului de stat 
pe anii 1979 și 1980 cu a- 
cordul Comitetului de Stat 
al Planificării și Ministe
rului Finanțelor.

Art. 9.
Prevederile cuprinse în

Decretul prezidențial 
78 din 2 martie 1979 
aplică și produselor 
căror prețuri cu. amănun
tul se majorează potrivit 
prezentului decret.

Art. 10.
Anexele nr. 1—3*) 

parte integrantă din. 
zentul decret.

*) Anexele se publică în ' 
bl ici i Socialiste România.

Bnletinul Oficial ai Repu-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Vizita delegației P.C.R. 
in Franța

PARIS 12. Trimisul spe
cial C. Oprică transmite : 
Delegația Partidului Comu
nist Român la Congresul 
Partidului Comunist Fran
cez. condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Exc- 
cu tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.-, a vizitat Departa
mentul GlriJnde. .Delegația 
P.C.R. s-a întiinit cu mem
bri ai conducerii federației 
Partidului, deputați comu
niști, oameni- ai muncii, 

-Cu acest prilej, a avut loc. 
un schimb de păreri în ce 
privește activitatea P.C.R: 
și P.C.F.

La Bordeaux a avut lbc 
un mare miting de solida-

ri'tate internațională. Andre 
Lajoinie, membru al Bi
roului Politie al P.C.F., a 
salutat cil căldură delega
ția P.C.R.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Dumitru Popescu, 
care a adresat un fierbinte 
salut tovărășesc din partea 
Partidului Comunist . Ro
mân, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii din 
departamentul Gironde.

Mitingul s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovărășească, 
caracteristică raiwturildr 
dintre cele două partide și 
popoare.

In statele occidentale 
povara austerității — a 
cărei necesitate se -subli
niază constant— este i- 
negal repartizată în sar
cina diferitelor categorii 
ale populației ; o veritabi
lă hartă a pauperității se 
conturează tot mai preg
nant, divizând inevitabil 
meihbrii .'aceleiași socie
tăți spre polul sărăciei și 
cel al bunăstării, între 
care decalajele se accen
tuează. continuu.

Statisticile publicate re
cent la Washington 
semnificative în această 
privință. Salariul săptă- 
mînal mediu al unui mun
citor din industria pielă
riei, de pildă, este cu 55 
dolari sub minimul vital 
stabilit. In schimb, media

Austeritate
salariului anual primit de 
cadrele conducătoare din 
192 de mari societăți a- 
mericane este de 357 do
lari, inclusiv o bonifica
ție de 110 800 • dolari a- 
nual.

Se încearcă adesea în sta
tele occidentale să se a- 
crediteze • ideea că majo
rarea salariilor primite de 
muncitorii din diverse ra- 

sim muri "economice —-măsură: 
reclamată pentru acope
rirea parțială a pierderilor 
suferite în urma creșterii" 

prețurilor — ar constitui 
una din cauzele importau-. 
te ale sporirii inflației. Un 
simplu, apel la datele sta-

FAPTUL DIVERS

A DOUA VIAȚA 
A LUI TUTANKAVION

Mumia faraonului Tu- 
tankamoh, descoperită in 
1922,-la 3247 de ani de 
la îmbălsămare, 7 conti
nuă șă aibă un viitor „de 
aur". „Sufletul tău este 
viu" -- ii scriau preoții 
pe platoșa de aur pe ca
re, a fost pus faraonul, în 
vîrstă de numai 19 ani, 
in cele trei sareofajo Și 
iată, viitorul nu este mai 
prejos decît trecutul său 
antic : de doi âni, - teza
urul lui Tutankamon 
străbate America, iar 
cozile kilometrice de la 
intrarea in locurile de 
expunere .ateștă intere

sul de care se bucură.-
ORAȘ ANTIC

Guvernul peruan a de
cis să ia urgente măsuri 
pentru păstrarea relicve- 

. lor orașului antic Machu 
l’ichii, multe din ele da
tând de un mileniu. Deve
nit important obiectiv 
turistic, Machu Piehu 
grupează mărturii ale co
morilor de artă incașe in
tr-o regiune muntoasă si
tuată la circa 3 100 metri 
deasupra nivelului mării, 
la nord-vest de orașul 
Cuzco. ;E1 este vizitat a- 
nual de- circa 100 000 de 
turiști străini.

Intre

Voi
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fee 
pre-

13,00
A 1 b 11
Umor 
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zică
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tehnico-
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ÎNCADREAZĂ:

Mica publicitate

Germa-
Capulu-r

BIROUL Politic al C.C. 
al P.C. din Venezuela

minier

IjA BERLIN s-au , înche
iat convorbirile oficiale 
dintre delegațiile de partid 
și de stat ale R.D. 
ne și Republicii
Verde, informează agenția 
ADN, Cu acest prilej, șefii 
celor două delegații, Erich

conștiința întregii 
sa 

revo-

Cairo Emisiune dedicată personalității 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

activitate în fruntea statu
lui este consacrată binelui 
și fericirii întregului popor 
român, dezvoltării, priete
niei și colaborării între po- 

'"poarelc lumii, progresului- 
și păcii mondiale, Aeeas- 

,_______ ..... . -.-ță activitate are valoare, de
liste România. Prezefițînd simbol al celor mai nobile 
lupta desfășurată încă din 
fragedă tinerețe de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
pentru un viitor luminos 
al României, comentatorul 
postului de radio egiptean 
a subliniat că „întreaga sa

CAIRO 12 (Agerpres). Pos
tul de radio egiptean „Po
porul" a dedicat o emisiu
ne specială personalității to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, 'pre
ședintele Republicii Socla-

virtuți ale poporului român 
prieten".

La rîndul său, revista e- 
.gipțeană ,,L‘ Union" a pu
blicat un articol însoțit 

portretul tovarășului

FILME

PREȘEDINTELE FIN
LANDEI, Urho Kekkonen, 
l-a însărcinat pe social-de- 
mocratul Mauno Koivisto, 
guvernatorul Băncii Fin
landei, să formeze un gu
vern majoritar pe baza re
zultatelor alegerilor gene
rale desfășurate în țară.

MINISTRUL afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, a conferit la 
Moscova cu Hassan Ibra
him, reprezentant special 
al regelui Hussein al Iorda
niei, ministru de stat pen
tru afaceri externe al Re
gatului Hașemit.

tistice demonstrează însă 
falsitatea unui asemenea 
punct de vedere. Pe an
samblul industriei ameri
cane a pielă.rii'i, de exem
plu. salariile au crescut, 
în cursul anului trecut, eu 
30 de cenți pe oră, dar 
prețurile s-au majorat cu 
10 la sută anual. In 
schimb, numai in ultimul 
trimestru al anului 1978, 
„Supermarkets General 
Corp<iralion " în registrează 
un spor al profiturilor de. 
45 la sută, ' „U.S. Steel Cor
poration" a anunțat o 
creștere a beneficiilor ne
te de 252 la sută, iar în 
primul trimestru al anu
lui 1979, profiturile com
paniei „EXXON" s-au ma
jorat cu 37,4 la sută.

7 A. V.

C.M.V.). 
întreprinderea pentru administrarea 

cantinelor și cazare 
Valea Jlului-Petroșani

ANUNȚĂ:

In perioada 14 mai — 3 iunie 1979 Ca
bana Rusu din masivul Paring este închisă 
pentru executarea unor reparații de între
ținere.

Și

- MUNCITORI NECALIFICAȚ! PENTRU 
ATELIERUL Ț.H. PAROȘENI; solicitanții să ai
bă domiciliul în localitățile Vulcan sau Lu- 
peni. ,

Retribuirea conform prevederilor Legii 
57/1974 și Decret 188/1977.

Informații suplimentare se primesc la bi
roul personal — învățămînt — retribuire al 
I.R.I.U.M. Petroșani, strada Republicii nr. 7, 
Petroșani, telefon 43962.

aprobat hotărîrca adoptată 
de partidele de si'm.ga pri
vind unitatea de acțiune în 
cadrul alegerilor municipa
le, ce se vor desfășura în 
luna iunie.

Nicolae' Ceaușescu în care 
se arată: ' „Pro’motof âl 
noului în viața și activita
tea politică și socială a 
României, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a im
pus în 
fiațiuni prin' viziunea 
as li pra umanism u.l Ui 
luționar, prin grija constan
tă de a considera omul’ ca ' 
arhitect conștient al pro
priei sale istorii, prin pre
ocuparea sa supremă pri
vind edificarea societății 
socialiste".

I
I

13 MAI

Honecker, și Arislides—Pe- 
reira, au semnat „Declara
ția comună", în care ambe- 

- le părți își exprimă hotă- ■ 
rîrea de a extinde și adînci 
colaborarea bilaterală în 
interesul păcii și securității 
internaționale.

SENATORII americani 
Edward Kennedy și Geor
ge Mc Goven și-au anunțat, 
la Washington, intenția de 
a milita împotriva unei e- 
ventuale ridicări a sancțiu
nilor economice americane . 
împotriva Rhodes iei, în 
contextul creat de așa-nu- 
mitele „alegeri" desfășurate 
recent în acest teritoriu a- 
frican.

Gimnastica feminină românească 
în fruntea ierarhiei mondiale

nlăneci a cîștigat titlul 
campioană absolută euro
peană Și Emilia Eber’e și-a 
^8judecat medalia de 
gini,, simbătă 
In con<-ursiil 
parate, ■ cele 
te românce, 
toate>: cele patru finale, 
avuț din nou i ...... 
toarte bune. Nadia Comă- 

____ ____ ; ......... . ..... ă«ci a fost singura gimnas- . 
de aur, trei' de argint și tă. din concurs care a cîs-
una de bronz, bilanț stră- tigal două titluri europe--
lucit ce situează in conți- ne, la sărituri și sol, plus
nuare gimnastica ferfiinină o medalie de bronz la bîr-
româneașcă în fruntea ic- nă, iar Emilia Eberle a
rarhiei mondiale. obținut două medalii de

După excelenta evoluție argint la paralele inegale
de vineri, cind Nadia Co- și bîrnă.

COPENHAGA 12. (De la 
trimisul Agerpres, P. Ochi- , 
albi) :

Cea de-a 12-a ediție a 
Campionatelor europene 
feminine de gimnastică s-a 
încheiat sîmbătâ la Copen
haga cu un mare succes al 7 
sportivelor românce, care, 
au cucerit. în cele două zi
le de întreceri;. un total de 
7 medalii, dintre-care trei

ar- 
după-amiază, 

special pe a- 
dbuă gimn.as- 
prezen te în 

au 
prestații

întreprinderea
de utilaj minier Petroșani

prin transfer în interesul serviciului 
sau concurs

inginer, subinginer, sau tehnician principal 
(bărbat), de specialitate construcții industria
li în vederea ocupării postului de diriginte 

de șantier.

încadrarea se face în conformitate cu 
prevederile Legii 12/1971 și a Legii 57/1974.

Informații suplimentare se pot obține la 
biroul personal din întreprindere cu sediul 
în Petroșani, strada Republicii nr. 1, telefon 
42820 - 42821.

VIND Trabant 601 sta
re foarte bună. Strada Șoi
milor 12 Lonea. După o- 
ra 16. (348).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Aiordă- 
cheoaiei Alexandru, cli-

beretă de I.M. Petrila, Se 
declară nulă. (347).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mano- 
laclie Mihai, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară 
nulă. (349).

PETROȘANI — 7 
iembrie: Cascadorii ;
Republica : Din nou 
împreună ; Unirea : Cli
pa, Seriile I-II.

PETRILA : N 
rin miliardar.

LONEA : Castelul de. 
nisip.

AN1NOASA : 
oglinzi paralele.

VULCAN: Mă 
întoarce la Erimo,

LUl’ENI Cultural : 
Șeriful din Tennessee; 
Muncitoresc: Ăl treilea 
jurămînt, seriile I-II.

URICANI; Inloa-ree- 
rea.

14 MAI
PETROȘANI — 7 No

iembrie : La hoi era 
liniște ; Republica : Me
reu împreună ; Unirea: 
Cobra.

PETRILA: 
rin miliardar.

LONEA: Compania
a 7-a sub clar de lună.

VULCAN: • Rtelwd
al Tll-lea.

LUPENI — Cultural: 
Toți sau niclunul ; 
Muncitoresc': Al trei
lea jurămînt, seriile 
un. '

URICANI : lntoarce-

Gimnastica la do
miciliu ; 8,40 Tot" înain
te l 9,25 Șoimii patriei 
9,35 Film serial pentru 
copii: Insula misterioa
să. Ultimul episod; 10,00 
Viața satului; 17,30 Pen
tin căminul dumnea
voastră; 11,45 Bucuriile 
muzicii. Pablo Casals ; 
12,30 De strajă patriei; 

Telex; 13,05 
ni du mini tal ;
și muzică. 'Mj- 
vesele, circ, mu- 
ușpară și balet ; 

14,00 Desene animate: 
Woody, ciocăni toarea 
buclucașă;" 14,25 Cu plu- 

I ța pe Marea Neagră; 
114,55 Folclor pe meri
diane; 15,10 Planeta i- 

l'nocenței; 15,20 Cîntarea 
; 15,40 Șah

în... 15 minute!
Film serial: Dic
ta Londra. Epi- 
9;16,50 Reportaj

I
I
I
I
I

României;
mat
.15,55 

1 kens
sodul  „

! TV. Chemarea; 17,10 Te- 
lesport: Campionatele
europene de gimnastică. 
Selecțiuni înregistrate 
de la Copenhaga. Fot
bal internațional. Rezu- 

I matele celor mai intere- 
I sânte meciuri disputate 
i în ultimul timp în Eu- 
i ropa. Handbal masculin 
. Steaua — Minaur Baia
Mare (rep. a 2-a); 18,50 

'1001 de' serf; 19,00 Tele- 
I jurnal; 19,20 Față-n fa- 
I ță la varietăți; 20,05 
i Meridianele '/.cântecul.ti
și .dansului; 20,20 Film 
artistic: Din rațiuni de 

I stat. Premieră pe țară. 
I O producție franco-ita-
liană; 21,45 Telejurnal; 

'Sport.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

16,00 Emisiune în lim
ba maghiară; 18,50 
1001 de seri; 19,00 Tele
jurnal 19,30 Panoramic; 
20,00 Roman-foileton 
Poldark, Episodul 
20,55 Orizont 
științific; 21,25 Cadran 
■mondial 21,45 Telejur-

R-rtMTlA SI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Felroșani, str. Republicii, nr, 67.


