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• Acceleratorul de ioni de 
tip Van de Graafftandem de 
15 MeV, de la Institutul de 
fizică atomica, a atins pa
rametrii nominali. • Aceas
tă instalație de mare per
formanță este utilizată în 
cercetări de fizică nuclea
ră la energii joase și me
dii, precum și pentru cule
gerea unor date nucleare 
de bază necesare reactori- 
lor.

.Atingerea parametrilor 
nominali ai instalației cre
ează noi posibilități în ve- 

♦dcrca efectuării unor cerce
tări științifice de mare in
teres. legate de elucidarea 
unor probleme importante 
din fizica nucleară și de 
necesitățile practice izvo- 
rîlc din înfăptuirea Progra
mului nuclear național.

Noul accelerator permite, 
în același timp, institutului 
să-și lărgească relațiile de 
colaborare internațională în 
domeniul cercetărilor și al

unor aplicații ale fizicii și 
tehnicii nucleare.

• Vi s-a fntlmplat une
ori și dv. ca, vrînd să vă 
cumpărați un costum, să vă 
vedeți totuși nevoit a re

BREVIAR
nunța, pentru că 
nea 
în 
vom 
menea neplăceri, 
de la Centrala confecțiilor 
din Sibiu, care asigură cam 
o treime din producția a- 
cestei subramuri. că toate 
fabricile componente care 
produc costume pentru fe
mei și bărbați au trecut la 
reproicctarea tiparelor de 
croit în vederea unificării 
lor pe baza unor măsurători 
antropomrtrice sistemati
ce. Dintre cele 72 de mă-

perfect, 
viitorul 
fi scutiți

nu vă ve- 
Ei bine, 

apropiat, 
de ase- 

Am aflat

rîmi pc care le vor putea 
oferi magazinele de specia
litate, una vă va veni ca 
turnată, indiferent de cons
tituția dv. corporală.

Aceasta nu reprezintă de- 
cît una din numeroasele mă
suri adoptate în cadrul cen
tralei siblene pentru a ono
ra, la înălțimea exigențe
lor maxime, „cincinalul ca
lității" și pentru îndeplini
rea lui în numai patru ani 
șl o lună, potrivit angaja
mentului asumat In acest 
context se înscrie genera 
Uzarea’ noilor tipare de 
croit, realizarea, prin auto 
datare, a unei ingenioase 
mașini de depus adezivi ne 
suportul textil și a unor 
piese pentru fixarea vor 
tlcalâ a semifabricatelor 
Avantajele : îmbunătățirea 
substanțială a 
și o sporire 
ductivității fizice 
puțin 25 la sută față d< 
cedeul clasic.
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Cincinalul înainte de termen!
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O inițiativă culturală

„Hotărîtoare este acum munca organizatorică practică. De aceasta depinde în
deplinirea cu succes a tuturor sarcinilor ; în această direcție trebuie să ne îndreptăm 
toate forțele".

'5 Dialog
(Din cuvîntarea tovarășului NICOLAE

CEAUȘESCU la Plenara C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973).

pc aceeași scena

Activitate concretă, creatoare și eficientă
în fiecare unitate economică

PENTRU ÎNDEPLINIREA LA NIVELUL
s;

MAXIMAL A SARCINILOR ANULUI 1973 J

I
Documentele Plenarei CC. 

al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973, indicațiile cuprin
se in ampla cuvin tare rostită 
cu acest prilej de secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu au 
generat o activitate însufle
țită, creatoare, in fiecare co
lectiv de muncă, au ridicat 
la un grad superior de res
ponsabilitate strădaniile de 
valorificare a tuturor resurse
lor umane și materiale în ve
derea îndeplinirii cu succes, 
la cotele maximale, a sarcini
lor anului 1973 — an holări- 
tor în realizarea cincinalului 
înainte de termen.

In spiritul acestor înalte e- 
xiqenlc, biroul Comitetului 
municipal de pârtia’ a supus în 
recenta sa ședință lărgită u- 
nei analize exigente, multila
terală. activitatea unități
lor economice ale municipiu
lui în primele două luni ale 
anului, jalonind principalele 
direcții ale activității organe
lor și organizațiilor de partid, 
ale organizațiilor de masă și 
conducerilor unităților eco
nomice pen.try_ îndeplinirea 
integrală, ritmică și in condi
țiile unei eficiente maxime 
sarcinile anului în curs. A- 
naliza a evidențiat faptul că 
ansamblul măsurilor întreprin
se și ajutorul primit de orga
nizația municipală de partid 
din partea conducerii parti
dului și statului nostru au 
determinat îmbunătățirea în
tregii activități de partid și e- 
conomico-sociale, obținerea 
în primele două luni din a- 
cest an a unor realizări supe- 
V’oaTe fata de perioada cores
punzătoare a anului 1972.

Astfel, pe ansamblul economi
ei municipiului, planul pro- 
durtiei globale a fost a'epășit 
■ u 8,65 milioane lei iar la 
producția marfă industrială 
s-au realizat peste plan pro
duse in valoare de 8,59 mili
oane lei. Cu excepția U.E.L., 
toate celelalte unități au re

partid, sindicat și U.T.C.. a 
organelor colective de condu
cere din unitățile economice 
față de înfăptuirea măsurilor 
stabilite, a sarcinilor ce le re
vin. Succesele de pînă acum 
sînt in același timp, un indi
ciu al condițiilor exis
tente în cadrul unităților

• ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN 
ÎNSEAMNĂ REALIZAREA IN ACEEAȘI MĂSURĂ 
ATIT A INDICATORILOR CANTITATIVI CIT ȘI 
A CELOR CALITATIVI

• RENTABILITATEA. EFICIENTA ECONOMI
CA SA DEVINĂ OBIECTIVE PRIORITARE IN 
ACTIVITATEA FIECĂREI UNITĂȚI

• EFECTIVELE EXPLOATARÎLOR AU FOST 
COMPLETATE. CUM SE ASIGURA INTEGRA-

MIJLOGUL GOLEC-REA NOILOR ANGAJAȚI IN 
TIVELOR MINIERE?

• UN ADEVAR CE NU 
CA DE TOTI FACTORII : A 
SEAMNA INVENTARIEREA
SOLUȚIONAREA LOR COMPETENTA !

ESTE ÎNȚELES IN- 
GONDUCE NU IN- 
PROBLEMELOR CI

alizat sporuri față de plan. In 
rele două luni au fost 
livrate peste plan economiei 
naționale peste 
ne cărbune; cu 
nelor Lupeni. 
Bărbăteni. toate 
au înregistrat 
plan. Rezultate bune au obți
nut, de asemenea, colectivele 
pieparațiilor, ale U.U.M.P., 
E.C.E. Paroșeni, F. F. A. „Vis- 
coza" Lupeni, șantierele I.C.F. 
și 7] C.F.R. Sînt rezultate ce 
reflectă o mai susținută preo
cupare a organizațiilor de

7000 to- 
excepția mi- 
Aninoasa și 

exploatările 
depășiri de

C.C.P.. pe ansamblul econo
miei Văii Jiului pentru un bi
lanț pozitiv pe întregul an 
1973. Dar, au relevat dezba
terile. aceste condiții trebuie 
valorificate la maxim încă din 
luna martie — lună hotărîtoa- 
re pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan la cotele maxima
le din primul trimestru al a- 
nului. Or, adunările generale 
ale oamenilor muncii recent 
încheiate, ședințele comune a- 
le comitetelor de partid și or
ganelor colective de conduce
re care au analizat modul

cum se traduc în viată hotă- 
ririle plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1972 au rele
vat insuficienta preocupare 
pentru valorificarea maximă 
a tuturor condițiilor, rezerve
lor, persistenta unor deficien
te în munca și activitatea 
productivă, a unor greutăți 
ce-și au sorgintea în probleme 
încă nesolutionate de unele 
cadre si organe de conduce
re care aveau responsabilități 
precise în acest sens. Urma
rea directă a acestor neajun
suri e faptul că realizările pe 
perioada analizată nu se ridi
că la nivelul cerințelor, dar 
mai ales a posibilităților e- 
conomiei municipiului.

Un neajuns asupra căruia 
s-au oprit in mod deosebit 
dezbaterile constă in faptul că 
orqanele și organizațiile de 
partid, organiz-atiile de masă, 
conducerile colective nu s-au 
ocupat In măsură corespunză
toare (cel puțin la nivelul 
preocupărilor față de indica
torii cantitativi) și de ridica
rea nivelului calitativ al acti
vității de producție și de 
investiții, de creșterea renta
bilității, a eficientei economi
ce. Această situație e atestată 
de neîndeplinirea cu 8,9 mili
oane lei a planului producți
ei marfă vîndută și încasată, 
nerealizare în care o cotă de 
8,26 milioane lei revine C.C.P. 
In cadrul dezbaterilor s-au 
formulat critici îndreptățite 
cu privire la neritmicitatea 
realizării sarcinilor de plan 
in unitățile aparținătoare

(Continuare in pag. a 3-a)

Pregătesc noi capacități
in cadrul sectorului ii 

al E.M. fricani s-au făcut 
remarcate în prima deca
dă a lunii martie eforturi
le depuse de vrednica bri
gadă condusă de Nicolae 
Ghior care a trimis la su
prafață de la abatajul nr. 5 
de pe stratul 18, blocul 
o cantitate de cărbune 
50 tone peste sarcinile 
credințate.

La aceeași mină se
dese preocupări susținute 
pentru pregătirea la timp a 
noi capacități de producție. 
Cunoscuta brigadă condusă 
de Constantin Grădinaru 
care — după cum știm — a

IV. 
de 
în-

vă-

I

B *
.5"‘

Aninoasa,linul din minerii care fac cinste minei
prin buna organizare și con tinuitate în depășirea sarci
nilor de producție, este și brigadierul Nicolae Bokor de 
la sectorul II pe care l-am surprins împreună cu șeful 
sectorului, inginerul Teodor Cosma intr-un viu dialog la 

• ieșirea din șut.

Start promițător

lansat inițiativa de a se rea
liza cel puțin 100 ml lunar 
la lucrările de deschideri 
și pregătiri a avansat cu 
frontul galeriei ax colector 
din straiul 15 blocul IV cu 
6 metri liniari mai mult 
cit era prevăzut.

Realizări frumoase au 
portal și brigăzile lui 
mion Budescu și Ștefan
ghi care în cadrul comple
xului de lucrări executate 
in scopul pregătirii a noi 
rezerve in stratul 15 blocul 
V/3 au înaintat cu .3, res
pectiv, 2 ml peste ceea ce 
li se indicase in programul 
de lucru.

de-

ra- 
Si- 

Na-

SPORURI ÎNSEMNATE OE CĂRBUNE
Hărnicia minerilor sectorului III al minei Dîlja, con

dus de (inărul inginer Ion Ceaureanu, a fost materializată 
în extragerea, pe primele 9 zile ale acestei luni, a 886 tone 
cărbune brut peste sarcinile de plan. Minerii din brigada 
lui Pavel Tasnadi, de la abatajul cameră nr. 7, stratul 3. 
blocul III vest, cu cele 212 tone in plus, și-au adus un a- 
port deosebit la obținerea acestor rezultate. De asemenea, 
randamentul a fost depășit cu 1,38 tone/post. O aliă briga
dă care raportează însemnate sporuri la producția de cărbu
ne este și cea condusă de Mihai Cosma de la abatajul cameră 
nr. 2. stratul 3. blocul III, care a scos la ziuă peste prevederi 
1.51 tone de cărbune, proporția de îndeplinire a planului fiind 
de 116.9 la sută.

Mă aflam în colivia puțului 
auxiliar est al E.M. Livezeni 
și așteptam cu nerăbdare ca 
semnalistul de la „zi“ să trans
mită mecanicului de la mași
na de extracție semnalele de 
plecare spre orizontul 475.

Cel care mă însoțea, secreta
rul organizației de partid din 
cadrul sectorului producție — 
maistrul miner Mihai Ape- 
tre, era dispus să-rai dea 
orice fel de amănunte în le
gătură cu bunul mers al pro
ducției la abatajul frontal în 
care lucrează brigada lui Za- 
haria Costache. Și 
așa pe galeria 
dînd „noroc bun“ cînd la li
nul. cînd la altul, la un mo
ment dat îl întreb pe însoți
tor,

— .Deci, s-a rezolvat proble
ma transportoarelor, a circui
telor electrice ?

— Nu se mai putea tole
ra. In ianuarie am avut cîte- 
va zile în care nu s-a dat căr
bune deloc. Cauza ? Trans
portoarele și în special cel 
din primul abataj frontal. A- 
tunci conducerea exploatării 

montat alt 
adus

mergînd 
principala,

a dispus să fie 
crațer în abataj. S-au 
scocuri blindate, lanț și pa
lete noi, motoare, angrenaje... 
Demontarea și montarea, ve-

Pentru o siguranță mai mare 
în alimentarea cu energie electrică

Energeticienii din cadrul C.D.E.E. Petro
șani depun zi și noapte strădanii susținute 
pentru a asigura o bună alimentare cu 
energie electrică a localităților noastre, a 
întreprinderilor, uzinelor și a consumului 
casnic.

In perioada trecută alin acest an și în 
prima decadă a lui martie, volumul total 
de lucrări executat de ei atinge cifre re
marcabile : a fost înlocuită izolația pe 23 
kilometri de linii electrii e aeriene de medie 
tensiune, s-au revizuit 16 km de linii ae
riene a’e 15 și 6 KV și revizuite 19 posituri 
tnafo și 16 celule de înaltă tensiune, s-au 
montat și pus în funcțiune 3 posturi trafo

noii (2 — Petroșani. 1 — Vulcan) în ve
derea măririi siguranței de funcționare a 
sistemelor d'e alimentare, s-a înlocuit 
transformatorul de 25 MV.\ din stația 
„Fero" cu un altul de 40 MVA, lucrare 
grea și complexă avind în vedere chiar 
numai greutatea apreciabilă - 71 tone —
a noului transformator și, au fost puse în 
funcțiune liniile nr. 1 și 2 Paroșeni — Lu
peni de 35 KV care traversează înălțimile 
munților pe un nou traseu.

Alături de acestea, s-au mai făcut o sea
mă de revizii și întreținerii curente la multe 
alte trasee energetice din întreaga Vale 
a Jiului.

rificarea, au durat cam 48 de 
ore.

...Abatajul frontal 6 601, 
stratul 5, blocul VI, orizon
tul 480. Se taie cu combina, 
se răpesc grinzi și stilpi. Așa 
că nu vrem deocamdată să 
deranjăm pe nimeni. Mă a- 
propii de combina 2 K 52. II 
privesc atent pe tînărul com- 
bainier Ștefan Bîtă și îi a- 
preciez fiecare mișcare, fie
care gest. Ține capul puțin 
aplecat, iar în timp ce mîi- 
nile-i 
comenzi ale combinei, 
îi stau ațintiți spre ( 
de cărbune unde 
colții lacomi de 1 
cesteia pătrund i 
le de un negru 
Pe fața lui plină < 
satisfacție, praful de cărbune 
se depune, cu nemiluita, iar 
sudoarea de pe fFuntea-i în
cordată se prelinge pe obrajii 
înnegriți de-a binelea.

Maistrul Apetre îmi spune 
că la recenta adunare de 
partid, la punctul doi al ordi
nii de zi a fost înscrisă pri
mirea de noi membri în orga
nizație. Era vorba chiar de 
acest combainier. Atunci cînd 
a mulțumit celor prezenți 
pentru încrederea acordată, 
era la fel de transpirat ca și 
acum.

...Dialog cu șeful de schimb 
Costea Aftonie.

— In septembrie anul tre
cut, cînd a început exploa
tarea acestui abataj, aveați un 
schimb format din oameni 
veniți de la Paroșeni, Vul
can, Lupeni și noi angajați. 
Care este situația acum ?

— Din păcate nici schim
bul și nici brigada nu s-a în
chegat ca lumea. Unii 
alții pleacă. Și de aici pro
ducția suferă uneori, 
schimbul meu am pe minerii

Comitetul de cultură și e- 
ducație socialistă. consiliul 
municipal al sindicatelor si 
comitetul municipal U.T.C. 
organizează In perioada mar 
tie-mai concursul „DIALOG 
PE ACEEAȘI SCENA" la care 
vor participa formațiile șl e- 
chipele reprezentind cluburi
le sindicalelor, casele de cui 
tură, căminele culturale, coo 
perația șt alte întreprinderi.

După cum prevede regula
mentul concursului, confrun 
tarea va avea loc Intre două 
Instituții culturale din ace 
eași rețea (sindicat, așezămin 
te. unități), fiecare avînd o 
bligativilalea să participe cu : 
echipă pentru concursul ful
ger ..Cine știe ciștlqă" pe te
ma „REPUBLICA SOCI AI.IS 
TA ROMÂNIA IN CINCI
NALUL 1971-1975"; o tor 
mație corală, fanfară. or
chestră simfonică (de came 
ră). orchestră de muzică 
populară cu soliști instru
mentiști și vocali, grup vo
cal folcloric. formație de 
dansuri populare, obicei fol
cloric, rapsod sau recitator 
artistic, orchestră de muzică 
ușoară și soliști, cel mai fi 
năr interpret, brigadă artis 
fică de agitație (moment), 
dans modern, un număr la 
alegere de cel mult cinci 
minute.

Se recomandă consiliilor 
de conducere ale instituți
ilor culturale să acorde o 
atenție sporită valorificării 
folclorului specific Văii Jiu
lui. După tragerea la sorți, 
la care au participat repre
zentanți ai cluburilor, case
lor de cultură, căminelor 
culturale, și întreprinderilor, 
s-a stabilit ca etapele să ai
bă loc in următoarea ordine:

S Clubul sindicatului Lu
peni — clubul sindicatelor 
Lonea — 31 martie; cămine-

le culturale Iscroni, Clmpa 
șl Cimpul lui Neag — I aprl- 
lie ; Căminul cultural Jieț — 
Căminul cultural Banița — 7 
aprilie; cooperativa „Unirea" 
Petroșani — cooperativa Pa- 
rinqul" Vulcan - 8 aprilie ; 
cooperativa „Deservirea l u- 
peni — Uzina de utilai rai- 
mlnier Petroșani — 8 apri
lie ; Casa de cultură Uri 
cant — Casa de cultură 
Petroșani — 17 aprilie . clu 
burlle sindicatelor Aninoa 
sa, Vulcan și Petrila lă 
aprilie 1973.

După epuizarea etapelor 
amintite juriul, alcătuit din 
cadre de specialitate, vj de 
semna cele mai bune iorma- 
ții din municipiu care vor 
prezenla o serie de «preta 
cole in Valea Jiului, repre- 
zentindu-se in același limp 
la confruntarea cu rnunrci- 
pille Deva și Hunedoara în 
cadrul etapei a If-a a Festi
valului „Buchete hunedore- 
ne".

Pentru reușita deplină a a 
cestei inițiative comitetele 
orășenești de cultură șl edu 
cație socialistă, consiliile de 
conducere, comitetele de 
sindical, U.T.C,, ale oameni 
lor muncii, sub directa in 
drumare a organelor șl orqa 
nlzațiilor de partid, vor tre 
bui să depună toate eiortu 
rile în pregătirea și desfășu
rarea întrecerii la un înalt 
nivel de pregătire și inter 
pretare, oferind prin aceasta 
oamenilor rauncii din mun' 
cipiui nostru spectacole de 
un înalt nivel interpretați' 
Concursul „Dialog pe ace 
eași scenă4' are ca scop R3 
stimuleze activitatea cultn- 
ral-educativă in forme corn 
plexe, să depisteze noi ta
lente, să promoveze valoarea 
folclorică autentică șl să im
prime responsabilitate artis
tică și ideologică în intoc 
mlrea programelor și reper- 
loriilor.

Noi autobuze
în dotarea I G.C.

In cursul lunii februarie 
a.c. sectorul de transport în 
comun al 
fost dotat 
de tipul 
efectuarea 
zile ale 
din noile autobuze și-au În
ceput cursele pe traseele 
transportului în comun din 
Valea Jiului, urmînd ca, în 
continuare, toate autobuzele 
noi primite să ia locul altora 
care și-au făcut pe deplin 
datoria.

Horia TRIF 
corespondent

l.G.C. Petroșani a 
cu 7 noi autobuze 
„TV-20-—U“. După 
rodajului, in primele 

lunii martie o parte

La Teatrul A

In ziarul de azi

manevrează multiplele 
’, ochii 
frontul 

î ghearele, 
la brațul a- 
în cărbune- 

strălucitor. 
de zîmbet și

„Valea Jiului “

Turneu

Șl

repetiții

vin,

Ultima premieră a Tea
trului de stat „Valea Jiului0 
din Petroșani cu piesa „Ca
sa care a fugit prin ușă“ 
de Petru Vintilă (regia G. 
Teașcă, cu actorii Emil 
Schmidt, Eugenia Papaiani, 
Vaier Donca, Elisabeta Bel- 
ba, Alexandru Angheles- 
cu, Nicolae Gherghe și al
ții), se află într-un lung 
turneu, între 8 și 31 mar
tie, al cărui itinerar a por
nit din Deva spre Oradea 
— Cărei — Baia Mare — 
Zalău — Cluj — Bistrița — 
Luduș — Sighișoara.

In acest timp, la sediu 
se află într-o fază avansată 
repetițiile cu piesa „Jocul 
de-a vacanța11 de Mihail 
Sebastian, în regia lui Ion 
Simionescu și scenografia 
lui Aurel Florea. Rolurile 
principale sînt interpretate 
de actorii Paula Ionescu — 
Cristoloveanu și Mihai Cli-

Modelarea persona
lității elevului.

Despre Automobil 
Clubul Român.

Ne scriu corespon
denții.

Știința la zi.

Răspundem celor ce 
ne scriu.

Pe ecrane : Cazul
Mattei.

Hotârîrea
tinerilor

preparatori

(Continuare in pag. a 3-a)

Iulian IORDACHE 
corespondent

In

Tineretul de la Preparația 
Lupeni s-a angajat ca pînă 
la 1 mai a.e. să-și realizeze 
în întregime angajamentul e- 
conomic anual la colectarea 
fierului vechi.

In acest scop, 
U.T.C. a repartizat 
mentul pe fiecare 
ție. De la începutul anului, 
au fost organizate numeroase 
acțiuni de muncă patriotică 
in secția spălare, nr. 2. în
treținere, reușindu-se colec
tarea a peste 12 000 kg fier 
vechi. In cadrul acestor ac
țiuni s-au evidențiat pe lin
gă secretarul comitetului 
U.T.C. pe preparație, tov. 
loan Polgar, tinerii loan Me- 
drea, Iosif Nagy, Nicolae Cer- 
celoiu, loan Strinu, Simion 
Lăcătuș, Costache Toader, 
Ioan Pall, Ioan Pascu, Ana 
Voicu, Mariana Moszaros, 
Ioan Nastai, Wilhelm Beciuc.

Hotârîrea unanima a tine
rilor de la preparație de a 
realiza pînă la 1 mai între
gul angajament economic se 
va solda cu peste 50 000 
economii finanțate din 
nomiile realizate, tinerii vor 
contribui la construirea a do
uă căsuțe la Costești unde 
vor avea prilejul să-și petrea
că concediul.
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Cinci sferturi de veac
de la nașterea lui

Întîlnire 
de lucru

Gheorghe Panu
ln osdrul lHeraturii antimo

narhice dm România publicis
tul Gheorghe Panu, de la naș
terea lăruut s-au împlinit in 
aceste zile 125 dc ani, ocupă 
un loc de frunte. Dar activi
tatea sa este mult mai largă. 
Periodicele socialisto de la 
sfîrsilul veacului trecut, „Con* 
1‘niporanul". ..Emanciparea’'. 
„Dacia viitoare", cit și unii 
reprezentanți ai burgheziei ra
dicale care aveau legături cu 
mișcarea socialistă printre 
> are și Gh. Panu au folosit 
ideile materialiste, și în spe- 
ial alvismul. ca arme ideolo

gice împotriva regimului Inn- 
qhezo-mosieresc. In a dou-a 
îumălate a veacului trecut 
Gh. Panu a avut un rol im
portant in propagarea spi
ritului științific și a ateismu
lui. In perioada cit a condus 
ziarul „Lupta" (1884 —1895), 
orqanul grupării burgheze ra
dicale. Panu a desfășurat o 
activitate progresistă. In acest 
ziar el a luat cu mult curaj 
îDărarea țăranilor răsculat! în 
1S88. a tipografilor și ceferiș
tilor arevisU. și a luptat fen- 
tru îmbunătățirea situației ma
teriale a maselor muncitoare, 
pentru acordarea de drepturi 
oolitice întreqului popor. Pa
nu a combătut cu vehementă 
reaimul burghezo-moșieresc și 
ideologia politică, filozofică și 
estetică reacționară.

In acest timp Panu 
nifestat ca un ateu 
și, cum aminteam la 
ca un adversar înverșunat al 
monarhiei. In uoele 
publicate în ziarul . ,
Panu și colaboratorii săi sus
țineau concepția materialistă 
asupra originii lumii și respin
geau concepțiile care susțineau 
existența lui Dumnezeu și a su
fletului. Cele mai multe arti
cole erau consacrate proble
melor pe care Ie punea 
tuația politică, 
culturală a
cea vreme.

„Credința 
locuită cu 
el în „Lupta' 
1834. Lupta dintre materialism 
și idealism, în special dintre 
știință și religie era înțelea* 
să de Panu ca o formă a lup-

s-au

s-a ma* 
militant 
începu t.

articole 
„Lur-ta"

sociala 
României din

si- 
și 
a-

t în
scria

oarbă a fost 
știința" — s

din 12 august

lei dintre ideologii 
si cea a burgheziei democrato. 
Panu a luai epurarea filozofi
ci, bazată pe șliinlli. aspru 
combătută dc apologr-lii reli
giei.

El nu s-a ocupat. însă, 
mod special nici de filozof 
nici dc problema 
A considerat insă 
lupte împotriva 
pontîu că aceștia 
lerialismul. El s-a opus ten
dinței cercurilor teologice și 
guvernamentale dc a Intonsi- 
lica propaganda religioasă i 
de a mări rolul bisericii i 
sloi. Guvernul susținea bis< 
ricfl pentru că găsea în sc 
natorii clericali elemente do
cile care îl sprijineau in lupta 
ru opoziția (asigurîndu-i ma
joritatea parlamentară). Panii 
milita pentru 
sericii de stat 
leroa religiei 
Pentru lupta 
qiei. a fost atacat nu numai 
de leoloqi. dar și dc presa 
partIdelor gu vornamenta Io.

Pe lîngă ziarul „Lupta" pe 
care l-a condus personal (a- 
vînd ca prim redactor pe C. 
Baralbașa). Panu a influen
țat șl „Viitorul", revistă a 
ideilor radicale înaintate 
(1885 - 1886). condusă dc 
C. A. Filitiș lost, ca și Bncal- 
bașa. in comitetul de redacție 
al ziarului socialist „Drepturi
le omului" (1885).

Acllvitâtfra lui Gh. Panu 
pentru drepturi democratice și 
pentru promovarea ateismului 
a contribuit la demascarea re- 
qimului burghezo-moșieresc 
și la trezirea conștiinței ma
selor. Concepția sa are seri
oase limite. El nu a înțeles, 
de pildă, că numai prin lichi
darea asupririi socialo se poa
le ajunge la emanciparea spi
rituală a maselor de influența 
religiei. Democratul a luat cu 
curaj apărarea țăranilor răs- 
culați cerînd satisfacerea re
vendicărilor lor, a demonstrat 
prin atitudinea sa că numai 
proletariatul era capabil să 
conducă pînâ la capăt lupta 
pentru progres social.

religta 
necesar 

teologilor, 
atacau ma» 

opus I 
cercurilor teologice

despărțirea bi- 
și pentru scoa- 
din învățăm! nt. 
împotriva reli-

NE SCRIU CORESPONDENȚII
Noi mașini moderne

înlilnire
responsabilii muticii polillco-i» 
doOlOHlcn dr In niVdul (O- 
îr.ileteloi* U.T.C din Valea .Hu
ni. Dup.i o srurifl Informam 
pol.ltleii pe turna realizării n» 
i ordului din Vlnlham vl Laos, 
prezentată dn tov. Gtigvl Tlbe- 
tIu, activist al comitetului mu» 
nlclpftl U.T.C, piirli, ipanlii aii 
trecut la urmărirea a două ac* 
tivllhțl practico. O pariu din 
responsabilii cu munca polili- 
< ((-Ideologic ă s-au deplasai In 
șrnaln generală nr. I Petro
șani unde au pârlit ipal In o 
h'( |k» deschisă do tnvttțîimlnl 
politico-ideologic U.T.C. După 
ce au asistat la dezbaterile 
susținute de uleciști, n urmai

o discilțir MMlprn sflltllili si 
metodelor folosite in proaiUÎ 
run lecțiilor.

La cea de-o doua aclivilnlo 
practică tineri au urmărit con
cret modul in care se desfă
șoară o masă rotunda organi
zata de elevii de la blcGUÎ Pe» 
trila în sala cabinetului muni
cipal do partid. Tema dezbătu
tă a fost „Forme și metode 
privind educarea morabcetățe» 
nească și ateist științifică a 
tineretului,

P. STELIAN

NOTĂ

Povestea ceasului
Desigur,-lupenenij.mai-țin minte ceasul care a fost instala! 

in centrul orașului.E adevărat că nu prea mergea el, că arată 
mereu aceași oră... dar asta tot n-ar fi pricinuit atîta „durere" 
incit să ni se scrie că ,J-o f| pus cineva roți de cauciuc și 
easul a luat-o din loc". Dar încotro ? Spre Uricani, spre Petro

șani ? — nu se știe. (Petru Nichita str. Viscoza nr. 4 cămin 
5 apartamentul 59 Lupeni).

După această sesizare nc-am interesat de soarta ceasului și 
am aflat că a avut unele defecțiuni iar că în prezeni se află 
la reparat la Petroșani. Nu peste mult timp însă îșl va relua 
locul în oraș, prilej de bucurie pentru prieteni, cetățeni ai 
orașului care doresc și admiră sursa de a afla ora exactă.

Apropo de ora exactă, tînărul care ne scrie propune că 
..dacă se va instala din nou să nu doarmă ci să-1 trezească 
cineva din cind în cind". Nu, cu siguranță ceasul din centrul 
Lupeniului nu va mai dormi mai ales că treaba cu trezitul 
e ușor de rezolvat prin instalarea pe același postament a 
unui... ceas deșteptător pentru cei în cauza.,.

I. Fierarii

Ca să ne aflăm în
31
Ia

...Autobuzul cu nr. 
HD 456 se indrepta de 
Lonea spre Petroșani. Mier
curi, 21 februarie. Era ora 
10,45... Din Petrila urcă prin 
față, fără a arunca 0 privire 
cit de cit fugară taxatoarei, 
un cetățean ..scuturat". bi
ne imbrăcat. adică. Salută 
șoferul și încing pe loc o 
discuție. O precizare : a fost 
singurul călător care a ur
cat din acea stație in auto
buz ! Nu incomoda pe ni
meni și n-ar fi fost „deran
jat" de nimeni chiar dacă, 
urca, corect, prin spate. Dar, 
dacă așa a vrut el... Sînt că
lători 
cem 
aspect.
interesant. Peste două-trei 
minute, din altă stație urcă 
o controloare. La prima ve
dere, parc foarte decisă 
să-și exercite funcția cu in
transigență. Anunță, oficial 
și răspicat: „Din acest mo
ment, tovarășe taxatoare, nu 
mai dai nici un bilet. Toa
tă lumea trebuia să aibă 
bilet sau abonamente..." Pi
nă aici, toate bune. Core?-

titudine exemplară... Să 
vedem, insă, ce se intimplă 
in continuare. Mașinal și 
grăbit, cetățeanul „scuturai" 
trimite o bancnotă, din mi
nă in mină, spre a i se a- 
duce din spate un bilet. 
Controloarea observă, tace, 
un moment, îl... contemplă

iNSEMN ARE

intrate în dotarea U.U.M.P
dolnrca 

dc 
în- 

1 al 
mini* 

indicațiilor 
1 general 

al partidului, au începui să 
cu

ex- 
au

Masurile privind 
și transformarea Uzinei 
utilaj minier Petroșani 
tr-un puternic centru 
construcției de mașini 1 
ere, in lumina i 
date de secretarul

Ladlslau Gollk șl de 
de Întreținere Ion

și călători, 
insă peste 

Altceva e

Tre? 
acest 
mai...

pe cel prins asupra faptului, 
ii face o observație așa ca 
să... se afle in treabă („de 
fapt și pentru că ați urcat 
prin față puteți fi amen
dat...'1) șt trece mai departe. 
Șoferul zimbește cu condes
cendență, „scuturatul" ride 
și el nu prea reținut, pe... 
sub mustață. ~ •
in regulă. In 
xatoarei (un
— Mocioacă 
deasupra capului
pe un scaun, stătea comod 
și fără griji un alt cetățean

Atit. Totul e 
apropierea ta- 
singur nume
— era scris 

acesteia),

• Afrage oamenii muncii 
la practicarea automobilis
mului si turismului auto.
• ColaboreaxA cu orga

nele și instituțiile de stat, 
organizațiile șl întreprinderile 
economice de slot și obștești

In v«d«reo dezvoltării auto- 
mobllljmulul și turismului 
auto.
• Stabilește 

relații de 
ganizațille

și dezvoltă 
colaborare cu Or- 
Internaționale de

automobillim și lurlim auto, 
precum ți cu asociațiile sau 
cluburile automobilistice din 
celelalte țâri.
• Organiieaiă, îndruma 

și coordonează activitatea 
sportivă automobilistică,

prindă viață. Paralel 
începerea lucrărilor de 
tindere a uzinei, recent 
intrat în dotarea secțiilor ei 
un număr de mașini moder
ne, produse in țară și din
import. Printre acestea se
numără o mașină de frezat 
prin copiere, două freze o- 
rizontale, două mașini de 
rectificat, una plană și cea
laltă de interior. Instalarea 
noilor mașini a fosl făcută 
de echipa de electricieni con-

dusă de 
lăcătușii 
Ebner și Eugen Gnighcr.

— O dată cu intrarea în 
producție a noilor mușini — 
spunea tov. Rusulin Boia, 
secretarul organizației de 
bază din secția mecanică, 
muncitor cu un stagiu in u- 
•zină de peste 35 de ani, — 
calitatea pieselor fabricate 
de noi se va îmbunătăți in 
mod incontestabil, va crește 
randamentul muncii noastre. 
In același timp sporesc obl* 
qațlile întregului colectiv de 
a veghea la folosirea rațio
nală a utilajelor, la întreține
rea lor cu dragoste și spirit 
gospodăresc.

Măsuri eficiente 
pentru perfecționarea 
și formarea cadrelor

In acest an, în cadrul ter
mocentralei Paroșeni se vor în
făptui ambele măsuri privind 
perfecționarea pregătirii pro
fesionale a angajatilor și for
marea de noi cadre. Potrlv't 
prevederilor cuprinse in pla 
nul de măsuri aprobat de a- 
dunarca generală a reprezen
tanților salarlațllor, la E.C.E. 
Paroșeni vor funcționa 10 
cursuri de calificare organi- 

. ‘ d’’
Astfel, in profilul 
de mașini vor F 
3 cursuri pentru 

lăcătuși, strungari, 
cadrul co-mparti-

zate pe compartimente 
activitate, 
construcții 
organizate 
meseriile : 
sudori, In 
menbului de exploatare vor fl 
organizate cursurile de ope- 
ratori gradul II, lăcătuși gra
dul II, recepționeri combus
tibil și laborantă chlmiști.

\

.. In aceste zile, de sflrșit 
prag de primăvară *— pe 
Ies tot mai multe autoturbona pro- 
prielale. personală, ai căror posesori in- 
truntă cu curaj ultimele fulguieli. răbuf
niri ale acestei ierni atit de năbădăioase. Se 
la<- deja primele excursii prin localități în
vecinate, se încep înjghebări de planuri 
pentru la vară — In perioada vacanței.a
marilor ..migrații motorizate'1, spre toate col
țurile pitorești ale țării.

In Valea Jiului, există un mare număr (le 
posesori de autoturisme 
— dar. din păcate, 
foarte mie dintre ol 
asociației lor obștești, 
llomân — A. C. H. 
n-au auzit de ea, 
sau necunoșlin|ă de cauză, nu __  ___
rost din înscrierea lor in această asociație.

Pentru a veni in sprijinul celor dornici 
să afle amănunte despre A.C.R., ne-am 
dresat tovarășului EUGEN SÎIU3U. de la 
Filiala O.J.T. Petroșani organizator volun
tar pentru municipiul Petroșani al Filialei 
A.C.R. — Deva rugindu-l să ne dea. citeva 
lămuriri in problema A.C.R.

— In primul rlnd, o întrebare : cine poa
te deveni membru al A.C.R. ?

— Cu membru activ, orice cetățean al 
R.S.R. care are in proprietate personală un 
autoturism sau motocicletă j membru simpa- 
lizanl — cetățenii, indiferent de vîrstă, care 
nu posedă mijloace auto-moto iar ca mem
bru afiliat, orice organizație socialistă < are. 
prin obiectul activității sale, este interesata 
in dezvoltarea automobilismului șl turismu
lui auto.

— Și, ce servicii, ce avantaje oferă aso- 
ciația ?

— La acest capitol, trebuie sâ menționăm 
mai multe: asistență rutieră și de depanare in 
caz de accidente; verificarea tehnică anua
lă a autoturismelor; excursii și călătorii in 
țară și străinătate ; asistența turistică multi
laterală ; asistență juridica și multe alto 
vicii.

—* Cum se fac înscrierile ?
Cererea de înscriere se face 

mular lip, laxa de înscriere este 
pentru posesorii de autoturisme și 
tru cei care au motociclete sau 
simpatizant!, 
de membru pe anul in curs i 150 lei pentru 
automobil iști și 75 lei pohtru motocicliști...

— Nu-i prea scump ?
— De loc. Să dau un exemplu : printre a- 

vnntajele acordate gratuit dc A.C.R. se nu
mără verificarea tehnică anuală a autoturis
mului (42,50 lei); 3 depanări a cite 30 de minute 
(37,50 Ici); o remorcară pe o distanță de 30 
k-m(60 lei) — deci iată un total de 140 lei, 
care se reîntoarce sub formă de servicii di
verse la automobilistul membru al A.C.R.

— Spuneați de excursii...

de
șoselele noastre 

autoturisme 
căror

Iarnă in

fi 
doar 
stni 

Automobil 
Cauza ? 

alții, din

motociclete 
un număr 
membri ai 

Clubul 
Unit nici 
comoditate 

văd nici un

a-

ser-

pe un far
de 50 lei
25 lei pen- 
sînt numai

Apoi, trebuie achitată cotizația

Da. acesta amo un capitol Important
flvlLitll nvKj.ilIrl In folosul membrilor 

Astfel, m far lecomnndărl n unor trasee 
obiective dc vizitat in cadrul excursiilor 
sțirșil de săptămînă; călătorii cu mașina 
circuit — asiqurîndu-se. la cerere, rezervarea 
de locuri do cazare in orașele reședință de 
județ; locuri In hoteluri șl cusuțo pe liloral 
puse In dispoziția membrilor A.C.R, pentru 
n-și pulrt’ce concediul de odihnă; huria rutie
ră a R.S.R. și ghiduri turistice,

— Și peste hotare ?
— A.C.R. organizează călătorii șl excursii 

< u automobilul in străinătate, excursii in 
grup cu sorvlcll comandate, 18-11 autoiuris- 
mu) pe un itinerar dinalnl»' stabilit pr n 
tina sau mal multe țări (se aslqurfi benzină 
in bonuri sau numerar In monada țării res
pective, buni de buzunar, cazare iii hoteluri, 
masă — pensiune completă sau semi-pensiune
- autocar și ghizi pentru turul orașelor im

portante) , Călătorii Individuale organizate 
■ u toate serviciile asigurate (in tarile socia
liste), m itinerar nlc* de fiecare turist; Că
lătorii individuale pe cont propriu, fără ser
vicii asigurate ; Excursii organizate in grup, 
cu ocazia diferitelor mnnllcsidri internațio
nale - cu caracter cultural, sportiv, econo
mici lirquri) asigurîndu-se aceleași servicii 
menționate mai sus.

— Cum e posibil ?
A.C.R, este afiliat la Alianța Internațio

nală de Turism (A.I.T.j; Federația Internați
onală de Automobilism (F.f.A.); Biroul Inter
national <le Turism Social (B.I.T.S.), cu ajuto
rul cărora organizează pe bază de reciproci
tate excursii peste hotare. Datorită acestui 
fapt membrul A.C.R., pe baza carnetului dc 
membru, primește din partea automobil clu
burilor apartinlnd acestor organizații inter
naționale asistentă turistică, juridică șl de 
depanare pe șosele, pe teritoriul țărilor res
pective.

Mai vreau să menționez, că. pentru ex
cursiile sau călătoriile în grup sau individu
ale, cererile se depun la filialele județene ale 
A.C.R. care se ocupă de Îndeplinirea tuturor 
formelor, Inclusiv preluarea pașaportului, fn 
cazul cind turistul — individual, pe cont pro
priu — a obținut po lingă pașaport și talo
nul de valută, el poale Să primească, pe baza 
avizului filialei A.C.R. suma cuvenită in va
lută pentru benzină de la oficiile județene do 
turism. Filialele județene A.C.R. furnizează 
toate informațiile de care are nevoie turis
tul automobilist, ghiduri, hărți rutiere, , 
încheie Orice fel de asigurare, dă asistență 
juridică sub formă de consultații și multe al
te servicii.

Să sperăm că pe baza avantajelor reliefate 
noi automobiliști din Valea Jiului se vor în
scrie la A.C.R.

al 
ei. 
șl 

dr
ill

Leon PITIC
U.U.M.P.

comercial. Magăzî- 
face o excepție șl

Iullu POPA,
E.C.E. Paroșeni

pentru ca cei cinci sn 
de aici 
de lucru.

Cumpărătorii în prăvălie, vînzătorii în magazie
In cadrul complexului co

mercial din orașul Petrila sn 
afla și un magazin de legume 
și fructe. Este vorba dc uni
tatea nr. 38. Aici uneori slnt 
5 vinzălori, alteori unul sin 
gur. Șeful de unitate osii 
foarte scump la vedere. Cine 
știe pe unde își petrece tim 
pul. In zadar se fac sesizări 
căci măsuri de îndreptare a 
lucrurilor nu se iau.

In seara zilei de 6 februa
rie pe la orele 19, trei vin-

zalori se aflau in magazie Ia 
taifas cu o cumpărătoare că
reia probabil nu-i convene-! 
dccît să fie servită din m;i- 
qazie și în prezența a trei 
vinzători. Aceaslo in timp co 
în magazin servea un copii, 
probabil ucenic sau vreo ru
denie, ori un fel dt*„. ajutor 
al vînzălorllor.

De modul cum se face ser 
virea aici, nu se mai intere
sează nimeni deși s-ar zice 
că la Petrila ar exista un m-

spcCtorat 
nul mai 
in privința orarului de func
tionarc. Era vorba că va 
funcționa în două schimburi, 
dar încă nu s-a trecut la a- 
cest orar și ar fi cazul să se 
treacă 
lariați 
de cit

Interviu consemnat de
Șt. PUIU

Emlllan doboș.
Preparațla Petrila

1
fără bilet. E prins. Intervine 
taxatoarea : „Lucrează la 
noi, la I.G.C., dinsul, cum 
nu-1 știți ?..." Nu-l știa. Și 
s-a mulțumit. controloarea 
cu afirmația taxatoarei. A 
trecut din nou mai departe, 
și-a terminat „rondul", s-a 
odihnit citeva clipe pe un 
scaun liber, apoi... am ajuns 
cu toții in Piața Victoriei. 
Controlul a fost efectuat ! 
N-avem probleme cu călăto
rii! Sini disciplinați, corecft, 
scot bilete, in concluzie...

Faptele sînt elocvente. O 
întrebare totuși: cunosc 
controlorii ..preceptele" exi
genței pe care trebuie s-o 
manifeste față de călători ? 
Știu aceștia că. acționînd cu 
îngăduință, nu fac altceva 
decit... nu-și onorează atri
buțiile de serviciu, prejudl- 
ciind in fond întreaga mun
că, pluridimensionată, ce se 
duce azi pentru educarea 
oamenilor muncii in spiritul 
respectării legalității socia
liste, a eticii noastre, spre 
noi culmi ale civilizației ? 
Așteptăm un răspuns.

Dan RAREȘ

Pionieri în toate
împrejurările

Vulcan 
pionier 
holărîl 
de zile

Un grup de pionieri de la casa pionierilor din 
mobilizați do < hem area „In fiecare zi din viața dc 
cil mai multe fapte demne de viitori comuniști", au 
să repună în folosință băncile și tablele caro de ani 
zăceau sub stratul gros do praf în magaziile școlilor din
localitate. Sprijiniți de consiliul popular care le-a pus la dis
poziție o mașină, pionieri in haine a’e lucru,au trecut la acțiune 
și au depistat și scos 200 de hanoi, pe care patina vremii 
nu și-a spus definitiv cuvîntul.

Prin munca și priceperea lor au reușit să redea 40 du bănci 
in folosința, iar restul au fost demontate, sclndurile au fost 
sortate și trimise atelierelor din școli pentru a fl utilizate în 
cadrul lucrărilor de timplărie. Scheletele băncilor au fost 
transportate la liceu, pentru a fi recondiționaie in ateliere de 
către harnicii pionieri care s-au angajat să le redea pentru 
noul an școlar, elevilor mici care vor trece pragul școlii.

S-au evidențiat în mod deosebit pionierii Ion Domacoș și 
Mircea Săndulescu de la cercul de metaloplastle.

Ana ROȘCA,
Directoarea Casei pionierilor Vulcan

Reactorul
atomic

Protecție împo-

și diagnoza
Facultatea de medicina 

din Hanovra (R.F.G.) este 
prima instituție din Europa, 
care dispune de o clinică 
înzestrată cu un reactor a- 
t ornic propriu, destinat 
diagnosticării. Reactorul, do
tat cu 64 elemente fuziona- 
bile, poate fi folosit m diag
nosticarea fracturilor Osoase, 
a tulburărilor cardiovascu
lare. a deficiențelor hepatice 
ca și in ginecologie, la tran
splantările de rinichi etc. In 
prezent, la această clinică se 
folosește cu succes, in diag
nosticarea unor boli cardia
ce. krypton 85. un izotop 
radioactiv al gazului kryp
ton. Doctorul Heinz Hundes
hagen. rectorul facultății a- 
mintite, consideră că cele 
mai importante rezultate 
pentru cercetări și pentru 
practică le va oferi ciclotro
itul (acceleratorul de particu
le) ce va fi pus in funcțiune 
in următorii ani. Cu el se 
poate produce atomul C li. 
care va revoluționa sistemul 
de diagnoze.

triva acizilor
Oamenii de știință din 

Belorusia au conceput un 
rezervor din beton polinur- 
silicic, care are o rezistență

dinctme se produce 
deauna la un an sau doi du
pă un cutremur cu epicen
trul la mare adincime (pes
te 200 km). El îșl fundamen
tează teoria pe relația 
strinsă dintre cutremurele 
care au avut loc in ultimii 
43 de ani In Japonia și in 
jurul ei. Incepind din anul

Poluarea 
atmosferică 
și recoltele

Specialiști americani au 
ajuns la concluzia că polua
rea atmosferică are efecte ne-

Proteză pentru
vezica biliară

Știința la zi
sporită la acizi minerali m 
condiții dc temperatură nor
mală cit și ridicată, Rvz.i- 
voarele din acest material 
nu au nevoie de o protecții 
a nticorozlvă su pi i mentai 5. 
< um se procedează la vele 
din oțel carbon, beton-armat 
sau din ceramică.

Pronostica rea 
cutremur elor
Potrivit teoriei seismolo

gului japonez, Kiyoo Mogi. 
un cutremur de pămint cu 
epicentrul pină la 100 km a-

1930, in această zonă au avut 
loc cinci cutremure, puterni
ce de peste 7,5 grade pe sca
ra japoneză. De (iecare da
tă, cu un tni sau doi înain
te. au avut loc in regiunile 
respective cutremure cu e- 
picentre adinei. Cutremurele 
destructive s-au produs in 
direcțiile in care a acționat 
cel mai puternic cutremur 
de adincime anterioară. Spe
cialistul japonez susține că. 
dacă se analizează observa
țiile zilnice asupra scoarței 
terestre — se poate preve
dea cu un an sau doi înain
te, producerea cutremurelor 
destructive.

galice asupra producției de 
citrice, struguri ele. Așa dc 
exemplu, botanistul Ray 
Thompson de la Centrul de 
cercetări asupra poluării at
mosferice din California, a 
constatat că aerul poluat re
duce cu 60 la sută producția 
de struguri, cu 50 la sută pe 
aceea a portocalelor și cu 5" 
la sută pe aceea a lămtilor. 
Un studiu similar întreprins 
in statul Maryland, pune in 
evidență o scădere cu 20 
pină la 40 la sută a unei 
culturi de tutun, care a fost 
supusă acțiunii aerului polu
at.

Chirurgul vest-german 
Walter Hartenbach a pus la 
punct o endoproteză — un 
canal biliar artificial, consti
tuit dintr-un tubule ț flexibil 
— salvatoare de vieți ome
nești, la care se poate re
curge In cazurile cind cana
lul biliar, care leagă ficatul 
de duoden și de care este 
suspendată vezica biliara, 
este obturat printr-o infla- 
mație cronică sau strivit 
printr-o tumoare malignă a 
vreunui organ alăturat.
Știe că in aceste cazuri bi'a 
produsă de ficat nu se mai 
poate scurge, provocind du
pă scurt timp moartea paci
entului, încercările de pină 
acum, de a face ca bila să 
se scurgă in alt fel, rareori 
au fost încununate de suc
ces. Mult mai sigur se dove
dește a fi in schimb proteza 
concepută de doctorul Har
tenbach, care, după opera
rea vezicii biliare, este in
trodusă in canalul opturat 
de unde, după aproximați:' 
un an — timpul necesar 
vindecării unei infecții cro
nice — poate fi îndepărtată.
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taci și pasiune, nu
Afiistam la o oră c 

rie. Trei elevi au fost 
cnți despre mișcarea 
țiorifiiă de la 1848 din 

b. Doi au primit nc 
iar o drvâ u fost nota 
prinzâtor, cu șuplr, d- 
punsul d Mieu puica 
nota cinci Deci i s-a 
două punct® în plus 
toarsa a motivai nota 
ța clasei, Informînd r 
n-a meritat chiar șapi 
că ține scama dc râs 
bune antcrl

Dupfi or 
mult despre 
aparent, est _ 
rar îhltlnil și nu 
gravă abatere 
dimpotrivă. Am t 
va face parte din 
pă Valorică n cil 
prețul unor mari efoi 
posibilitățile ei Intel 
de muncă se îixeaz. 
rul medici generale 
însâ și note do nou/ 
dorește să răspundă, 
afirme, m«l ales să 
note mnr) — trofee n 
gâtorului.

Misterul n fost dc? 
fîmplălor Intr-un finii 
săpiAmina trecută, c 
ța a absentat două z 
vntătoarca a vizitat' 
Mama fotei ct*n tulbi 
cnuza îmbolnăvirii 
des) ea purta vina ac

va

ipvoIu. 
Moldo-

chior
>are.

& uni dluculnt tnhl 
icput caz câte, 
neM^mnlflrativ, 

iflat că de
prima gru- 

ftwl. dar cu 

Tluâlr și
i în ju- 
npl. Are 
șl tece.

frion mnmei care r» teroriza 
pentru note slabe, Mub apt. ft 
inrtiirgltBt un m«re număr de 
puștile aflate prin dulap. Din 
frelpire a scăpnt ușor, medi
camente Ir ctrlndu f itibI mult 
o Mare de somnolență. Mo
lului 1 Frica de pârlnțl, Tre
buia S* fir crcu dc suportat 
o confruntare între mumii șl 
fiică atunvi cînd aceasta eo- 
bfi.'iră șub h'ircmti! Impus. E 
lăudabilă dorința mamei de 
a-sl vedea copilul cu 
ne. printre fruntașii 
dar nu impunîndu-i 
peste puterile sale.

Șronîn se hncttrfi 
cînd părinții 
îndeaproape 
r»rav<Șifhcn*â. 
dorința de a 
mal h 
prin concui 
familiei 
rezultate

Un

atunci 
re Intfrescnză 

dc copii. îi șu
ii ajuta din 

i se prezenta cil 
Si de (Aht numai 
rsul nermanent al 
poate ajunge Ia 

frumoase.
părinți. Insă, doresc 

p chin cft-și vodă fiii 
fruntași, nctintnrl renmfi dc 
nimic, irnnsformînd ras», în 
temnUâ și rtdmnnostîndu-i 
mereu cu vorbele ..Mie sâ
nii aduci dc la opt sau nouă 
in sus". „I^a mine n-ai ce 
căuta cu șapte" etc. Unde-i 
drjmoMea. căldurn părinteas
că, ce sc alege din pcrsonall- 
tatett elevului ? Unii elevi 
rezistă unui ritm permanent 
dur. alții sc frîng. cad pe 
brazdă istoviți, alții rcâcțio-

nc.i.a violchl. mai repede sau 
mai tirziu, cu consecințe gra
ve asupra lor și a familiei. 
Pe mul(i li putem auzi : „SĂ 
învețe, că de nln îl dau mîn- 
care și haine" sau .Acasă 
nu-1 pun sâ facA nimic, decîf 
să stea cu cnrtea"' ș.a.

Păi. stimate părinte, 
obligat să-l hrănești ș 
îmbraci dc vreme co 1- 
dus pc lume. Societate 
cere acest lucru inr cind 
constată efi nu ești în Stflre 
dc o astfel dc obligație, sta
lul îl ia sub oblăduirea sa. 
Trebuie pus șl In treabă n- 
casâ, să te ajute, căci dc mic 
se obișnuiește cu munca.

Mentalitatea aceasta greși 
tâ. de exersare a respnnsnhi 
lităților părintești prin 
bâ grea și palme aspre 
buie abandonată în fav 
unei atitudini conștiente care 
să promoveze, în relația cu 
copiii. înțelegerea și încrede
rea rcriprocS. rflrnrieri»l con
știent H'l acțiunii Inlreprln* 
sc. responsabilitățile sociale 
cerute și celor mici, exigen
ța firească

Sc cere mult elevului dar 
sâ sc țină scama de posibili
tățile. do DOtenlialul l"i in
telectual șl fizic, iar în locul 
chinului șl al „dragostei cu 
forța*4 trebuie cultivate pasiu
nea, sinceritatea, disccrnâmin- 
tul

In cinstea fruntașilor
SimbălO, 10 martie, a avut 

loc Io clubul muncitoresc din 
Lupeni, din inițiativa comitetului 
sindicatului de la F. F A. „Vit
ează ", o reuniune tovărășească, 
cu prilejul zilei femeii, închina
tă fruntașelor in producție. Re
uniunea s-o bucurat, datorita 
programului variat și atractiv, 
de o bună primire din partea 
solariaților întreprinderii.

Cu acest prilej brigada artis
tică de agitoție a fabricii, sub 
conducerea tov. Marin Blendea, 
ajutat de tov. Constantin Boan- 
că, a prezentat un program fes
tiv. Membrii brigăzii : Magda 
Morar. Viorica Mandoca și lu- 
liano Varga, răsucitoare, Eleo
nora Moror, operatoare chimis- 
to, Mariano Georgescu, conta
bila, Ion lușan, filotor, Ion Lechi, 
lăcătuș și Eduard Wondras, 
maistru, au fost aplaudați la 
scenă deschisă, de colegii lor 
de muncă pentru programul lor 
inedit, dar mol ales la „obiect".

Ioana MESAROȘ, 
Președinta Comitetului 

sindicatului
F. F. A. „Viicoza" Lupeni

îndeplinirea la nivelul maximal
a sarcinilor anului 1973

și tn(elcgcrca.

CAZUL MATTE I
Fiimul „Cazul Maltei" 

în vedere un personaj, 
in același timp. $1 Istoria I- 
taliei și istoria universală 

. pentru că el oglindește rela
țiile dintre țările producătoa
re și oele consumatoare. Este 
o creație cinematografică în 
care documentul alternează 
cu scene de ficțiune pentru 
a reconstitui un caz autentic 
— povestea unui om, a unei 
crime 
te șl 
putut 
multi 
cos, 
Rossi 
folosind informațiile exis
tente și mcrgînd pe urmele 
personajului.

Enrico Mattei a fost o per
sonalitate proeminentă a eco
nomiei italiene, si a murii 
intr-un accident dc avion la 
27 octombrie 1962. Avionul 
cu care se întorcea din Sl- 
diia s-a strivit oe sol In 
urmă unei explozii. In afara 
versiunii oficiale — accident 
—, și-a făcut tot mai insis-

are 
dar.

ale cărei circumstan- 
dedesubturi încă n-au 
fi stabilite. După mai 
ani de la faimosul pro- 

regizorul Francesco 
a întreprins o anchetă 

informațiile

- s
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NE

SCRIU
♦ UN GRUP OF PENSIO

NARI. Petroșani, Centrale căr
bunelui ne Informează că pro- 
punerea dv, privind Înlocuirea 
artificierilor cu pensionari nu 
poate li Mithfflriitâ.

4 NICOLAE RAD» Petru 
șanl. | inîtui seama de • < I 24 
ani munciți de dv in locuri de 
muncă Încadrate in grupa a 
Il-a, la Împlinire- vîrstef de 
54 ani puieti cere transforma
rea pensiei de invaliditate In 
pensie dc limită de vîrșt.i

lent loc ipoteza unu.i sabo
taj. Cine a fosl acest perso
naj? Enrico Maltei era preșe
dintele Societății Naționale a 
hidrocarburilor, „italianul cel 
mai puternic după hilius 
Cezar" cum îl oaTacterdza

PE ECRANE

presa americană. Provenea 
(lintr-o familie săracă, se ri
dicase prin mijloace pro
prii. In descoperirea unor 
zăcăminte dc metan in noT- 
dul Italiei. Mattei văzuse i- 
rnediat posibilitatea redresă
rii economiei naționale post
belice. Rețeaua de prospec
țiuni și explorări petrolifere 
o extino’e in Africa și Asia, 
întreaga sa activitate era su
bordonată unui obiectiv ma
jor: dezvoltarea economiei

tării și lupta împotriva mo
nopolului american, favori
zând colaborarea dintre sta
tele producătoare și cele 
consumatoare. El sprijinea 
hifta de eliberare a Algeriei 
si fusese amenințau de O.S.A. 
Succesele obli nu te ii creează 
și multi dușmani in cercurile 
de afaceri interne și externe. 
Amenințările cu moartea 
erau freovente. dar nu-1 in
timidau (chiar înainte de ac
cident ii fuseseră transmise). 
Manifestația de simpatie a 
sicilienilor, pe care îi asi
gurase că îi va scăpa dc șo
maj și sărăcie, n-a fost pe 
placul mafiotilor.

Aceasta «r fi narațiunea 
lilmului ru final deschis: 
pentru justiție, moartea lui 
Enrico Maltei constituie Încă 
o enigmă. Personajul este 
interpretat într-o manieră 
strălucită de actorul Gian 
Maria Volonlă. „Cazul Mat
tei" (rulează la cinematogra
ful Republica din Petroșani) 
este un film—dezbatere pe 
teme de contemporaneitate.

■c

‘sa/...

Selea de cunoaștere — iată ce c.L-.-a/ă tineretul nostru.
In clișeul nostru eleva Lldia Pantelie, de Ia Liceul din Vulcan, consullind cu 

atenție o colecție de reviste la clubul muncitoresc din Vulcan.
Foto : Ion LICIU

(Urmare din pag. 1)

Ioan Silion, Mihai Tămașan. 
ajutorul de miner Ștefan I.a- 
zăr, vagonetarul Gheorghe 
Eazar. combaincrul Ștefan
Bitâ. Sini buni, foarte buni.

— Cum apreciați startul

tive mai închegate de muncă, 
slntem încă la început fiindcă 
din 15 ianuarie s-a deschis 
cel de-al doilea abataj fron
tal — 6 602 —, care a fost 
încredințat lot brigăzii lui 
Za'naria. In acest sens, ne-a

știu, tinere, dacă lu-

Ml PROMIIÂÎOR
bun pe care îl realizați în 
prezent ? Mă refer la rezul
tatele de acum in compara
ție cu lunile decembrie, ia
nuarie.

— Poate repet ceea ce a 
spus și tovarășul maistru, a- 
dică faptul că însăși startul 
luat de partea mecanică si 
electrică. Îmbunătățirea mun
cii acestora, ne dâ și nouă 
posibilitatea să ne facem zil
nic preliminarul, ba chiar sfi 
îl șj depășim de multe ori.
- Sigur iă, in ceea ce 

privește formarea unor solec-

mărturisit maistrul, a fost ne
voie sâ împărțim schimburi
le brigăzii în așa fel incit să 
avem oameni corespunzători 
la fiecare lex de muncă. Și 
desigur, avind un efectiv des
tul dc- restrîns, nu a fost deloc 
ușor.

Oricum, am adăuga noi, 
plusul de cărbune de 982 to
ne avut dc sectorul producție 
din cadrul E.M. Livezeni la 
27 februarie este promițător 
și justifică pe deplin eficien
ța măsurilor organizatorice 
și tehnice luate.

Nu
crezi In vreun colectiv da
că ai părinți, frați sau su
rori, da cit urmezi vreo școa
lă. Nu știu. Știu doar atit 
că ne-am înlîlnit în sala 
cinematografului „7 Noiem
brie", știi, acolo, in ultimul 
rînd. Cum spuneam nu știu 
cu ce te vei fi ocupînd pen
tru câ erai destul de bine 
îmbrăcat și altfel ești un 
băiat arătos. Dacă nu făceai 
gestul pe care l-ai făcut nu 
te țineam minte.

Ceea ce ai făcut nu este 
ceva scandalos. A fost doar 
un gest. Un gest însoțit de 
trei cuvinte. Un gest care 
ar trebui să dea de glndit 
multor părinți, ortaci de 
lucru sau colegi, deoarece 
cu toții putem contribui ’ ■ 
educarea semenilor noștri, 
dacă ei nu știu să se educe 
singuri. Dar să vedem 
s-a întîmplat. Cineva

cc 
de

C.C.P., mai ales in prima 
mfitatc a fiecărei luni, f 
necesare eforturi suplimentare 
pentru recuperarea resta-nlelor 
in zilele nclu> rdtoare. In mod 
cu lotul justificai s-a cerut 
conducerilor unilflliloT minie
re, cadrelor lobniico să organi
zeze astfel procesul de extrac
ție, ca 
să fie realizată 
lucru.
mă, în primul rind, imbunăti 
lirea aprovizionării formațiilor 
o'e lucru, oii minarea definitivă 
a strangulărilor survenite din 
cauza lipsei <lc materiale sau 
vagdnete goale, a-sigurarea tu
turor condițiilor lehnico-mnle- 
riale ca brigăzJJe să-și poală 
realiza sarcinile. Mai multi 
vorbitori s-au oprit asupra u- 
nui neajuns care de mull timp 
nemulțumește minerii •. lemnul 
verde. S-a cerut conducerii 
centralei să asigure aprovizi
onarea din timp a exploatări
lor, astfel ca lemnul să stea 
depozitat pentru uscare. Cerin
țe deosebite se ridică și în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
întreținerii și reperării utilaje
lor mihiere. domeniu in care 
se mențin încă multe neajun
suri ce Irînează realizarea sar
cinilor de către unele sectoa
re cum ar li IV de la E. M. 
Lupeni, III o'e la E. M. Uricani 
și III de la E. ,M. Anipoasa. 
•Exista răniîneri în urma;și hij' 
planul de pregătiri, capitol la 
care mingle din bazin .(excep
ție mina' Bărbătenii) au acumu
lat o rămînere în urmă de 
1 954 metri liniari. Minele Uri
cani, Dîlja, Aninoasa și Paro- 
șeni au determinat o rămînere 
în urmă de 280 metri liniari 
și la lucrările de deschideri. 
Cauza întârzierilor la aceste 
lucrări rezidă, mai ales, in ne- 
plasarea corespunzătoare a 
fronturilor, aceasta în pofida 
faptului că exploatările au e- 
fcctivele cofhjilote și unele 
chiar depășite. Dar Iaptul că 
pe centrală la pregătiri lipsesc

producția preliminată 
in zilele de 

Aceoslă cerința recla- 
in-

ziln.ic 50 dc posturi, în timp 
ce la lucrările dc regie și au
xiliare posturile programate 
simt depășite în medie pe zi 
cu sute de posturi, mi denotă 
altceva deci! lipsa de preocu
pare a conducerilor pentru co- 
rclarea judicioasă a tortei de 
muncă la diferite comparti
mente.

Dezbaterile au evidențiat 
preocuparea insuficientă pen
tru folosirea deplină a capa
cităților de producție, a forței 
dc muncă și a timpului de 
lucru, desele surpări și de
ranjamente dc ordin electro
mecanic etc. au condus la ne
real izarea productivității mun
cii la o seamă do unități mi
niere, respectiv, la Lonea. 
Paroșeni, Petrila. Bărbâteni și 
Uricani. O slabă activitate a 
desfășurat in perioada anali
zată și U.E.L. care, cu tot 
sprijinul primit, nu și-a rea
lizat sarcinile decît la 9 sor
timente din 17 planificate. La 
Viscoza sînt restanțe la sul-

In diferite

fură de carbon și sfoară.
In domeniul investițiilor.

deși au existat condiții pen-
tru activitate prodigioasă,
planul total de investiții nu
este realizat decît în propor
ție de 91,5 la sută. Din tota
lul restanțelor, dc 9,3 milioa
ne lei. din planul valoric de 
investiții, centralei îi revine 
o-instanță de. .5,6 milioane, 
lei. Rezultate nesatisfâeătoa- 
re au înregistrat la capitolul 
investițiilor și' F.F.A. Visco
za, I.I.L., I.G.L. și I.G.C.

Neajunsuri mari sînt în 
activitatea economico-finan- 
ciară a unităților economi
ce din municipiu. In prima 
lună a anului s-a depus o 
slabă activitate pentru redu
cerea cheltuielilor de produc
ție, a consumurilor specifice 
de materiale, creșterea ren
tabilității unităților .și a e- 
ficienței economice. Astfel, pe 
ianuarie, pe ansamblul mu
nicipiului prețul do cost pla-

nificat a fost depășit cu 5,44 
milioane lei, iar planul de 
beneficii nu a fost realizat cu 
4.35 milioane lei. Rezultate 
necorespunzătoarc a obținut 
în acest domeniu C.C.P și u- 
nitățilc aparținătoare. Chel
tuielile la . 1 000 lei produc
ție marfă au fost depășite cu 
13.43 Ici, datorită C.C.P care 
a Înregistrat o depășire de 
10,87 lei. Cu excepția Grupu
lui de construcții, toate ce
lelalte șantiere de construc
ții și-au depășit cheltuielile 
la 1000 lei producție cons
trucții montaj1. Deoarece da
tele preliminarii nu prezintă 
garanții în privința îndeplini
rii indicatorilor financiari 
nici pc luna februarie, se im
pune ca organizațiile de par
tid să determine organizați
ile de masă, conducerile co
lective, cadrele cu funcții de 
răspundere să acționeze mai 
ferm pentru ca în perioada 
următoare să se îndeplinească 
sarcinile de plan, să se ob
țină reducerea corespunză
toare a cheltuielilor dc pro
ducție. Cu deosebită hotărî- 
re se cere acționat pentru c- 

depășirilor nejus- 
de 

materii prime, 
cheltuie- 
amorlis- 
stocuri-

„Groapa
se va umple..."
In „Steagul roșu" nr. 7 213 

a fost publicat articolul „La 
casa cu zece fete11. în urma 
căruia I.G.C. Petroșani lă
murește problema rampei de 
gunoi din Iscroni. Se preci
zează că...... în această pe
rioadă din dispoziția Consi
liului popular Aninoasa, gu
noiul sc depozitează într-o 
groapă lingă podul Iscroni 
care va fi acoperită cu zgură 

această 
va fi 

nou la

și se va nivela in 
primăvară'*. Gunoiul 
apoi transportat din 
rampă.

„Bibeloul" e
televizor

„Bibeloul" — articol publi
cat în coloanele ziarului nos
tru nr. 7 207 a devenit tele-

lingă mine și-a pierdut cor
donul de la palton. I-am a- 
tras atenția și omul mi-a 
mulțumit. La rîndul mou, 
ținîndu-mi paltonul pe ge
nunchi, am scăpat ziarele 
din buzunar. Dumneata le- 
ai ridicat, le-ai prins, așu, 
cu două degete, de parcă ai 
fi ținut un șobolan mort dc 
coadă și, cu un ton care se 
asorta bine cu gestul, mi 
le-ai întins spunînd : „Nu 
obișnuiesc ziare". Păcat. Pă
cat câ nu citești, și nu numai 
ziare. Păcat că cei din jurul 
dumitale nu te antrenează 
in astfel de preocupări. Pă
cat de pârul acela blond, 
frumos ondulat, care cade 
in plete lungi pe gulerul 
hainei. In rest ai fi ca toți 
băieții de seama dumitale. 
Păcat că nu obișnuiești zia-
re.

Carol AN DR AȘ. 
pensionar

vizor (credem !) în urma re
zolvării unei sesizări a tov. 
Karoly Bersan din Vulcan 
către I.R.E. Deva și C.D.E.E. 
Petroșani. Conducerea .cen
trului de distribuție a ener
gici electrice Petroșani a in
format conducerea I.R.E. De
va cu privire la tensiunile 
slabe din Vulcan, care a răs
puns semnatarului sesizării 
prin adresa nr. 169 din 27 
XII 1972. Deoarece cetățeanul 
respectiv nu ne-a mai sesi
zat vreun necaz — credem câ 
la Vulcan televizoarele func
ționează normal.

FILME
MIERCURI. 11 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Sfîrșitul Liubavini- 
lor ; Republica : Cazul Mat
tei ; PETRILA : Bariera ;
LONEA — Minerul : Creie
rul ; VULCAN: Explozia
albă ; LUPENI — Cultural: 
Agentul nr. 1 ; Muncito
resc: Martin în al 9-lea 
URICANI : Fugi ca să 
prindă.

RADIO

cer; 
te

5,055,00 Buletin de știri ; 
Muzica populara ; 5,40 Muzi- 
< a de estradă ; 0,00—8,08 Ra- 
dio-programul dimineții ; 
8,08 Matineu muzical ; 8,30
La microfon, melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin de știri ; 
9,30 Odă limbii române ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Orchestra de muzică popu
lara „Ciocîrlia**; 10,30 Parti
dului, inima și versul; 11,00 
Buletin de știri) 11,05 Melo
dii dc Noru Demetriad ; 11,15 
Din țările socialiste; 11,30

liminarea 
tiflcatc la consumurile 
materiale și 
energie, combustibil, 
Iile gospodărești, a 
meniului, reducerea ---------
lor. supranormative și înde
plinirea indicatorului de cali
tate. La unitățile C.C.P. șe 
semnalează consumuri mafi 
de energie electrică și de aer 
comprimat, ceea ce a con
dus la depășirea prețului de 
cost al cărbunelui. A slăbit 
în ultimul timp acțiunea dc 
recuperare a armăturilor me
talice la numeroase exploa
tări, se plătesc amortismente 
pentru utilaje nefolositc, la 
altele există stocuri nejusti- 
ficatc de piese de schimb, u- 
nelte etc., nu se urmăresc nor
mele de consum la materiale, 
ceea ce face ca să sc înre
gistreze consumuri exagera
te dc materiale, mai ales la 
lemnul de mină si cherestea. 
Calitatea slabă a cărbune
lui extras influențează, de a- 

prețul de 
ianuarie 

pe C.C.P. 
mai ma-

semenea, negativ, 
cost și anume : în 
a.c. prețul de cost 
este cu 25 lei/tonă 
re deci! în primul trimestru 
al a nu Iu! trecut. Depășiri ne
justificate a cheltuielilor dc 
producție, a consumurilor 
specifice s-au înregistrat și 
la celelalte unități economi
ce. precum și pc șantierele 
de construcții, ceea ce recla
mă elaborarea dc măsuri o- 
perative, desfășurarea unei 
acțiuni ferme și consecvente 
în toate colectivele pentru 
recuperarea rămînerilor in 
urmă la indicatorii sintetici, 
pentru realizarea indicatori
lor economico-financiari la 
nivelul maximal.

In cursul analizei din bi
roul Comitetului municipal

dc partid s-au relevat pro
gresele înregistrate pc linia În
tăririi disciplinei socialiste a 
muncii, subliniindu-se totoda
tă cerințele multiple ce re
vin unităților economice pen
tru integrarea în exigențele 
colectivelor de muncă a noi
lor angajați, eliminarea fluc
tuației, calificareji salariați- 
lor, creșterea numărului de 
muncitori direct productivi, a- 
sigurarej condițiilor optime de 
muncă și de viață tuturor an- 
gajaților. Sc cere o munca 
mai perseverentă pe linia în
tăririi răspunderii față de 
respectarea normelor de pro
tecție a muncii, îmbunătăți
rea normării muncii și ex
tinderea muncii in acord glo
bal și pe bază de normă plan.

Iată doar principalele o- 
biectiVe spre atingere-a că
rora organizațiile de partid 
trebuie să mobilizeze toate 
colectivele, toate forțele. fn 
fiecare unitate economică 
s-au întocmit programe, pla
nuri dc măsuri pentru recu
perarea restanțelor primelor 
două luni, pentru realizarea 
la nivelul maximal a sarci
nilor pe 1973. Importantă este 
desfășurarea unei activități 
organizatorice concrete, exi
gente și consecvente pentru 
realizarea măsurilor stabili
te, determinarea tuturor ca
drelor cu munci de răspun
dere să-și facă datoria deplin, 
cu eficiență și pentru com
baterea actelor de îngăduin
ță. neglijență și neîndeplini- 
rea sarcinilor.

Toate cadrele de conduce
re. organizațiile de partid, de 
masd, conducerile uniitali- 
lor economice, a arătat 
in concluziile asupra dez
baterilor tovarășul Ștefan 
Almășan, secretar al Comite
tului județean de partid, tre
buie să înțeleagă că a con
duce activitatea economică 
înseamnă nu inventarierea 
..problemelor-, a deficiențe
lor și solicitarea ajutorului 
..de sus" ci o activitate stă
ruitoare. exigentă și plină de 
inițiativă pentru soluționarea 
lor operativă și eficientă. Or, 
aceasta presupune 
toate cadrele «â-și 
ria !

Toată atenția se 
centrată asupra urmăririi și 
asigurării îndeplinirii măsu
rilor tehnico-organizatorico 
și politice stabilite în scopul 
eliminării neajunsurilor și 
valorificarea tuturor rezerve
lor interne pentru realizarea 
ritmica și integrală a sarci
nilor de producție și investi
ții. pentru sporirea rentabili
tății și a eficienței în fieca
re unitate, pentru 
activității economice 
cipiului la nivelul 
exigențe stabilite do recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. in 
vederea realizării obiective
lor anului 1973 la nivelul lor 
maximal !

4 CONSTANTIN STANCH 
lupeni. Pentru pensiile stebi- 
lite în perioada 23X1968 — 
.31 XII 1972 s-o prevăzut o ma
jorare de 10 la sută. Cum în^r» 
pensiile cuprinse Intre 551 și 
650 lei nu pol fi mai robi de 
751 lei, vi s-au acordat 6’i lei 
așa că inclusiv tu pensia -upli- 
mentară totalizați 795 lei. de 
unde rezultă că majorarea vl 
s-a aplicat în 
prevăzute in 
315/1972.

spiritul 
Decretul

GROSU,

celor 
nr.

< VASILE
HELM KONERTH. ROZALIA 
FI.OREANA. Petrila. Amenzile 
contravenționale. imputabile, 
nu sînt grațiate.

< FRANCISC GALF1. lu
peni. Munca prestată oe sala
riat» In zilele de repaus săp- 
tăminal (duminica) se compen
sează prin acordarea unui timp 
liber rorespunzător orelor lu
crate, în cursul următoarelor 
două săptămîni. Cind compen
sarea în acest fel nu este po
sibilă, iar salariatul respectiv 
consimte, i se plătește timpul 
lucrat cu un spor egal cu sa
lariul tarifar.

BOTA. Lupeni. 
ambii soți sini 

din ei benefici

+ ANTON 
In cazul cînd 
salariali unul 
ază de reducerea cu 30 la su
tă a impozitului aferent veni
turilor realizate la locul per
manent oe muncă dacă au în 
întreținere mai mult de 3 per
soane și salariul tarifar brut 
al beneficiarului nu depășește 
2 500 le* lunar.

< MARIN COPAC. Vulcan. 
In urma faptului că unii loca
tari întîrzie cu achitarea la zi 
a cotelor ce le revin d-'in chel
tuielile comune de întreținere 
a locuințelor, comitetul asoci
ației de locatari a hotărît, în 
ședința sa din 15 XII 1972, să 
nu mai încaseze partial debi
tele în sarcina locatarilor, ci ' 
numai suma totală cît repre
zintă obligațiile acelora fată 
de asociație.

câ toți, 
facă dato-

cere con-

ridicarea 
a muni- 
înaltelor

„Meșterul Manole"
Mîinc, la ora 18, în sala 

bibliotecii Casei de cul
tură din Petroșani va a- 
vea loc o nouă ședință de 
lucru a cenaclului literar 
„Meșterul Manole". La a- 
ceastă intîlnire se vor co
munica și discuta măsuri 
organizatorice și de. lucru 
în vederea Festivalului de 
muzică ușoară „Cîntecul 
adîncului". ediția a II-a, 
îmbogățit în acest an și cu 
un concurs do poezie cu te
matică minerească. La șe
dința cenaclului sînt invi
tați toți cei care au preo
cupări literare din întreaga 
Vale a Jiului.

iT sSb
„Mafia neichii, Marie" 
piese corale ;12,00 Discul zi
lei } 12,30 Intîlnire cu melo
dia populata și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prinz ; 14,00
Compozitorul săptămînii ; 
14,-10 Prelucrări de folclor ; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Tribuna radio ; 15,15 Muzică 
de estradă ; 15,40 Cînlare pa
triei ; 16,00 Radiojurnal ;
16,15 Ciută Arlemiza Bejan 
și Constantin Gherghina ; 
16.35 Recital Doina Badea ; 
17,00 
17,20 Muzica ușoară ;
Orele sorii ; 20,00 Zece me
lodii preferate; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic;
21.30 ‘ u
22,00 __  ,
Concert de seară ; 24,00 Bu
letin de știri ; 0,03—5,00 Es
trada nocturnă.

Antena tinerelului ;
18,00

Bijuterii muzicale;
Radiojurnal ; 22,30

9,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 44-a ;

9,30 De la alin la omega , 
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;

10,15
10,20

10,45

11,45

12.00

Avanpremieră ;
Prim-plan Mireni Un- 
gurcanu (reluare

Film serial. Pp urmele 
lui Caplja ;
La ordinea zilei. Azi, 
județul Botoșani :
Revista literar-artisti- 
că T.V. (reluare); 
Telejurnal ,13,00

17,30 Curs de limba germa
nă. Lecția a 44 a (re
luare) ;

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea PronoexpreS) 
18.15 întrebări și răsounsuri
18,40 „In dezbatere publică: 

Proiectul de lege pri
vind înființarea și 
funcționarea Consi
liului Suprem al Dez
voltării Economice și 
Sociale a României 

și Proiectul o'e lege pri- 
in ființarea și 

Consiliu- 
problemele 
economi to-

vi nd 
functionarea 
Iul pentru 
orqanlzării 
socialo".

19,00 Timp și anotimp in 
griculturS;

19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal.

Cincinalul Înainte 
termen Cauză s 
Iregului popor ;

rt-

de 
in-

20,05
20,25

22,15

’,45

Cintecul saptâmîmi . 
„Un țărm de liniște" 
de Vaslle Vasilache: 
Teleobiectiv;
Telecinemateca. Cic
lul Ingrid Bergman 
„Fascinație":
— 24 de ore. Româ
nia în lume ;
Stadion — Emisiiu- 

ne de reportaje, 
chele, opinii din 
mea sportului.

VREMEA
Valorile temperaturii 

iegistrate în cursul zilei 
ieri ;

an
in-

în
de

Maximele : Petroșani 
grade : Paring — 6 grade.

+ 2

Mlnimele: Petroșani — 
grade: Paring —8 grade.

Stratul de zăpada la Pa
ring : 80 cm.

PENTRU URMĂTOARELE
24 DE ORE : Ninsoare sla
bă. Vint moderat din sud.
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ultimele știri Ultimele știri Presa egipteană despre

7

/

O

sesiunea Comisiei guvernamentale
de cooperare româno-egipteană

Cuba

„Săptămîna 
culturii 

românești"

După alegerile legislative din Franța

Declarația Biroului Politic 
Francezal P. C.

— Corespondentul 
Paul Diaconescu, 
Biroul Politic al 
Comunist Francez

PARIS 13 
Agerpres, 
transmite : 
Partidului
a dat publicității o declarație 
în legătură cu alegerile legis
lative desfășurate la 4 și 11 
martie 1973. Documentul relevă 
că. în ambele tururi de scru
tin. stinqa unită a obținut un 
sprijin electoral mai mare d'e- 
cît - - -
13, 
de 
de 
clarația Biroului Politi 
dat sprijinul unui program co
mun al stînqii, cu un conținut 
economic și social înaintat, 
constituie elementul politic e- 
sențial al acestor alegeri legis
lative. Aceasta reprezintă o

progra-

care a 
progra- 
electo- 

de

majoritatea guvernamenta- 
proqresînd cu 2 milioane 
voturi. Faptul că milioane 
francezi — subliniază de-

— și-au

etapă de mare însemnătate în 
lupta pentru victoria 
mului comun.

In intervalul scurt 
trecut între adoptarea 
mului comun și bătălia
rală, uniunea partidelor 
stinqa a făcut primii săi pași 
— arată declarația Biroului Po
litic al P.C.F. Pe temelia solidă 
pe care o reprezintă cele 11 
milioane de fr-ancezi care au 
votat pentru stinqa, se des
chide posibilitatea de a întări 
si lărgi fără încetare această 
uniune. Este posibil — subli
niază declarația Biroului Poli
tic al P.C.F. — să ne îndrep
tăm spre vasta reuniune a tu
turor enerqiilor populare, de
mocratice și naționale, care 
va impune schimbările de care 
Franța are nevoie.

HAVANA 13 — Cores
pondentul Agerpres, Mihai 
Fabian, transmite : Santia
go de Cuba, capitala celei 
mai mari provincii cubane
ze, a găzduit 
culturii românești", 
festârile, desfășurate 
auspiciile Consiliului 
țional al Culturii ai Repu
blicii Cuba și ale ambasa
dei Republicii Socialiste 
România la Havana, au 
prilejuit publicului cuba
nez cunoașterea unor as
pecte ale culturii și artei 
românești. Au fost prezen
tate filme românești, s-au 
organizat audiții de muzică 
românească, o expoziție de 
fotografii înfățișind reali
zările obținute de poporul 
nostru pe drumul constru
irii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pre
cum și o expoziție de gra
fică românească contempo
rană. Atașatul cultural al 
Ambasadei române a ținut, 
cu acest prilej, o conferin
ță despre cultura și arta 
poporului nostru.

Presa, radioul și televi
ziunea din provincia Orien- 
te au reflectat pe larg e- 
venimentul, subliniind im
portanța unor asemenea 
manifestări, care contribuie 
la o mai bună cunoaștere 
și apropiere între popoare
le Cubei și României.

..Săptâmina 
Mani- 

sub 
i Na-

I

întrevedere Nguyen Thi Binh 
Andre Bettencourt

PARIS 13 (Agerpres). — 
Nguyen Thi Binh. ministrul 
afacerilor externe al 
nului 
zoriu î 
namului

Guver- 
Provi- 
Viet- 

a 
vut. la Paris, o întrevedere cu 
Andre Bettencourt, ministru 
delegat pe lingă ministrul de 
externe al Franței, informea-

Revoluționar 
al Republicii 
i de Sud. a-

ză- agenția France Presse; 
Referindu-se — într-o 

clarație făcută reprezentanți
lor presei după această între
vedere — la actuala situație 
din Vietnamul de Sud, Ngu
yen Thi Binh a declarat că 
G.R.P. a) R.V.S. dorește să se 

' ’ ’ o

de-

ajungă cît mai grabnic la 
reglementare politică.

Campania plantării 
orezului de primăvară

în R.D Vietnam

Aprobarea 
noii Constituții 

a Siriei
DAMASC 13 (Agerpres). — 

Ministrul de interne al Siriei, 
Aii Zaza, a anunțat, la pos
tul de radio Damasc, că re
ferendumul asupra Constitu
ției permanente a țării, care 
a avut loc la 12 martie, s-a 
încheiat prin aprobarea lar
gă a prevederilor acesteia. El 
a menționat 
2 085 261 de 
s-au
2 035 215. adică un procent de 
97,6 la sută, s-au pronunțat 
în favoarea noii Constituții. 
Împotrivă au votat 46 825 de 
participanți la scrutin, adică 
un procent de 2.25 la sută, 
isr un număr de 3 221 de bu
letine au fost anulate. Parti
ciparea electorală a fost de 
88.9 la sută, dintr-un total de 
2 345 625 de cetățeni înscriși 
pe listele de vot.

că, din 
cetățeni 

prezentat la

Adoptarea de către Comisia O.N.U. 
a Programului Deceniului de luptă 

contra rasismului și a discriminării 
rasiale

CAIRO 
Agerpres, 
mite } Presa egipteană conti
nuă să acorde o atenție deose
bită lucrărilor celei de-a op
ta sesiuni a Comisiei guver
namentale mixte de coopera
re economică și tehnico-știin- 
țifică româno-egipteană, care 
(și desfășoară lucrările la 
Cairo. Intr-un articol consa
crat acestui eveniment, ziarul 
„Journal d'Egypte" se refera 
pc larg In succesele obținute 
de economia țării noastre, la 
extinderea continuă a schim
burilor comerciale ale Roma-

13 — Corespondentul 
Nlrolae LUpu, trans-

se

nici.rclevînd colaborarea cn 
statele africane. îndeosebi, cn 
Egiptul. „In ultimii 20 de ani, 
scrie ziarul, România și-a 
sporit considerabil potenția
lii economic și și-a lărgii 
continuu numărul parteneri
lor comerciali, acordînd o a- 
lenție deosebită relațiilor ca 
acele state care s-au angajai 
pe drumul dezvoltării lor in
dependente. Importanța pe 
care stalul român și președin
tele Nicolac Ccaușescu, perso
nal, o acordă acestor relații 
este dovedită de vizita pe ca
re șeful statului român 
ticprins-o, în cursul 
1972, în opt țări din Africa.

a în* 
anului

Consultările multilaterale 
de la Helsinki

HANOI 13 (Agerpres). — 
Direcția Centrală de Statisti
că a R.D. Vietnam a anunțat 
că plantarea orezului de pri
măvară a fost încheiată pină 
la 5 martie, pe 95,4 la sută 
din suprafețele afectate aces
tui scop. Suprafața totală cul
tivată la data menționată era 
cu 68 000 hectare mai mare 
dccit în perioada corespunză
toare a celui mai favorabil 
dintre anii trecuți.

Primăvara destul de timpu
rie și de călduroasă a făcut 
ca ’ărahimea cooperatistă din 
R.D. Vietnam să-și intensifi
ce in ultimele săptămini, efor-

turile pentru a încheia cam
pania plantării orezului de 
primăvară. Intr-un ritm deo
sebit de susținut se desfășoa
ră lucrările în provinciile su
dice ale țării, unde, după re
stabilirea păcii, lucrătorii o- 
goarelor au amenajat pentru 
cultura orezului 40 000 hecta
re de terenuri devastate 
bombardamentele
Complet încheiată
plantarea orezului in provin
ciile din Delta Fluviului Ro
șu, principalul grinar al ță
rii.

de 
aeriene, 

a fost

WASHINGTON 13 (Ager
pres). — Expcrții financi
ari ai Congresului S.U.A. 
au aprobat, in general, mă
sura celor șase țări ale Pie
ței comune de a-și flota in 
comun devizele. Wilbur 
Mills, președintele Comisi
ei pentru căi și mijloace a 
Camerei Reprezentanților, 
a apreciat că „astfel, se va 
putea afla adevărata vaioa- 
re a dolarului în raport cu 
celelalte monede pe piețele 
libere". La rindul său, Hen
ry Reuss, președintele Sub
comitetului mixt economic, 
a declarat că „renunțarea 
la rate de schimb inflexi
bile constituie cea mai bu
nă modalitate de combate

re a speculațiilor".

vremii io |?fă ji

GENEVA 13 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: Comisia Or
ganizației Națiunilor Unite 
pentru drepturile omului, care 
iși desfășoară lucrările la Pa
latul Națiunilor din Geneva, a 
adoptat, in unanimitate, Pro- 
qraniul Deceniului de luptă 
contra rasismului și a discri
minării rasiale, pe baza proiec
tului elaborat de 11 state, in
tre care și România.

Țelul final al Deceniului — 
se stipulează in Document — 
constă in promovarea drepturi
lor Și libertăților fundamentale 
ale omului, eliminarea rasis
mului și a discriminării rasia
le, abolirea regimurilor rasis
te. In acest scop, Programul 
preconizează adoptarea măsuri
lor necesare pentru aplicarea 
deplină a hotărîrilor O.N.U. 
privind eliminarea discrimină
rii rasiale și sprijinirea tutu
ror popoarelor aflate sub opri
mare rasială, educarea tinere
tului in spiritul drepturilor 
omului, desfășurarea unei am
ple și viguroase campanii de 
informare a opiniei publice 
internaționale în ce privește 
lupta împotriva rasismului și a 
discriminării rasiale. Programul 
s-a pronunțat pentru adoptarea 
și înfăptuirea de măsuri, la 
scară națională, in domeniile

economic, social, cultural 
politic, menite să asigure 
plina egalitate a tuturor 
poarelor și persoanelor, fără 
nici o deosebire și cere, în 
acest sens, ca regimurilor care 
practică discriminarea rasială 
să le fie refuzat orice sprijin 
ce ar putea contribui la per
petuarea politicii sau a practi- 
cilor rasiste.

Referitor la organizarea, pină 
in anul 1978, a unei conferin
țe internaționale pentru com
baterea rasismului și a discri
minării rasiale — stabilită de 
către Adunarea Generală a 
O.N.U. ca principală acțiune 
în cadrul Deceniului, Pro
gramul subliniază că lucrările 
acesteia trebuie să se concen
treze asupra căilor și mijloace
lor in vederea aplicării hotă- 
ririlor adoptate de Națiunile 
Unite privind eradicarea dis
criminării rasiale, a aparthei
dului și colonialismului. Pro
gramul prevede, de asemenea, 
adoptarea de măsuri concrete 
in sprijinul eforturilor tuturor 
popoarelor oprimate, inclusiv 
stabilirea de fonduri regiona
le pentru ajutorarea luptei a- 
cestor popoare, sprijinirea 
mișcărilor de eliberare și a gu
vernelor care luptă împotriva 
discriminării rasiale, organiza
rea de seminarii internaționale

Convorbiri sovieto-americane
GENEVA 13 (Agerpres). — 

La Geneva — a avut loc, marți, 
prima ședință de lucru a cetei 
de-a doua serii a convorbiri
lor sovieto-americane asupra 
l.mitării armamentelor stra
tegice ofensive — SALT. Șe-

Și 
a'e- 
po-

și regionale consacrate aspec
telor specifice ale luptei îm
potriva rasismului și discrimi
nării rasiale.

Adunarea Generală a O.N.U. 
urmează să stabilească un fond 
internațional pentru ajutorarea 
popoarelor angajate in Iurta 
împotriva discriminării rasiale 
și apartheidului. Coordonarea 
programelor și evaluarea «acti
vităților din cadrul Deceniului 
de luptă contra rasismului și a 
discriminării rasiale va reveni 
unui comitet special, desemnat 
de președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U.

HELSINKI 13 
special Agerpres, 
ceanu, transmite : 
dința plenară a 
lor multilaterale 
sinki, consacrate 
conferinței in problema secu
rității și cooperării în Euro
pa, a avut loc marți în ca
pitala finlandeză. In interven
țiile participanților a fost re
marcat caracterul util și 
constructiv al activității des
fășurate de grupul de lucru 
constituit din re zentanții 
celor 34 de state care iau

— Trimisul 
Radu Gre- 
O nouă șc- 
consultâri- 

de la Hel- 
pregâtirii

parte la consultări și însărci
nat cu examinarea proble
melor figurind la nrimul ca
pitol al agendei conferinței 
europene. Au fost prezentate, 
de asemenea, unele propu
neri cu caracter organizato
ric, privind pregătirea șl des
fășurarea forumului gcneral- 
european.

Participanții au convenit 
asupra convocării unei noi 
reuniuni plenare vineri, 16 
martie, consultările multila
terale continuînd. între timp, 
în cadrul oferit de grupul de 
lucru.
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dința s-a desfășurat la sediul 
misiunii Statelor Unite de la 
Geneva. Următoarea reuniu
ne a fost fixată pentru vineri, 
la ora 10.00 G.M.T., la sediul 
misiunii Uniunii Sovietice de 
la Geneva.

încheierea reuniunii miniștrilor 
agriculturii din 

ale C.
țările membre 
E. E.

a»

BRUXELLES 13 (Agerpres). 
— La Bruxelles s-a încheiat 
reuniunea miniștrilor agricultu
rii din țările membre ale Pie
ței comune lărgite, consacrată 
îndeosebi examinării sistemu
lui britanic de acordare a u- 
nor subvenții compensatoare 
fermierilor, pentru unele cate
gorii de culturi. La cererea 
Franței, care apreciază că sis
temul britanic este in contra
dicție cu reglementările Pieței 
comune agricole, cei nouă mi
niștri au conven.il ca termenul 
sistării sistemului subvențiilor

să fie fixat pentru luna iunie 
a anului viitor.

Cu același prilej, miniștrii 
agriculturii din țările C.E.E. 
au examinat implicațiile adop
tării cursului flotant concertat 
al monedelor celor șase țări 
membre ale comunității asupra 
sistemului prețurilor produse
lor agricole. Ei au constatat 
— relevă agenția Associated 
Press — că această măsură în
greunează serios 
colă comunitară, 
sistem de prețuri

politica agri- 
bazată pe un 
unice.

Criza monetară occidentală
TOKIO 13 (Agerpres). — 

Japonia va sprijini măsura a- 
doptată de cele șase țări oc
cidentale privind introducerea 
cursului flotant al monede
lor respective a declarat, 
marți, — Tadashi Sasaki, gu
vernatorul Băncii Centrale ja
poneze. El a precizat, totoda
tă, că, odată cu redeschiderea 
la 19 martie, a piețelor de de
vize, Banca Centrală a Japo
niei va interveni pentru a

ttir îtâim

La Kawasaki a fost construit cel mai mare mecanism electro-hidraulic de trans
misia cirmei. din lume, destinat petrolierului „GLOBTIK TOKYO" de 177 000 tdw. 
In foto: Cel mai mare mecanism electro hidraulic de transmisia cirmei din lume 
(11.4 m lungime, 5,7 m lățime și 2,2 m înălțime).

După cum informează Insti
tutul meteorologic. în cursul 
dimineții de marți au căzut 
precipitații, mai ales sub ior- 
mă de ninsoare, pe alocuri 
in Banat și in nordul Olteni
ei. Vintul a prezentat inten
sificări in sudul Banatu
lui pe alocuri in Cim- 
pia Dunării. in Dobro- 
gea și in jumătatea de sud 
a Moldovei. In restul țării, 
cerul a iost schimbător, iar 
vintul a suflat moderat. So
lul este acoperit cu un strat 
de zăpadă care măsura, la 
ora 8.00, intre 2—10 cm in 
sudul și estul Olteniei. In
tre 3—26 cm in Dobrogea. 
sudul și estul Transilvaniei, 
intre 2—60 cm în Muntenia 
șl intre 11—67 cm in Moldo
va. In zona de munte, zăpa
da are o grosime de 40—155 
cm.

In următoarele 24 de ore. 
vor continua să cadă precipi
tații mai ales sub formă de 
ninsoare, iar vintul va pre
zenta intensificări, viscolind 
pe alocuri zăpada, la inceput 
in Banal și Oltenia, apoi și 
in Muntenia. Dobrogea șl 
sudul Moldovei. In celelalte 
regiuni, cerul va fi schimbă
tor. vintul va sufla moderai 
și va ninge numai în zona de 
munte. Temperaturile mini
me de la noapte vor fi cu
prinse între minus 14 și mi
nus 7 grade, in jumătatea de

nord, mai coborîte în depre
siunile intermontane, și in
tre minus 6 grade și zero 
grade in rest. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse mii- 
ne intre minus 3 grade și 
plus 3 grade in sudul șl es
tul țării și vor urca pină la 
5—7 grade în Banat și Cri- 
șana.

La București, in cursul zi
lei. vremea se menține în
chisă. temporar va ninge, iar 
vintul va prezenta din nou 
intensificări, viscolind zăpa
da. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre minus
4 și minus 2 grade, iar miine 
temperaturile maxime vor os
cila intre plus 2 și plus 4 
grade. Stratul de zăpadă era 
la ora 8.00 de 60 cm.

Departamentul Căilor Fe
rate informează că, in cursul 
zilei de 13 martie, au reîn
ceput să circule toate trenu
rile rapide, accelerate și de 
persoane, suspendate tempo
rar in timpul viscolului și 
ninsorii abundente de luni. 
Au fost repuse in circulație 
trenurile 153/154 și 1 099/ 
1 098 pe distanța București 
— Pietroșița ; 8 003/8 002 in
tre București — Constanța ; 
7 003/7 002 București — Ga
lați; 2 011/2 010 București — 
Sibiu; 5 301/5 308 șl 5 343/
5 342 București — Plo
iești » 5 005/5 006 București

— Mărășeștl ; 1 303/1 306.
1 019. 1 342/1 343. 1 018 Bucu
rești — Roșiori ; 1 427/
1 428 București — Găești ; 
7 011/7 014 București — Ur- 
ziceni : 1091/1 092 București
— Pitești ; 321/322 București
— Brașov; 3 001/3 002 Bucu
rești — Brașov; 6 001/6 002 
București — Iași i 837/836 
București — Constanța ; 141/ 
142 București — Tîrgoviște.

Din cauza persistenței stă
rii nefavorabile a vremii. 
Direcția generală a drumuri
lor comunică suspendarea 
temporară a circulației tutu
ror categoriilor de autovehi
cule pe următoarele șosele 
naționale : Urziceni — Slo
bozia — Vadu Oii ; Padina
— Slobozia — Lehliu — Că
lărași i Ostrov — Băneasa ; 
Giurgiu — Ghimpați — Gă
ești ; Giurgiu — Zimnlcea ; 
Bărăganu — Slobozia ; Bă- 
răganu — Țăndărei ; Rîmni- 
cu Sărat — Brăila ; Tulcea — 
Constanța ; Hlrșova — Cata- 
loi ; Galați — Oancea ; Olte
nița — Daia.

Pentru repunerea în circu
lație a acestor sectoare, in 
prezent lucrează la des
zăpezire 120 de au- 
tofreze și autogredere, 50 de 
buldozere, 110 tractoare cu 
lamă șl gredere semipurtate 
și 50 autopluguri.

In cursul zilei de marți, in 
Capitală au continuat cu e- 
forluri sporite, acțiunile de 
înlăturare a efectelor inză- 
pezirii. Pentru normalizarea 
circulației pe principalele ar
tere, aproape 500 de utilaje
— tractoare echipate cu plu
guri și perii, buldozere, auto
gredere, foreze. autobascu
lante — au participat la lu
crările desfășurate in tot 
cursul nopții, cit șl in cursul 
zilei, pentru deblocarea tra
seelor. La acțiunile de des
zăpezire au participat, de
asemenea, aproape 50 000 de 
cetățeni, salariați ai unor
instituții centrale. studenți.
elevi și militari. Eforturile
depuse în acest sens au fă
cut ca situația — încă ne
corespunzătoare. manifestată 
in cursul dimineții zilei de 
marți. îndeosebi in desfășu
rarea transportului in comun
— să se amelioreze către 
ora 14.00. Pe traseele I.T.B. 
s-au aflat la dispoziția popu
lației. in stare de funcțiune, 
567 garnituri de tramvai. 280 
troleibuze și 1 047 autobuze. 
Spre sfirșltul zilei, zonele 
centrale și principalele artere 
de legătură cu marile cartie
re — Drumul Taberei, Bal
ta Albă, Giurgiului, Olteniței, 
Colentina șl Militari — erau 
in cea mai mare parte des
zăpezite.

susține cursul yenului în ra
port cu dolarul și cu celelal
te monede occidentale.

Pe de altă parte. Sasaki a 
anunțat că va participa. îm
preună cu ministrul de finan
țe japonez, 
reuniunea financiară 
prezentanților celor 14 
occidentale dezvoltate, 
va avea loc vineri, in capita
la Franței.

Reamintim că Aichi nu a 
participat la precedenta reu
niune de la Paris, fiind reți
nut la Tokio datorită dezba
terilor din Dietă privind pro
iectul de buget pe anul fiscal 
viitor. Marți, cele două came
re ale forului legislativ nipon 
au aprobat ca dezbaterile să 
continue în absența ministru
lui de finanțe, permițindu-i 
acestuia să conducă delegația 
japoneză la convorbirile de la 
Paris, consacrate soluționării 
actualei crize monetare occi
dentale.

Kiichi Aichi, la 
a re- 

țări 
care
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© Specialiștii sovietici care 
efectuează cercetări în zona 
Antarcticii au stabilit că nu
meroase accidente datorate 
navigației în apropierea ice- 
bergurilor se datorează fap
tului că, topindu-se, munții 
de gheață explodează. S-a 
constatat că gheața icebergu- 
rilor este plină de bule de 
aer care devin ..explozibile" 
la comprimare sau la topirea 
gheții.

(Ș) In conformitate cu Cons
tituția țării. Muiibur Rah
man, liderul partidului de 
guvernămînt (Liga Awami) 
din Republica Bangladesh, a 
prezentat șefului statului, 
Abu Sayeed Clioudhur.v, de
misia cabinetului său, pentru 
a permite formarea unui nou 
guvern, în urma alegerilor 
parlamentare de la 7 martie.

® Marile companii aeriene 
internaționale au anunțat, 
luni. încheierea unui acord 
privind adaptarea prețului bi
letelor de călătorie, în urma 
devalorizării dolarului ameri
can și realinierilor monetare 
recente.

Un purtător de cuvînt 
al Foreign Office-ului a a- 
nunțat, la Londra, că amba
sadorul britanic la Reykjavik 
a fost însărcinat să remită

guvernului islandez protestul 
Angliei în legătură cu tăie
rea cablurilor a două pesca
doare britanice de către na
vele de coastă islandeze, la 
sfârșitul săptămînii trecute.

@ Generalul Tran Van 
Tra. șeful delegației militare 
a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud în Comisia 
militară mixtă cvadriparti- 
tă, a exprimat părților ame
ricană și saigone’ză un pro
test împotriva unor operați
uni militare întreprinse de 
forțele administrației saigo- 
neze în zonele Duc Pho și 
Tam Ky, stabilite în mod o- 
ficial drept zone pentru pre
darea prizonierilor de răz
boi.

4R Președintele Argentinei, 
Alejandro Lanusse, a anun
țat luni seara, intr-un me
saj radiotelevizat adresat na
țiunii. că numărul de voturi 
obținute pină în prezent de 
Frontul Justitialist de Elibe
rare (5 982 1001 nit asigură în
că majoritatea nb«ol”tă aces
tui partid, dar că este atît 
de aproape de ea incit nu 
ar fi temerar să se conside
re că Frontul Justițialist a 
triumfat în alegerile prezi
dențiale.

Evitarea unei 
catastrofe aviatice
BRUXELLES 13 (Agerpres).

— Un aparat de tip „Caravel- 
le“, aparținînd companiei aeri
ene belgiene „Sabena", a reu
șit să evite o catastrofă în 
timp ce efectua cursa regulată 
Barcelona — Bruxelles. Dea
supra teritoriului Marii Brita
nii, în imediata apropiere a 
aparatului „Carayelle" a tre
cut un alt avion, menționează 
un comunicat oficial al com
paniei „Sabena", care preci
zează că trei pasageri și o 
stewardesă au fost ușor răniți. 
Conducerea companiei aeriene 
belgiene a cerut autorităților 
britanice să deschidă o anche
tă asupra acestui incident.

Deși se aflau 
sub o strictă 

supraveghere...
& Poliția italiană a anun

țat luni că, din muzeul arheo
logic al orașului Taranto (si
tuat în sudul țării), au fost 
sustrase monede de argint din 
secolul IV e.n. și un vas de 
bronz cu o vechime de 1500 
de ani, deși acestea se aflau 
sub o strictă supraveghere.
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NEW YORK 13 (Agerprps). 

— La Hartford (Connecticut) a 
luat sfîrșit meciul internațio
nal amical de tenis dintre e- 
chipele S.U.A. și Australiei. 
Tenismenii australieni au re
purtat victoria cu scorul de
5— 2. In excelentă formă, aus
tralianul Ken Rosewall l-a în
vins ou 6—7, 6—0, 6—4 pe cu
noscutul campion american 
Stan Smith. In ultima probă a 
meciului, perechea John New
combe. Roy Emerson (Austra
lia) a întrecut cu 7—6, 3—6,
6— 3, pe Arthur Ashe, Marly 
R’fessen (S.U.A.).

SYDNEY 13 (Agerpres). — 
In turneul preliminar de fot
bal de la Sydney contind pen
tru campionatul mondial echi
pa Australiei a învins cu 3—1 
echipa Irak. Selecționatele 
Noii Zeelande și Indoneziei au 
terminat la egalitate : 1—1.

HAGA 13 (Aqerp>res). — In 
localitatea olandeza Apeldoorn 
s-a încheiat turneul final al 
„Cupei campionilor europeni" 
la volei feminin. Trofeul a fost 
ciștiqat de echipa maghiară 
M. I. M. Budapesta care în 
ultimul joc a învins cu scorul 
de 3 -1 (15—1, 15—17, 15—8, 
13-6) pe Start Lodz. Dinamo 
Moscova, care a ocupat locul 
a'oi a învins cu 3—1 pe Dyna
mo Berlin. De remarcat că e- 
chipa M. 1. M. Budapesta a 
terminat neînvinsă competiția.

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
După 7 runde, in turneul in
ternațional feminin de șah de 
la Belgrad conduce Alexandra 
Nicolau (România) cu 6 punc
te, urmată de Veroczi (Unga
ria) — 3,5 puncte și două par
tide întrerupte, Kalia Jovano- 
vici (Iugoslavia) 3.5 puncte r 
Kozlovska (U.R.S.S.) 3 puncte 
(2). In runda a 7-a. Alexandra 
Nicolau (cu piesele negre) a

remizat cu maeștra iugoslavă 
Milivojevici. Egalitatea a fost 
consemnată și în partida Pihai- 
lici — Veroc/i. Rostul partide
lor s-au întrerupt.

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Tenismenii români Ion Ti
riac și Ilie Năslase au debutai 
cu victorii in concursul in
ternațional pe teren acoperit, 
de la Charleston (Virginia). 
Ion Tiriac l-a eliminat cu 7—6, 
2—6, 6—0 pe americanul Paul 
Gerken, iar Ilîe Năstase a dis
pus cu 6—3, 6—4 de australia
nul John Cooper. Americanul 
Stewart a ciștigat cu 7—6, 
6—2 partida cu G. Mar cu (Ro
mânia).

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Continuîndu-și turneul in Eu
ropa, echipa braziliană de fot
bal F. C. Santos, in componen
ță cu celebrul Pele, a jucat la 
Lono'ra în compania echipei 
Fulham care activează în liga

secundă. Pește 30 000 de spec
tatori au urmărit această în- 
tilnire, încheiată cu scorul de 
2 -1 (1 — 0) in favoarea fotba
liștilor englezi. Gazdele au 
deschis scorul prin Pinkney 
în minutul 35. Pele a egalat 
in minutul 60, transformind o 
lovitură do la 11 m. Punctul 
victorios al gazdelor a fost 
realizat in minutul 83 de Steve 
Earle. Aceasta a ’fost cea de-a 
două înfrîngere suferită de 
Santos din cele 12 meciuri 
susținute in cadrul acestui tur
neu.

Intre 18 și 24 martie în trei 
orașe: Oradea, Pitești și Iași 
se vor desfășura întrecerile 
competiției de box „Turneul 
pe categorii de greutate". In 
acest an, competiția constituie 
un prim criteriu dc selecție a 
puqiliștilor noștri pentru „Cen
tura de aur" (București 16—22 
aprilie).

(Agerpres).
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