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Noi rețele electrice de
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Nici o mașini și nici un utilaj sub randamentul 
planificat, nici un minut nelucrat I

• , ■ •___________ <____________ ■ - ■ ■ înaltă tensiune date

COMBINELE
ELEMENTE DE DECOR

IN „PEISAJUL" MINERESC?
Din patru combine — nici una în funcțiune ' ♦ Una-n planul 

de măsuri — alta-n realitate ! ♦ Despre „acreală", unele „înțe
legeri" și despre o nedreptate... ♦ Pe 
la „zestrea" scumpă a minei ?

cînd „randament normal"

în folosința minelor
Colectivul lotului Vulcan al întreprinderii clcctromontaj 

Sibiu, condus de inginerțil ROBERT ZILLMANN se remar
că și-n acest an prin rezultate bune la construcția a noi 
rețele electrice de înaltă tensiune în Valea Jiului, necesare 
pentru alimcntarcu cu energie a exploatărilor miniere din 
bazin.

In perioada trecută din acest an, colectivul lotului a 
reușit să încheie importante lucrări de montaj. Din primele 
zile ale noului an, exploatarea minieră Paroșeni este alimen
tată prin încă o rețea de curent electric, linia 1—2 Paroșeni 
de 6 KV, pusă sub tensiune la 9 ianuarie. De asemenea s-a 
executat și pus sub tensiune lucrarea „supraînălțarea Lonca 
I“, linie de 6 KV care alimentează puțul de aerai al exploa
tării. Primii kilowați au fost consumați din această rețea su
plimentară la 2 martie a.c.

\----------------------------- -----------------------------------------

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

ÎN ALGERIA

Acccntuînd dezideratul ca in fiecare unitate economică a 
tării să se acționeze cu fermitate și spirit gospodăresc pentru 
folosirea completă a capacităților de producție, cu chemarea 
..Nici o mașină și nici un utilaj sub randamentul planificat, 
nici un minut nelucrat", in cuvântarea rostită la Conferința 
pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a scos în evidență în mod expres că aceasta trebuie să de
vină o importantă deviză de muncă in industria noastră so
cialistă. Ne găsim, prin urmare, înaintea unui imperativ de 
o excepțională însemnătate care și-a aflat, fără intîrziere, un 
puternic ecou, mobilizind energiile umane Pe toată scara in
dustriei. știut fiind că înfăptuirea lui va avea consecințe rc- 
valente asupra sporirii eficienței activității productive. In 
acest scop, și in cadrul unităților miniere ale celui mai marc 
bazin carbonifer al patriei. Valea Jiului, se impune aplicarea 
de măsuri ferme, complexe, atotcuprinzătoare în vederea u- 
tilizării integrale a bazei tehnice, a folosirii la capacitate a 
mașinilor și a instalațiilor. îmbunătățirii calității reparați
ilor și întreținerii utilajelor, a pregătirii profesionale cores
punzătoare a celor destinați să le mînuiască. întăririi disci
plinei și a răspunderii în muncă.

Sesizați asupra stării de fapt, cu o vădită abatere de la 
normal, care poate fi întilnită la E.M. Aninoasa. privind u- 
tilizarea .zestrei*’ tehnice a minei. îndeosebi a combinelor 
din dotare, lucrătorii redacției s-au deplasat Ia fața locului 
să analizeze ce s-a făcut și ce mai trebuie întreprins pentru 
ca această latură esențială a activității de extracție să-și do
bândească cea mai adecvată rezolvare.

Ce se întîmplă cu dosarele
aflate „pe rol" la comisiile

de judecată

In pag, a 3-a

Informații 
utilitare

® 
® 
® 
® 
®
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Comisiile de judecată, care funcționează pe lingă consi
liile populare, au menirea să combată manifestările antiso
ciale și să promoveze pe scara societății, o inaltă responsa
bilitate etică și morală, ce revine fiecărui cetățean. Abateri
le date în competența acestora, constau in fapte cu un grad 
redus de pericol social. Ele au sarcina de a încerca împă
carea părților în diferite pricini, de a judeca abateri de la 
regulile de conviețuire socială, cît și unele litigii de muncă 
sau patrimoniale.

In scopul de a releva citeva din aspectele activității lor 
redăm rîndurile ce urmează.

Cu scrisoarea 
dv. în fa(ă 
Din sălile 

de judecată

Al.GER 14 (Agcrpres). — Marți, 
iu cea de-a 4-a zi a vizitei oficiale 
de partid și de Mat ne care o în
treprinde in Algeria, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sosit pe calea 
aerului, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ' •• • •• • -
portant < 
aflat în i____ __,_____

Oaspeții romani sînt însoțiți dc 
Rahah Bitat, ministru dc stat însăr
cinat cu transporturile, președintele 
comitetului dc onoare constituit cu 
prilejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost salutai de coman
dantul celei de-a 4.-a regiuni mili
tare, Mohamed Atailia, dc prefectul 
departamentului saharian Oasis, — 
Ghericb Mohamed Famine, dc pre
ședintele Comisiei departamentale dc 
control — a partidului Frontului de 
1 liberare Națională, Talma Yahia, dc 
președintele Adunării populare de
partamentale Oasis, Djcghao Athman.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
trecut în revistă detașamentul dc 
onoare aflat pe aeroport.

Cortegiul prezidențial s-a îndrep
tat apoi spre baza petrolieră „Re- 
pal". una din principalele unități 
productive ale zonei, dc unde sc 
extrage o bună parte a producției 
de petrol a regiunii I Iassi-Mess.ioud, 
care se ridică anual la 25 milioane 
dc tone. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii algerieni au întimpinat cu 
ovații și urale pe oaspeții din Ro
mânia socialistă, mamfcstînd înde
lung pentru prietenia algcriano-ro- 
mână, căreia i sc deschid noi ți 
rodnice perspective prin vizita pe 
care o întreprinde în prezent tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In continuare sc vizitează unele 
obiective ale complexului Ilassi- 
Messaoud, important centru petrolier 
al țării.

Zonă pustie în 1956, 1 Iassi-Mcs- 
saoud este astăzi o veritabilă bază 
industrială in inima deșertului Sa- 
harei. Ca urmare a politicii de va
lorificare, în interesul național, a 
bogățiilor Algeriei, promovată dc 
Frontul de Eliberare Națională și 
de guvernul algerian, la Hassi- 
Messaoud au fost construite în ul
timii ani sonde, rafinării, complexe 
industriale — de separare a țițeiu
lui de gaze, de desalinizare a ți
țeiului, stații de pompare a petro
lului și gazelor, conducte spre li
toral, în porturile Skikda și Arzew. 
Au apărut, de asemenea, oaze ar
tificiale în care locuiesc muncitorii 
petroliști.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți oaspeți români li sc dau 
ample explicații, în fața unei ma
chete, cu privire la preocupările So

, l.i Hassi-Messaoud, im- 
centru petrolier al țârii, 
inima deșertului Sahara,

cietății .’..ționalc pentru Hidrocar
buri (Sonatrach), referitoare la ex
plorarea imenselor resurse de petrol 
și gaz metan, din zona Hassi-Mcv 
snoud.

La baza de producție Repal, ca
re cuprinde un complex de insta
lații pentru separarea și tra
tarea petrolului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat dc principalii 
parametri ai acestor instalații, de 
metodele și procedeele tehnice fo
losite.

Următorul obiectiv vizitat a fost 
instalația românească de foraj 
„3dh-250", montată în apropierea 
localității Ilassi-Messaotid în plin 
deșert.

Rod al hărniciei și inventivității 
muncitorilor și inginerilor de la 
„Uzinele 1 Mai" din Ploiești, in
stalația a trecut cu succes exame
nul deosebit dc greu al condițiilor 
climaterice din centrul Saharci.

Muncitorii algerieni și specialiștii 
români care colaborează cu gazdele 
au întimpinat cu deosebită simpatic 
și cordialitate pe conducătorul 
riartidului și statului nostru, pe cei- 
alți oa.peți români. Tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și persoanele ca
re îl însoțesc au urcat pe platfor
ma instalației românești, unde au 
primit explicații din partea direc
torului general adjunct al Sonatrach, 
Mcluk, în limba româna. Inginerul 
algerian cunoaște bine limba româ
nă, intrucît, ca și alți numeroși spe
cialiști algerieni, și-a făcut studiile 
de specialitate în țara noastră. Di
rectorul general adjunct al Sona
trach și-a exprimat mulțumirea pen
tru modul în care funcționează in
stalația, ca și pentru colaborarea e- 
xemplară dintre specialiștii algerieni 
și români.

După cc și-a luat rămas bun dc 
la oamenii muncii algerieni și spe
cialiștii români care lucrează la a- 
ceastă sondă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat baza petrolieră 
„24 februarie".

Autoritățile locale dc partid și 
de stat și conducerea complexului 
industrial Hassi Mcssaoud au oferit 
un dejun în cinstea oaspeților. A 
fost apoi prezentat un frumos spec
tacol folcloric.

După-amiaza, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a înapoiat la Alger cu 
avionul special

Timp dc două zile, în cursul vi
zitei în zope reprezentative pentru 
dezvoltarea economico-sociala a ță
rii gazde — Algeria de est și Hassi- 
Messaoud — conducătorul partidu
lui și stalului nostru a avut pri
lejul să cunoască nemijlocit munca 
poporului algerian pentru înfăptui
rea politicii Frontului dc Eliberare 
Națională și a guvernului, a acestui

harnic ți talentat 
exercită dreptul de 
țiile naționale, dc 
in folosul propriu. 
Skikda. Ann.iba,

popor, care iși 
a siâpini hogă* 
a lc valorifica 
La Cons’amine, 
Hawi-Mec-aoud 

peisajul este dominat dc construc
ții. Sc impune privirilor spcctacu- 
jnasa desfășurare pe verticală a unor 
întinse zone industriale la Skikda 
și Hassi-Mcssaoud pentru valorifi
carea petrolului și cazului metan — 
două din principalele bogății ale țâ
rii și revenite pe deplin in patri
moniul național. Am văzut în marca 
Piață a Eroilor din Skikda mii de 
algerieni veniți să-l imimpine pe to
varășul Ceaușescu la intrarea in se
diul Adunării Populare. Rămăsese 
exact mita spațiu cit să poată trece 
cortegiul oficial Traseul Constan
tine — Skikda Annaba, deși 
foarte lung, însumînd sute dc ki
lometri, era împodobit sărbătorește : 
mici arcuri dc triumf in fiecare lo
calitate, portretele președinților 
Ceaușescu și Boumedienc, lozinci în 
cinstea prieteniei româno-algericne, 
urări dc hun venit, ca aceea dc la 
șantierul Uzinei dc tractoare din 
Constantine, formulată în limba ro
mână pe un panou uriaș : ..Binc-ați 
venit, tovarășe Ceaușescu l“. Și apoi, 
continua revărsare dc cîntece și 
jocuri, totul purtînd amprenta pi
torescului folclor algerian. Oamenii 
au ținut să-și exprime direct, cu 
spontaneitate sentimentele, sa înfă
țișeze oaspeților dragi obiceiuri, de 
îndelungata tradiție, acele obiceiuri 
care sînt „oglinda sufletului" unui 
popor și despre care s-a relatat în 
reportajele transmise,

N-au fost toate acestea doar do
vezi de tradițională ospitalitate, ci 
și mai ales expresii ale interesului 
de masa trezit dc vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Puternicul ecou 
al vizitei, reflectat de altfel în 
presă, la radio și televiziune, in de
clarațiile unor personalități politi
ce. se datorează, stimei și prețuirii 
reciproce, dorinței comune de a 
dezvolta colaborarea pe multiple 
planuri, prestigiului și autorității de 
care sc bucură politica partidului 
și statului nostru, personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. O po
litică de colaborare activă și rod
nică ai țările arabe, cu țările de 
pe continentul african, cu toate po
poarele lumii, pentru așezarea păcii 
și securității internaționale pe te
renul solid al principiilor de drept 
și etică internaționale, pe dreptul 
fiecărui popor dc a-și rîndui viața 
potrivit posibilităților, voinței și as
pirațiilor sale. O politică principială 
care are acoperirea faptelor, a ac
țiunilor concrete, in contextul că
rora se înscrie și vizita în Algeria 
și în celelalte țări africane.

in întîmpinarea Festivalului național al artei studențești
I 
I

Intîi, situația .la zi- a utila- 
Selor ..de calibru*1 ale unității, 
rare ar trebui să fie în plină 
uncțiune...

Combina 2 K 52, de la aba
tajul frontal din stratul 3. blo- 
dil I, sectorul I. a început să 
fie scoasă afară încă din decem
brie. anul trecut, din cauza lip
sei de cuțite originale, singu
rele care pot tăia sferosiderila 
porțiunii de zăcămînt cu prici
na.

.Surata** ei. de același tip, 
introdusă la frontalul din stra
tul 17. blocul I. la 20 octombrie 
1971, după o „evoluție11 subme-

diocră, (in 
dat nici o
se... odihnește acum...

Un KB 125 Z se află în sub
teran într-un garaj in așteptarea 
intrării în exploatare a stratu
lui 18...

In curtea minei se află din 
primele zile ale lui februarie o 
combină mare, puternică, gal
benă, frumoasă, de tip KR-1, 
care a avut ghinionul sg fie 
„divorțată" de documentația ei

Momente
întipărite

luna trecută n-a 
tonă de cărbune),

Ing. Traian MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)

Cercul de istorie al școlii generale nr. 4 din 
Petroșani, condus de prof. Viorica Todericiu, a 
organizat în zilele de 10 ți 11 martie a.c., in 
Cinstea semicentenarului U.T.C.. o microsesiune 
de comunicări științifice pe tema : .U.T.C. — 
factor activ in construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate".

La această microsesiune a participat ca in
vitat de onoare tovarășul VIOREL l'AUR, prim 
secretar al Comitetului județean U.T.C. care 
a vorbit despre „tineretul hunedorean partici
pam la '•onstruirea socialismului".

In clișeul nostru este imortalizat mo
mentul cînd primul secretar a inminat membri
lor cercului, lucrarea recent apărută intitulată 
,50 de ani de muncă și luptă activă a tineretul 
hunedorean'

Ion LICIU

COMISIILE FUNCȚIONEA
ZĂ, DAR. NIVELUL MUNCII 
MAI LASĂ DE DORIT

Pe lîngă comitetele executi
ve ale consiliilor populare 
din Valea Jiului — ne infor
mează tovarășul loan Mischie. 
secretar al comitetului executiv 
al consiliului popular municipal 
— funcționează 15 comisii de 
judecată.

Pentru buno desfășurare a ac
tivității acestora, consiliile popu
lare au luat măsuri, ca în tot 
cursul anului ele să funcțione
ze în mod normal, completele 
de judecată să fie asigurate cu 
participarea membrilor aleși în

sesiuni, iar ședințele să se'ți
nă la termenele planificate. In “ 
acest scop, consiliile populare 
au asigurat fiecărei comisii 
condiții corespunzătoare, în ca
re să-și desfășoare activitatea, 
iar secretarii și membrii comi
siilor de judecată, au fost in 
struiți periodic, atît la nivel de 
municipiu, cît și la nivel de 
orașe și comune. De asemenea 
s-a avut în vedere ca să se a- 
sigure o îndrumare competentă 
din partea specialiștilor, pe li
nia asociației juriștilor.

Cu toate acestea. în cursul 
anului 1971, au existat și ca
zuri, în care ședințele nu s-au 
ținut la termenele planificate, 
sau cînd acestea au avut loc 
fără participarea tuturor mem
brilor ce le alcătuiesc. De aici,

Fapte de eroism
cotidian

Utcciștii din orașul Lu
peni sînt antrenați în
tr-o efervescentă activita
te pentru îndeplinirea sar
cinilor cc le revin. Ei do
vedesc mai mult ca pînă 
acum, prin faptele lor, că 
sînt gata oricînd să apere 
bunurile poporului. Iată 
doar citeva exemple de ti
neri ale căror fapte se 
încadrează în eroismul 
cotidianului.

Q Era o zi oarecare, 
cînd. intr-unui din abata
jele sectorului IV, de la 
E. M. Lupeni, s-a defec
tat un ventilator. Fluxul 
producției a fost între
rupt. La mină, în acel 
moment, nu se găsea nici 
un ventilator de rezervă. 
Soluția de a ieși din im
pas a venit pe neaștepta
te din partea utecistului 
Traian Riti. Acesta a ie
șit la suprafață și după 
cîțiva kilometri parcurși 
peste dealuri, a găsit un 
ventilator lăsat cu multă 
vreme în urmă, aici. A 
confecționat imediat o sa
nie și peste cea. o jumă
tate de oră, datorită ini
țiativei prompte a lînaru- 
lui abatajul și-a reluat 
normal activitatea.

$ La ora două noap
tea, banda viper nr. I 
de la Preparația cărbune
lui Lupeni s-a defectat. 
Recepția cărbunilor de la 
trei exploatări miniere nu 
se mai putea face. Tinerii 
Ioan Pol gar și Vasile Un
gur și-au dat seama de 
proporțiile avariei. Din- 
tr-un îndemn al propriei 
conștiințe au acționai cu 
operativitate. După citeva 
ore de muncă, de eforturi, 
avaria a fost remediată. 
Dacă pentru înlăturarea 
ei nu s-ar fi acționat cu 
promptitudine, pagubele 
materiale ar fi fost des
tul de însemnate.

$ Brigada de tineret 
condusă de Ioan Mondoca, 
de la sectorul III a! E.M. 
Lupeni, s-a botărît ca în 
fiecare zit după cele 6 ore

ele producție, sa presteze 
două ore de muncă pa
triotică in abataj. Iniția
tiva a prins roade In mi
ca brigadă formată din 
13 uteciști, dovadă fiind 
realizările și depășirile ei 
obținute lună de lună.

Pregătiri intense
pentru
„Aurul negru"

Sub directa îndrumate 
a comitetului orășenesc 
U.T.C. Lupeni, la clubul 
sindicatelor din localitate, 
se desfășoară intens repe
tițiile pentru fcstivalul- 
concurs dc muzică ușoara 
„Aurul negru”, ediția a 
doua, cc va avea loc în 
zilele dc 17—19 martie 
a. c., în cinstea semicen
tenarului U.T.C. Pînă în 
prezent au fost înscriși 
peste 30 de concurenți 
care sc pregătesc cu aju
torul orchestrei de muzi
că ușoară „Cromatic". In 
cadrul festivalului-concurs 
de muzică ușoară „Aurul 
negru" se vor atribui pre
mii celor mai buni con
curenți, vor avea loc reci
taluri ale tinerilor pre- 
miați la ediția precedentă.

„Purtătorii
tradiției"

Din inițiativa comitetu
lui orășenesc U.T.C. Lu- 
peni, în cinstea semicen
tenarului U.T.C. a fost 
lansat zilele acestea al- 
bumul-ștafetă „Purtătorii 
tradiției", care va străba
te pînă la data de 19 
manie aproape toate or- 
ganizațiile U.T.C. din o- 
rașul Lupeni, strîngînd în 
paginile sale fotografii din 
activitatea organizațiilor, 
consemnări ale celor mai 
importante activități de
dicate semicentenarului. 
Așa aim sc specifică în 
prefața albumului, uieciș- 
tii și-au propus să devi
nă demni purtători ai tra
diției de muncă a mine
rilor.

V. COANDRAȘ

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag, a 3-a)

Am avut, vă rog să mă cre
deți - urmărind, concentrat de 
parcă aș fi ascultat într-o ca
tedrală gotică un preludiu de 
Bach, repetițiile brigăzii artis
tice a studenților mineri - una 
din acele revelații pe care nu
mai o ființă îndrăgită peste 
măsură ori o creație artistică 
de rară elevație ți le poate o- 
feri, descoperind că și intr-un 
program de „exercițiu" poetic 
există ceva care fascinează... 
Ceva care te determină să nu 
încerci deslipirea ochilor de 
scenă I Nu știu dacă textul bri-

găzii - împănat, cu distincție, 
de momente de efect necău
tat —, fețele subjugate de fe
eria scenei, ispititoare in na
turalețea lor dezarmantă, ale 
studentelor Adela Stan, Mari- 
nela Medaru, Vionela Bozdog 
sau Violeta Rusan, sau voioșia 
exuberantă a studenților Gheor- 
ghe Stănculescu, Dan Scoru- 
șanu, Pius Kovacs sau Alexan
dru Fâeran îmi provocau acel 
conglomerat de febre și incin- 
tări. încă nu știu. Poate doar 
un singur „element” dintre toa-

te acestea. Ori, poate, toate, 
la un loc ! Cert e că am reți
nut — și, să știți, cind de pe 
scenă înspre sală „curge" un 
aer rece lipsit de patos și fi
resc, in mod deosebit nu reții

nimic - dintre otîtea „glume 
și ace pentru groasele cojoa-

Viorel TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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HOMMI SOCIALISTA IM/WI Șl FAPTE
A v

Produse
de export 

ele industriei

ocale

românești
Industria locală din țara noas

tră totalizează 6000 de unități 
mici și mijlocii, deține astăzi o 
pondere de 9 la sută din ansam
blul producției industriale națio
nale. Semnificația acestei cifre va 
deveni mai evidentă dacă se are 
in vedere că producția industriei 
locale in 1972 este de 1,6 ori mai 
mare decit întreaga producție in
dustrială a României din anul de 
maximă înflorire economică dina
inte de război — 1938.

Scopul principal al acestei in
dustrii il constituie valorificarea 
resurselor locale, ințelegind prin 
aceasta atit materiile prime, cit și 
tradițiile artizanale și priceperea 
unor meșteșuguri. Producția - de 
o extremă varietate - cunoaște 
un mare succes pe piața interna
țională. Aproximativ 5000 de sor
timente sint exportate in 66 de 
țări din lume. Exportul este asigu
rat de întreprinderea de stat pen
tru comerț exterior „llexim", care 
este și partener in Societatea mix
tă romăno-vest—germană „Artis"

Doina STANCU

(Continuare in pag. a 2-a)

con- 
treculul 
îmbinat

Muzeul unirii din Alba Iu lia

cartierSecvență di 
„Platoul romanilor"

Noua tinerețe a 
străvechiului Apulum

Pe Platoul romanilor 
— acolo unde sînt ne
numărate mărturii ca
re vorbesc despre stră
vechiul Apulum — 
constructorii ridică in 
prezent importante o- 
biective social-cultura
le care subliniază ti
nerețea viguroasă a 
municipiului Alba lu- 
lia. Prin ingeniozitatea 
proiectanților, pricepe
rea și hărnicia 
structorilor, 
istoric este
armonios cu prezentul 
luminos, plin de sem
nificații specifice a- 
nilor noștri.

împliniri ale

acestui oraș situat 
pitoreasca luncă 
Mureșului le-am 
noscut într-o 
văratecă de 
cînd 
platoul Cetății, pentru 
a afla alte fapte de 
muncă din activitatea 
constructorilor. In a- 
ceastă parte a orașului 
se află in construcție 
mai multe obiective 
social-culturale, care 
dau noi dimensiuni o- 

rașului nou de pe Pla
toul romanilor. In 
primul rină este vorba 
de complexul spitali
cesc compus din poli
clinică ce va asigura

Oj
Bf ’ : slT.j|

p-ț-X

in 
a 

cu- 
:i primă- 

martie, 
am revenit pe

prin cabinetele sule 
specialitate, pină 
3 000 de consultații 
zi, un spital cu 700 
locuri și spații moder
ne pentru intervenții 
chirurgicale, materni
tate, laboratoare dotate 
cu utilaje și aparatu
ră modernă, precum și 
alte dotări medico-sa- 
nitare.

Tot in această conă 
a orașului, se mai a- 
jlă in construcție, un 
liceu cu 16 săli de cla
să, o sală de sport, 
precum și opt maga-

Mircea NEAGU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Pentru
cunoașterea

Buni gospodari cetățenii de pe 
< -nvița Roșie! De pe strada lor an 
dispărut cenușa și noroiul. In gră
dinile din preajma caselor m put 
vedea foarte multe ronduri cu flori 
al căror relț începe acum sa pig- 
menlrzc cadranele imenaj.itc cu mi
gală și, mai ales, cu mult bun gust, 
amintind apropierea anotimpului în
noirilor. af frumuseții. Ți-e mai 
mare dragul s.i-ți porți pașii pe o 
asemenea stradă. Și ca Grivița Ro
șie, mai sint și alte străzi, dar nu
mai citeva, in partea de lingă Jiu 
a Petroșannilui.

Cităm acest exemplu nu Iară un 
«cop anume II relevăm pentru a 
arata, de fapt > a el însuți o demon
s'i cază. că și in aceasta parte, cc-i 
drept mai veche, a orașului nostru 
sc poate diminua pralul, se poate 
menține curățenia, se poate crea un 
cadru de viață plăcut, frumos, ci
vilizat.

Dar... Există in această parte, mai 
veche, de lingă Jiu, a orașului li
nele ..am anunțe" gospodărești și ntai 
învechite, degradante, chiar foarte 
tirîte. asupra cărora vrem sa insis
tăm puțin pentru a le demonstra 
nocivitatea.

„In văzul tuturor, mai puțin al 
l'u. unii cetățeni (pot fi identifi
cați ușor după aspectul străzii in 
dreptul caselor lor) ce locuiesc pe

străzile Anton Pann, Circa Pom
pierilor, Jiului, Ghcnighe Rarițin, 
M. Kogalniceano. Ghcorghe Doja și 
altele, scot și dquin l.'ua jenă in 
stradă, pe panta carosabilă un pe 
trotuar, mai ales cenușa rezultată 
din arderea cărbunelui, dar și alte 
resturi menajere.

„Grijulii" cum sînt, aceștia (și dm

nlă cu această cenușii ? Sedimentată 
>n stradă, cînd plotfă. rîrtd se dez- 
lili-ață. frămîntată de roțile mași
nilor ea este transformată ușor în 
noroi, în praf, produce un aspect 
urit chiai peniiu cei «are au 
depus-a acolo și atunci. din 
mm. se reia de la capăt întregul 
ciclu, înccpind cu depunerea de

rect ți clar pentiti toți cei vizați ; 
condamnăm continuarea acestei 
„tradiții" dăunătoare din multe 
puncte de vedere; cerem tutmatCa 
ci ' Bineînțeles nu ața ctim au pro
cedat locatarii din străzile Gh. Ba- 
rițiu și Giza Vodă, precum și sa- 
lariații aumbazei LTĂ, care an 
găsit de cuviință ia și evacueze gu
noiul din incintele în care trăiesc 
și muncesc ei (vedeți sînt ..preocu
pați" de curățenie !) peste gard, pe 
terenul de joacă pentru copii ame
najat doar acum doi ani in urma 
prin muncă patriotică în preajma 
Școlii generale nr. 2. transformîndit-l 
într-un loc de care cu greu te poți 
apropia Și în această stare «c afla 
și alte spații demne de a se bucura 
de o destinație exact opusă celei din 
prezent, așa cum sînt cele dc pe 
strada Karl Marx, dc lingă cămi
nul pentru nrf.imiliști și cantina 
l;. M. Dîlja. digul dc pc malul Jiu 
lui ți multe altele.

Criticații ar putea să apeleze la 
sprijinul „ideii salvatoare", uzitate și 
pînă acum. înrereînd să-și camufle
ze atitudinea ți vina sub parava
nul lipsurilor sectorului dc salubri
tate al I.G.C.. Ii asigurăm că astfel 
de „argumente" nit le pot ..acoperi" 
dezinteresul maniiestat față de cu
rățenia orașului, a propriilor lor lo
cuințe. Am mai spus-o și repetăm :

sectorul dc salubritate are d'li.im- 
țcle lui. Ic-am mai criticat >i o 
vom lace și în continuare dc câte 
ori va fi cazul Dar de ce, cine ne 
dă dreptul să amplificăm lipsurile 
acestui sector cu cele ale noastre, 
iu o atitudine de dispreț condam
nabil față dc curățenia orașului, deci 
și a noastră, manifestată prin arun
carea cmti'ci în stradă, pe trotuare, 
pe spațiul dc joacă pentru < opii 
etc. ? Nu există, într-adevăr, . altă 
soluție ? Nu cmc mai rațional, spre 
exemplu, să scoaum gunoiul în 
strada în rccipienți, chiar dacă a- 
cejtia nu sini din categoria celor 
tipizați, iar în cazul cînd autogu
noiera nu le golește în ziua respec
tivă, să le retragem în cutie, ta» 
pline, și sa le scoatem, din nou, în 
ziua următoare? Aceasta în razu
rile extreme, răci și sectorul dc sa
lubritate are obligația de a respect» 
întocmai graficul și zilele dc eva
cuare a gunoiului.

Trebuie «ă manifestăm laț.t de 
strada pe care locuim, de orașul 
în «are trăim respectul cuvenit A- 
ceasta cu aht mai mult dnd este 
vorba dc igienă, de curățenie, de 
frumos. Căci, ce-i frumos — place ! 
Ce-i urii — chiar mărunt în apa
rență —. nu place '

T TUFARU

legilor

l»c teme gospodărești

O obligație îundamentală a lucrătorilor
Produse din unitățile O. C. L Produse industriale .Petroșani

de
Apărarea de pericolul incendiilor a bu nulilorexport

comerciale încredințatea înălțimi urbanistice

spre gestionare

Lhmâjind cu stăruință cunoaș.
lerea și respectarea legilor sta-
tu lui nostru de căi e toți cetâ-
țcm. Consiliul popii .ir al romu-
nei Banița a ergai izal zilele
Ir.- u •. o adunare populară la
ș« oal i dc 4 ani din satul Criva-
<fai. i care an participat ma-
joi it. tea locuitorilor Cu acest
prilej, «au prelucrat Drtrelele 
nr 470 și 471 din 1971. H.C.M. 
nr >715 1972 privind asigurările 
facultative pentru animale și 
construcții Legile nr. 6 și 8 din 
1072 privind creșterea sectorului 
20• Uehnic și dezvoltarea fondu
lui funciar. Decretul nr. 153 
«li i 1971 privind respectarea or- 
dnu'i publice -i Legea privind 
gospodărirea apelor. Par 
ții la această adunare a 
comitetului executiv al
ului popular comunal su perma
nentizeze acțiunile de populari-

industriei
locale

românești
din Reutlingen. Prin grija Socie
tății „Artis“ in 1971, la Reutlin
gen, a funcționat un magazin de 
desfacere a produselor industriei 
focale, care a oferit celor intere
sați și posibilitatea de a cunoaș
te sfera preocupărilor și calita
tea mărfurilor industriei locale ro
manești. De asemenea, firma 
„llexim” a participat in cursul a- 
nului trecut la peste 30 de lir- 
gu > si expoziții internaționale.

Dintre produsele industriei lo
cale cele mai cunoscute pe piața 
externă amintim garniturile și pie
sele de mic mobilier fabricate la 
București, Brașov, Mureș și Vîlcea, 
exportate cu succes intr-o serie 
de țări cum sint : Republica Fede
rala a Germaniei, Belgia, Olanda, 
Anglia, Franța, Suedia, Statele 
Unrte ale Americii. Mult solicita
te in străinătate sint covoarele 
manuale in stil oriental sau ro
mânesc, produse la Tg. Mureș, 
Constanța și Cluj. Printre țările 
importatoare se numără Franța, 
Republica Federală o Germaniei, 
Olanda, Belgia. O mențiune spe
cială pentru covoarele cu motive 
românești, deosebit de apreciate 
in Statele Unite.

Articolele de artizanat din cera
mică, lemn și fier forjat ale meș
terilor din Bistrița și Harghita sint 
binecunoscute in Suedia, Norve
gia, Republica Federală a Ger
maniei. Diversele obiecte imple- 
tite din răchită, papură și foi de 
porumb, confecționate in județele 
Vrancea, Tulcea, Arad, pot fi in- 
lilnite in Europa (Italia, Franța), 
ca și in America (Canada, S.U.A.). 
O seamă de articole decorative 
din sticlă și articole de menaj a- 
preciote pe piața engleză, pro
vin din centrele industriei locale 
din Mureș, Constanța, Vilcea, Ba
cău. O sumedenie de corpuri de 
iluminat pentru interior și exterior 
fabricate la Cluj, București sau 
Timiș sini folosite în numeroase 
țări africane. Mașinile românești 
p.-elucreazâ lemnul din pădurile 
iraniene.

Exportul industriei locale cu
prinde, de asemenea, unele scule 
— unelte, cum sini ciocanele de 
lăcătușerie și de spart pietre, mult 
solicitate de Anglia, Franța și o 
serie de țări din Africa, unele ma
teriale de construcție : cărămizi 
și produse de carieră spre exem
plu. La acestea se adaugă produ
se de cauciuc, bachelită și mase 
plastice, apreciate pe piețele din 
Europa, Africa, America de Sud.

SPORT • SPORT
FOTBAL Metalul Ofeiul Roșu 

Știința Petroșani 2-3
Continuîndu-și pregătirile în 

vederea reluării campionatului, 
echipa studenților din Petro
șani s-a deplasat la Oțelul Ro
șu. unde a susținut al șaselea 
joc de verificare și omogeniza
re din actualul sezon — de fapt, 
primul cu un adversar mai pu
ternic. dc divizia C.

Jocul dp ansamblu al echi
pe: a fost mulțumitor, pregă
tirea f;zică — corespunzătoare 
cu etapa actuală de pregătire.

Bine s-au comportat, în acest 
§oc, Ștefănescu, Burnete, Gri- 
zea, Ionescu. Faur și Rotea.

Golurile au fost înscrise de

Ștefan — dintr-o bună centra
re a lui Rotea — -și le către 
Faur care, în două situații a- 
proape identice, la două pase 
primite in adîncime, a depășit 
in dribling portarul și-a înscris 
în poarta goală.

Știința a folosit următorii ju
cători : Bcrindei (Bogheanu) — 
Ștefănescu, Zăvăla.ș, Burnete. 
Safta — Grizea (Bit ea), Bitca 
(Alexardroni) — Rotea, (Bălă- 
neanu). Ștefan (Matei). Ionescu 
(Faur), Păncscu (Rotea).

Diversificarea rețelei comerci
ale și a serviciilor, creșterea 
volumului de mărfuri destinate 
satisfacerii cît mai depline a 
cerințelor mereu crescînde ale 
populației Văii Jiului au deter
minat o activitate comercială 
mult lărgită în cadrul unităților 
O.C.L. Produse industriale din 
municipiul Petroșani. Zeci de 
noi unități au fost puse la dis
poziția cumpărătorilor — îndeo
sebi în noile cartiere ale orașe
lor din municipiu. O seamă dc 
alte unități comerciale au fost 
renovate și modernizate, 
creat puncte de desfacere
chioșcuri pentru a asigura vîn- 
zarea mărfurilor și în locurile 
in care nu pot fi construite î- 
mediat magazine. Personalului 
angajat în aceste unități i s-au 
încredințat bunuri comerciale — 
mărfuri într-o bogată și va
riată gamă sortimentală în va
loare dc milioane dc lei. a că- ,, eendii este complexă, 
ror destinație este satisfacerea/ 
nevoilor mereu crescânde ulei» 
populației. Este limpede dricî’ 
că apărarea acestor bunuri nu 
constituie numai o simplă obli
gație profesională, ci o îndato
rire de mare răspundere pen
tru toți cei ce gestionează măr
furile din magazine.

In acțiunile întreprinse 
conducerea O.C.L. Produse
dustriale pentru protejarea avu
tului obștesc, sc înscriu și mă
surile dc prevenire a incendi
ilor. In cadrul acestora se are 
in primul rînd în vedere înlă
turarea din timp a cauzelor ca
re ar putea genera incendii și 
duce la degradarea bunurilor 
materiale. Conducerea respecti
vei organizații comerciale, cu , 
sprijinul comisiei tehnice de 
prevcniie și stingere a inedndi- ■ 
ilor și îndeosebi a șefei servi
ciului administrativ. 
Alexandrina 
pat insistent

s-au 
în

lupte Comportare excelentă
Duminică, 12 martie 1972, o- 

rașul Deva a găzduit cea dc-a 
doua etapă din cadrul diviziei 
școlare la lupte libere, în care 
s-au întîlnit. din nou. cei mai 
talentați luptători aparținîrd 
școlilor sportive din Cluj, Pe
troșani și Deva.

Avînd o comportare excelen
tă. elevii antrenați de prof. 
Gheorghe Pop au reușit să cu
cerească victoria în ambele în- 
tîlniri (22—18 cu Școala spor
tivă Cluj și 22—14 cu 
sportivă Deva), mărindu-și 
fe] șansele cîștigării seriei

peciive și calificării pentru tur
neul final.

La obținerea succesului de la 
Deva s-au evidențiat toți lup
tătorii participant în întrecere 
și. în mod deosebit. Teodor 
Pelan și Remus Buda, care și-au 
învins adversari: prin tuș in 
ambele meciuri, precum și Ion 
Corhca. Ion Șerban. DorcI Tă- 
maș și Gheorghe Konya.

Cea dc-n treia etapă va
găzduită de orașul Petroșani în 
data de 2 aprilie.

fi

.Școala 
ast- 
res-

Tenis
S. BALOI

masa

SPIRIT DE 
INVENTIVITATE 1

păcate sini prea mnht) .nivelează" 
orice gropiță .ip.iuuă in partea ca
rosabilă » drumului, cică să astupe 
gropile, construiesc diferite .poteci", 
„baraje" ți, mat recent, de cînd și 
multe străzi din interiorul cartiere
lor sînt modernizate, pun cenușa 
chiar pe asfalt.

Să reflectăm puțin ce se intim*

noi cantități de cenușă in gropile 
,i denivelările proaspete.

Mai poate continua o asemenea 
si are dc lucruri? Aduce ca vreun 
avantaj rea) ? Cum să considerăm 
spiritul de ..inventivitate" al celor 
care îți golesc sobele de cenușă dis- 
dc-dimineață, chiar cu noaptea-n... 
cap. în plina stradă ?

Trebuie s-o spunem deschis, di

luindu-se toate măsurile dc 
prevenire a incendiilor.

In aceste unități domnește 
ordinea și preocuparea pentru 
respectarea normelor de pre
venire a incendiilor. Personalul 
salariat este instruit periodic 
pentru a cunoaște și aplica în 
practică regulile p.c.i. ; materia
lele și aparatajele dc stingere 
din dotare sînt menținute în 
perfectă stare de funcționare; 
nu se permite executarea de 
improvizații la instalațiile elec
trice; căile de acces și culoa
rele sînt menținute libere; se 
respectă sarcinile cu regulile 
de prevenire a incendiilor spe
cifice locurilor de muncă. 
Exemplul acestora este demn 
de urmat de către toți aceia 
care gestionează bunuri mate
riale.

— De unde Știi să nimerești unde c focul
— Am inai fost aici și știu unde c plasat rcșoul...

de 
in-

Ajuas Ix cea de-a IlI-a ediție, 
„Concursul speranțelor școlare" a 
reunii la start un număr dc 35 de 
elevi ți eleve, cîștigători ai faze
lor de masă ale competiției.

Disputată după sistemul turneu, 
întrecerea a adus pe primul loc pe 
eleva Liceului Vulcan - - V'/tlona 
Chinceșan. cu 8 victorii, urmată de 
Adriana Tc>d (7 victorii) ți 1'stern 
Gergely (6 victorii) de la Școala ge
nerală nr. 2 Lupeni,

La dublu fete a ciștigat cuplul 
Bojirr— Chinceșan (Liceul Vulcan).

încă din „sferturi", întrecerea bă
ieților s-a anunțat viu disputată, 
culminînd cu partidele din ..semi
finala*' Belmcsș — Sereanu ți Rusii 
— Dan ți apoi cu cele din „fi
nală", dintre Belenesy — Dan ți 
Rusu — Șereanti. Clasamentul fi
nal se prezintă astfel : 1. Găurii 
Dan — Liceul industrial: 2. Ștefan 
Belenesy — Liceul industrial: 3. 
Florin Sereanu — Liceul Petroșani. 
Proba de dublu băieți a revenit cu
plului Belenesy — Marcu (Liceul 
industrial).

După cum sc poate observa, în
trecerile băicylor au fost dominate 
de elevii Liceului industrial și a- 
ccst lucru nu este întîmplător. Cu 
toate că au o sala foarte mica, con
siliu) A. S. din această școala, cu 
sprijinul cadrelor didactice, a reu
șit să cuprindă un număr marc dc 
elevi în campionatele școlii și roa
dele nu s-au lăsat mult așteptate. 
Ao'leași cuvinte de laudă și pentru 
Liceul teoretic Petroșani. Școala ge
nerala nr. 6 Lupeni, Liceul Vulcan 
dar mai puține pentru Școala co
mercială Petroșani, Grupul școlar 
minier Petroșani și alte scoli, care 
nu au reușit sa-și trimită reprezen
tanții sau i-au trimis pe acei 
au cîștigat in anii preccdcnți, 
să dispute în anul acesta un 
campionat al școlii.

La încheierea întrecerilor, câștigă
torilor le-au fost oferite diplome și 
premii în obiceie.

A ■ Bl

îndatoririle legale ce revin gestionarilor

ciențclor la instalațiile de ilu
minat și dc forță, de remedie
rea neregulilor la sistemele de 
încălzit, pentru a evita produ
cerea unor incendii pe această 
cale. De asemenea, unitățile co
merciale au fost dotate cu ma
teriale inițiale dc stingere, s-a 
efectuat verificarea stării teh
nice a acestora, au fost întoc
mite sarcini specifice la locuri
le de muncă, de pază contra 
incendiilor. Dc o atenție deose
bita s-a bucurat activitatea de 
educație a întregului personal 
salariat în spiritul apărării 
bunurilor obștești de distrugeri. 
In acest scop s-a intensificat ac
tivitatea de propagandă p.c.i. 
prin instructaje, tipărirea și a- 
fișarea de afișe cu conținut 
p.c.i., fotogazete. articole la ga
zeta de perete ele.

Munca de înlăturare a cau
zelor cc ar putea genera in- 

Or, toc
mai de aceea ea poate fi dusă 
la bun sfîrșit numai dacă toți 
gestionarii, toți lucrătorii din 
cadrul O.C.L. Produse industria
le Petroșani își vor însuși te
meinic regulile pe linie de 
p.c.i. și le vor aplica cu stric
tețe în practică. E adevărat, 
marea majoritate a gestionari
lor au înțeles necesitatea ca pe 
lîngă o bună aprovizionare și 
deservire a populației să mani
feste grija cuvenită față de 
păstrarea în bune condițiuni a 
mărfurilor, de asigurarea pazei 
contra incendiilor. Astfel, la 
magazinele nr. 23 și nr. 111 din 
Vulcan — gestionarele Maria 
Ciura și Viorica Doica; nr. 34 
și 28 din Lupeni — gestionari 
Aurel Iosipescu și Aristide Bo- 
bici: nr. 11 din Petroșani — 
gestionară Livia Isniănaru și 
multe alte magazine, se manifes
tă mult simț de răspundere în 
îndeplinirea sarcinii dc asigu
rare a bunurilor încredințate,

nu trebuie ignorate
incendiilor (stingătoarele etc.)f

4 a se organiza echipe d® 
primă intervenție in caz de in
cendiu din rîndurile personality 
lui existent în subordine — >n- 
struindu-le periodic:

Majoritatea lucrătorilor din 
unitățile comerciale înțeleg răs
punderea majoră ce le revine 
pentru apărarea bunurilor în
credințate spre gestionare. Cu 
toate acestea, cum s-a văzut, 
Intr-o seamă de unități au fost 
constatate abateri de la nor
mele p.c.i. care pot periclita 
bunurile materiale aflate în 
magazine și depozite, pot pro
voca prejudicii avuției obștești.

Pentru a preîntîmpina aseme
nea abateri în viitor, reamintim 
câteva îndatoriri stipulate prin 
legislație cc revin lucrătorilor 
din comerț : astfel în preambu
lul la Decretul nr. 102/1963 se 
face precizarea că pentru apă
rarea bunurilor întregului popor 
împotriva ineeniilor, toți cetățe
nii Republicii Socialiste Româ
nia capabili de muncă au în
datorirea patriotică de a parti
cipa la prevenirea și stingerea 
incendiilor". De asemenea, sar
cinile specifice ce revin gestio
narilor pentru stingerea incen
diilor la locurile dc muncă sînt 
amplu cuprinse în instrucțiuni
le nr. 180/1969 elaborate de Mi
nisterul Comerțului Interior.

De aceea ținem să precizăm 
că gestionarul poartă întreaga 
responsabilitate pentru organi
zarea pazei contra incendiilor 
la unitatea ce o conduce. In

virtutea funcției, gestionarul 
trebuie să acționeze necontenit 
pentru :

4 instruirea lunară a perso
nalului din subordine eu privi
re la respectarea regulilor de 
prevenire a incendiilor și mo
dul de mînuire a materialelor 
de slins incendii din dotare;

4 a se lua măsuri pentru a- 
fișarea regulilor de preveair® 
și stingere a Incendiilor, dupfi 
specificul și particularitățile fi
ecărui loc de muncă;

4 a se interzice blocarea ca
ilor de acces, căilor dc evacua
re, a culoarelor, scărilor, cori
doarelor și spațiilor dc sigu
ranță.

4 exploatarea instalațiilor c- 
lectrice de iluminat și forță în 
conformitate cu normele în vi
goare, avîndu-se grijă ca reccp- 
ționaroa și verificarea periodi
că a instalațiilor să se facă 
conform normativului I. 7/1968 
aprobat de C.S.C.A.S.;I 
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tovarășa n
Berea s-a preocu- 

de înlăturarea defi-

4 a nu sc permite folosirea 
de consumatori electrici (re- 
șouri, radiatoare etc.) defecte 
sau în locuri cu pericol dc in
cendiu;

De ce contraste...?
4 a nu se permite folosirea 

dc întrerupătoare, prize defecte 
etc.;

4- interzicerea folosirii de 
siguranțe supradimensionate la 
tablourile de distribuție;

inițiale de stingere sînt ampla
sate necorespurizălor iar per
sonalul este neinstruit. La fel 
la magazinul nr. 1 textile din 
Petroșani, soba sc supraîncălzcș. 
te creînd pericolul pentru ma
terialele combustibile din apro
piere, porsonalul salariat al 
magazinului este străin de cu
noașterea Și respectarea regu
lilor de prevenire a incendiilor, 
se fumează în magazin. La de
pozitul de mobilă Petroșani 
(gestionar Vintilâ lordache) es
te dezordine pe întreg teritoriul 
depozitului: deșeuri, ambalaje, 
etc. aruncate la intîmplare, hi- 
dranți dc incendiu blocați cu 
mobilă, spațiile dc siguranță 
blocate, personalul neinstruit, nu 
sînt afișate regulile p.c.i.

Desigur pentru remedierea 
acestor situații au fost luate 
măsuri imediate și totodată or
ganele dc control au sancționat 
pc loc pe cei vinovați. Este 
timpul ca toți gestionarii să în
țeleagă că bunurile cc le-au fost 
încredințate — parte integran
tă a avuției obștești — trebuie 
apărate cu cea mai mare grijă 
de pericolul incendiilor

In contrast cu preocupările 
majorității gestionarilor se si
tuează atitudinea unor gestio
nari neglijenți și superficiali, 
care, in virtutea nepăsării („la
să dom’le că nu ia foc") nu au 
luat toate măsurile — și în 
unele cazuri, nici pe cele ele
mentare — pentru preintîmbi
narea incendiilor. Astfel. la 
magazinul nr. 4 Petroșani (gos- 

_ tionară Elena Oproiu) sc gă- 
g sesc blocate căile dc acces, hi- 

i i îmi inc I drantul de incendiu fără ucce-
to 1 ‘ I sori, se fumează în magazin, înI magazia de mînă au fost făcute 

diferite improvizații la instala- 
Iția electrică, obligațiile p.c.i 

nu sînt cunoscute de personalul I salariat și chiar nici de către 
gestionară. La magazinul nr. 

1106 din Pctrila (gesionară Eli- 
sabeta Haidu — care a plătit

I 
I 
I 
I

care 
fără 
nou

4 a se asigura păstrarea, în
treținerea și funcționarea ma
terialelor inițiale de stingere a

SE INTERZICE CU
DESĂVÎRȘIRE :

4- încărcarea întrerupă toare- 
lor, comutatoarelor și prizelor 
peste sarcina stabilită;

Noua tinerețe a străvechiului Apulum
(Urmare din pag. 1,

zine moderne, care îm
plinesc noul centru co
mercial al municipiu
lui Alba lulia. De a- 
srmenea, in apropierea 
gării, au început lu- 
' rărite la o foarte mo
dernă autonară pentru 
călători, de unde vor 
pleca zilnic spre tra
seele auto din județ și 
interurbane, circa 250 
dp autobuze.

Ca pretutindeni in 
țară și aici, la Alba 
Julia, impresionează 
numărul mare de blo
curi care se construiesc 
in anii actualului plan 
cincinal. Pe platoul Ce
tății se află in prezent, 
fn diferite stadii de. 
execuție mai mult de 
HOO de apartamente. 
Am fost informați că 
acestea fac parte din 
cele două ansamble de

locuințe care vor tota
liza pină la finele cin
cinalului actual zeci de 
blocuri cu peste 5.000 
de apartamente.

Revenind in centrul 
vechi al orașului, 
ne-am oprit și la clă
direa impunătoare a 
noului hotel turistic. 
Cind se va da in fo
losință. eveniment pre
conizat pentru începu
tul trimestrului 
din acest an, hotelul 
din ‘ *’ .
putea găzdui peste 170 
de turiști^ in condiții 
optime de confort, a- 
vind și două restauran
te, un bar de zi și al
te unități pentru de
servirea pasagerilor. 
Tot aici îji va desfă
șura activitatea și a- 
genția de turism.

De fapt, aceste im- 
pliniri urbanistice ale 
străvechiului Apulum,

trei

Alba lulia, va

sint comune și pentru 
alte orașe din județul 
Alba. In dorința de a 
prezenta cititorilor zi
arului Steagul roșu, o 
imagine cit mai am
plă a acestui proces de 
urbanizare ne-am a- 
adresat tovarășului in
giner Aurel Costca, vi
cepreședinte al consi
liului popular jude
țean.

— Care ar fi, tovară
șe Costea, clemențele 
cele mai semnificative 
pentru a sublinia a- 
ccst proces aflat intr-o 
dezvoltare fără prece
dent pentru județul 
Alba ?

— Urmare a politicii 
partidului, privind 
dezvoltarea tuturor zo
nelor țării, județul 
nostru a cunoscut in 
ultimii ani, o puterni
că dezvoltare, sub toa
te aspectele. S-au con-

struit și pus in func
țiune importante o- 
biective industriale iar 
in prezent alte capa
cități de producție se 
află în construcție.

Toate acestea au im
pus luarea unor mă
suri eficiente pentru 
asigurarea unor condi
ții optime de viață 
pentru cei ce muncesc. 
Așa se face că în o- 
rașele Cu gir, Aii 
Blaj și Ocna Mureș, 
construiesc noi car 
ere care vor insum< 
pină 'a s/irșilul anulu 
1975, mai mult <b 
2.500 de apartamente. 
Evident, aceste noi 
cartiere vor fi dotate 
eu obiective 
culturale, școli, 
grădinițe, magaztni 
alte unită/i de un 
interes gospodăresc.

și o amendă) domnește dezor 
dinea — hidranții de incendiu 
sînt blocați cu diferite materia
le îngreunlnd folosirea lor în 
caz de nevoie, materialele p.c.i. 
din dotare nu sînt întreținute 
în bună stare de funcționare 
(furtune murdare), mijloacele

— In poduri, depozite etc. nu 
permiteți depozitarea dc mate
riale și lichide inflamabile.

— Nu permiteți folosirea ă- 
bajurelor dc hîrtic sau dc 
alte materiale combustibile la 
corpurile de iluminat: '

— La închiderea unității ve
rificați dacă: focul din sobe a 
fost stins și s-a evacuat cenușa 
din sobă în locul special ame
najat și dacă a fost stinsă cu 
apă; dacă aparatele electrice 
(reșouri, radiatoare etc) au fost 
scoase clin prize; în depozite, 
magazine etc. nu au rămas res-

luri de țigări aprinse, deșcuri- 
le combustibile și inflamabile 
au fost evacuate; vasele cu li
chide ușor inflamabile au fost 
depozitate la -locurile anume 
stabilite.

Dacă zi de zi, cînd închideți 
unitățile, veți verifica cu aten
ție ca să nu existe nici o cau
ză care ar putea duce la izbuc
nirea unor incendii, veți înde
plini nu numai o îndatorire le
gală de serviciu ci și una pa
triotică, deoarece vor fi înlătu
rate cauzele dc incendiu.

4 suspendare.) corpurilor ce 
iluminat direct de conductorii 
de alimentare;

4- agățarea sau introducerea 
pe și în interiorul panourilor, 
nișelor la tablourile electrice 
etc., a obiectivelor, materialelor 
de orice fel;

4- executarea de lucrări de 
întreținere și reparații la insta
lațiile electrice de către perso
nalul necalificat și neautorizatț

E BINE DE REȚINUT !
4 folosirea abajururilor de 

hîrtic sau din materialele com
bustibile la corpurile de ilu
minat;

încălcarea normelor de pre
venire și stingere a incendiilor 
prevăzute in actele normative și 
instrucțiuni se sancționează con
form H.C.M. 2285/1969 cu amen
dă dc la 1000 la 3000 lei.

DECI ATENȚIE !
aza bună trece primejdia 

Respectați regulile de pre
venire a incendiilor.

— Prevenirea incendiilor nu 
privește pc altul, este în pri
mul rînd problema dumnea
voastră personală.

— Obișnuința e a doua natu
ră. Să ne obișnuim a respecta 
normele dc prevenire a incen
diilor.

— Undo se iau măsurile de 
prevenire a incendiilor nu e loc 
pentru surprize neplăcute.

— In activitatea de prevenire 
a incendiilor în unitățile O.C.L. 
Produse industriale, gestinarul 
deține un post cheie. Deci, o- 
chiul gestionarului trebuie să 
vegheze mereu treaz pentru res
pectarea ordinej și a normelor 
p.c.i.

— Unde se vorbește mult la 
instruirea personalului și se 
respectă regulile de prevenire 
a incendiilor se va vorbi puțin 
despre izbucnirea incendiilor.

— Mai bine să vorbim despre 
măsurile dc prevenire a incen
diilor dccît că... am acționat la 
stingerea incendiilor.

— Ce poți face azi nu lăsa 
pe mîine, mai ales cînd este 
vorba do prevenirea incendiilor 
care in unele situații pot pro
voca pagube dc zeci și sute 
de mii de Ici.

4- întrebuințarea radiatoare
lor. reșourilor etc. în încăperi 
unde sint depozitate materiale 
combustibile sau inflamabile;

4 folosirea legăturilor provi
zorii prin introducerea conduc
torilor electrici direct în priză;

*4> întrebuințarea încălzitoa
relor cu energic electrică (re- 
souri. radiatoare, grătare, cio
cane de lioit etc.) fără luarea 
măsurilor de izolare a lor fală 
dc elementele combustibile din 
încăperi;

4- lăsarea neizolată a capete
lor de conducători electrici, 
cazul demontării parțiale a 
nei instalații electrice;

■n 
u-

de4“ folosirea materialelor 
intervenție la incendiu în alto 
scopuri devii cele destinate.
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9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9.05 Teleglob : 
Republica Africa Centrală; 9.20 
Vetre folclorice — Olt. Gini și 

l’oc la Scornicești. Iși dau con
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onal al muncilor ilor mmm. 
irma dcslâșurării f.rzri p 
c. la E. M. i.uprxi 
pc primele locuri

Teodor Taloș, (s 
ul 1. loan Otm 
- locul n. loan BuduluVII)

(srcintul VI) — locul 111.
IA ENT1 OATAREA M1N1I RA

PETRII A .in participat la concurs 
din care, juriul a de-

.trofeului" 
ferite premii în hani.
aii clasați sS 
le respective I 
irsulrn.

gen dc concurs s-a bucurat 
ik un interes deosebit, demonstrat 
dc larga participare a tinerilor și 
a dovedit totodată gradul înalt dc 
pregătire profesională, teoretică și 

ica, capacitatea lor de muncă 
I însemnat 1 
dc produ

urmmd 
reprezinte ex

il faza pe țața

vo mici „perle" ole ge- 
Ridiculizâiile la adteso 

vocabularului periferic al unor 
sludenți. sau o celui pretins sti
lat. Io odresa celor ce refuză, 
din comoditate o intelectului, 
instruirea artistică șl literatu
ra beletristică, buchetul de me
lodii in „cinstea" chiulongiilor 
și a celor ce „iou materia cu 
asalt și vor calificat''' inolt" - 
ou fost puncte „U > o'c 
pnjqramului brigăzii, strălucind 
în interpretarea unui grup de 
artiști omolori dotat', bine In
tenționați.

In curind, brigodo artistică 
de agitație a Institutului de 
mine Petroșani vo apore in fa
ța juriului, Io Festivalul națio- 
nol ol oriei studențești. Aclo-

rul Florin Plour, cel ce se ocu
pă de instruirea acestei forma
ții, cunoaște detoliat „încheie
turile" pe Io care moi scirțiie, 
totuși, programul și sint sigur 
că vo încerca remedierea ur
gentă a ocestor defecțiuni mi
nore. Și va reuși. Pentru că, 
repet, are cU cine să „lucre
ze". Membrii brigăzii doresc să 
focă o „figură” cit mai impre
sionantă in festivalul la care 
s-ou înscris. Și o vor face. E- 
xîstă garanții. Cînd pasiunile 
sîn| stimulate si declanșate lo 
maximo deschidere, există ga
ranții...

O sugestie : n-ar fi deloc rău 
ca. înaintea marii confruntări, 
formațiile artistice ale 
să aperă In două-trei 
cole cu public. E cea 
guroasă verificare !

I.M.P. 
specto- 
moi rl-

ora 17, .«drill ciclului
AITISM ȘTIINȚIFIC: Morala 

forma a conțtiințci sociale, 
'sarcini actuale privind educarea 
omunisi.i a oamenilor mumii.

\1II R( 1 Rl 15 MAR III

O 1942 \ murit poetul
și prozatorul Vasilc Demetrius 

(n. 1878); 1919 -- Ocuparea
Cehoslovaciei de catrc Germa
nia hitlerista: 1900 — S-a năs- 

go, secretar gcnc-
lui Comunist Ita-
- Alegeri pentru 

uimirea guvernelor locale 
(provinciale) in Pakistan; 1972 
— „Zi internațională consacrată 
comemorării masacrelor de la 
Song My" (Vietnamul «Ic sud); 

Tirgul internațional dc 
(Vicna 15—19).

• PETROȘANI 
II MBRII : Sorgul r< u HI PU
BLICA : Avînt; PURII A: I 
lefantu! Slowlv; I.ONEA : Bo- 
xenil; VULCAN : Cazul C. L; 
PAROȘENI Tunelul. I UPF.NI 

MUNCITORESC Ultima 
dragoste; CULTURAL: I) I) 
la munte și la marc; I RK ANI : 
Simon Bolivar.

Important 
pentru 

automobilist!!

și acum visează la .rendez- 
vous"-ul cu hîrtiile, cu avizele, 
ca să-și afle și ca un rost-.

Deci, patru combine stau, în 
loc să ..muște" din cărbune. 
Asta in ciuda prevederii din 
măsura 17 a planului M.T.O. i 
. Pentru realizarea indicatorilor 
la încărcarea mecanică, la tăie
rea mecanică... se vor trage la 
răspundere conducerea sectoa
relor... prin personalul serviciu
lui tehnologic privind respec
tarea programului dc lucru cc 
se-ntocmește la începutul fiecă
rei luni (sic !) cu folosirea la 
un grad mai înalt a utilajelor 
din dotare, astfel ca zilnic să 
fie menținute in funcție... 3 
combine de abataj" (sublinierile 
noastre)

Cc au dc spus factorii răspun
zători de buna funcționare a 
utilajelor ? Să vedem în cele 
de mai jos.

Ing. A'irgil Stănescu, șeful ser
viciului tehnologic (și membru 
în biroul comitetului dc partid 
ai niineii. .De vreo trei luni, 
de cind a plecat fostul inginer 
șef, nu sc mai fac obișnuitele 
analize lunare, decadalc, asupra 
realizării indicatorilor tehnici, 
abandonindu-se implicit luarea 
măsurilor dc rigoare pentru în
deplinirea acestora, urmărirea 
permanentă, dacă se concreti
zează sau nu. ceea ce s-a stabi
lit. In calitatea pe care o dețin, 
Informez zilnic conducerea mi
ori, dar eu nu pot să trag la 
răspundere pe șeful dc sec- 
Lor_" (s.n.). Tov. ing. Stănescu 
ne-a mai spus că, in mod frec
vent, s-a discutat problema fo
losirii la capacitatea lor a com
binelor în ședințele comitetului 
de partid, că aproape i „s-a 
acrit" de cite ori a ridicat-o 
In cadrul rapoartelor. Să zicem 
că așa-i... Dc ce însă în recenta 
plenară a comitetului de partid 
■și dînsul și ceilalți pârtieipanți 
au eludat dezbaterea chestiu
nii in cauză ? Faptul că de 
față nu era și conducerea mi
nei (o realitate care, în orice 
caz, de prea bun augur nu e.„) 
nu justifica. în nici un fel. aș- 
ternerea vălului tăcerii peste o 
problematică cu multe semne 
de întrebare...

Un senin de întrebare îl ridi
că. de exemplu, 2 K 52-ui 
pe stratul 17. introdus la 20 
octombrie 1971... In cazul 
cestci combine nu s-a niai pus 
problema cuțitelor, ca la 2 K 
52-411 din stratul 3... Atunci 
de cc oare in ianuarie utilajul 
respectiv n-a dat nici 13 la 
sută din .tăierea" planificată, 
iar in februarie n-a desprins 
de la front nici o tonă de 
cărbune ? Din brigada lui Pe
tru Codrca — căci ea lucrează 
aici — am solicitat părerea a- 
supra situației total necorespun- 
xătoare minerului Dumitru Co- 
drea, șefului dc schimb Alexan
dru Moiș. Ati! oi, cit și maistrul 
minier Ioan Farago au dat prin
cipala vină pe apa survenită 
de la pulverizatoarele montate 
pe tamburele de tăiere, pe „șu
voaiele" care antrenînd interca- 
lația șistoasă a stratului, ar 
.betona", pur și simplu, trans
portorul... In plus, culcușul îm
bibat s-ar umfla peste măsură, 
blocînd lanțul... Sigur, s-au în- 
tîmpinat greutăți, dar oare nu-i 
mai aproape dc adevăr actualul 
inginer șef al minei. Victor 
Ghioancă, cind precizează că 
intregul corp tehnic n-a reușit 
să stăpinească problema folosi
rii utilajului. Asistența tehnică 
in schimburile 2, 3 și 4 a mers 
cit a mers, apoi s-a lăsat totul 
baltă. Ce s-au gîndit membrii 
brigăzii ? Păi, cu combina e 
greu să depășim noi norma de 
10 tone pe post, hai să dăm cu 
pușcarc, cu .dum-dum", că ie
șim mult mai bine cu... cîștigul. 
Și conducerea sectorului. din 
păcate, i-a înțeles... Și „înțele
gerea" s-a transmis pe întregul 
.lanț", pînă sus...

Un semn de întrebare (mare!) 
îl ridică și folosirea KB-125 
Z-uI din stratul 18, utilaj lăsat, 
deocamdată, „la vatră*, dacă 
ne putem, astfel, exprima. Aici 
nu-s terminate încă lucrările 
de pregătire din panoul inferi
or și pînă atunci combina nu va 
fi _în condiția* să taie. Tov. ing. 
Stănescu ne-a pus la curent cu 
faptul că se lucrează la un pro
gram de introducere a... două 
combine, pe cele două panouri, 
dar pînă cînd nu va fi gata sui
torul din partea de jos trebuia

>ă se termine la finele lunii fe
bruarie ti?) Ei, n-ar mai fi mult 
de săpat la el. vreo sută și ceva 
de metri... In proaspătul plan 
de măsuri pentru realizarea in
dicatorilor tehnico-economioi pe 
1972 se poate citi : „Se vor in
tensifica lucrările de pregătire 
pe panoul inferior Ia stratul 18 
centru, blocul I. sectorul II, în 
vederea punerii în exploatare 
in întregime a zăcămîntului in
tre orizonturile X și IX". Ter
men : l aprilie a.c. Se spune 
că abia in mai va fi gata suito
rul cu pricina... Nu ne îndoim 
că întreținerea neaparată a u- 
nor lucrări a „înghițit* mult c- 
fectiv. Dar a motiva că din ca
uza lipsei de forță de muncă nu 
s-a putut asigura formarea u- 
nei brigăzi pentru un fron.-che
ie. de maximă urgență pentru 
o mină, ni se pare cel puțin co
pilăresc.. Mai multă responsa
bilitate, mai multă inițiativă 
din partea factorilor care decid 
destinul exploatării sc cereau 
dovedite. A fi liniștit cind in
vestițiile de milioane iți stau 
inactive ni se pare un nonsens. 
A ridica salariul aproape întreg, 
dacă nu chiar integral, cind știi 
foarte bine că și tu ești unul 
dintre cei in culpă dc stagna
rea. de-a lungul a luni de zile, 
a unor combine de preț, ni se 
pare o nedreptate. Sînt o serie 
de factori cărora se cuvenea să 
li se... acrească, într-adevăr.

„Problema folosirii combine
lor a fost scăpată din mină și 
de serviciul tehnologic .și de con
ducerea sectoarelor și de con
ducerea minei, ne-a declarat 
iov. Dumitru Herr, secretarul 
comitetului de partid ]>e mină. 
Se putea face mult mai mult, 
ți trebuie să se schimbe radi
cal- optica in această privință. 
Organizația de bază de la sec
torul TI (secretar Nicolae Puș- 
kaș) nu a îndrumat și nu a spri-, 
jinit. cum se cerea, colectivul, 
nu a tras la răspundere facto
rii de conducere ai sectorului 
pentru nerealizarea indicatori
lor tehnici...11 Noi am adauga 
că nici membrii comitetului dc 
partid pe mină nu au insistat 
îndeajuns, n-au acționat cu des-

lulă holărîre și perseverență 
pentru antrenarea tuturor co
muniștilor, a întregului colec- 
(iv Ia realizarea sarcinilor pri
vind utilizarea intensivă și ex
tensivă a utilajelor din dotare.

In orice caz, sarcinile majore 
caro stau în fața colectivului 
minei Aninoasa în acest al doi
lea an al cincinalului ccr din 
partea factorilor dc conducere 
ai minei, ai sectoarelor, din 
partea întregului colectiv, a fi
ecărui om in parte mai mult de- 
cit pină acum, mai mult
fort de gindire, mai multă 
inițiativă ! Colectivele de orga
nizare a producției și a muncii 
— sîntem convinși că inginerii 
fosif Tomuș, Ioan Solga. Mircea 
Ghermec, Iosif Zlăgneanu. teh
nicianul Ioan Cosma, ne vor da 
dreptate — trebuie să-și trăias
că mai intens viața.

I 
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(Urmare din pag. 1)

o seamă de animări a pricinilor 
ceea ce a dus in final, la de
pășirea celor 30 de zile prevă
zute de articolul 31 din Legea 
nr. 59/196'8 privind comisiile de 
judecată pentru soluționare. 
Astfel de situații, s-au consta
tat de pildă la comisiile de ju
decată nr. 2 din Petroșani și 
Petrila, nr. 1 din Uricani și A- 
nmoasa. Au mai existat apoi 
și alte deficierțe, care, printr-o 
mai atentă preocupare, puteau 
sa fie prevenite, ia destui de 
puține cazuri, s-a procedat la 
analiza activității acestor îorme 
de influiențare. Doar la Bănița 
ș. Uricani. Dar nici cluai in 
aceste cazuri, nu s-au observat 
îmbunătățiri. De exemplu, la 
Banița, deși există doar o sin
gură comisie, care a fost anali
zată de două ori și ajutată in 
repetate rînduri de către spe
cialiști, totuși deficiențele per
sistă.

C1TEVA CIFRE COMPARA
TIVE

Datele statistice pe anul 1971, 
Indică o creștere a volumului 
lucrărilor la comisiile de jude
cată, precum și o activitate mai 
bună, ilustrată prin creșterea 
cazurilor de împăcări.

Dacă în 1970 comisiile de 
judecată au avut de soluționa-- 
2847 dosare. în 1971, numărul 
pricinilor a ajuns La 3382. Re- 
ferindu-ne la perioade de timp 
similare, putem arăta că in se
mestru! I 1971. comisiile de ju
decată au avut de soluționat 
1517 dosare, in vreme ce, pe se
mestru) II al aceluiaș an. numă
rul lor a ajuns la 1765, dec: cu 
248 dosare mai mult.

Observația diferenței cunsem- 
mte, trebuie să dea mai mult

$ CASA Dl 1.1 URA 
PI IROȘANI. In sala mită, la 
ora 17 _ CINCINALI I IN 
ACȚIUNE. Industria locală — 
realizări, cerințe, perspective. 
Tot la ora 17. în sala de lec
tură - DEZBAȚI RE cu tema : 
Să discutăm despre monografia 
numeralului.

• CLUBURI. LUPIN). Ex
punere cu tema : Bolile contagi
oase — flagel periculos pentru 
societate. VULCAN. Inccpînd 
de la ora 18 — 0 SEARA DE 
CULTURA ȘI ARTA. Se vor 
discuta temele : Conceptul de 
tradiție literară și artistică și 
Cum trebuie să înțelegem mu
zica ușoara și muzica populară 
în contextul artei actuale. ANI- 
N'OASA : In cadrul ciclului OA
MENI DE SEAMA — Vasilc 
Demetrius, poet și prozator ro
mân. ia ora 16. PETRILA. La

l'iltiila piilr(ralia Deva a 
Automobil (.lub Român, 
pentru a veni in sprijinul 
automobilifttlor din I alea 
/iubii deplasează o echipă 
de verifie are tehnica anuală 
■i autoturismelor, motocicle
telor și motoretelor. I erifi- 
carca e efectuează la sta
fia ..Autoservice" Livezeni 
in zilele de 16, 17 și 18 
manie 1972 de la orele 9 
la 19.

Amintim că această ope
rare s-a făcut pînă în pre
zent numai la „Autoscr; ice“ 
Deva și Hunedoara.

Revizia tehnică anuală 
se efectuează- pentru mem
bri A.C..R. gratuit pe baza 
legitima(ici de membru 
A.C.R. și a cuponului de 
verificare tehnica din car
netul de asistentă.

Posesorii de autoturisme 
care nu s-au înscris pînă in 
prezent în A.C.R. și care 
solicită verificarea tehnică 
amintita au posibilitatea sa 
li se satisfacă solicitarea și 
totodată să-și completeze pe 
loc cererea de înscriere in

PROGRAMUL I: 6.C0 Mu- 
a și actualități; 7,00 Radio

jurnal; 8.00 Sumarul presei; 9,30 
Viața cărților (reluare); 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Muzică 
populară «Im Dohrogc.»; 10,30 
Vreau sa știu; 11 .C0 Buletin de 
știri; >1.05 Muzică populară din 
Republica Africa Cenirală; 11,15 
Consultație juridică; 11.10 Cîn- 
fare patriei; (2,00 Discul îtv 
loileton; 12.15 Recital de opera; 
1230 Intilnirc cu melodia popu
lara și interpretul preferat; 11.00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremie
ra cotidiană; 11.10 Un cinice 
vechi rămîne veșnic tinăt; 14,CO 
Compozitorul sâptămînii; 14.40 
Cîrllă Maria Haiduc. Ileana 
I conte și l lorca bandit; 15.00 
Buletin dc știri; 15.05 ( rrștcre 
>i eficiență economi» .i; 1530 Pa- 

tzica dc cm iadă; 16.00 
I; 16,15 (întrec și 

marșuri; 1630 Surprize în fo
noteca muzicii ușoare; 16.50 Pu
blic» li 17,00 Antena ti
neretului; 17,10 Muzicii popu
lara; 17.-15 Melodii cu priori
tate - muzica ușoară; 18,00 Ci
rcle scrii; 20.C0 Tableta de ca
ră; 20,05 7.cce melodii prefe
rate; 20.40 O ■întăreau a pla
iurilor nâs.'u’.d-ne : Mariuara Pre- 
cup; 2O.ss Știința ja /r. 21,00 
Revista șlagărelor; 2130 Biju
terii muzicale; 22.CC Radiojur
nal; 22,30 Concert de scară; 
22,55 Moment poetic; 23.00 
Concert de seară (continuare); 
24,00 Buletin de știri; 0.03—6,C0 
Estrada nocturna.
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Informații utilitare

lupa de dansul 
lupii" din Scornicești, 
Mariana Batiu, Gica Roncca, 
Nicolae Chițoiu, Ion Tache, gru
pul vocal leminin al Caici dc 
cultură din Caracal și orches
trele dc muzică populara di 
(omuna lancu Jianu ți a sindi 
calelor din Slatina; 9,50 Dese 
animat; IO.CO Curs dc limba 
franceza. Lecția a 7-a; 10,30
Eclc-iincmatcta pentru copii ți 
linCrei : „Nu mai plîngc, Pc- 
’cr !"; 12,00 Telejurnal; 15,30
Telc-școală. Metale. Chimie — 
anul IV liceu. Mulțimi, relații, 
funcții. (Matematică. In ajuto 
ml candidaților Ia concursul dc 
admitere); 16.30—17.00 Curs dc 
limba englezii. Lecția a 6-a;
17.30 Deschiderea emisiunii dc 
după-amiaza. „O viață pentru o 
idee" : Aurel Vlaicti; 18,00 Timp 
ți anotimp in agricultură; 18,30 
Muzica; 19.Q0 Oameni și fapte; 
19,15 Tragerea Pronoexpres; 
19,20 I COI dc seri : Filopat ți 
Patafji; 1930 Telejurnal; 20.10 
Avanpremieră; 20,15 Telc-cinc- 
maieca : „Absență îndelungată". 
Cu: Georges Wilson ți Alid.t 
1 aii; 21,45 Ciniă orchestra Cor
nel Popescu; 22,CO „24 de orc";
22.30 Campionatele mondiale dc 
patinaj artistic — proba indi
viduală feminină. Înregistrare dc 
la Calgary (Canada); 23,30 1

icii, temperatura maximă 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 11 grade iar la Paring de 
plus 6 grade. Minimele au fost 
de minus 8 grade atît la Petro
șani cit și la Paring.

Grosimea si raiului de zăpadă 
la Paring : 32 cm.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vremea se menține frumoasă cu 
cer senin. Vint slab pînă la po
trivit din sectorul sudic.

i-a

MULȚUMIRI

BANI, NICI... NIMIC!NICI Bde 12 august 1971

N. Gh.

aflo o- 
rostelul 
Lupeni. 
respec-

ne scrie 
Carpați,

„cazul". E

„CAZ“ DERANJANT

La început, după ce-am citit prima pagină 
din scrisoarea dv., stimate tovarășe CON
STANTIN GOEA (Petroșani — Livezeni, str. 
Gării, nr. 234). vă spun sincer, in-am speriat. 
Mi se părea că sint chemat să fac pe... Sher
lock Holmes și să aflu numele unui controlor 
al I.G.I.-ului și al unui lucrător de miliție, 
cu care acesta a intrat, pe autobuzul cu nr. 
31 HD 1871, in ziua de 6 martie a.c., intr-o 
„discuție neprincipială". M-ain liniștit, insă, 
cind mi-ați sugerat doar să vă spun cine a 
avut dreptate. Răspunsul meu e clar : contro
lorul. Mulțumit ?

. Intimplarea" narată de dv., tovarășă 
MARIA HAGIU (Petrila, cartierul 8 Martie, 
blocul 26, ap. 46), e ilustrativă pentru felul 
cum csc mai 
colo. Vi s 
in iulie anul 
de nuc deși 
niahon și, cu 
zitele care vi 
multor factori, n-ați reușit încă să vă .asam
blați" camera așa cum se cuvine. E deranjant 
E foarte deranjant ! Și dacă nici dv. n-ați fi 
insistat ! Să sperăm că se va rezolva totuși 

imperios necesar.

lucrează, birocratic, pe ici pe 
dat. cind ați cumpărat mobilă, 
trecut (?!), un spătar din furnir 
„recamierul" era din furnir de 
toate intervențiile, cu toate vi- 
s-au făcut acasă din partea mal

In data
ȘTEFAN LORINCZ (Vulcan, str. 
nr. 2) — am cumpărat un contor de la .me- 
talo-cliimice" și l-am prezentat la Secția de 
distribuire a energiei electrice din orașul 
nostru, pentru a-mî fi montat. Mi s-a luat

bonul cu carc-am cumpărat contorul, spu- 
nîndu-mi-se că jumătate din preț voi primi 
prin poștă acasă iar contorul rămîne proprie
tatea statului. De atunci au trecut șase luni 
și nu am mai primit nici un răspuns. Și 
nici bani. Ce să facem ? Dați-mî un răspuns".

Eu ? De ce eu ? Ce legătură există între 
mine, ca om, și contorul dv., ca proprietate a 
statului ? Nici una. Rănijn și eu, ca și dv., cu 
speranța că vom primi un răspuns (amindoi) 
și bani (doar dv.).

Vă mulțumesc pentru... mulțumirile pc care 
mi Ic adresați, tovarășe ION MATEI (Vulcan 
str. Crividia, nr. 29) și îmi pare rău că ați 
fost servit, la intervenția noastră, abia după 
3 luni și 2 zile, cînd trebuia să vi se rezol
ve în maximum 5 zile „rcclamația" (privind 
radiatorul cu ventilație). îmi reproșați că nu 
v-atn reprodus în întregime „epistola". ca să 
se vadă cine este vinovatul adevărat și să-l 
știe și lumea. Credeți, chiar, că nu se simte 
el cu... musca Pe căciulă ? Păi. vedeți...

Ce se întîmplă cu dosarele aflate „pe rol
la comisiile de judecată

de gîndit factorilor ce poartă 
răspundere în această direcție. 
Se impune o mai serioasă preo
cupare pentru depistarea cau
zelor ce 
litigii și 
melor și 
ni re.

Există 
re demonstrează 
locuri, activitatea s-a desfășu
rat la nivel corespunzător. E 
ilustrativ în acest sens faptul 
că în 1970 procentul de împă
care a cazurilor intrate pe rol 
la comisiile de judecată, a fost 
de 58,4% iar în anul 1971, a- 
cest procent a crescut la 70%. 
Creșterile au devenit mereu 
mai evidente, de la semestru 
la semestru. Bunăoară. în pri
mul semestru al anului trecut, 
procentul de împăcări a fost de 
64,5%, pentru ca în al 11-lea să 
crească la 75%.

Concomitent cu eforturile de
puse pentru împăcare, a cres
cut și operativitatea în solu
ționarea dosarelor. Dacă la sfîr- 
șitul anului 1970 erau rămase 
ncsoluționale 177 dosare, la 
sfîrșilu] anului 1971. numărul 
acestora sc redusese la numai 
61.

Rezultatele obținute pe linia 
modului de rezolvare a prici
nilor și împăcare a părților, 
confirmă că organele la care ne 
referim, au reușit să ameliore
ze conflictele dintre cetățeni, 
contribuind la descongestiona
rea activității judecătoriei din 
Petroșani ântr-un număr de

generează diversele 
pentru sporirea for- 
mijloacelor de preve

totuși și rezultate, ca
ca în multe

2 1-14 de cazuri, care, n-au mai 
ajuns pc rolul instanței.

E necesar, sa sc depună în 
continuare eforturi, pentru a se 
ajunge Ja un procent de împă
care de cel puțin 80 la sută, așa 
cum prevăd indicațiile organe
lor superioare.

DE CE AJUNG TOTUȘI LI
NELE DOSARE LA JUDECĂ
TORIE ?

Ahalizînd eîteva din pricinile 
ce nu și-au găsit o rezolvare in 
cadrul comisiilor de judecată 
astfel. îneît au ajuns la jude
cătorie. am constatat că cele 
mai multe se datoresc părților 
în cauză, care, nu vor să înțe
leagă și să respecte hotărîrea 
comisiilor de judecată, acțio- 
nînd în continuare împotriva 
normelor de conviețuire și com
portare corectă în societate. 
6au la locul de muncă.

Iată ce ne declară în acest 
sens tovarășul Gheorghe Ro
man, președintele comisiei de 
judecată nr. 3 din cadrul Con
siliului popular al municipiului 
Petroșani : ..Anul trecut", noi 
am judecat 175 de dosare, care 
au intrat pe rol. Din «vestea, 
am reușit ea 86 la sută să le 
soluționăm prin împăcarea păr
ților împricinate, iar 14 la su
tă au ajuns la judecătorie din 
cauză < ă părțile nu au respectat 
liotărîrCa comisiei de judecată.

Dc exemplu, dosarul 104 în 
care Margareta Vecscdi o re-

clamă pe Viorica Sink pentru 
ncd-irtarca unor pretenții bă
nești. Deși pirita se angajase în 
fața comisiei de judecată și a 
martorilor că va achita suma 
datorată, lotuși nu și-a respec
tat promisiunea. Comisia de 
judecată nr. 4 din cadrul acelu
iași consiliu — nc informează 
tov. Viorel Matei, președintele 
acesteia — a avut pe rol anul 
trecut 34 de dosare, conținînd 
diferite litigii de muncă și im- 
pulații. Din acestea numai trei 
au ajuns la judecătorie, unde 
a fost de fapt menținută solu
ția dată de comisie.

„Cu toate că noi ne străduim 
foarte mult 6ă-i împăcăm pe 
cei care ajung în fața comisiei 
de judecată — ne relatează to
varășa Georgeta Bălan, preșe
dinta comisiei nr. 1 din cadrul , 
Consiliului popular al orașului 
Lupeni — înlîrnpinăm dificul
tăți tocmai din partea celor 
judecați. De exemplu, cazul lui 
Nicolae Cumpănăsoiu. care, de
și s-a făcut vinovat de încălca
rea normelor de comportare în 
societate și probele dovedesc -i- 
cest lucru, el continuă s«ri apară 
In postura de reclamani. L.a fel 
este Gheorghe Vrăbiescu care 
ț:-a părăsit familia datorită u- 
nei aventuri amoroase, respin- 
gind orbe soluție dc împăcare 
oferită de comisie.

$i la Petrila eom’siile de ju
decată acționează constant pen
tru împăcarea părților, folosind 
măsuri de influiențare — ne in
formează tov. Aron Matei, pre-

ședințele comisiei — Mai e- 
xistă desigur și situații în care 
eforturile depuse pentru solu
ționarea pricinilor, nu au reuși’. 
Rămîne să se depună o șt mai 
intensă mobilizare în această 
direcție. Va trebui să fie mai 
mult popularizate legile țării 
normele de conviețuire socialis
tă, pentru a se reduce la mini
mum cazurile de încălcare a 
lor.

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
MUNCII

In urma concluziilor desprin
se din activitatea acestor orga
ne obștești dc influiențare și 
jurisdicție și a constatărilor, se 
impun eîteva măsuri, indicate 
de organul dc specialitate, care 
îndrumă și sprijină activitatea 
comisiilor de judecată.

Pe linia întocmirii actelor — 
ne informează tovarășul ju
rist consult Nicolae Stoica, se
cretarul asociației juriștilor din 
Petroșani — unele comisii de 
judecată au avut multe defici
ențe. Spunem multe fiindcă 
după trei ani de activitate au 
crescut pretențiile și exigențe
le. s-a acumulat suficientă ex
periență. au fost făcute nume
roase instruiri și au apărut ma
teriale juridice și dc specialita
te în sprijinul comisiilor de ju
decată.

Cu toate acestea, așa cum s-a 
apreciat și de către comitetul 
executiv al consiliului popular 
municipal, unele comisii de la

Petroșani, Lupeni, Uricani, Ani- 
noasa, Banița și Petrila nu au 
reușit să facă progresele cu
venite. In activitatea acestora 
există deficiențe în întocmirea 
proceselor verbale și a holărî- 
rilor. Multe acte din dosarele 
comisiilor de judecată, nu con
semnează cine sînt părțile, ce 
faptă soluționează și în ce mod 
se rezolvă. Unele nu sînt sem
nate de membrii comisiei și de 
părțile împricinate, iar într-o 
seamă de cazuri, nu au fost în
deplinite toate procedurile de 
judecată ori s-au făcut înca
drări greșite, dîndu-se pentru 
aceeași faptă săvîrșită. de fie
care dată altă soluție.

Pentru înlăturarea și lichida
rea acestor neajunsuri, este ne
cesar. ca in mod periodic, co
mitetele executive din orașe și 
comune să analizeze cu toată 
răspunderea și competența ac
tivitatea comisiilor de judecată, 
sub toate aspectele muncii lor. 
Să fie trași la răspundere de 
către organele locale, membrii 
comisiilor care se sustrag de Ia 
participarea efectivă la activi
tatea lor.

Se impune apoi ca să se ur
mărească modul cum sc duc la 
îndeplinire îndrumările și indi
cațiile date de organele de spe
cialitate, juridice. In același 
timp va trebui întărită și per- 
manetizată munca de îndruma
re din partea juriștilor care 
răspund de aceste comisii.

Considerăm necesar ca în șe
dințele de instruire a comisii
lor de judecată, la nivel de mu
nicipiu. să se insiste în mod 
deosebit asupra înlăturării de
ficiențelor constatate în activi
tatea de pînă acum, asigurîn- 
du-se în acest fel. pentru anul 
1972, o soluționare competentă 
și în termen a tuturor, dosare
lor intrate pe rol la comisiile 
de judecată.

iind nevoit să plece de 
lo E.M. Diljc, in urma 
desfacerii contractului 

de muncă, lonescu Mihai, s-a
gîndit probobil că nu ar fi rău, 
să ia cu el și o amintire. Și, 
cum nu a găsit altceva Io in- 
demină, a luat o lompă de 
miner și o mască. Văzindu-se. 
aforă, a găsit totuși de cuviin
ță, că e moi cuminte să nu 
le păstreze. Și, o încercat să 
le vîndă. Dor, totul s-o oprit 
aici. A fost reperat de miliție 
și acum, lo bogatul său pol- 
mores de condomnări, se moi 
adaugă încă uno, de un an și 
jumătate.

cerut, de către Ga- 
Pavel din Vulcon, 

in schimbul unei bute
lii de orogoz, părea destul de 
acceptabil; de la 300-700 lei. 
După cum ieșea tocmeala. Ne- 
acceptobilo ere doar situația 
că banii ii încasa, dor butelii 
nu dădea. De fapt, nici nu avea 
de unde. Totul era înșelăto
rie, bazată, nu pe iuțeală de 
mină și nebăgare de seamă, ci 
pe credulitate.

Pînă la urmă, tot luînd, fă
ră să deo nimic in schimb, 
G. P. a luat și doi ani și 8 luni 
de închisoare. Pe aceasta,

ziua oceeo, 
din Lupeni, 

o fi dorit să ajungă moi 
repede ocosă. Cine știe ? Ceeo 
ce știe însă, e faptul că, o fu
rat o bicicleta ce se 
sigurotă cu lacăt. Io 
din incinta Preporației 
Fiind nevoit să forțeze 
tivul lacăt, a descentrat bici
cleta, astfel că o trebuit să 
meorgă nu pe ea, ci pe lingă 
ea. Și, în loc să ajungă ocosă, 
a ojuns la închisoare, unde vo 
sta timp de 6 luni, care, nu vor 
trece preo repede.

adiu Ștefan, din Petrila, 
a rîvnit la carne de 
miel. Dar, fără plato. 

Fapt pentru care, a furat unul 
de la N. D. L-a sacrificat, iar 
apoi l-a consumat.

Siesta însă, o să și-o focă 
la închisoare. I s-au dat pen
tru această treaba, exact 5 luni.

EXPLOATAREA MINIERĂ
BARBATENI

• artificieri

• mineri

• mecanici locomotive 
Diesel

Doritorii se vor adresa la biroul personal al
E.M. Bărbateni.
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• începerea convorbirilor Cu prilejul prezenței la
o ficiale

HANOI 14 (Agerpres). — Con
tinuă vizita la Hanoi a delega
ției guvernamentale economice 
române, conduse de tovarășul 
Gheorglie Rădulescu. membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R . vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

După cum s-a mai anunțat, 
Le Thanh Nghi. membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicc-prim-mînistru. n 
oferit o recepție în cinstea de
legației guvernamentale econo
mice române. Luînd cuvîntul 
la recepție — transmite agen
ția V.N.A — Le Thanh Nghi 
a apreciat vizita delegației ro
mâne ca o noua manifestare a 
solidarității și sprijinului fră
țesc acordat de poporul român 
luptei poporului vietnamez. 
„Sîntem convinși că această vi
zită de prietenie a delegației 
guvernamentale economice ro
mâne, convorbirile care vor a- 
vea loc și semnarea acordurilor 
referitoare la ajutorul economic 
Șl militar acordat R.D. Vietnam 
de Republica Socialistă Româ
nia în 1972 se vor dovedi rod
nice. înscriindu-se ca o contri
buție pozitivă la consolidarea 
șl dezvoltarea solidarității, prie
teniei și relațiilor de coopera
re frățească între cele două 
popoare", a subliniat Le Thanh 
Nghi

In cuvîntul său, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a dat o 
înaltă apreciere succeselor do- 
bîndite de oamenii muncii din 
R.D. Vietnam în opera de edi
ficare a socialismului. El și-a 
exprimat încrederea că lupta 
eroică a poporului vietnamez 
împotriva agresiunii va înregis
tra noi victorii. Partidul, popo
rul și guvernul României con- 
’damnă cu 
purtat de 
ft arătat

Râdulescn. El a subliniat că, 
pe deplin solidară cu lupta po
porului vietnamez. România 
sprijină poziția justă n Repu
blicii Democrate Vietnam și a 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, prin care se cere 
recunoașterea dreptului la auto
determinare al națiunii vietna
meze, en și a dreptului popoa
relor cambodgian și laoțian dc 
a-și hotărî destinele fără nici 
un amestec din afară. Ajutînd 
poporul vietnamez îndeplinim 
o îndatorire internaționaliste, 
deoarece acest popor nu-și apă
ră numai interesele naționale, 
dar aduce o contribuție impor
tantă la lupta pentru pace, in
dependență, democrație și socia
lism, a spus în încheiere tovară
șul Gheorghe Rădulescu.

★

fermitate războiul 
S.U.A. în Vietnam, 
tovarășul Gheorghe

Marti au început la Hanoi 
convorbirile dintre delegația 
guvernamentală economică ro
mână și delegația guvernului 
R.D. Vietnam. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
sinceritate, prietenie și solida
ritate frățească.

In cursul zilei de marți, mem
brii delegației guvernamentale 
economice române au depus o 
coroană de flori la Monumen
tul Eroilor din Hanoi. De ase
menea, delegația română a vi
zitat sediul Reprezentantei Re
publicii Vietnamului de Sud 
în Republica Democrată Viet
nam, expoziția .Imagini de pe 
fronturile de luptă din Indo
china" și expoziția „Crimele de 
război ale imperialismului ame
rican în Vietnam".

Marți scara. însoțiți de vice- 
prim-ministrul Lg Thanh Nghi, 
membrii delegației române au 
participat la un spectacol artis
tic. oferit în cinstea lor la Tea
trul Municipal din Hanoi.

Schimb de mesaje între 
guvernele cipriot și grec

NICOSLA 14 (Agerpres). — Pur- 
țătorul de cuvînt al guvernului ci
priot a declarat unui corespondent 
al agenției Associated Press că pre
ședintele Makarios 
seara de 
hiștri, cu 
răspunsul 
lui grec.

convocat luni 
urgență Cabinetul de mi- 
care prilej a fost aprobat 
la un mesaj al guvemu- 
primit anterior.

Purtătorul de cuvînt a declarat, 
de asemenea, că documentul de răs
puns a fost transmis marți dimi
neața ambasadorului cipriot la A- 
tena, spre a fi remis primului mi
nistru al Greciei, G. Papadopoulos. 
Nu au fost furnizate date cu pri
vire la conținutul acestor docu
mente.

Reuniunea 
agriculturii

miniștrilor
C.E.E.

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
In cadrul reuniunii maraton de pa
tru zile de la Bruxelles, miniștrii 
agriculturii ai C.EE. au ajuns marți 
la un acord în sensul de a trece la 
fixarea prețurilor agricole, aplica
bile de la 1 aprilie, fără să mai 
fjtepte hotărîrea privind reevalua
ta sau menținerea valorii unității 
de cont a Pieței comune. Miniștrii 
iu convenit că, dacă în viitor uni
tatea de cont va fi reevaluată, pre
surile agricole exprimate în mone
dele naționale ale „celor șase" să 
fiu fie modificate.

După cum se știe, unitatea de

con: a C.E.E., care echivalează cu 
dolarul american, servește la fixa
rea prețurilor comunitare. Hotărîrea 
în ce privește unitatea de cont ur
mează să fie luată de Consiliul mi
nisterial al G.E.E., fixat pentru zi
lele de 20 și 21 martie.

Trebuie subliniat că acest acord 
este nesemnificativ în raport cu di
vergențele profunde dintre „cei șa
se" în ce privește majorarea dife
rențiată a prețurilor agricole.

In altă ordine da idei, miniștrii 
au luat în dezbatere problema fi
nanțării planului de modernizare a 
structurilor producției agricole.

Deraierea trenului rapid 
autopropulsat Paris-Caen

PARIS 14 (Agerpres). — Trenul 
rapid autopropulsat care leagă Pa- 
rjsul de orașul Caen a deraiat azi 
dLaineață în apropierea localității 
Mantes, departamentul Yvelines, 
prorocind, potrivit primelor decla-

rații oficiale, moartea a patru per
soane și rănirea altor 41. In mo
mentul în care s-a produs acciden
tul, trenul circula cu o viteza de 
120 km pe oră.

A XlV-a sesiune 
a Comisiei de colaborare 
tehnico-științifică dintre 

România și
PEKIN 14 — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățcanu, trans
mite : Intre 4 și 14 martie, a 
avut loc la Pekin sesiunea a 
XIV-a a Comisiei c’e colabora
re tehnico-științificft dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză. 
Cu acest prilej, s-a examinat 
îndeplinirea prevederilor proto
colului sesiunii precedente a 
Comisiei și a fost convenit pro
gramul de colaborare tchnico- 
științifică pentru perioada ur
mătoare. In baza protocolului 
încheiat, cele două părți își vor 
transmite documentații și vor 
delega specialiști pentru cunoaș
terea reciprocă a realizărilor 
tehnico-științifice în domeniul 
metalurgiei, construcțiilor dc 
mașini, chimiei șl petrolului, 
construcțiilor și materialelor de 
construcții, industriei ușoare, a- 
griculturii și industriei alimen
tare.

In timpul sesiunii, delegația 
română a vizitat unele obiecti
ve economice din R.P. Chineză.

R. P. Chineză
Lucrârile sesiunii s-nu desfă

șurat Intr-un spirit c’e priete
nie Și înțelegere reciprocă.

★

PEKIN 14. — Corespondentul 
Agerpres, I. Galățeanu, transmite : 
I i Sicn-nicn, viccpremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, a 
primit marți delegația română la 
cea de-a XIV-a sesiune a Comisiei 
dc colaborare tchnico-științifica din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populara Chineză, con
dusă de Gheorghe Pacoste, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologici. Au participat Si Ciu- 
cian, adjunct al ministrului indus
triei chimice și combustibilului, și 
reprezentanți ai Ministerului pentru 
Relații Economice cu Străinătatea.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Nicolae Gavrilcscu, ambasadorul 
României la Pekin, și membri 
ambasadei.

Cu acest prilej, a avut loc 
convorbire cordială, prietenească.

ai

o

@ Agenția Taniug informează 
că guvernele Iugoslaviei și Pakis
tanului au căzut de acord să 
reia relațiile diplomatice.

@ Președintele Italiei, Gio
vanni Leone, a inaugurat cel 
dc-al 74-lea Tîrg internațional a- 
gricol de la Verona, informează 
agenția ANSA. La această edi
ție, 4C0 de expozanți din 38 de 
țări prezintă ultimele noutăți din 
domeniul producției de mașini a- 
gricole și de instalații de prelu
crare a produselor agricole.

Prima ediție a Tîrgului agricol 
de la Verona a avut loc în anul 
1898.

$ Partidul Concilierii Națio
nale, de guvrnămînt, din San 
Salvador, a ciștigat alegerile le-

gislative desfășurate duminică 12 
martie a. c. obținind 37 mandate 
din cele 32 de locuri în Congre
sul Național. Uniunii Naționale 
de Opoziție, Partidului Popular 
Salvadorian și Frontului Unit 
Democratic Independent le-au re
venit 9 mandate, 6 și. respectiv, 
un loc.

© Li Sicn-nicn, viccpremier 
al Consiliului de Stat, și Li Cian, 
ministru adjunct al comerțului 
exterior, au primit delegația în
treprinderilor naționale suedeze, 
condusă de Arne Geijer, președin
tele Comitetului de directori al 
I.N.S., președintele Comisiei pen
tru problemele externe a Parla
mentului, care se află într-o vi
zită la Pekin, informează agen
ția China Nouă.

© După convorbirile pe care 
le-a avut la Dublin cu John 
Lynch, primul ministru al Repu
blicii Irlanda, și cu alte oficia
lități în problema crizei din 
Ulster, liderul opoziției laburiste 
britanice, Harold Wilson, a de
clarat că „este necesară o so
luționare politică a situației din 
Irlanda de nord". Dacă guvernul 
'britanic nu întreprinde o acțiune 
urgentă și energică In acest sens, 
există pericolul unei degradări și 
mai mari a situației, a adăugat 
liderul laburist.

Conferință de presă 
la ambasada română

dedicată
semicentenarului U.T.C.

SOMA II — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Amantei, 
transmite : La Ambasada româ
nă din Sofia, a avut loc, marți, 
o conferință de presă, organi
zată cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist din Ro
mânia.

Au participat activiști ai C.C. 
al P.C. Bulgar și al C.C, al 
U.T.C.D., redactori șefi ai pre
sei de tineret, conducători ai 
presei centrale, reprezentanți ai 
Radiotelcviziunii bulgare și a- 
genției B.T.A.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Sofia, Nico-

lac Blcjan, a evocat principa
lele momente ale activității or
ganizației «le tineret, sub per
manenta Și directa conducere a 
Partidului Comunist Român.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////;

Lucrările Congresului
Italian

Tîrgul internațional de la Leipzig

Convorbire
M. Marinescu-W. Stoph

LEIPZIG 14 — Coresponden
tul Agerpres, St. DcJu, transmi
te : Cu ocazia prezenței la edi
ția de primăvară 1972 n Tirgu- 
luj internațional de la Leipzig. 
Mihai Marinescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ- 

șcful delegației guverna-

mentale române, a avut o con
vorbire cu Willî Stoph, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.I), Germane. In cadrul 
convorbirii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
au fost dezbătute probleme ale 
dezvoltării pe mai departe a co
laborării dintre ambele state.

MILANO 14. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Puicca, trans
mite : In continuarea lucrărilor Con
gresului al XlII-lca al Partidului 
Comunist Italian, au avut Joc 
marți dimineața primele intervenții 
pe marginea raportului „Unitate 
muncitorească și populară, pentru 
un guvern de cotitură democratică, 
pentru reînnoirea Italici pe calea 
socialismului", prezentat de Enrico 
Bcrlinguer, vicesecretar general al 
P.C.I. In cuvîntul său, Giorgio A- 
mendola, membru al Direcțiunii 
partidului, s-a referit în special la 
politica europeană a Italiei, subli
niind falimentul politicii Comunită
ții Economice Europene, care repre
zintă un bloc închis, dominat de 
grupurile monopoliste și care nu 
poate apăra interesele europene îm
potriva dominației S.U.A. Este ne
cesară — a spus vorbitorul •— o 
transformare democratică a C.E.E., 
iar comuniștii, socialiștii, catolicii 
italieni pot și trebuie să găsească 
căile pentru realizarea unei aseme
nea transformări.

Ignazio Mazzoli, secretarul Fede
rației Frosinonc a P.C.I., a vorbit 
despre acțiunile desfășurate de co
muniștii italieni în apărarea intere
selor oamenilor muncii din regiunea 
Lazio, pentru promovarea unor re
forme de ordin social, economic și 
cultural. Apoi, Anna Maria Longo, 
președinta „Uniunii femeilor italie
ne" din Catanzaro, a făcut în fața 
delegaților o amplă prezentare a 
condițiilor grele, de exploatare, în 
care se află masele de femei și în 
general oamenii muncii din Mezzo- 
giorno (sudul țării).

In cadrul ședinței de dimineața, 
au adresat un salut Congresului șc-

fii delegațiilor Partidului Celor ce 
Muncesc din R. D. Vietnam 
Partidului Comunist al Uniunii 
victicc.

Dc asemenea, au luat cuvîntul, 
în cadrul Congresului, Giacomo 
Mancini, secretar național al Parti
dului Socialist Italian, Dario Valori, 
secretar general al P.S.I.U.P., Livio 
Labor, președintele „Mișcării Poli
tice a Muncitorilor" (catolici), Elio 
Gabbuggiani, președintele Consiliu
lui regional Toscana.

Dupa-amiază au continuat dezba
terile pe marginea raportului. Intre 
alții, au luat cuvîntul Adriana Se- 
roni, membră a Direcțiunii P.C.I., 
care a analizat problemele ce se pun 
în prezent maselor dc femei ita
liene, pictorul Rcnăto Guttuso, care 
s-a referit, mai ales, la problemele 
intelectualilor comuniști și progre
siști în lupta lor pentru o cultură 
nouă, Gian Franco Borghini, secre
tar național al Federației Tinere
tului Comunist Italian, care a vor
bit despre aportul tinerei generații 
la bătălia P.C.I. pentru reînnoirea 
radicală a Italiei pe calea spre so
cialism, subliniind rolul tineretului 
în lupta dusă pentru a bara calea 
tentativelor reacționare neofasciste. 
Au mai luat cuvîntul Pietro Conti, 
președintele Consiliului regional 
Umbria, Filippo Riccardi, muncitor 
la Uzinele „Fiat“ din Torino, Renzo 
Pascolat, secretarul Federației P.C.I. 
din Udine, și alții.

Congresul a fost salutat de Fer
ruccio Parri, senator pe viață, fost 
comandant al unităților» de parti
zani.

Marți scara s-au întrunit cele pa
tru comisii dc lucru ale Congresului.

Lucrările Congresului continuă.

Picard avertizează

LONDRA. O vioară realizată 
de celebrul constructor itali-

manevrele psihologice la care 
recurg colonialiștii portughezi 
nu vor putea împiedica dezvol
tarea luptei populației angoleze 
pentru eliberarea națională".

Contacte intre 
R. P. Chineză 

și S.U.A.
PARIS 14 (Agerpres). — Du

pă cum a informat comunicatul 
comun chino-american din 28 
februarie 1972, părțile chineză 
și americană vor menține con
tacte prin diferite canale. Prin 
consultări, guvernele R.P. Chi
neze și S.U.A. au decis ca Pari
sul să reprezinte pentru cele 
două părți un astfel de canal 
de contact, informează agenția 
China Nouă.

In conformitate cu cele de 
mai sus. Fluan Cen, ambasado
rul R.P. Chineze în Franța, și 
Arthur Watson, ambasadorul 
S.U.A. în Franța, au avut, în 
ziua de 13 martie, o întrevede
re la Ambasada chineză din 
Paris.

an Antonio Stradivarius, în 
nul 1715, a fost retrasă, luni, 
de la o licitație, unde fusese 
prezentată de cunoscuta firmă 
londoneză Sotheby.

Hotărîrea, oarecum neobiș
nuită, o fost determinată de 
faptul că ofertele făcute nu au 
atins valoarea la care a fost 
evaluat prețiosul instrument. 
Cea moi mare ofertă s-a ri
dicat la 15 000 de lire sterline 
(39 000 de dolari), cu mult sub 
prețul record plătit, tot pen- 

o vioară Stradivarius, în lu- 
iunie anul trecut - 84 000 

lire sterline.

O retrospectivă 
Chaplin

VENEȚIA. Comisarul Festiva
lului Internațional al filmului 
de la Veneția Gianluigi Rondl, 
a declarat că intenționează ca, 
în cadrul ediției din acest on, 
care va avea loc în perioada 
21 august — 3 septembrie, să 
fie prezentată o retrospectivă 
completă Charlie Chaplin, ca
re va include toate filmele rea
lizate de acesta în perioada 
1914-1967.

0 /IȚEAM 14. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Cimpeanu, 
transmite; In timp ce în Pelo- 
ponez înfloresc portocalii, întrea
ga Grecie este cuprinsă de un 
val neobișnuit de frig. Nordul 
țării e acoperit de zăpada. In li
nei: zone din Thesalia. stratul de 
zăpadă, căzută duminică și luni, 
atinge 60 de cm. Numeroase sate 
sînt izolate. Ca și restul țării, 
Peloponezul, inclusiv zonele sale 
de sud, este bintuit de viaturi 
puternice și viscole, amenințînd 
recolta de fructe. Fără precedent, 
e timpul în Insula Creta. In ca
pitala acestei insule ninge abun
dent. Valurile ridicate de furtună 
au scos din uz farul portului tra
ction. întreaga Mare Egee este 
atît de agitată incit autoritățile 
portuare au fost nevoite să sus
pende plecarea navelor în larg. 
Totodată, transporturile aeriene 
au fost suspendate.

Seminar 
problemele securității europene

9- ■■

BONN 14 (Agerpres). — Din 
inițiativa organizației activiști
lor pe tărîm social din R.F.G. 
„Colocviul hamburghez", la 
Gummersbach a avut loc un se
minar internațional în proble
mele securității europene. Au 
participat deputați, oameni de 
știință, publiciști din R.F.G., 
precum șl invitați din Belgia,
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BANGUI — a doua etapă a vizitei în Africa

R.D. Germană, Polonia, Suedia 
și Uniunea Sovietică.

Participanții s-au pronunțat 
în favoarea ratificării tratate
lor semnate de R.F.G. cu 
U.R.S.S. și cu Polonia, pentru 
normalizarea relațiilor dintre 
cele două slate germane, pen
tru convocarea grabnică a con
ferinței general-europene în 
problemele securității și cola
borării. In comunicatul adoptat 
la încheierea seminarului se a- 
rată că participanții sprijină 
toate măsurile care servesc în
tăririi securității, păcii și uni
tății Europei.

„Vizita pe care președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
o va întreprinde la Bangui se în
scrie in cadrul relațiilor de priete
nie dintre cele doua țări, fiind, tot
odată, o expresie a idealurilor co
mune cc leagă popoarele român și 
Centrafrican" (declarația ministrului 
de externe al R. A. Centrale, Jo
seph Potolot).

România sprijină în mod constant ■ 
noile state suverane în lupta lor 
pentru depășirea subdezvoltării și 
pentru o evoluție proprie, conform 
voinței popoarelor lor. Republica A- 
frica Centrală a fost recunoscută 
de România la 13 august 1960, iar 
la 6 februarie 1968, intre cele doua 
țări s-au stabilit relații la rang de 
ambasadă. Cu un an mai tîrziu, in 
urma unui schimb de mesaje între 
președinții celor două țări, s-a con
i' tit deschiderea dc ambasade la 
București și Bangui, conduse de am
basadori rezidenți.

Deși România și Republica Afri
ca Centrală sint situate pe conti
nente diferite, la mii de kilometri 
depanare una de alta, preocupările 
lor se întîlnesc pe terenul fertil al 
colaborării, al eforturilor pentru în
tărirea păcii și prieteniei între po
poare. In cei patru ani care au tre
cut de la stabilirea relațiilor diplo
matice, intre cele două țări au avut 
foc numeroase contacte politice la 
diferite niveluri, schimburi de vi-

zite și acorduri, care au contribuit 
la continua adincire a prieteniei și la 
intensificarea și diversificarea rela
țiilor bilaterale. Un moment de 
seamă în evoluția pozitiva a ra
porturilor dintre cele două țări l-a 
marcat vizita oficiala Ia București 
(11 — 16 iulie 1970) a președintelui 
Republicii Africa Centrala, Jean 
Bedel Bokassa. După cum atestă și 
documentul final al acestei vizite, 
— Comunicatul corny n — care 
poartă semnăturile celor doi șefi 
de state, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa — „ea a 
constituit o contribuție la mai bu
na cunoaștere și înțelegere recipro
ca, la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare între cele două 
țări și popoare", deschizînd largi 
perspective colaborării reciproce, in 
interesul ambelor țari și al cauzei 
cooperării internaționale. Voința co
mună a celor două părți de a ex
tinde relațiile și-a găsit materiali
zarea și în semnarea altor docu
mente, printre care aide-memoir-ul 
care precizează obiectivele dc co
operare economică, tehnică, comer
cială și culturală, acordul privind 
transporturile aeriene civile, acordul 
privind desființarea vizelor pentru că
lătorii oficiale, particulare și turistice. 
Aceste documente vin sa completeze 
cadrul juridic care reglementează 
conlucrarea intre cele două țări con
turat de acordul comercial pe ter
men lung, de acordul de coopc-

rare economică și tehnica și dc a- 
cordul cultural, semnate cu prile
jul vizitei la București a delegației 
guvernamentale centrafricane, con
dusă de ministrul economici. Tra
ducerea în viață de către cele două 
țari a prevederilor acestor instru
mente s-a finalizat prin rezultate 
pozitive stimulate și dc activitatea 
Comisiei mixte româno-centrafricane 
de cooperare economică —, ultima 
sesiune a acestui organism desfășu- 
rîndu-se la București, în luna fe
bruarie.

Mai multe delegații economice ro
mâne s-au deplasat la sfîrșitul a- 
nului 1970 și în 1971 în R. A. 
Centrală în scopul prospectării și 
stabilirii unor acțiuni concrete dc 
cooperare și al studierii posibilită
ților de satisfacere a unor cereri 
ale părții centrafricane. După păre
rea factorilor de răspundere din 
ambele țari, exista largi posibilități 
de colaborare, în special în dome
niile minier și geologic, metalurgic, 
energetic, industriei lemnului, mate
rialelor dc construcții și agriculturii. 
Colaborarea pentru pregătirea de ca
dre naționale, necesare dezvoltării 
social-economice a tinărului stat a- 
frican, se concretizează prin acorda
rea de burse și in asistență teh
nica. In România studiază mai 
mulți studenți centrafricani, iar U- 
niversității din Bangui i-au fost o- 
ferite aparate și material științific 
pentru dotarea laboratoarelor.

Pe tărîm cultural, unde schimbu
rile sînt reglementate de programul 
pe 1972—1973, semnat recent la 
București, au fost inițiate numeroase 
acțiuni. La invitația președintelui 
Bokassa, un ansamblu din Constan
ța a purtat mesajul cîntecului și 
dansului popular românesc pe în
depărtatele plaiuri ale Africii Cen
trale.

Succinta trecere în revistă a re
lațiilor dintre cele două state, clă
dite pe temelia trainică a princi
piilor respectării suveranității și in
dependenței naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, evi
dențiază importanța contactelor din 
ultimii ani și a acordurilor înche
iate, condițiile favorabile colaboră
rii bilaterale. In același timp, valo
rificarea tot mai largă a tuturor 
posibilităților de colaborare pe mul
tiple planuri între România și Re- 
fiublica Africa Centrală contribuie 
a întărirea continuă a relațiilor 

prietenești între cele două țari, ser
vește intereselor ambelor popoare, 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale. Acestor țeluri nobile ii este 
consacrată și vizita oficială a pre
ședintelui Consiliului de Stat al Ro
mâniei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
— prima vizită a unui șef de stat 
european in Republica Africa Cen
trală.

Gheorghe CIOBANU
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Intensificarea mișcării 
insurecționale în Angola

ALGER 14 (Agerpres). — 
Populația din sudul Angolei 
și-a intensificat acțiunile împo
triva forțelor colonialiste por
tugheze, anunța agenția Alge- 
rie Presse Service, citind un co
municat al Comitetului director 
al Mișcării populare pentru e- 
liberarea Angolei. Comunicatul 
precizează că, începînd de la 12 
ianuarie districtul Kunene, din 
6udul Angolei, a devenit teatrul 
unei puternice mișcări insurec
ționale. Situația a devenit atît 
de precară pentru colonialiști 
îneît guvernatorul general, Re- 
bouchou Vash, a fost nevoit să 
se deplaseze în această regiu
ne. pentru a prelua personal 
conducerea operațiunilor de re
presalii împotriva patrioților, 
Mii de soldați și polițiști portu
ghezi au fost trimiși de urgen
ță în sudul Angolei. Ei au in
stalat în orașul Pereirali 
E.S.S.A. un post de radio prin 
Intermediul căruia lansează a- 
peluri și avertismente la adre
sa populației pentru a înceta 
acțiunile de luptă și a se supu
ne autorităților colonialiste. Co
municatul Mișcării populare 
pentru eliberarea Angolei afir
mă că „nici represaliile șl nici

Operație dificilă
VARȘOVIA. O echipă de trei 

chirurgi polonezi de la spita
lul municipal din Oswiecim a 
efectuat o operație deosebit de 
dificilă, care a constat în coa
serea la loc a antebrațului u- 
nei persoane, tăiat de un ferăs
trău circular.

Primul stadiu al operației s-a 
desfășurat cu succes și, la 50 
de ore după intervenția chirur
gicală, in mina astfel atașată 
a pacientului, în virstă de 47 
de ani, se observa o circulație 
sanguină relativ bună și ca
pacitatea de reacție la acțiu
nea stimulilor externi. Operația 
a durat trei ore și jumătate și 
succesul ei este demn de rele
vat datorită și faptului că, de 
la producerea accidentului pi- 
nă la începutul intervenției me
dicilor, se scursese circa o oră 
și jumătate.

Stradivarius retrasă de 
Ia licitație

ATENA. Oceanologul Jacques 
Picard a făcut un apel insistent 
în vederea adoptării de măsuri 
eficiente împotriva poluării a- 
pelor Mării Mediterone. In ca
drul unul interviu acordat te
leviziunii din Atena, profeso
rul Picard a spus : Dacă nu se 
vor lua măsuri urgente pentru 
a se împiedica infestarea ape
lor Mediteranei. vom avea, in 
curînd, o mare fără faună și 
floră.

Profesorul Picard o propus 
organizarea de servicii portua
re in vederea îndepărtării re
ziduurilor petrolifere, crearea u- 
nor organizații de stat pentru 
protecția naturii și controlului 
evacuării deșeurilor industriale.

„Să devenim un partener internațional 
și nu un polițai mondial"

WASHINGTON 14 — Cores
pondentul Agerpres, Constantin 
Alcxandroaie, transmite 1 Con
ferința oamenilor de afaceri a- 
mericani, consacrată „priorită
ților naționale și programului 
economic federal", care a avut 
loc la Washington, a prilejuit 
o dezbatere vie pe marginea 
chcltuilcilor militare ale Sta
telor Unite.

„Bugetele militare de propor
ții exorbitante, a declarat Ha
rold Willcns. președintele aso
ciației „Businessmen's Educa
tional Fund", sînt cauza princi
pală a dezbinărilor interne, dis
locărilor economice și scăderii

puterii de competitivitate a pro
duselor americane pe piața in
ternațională". El a arătat «că 
S.U.A. au cheltuit în ultimii ani 
un trilion de dolari pentru a 
învăța că puterea militară nu 
poate soluționa problemele poli
tice și că escaladarea cursei 
înarmărilor nu sporește securi
tatea națională, ci, din contra, 
o reduce".

IT. Willcns a cerut să se pună 
capăt politicii antiproductivc de 
construire a noi sisteme de 
rachete. Congresul, a afirmat el, 
are datoria de a respinge bu
getele rămase prizoniere perioa
dei „răbojului rece".

,Lumea de astăzi cere accep
tarea drumului spre pace și nu 
urmărirea mirajului superiorită
ții militare. Trebuie să deve
nim un partener internațional 
și nu un polițai mondial. Pu
terea militară nu trebuie folosi
tă ca un instrument agresiv 
pentru a impune altor societăți 
cum să trăiască sau să se gu
verneze. Oamenii de afaceri nu 
trebuie să mai aștepte de lși 
guvern să le asigure securita
tea și profilul investițiilor lor 
externe cu prețul vieții tinerilor 
americani11, a declarat H. Wil- 
lens.
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