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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ziaristul american

Strobe Talbott
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a primit, joi după-amiază, pe 
ziaristul american Strobe

Talbott, corespondentul pen
tru Europa de Est 
tei „TIME”,

La primire au 
tovarășii Cornel 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al

al revis-

participat 
Burticâ,

C.C. al P.C.R., și Constantin 
Mitea, consilier al președin
telui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu ziaristului ame
rican.
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Cincinalul inainte de termen !
Constructori șl montori, Colectivul și-a reînnoit

grăbiți ritmul dc nautic angajamentul

o investițiilor l
In cuvîntarea rostită in recenta plenara a 

partidu- 
insistat 

în care 
investi- 
altele • 

investi-

C.C. al P.C.R., secretarul general ai 
iui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
în mod deosebit asupra condițiilor 
se impune să fie realizat planul de 
ții pc anul 1973, spunind, printre 
„îndeplinirea integrala a planului de 
ții trebuie să devină unul din obiectivele cen 
trale permanente ale ministerelor, comitete 
lor județene dc partid, ale centralelor indus
triale și întreprinderilor, ale organelor și or
ganizațiilor partidului nostru, ale 
menilor muncii".

Beneficiind de un însemnat 
volum de investiții productive 
și social-culturale. unităților 
economice din municipiul Pe
troșani le revin sarcini de im
portantă m-ajorâ în ceea ce 
privește asigurarea condițiilor 
necesare în vederea realizării 
ritmice a planului.

Dinlr-o analiză efectuată de 
curîncT s-a desprins concluzia 
că ritmul înregistrat la exe
cutarea lucrărilor de investiții 
in primele două luni tre
buie amplificat in continu
are. că mai există un 
număr important de obiective 
pentru care nu sînt asigurate toate condițiile 
necesare de execuție. La cele cinci organiza
ții de construcții-montaj care activează in 
Valea Jiului, s-a constatat totuși că ritmul 
realizat in luna februarie s-a îmbunătățit in 
raport cu cel din ianuarie. Astfel, față de un 
ritm mediu de 5,1 la suta, realizat in luna ia
nuarie, in februarie s-a ajuns la un ritm de 
7,2 la sută și tendința ascendentă se menține. 
Numai in prima decadă a lunii martie s-a în
registrat un ritm de aproape 3 la sută. S-a 
ajuns în acest fel ca la 12 martie a.c., planul 
cumulat de la începutul anului să fie realizat 
în procent de 96,8 la sută, recuperindu-se o 
mare parte din nereallzările mreqistrate in 
prima lună. In acest context, nerealizarea 
planului cumulat cu 3 069 mii lei la Grupul 
de șantiere Valea Jiului al T.C.H. Deva și cu 
1 396 mii lei la șantierul I.L.H.S. Uricani dimi
nuează realizările pe municipiu.

Căutîndu-se explicația stării necorespunză
toare s-a constatat că la grupul de șantiere 
T.C.H. începutul anului 1973 a găsit șantie
rele fără un front de lucru corespunzător ca
re să asigure continuarea normală a execu
ției in perioada de timp friguros. Apoi, e- 
xecutantul nu are incă definitivată lista lu
crărilor care urmează- a se realiza în acest 
an. motiv pentru care planul pc anul 1973 a 
fost deja diminuat cu peste 18 milioane lei.

tuturor oa-

Și. în sfirșit, un număr important din noile lu
crări cuprinse în planul pe anul curent nu 
au încă asigurate condițiile de execuție ne
cesare : cinci blocuri cu 100 apartamente la 
Petrila nu au asigurată finanțarea, iar alte 
132 apartamente la Vulcan, 90 la Lupeni și 
60 la Uricani nu au documentația elaborată 
(beneficiar I.G.L.). Nu sint asigurate cu docu
mentație de execuție nici lucrările de muti
lare a F.F.A. „Viscoza" Lupeni, școala cu 16 
clase Petrila (C.P.J.H.), baza de transport In 
comun (I.G.C.) și Fabrica de răcoritoare Li- 
vezeni (I.I.L.), ultimele două nefiind nici avi-

zale. Se semnalează, de aseme
nea, un număr însemnat de 
lucrări asigurate cu documen
tație, dar la oare execuția este 
condiționată de rezolvarea u- 
nor probleme de amplasament 
(din planul I.G.C. și I.G.L.). Și 
la șantierul I.L.H.S. Uricani pot 
fi întîlnite lucrări fără docu
mentație sau cu documentație 
incompletă, care nu au influ
ențat însă ritmul reaLizat în 
primele două luni ale acestui

In oadrul șantierului Valea 
Jiului al T.C.M.M. București, 
cu toate că planul cumu- 

10 martie este realiz.at în procentlat pînă la 
de 96,6 la sută, ritmul de execuție înregistrat, 
comparativ cu planul anual (Îl,4 la sută), nu 
este corespunzător.

La beneficiarii de investiții, ritmul realizat 
in primele două luni din -acest an — 12.9 la 
sută — nu poate fi considerat satisfăcător. In 
timp ce beneficiari ca Centrala cărbunelui, 
S.C.S.M. sau I.G.C. Petroșani, realizează rit
muri de peste 13 la sută, F.F.A. „Viscoza" Lu
peni, O.C.L. Alimentara. T.A.P.L., sau între
prinderea de morărit și panificație au înre
gistrat ritmuri sub 3 la sută, influențînd ne
gativ situația pe ansamblu.

In activitatea beneficiarilor de investiții, 
analiza realizărilor după criteriul valoric tre
buie neapărat împletită cu analiza stadiului 
de asigurare a condițiilor necesare pentru 
punerea în funcțiune la termen a importan
telor capacități cuprinse în planul pe acest 
an sau stadiul- de execuție a lucrărilor cu 
capacități însemnate în anii 1974 — 1975.

Franclsc IACOB, 
directorul Filialei Petroșani a 

Băncii de investiții

(Continuare in pag. a 3-a)

Rccent la E.M. Uricani s-au decernat, intr-un 
festiv, insignele de fruntași în producție unui număr 
64 muncitori evidențiați in întrecerea socialistă, pe 
rezultatelor obținute in muncă în anul 1972.

Cu acest prilej s-au analizat realizările obținute in pro
ducție in primele două luni ale anului in curs, ale unor 
brigăzi fruntașe din sectorul II al minei, care și-au depășit subs
tanțial sarcinile de plan, cum sînt cele conduse de PAVEL 
M ADAR AȘ cu 700 tone. GHEORGHE NICHITA cu 386 to
ne, NĂSTASE JENICA cu 392 tone, și cele de pregătiri ale 
lui CONSTANTIN GRADINARU cu o depășire de 283 me
tri cubi și AUREL ȘOȘOI cu 154 metri cubi, rezultate in 
baza cărora sectorul II al E.M. Uricani și-a majorat anga
jamentul de Ia 500 tone, de cărbune luat la începutul anu
lui în întrecere, la 2 000 tone.

cadru 
de 

baza

Ioan MOLDOVAN 
președintele comitetului sindicatului E.M. Uricani

Corespondentul nostru 
PETRU GĂINĂ ne informea
ză că. recent, a avut loc la 
E.M. Dilja analiza muncii 
depusă in luna februarie de 
schimbul fruntaș condus de 
CONSTANTIN VASIEȘ. din 
cadrul sectorului VI trans
port. schimb care formează 
de fapt grupa sindicală nr. 
1 de aici. Colectivul respec
tiv a reușit să asigure o a 
provizionare bună cu vago- 
nete goale și materiale ne
cesare fronturilor lucrărilor 
de Investiții și pregătiri. In

li asigură 
mersul
normal

a! extracției

Inteligența tehnică consti
tuie astăzi o bogăție de sea
mă a oricărui popor. In tara 
noastră, un asemenea adevăr 
își găsește expresia în parti
ciparea masivă a oamenilor 
de știință, a specialiștilor, a 
muncitorilor și tehnicienilor 
la rezolvarea, pe baza solu
țiilor proprii, a unor proble
me lehnico-științifice și eco
nomice. Numeroase exemple 
vin în sprijinul acestei afir
mații. Astfel, la Oficiul de 
stat pentru invenții și mărci 
a fost înregistrat recent 
de al 10 000-lea brevet 
invenție. De menționat 
7 000 de brevete dintre 
cestea sint de 
românească. Ca

noaștere a valorii acestor 
creații tehnice, numeroase 
invenții românești au fosl 
distinse la saloanele șl lîrqu- 
rile internaționale cu un ma

BREVIAR

cel 
de 
că 
a- 

proveniență 
o recu-

re număr de medalii și diplo 
me de onoare.

★
Un nou medicament româ 

nesc a primii, zilele acestea, 
avizul specialiștilor pentru 
introducerea în fabricație 
industrială. Este vorba de 
un extract lichid din nămol 
de Techirqhiol, denumit Pe- 
lox, care va fi realizat de

Intreprinderoa de medka 
monte „Biofarm" din Capita
lă. Preparat printr-un prorp- 
deu original, pe baza căruia 
conținutul in substanțe fora 
peutice se menține foarte a 
paopiat do cri natural, noul 
produs va fi folosit, sub for 
mă de injecții, în tralamen 
tul unui maro număr de a- 
facțiuni reumatismale. Posi
bilitățile de aplicare sub mi 
pravegherea medicală, In ori 
cp clinică din țară, a acestui 
tratament oferă prilejul unr 
mase larqi de oameni ai 
muncii să beneficieze dp pro 
prietățilc terapeutice ale nă 
molului de Techirqhiol, fără 
a suporta inconvenientele 
împachetărilor obișnuile.

Noi apartamente așteaptă 
recepția

Construcțprii din Vulcan 
au înscris ieri, 15 martie, un 
nou succes important la ca
pitolul realizărilor pe deca
da a Il-a a lunii martie : ter
minarea lucrărilor la blocul 
B—5 și începerea recepției — 
de către beneficiar — a 
lor 22 apartamente noi 
prinse în acest edificiu 
îmbogățește zestrea 
a Vulcanului.

La realizarea noilor aparta 
mente o contribuție însem 
nată au adus zidarii Popescu 
N., Gh. Dudas, Ștefan Ban, 
zugravii Marin Dragu, fosif 
Vass, parchetarul D. Moraru,

ce- 
cu- 
ce 

locativă

A 
îmbunătățiri 
la principalii 

indicatori

î

Colectivul secției prepara
re, din cadrul preparației 
cărbunelui Lupeni, preocu
pat In permanență de mă
rirea gradului de înnobilare 
a cărbunelui extras din ex
ploatările din partea vestică 
a bazinului, raportează 
zi îmbunătățiri de cîte 
puncte la indicatorii de 
ză ai planului cum sînt 
cuperarea globală și cenușa 
specialului pentru cocs.

De asemenea, preparatorii 
lupeneni au obținut rezultate 
deosebite și la îmbunătățirea 
fluxului tehnologic de 
flotație.

la 
0,1 
ba- 
re-

la

fruntea întrecerii s-au situ 
at formațiile conduse de 
semnaliștii principali Ion 
Ciobanu, de la puțul orb 1, 
Viorel Negreanu, de la pu
țul auxiliar 1, Dumitru Mu
cenic, de la puțul orb 4, 
care s-au străduit ca pro
ducția de cărbune, sterilul 
și materialele să fie trans
portate pe verticală in cel 
mai scurt timp. Pulsul nor
mal al transportului pe ori
zontală a fost asigurat de 
formațiile conduse de Con
stantin Cimpeanu, Andrei 
Sava, loan Zaha, Petru 
Furdui, Dorel Țoca și Do
minic Raszec, iar la culbu- 
torul de cărbune, echipa lui 
Dionisie Imbre. Mecanicul 
de la mașina de extracție 
de la puțul orb 4, luliu Lasz- 
lo, a extras cu 1 375 vago- 
nete de cărbune și steril 
mai mult decît era prevă
zut, de la orizonturile 400 
și 350.

Plusul pe luna februarie 
la E.M. Dilja : peste 300 to- 

LA ZI, PE MARTIE. 
SPORUL SE APROPIE DE 
300 TONE... Realizări meri
torii la care și-au adus o 
contribuție și oamenii des
pre care ne-a scris șl co
respondentul nostru...

ne.

Cei ce semnează actul
de naștere a brichetelor

vagoanele pline cu 
așteptlnd ascultătoa- 

aliniere perfectă

Privind 
brichete 
re într-o 
„startul" spre coordonatele in
dustriale ale tării, m-am hotă- 
rît să fac un drum în sensul 
invers procesului de fabricare 
a brichetelor. Am zăbovit pu
țin la cota zero, a cărei im
portanță maternă te obligă s-o 
studiezi mai amănunțit. Aid 
am asistat la operația de pro
ducere a brichetelor și am pu
tut distinge puternica conto
pire dintre om și mașină, con
topire realizată în procesul u- 
nei munci pline de dăruire. 
Oamenii din fața preselor sem
nează actul de naștere al bri
chetelor cu pasiunea și price
perea lor profesională. Aici 
l-am întilnit pe șeful de sec
tor, ing. Victor Chiaburii. ale 
cărui preocupări zilnice sînt 
strins legate de calitatea și 
cantitatea brichetelor, 
să-i cunosc părerea, 
importanta acestui 
muncă.

— Evident, ceea ce 
rlzează munca presanților, spe-

dorind 
despre 

loc de

caracte-

cificul ei este cunoașterea atît 
a utilajului cit și a normelor 
de fabricare a brichetelor.

l-am cunoscut pe presanții 
M. Chihaia, I. Cojocaru, A. Ha- 
ralambie. Supravegherea și 
minuirea competentă și neobo
sită de către ei a mașinilor 
făuritoare de alveole pline a'e 
calorii sînt premisele celor 
peste 2 250 de tone brichete 
date peste plan in luna februa
rie, ceea ce reprezintă un real 
succes al tînărului colectiv al 
sectorului. Transpirația de pe 
fruntea lor cîștigă valoarea u- 
nui nimb al supremei bucurii 
— bucuria de a te ști util în 
colectivul din care faci parte.

...Mă depărtasem dc uzină 
dar rrin ușa întredeschisă i-am 
văzut din nou pe presatori an
gajați în dialoqul ru mașina 
în urma căruia pe banda de 
transport îmbinarea dintre căr
bune și bitum își dezvăluie 
valențele necesității.

Gheorghe POPESCU, 
lăcătuș, Preparațla Coroești 

corespondent

mozaicarul D. Tufan, dulghe
rul Nicolae Câplescu care 
s-au străduit să execute nu
mai lucrări dc bună calitate.

cons-
Petro- 

ei —

Sâptămîna viitoare, 
tructorii șantierului 
șa ni vor prezenta și 
în contul lunii martie, — 
spre recepție, în cartierul A- 
eroport, două noi blocuri 
de locuințe, cuprinzînd un 
total de 50 apartamente mo
derne : blocul D l-|-7 cu 30 
apartamente și blocul H 1 +1 
cu 20 apartamente

File din cartea de onoare a minei Lupeni

Un miner salvează abatajul

I— Cum s-au petre
cut lucrurile, tovară- 
Ișe Cojocaru ?
— Am fost repar- 

!tizal in control la 
brigada lui Onișor, 

Ila orizontul 440. îmi 
terminasem primul 
tur. La ieșirea din 

I abataj am observat 
I o pată roșie, un fel 
Ide roșeață întinsă, 

la transportor. M-am 
■ apropiat să văd ce
* se intimplă și ime-I diat mi-am dat sea-
Ima că se poate pro

duce o avarie gravă 
. un incendiu. In apro-
| piere era un cablu e-

lectric, apoi stratul 
I de cărbune, lemnul

I pentru abataj, treiI oameni care lucrau

la front, fără să știe 
nimic...

— Apoi ?
— Primul gind, de 

ce să nu o spun, pri
mul impuls a 
să părăsesc cit mai 
repede locul, să mă 
îndepărtez și să a- 
nunț cabina. A fost, 
cred, un moment de 
teamă. Dar m-am 
trezit lingă transpor
tor Am tras declan
șatorul. După ce 
s-a oprit, am prins 
mai mult curaj și 
am îndepărtat apă
rătoarea de scindură. 
Cu miinile, apoi cu 
noroiul, hiat din a- 
propiere, am «>stins 
flacăra care izbucni
se deja pe scindură. 
Pata de roșeață de 
pe transportor a în
ceput să scadă. Du
pă ce m-am convins 
că are să scadă toa
tă, abia atunci m-am 
îndreptat in fugă să 
anunț cabina. Pe 
drum, tot din fugă, 
l-am anunțat pe to
varășul Suba, care 
s-a dus indată la fa
ța locului...

MIHAI COJOC A-

fost

RU. A fost, cu timp 
în urmă, un r 
ca atiția alții, 
acum ? Odată 
pensionarea (de 
dul III) nu și-a 
dut calitățile 
miner in împreju
rări deosebite. Nu 
și-a pierdut nici dra
gostea de mină, nici 
răspunderea și cura
jul. Mihai Cojocaru 
— astăzi măsurător 
de gaze, continuă să 
fie același destoinic 
miner. A intervenit 
cu o promptitudine 
exemplară și curaj, 
localizind un incen
diu in faza lui inci
pientă, preîntîmpi- 
nind o avarie ce se 
putea solda cu mari 
pagube materiale, 
solvind viețile a trei 
ortaci care lucrau 
liniștiți la front fă
ră să bănuiască ce 
se intimplă in apro
piere. Mihai Cojoca
ru — un nou nume 
ce se adaugă in car
tea de onoare a mi
nei Lupeni, un OM 
deosebit...

Primul gind al lui 
Cojocaru a fost, du-

miner
Dar 

î cu

unui

pă cum ne mărturi
sea, acela de a se 
salva cit mai de gra
bă. Cum „s-a trezit" 
la transportor, cu 
mina pe declanșato
rul acestuia ? Apoi, 
cu miinile în noroi, 
întârziind la fața lo
cului. cu riscul de 
a fi surprins de flă
cări ? Modul in 
re a acționat, 
punderea ce și-a 
sumat-o de unul sin
gur, cu o promptitu
dine și un curaj ne
asemuit, ne arată a- 
devărata față a lu
crurilor. Mihai Cojo
caru nu s-a gindit
nici o clipă să pără
sească locul. După 
ce fapta s-a consu
mat, cind a aput 
timp să mediteze a- 
supra ei, și-a dat 
seama că „AR FI 
PUTUT PLECA".
Dar... De la adevăra
tul gind, la adevăra
ta faptă nu a avut 
loc să se strecoare 
șovăiala, ele conto- 
pindu-se intr-un act 
eroic.

I. MUSTAȚA
y

Cronică
Prin Decret al Consiliului 

de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Ion Stănescu a fost elibe
rat din funcția de ministru 
de interne, urmind a primi 
alte însărcinări.

Prin același decret, tova
rășul Emil Bobu a fost nu
mit în funcția de ministru 
de interne.

Comandamentele în acțiune
Pe baza ordinului ministrului minelor, petrolului și 

geologiei, au fost create în cadrul Centralei cărbunelui Pe
troșani comandamente pentru sprijinirea înlăturării urmă
rilor căderilor de zăpadă și a viscolului atît la nivelul cen
tralei cît și al unităților subordonate. La exploatările mi
niere, comandamentele constituite au sarcina de a asigura 
sporuri de cărbune peste prevederile planului, iar cele de 
la preparații livrarea ritmică a huilei prelucrate, precum 
și a brichetelor cu prioritate întreprinderilor „Combustibi
lul" din întreaga țară pentru aprovizionarea populației, mai 
ales din județele afectate de căderile masive de zăpadă și 
de viscol. Se va acorda, de asemenea, prioritate in aprovi
zionarea cu combustibil a termocentralelor din întreaga 
țară, precum și unităților Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, în vederea desfășurării optime a trans
portului feroviar, inclusiv a celui interuzinal. Cele dquă 
fabrici de brichete sînt chemate să asigure brichete de ca
litate și în cantități sporite în scopurile relevate mai sus.

SIntem convinși că aceste comandamente vor da dova
dă de multă promptitudine organizatorică și tehnică, iar 
echipele de intervenție vor acționa ireproșabil pentru în
lăturarea eventualelor avarii.

Spiritul gospodăresc,
de prevedere spune prezent !

Oamenii muncii din Valea 
Jiului, au luat cunoștință cu 
o încredere deplină despre 
măsurile cuprinse în însemna
tele documente elaborate de 
conducerea statului nostru — 
Decretul cu privire la insti
tuirea stării de necesitate pen
tru unele județe afectate de 
viscol și căderile masive de 
zăpadă ca și de Hotărîrea Co
mandamentului Central pentru 
înlăturarea urmărilor acestor 
situații atmosferice deosebite.

Este adevărat, în municipiul 
nostru nu am avut de suferit 
în urma acestor neașteptate

reveniri a iernii. Ieri în cuprin
sul municipiului grosimea ză
pezii varia de la 5 la circa 
30 cm (la Bănită, Merișor, 
Cîmpu lui Neag). Deci, un pe
ricol deosebit de înzăpezim, 
afectarea activității curente e- 
conornice și de aprovizionare 
a populației cu produse ali
mentare și diverse bunuri de 
consum nu există !

Totuși, ca dovadă a unui spirit 
de prevedere, ieri la Consiliul

Șt. PUIU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Aprecieri 
pentru 

strungurile 
românești

I d ediția de primăvară a 
Tirquhil de mostre de la 
I elp7iq, care are loc în a 
ceste zile. strungurile roma 
nt'sli produse do urinele din 
București, Arad. Tirgoviște 
se bucură de o bună aprecie
re din partea specialiștilor si 
a vizitatorilor. In Interes 
major il suscita modernele 
strunguri cu comandă, nume
rică cu afișare de cotă, ca 
*i cele din familia S.N.A. și 
carusel, ale căror performan- 
|e le clasifică printre cele 
mai remarcabile produse ale 
industriei noastre.

Prin .Maslnexport". ca șl 
in cadrul activității desfășu
rate de iirmrle mixte 
..s.ACOTEM" - Paris, ..VI- 
TAMA" - Milano si .SA- 
COMEX" — Beirut la care 
întreprinderea românească 
de comrr| exterior este coac- 
Uonară. exportă strunguri și 
alte mașini unelte în mai 
mult de 60 de țări.

(Aqerpres)

Plîngerea prealabilă și împăcarea
părților în cauzele penale

In cazul anumitor fapte pe
nal.-. expres prevăzute de le
ge. urmărirea penală nu poate 
fi declanșată cTecît l-a plini
rea prealabilă a persoanei vă
tămate. In cazul în care urmă
rirea jenală s-a declanșat to
tuși fără să existe o plînqere 
din partea persoanei vătămate, 
acolo unde loqea prevede că 
aceasta este necesară, urmări
rea nu mai poate continua, în- 
lăturîndu-se răspunderea pena
lă.

Potrivit legii, plîngerea prea
labilă. se adresează pentru in
fracțiunile de lovire' vătămare 
oruorala ce necesită îngrijiri 

medicale de cel mult 60 de zi
le, vătămare corporală din 
culpă (numai clnd nu e comisă 
a urmaTc a neres.pectării unor 

dispariții leqale pentru înde
plinirea unei anumite activi
tăți). amenințare, insultă, ca
lomnie, furt între rude sau în
tre persoane ce locuiesc în a- 
ceași locuință, abuz de încre

dere șl tulburare de posesie, se 
adresează comisiilor de judo- 
ată. dacă făptuitorul a împli

nit 14 ani și este cunoscut.
In cazul în care autorul li

nei asemenea fapte nu este 
cunoscut, ț Ungerea se adre- 
-•»azM organelor de miliție, caîe 
în asemenea cazuri, vor elec- 
tua urmărirea numai pînă la 
identificarea autorului. ohipă 
are plîngerea se adresează 

tot comisiei de judecată.
Pentru celelalte infracțiuni, 

prevăzute de codul penal sau 
alte legi, plîngerea prealabilă, 
unde legea prevede obligativi
tatea ei. se adresează organe
lor de cercetare penală ale 
miliției sau procurorului.

Plîngerea prealabilă ;ndife- 
rent că este adresată comisiei 
de judecată sau organelor de 
urmărire penală, trebuie să 
cuprindă : descrierea faptei, 
indicarea autorului, mijloacele 
de probă cu care dovedește 
fapta reclamată, adresa celui 
e introduce plîngerea. a făp

tuitorului și a martorilor, cit 
și precizarea dacă se constitu
ie pante civilă, adică dacă are 
pretenții materiale fată de făp
tuitor.

Acolo unde legea prevede 
ca obligatorie existenta plânge
rii prealabile, aceasta trebuie 
introdusă în termen de 2 luni 
de la data cînd persoana vă
tămată a știut cine este făptui
torul. Pentru cazurile cînd 
oersoana vătămată este miner 
sau o persoană incapabilă, 
termenul de 2 luni curge de 
la data cînd cel îndrentătit a 
reclama (de regulă reprezen

tanții acestor persoane) a 
știut cine este făptuitorul.

Cînd plîngerea prealabilă 
se adresează comisiei de jude
cată (cazurile do mii SUS) și 
cînd nu s-a ajuns la împăcare, 
persoana vătămată se poale 
adresa In termen de l lună, 
de Ia data rezolvării plîngerii 
de către comisie, instanței de 
judecată.

In legătură cu sesizarea in

CONSULTAȚIE JURIDICĂ

stanței de judecată în aseme
nea cazuri e necesară o preci
zare, de o deosebită importan
ță și anume:

Potrivit Legii 59/1968, Comi
siile de judecată au obligația 
să soluționeze j Ungerile c le 
sînt adresate conform legii, in 
termen de 30 de zile o’e la da
ta înregistrării lor. Dacă pio- 
cedura de împăciuire nu se în
deplinește in aceste 30 de zile, 
termenul in care persoana vă 
tămată poate introduce plîn- 
qere la instanță — tot de 30 
de zile — curge de la data 
cînd a expirat termenul in 
care comisia trebuie să înde
plinească procedura de împă
ciuire. (De ex. intr-o jTmgere 
pentru o faptă de vătămare 
corporală înregistrată la 1 mar
tie, comisia de judecata are 
obligația să îndeplinească pro
cedura împăciuirii in 30 de zi
le, adică pînă la 30 martie, iar 
de la această dată, ina'iferent 

Răspundem cititorilor
Teodor Banu — Vulcan.

Art. 14 din Decretul 153/1970 stabilește că 
hotărîrea instanței de judecată dată in 
cererea de reexaminare este definitivă, ca 
atare nu mai există nici o cale legală de a 
ataca și desființa procesul verbal de amen
dare contravenționala.

Iulian Alstanei — Vulcan.
Beneficiarii de ajutor social nu primesc 

sumele cuvenite pe durata internării lor 
Intr-un sanatoriu.

Pensionarii de orice fel primesc pensia 
integrală pe durata internării.

Vă atragem atenția, însă, că dreptul la 
primirea pensiei se prescrie in 12 luni, ast
fel că in prezent nu mai pot fi cerute su

mele datorate pentru perioade anterioare 
ultimelor 12 luni.

Arherle Mihalcea — Vulcan.
In legătură cu cele ce ne relatați, pre

cizăm că potrivit Decretului 468/1957 re
publicat in 1964 contractul de muncă al 
angajaților concentrați nu se desface 
timp de 60 zile socotite de la data prezen
tării la incorporare.

In ceea ce privește problema postului 
ce vi s-a dat, precizăm că unitatea nu are 
obligația să vă păstreze postul pe o'urata 
concentrării, a'ar, potrivit art.15 din Codul 
Muncii, nu vă poate pretinde să prestați 
o muncă care să nu corespundă celei 
pentru care v-ați angajat.

CALEIDOSCOP

dacă procedura Impă-mirti s-a 
îndeplinit sau nu, partea vă
tămată poale introduce plin- 
gere la instanță n imai in 30 
de zile (adică pînă la 29 apri
lie).

De aici se desprind urmă
toarele consecințe :

— dacă soluționarea unei a- 
semenea plingeri la comis'a de 
juo'ecată, durează mai mult de 
30 de zile este necesar ca par

tea vătămată să se adreseze 
în următoarele 30 de zile in
stanței, indiferent de îndeplini
rea sau nu a procedurii în fa
ța comisiei ;

— orice fUngere adresată 
peste aceste termene este tar
divă, astfel că, nu se mai poa
le efectua nici un (el de urmă
rire.

Dacă plîngerea prealabilă a 
fost greșit îndreptată (de ex. 
organelor de miliție, deși tre
buia adresată comisiei de ju
decată) ea se trimite organului 
competent de organul ce a pri- 
m it^ și se consideră valabilă 
a'acă a fost introdusă în ter
menul legal, chiar la un organ 
necompetent.

In țoale cazurile în care le
gea prevede procedura fUnge
rii prealabile, poate interveni 
impăcarea părților, fapt care 
înlătură răspunderea penală Și 
stinge acțiunea civilă.

Stilul faraon — 
moda viitorului!

Arhitectul american W. L. 
Perriere a construit la San 
Francisco un zgirie-nor ru 
48 de etaje și înalt de 280 
metri, avînd forma de pira
midă egipteană. El a decla
rat că imobilul său va dura 
de trei ori mai mult decît 
cele obișnuite, pentru ace
leași motive pentru care pi
ramidele egiptene sînt in pi
cioare după 4 000 de ani. Pe
rriere crede că „stilul fara
on" va fi moda viitorului în 
construcții...

Ultimii
St. Bernard

Undeva, la altitudinea de 
2 473 metri, in munții Saint 
Bernard, se află minăstirea 
Grand-Saint-Bernard, fonda
tă în urmă cu 900 de ani do 
Bernard de Menthon. Din 
noiembrie și pină în mai, lă
cașul este complet izolat din 
cauza zăpezilor. Aflindu-se 
in calea turiștilor, minăsti
rea a constituit din totdea
una un loc de adăpost și 
mai ales a contribuit la sal

Pentru ca impăcarea să aibe 
efectele de mai sus, este ne
cesar a li îndeplinite următoa
rele condiții :

a) împăcarea să se prootrcă 
numai în legătură cu faptele 
pentru care legea admite o a- 
somenea procedură (spațiul nu 
ne permite să le enumerăm pe 
toate) însă vom reveni în a- 
ceaslă chestiune ;

b) să.intervină în mod ex
plicit, între partea vătămată 
și infractor ;

c) s.i fie personală, noadmi- 
țîndu-se prin reprezentanți, 
decît în cazurile minorilor și 
a persoanelor incapabile ;

d) să fie totală, necondițio
nată și definitivă. închizînd 
conflictul dintre părți, atîl din 
punct de vedere penal cit și 
civil ;

e) să intervină cel mai tîrziu 
pină la rămînerea definitivă a 
hotărârii în cauza respectivă.

împăcarea odată intervenită, 
nu mai poate fi revocată. To
tuși, in cazul în care în fața 
comisiei de judecată a interve
nit împăcarea, sub condiția re
parării pagubei pricinuite prin 
infracțiune, iar făptuitorul nu 
respectă termenul și obligația 
luată, partea vătămată are 
dreptul să se adreseze instan
ței, dar nu mai tîrziu de 1 lu
nă de la data expirării terme
nului stabilit pentru îndepli
nirea acelei obligații.

Horia NELEGA 

varea celor amenințați de 
avalanșe. Puternicii și cre
dincioșii cîini de rasă St. 
Bernard au însoțit echipele 
de salvare. Mii și mii de 
oameni au fost scoși in de
cursul anilor din ghiarele 
înghețului.

Astăzi la Grand-Saint-Ber- 
nard se mai afla doar doi 
cîini — Scene și Kora — 
ultimele sentinele ale mun
ților. Helicopterele, tunelul 
de sub munte, tehnica mo
dernă, i-au „detronat" pe ce
lebrii St. Bernard. Ei își tră
iesc ultimii ani în liniștea 
mlnăstirii, singuri și uitați 
de lume...

Berea

în dizgrație ?
Cu toote că consumul de 

bere este incă destul de ri
dicat in R.F. a Germaniei (114 
litri de persoană pe an), se 
pare că vinul ciștigă tot mai 
mult teren. Aceasta este con
cluzia la care a ajuns un grup 
de cercetători care au studiat 
consumul de alcool in aceas
tă țară. La intreboreo „Ce vă 
place mai mult să beți ?" 39 
Io sută au răspuns răspicat : 
vin, iar 35 Io sută, bere...

Apărarea bunurilor materiale 
împotriva incendiilor

obligație majoră în care trebuie să se simtă puternic
angajat fiecare salariat ai unităților Centralei cărbunelui

Sarcinile de plan pe anul 
1973 alo exploatărilor minie
re din Valea Jiului, prevăd 
realizarea unei producții de 
cărbune mai mari față de li
nul trecut Realizarea acestu 
spor do producție Impune în
tregului colectiv, fiecărui sala- 
rial din subteran, din secții șl 
atol icre o mobilizare și anga
jare lermS pe linia în
deplinirii sarcinilor econo
mico. Pentru ca produc
ția do cărbune să (ie 
dată lără stagnări sau alte 
greutăți, de o deosebită Imț or- 
tanță este oa toți șefii de brl- 
qadă și de echipă, de secție, 
do ateliere, fiecare muncilor, 
să acorde o atenție deosebită 
respectării normelor și reguli
lor de prevenire a incendiilor.

Sînt bine cunoscute cazurile 
unor exploatări miniere, ate
liere. depozite ele. care, ca 
urmare a norespectării unor 
obligații pe linie de p.c.i., au 
avut do suferit datorită izbui - 
nirîi de incendii ce au afectat 
desfășurarea procesului tehno
logic, au dus la deteriorarea 
unor construcții, mașini ți al
te bunuri materiale. Fără îndo
ială că cei vinovati au fost 
trași la răspundere, conform 
legilor, suportlnd consecințele 
neglijenței și indolenței mani
festate în muncă.

In cadrul exploatărilor mini
ere și a altor unități apar
ținând Centralei cărbunelui au 
fost luate o serie de măsuri 
pe această Linie, începind cu 
controalele periodice la locu
rile de muncă, stabilindu-se 
sarcinile cuvenite pentru înlă
turarea deficiențelor, pentru 
instruirea și pregătirea salarja-

Comisiile tehnice de p.c.i. 
să-și sporească exigența, 

responsabilitatea 
patriotică!

După cum se știe, comisi
ile tehnice de p.c.i. au un rol 
deosebit de important în fie
care exploatare minieră in 
fiecare unitate, pe linia mun
cii de prevenire, de populari
zare a normelor respective. de 
educare a salariuților. de asi
gurare a utilajelor și materia
lelor necesare acestei activi
tăți. Conform actelor normati
ve în vigoare, în adrul tutu
ror exploatărilor miniere, pre- 
parații de cărbune, ateliere, 
depozite și alte unități aparțl- 
nînd C.C.P. activează aseme
nea comisii. Ele au misiunea de 
a verifica trimestrial, in mod 
practic, pe teren, surea tehni
că a agregatelor utilajelor 
și instalațiilor pentru a consta
ta dacă nu prezentă defecțiuni 
tehnice care -ir putea genera 
incendii, iau m.î.ur,. oper-di'e 
atunci cînd depistează nere
guli in aces, sens, lie în sub
teran fie la suprafață.

Este adevărat că acest con
trol se efectuează, însă el tre
buie intensificat In ap:loirl 
exigență, incit nici un amă
nunt negativ să nu treacă ne
observat prin filtrul comisi
ilor. Numai așa se poate pre
întâmpina orice neplăceri cu 
focul.

In urma controalelor exerci
tate se întocmesc planuri de 
măsuri insă ele nu oglindesc 
întotdeauna fidel situația con
statată, realitatea din teren. Pe 
lingă aceasta, planurile de mă
suri trebuie să cuprindă sarci
nile concrete, repartizate no
minal pe membrii comisiei ca 
și constatările din procesele 
verbale întocmite de organele 
de control, să fie urmărite cu 
consecvență și maximă res
ponsabilitate.

instrucțiunile Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geolo
giei, emise cu ordinul nr. 
819/1968, completează cu noi 
prevederi ansamblul normelor 
pazei contra incendiilor. Pă
trunse de importanta acestor 
norme pentru apărarea avutu
lui obștesc, majoritatea comi
siilor de p.c.i. din cadrul Cen
tralei cărbunelui au luat mă
suri corespunzătoare privind 
aplicarea prevederilor respec
tive.

Reguli de prevenire 
a incendiilor în subteranul 

minelor
Pe lingă cauzele care pot 

provoca șl propaga incendiile 
la construcțiile, instalațiile și 
lucrările de la suprafața mine
lor și pentru care măsurile 
p.c.i. sînt mai bine cunoscute 
și respectate, pericolul de in
cendiu la cele din subteranul 
minelor este uneori agravat le 
caracterul autoinflamabil al 
rocilor in care sînt excavate 
lucrările miniere și cure poa
te provoca incendierea acestora 
fără altă cauză exterioară ; ga
zele combustibile și inflamabi
le degajate din rocile excavate 
ce se pot acumula in proporții 
periculoase în unele zone ale 
excavațiilor, astfel incit la 
contactul cu o flacără deschi
să, să se aprindă provocînd 
incendiu sau explozie ; de cu- 
rențli de aer necesari aerisiri’ 
lucrărilor miniere, care chiai 
în cazul unor aprinderi de pro- 
nortii reduse, alimentează si 

ților specific lacurilor de mun
că.

și totuși. In aceas’a activi
tate se manifestă Încă defici
ențe și n-’jj irisuri re trebuie 
qraljnîr înlăturate. R.iu este că 
acest lucru se • onslatfi chiar 
la unii șefi do secție, ateliere, 
echipe, maiștri, 'ne răspund 
direct la locurile ;le muncă și 
de respectarea întocmai a nor
melor de prevenire a incendi
ilor și exploziilor și nu acor
dă toată atenția acestor nor
me sl nu pretind ca toți sala- 
riații din subordine să-și în
sușească regulile de p.r i. sta
bilite pentru tocul de muncă. 
Aceste neajunsuri se mani
festă frecvent în ro!osirea sis
temelor de încălz’rc, instalați
ilor electrice de iluminat și de 
forță.

Cunoscînd că popularizarea 
regulilor do prevenire a incen
diilor. intensificarea educației 
fiecărui salariat in parte este 
o pTOblemă importantă, trebu
ie să se acorde atenție muncii 
de propagandă, folosinlu-se în 
acest scop forme și mijloace 
cit mai variate și cu puternic 
conținut educativ care să du
că la eliminarea cauzelor de 
incendiu, generale de negli
jență, cum ar fi neglijența fu
mătorilor, a sudorilor, exploa
tarea incorectă a instalațiilor 
electrice sau dezinteresul e- 
lectricienilor in remedierea e- 
ricăror defecțiuni la aceste in
stalații, încălcări repetate ale 
regulilor p.c.i, specifice locu
lui de muncă ele.

De aceea trebuie ca facto
rii caîe au obligația de a lua 
măsurile necesare s i treacă 
cît mai grabnic la lip'.e.

Totuși mai sînt și anumite 
carențe in activitatea unor co
misii de p.c.i. împotriva cărora 
trebuie luptat cu toată energia, 
pentru a nu le da cîmp liber 
să se manifeste. Este necesar 
să se revadă cu atenție in
strucțiunile Ministerului Mine- 
lor. Petrolului și Geologiei, da 
care s-a amintit mai înainte, 
să se însușească integral de 
către fiecare comisie de p.c.i„ 
de toți membrii acestor comi
sii și să se aplice cu consec
vență în activitatea de la su
prafață ori din subteran. Tre
buie urmărit să nu se execu
te improvizații la instalațiile 
electrice de iluminat sau de 
forță, să nu se permită efec
tuarea unor lucrări de sudură 
fără a se fi înlăturat orice ca
uză potențială de incendiu.

In contextul acestor cerințe 
și în multe altele pe care sa- 
lariații le cunosc, trebuie să 

acționeze cu mai multă exigen
ta comisiile de p.c.i. pentru a 
se asigura integritatea avutu
lui obștesc. Este nu numai » 
obligație, dar și o datorie pa
triotică a fiecărui om al mun
cii I 

extind incendiul, antrenând 
totodată gazele de ardere și 
viciind astfel întregul traseu 
al curentului de aer respectiv. 
Avindu-se în vedere condițiile 
agravante menționate mai sus, 
la executarea și exploatare- 
construcțiilor, instalațiilor și 
lucrărilor din subteran, se vor 
respecta prevederile din in
strucțiunile Dentru prevenirea, 
combaterea și lichidarea focu
rilor și incendiilor din subte
ranul minelor, elaborate de 
Ministerul Mitrelor, Petrolului 
și Geologiei.

Se impune, așadar, ca întreg 
personalul ce lucrează în sub
teran să fie instruit în mod 
special pentru cunoașterea în
tocmai a normelor și regulilor 
ce trebuie să le respecte cu 
strictețe, pe timpul executării 
lucrărilor pe linie de preveni
re si stingere a incendiilor.

Măsuri necesare în 
timpul executării sudurii 

sau altor lucrări subterane 
la care se folosește 

flacără deschisă
Executarea lucrărilor de su 

dură electrică sau autogenă, 
tăiere cu flacăra, lipituri cu 
cositor, vulcanizare. turnare, 
de masă izolantă ele la caro 
se folosește flacără deschisă 
și temperaturi ridicate în lu
crările subterane și în clădirile 
puțurilor se poate face numai 
pe baza unui program de lu
cru întocmit de mecanicul șei 
a) unității și va cuprinde •

Cerințe obligatoriu 
de respectat

— Folosirea In subteran a 
generatoarelor de acetilenă 
este interzisă. Oxigenul si a- 
cetilena necesare sudurilor in 
subteran vor li procurate din 
recifjente sub tensiune.

— Dacă lucrările de sudură și 
tăiere se execută într-o lucra 
re minieră susținută in lemn 
Înainte și după operația de 
sudură sau tăiere aceasta >e 
stropește cu apă pe o dLtanță 
de 10 m în ambele părți de la 
locul de executare a lurTări- 
lor.

— Pe o rază de 20 m de la 
locul de executare i operați
unilor se vor îndepărta toate 
materialele combustibile și tj- 
șor inflamabile.

— In cazul în care pe vatra 
lucrărilor miniere există mate
riale combustibile rare nu se 
pot îndepărta in timpul lucră 
rilor de sudură sau de 'ijicre, 
sub piesa respectivă se va a- 
șeza o placă de azbest cu di
mensiunile de 1/1 m.

— Toate părțile construcți
ilor din lemn sau din alt ma
terial inflamabil care se află 
la o distanță mai mică de 2 
metri de locul de sudare sau 
tăiere se vor proteja cu plăci

Șefi de sectoare, maiștri, 
tehnicieni!

Aplicați cu strictețe 
măsurile preventive 

în subteran
— Materialele combustibile 

și inflamabile vor fi păstrate 
numai în locuri ferite de sur
să de căldură și pericol de in
cendiu. Materialele lichide voi 
fi păstrate în recif ionte închi 

se și camere rezistente la foc. 
Pardoselile încăperilor în care 
se păstrează și manipulează 
astfel de materiale vor fi din 
materiale incombustibile și vor 
fi presărate cu nisip uscat ra
re va fi înlocuit ori de cile ori 
se constată că este îmbibat cu 
materiale combustibile.

— Carburanții, uleiurile și 
unsorile necesare funcționării 
mașinilor și utilajelor miniere 
pot fi păstrate în subteran nu
mai în cantitățile strict nece
sare pentru 24 ore în recipien
te închise.

— Pentru intervenirea cit 
mai promptă in cazul unor in
cendii izbucnite accidental pe 
traseul cablurilor montate fn 
subteran și în locurile de de
pozitare a materialelor com
bustibile se vor prevedea pi
chete de incendiu - verificln- 
du-se periodic starea de func
ționare a acestora.

- Mașinile și utilajele fo
losite în subteran vor . fi men
ținute în permanentă bună sta

REȚINEȚI! Aplicînd perseverent și punct cu punct 

normele p.c.i. se asigură apărarea integrității avutului ob

ștesc, desfășurarea normală a procesului de producție șl 

realizarea sarcinilor de plan !

locul, timpul, caracterul și vo
lumul Lucrărilor, cine In exe
cută, cine supraveghează sl 
măsurile de siguranță In tim
pul executării lor. Acest >ro- 
gram va fi avizat de șeful -.er- 
viciului de aeraj și proterțin a 
muncii și aprobat de către n- 
ginerul șef. Lucrările vor Înce
pe în prezența delegatului ser
viciului de aeraj șl a unul 
maistru electromecanic.

de azbest sau metal.
- Resturile de electrozi În

trebuințați se vor depo/iki ln- 
Ir-o cutie metalică.

Efectuarea lucrări Ioi le 
sudură sau tăiere în interio
rul camerelor de depozitare a 
materialelor explozive (sau re 
o rază mai miră de 20 m de 
la intrările în depozite) pre
cum și In încăperile de depe- 
zitat lubrifiant! s- •‘ombusli- 
bili lichizi se va face numai 
după evacuarea totală a mate
rialelor explozive, luhrifianți- 
lor sau a combustibililor și nu
mai după aerisirea Iot. Lacuri
le combustibile vor fi acope
rite cu un strai de nisip de 
minimum 40 mm grosime.

— In stațiile de încărcare a 
acumulator'lor rreturn și la o 
distanță de 20 metri de la in
trarea în arestea, lucrările se 
vor executa numai după opri
rea încărcării acumulatorilor 
și aerisirea «tației timp de 2 
ore de la oprire.

In remizele de locomotive 
sau pe o rază de 20 m de la 
intrarea în acestea, lucrările 
de sudură, tăiere și lipire se 
vor executa numai după eva
cuarea locomotivelor și vase
lor cu combustibil.

re do funcționare. Pe timpu 
funcționării se va verifica qra- 
dul de încălzire al elemente
lor componente, oprindu-se șl 
luindu-se imediat măsur, de 
remediere cînd se constată în
călziri peste limitele admise.

— Praful și eventualei,- re
sturi de materiale combustibile 
care se depun pe utilaje 
sau în apropierea lor vor fi 
îndepărtate ori de cite ori a- 
cestea influențează buna func
ționare a instalației respective.

— Cablurile electrice mon
tate prin lucrări miniere in 
care se pot produce surpări, 
vor fi decuplate de la rețeaua 
de -alimentare pînă la asiqura- 
rea zonei amenințată de sur
pare, de asemenea se va în
trerupe curentul din cablurile 
de-a lungul cărora se execută 
întreținerea lucrării miniere.

— In cazul cînd intr-un loc 
sau într-o zonă din subteran 
se constată semne care vestesc 
începutul unui foc de mină 
sau incendiu se va interveni 
•ni mijloacele de stingere exis
tente la pichetele de incendiu

• să se organizeze echipe 
p.c.i. de primă intervenție și 
să se asiqure instruirea aces- 
tora precum și a îniregulir per
sonal care lucrează în subte
ran

• locomotivele Diesel de 
mină să fie întreținute perma
nent în bună stare ; nu se ad
mit scurgeri de motorină la 
sistemul de alimentare (con
ducte. pompe de injecție, re
zervoare etc.)

• instalația electrică de I- 
luminat și forță să se exploa
teze lără defecțiuni. Nu se ad
mite echiparea cu cabluri cu 
izolație din P.V.C.. cauciuc și 
iută.

• cablurile de forță, coman
dă și semnalizare in canelele 
de cabluri din sălile de mașini 
ale puțurilor de extracție, să
lile de pompe, stații electrice 
de distribuție, garaje pentru 
locomotive etc. trebuie așezate 
pe suporți, păstrîndu-se distan
ta între aceștia.
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Autobuz sau dubă ?ac<

(Lhmore din pag 1)

Constructori și montori, grăbiți Prelungirea dezbaterii 
publice a proiectelor 

de lege aprobate 
de Plenara C.C. al P.C.R 

din 28 februarie — 
2 martie 1973

l.G.L. Petroșani urmează a se da 
in acest an 1 148 apartamente, 
(parlamente au fost deja preda- 

Dar, asa cum s-a arătat, un nu
de bl-iruri nu pot fi încă a- 

din cauza neasigurării documentației 
a amplasamentului.

Din planul 
In folosință 
din care 72 
te la cheie, 
roâr însemnat 
tarate 
sau

In planul I.G.C. Petroșani este prevăzută 
punerea in funcțiune a 1Q km aduițiune apâ 
potabilă (din Vulcan la Petroșani) a două 
ivzcrvoaTP 1 500 m. L Prlrila si a 4.7 km 
colectoare principale do < malizare. Cu toate 

.se semnalează neasjgurarea prin plan 
a fondărilor necesare pentru realizarea aces
tor capacități. neas'qnrarra proiectelor sl a 
execnlantnlnl pentrn lucrările de subtraver- 
s<«ri de calc ferată, sati documentații incom
plete.

Le Centrala cărbunelui Petroșani pe lingă 
sporul dc 910 răii lone la capacitatea anuală 
de pus tn funcțiune la majoritatea minelor, 
1973 este an hotărîtoi si in .asigurarea sta
diului care să permită punerea in funcțiune 
în 1974 a unei capacități apreciabile la pre- 
paratia Lupeni. Or. lucrarea csle mull înllr- 
ziată ia|ă dc prevederile graficului de eșalo
nare a execuției si — ceea ce este mai grav 
— nn însemnai număr de utilaje tehnologico 
principale (benzi transportoare, mașini de zc- 
țaj, pompe etc.), nn sint încă contractate ori 
au fost contractate la termene necorelate cu 
execuția.

Sa ne gîndim că in acest an, in afara celor 
menționate, trebuie puse în funcțiune capa
cități industriale importante ca atelierul de 
tîmplarie Livezeni sau lucrările p.c.i. la moa
ra Lupeni, însemnate capacități social-cultu-

rale — I 311 apartamente, o școală cu 16 -la
se la Petrila, două crețe grădinițe la Vul
can și la Lupeni. lerminarea complexului Li
pului industrial Petroșani, o cantină la Lu- 

peni. Sarcinile din acest an sînt grevate și 
de unele lucrări Determinate din 1972: spălă
torie — boiangerie la Livezeni. Jelesc nunul 
de la Paring, podul peste Jiu la Cimpu lui 
Ncaq, depozitul do carburanți la S.T.R.A. nu
meroase finisaje exterioare la locuințe, com
plexul do deservire Lonezi și magazinul ali
mentar Petrila. In plus, numeroase lucrări 
vor trebui aduse în stadii avansate care să 
asigure punerea în funcțiune in anii 1974 
1975: amplificarea preparației Lupeni, ampli
ficarea Uzinei de utilaj minier, reutilarea 
F.F.A. Viscoza, a bazei de transport I.G.C., 
a fahricii de răcoritoare Livezeni și altele.

Din simpla enumerare a acestor obiective 
deosebit de importante putem avea imaginea 
eforturilor deosebite care se cer depuse de 
colectivele unităților economico. Există încă 
lipsuri in organizarea execuției, dar și rezer
ve nsuficicnl folosite. Este de datoria fiecă
rui colectiv să mobilizeze aceste resurse in 
așa iei incit planul de investiții pe 1973 să 
se realizeze exemplar. La toate obiectivele, 
factorii răspunzători să asigure de urgență 
condițiile cele mal prielnice realizării la timp, 
in consonanță cu criteriul unei înalte exigen
țe. Conducerile șantierelor, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, trebuie să asigure o 
organizare superioară a muncii la obiectivele 
de Investiții, pentrn realizarea cu prioritate 
a indicatorilor de eficiență, pentru folosirea 
mai rodnică a potențialului uman si tehnic in 
scopul accelerării ritmului de execuție a lu
crărilor.

îl fin ÎITITlnh 1
nml

Dezbaterea publică a proiectelor de lege 
aprobate dc Plenara Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Român din 28 februarie 
— 2 martie 1973 și publicate în presă se pre
lungește pînă la 25 martie 1973.

esteticul, 
impun I 

unul 
Șl 

se prea înghesuie nimeni ? 
Ce au de spus șoferul Nls- 
tor Popescu și colegii dîn- 
sului? Ce au de spus cei 
care-i supraveghează, 
ii controlează ?

...Observ că șl geamurile 
latarale nu prea arată a 
fi spălate de-o zi...

„Sâ știți însă, că acest șo
fer e printre cei mai conș
tiincioși, mai grijulii cu 
mașina...", caută să nc con
vingă tovarășa taxatoare.

Mai poți zice ceva ?

șutului. - Igiena, 
cadrul civilizației 
Sau cumva lasă 
seama altuia

Mă sui în autobuzul cu 
nr. 3876 de Uricani și dau 
să mâ uit înapoi, tn stație. 
Dar, întuneric beznă., în
treb pc taxatoarea Victori- 
ța Dobre dacă geamul din 
spate o fi cumva vopsit. 
„...Nu, e negru de nămol... 
Nu vedeți murdăria asta pc 
drum, vremea asta ?!" Am 
aflat în continuare câ. de 
obicei, șoferii iși fac schim
bul zilnic prin rotație : în 
fiecare zi pe o alta mași
nă. pe o altă rută. Dar da
toria fiecăruia este ca, la 
garaj, ajutați de cei doi 
spălători și de femeia de 
serviciu, să curețe geamu
rile autobuzului la sfîrșitul

în 
nu

spune prezent ! care •

oncfu-

Exemplu-i exemplu.
NOTĂ care

sau nu telefonVa aveaîntreprinderii
Răscoala ?satul

la

îmbrăcat de

1. FIERARU

Aîlăm de la organele de ordine

timp de o lună

Păi asta-i:eo- fi
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și
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fe- 
Al-

Comitetului 
popu- 
a Co- 
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în 
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aceea 
pentru a re- 
prevederilor

(Urmare din pag. 1)

Poa- 
de

Nu 
Aici 

oameni, 
. Cele

Pe „dreapta"

vînzător.
asta, Sebas- 

Chiar așa de 
de cinste

Tr. MORAR
„Jiul 
loan 
con
ing,

șef al 
grupului de șantiere al T.C.H. 
și alții au relevat că s-au re
zolvat problemele de preveni

mă
cum

_______ sub 
mă năpădea fl-

triajelor, curățirea 
care fa< față cu 

In special,

Spiritul gospodăresc, de prevedere

(reluare);17,30

TV
18,50

MIERCURI. 21 MARTIE

emisiunea 
duminica-

19,20
19,30

20,00
20,30

Cosa de cultură din Petro
șani, in colaborare cu condu
cerile întreprinderilor și institu
țiilor, organizează acțiuni dis- 
tractiv-educative pentru 
lectivele de muncă, 
trivit cu dorințele manifestate.

O astfel de zi o întreprinde
rii este programotă miine, la 
ora 17, pentru salarioții între
prinderii de industrie locală 
Petroșani. Ca și cele care au 
precedat-o, această acțiune are 
un caracter educativ, cultural- 
artistic și distractiv, principa
lul scop fiind apropierea și cu
noașterea oamenilor cu care se 
lucrează zilnic. După intilnirea 
care ore o temă axată pe pro
filul muncii I.I.L., soliștii și for
mația de muzică ușoară a Ca
sei de cultură susțin un specta
col urmat de seară d is tractive.

<<

Un sat al Văii Jiului, 
prea îndepărtat. Răscoala, 
trăiesc și muncesc c 
copiii învață la școală, 
peste 120 de familii care locu
iesc in Răscoala, ca să ia le
gătura cu Cimpa și-n continu
are cu Lonea sau cu Petrila. 
trebuie să bată pc jos drum 
de trei kilometri (autobuzul 
numai de două ori pe zi face 
acest drum). Ori dacă cineva 
se îmbolnăvește după ce a 
plecat autobuzul, totul se com
plică.

Pentru a se evita situații 
neplăcute și mai ales pentru 
a se putea chema operativ o 
salvare — un medic, sau in 
Mfrșf! pentru orice alte co
mun Tcari urgente care se ivesc 

zilnic^. celebrii drn Ras-

coala nu doresc altceva decit 
instalarea unui telefon public 
la punctul alimentar sau la 
școală. Desigur că această do
rință este infimă dacă o com
parăm cu mijloacele moderne 
de telecomunicații ale civili
zației contemporane.

Considerînd că e absolut ne
cesară instalarea telefonului 
(fapt ce ar reduce oarecum 
gradul de izolare al satului), 
sugerăm Oficiului de poștă și 
telecomunicații Petroșani, pre
cum și Consiliului popular al 
orașului Petrila să studieze 
problema astfel incit intr-un 
timp cit mai scurt posibil do
leanța cetățenilor din satul 
Răscoala să fie rezolvată.

popular municipal, sub 
cerea tov. Traian Blaj, pnim- 
vicepreședinte al " 
executiv al Consiliului | 
Iar s-a ținut o ședință a 
inandamentului local 
prevenirea înzăpezirii. in care 
s-a reanalizat starea dc pregă
tire a mijloacelor de interven
ție in cazul unor căderi neaș
teptate. masive de zăpadă. S-au 
analizat repartizarea teritoria
lă a utilajelor, pentru a cu
prinde toate zonele Văii Jiu
lui, ca și răspunderile diferite
lor unități în această acțiune 
importantă. Totodată, s-a ac
centuat asupra unei posibile 
încălziri bruște a timpului, 
ceea ce ar duce la topirea ra- 
pi<fă a zăpezii și ivirea unor 
potențiale inundații. Și în a- 
cea>stă direcție s-au ;t I 
măsurile necesare peiilru inter
venții rapide, utilajele, carie
rele de piatră pentru furniza
rea materialelor necesare unor 
eventuale diguri, sarcini direc
te, personale încredințate unor 
factori de răspundere.

Activitatea economică a ba
zinului nostru nu este afecta
tă de actuala zăpadă in mă
sură mai deosebită, in afară 
de unele unități forestiere.

In cursul zilei de ieri, ing. 
Mihai Victoria, ^eful R. C. M. 
Petroșani, ne informa că in do
meniul transportului feroviar 
există echipe de intervenție 

■ dotate i u toate mijloacele ne
cesare pentru asigurarea fluen
tei circulației, pentru descon-

gestionarea 
acelor cir. 
succes sarcinilor.
se circulă fără restricții deose
bite spre Subcetale. Simeria, 
Bouțari ca și pe ramura fero
viară spre Lupeni (există însă 
unele restricții — firești, fată 
de situația arătată în docu
mentele menționate — in cir
culația trenurilor de marfă 
spre Craiova, București, unde 
au prioritate unele grupe de 
produse și mărfuri, in special 
combustibilul și materiile pri
me.

La rindul sau ing. Nicolae 
Bădica, șeful U. E. L. Petro
șani, ne-a informat că foresti
erii au reușit să deschidă dru
murile de acces spre exploată
rile Sterminos, Bilugu. Soho- 
doi, Răscoala. Strîmbu, Gîr- 
bovu. Buta. Cindreși. Valea 
Popii și altele și se lucrează 
cu loate forțele pentru desză
pezirea parchetelor din Valea 
Seacă. Valea Mării. Polatiște, 
Jiet, Valea Boului unde exis
tă zăpadă troienită de vînL 
De asemenea, inq. Ștefan Nf- 
colau. șeful șantierului 
Superior" al I.L.H.S., tov. 
Popa, șeful șantierului de 
structii forestiere, tov 
loan Silescu, inginer

re a înzăpezirii, de asigurare 
a activității curente, cu forțe 
proprii.

Aprovizionarea populației cu 
cele necesare traiului - pro
duse alimentare, industriale, 
combustibil, este de asemenea 
asignrată. existind stocuri su
ficiente I

Conducerea întreprinderii de 
gospodărie comunală, a rele
vat inq. Gheorgbe Romoșan. a 
luat de asemenea măsuri pen
tru buna funcționare a 'ian-- 
porlului in comun, ridicarea 
cu regularitate a resturilor 
menajere pentru asigurarea sa
lubrității localităților, aprovi
zionarea în măsura posibilită
ților cu apă, iar în ceea 
privește curățirea zăpezii 
pe străzi, toate forțele și -i 
lajele sînt mobilizate la aceas
tă acțiune !

Rămine însă in datoria ce
tățenilor să curețe, așa cum 
prevăd reglementările legale, 
zăpada de Pe trotuare și ri
gole, depozitînd-o pe marginea 
drumului pentru ca mașinile 
I.G.C. să o poată ridica I La 
acest capitol, de îndatorire ce
tățenească. nu poate 
nici un rabat: toți 
orașelor, localităților 
sint obligați să participe Ia 
curățirea zăpezii de pe trotu
are și Ia desfundarea

Că n-au dat nici un 
semn că ar intenționa să a- 
rate vreo legitimație sau a- 
bonament nu ne-a mirat 

mult. Ne-a ind:«nat, 
faptul că taxatoarele

Toana Firu și Clara Bla- 
ga s-au urcat la stația cen
tru din T.uneni. în autobu
zul 1979 de Uricani — Pe
troșani prin față, dînsele 
care pledează cu atîta con
vingere, cînd sînt în exer
cițiul funcțiunii, pentru in
terzicerea practică ii acestui 
procedeu... Braț la braț, ne- 
păsătoare și radioase toto-

dată,, au fost singurele 
au dat exemplu de cum nu 
se cuvine sâ se comporte 
cineva într-o situație simi
lară Căci nu toti din auto
buz puteau să-și dea sea
ma cu cine au de a face, a- 
șa că exemplu-i exempl i 
Cînd să le întrebăm de să
nătate, au coborit în Vul- 
c.--' Șoferul Tlie Sătâlan le 
observase dar n-a îndrăznit 
sâ le atragă atenția, 
te că o vor face cei 
conducerea I.G.C...

șoferul cu gitul „blocat"!?

câ celor doi conducători au
to le-a fost oferii timpul ne
cesar pentru a se convinge 
că sub influența băuturii al
coolice autovehiculele nu 
pot fi conduse bine și, mai 
ales, sigur, și că au săvîr- 
șit o gravă încălcare a nor
melor de circulație pc dru
murile publice.

32 B 3896 și 33 B 9850... 
Ce și-or fi zis condu 1 - i 
auto Ion Colea și Alexe E- 
nica, primul angajat la în
treprinderea „Igiena", iar 
secundul la întreprinderea 
pentru foraje și lucrări
logice București : numai
prin numerele autovehicu
lelor noastre de București 
impresionăm provincia, așa 
că... Așa că, în ziua de 23 
februarie a.c. i-au dat tare 
cu paharul și sub influenta 
băuturii alcoolice s-au ur
cat la volan. Și au condus, 
au condus autovehirulel»* 
respective (A.E. efectuînd și 
o depășire neregulamenta- 
ră) pînă în.. fața organelor 
miliției circulației Acestea 
i-au invitat să tragă pe 
„dreaota" și să staționeze 
asa cite o lună de zile, timp 
pe care le-au fost suspen
date permisele de conduce
re. Pe deasupra, le-au fost 
aplicate și sancțiunile admi
nistrative cuvenite Ceea ce 
înseamnă, cu alte cuvinte.

Emil Vladislav din Liva- 
dia. comuna Baru, l-a che
mat în judecată la o comi
sie a consiliului popular mu- 
nicipal pe Sebastian Tănase 
din Petroșani, strada Ară
denilor nr 35 Acesta îl tot 
amină de peste un an cu 
plate ratelor în contul su
mei de 700 de lei pe care 

■ V' • E. v. a acor
dat credit ..garanțiilor" de 
cinste si omenie promise a- 
cum un an și ceva de S.T. 
cînd i-a vîndut un porc în
grășat. dar după cum o do
vedește realitatea. omenia 
si cinstea acestuia nu face 
multe parale De aceea, s-a

adresat comisiei de judeca
tă în speranța că aceasta îl 
va determina pe datornic 
să-și amintească de promi
siune, de cinste, de ome
nie. Am dori ca după pu
blicarea acestor rînduri ca
re, sperăm că vor fi recep
ționate și pe strada Arâ- 
danilor, să cunoaștem ce 
ne-ar putea spune și cum 
s-ar simți S.T. dacă roluri
le s-ar inversa și el ar 
în situația de

Păi omenie-i
tian Tănase ?!
ușor să uităm 
promisiuni ?

In ziua de 12 februarie 
a.c.. ora 0,30. conducătorul 
auto Aurel Edu a fost i- 
dentificat la Livezeni con- 
ducînd autosalvarea nr. 
31 HD 1233 a Spitalului u- 
nificat Petroșani sub influ
ența băuturii alcoolice O 
sumară reflectare ne poate 
contura pericolele implicate

de acest caz, nivelul scăzut 
al răspunderii profesionale 
al lui E.A. La volanul unui 
autovehicul cu o destinație 
expresă, fapt ce solicita un 
plus dc siguranță și operati
vitate în deplasare, E.A. o- 
ferea aceleași șanse atît pie
tonilor, lui, cit și celor du
pă care avea să fie trimis 
tocmai ca să-i salveze — 
pericolul accidentării, poa
te iremediabil. Noroc că in
tervenția organelor de mi
liție a avut loc la timp și 
A.E. a fost oprit din cursa 
periculoasă în care se lan
sase. Pe lingă ampnda ad
ministrativă de 500 de lei. i 
s-a acordat drept „răsplată" 
a „curajului" de care a dat 
dovadă o lună de zile 
care nu va mai avea 
preocupări, inclusiv 
de a conduce.
flecta asupra 
regulamentului de circulație 
și aș aminti că nu are voie 
să se urce la volanul ori
cărui autovehicul și cu atît 
mai mult a unei autosalvări 
cînd se află sub influența 
băuturii alcoolice.

MICA PUBLICITATE
Cu profundă durere anunțăm încetarea subită din viață 

a colegului nostru lehnician Z.MĂU El ORENTIN in virs- 
tă de 45 ani, locțiitor șef sector la E.M. Petrila.

Amintirea sa va rămine neștearsă din memoria noas
tră.

Exprimăm sincere condoleanțe familiei îndoliate.

PILiRDLT legitimație de serviciu pe numele Constantin
Vărzaru, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

DUMINICA 18 MARTIE
18,20

județul Constanta; 
Căminul;

17,30

8,00 Gimnastica jentru toti ; 19,00 Ecranul ; 18,00
8,15 Pentru sănătatea dv; 19.211 100! dc seri ; 18,05
8,30 Cravatele roșii ; 19,.3(J Telejurnal — Cincina 18,10

10,00 Viata satului ; lul înainte de termen
11.10 Omul si muzica lui; cauză a întreqului
12,00 De -trajă patriei -. popor; 18,40
12/iO Emisiune în limba ma 20,00 Cîntecul săptăminii; 19,20

ghiara ; 20,05 Mai aveți o întrebare ? 19,30
14,00 „360 de qrade" ; 20,45 Roman foileton. Cîntec
17.15 Film serial pentru ti la apusul soarelui —

neret Pierduti ia spa Dramatizare de Bill
țiu — Episodul XXI Craing -, 20,00
— „Lansare in spațiu"; 21,35 Revista literar artistică 20,05

18,00 CiDlare patriei — con Tv. ; 20.20
curs coral interjude- 22,35 24 de ore ;
țeaD ; 23.02 Luminile rampei;

19,20 1001 de seri; 21,55
19,30 Telejurnal — Săptă- MARII 20 MARTIE 22,10

mîna politică internă
și internațională in i- 9.00 Teleșcoală - - Biologie ; 22,30
maqini ; 9.30 Literatură română ;

Curs de limba rusă. 
Lecția a 45-a (reluare);
Telex ;
Publicitate ;
Steaua polară. Emisiu
ne de orientare școla
ră și profesională ; 
Universitatea Tv ;
1 001 de seri ;
Telejurnal - Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;
Cîntecul săptăminii ; 
Reflector ;
Seară de teatru. Moar
tea guvernatorului — 
de Leon Kruczkowski ; 
Poșta Tv ;
24 de ore Contraste 
în lumea capitalului ; 
Gala maeștrilor.

finală ale „Cupei Cu
pelor" ;

17.45 Curs de limbă germană.
Lecția a 45-a (reluare); 

18,15 Telex ;
18,20 Semnificații. Manifestul 

Comunist - operă de

24 de ore — România în 
lume ;
Stadion.

JOI. 22 MARTIE

Curs de limbă france-

pentru 
sâptâmîna 

viitoare

20.10 reportajul săptăminii
— Incursiune in viitor;

20.30 Film artiști'-: „Cazul 
C. L.“ producție a stu

diourilor cehoslovace ;
22,05 Vedele ale cîntecului 

la București - The 
Golden Gate Quartet;

22,3'- Telejurnal •.
22.40 Duminică sportivă;

LUNI 19 MARTIE

17,30 Curs de iimba franceză 
— Lecția a 46-a (relu
are)

18,00. Telex ;
18,05 La oTdinea zilei. Azi

10.00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10.10 Avanpremieră ;
10,15 Teleenciclopedia (relu

are) ;
10.55 Moment coregrafic cu 

Cristina Hamei;
11.10 Telecinemateca pentru 

copii. Căpitanul. Pro
ducție a studiourilor 
cinematografice din R.P. 
Bulgaria ;

12,25 Cintece și jocuri popu
lare ;

12.45 52 de initiative în 52 
de săptămîni (reluare);

13.00 Telejurnal;

11,45

12,00

Curs de limbă engleză ; 
Micii meșter; mari ; 
Telex ;
Ancheta Tv. (reluare) ; 
Film serial. Pe urmele 
lui Caplja. Episodul VI; 
La ordinea zilei. Azi. 
județul Constanța (re
luare) ;
Revista literar-arlistu <j 
Tv. (reluare);

13,00 Telejurnal;
15,55 Fotbal: Rapid București 

— Leeds United, meci 
retur în sferturile de

capătii a marxismului ; 
18,40 Pe-un picior de plai ; 
19,00 Timp și anotimp in a-

gri cui tură ;
19,20 1 001 de seri ;
19,30 Telejurnal — Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săptăminii; 
20.05 Teleobiectiv ;
20.25 Telecinemateca. Ciclul 

Ingrid Bergman. Vă 
place Brahms ?

9,30
10,00
10,05
10,10

10.40

11,00

ză — Lecția a 47-a ;
Prietenii lui Așchiută j 
Telex ;
Publicitate ;
Steaua polară — emi
siune dc orientare șco
lara și profesională (re
luare) ;
Meridiane literare (re
luare) ;
Campionatul mondial de 
hochei pe gheată — 
Grupa B: S.U.A. — Ja
ponia — transmisiune

directa de la Graz ; 
Teleobiectiv (reluare); 
Telejurnal ;
Teleșcoală. Chimie ; 
Biologie ;
Emisiune in limba ma
ghiară ;
Telex ;
Publicitate ;
Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală.
Arta plastică ;
1 001 de seri ;
Telejurnal - Cincina

lul înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;
Cîntecul săptăminii ;
Concertul Orchestrei 
simfonice și al corului 
racTioteleviziunii;
Tinerii despre ei înșiși;
24 de ore — Din țările 
socialiste ;
Hochei pe gheață — 
România — Austria 
(campionatul mondial 
grupa B) — înregistra
re de la Graz.

VINERI, 23 MARTIE

9,00

9,30
10,00
10.05
10,10

Curs de limbă r 
Lecția a 46-a ;
O viată pentru <
Telex ;
Publicitate ;
Teatru scurt, 
pentru o floare

rusă

o idee ;

Discurs
— de

Am avut parte în ultimele 
zile de mai multă zăpadă de- 
cît în toată iarna, care însă 
noaptea a venit, iar ziua a... 
plecat în cea mai mare par
te. Nu fără a ne lăsa pe căile 
pe care ne deplasăm zi de 
zi o mare cantitate de apă 
Dar tocmai în această apă, 
amestecată cu zăpadă, noroi 
și funingine, neagră, băltită 
ori în curs de scurgere la 
rigolele șoselelor, mai toate 
astupate, șoferul Ion Cîrstea 
de pe autobuzul I.G.C. 31 
HD .3202 a văzut șansa 'mei 
sfidări. încălcînd in mod grn 
solan lin ziu > de °
a.c.) pc toată porțiunea de 
șosea Bărbăteni — Lupeni — 
Vulcan, o prevedere expresă 
a legii circulației, aceea de 
a nu „scălda- cu apă și no
roi pietonii de pe trotuare. 
Ce si-o fi zis Ton Cîrstea ? 
„Voi astupa gura oricui cu 
obligația ce o am de a res
pecta graficul de circulație !" 
Si a stropit de-a lungul Băr- 
băteniului pe toti cei ce i-a 
întîln’t oe marginea șoselei 
(aici soseaun nu are trotuar). 
In statin do lînr*ă nodul nest1' 
Jiu în cartierul „Viscoza" 
T upeni ”n «rup de călători 
abia eobnrîti din ..local- s-au 
trezit în bătaia jetului 
apă murdară antrenat
pneurile autobuzului condus 
do Ion Cîrstea. care, rijn cau- 

vitezei. s-a onrit dincolo 
sDațiul stafiei cu aproa- 
19 metri De-a lungul o- 

rașului Lupeni. cum trotu
arul de pe partea dreaotă a

sensului de meri; spre Pe
troșani este la marginea 
străzii, gard.. perete, . vitrină, 
bărbat, femeie, copil, totul 
era totuna și nimic în calea 
șoferului Cîrstea. De pe 
bancheta de lingă geamul 
autobuzului am privit un 
timp nedumerit bravura o- 
mului de la volanul auto
buzului 3202 Am simțit de 
repetate ori cum ceva 
saltă de pe banchetă, 
părul mi se zburlește 
basc, cum ~
orul rece cînd cei de pe tro
tuar treceau prin dușul 
murdar, la propriu și la 
figurat, la care-i supunea 
șoferul Ion Cîrstea. Am vă
zut pietoni — copii și 
mei-surprinși de stropi 
ții observau de departe au
tobuzul și, neayînd unde se 
mai retrage, se așteptau ca 
șoferul să reducă viteza în 
dreptul lor. să-i protejeze, 
să respecte prevederea le
gii Dar nu, Cîrstea privea 
numai înainte cu gîtul ..blo
cat", rigid ca de lup și ni
meni nu era cruțat de 
trombele de apâ amesteca
tă cu zăpadă și noroi.

. Concluzia ce se cere în
serată (și însușită de cei 
in drept) în încheierea a- 
eslor rînduri este... limpede. 

Să fie „spălat" și dumnea
lui tot așa. îmbrăcat cu du
sul măsurilor celor mai se
vere. așa cum el a „spălat” 
pe atîția pietoni nevinovați.

VRINCEANU

Paul Everac (reluare); 
Portativ '73 ;
Selecțiuni din emisiu
nea „Seară pentru ti
neret" ;
Moment lolcloric •, 
Municipalitatea răspun
de bucureșleanului (re
luare) ;
Telejurnal ;

16,00- 17,00 Teleșcoală 
Matematică. Literatură 
română ;

1 Curs de limbă engleză 
- Lecția a 45-a (relu
are) ;

) Telex ;
> Tragerea Loto ;
> Cum vorbim ;
> La volan — emisiune 

pentru conducătorii au
to ;

) Teleconferințd de pre
ss ;

1 1 001 dc seri ;
) Telejurnal — Cincinalul 
înainte efe termen — 
cauză a întregului po
por ;

) In cronica ta, tară ;
) Film artistic. Marele 

Scott;
) 24 de ore ;
) Teleqlob : Irak ;
) Cîntecele pe care le-am 

iubit.

22,10
22,30
22,50

SÎMBATA. 21 MARTIE

9,00 Curs de limbă qerma-

nă — Lecția a 46-a ; 
A fost odată ca nicio
dată... Teatrul povești
lor ;
Telex ;
Publicitate ;
Selecțiuni din emisiunea 
..Cîntare patriei" ;
De vorbă cu gospodi
nele ;
Selecțiuni- din 
„Promenada 
13“ , 
Cărți și idei 
Telejurnal ; 
Telex ;
In actualitate — Școa
la i
Muzică F opulară cu 
Maria Bararu ;
Ritm, tinerețe, dans ; 
.Arc peste timp;
1 001 de seri ;
Telejurnal — Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a întregului po
por (
Cîntecul săptămînu ; 
52 de initiative în 52 
de săptămîni ; 
Teleenciclopedia ;

21,00 Film serial. Mannix ;
21,50 întâmplări de simbătă 

spre duminica...;
22,30 Telejurnal;
22,40 Hochei pe gheață. Ro

mânia — Japonia (cam
pionatul mondial — 
grupa B). înregistrare 
de la Graz.
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JUDIHlt IN LUPTA Cil INTEMPERIILE ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri
L

l.upta pentru înlăturarea efectelor zăpezii masive că
zute in ultimele zile a continuat cu intensitate in toate ju
dețele afectate de \itrepia naturii. Pulsul unei activități fe
brile. in multe cazuri eroice, desfășurate in întreprinderile 
înzăpezite, pe căi dc acces, in transporturile urbane, fero
viare sau nnvale. exprimă răspunsul cetățenilor la coman
damentele stării dc nosccilatc decretate in zonele 
în care fluxul normal al activităților contidle- 
ne a avut dc suferit. Măsurile întreprinse de Coman
damentul central pentru înlăturarea urmărilor viscolului, 
dc Comandamentele locale au dus la o mobilizare a tutu-

ror forțelor in vederea asigurării ritmului neîntrerupt al 
producției, aprovizionării ichnico-materlalc a unităților e- 
eonoiniec și a populației, deblocării căilor ferate, a drumu
rilor naționale și răilor dc acces dc marc importanță, ali
mentării cu energic electrică a tuturor instalațiilor șl lo
calităților. a conservării și protejării complexelor zooteh
nice și avicole etc. Participarea cetățenilor la toate aceste 
acțiuni a constituit un examen dc conștiință civică, o do- 
s ndă a coeziunii in fața datoriei ce sc cerc împlinită, o 
mărturie a hotăririi de a nu precupeți eforturile în fața vi
tregiilor naturii.

GALAȚI : Mobilizare amplă 
pentru înlăturarea 
efectelor ninsorii

In județul Galați a continuat 
să ningă in tot cursul nopții 
de miercuri și al dimineții de 
joi. Au lost mobilizate peste 
500 de utilaje și importante 
forte umane pentru deblocarea 
punctelor vitale, a drumurilor 
naționale și a celor locale, a 
căilor de acces spre obiective
le economice. O importanță 
deosebita se acordă drumului 
național Galați — Tecuci •— 
Tisița. menținerii legăturii cu 
municipiul Tecuci, cu județele 
limitrofe și cu furnizorii care 
asigură aprovizionarea Combi
natului siderurgic cu unele 
materiale. Unităților industria
le le-au foSl asigurate cantitățile 
necesare de materii prime pen
tru desfășurarea normală a 
procTucției. Chiar in aceste 
condiții gTele, multe unități in
dustriale au înregistrat depă
șiri ale producției globale și

PRAHOVA: Fluxul productiv 
reintră în normal

In tot cursul zilei și al nop
ții. cele 118 utilaje grele afec
tate deszăpezirii drumurilor 
naționale și locale au lucrat 
neîntrerupt. Ca urmare a acți
unilor concentrate la care au 
participat zeci de mii de cetă
țeni, fluxul productiv al între
prinderilor prahovene rein
tră în normal. Se ac
ționează intens pentru de
blocarea localităților Cio
cani, Ceptura-Rotari, Valea

BUZaU : Zona industrială 
la parametrii nominali

Deși a continuat să ningă, 
acțiunile inițiale de Comanda
mentul local au permis zonei 
industriale a Buzăului să lu
creze la parametrii nominali. 
Pătrunși de importanta momen
tului, mii de muncitori au lu
crat peste orele de producție 
pînă la sosirea schimburilor 
înlirziate de circulația anevo
ioasă. iar navetiștii au rămas 
in întreprinderi, unde li s-au 
asigurat cazarea și masa.

DÎMBOVIȚA: S-a restabilit 
funcționarea normală 

a întreprinderilor
Deși zăpada a continuat să 

cadă în județul Dimbo- 
v la ingreuind acțiunile 
dc deblocare a drumu
rilor naționale și căilor de 
a^ces, funcționarea normală a 
întreprinderilor a fost restabi
lită. Echipe speciale au mun
cit zi și noapte pentru repara
rea avariilor suferite de Uzi
na de utilaj petrolier Tirgoviș-

TELEORMAN: Se lucrează 
intens la restabilirea 

circulației rutiere
De la Alexandria am aflat 

că șoseaua spre Turnu Măgu
rele a fost redată circulației și 
se lucrează cu toate forțele la 
deblocarea legăturilor spre

FILME
VINERI, 16 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Queimada : Republi
ca : Zestrea : PETRILA :
Bariera : LONEA — Mine
rul : Creierul : ANINOASA: 
Călăreții ; VULCAN: Sece
ră vîntul sălbatic; LUPENI 
— Cultural : Am încălcat 
legea , -Muncitoresc: Lupul 
negru ; URICANI t Răzbu
narea sfintului.

RADIO
5.00 Buletin de știri ; 5.05 

Muzică populară ; 5,40 Mu
zică de estradă ; 6,00—8,08 
Radio-programul dimineții; 
8,08 Matineu muzical ; 8,30 
La microfon, melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin de știri ;
9,30 Memoria pămîntului ro
mânesc ; 10,00 Buletin de
știri; 10,05 Formația de mu
zică populară din Bistrița Nă- 
ăud ; 10,30 Duete din ope

rete ; 10,45 Melodii de fon 

ale producției fizice. Astfel, 
Uzina Laminorul de tablă a 
realizat in ultimele două zile 
peste 120 tone laminate finite 
și 20 tone tablă zincată peste 
plan. La fel și Întreprinderea 
de sirmă, cuie și lanțuri.

Cooperatorii, mecanizatorii și 
alți locuitori ai satelor lucrea
ză 13 deszăpezirea căilor de 
acces la serele de la Barcea 
unde zăpada a atins 3 metri, 
salvînd însemnate valori ma
teriale. Răsadurile de tomate 
timpurii repicate in solarii sint 
transportate în sere pentru a 
fi salvate, s-a transportat gu
noi de grajd intre răsadnițe 
pentru a micșora pierderile 
de căldură. Nu se precupețeș
te nici un efort pentru a asi
gura desfășurarea tuturor acti
vităților la nivelul zilelor nor
male. Stocurile de furaje au 
fost asigurate pentru mai mul
te zile.

Doftanei și pentru asigurarea 
aprovizionării populaiei. Echi
pe speciale de intervenție lu
crează. de asemenea, la resta
bilirea rețelelor electrice de
teriorate în urma unor alune
cări de teren in zona Ceptura. 
In Schelele Baicoi și Boldești, 
echipele de intervenție acțio
nează pentru repunerea in 
funcțiune a unor sonde unde 
exploatarea a fost întreruptă, 
de asemenea, de alunecările 
de teren.

Pentru deszăpezirea căilor 
de acces au fost mobilizați mii 
de ostași, elevi și salariați 
tehnico-administrativi. Au fost 
dislocate, de asemenea, impor
tante forțe și mijloace mate
riale spre unele localități care 
continuau să fie izolate de 
stratul gros de zăpadă. La 
Verguleasa a fost restabilită 
partial rețeaua electrică și se 
lucrează pentru deblocarea 
celui maj mare complex jude
țean de porcine.

te și de Fabrica de frigidere Gă- 
ești, care și-au reluat activita
tea normală. In prezent, sînt 
mobilizate importante forte in 
vederea degajării drumurilor 
și căilor de acces, pentru asi
gurarea aprovizionării tuturor 
localităților, pentru alimentarea 
fermelor și complexelor zoo
tehnice.

Roșiorii de Vede, a drumuri
lor Alexandria — Drăgă- 
nești, Vlașca — Vide
le, Alexandria — Smîrdioasa 
— Cervenia — Bragadiru, Ale
xandria — Orbească — Tătă-

Cristinoiu ; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Jocuri populare-, 
11,15 Litera și spiritul legii;
11.30 Madrigale; 12,00 Dis
cul zilei ; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concert de prînz; 
14,00 Compozitorul săptămi- 
nii ; 14.40 Muzică de prome
nadă ; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioancheta economi
că ; 15.20 Piese de estradă; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Mu
zică populară ; 16,35 Corul 
Liceului „Gheorghe Lazăr“ 
din Sibiu ; 17,00 Pentru patrie;
17.30 Concert de muzică 
populară ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii preferate; 
20,45 Consemnări; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Concert de seară ; 24,00
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

T V
9,00 Curs de limba rusă. 

Lecția a 45-a ;
9,30 O viață pentru o idee ; 

C. I. Parhon (I); 

renii de Sus. Roșiori — Scri- 
oașlea -- Ralaci, Turnu Mă
gurele — Plopii Stăvilești — 
Bcdu, Furculești — Urlui — 
Bogdana. Roșiorii dc Vede — 
Turnu Măgurele, Olteni — Vtr- 
loapele. Do asemenea. în loca
litățile județului se acționează 
cu toate mijloacele unităților

IALOMIȚA: Activitatea 
și aprovizionarea reintră 

în normal
Joi, in județul Ialomița, în

treaga populație aptă dc mun
că a lucrat fără întrerupere 
pentru înlăturarea efectelor 
viscolului. Au fost, astfel, re
date circulației noi sectoare 
din șoselele naționale care 
traversează județul spre Con
stanța. Brăila, Călărași și Leh-

DOLJ: Redarea în circulație 
a întregii rețele de drumuri

In urma acțiunilor de des
zăpezire, întreaga rețea de 
drumuri naționale și locale a 
fost redată circulației în cursul 
zilei de joi. A fost deblocat, 
de asemenea, accesul la sec
toarele zootehnice și s-a asi- 
qurat necesarul de furaje pen. 
tru animale. Colectivul Com
plexului de sere Ișalnița Cra
iova, cea mai mare unitate de

Din partea Inspectoratului 
general al miliției

Pentru ca traficul rutier să 
se desfășoare în bune condiții 
pe arterele blocate este nece
sar să se acționeze în continu
are cu hotărîre pentru stricta 
respectare a dispozițiilor date 
de Comandamentul central și 
comandamentele locale pentru 
înlăturarea urmărilor viscolu
lui, a căderilor masive de ză
padă.

Toți conducătorii de autove
hicule, care execută transpor
turi de aprovizionare, trebuie 
să evite staționările pe partea 
carosabilă și să dea sprijin ce
lor rămași în pană sau care nu 
mai pot pleca din loc datorită 
derapărilor. Autovehiculele vor 
fi dotate cu lanțuri și materi
ale antiderapante, precum și 
cu pneuri corespunzătoare. 
Pentru facilitarea deplasării 
mijloacelor de transport în co
mun este necesar să se urgen
teze deszăpezirea stațiilor. a 
refugiilor, trotuarelor și locu
rilor de traversare. Pietonii au 
obligația de a circula numai 
pe trotuar, deplasarea lor fiind

Prognoza meteorologică
In cursul zilei de joi, potri

vit informărilor Institutului 
Meteoroloqic, au continuat să 
cadă precipitații mai ales sub 
formă de ninsoare in Transil
vania, Moldova și Dobrogea și 
sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare in Muntenia. In 
sudul Crișanei și Banatului a 
continuat să plouă. Vîntul a 
continuat să prezinte intensi
ficări în estul Bărăganului, 
Dobrogei și estul Moldovei, 
unde, local, a viscolit zăpada. 
Temperatura aerului la ora 
14,00 oscila între minus 3 gra
de la Joseni și plus 6 grade la 
Băilești, iar în timpul nopții' 
intre minus 10 și zero grade. 
La București, temperatura a 
fost de plus 2 grade.

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Biblioteca pentru toți 

(reluare);
10,55 Istoria filmului sonor 

(reluare);
12.30 Moment folcloric cu 

Ana Toma (reluare);
12,40 Municipalitatea răspun

de bucureșteanului (re
luare) ;

13,00 Telejurnal;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Curs de limba engleză. 

Lecția a 44-a 'reluare),
18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Atenție la... neatenție;
18.35 La volan. Emisiune pen

tru conducătorii auto ;
18,50 Teleconferință de pre

să ;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal.

Cincinalul înainte de 
termen — Cauză a în
tregului popor;

20,00 Cîntecul săptăminll. Un 
țărm de liniște de Va- 
sile Vasilache ,

20,05 Prim-plan. Inginer Ion 
Alexandru Ber'ndan ;

20.35 Moment folcloric ;
20,45 Film artistic. Vîrstele 

omului. Producție a 
studioului cinemato

dc stal și cooperatiste. In zoya 
(olrolioră Videle, unde visco
lul a provocat întreruperea 
lucrului la aproape 40 do son
de. intervenția muncitorilor și 
a echipelor do specialiști a 
făcut posibilă repunerea în 
funcțiune a tuturor sondelor 
afectate.

liu. Au fost, de asemenea, re
mediate defecțiunile rețelelor 
de encrqie electrică și se lu
crează la restabilirea legături
lor telefonice. Pe șantierul 
Combinatului de îngrășăminte 
azotoase din Slobozia lucrul 
a fost reluat în mod normal.

acest fel din țară, a asigurat 
funcționarea neîntreruptă a a- 
cesluia livrind beneficiarilor 
in medie 500 tone pe zi dife
rite produse. S-a asigurat func
ționarea optimă a tuturor ce
lor 17 sere-solar din județ, 
neoxistînd. după aprecierile 
inginerului Constantin Cucu, 
directorul întreprinderii amin
tite, nici o pierdere de produc
ție, n.ici o pagubă materială.

foarte periculoasă pe partea 
carosabilă. Nerespectarea a- 
cestei îndatoriri poate avea 
consecințe grave.

Se reamintește conducători
lor auto care execută transpor
turi pe autostrada București — 
Pitești că, deoarece traficul se 
desfășoară, deocamdată, în am
bele sensuri, doar pe o jumă
tate de cale, au obligația de a 
lua toate măsurile pentru evi
tarea blocărilor. Ei vor trebui 
să circule cu viteză moderată, 
in funcție de condițiile de 
drum, să execute numai depă
șirile lipsite de riscuri și să 
nu staționeze pe partea caro
sabilă.

Toți conducătorii auto și 
pietonii trebuie, așa cum do
vedesc cei mai mulți în aces
te zile, să înțeleagă că, de 
modul cum își respectă obliga
țiile și îndatoririle, depinde 
într-o importantă măsură res
tabilirea situației normale în 
desfășurarea traficului rutier 
și propria lor siguranță.

Incepînd din dimineața zilei 
de vineri, vremea se va ame
liora treptat în toate regiuni
le țării. Cerul va fi schimbă
tor, mai mult acoperit în Mun
tenia, Dobrogea și Moldova, 
unde precipitațiile, mai ales 
sub formă de ninsoare, vor 
deveni locale. In celelalte re
giuni precipitațiile vor avea 
caracter izolat. Vîntul va con
tinua să prezinte intensificări 
in estul țării, dar va slăbi 
treptat. In celelalte regiuni, 
vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit. Temperaturile maxime 
vor oscila între minus 1 grad 
și 9 grade. Pe alocuri, in sud- 
estul țării, se va semnala po
lei.

(Agerpres)

grafic București ,
22,00 24 de ore ;
22,30 Teleqlob. R.S.F. Iugo

slavia. Itinerar montan 
— reportaj

22,50 Interpretul preferat. 
Norina Alexin

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani + 2 
grade; Paring —4 grade.

Minimele; Petroșani —4 
grade ; Paring — 8 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 82 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme instabilă, 
cerul mai mult noros. Izolat 
se vor semnala precipitații 
slabe sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vint slab din 
sectorul sudic.

Intervenția șefului delegației
GENEVA 15 — Corespon

dentul Agerpres, Cornelia 
Vlad, transmite : La Palatul 
Națiunilor din Geneva conti
nuă lucrările Conferinței Co
mitetului ponlru dezarmare.

In cadrul celei de-a 592-a 
ședințe plenare, desfășurată la 
15 martie, reprezentantul Me
xicului, ambasadorul Alfonso 
Garcia Robles, a prezentat tex
tul unui memorandum elaborat 
de delegațiile Birmaniei, E- 
giplului, Etiopiei, Iugoslaviei, 
Marocului, Mexicului, Nigeriei 
și Suediei cu prilejul împlini
rii a 12 ani dp activitate a 
Conferinței Comitetului O.N.U. 
pentru dezarmare.

In cadrul ședinței au mai 
luat cuvintul șefii delegațiilor 
Mongoliei și Marocului.

A luat apoi cuvintul șeful 
delegației române, ambasado
rul Constantin Ene, reprezen
tantul permanent al României 
pe lingă Oficiul O.N.U. — Ge
neva, care a prezentat poziția 
țării noastre fată dc arzătoare
le probleme ale dezarmării și 
sarcinile care revin Comitetu
lui in acest domeniu.

Actuala sesiune — a arătat 
el — își desfășoară lucrările 
în condițiile în care trăsătura 
de bază a evoluției politice 
mondiale este tendința spre

Tanzania

Gală de filme 
românești

DAR ES SALAAM 15 (Ager
pres). — La facultatea de agro
nomie din orașul Morogoro, 
din Tanzania, a avut loc, re
cent. o gală de filme documen
tare românești. Vizionarea fil
melor a fost precedată de 
scurte alocuțiuni, rostite de 
decanul Facultății de agrono
mie, H. Mongi. și de Ion Drin- 
ceanu. ambasadorul României 
la Dar Es Salaam.

© 
Reuniunea 
Comisiei 

economice
R.D. Vietnam- 

S.U.A.
PARIS 15 (Agerpres). — Joi 

după-amiază, s-a desfășurat, la 
Paris, prima reuniune a Comi
siei economice mixte R.D . 
Vietnam — S.U.A., creată în 
virtutea Acordului privind în
cetarea războiului și restabili
rea păcii în Vietnam.

Delegația R. D. Vietnam este 
condusă de ministrul de finan
țe, Dang Viet Chau. iar cea 
americană — de administrato
rul adjunct al Agenției pentru 
dezvoltarea internațională, Ma
urice Williams.

Acțiuni greviste 
în Franța și Anglia

PARIS 15 (Agerpres). — 
Greva controlorilor aerieni 
francezi, declanșată în urmă 
cu trei săptămîni, și care 
trebuia să se încheie foi, a 
fost prelungită pînă sîmbătă, 
se arată într-un comunicat 
dat publicității de greviști la 
14 martie. Comunicatul pre
cizează că greviștii sînt ga
ta să reia munca, dacă nego
cierile cu autoritățile ajunq 
la rezultate concrete, dar că 
greva nu va înceta atît timp 
cît negocierile nu sînt purta
te chiar cu reprezentanții 
greviștilor.

☆

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Criza socială permanentă ca
re domnește în Marea Brita- 
nie s-a agravat, în cursul a- 
cestei săptămîni, o dată cu 
hotărîrea sindicatului condu
cătorilor de locomotive de a 
întrerupe activitatea timp de 
24 de ore, la 20 martie A- 
ceasta va fi cea de-a treia 
oară, în mai puțin de o lună, 
cînd rețeaua feroviară bri
tanică va fi paralizată o zi 
întreagă. De asemenea, con
ductorii de locomotive bri
tanici au hotărît să nu mai 
lucreze duminica, ceea ce va

Noi 
bombardamente 

asupra teritoriului 
cambodgian

PNOM PENH 15 (AgeTpres). 
— Agenția U.P.I. informează, 
din Pnom Penh, că bombardie
re strategice americane de tip 
„B-52" au efectuat. în noaptea 
de miercuri spre joi, noi bom
bardamente asupra teritoriului 
cambodgian. 

intensificarea colaborării din
tre state, afirmarea lot mai 
puternică a voinței popoare
lor de a asigura destinderea 
și pacea, dc a promova pe 
scară largă metoda tratativelor 
ca mijloc de soluționare a 
problemelor litigioase. Din pă
cate, cursul ascendent care se 
impune tot mai mult in relați
ile internaționale nu se face 
simții și în sfera încetării 
cursei înarmărilor și a dezar
mării, unde negocierile întîr- 
zie să producă acele rezultate 
concrete, substanțiale, pe ca
re le așteaptă țoale țările, 
toate popoarele.

Guvernul român consideră 
că, în noua etapă a lucrărilor 
sale, organismul de negocieri

Fabrica de sticlă din împrejurimile Havanei este în 
prezent una dintre principalele întreprinderi de acest 
fel din Cuba.

IN FOTO : In timpul lucrului la una din minele de 
exploatare a materiilor de bază a fabricii de sticlă: do- 
lomită, feldspat și nisip de siliciu.

Succese ale forțelor patriotice 
din Guineea-Bissau

ALGER 15 (Agerpres). — 
Acțiunile ofensive ale trupe
lor aparținînd Partidului A- 
frican al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.) 
continuă pe toate fronturile 
— relatează ziarul algerian 
„El Moudjahid*1. In prima săp- 
tămînă a lunii februarie, 
trupele colonialiste portughe
ze au înregistrat pierderi gre
le in sectorul Cubucarc (su
dul Guineei-Bissau). Acest 
sector a fost eliberat, încă de 
la începutul luptei de elibe
rare, în ianuarie 1963, iar 
tentativele trupelor colonia
le de a-și reinstitui controlul 
asupra lui au eșuat întot
deauna. De altfel, în apri
lie 1972, sectorul Cubucare 
a fost vizitat de o misiune 
specială a O.N.U., care a pu
tut să verifice la fața locului 

avea ca efect perturbarea per
manentă a rețelei. Ca urma
re a aplicării acestor hotă- 
rîri, în sudul Angliei au fost 
suspendate 2 000 de trenuri.

Pe de altă parte, greva 
personalului nemedical din 
spitale continuă, iar reprezen
tanții greviștilor au respins 
oferta de mărire a salariilor 
care nu corespunde cererilor 
lor.

FAPTUL DIVERS PE GLOB
ROMA (Agerpres). — La 

un locuitor din Capodimon- 
te, în apropiere de Roma, 
a fost... descoperit un vas 
etrusc foarte prețios și nu
meroase obiecte arheologice 
provenind, după toate pro
babilitățile. din săpăturile 
efectuate clandestin. După 
părerea experților italieni, 
vasul pe care sînt pictați 
trei bărbați în luptă cu ui» 
leu, datează din secolul 4 
sau 5 î.e.n., la baza sa fiind 
vizibilă o frază în etruscă 
Printre celelalte peste 60 
de obiecte găsite se află și 
vase grecești.

★

BONN (Agerpres). — Con
sumul dc tutun pe cap de 
locuitor în R.F. Germania a 
crescut în mod sensibil, în 
cursul anului 1972, în pofi 
da majorării impozitelor a- 
supra acestui produs — a 
anunțat Oficiul federal de 
statistică.

Conform indicațiilor a- 
cestuia, fumătorii vest-ger- 
mani au consumat în me
die, în cursul anului trecut, 
cîte 2 670 țigări pe cap de 
fumător. Această cantitate 
corespunde unei creșteri de

României
trebuie să treacă de la faza 
discuțiilor generale, lipsile de 
eficiență, Ia abordarea proble
melor prioritare ale dezarmă
rii, să elaboreze și să transpu
nă in viață un program con
cret pentru oprirea cursei 
înarmărilor, a producerii de 
armament și, îndeosebi, de ar
mament nuclear, a tuturor 
mijloacelor de nimicire in ma
să.

In acest scop, delegația ro
mână a readus în fața Comite
tului de la Genova ansamblul 
de măsuri privind încetarea 
cursei înarmărilor și Înfăptu
irea dezarmării, formulaic de 
Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din iu
lie anul trecut.

faptul câ patrioții exercită 
un control efectiv asupra a- 
cestui teritoriu, precum și 
importantele realizări sociale 
înfăptuite aici de către 
P.A.I.G.C.

■$> In cadrul programului in
titulat ,,Antena spre lume", 
postul de radio național din 
Venezuela a transmis o emisi
une specială dedicată Republi
cii Socialiste România. In ca
drul emisiunii, au fost prezen
tate informații economice, po
litice și sociale despre țara 
noastră, precum și muzică 
populară și ușoară românească.

O La Tokfo au început lu
crările celei de-a XXVII-a con
ferințe a Federației Internațio
nale a Asociațiilor 1’iloților 
(IFALPA), la care participi 
circa 400 de reprezentanți din 
46 de țari.

4» Regele Hussein al Iorda
niei a anunțat comutarea pe
depsei capitale, pronunțată im- 
potriva lui Abou Daoud, lider 
al mișcării de rezistență pales
tiniene. și a altor palestinieni, 
in detențiune pe viață — in
formează agențiile United 
Press International și France 
Presse.

După cum relateaz - agen
ția sud-coroeană de presă Hab- 
ton Thonsin, la Seul au fost

0,6 la sută față de anul 
precedent. To.odată, se in
dică faptul că turnătorii 
vest-germani au consumat, 
în aceeași perioadă, o ar.li- 
tate mai redusă de țigări 
de fol : 65 pe cap «le ruină
tor, ceea ce reprezintă o 
diminuare de 2,4 Ia sută.

★

ANKARA (Agerpres). — 
Cu ocazia săpătorilor pen
tru turnarea fundațiilor 
pentru extinderea unei a- 
ripi a Muzeului arheolozic 
de la Istanbul a (ori desco
perit un important tezaur 
din perioada bizantină. 
Printre obiectele rărite se 
află inele de aur. brățări, 
șiraguri de perle, precum și 
un frumos costum imperial 
care, după toate nr^h abili
tățile. a fost realizat în a- 
nii 705—711 e.n.

★

WASHINGTON (Ager
pres). — Administrația na
țională a S.U.A. pentru as
tronautics și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a 
hotărît reducerea număru
lui sateliților științifici, des
tinați studierii unor corpuri

Consultările 
de la Helsinki
HELSINKI 15 — Trimisul 

special Agerpres, Radu Gre- 
ceanu, transmite t Gonsultărb» 
le multilaterale pentru pre* 
gătirea Conferinței general» 
europene în problemele secu
rității și cooperării au conti
nuat, joi, în cadrul grupului 
de lucru constituit de repre
zentanții celor 34 de stata 
participante. Ședința s-a des
fășurat sub președinția re
prezentantului Canadei, Ini 
centrul dezbaterilor situlndu- 
se problematica dezangajării 
militare și dezarmării, ca 
factori meniți să promoveze 
încrederea în relațiile in
terstatale, o pace durabilă pe 
continentul nostru.

O reuniune plenară a parti- 
cipanților la consultările de 
la Helsinki urmează să aibă 
loc vineri, 16 martie.

Declarația noului 
prim-ministru 

al Republicii Irlanda
DUBLIN 15 (Agerpres). — 

Prezentînd lista guvernului 
său, noul prim-ministru al 
Republicii Irlanda, Liam Cos- 
grave, a declarat, după cum 
inforpieazâ agenția Reuter, că 
acesta își va concentra aten
ția asupra problemelor secu
rității naționale și a adresat 
un apel tuturor grupărilor 
politice din provincia brita
nică Irlanda de nord să ac
ționeze în vederea încetării 
actelor de violență. EI și-a 
exprimat speranța, în con
text. că documentul referitor 
la Irlanda de nord, pe care 
guvernul britanic îl va apro
ba, va avea drept rezultat o 
îmbunătățire substanțială a 
situației din această provin
cie.

In legătură cu aceasta, Cos- 
grave a precizat că este esen-' 
țial ca în Irlanda de Nord să 
se poată acționa prin mijloa
ce pașnice în veder-ea reunifi- 
cării, în final, a poporului Ir
landei. Este necesar — a sub
liniat el — ca interesele bri
tanice în Irlanda și, în același 
timp, ca interesele irlandeze 
în Marea Britanie să fie recu
noscute.

anunțate noi măsuri legislati
ve care intensifică controlul 
autorităților polițienești asupra 
adunărilor, mitingurilor și de
monstrațiilor.

Alte patru vase de pes
cuit britanice au fost puse in 
incapacitate de a acționa, da
torită tăierii cablurilor lor de 
către o navă de coastă islan
deză. s-a anunțat, la 14 mar
tie la Reykjavik.

4» Cabinetul elvețian s-a în
trunit, miercuri seara, într-o 
reuniune extraordinară pentru 
a examina situația monetară 
de moment și pentru a-și de
fini poziția pe care o va adop
ta față de convorbirile inter
naționale monetare ce vor avea 
loc, vineri, la Paris.

-3> Potrivit agențiilor ameri
cane de presă, la Saigon s-a 
anunțat că, incepind de joi, 
anuala S.U.A. încetează. in 
mod oficial, să participe Ia o- 
perațiuni’e militare din Viet
namul de sud, in conformitate 
cu Acordul privind încetarea 
lăzhoiulni și restabilirea păcii 
în Vietnam.

cerești emițătoare dc mare 
energic, aflate în galaxii în
depărtate. Oficialitățile pro
gramului „H.E.A.O.” (High 
Energy Astronomy Obser- 
v. 'nr •> au anunțat că între 
1977 și 1979 vor fi plasați 
pe orbită doar trei aseme
nea safoliti, în foc de pa
trii. cît se preconizase ini
tial. ceea ce va permite re
ducerea la jumătate a chel- 
tuielilor reclamate dc acest 
program. Evoluînd pe o or
bită circumterestră la o al
titudine do 375 km, cele trei 
lahoratoare spațiale vor e- 
xamina. printre altele, fe
nomenele caracteristice pul- 
sariilor (corpuri cerești re
zultate din contractarea u- 
nor aștri a căror energie de 
radiații este pe cale de e- 
puizare și al căror volum, 
dtminuîndu-se, le conferă o 
densitate enormă), stadiul 
final de „stingere** al unei 
stele muribunde, qiiasari 
(corpuri cerești care pot fi 
observate la limita vizibili
tății în Univers și care emit 
energii colosale; se apre
ciază că energia emisă de 
un asemenea astru într-o 
secundă ar «acoperi necesită
țile de energie ale întregu
lui glob pămîntesr timp de 
un miliard de ani).
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