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Paroșenî — profile industriale

corporatâ pină acum, in uria
șa stavilă ce va bara cursul 
fluviului, a fost turnată in ul
timele 120 de zile.

rirea
bunelui cocsificabil, 
țe care se pun cu 
acuitate. Realizările 
vreme ale unităților 
rare din Valea Jiului, 
niile depuse in munca de zi 
cu zi ale colectivelor respective, 
se înscriu cu certitudine pe 
orbita acestor deziderate.

O Produse ale industriei 
constructoare de mașini-uneite 
fac obiectul unor noi exporturi 
peste hotare. Recent, prin in
termediul întreprinderii „Indus- 
trialexport" au fost expediate 
în Uniunea Sovietică utilaje 
pentru industria chimică în va
loare o'e peste 900 mii lei va
lută. De asemenea, in R. P. 
Chineză, Cehoslovacia, R. D. 
Germană au fost livrate în
semnate cantități de piese de 
schimb pentru utilaj petioliei.

(Agcrpres)

MERITORII
LA SFÎRȘIT

In perioada actuala 
rodnică trecere intre cinci
nale - creșterea neîntreruptă 
a eficienței economice a 
activității preparațiilor din 
bazinul nostru carboniler, spo- 

volumului și calității căr- 
sînt cerin- 
deosebită 

din ultima 
de prepa- 

străda-

RECUPERAREA
CREȘTE,
CENUȘA SCADE...

...la preparația Lupeni și e 
foarte bine așo ! Astfel, pe tri
mestrul al lll-lea al anului cu
rent, colectivul de preparatori 
destoinici de aici o reușit să 
sporească recuperarea globală 
cu 3,4 puncte și, în același 
timp, să diminueze cenușa glo
bală cu 0,7 puncte, iar cenușa 
la cărbunele pentru 
0,2 puncte. Datorită 
cu 2,6 respectiv 3,9 
producției nete și a 
marfă valorice, în 
analizată, acești indicatori au 
ajuns pe 9 luni să fie reali
zați in proporție de 102,7 și 
104,3 la sută. Sînt rezultate 
meritorii in deplină concordan
ță cu prestigiul de core 
bucură unitatea in cauză.

In primul rînd, se cade 
evidențiem sectorul transport, 
condus de către experimenta
tul Micolae Hroștea. Mai pu
tem releva ooortul substanțial 
al echipelor dirijate cu compe
tentă de către Lorencz Emerik 
și Teodor Cimooieș, de la sor
tare, Teodor Pop și Vosile 
Crețan, de la sectio flotație, 
Petru Narițo, de la încărcare, 
Ion Tripon și Gheorqhe Bă- 
Icută, de la atelierul electric, 
Andrei Drotzinger, Simîon Li
pan si Carol Hențiu, de la în
treținere. Alături de hricâzile 
fruntașe conduse de Tudor 
Mîndreanu si Stefan Gyorfi. 
moi putem suhlinio contribu
ția adu'd de *°hnicienii dispe
ceri Gheorahe Rahnovon, 
Sever Coman și Tiberiu Halasz.

cocs cu 
depășirii 

la sută a 
producției 
perioada

so

să

Tr. MULLER

In cursul zilei de luni, 
constructorii de la Porțile de 
Fier au turnat in corpul ba
rajului deversor cel de-al 
300 000 mc de beton. S-a rea
lizat astfel 87,8 la suta din 
încărcătura totclă de betoane 
prevăzută a fi turnată in cor
pul barajului. De remarcat că 
două treimi din cantitatea în*

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA
component bază al muncii «cadrelor didactice

ZIUA RECOLTEI

Noile dimensiuni ale econo
miei naționale, amploarea preo
cupărilor pentru adincirea dez
voltării noastre industriale la 
cele mai reprezentative cuceriri 
ale gindirii tehnico-științifice 
contemporane, reclamă o inten
sificare a eforturilor oamenilor 
de știință și cercetătorilor la 
opera complexă de transformare 
efectivă a științei in forță ne
mijlocită de producție.

învățământul tehnic superior 
face imperios necesară prezența 
tuturor profesorilor, conferen
țiarilor, lectorilor și asistenților 
in sfera de activitate științifică.

Fiecărui cadru didactic, selec
ționat cu grijă și exigență, tre
buie să-i revină, spre rezolvare, 
probleme cu caracter atit teo
retic cit și aplicativ. In plus, 
activitatea de cercetare științi
fică este reglementată ca făeind 
parte din activitatea noastră, 
a fiecăruia. Potențialul uman de 
care dispune institutul nostru, 
nivelul de maturitate al cadre
lor didactice, ca și baza mate-- 
rială.au constituit și constituie 
factori do seamă in cercetarea 
științifică.

In ultimii ani, cercetarea 
științifică din Institutul de mine 
Petroșani se deosebește consi
derabil de cea din anii prece
dent, aflindu-se pe un drum 
ascendent. Aceasta se datorește, 
in marc măsură. colectivelor 
mai puternice de cercetători, in 
cadrul cărora activează doc
tori docenți, doctori, cadre di
dactice cu experiență, precum 
și faptului că în munca de cer
cetare sint antrenate un mare

Conf. dr. ing. ILIE CONSTANTINESCU 
prorectorul I.M.P.

număr 
gătite, 
cu multă pasiune. Alți 
care ridică nivelul 
sint pe de o parte tendința tot 
mai accentuată de colaborare 
între cadre didactice de diferite 
specialități și, pe de altă parte 
specializările pe caro le-au efec
tuat și le efectuează o scrie de 
cadre — îndeosebi tinere — in 
țară și străinătate.

Sînt bine cunoscute rezultate
le cercetării noastre științifice 
în descoperirea de noi surse 
de materii prime ; în elabora
rea unor metode de exploatare 
de înaltă productivitate, prepa
rarea minereurilor, noi metode 
și tipuri de susținere a lucrări
lor miniere, probleme de per-

mai stringente necesități 
unităților miniere dm 
Contractele încheiate cu

de cadre tinere bine pre- 
capabile care lucrează 

factori 
cercetării,

fccționarc a proceselor tehnolo
gice in abataj ș.a.m.d. Publica
țiile științifice ale corpului di
dactic de la Institutul de mine 
Petroșani sint apreciate in pre
sa de specialitate din țară .și 
străinătate. ♦

Pornind de la aceste premise, 
conducerea Institutului, împre
ună cu cea a facultăților și ca
drelor de specialitate au stabi
lit tematica de cercetare științi
fică, ținind cont de cerințele 
imediate ale producției, știut 
fiind că țelul final al fiecărei 
cercetări trebuie să fie verifica
rea și valorificarea în producție.

Cele 18 teme ce vor fi rezol
vate în anul 1971 fac dovada 
preocupărilor majore ale colec
tivului, constituind o sinteză a

ceior 
ale 
țară.
I.P.C.M.H., Combinatul Cărbu
nelui Oradea, Combinatul Căr
bunelui Tg. Jiu, I.C.M.I.N. în
treprinderea de Calcar Băi Her- 
culanc și Combinatul Minier 
.Baia Mare, sinț o confirmare a 

^Qj^ederii de care se bucură co- 
J^Bjiele de cercetare științifică 
^^HRicIrul institutului nostru. 

** : mecanizarea tăierii și
încărcările in abataje cu front 
lung din straiele groase ale Văii 
Jiului ; cercetări privind reali
zarea susținerii mecanizate pen
tru abatajele cu front lung în 
felii orizontale în condițiile 
stratului 3 din Valea Jiului; 
alegerea materialului și a teh
nologiilor de modelare în mate
riale echivalente pentru condi-

A intrat in tradiție ca in fie
care sfirșit de toamnă poporul 
nostru să sărbătorească, in pri
ma duminică a lui octombrie, 
„Ziua Recoltei", zi de bilanț al 
strădaniilor depuse într-un an 
de muncă pe ogoarele mănoase 
ale țării. Duminică, 4 octom
brie, această sărbătoare a avut 
o semnificație deosebită. Har
nicii culegători ai roadelor pă- 
mintului, țăranii cooperatori și 
individuali, mecanizatorii, lu
crătorii din întreprinderile a- 
gricole de stat și-au dedicat a- 
ccastă zi muncii însuflețite, a- 
dăugind un plus de eforturi 
pentru strângerea recoltei, pen
tru pregătirile ce le impune 
recolta anului următor. Miilor 
dc brațe neobosite ale țărăni
mii li s-au alăturat, și de a- 
ceastă dală, brațele muncito
rilor din numeroase fabrici și 
uzine, confirmând astfel incă o 
dată alianța indestructibilă din
tre clasa muncitoare și țărăni
me. o alianță devenită în pa
tria noastră socialistă o con
diție a progresului. Recolta a 
fost, deci, cinstită prin muncă. 
Pentru ca silozurile și hamba
rele tării să fie tot mai pline, 
pentru ca din cămările și gos
podăriile noastre să nu lipseas
că nimic, țăranii muncitori fo
losesc in aceste zile fiecare cli
pă cu multă 
lepciune, cu 
ta»e.

In piețe și 
muncii de un an pot fi deja 
văzute. Abundent aprovizionate 
cu produse agro-alimcntare. cu 
zarzavaturi și fructe, piețele și 
magazinele C.L.F. din Valea 
Jiului au cunoscut, duminică, o 
marc afluență de cumpărători. 
Cu toate greutățile întîmoi- 
nate în acest an. datorită cala
mităților naturale care au afec
tat mari suprafețe de teren a- 
gricol. datorită hărniciei țăra
nilor noștri și a uriașelor e- 
forturi depuse pentru sporirea 
recoltei, cumpărătorilor li s-a 
oferit un bogat sortiment de 
produse agro-alimentare, în 
cantități apreciabile. Preocupă
rile conducerii C.L.F. pentru a- 
provizionarea Văii Jiului au 
fost mai sporite și mai pline 
de răspundere ca in alți ani. 
Astfel, printr-o legătură perma
nentă cu unitățile furnizoare, 
s-a asigurat aprovizionarea mu
nicipiului cu cantități însemna
te de legume de toamnă, zar
zavaturi, fructe. La aceasta se 
adaugă distribuirea dc așa ma
nieră a mărfurilor, incit, îndeo
sebi localitățile care sînt mai

pricepere 
maximă

magazine

și înțe- 
intensi-

puțin vizitate de producători 
individuali să nu fie lipsite 
de mărfuri.

In halele din Petroșani, ani
mația, atmosfera de sărbătoare 
nu a contenit din zorii zilei 
pină seara tîrziu. Ștandurile 
Centrului de legume și fructe, 
frumos amenajate, au fost rînd 
pe rine! vizitate de mii de gos
podine, de oameni ai muncii. In 
mijlocul mulțimii, preocupat de 
desfășurarea vînzărilor, l-am 
intilnit pe iov. loan Cosma, di
rectorul Centrului de legume și 
fructe din Petroșani, care nc-a 
asigurat că și in următoarele 
zile piețele și magazinele vot- 
fi aprovizionate cu cantități su
ficiente de mărfuri.

Ne-am interesat spre sfîrși- 
tul zilei de cantitățile de le
gume, zarzavaturi și fructe vin- 
dute populației. Volumul total 
al acestor produse a depășit 500 
tone. In Lupeni, spre exemplu, 
au fost vîndute peste 4 tone 
de roșii, 6 tone de varză, 4 tone 
de ceapă, precum și cantități 
mari de ardei gras, gogonele, 
castraveți, struguri, mere și al
tele. Pentru aprovizionarea ha
lelor din Petroșani și a maga
zinelor C.L.F., încă de sîmbătă 
au fost transportate cca. 6 tone 
de varză. 7 tone de roșii, can
tități însemnate din celelalte 
legume, zarzavaturi, fructe, ouă 
etc. La Uricani, un grup de 
cumpărători aflați în magazinul 
din centrul orașului ne-a vor
bit despre mulțumirea generală 
pentru îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării orașului con
statată în ultimul timp, fapt 
care denotă o preocupare în 
plus din partea conducerii 
C.L.F. pentru familiile mineri
lor de aici.

Este cazul desigur să mențio
năm și lucrătorii C.L.F. care 
s-au străduit din zori și pînă-n 
noapte să satisfacă cerințele 
cumpărătorilor. Șeful unității 
nr. 19 din Lupeni. Marin Do- 
garu. este apreciat de cumpă
rători pentru strădaniile depu
se privind asigurarea cit mai 
multor produse minerilor, așa 
cum sînt de altfel apreciați și 
lucrătorii Elena Radu, Stana 
Putz, Elisabeta Buzas și alți 
șefi de unități din aceeași lo
calitate. La Uricani, cuvinte de 
mulțumire am auzit din par
tea cetățenilor la adresa lui 
Nicolae Preoteasa, șef de uni
tate, și a celorlalți salariați din 
cadrul magazinului nr. 23. La 
unitatea nr. 46 Vulcan i-am in
tilnit, chiar după orele de pro
gram. pregătind ștandurile ma-

gazinului. pe salariații Ioan 
și Gheorghe Floroiu și pe 
Gheorghe Nițulete. Pe aceeași 
linie a preocupărilor pentru a 
satisface multitudinea de cerin
țe se înscriu -și eforturile de
puse de salariații Petru Dca- 
conu și loan Călugăriță din 
Petroșani. Ioan Păuna din Pe
trila, Ioan Dincscu din Lonea 
și alții.

r „BRĂȚARA '
DE AUR“

școlară
In constelația revistelor 

școlare din Valea Jiului, a 
apărut nr. 1 al „Brățării de 
aur", publicație de știință și 
cultură a elevilor Liceului 
industrial minier din Petro
șani reprezentînd o elocven
tă mărturie pentru pulsul 
intens al vieții 
din această 
cum 
său. revista 
mularea tinerelor talente din

pentru 
intelectuale 

instituție. Așa 
reiese din programul 

urmărește „sti-

liceul nostru, afirmarea capa
cității elevilor, opinii perso
nale in domeniul specialită
ților predate1-.

Amenajări I

OȚELULUI

agrocoh
In baza hotăririi nr. 11/1970, 

a Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean, 
serviciul agricol Petroșani a 
efectuat, cu sprijinul crescă
torilor de animale, o serie 
de lucrări pentru întreținerea 
pășunilor și înnobilarea tere
nurilor. Astfel, pe o supra
față de 51 ha s-au făcut de
frișări de arboret dăunător, 
iar 46 ha au fost curățate de 
pietre, mușuroaie, buruieni 
etc. De asemenea, au fost 
fertilizate prin îngrășăminte 
chimice — 70 ha. iar prin 
gunoi de grajd — 30 ha.

A 
întrețineri

(Continuare t

Deși s-a scris atit de mult 
despre -metalul Hunedoarei și 
oamenii care-1 plămădesc, bio
grafia lui nu-i completă. In 
sclipirile dogoritoare ale fiecă
rei șarje se înmănunchează crîni- 
peie valoroase din ceea ce nu
mim simplu : luptă pentru pro
gres. Căutind comparații și su
perlative unii au încercat să de
finească luciul acestui metal și 
să-i capteze simfonia. Are oțe
lul Hunedoarei multe valențe 
recunoscute dar arc și o caden
ța ruptă din ritmurile înalte 
de dezvoltare a întregii noastre 
economii. Citeam cindva printre 
statisticile vremii : în anul 195S 
1 lunedoara a produs 5C8 tone 
de otel. Poate la vremea res- 

capitalismul din Roma-

structori și de la bun început a 
pus oțelarii la încercări. Maistrul 
Ștefan Tripșa, Erou al Muncii 
Socialiste, zîmbește cu înțeles 
atunci cînd își aduce aminte de 
început. împreună cu alții a 
făcut parte din trupa aleasă ca 
să exploateze noile cuptoare. 
A supravegheat nopți de-a rîn- 
dul fiecare cuptor pînă cînd a 
elaborat cele dinții șarje, i-a ve
rificat cu minuțiozitate puterile. 
Fiecare zi însemna un nou exa
men și o nouă treaptă pe sca
ra tehnicii moderne.

Intre timp s-au perfecționa: 
mult metodele de întreținere : 
au fost introduse noi tehnolo 
gii. Acum se poale spune 
anul 1965 a însemnat o 
importantă în viața tinerei

Coordonate hunedorene

lăuda cu acest 
Dar metalul românesc 
începuse să-și afirme 
Citesc acum prin statisticile 
male: în anul 1970 Hunedoa
ra produce 3 milioane 
dc oțel. La începutul 
septembrie oțelarii au 

realizat 2 
oțel din 

nevoie să mai facem 
procente si comparații. In 32 de 
ani s-a ajuns de la cîteva sute 
de tone la cîteva milioane dc 
tone de oțel. Acest salt deosebii 
corespunde marșului neîntrerupt 
al construcției socialiste, a că
rui cadență s-a accelerat an de 
an. Cu 12 ani in urmă cetatea 
metalului de pe malul Cernii 
ardelene primea în patrimoniul 
ei primul cuptor Martin de 
185 de 'one. primul pion pro
ductiv al noii oțelării care se 
năștea. Se vorbea atunci despre 
un colo^ industrial pentru că 
era ce! mai mare cuptor din 
țară. Silueta și puterea lui de 
uriaș — pe atunci — au intrat 
în noianul amintirilor. Rind pe 

e platforma tinerei oțelă- 
j rînduit 8 cuptoare de 
0 tone pe șarjă. Rcaliza- 

acestei oțelarii a fost un 
pretențios examen pentru con-

„succes", 
nici nu 
puterea 

ac-

larii. Formulîndu-și prt 
comparare cu recordur 
di.de specialiștii in arta pl 
mâdirii oțelului hunedorean 
recomandat atunci trecerea

■area oxigCQtilui. întregul 
tiv s-a antrenat în căutări 
.•rcctări. Pentru izbînda ac- 
i, maistrul loan Cismaș a 

inventat lancea Hunedoara, o 
prețioasă instalație pentru inv:- 
flarca oxigenului. Rînd pe rîrd 
marile cuptoare au fost supuse 
la trei tranșe de încărcări pen
tru găsirea celei mai bune teh
nologii de lucru cu oxigen. Și 
strădaniile au fost _ răsplătite. 
Din anul 1965 și pină acum 
indicii de utilizare au crescut 
cu mai mult de 2 tone metal 
pe metru pătrat vatră de cup
tor și zi calendaristică. Aproape 
înir.’ea producție a oțelăriei 
se r-ilizează cu folosirea oxige
nului. Marile cuptoare au împru
mutat mereu putere din puterea 
și priceperea oamenilor. Alături 
de ele au crescut și s-au matu
rizai în mierie harnicii făuri
tori de metal. Aici la noua oțe- 
iaric a Hunedoarei maistrul $te-

POUT și modernizări
de drumuri

PAGINA A ll-A

PetrilaFerment novator la clubul din

Minerul Lupeni a cîștigat la scor, 
la Călan, iar Știința Petroșani a 
cedat la limită, la Deta

Reprezentativa de tenis de masă a 
județului Hunedoara s-a calificat 
pentru etapa finală a „Cupei 
mâniei"

Popasuri și itinerarii turistice

Rezultatele tehnice, clasamentul și 
etapa viitoare a diviziei A de fot-

I. COJOCARU

(Continuare in pag. a 3-a)

Paralel cu activitățile 
culturale cotidiene, la 
clubul din Petrila impre
sionează și altceva : ne
ostenitul efort de a găsi 
și aplica noi forme ar
tistice in care să se 
toarne o substanță nouă, 
adecvată exigențelor spi
rituale specifice timpului 
în care trăim. Cu ani in 
urmă la Petrila se aflau 
prestigioase formații ar
tistice, apreciate pentru 
calitatea muncii lor, pu
blicul sprijinindu-le cu

căldură. Dar acum ?
- Acum, afirma cu cî

teva zile in urmă Ștefan 
Nagy, directorul clubu
lui, vizăm atit revitaliza- 
rea unor formalii tradi
ționale in orașul nostru 
cit și înființarea 
noi, apte să 
interesul pentru 
In acest sens reorganizăm 
corul, orchestra semisim- 
fonică și opereta, princi
pal animator fiind Victor 
Gaier.

In aceste zile se rein-

altora 
întrețină 
cultură.

cindva 
păpuși.

noadă firul rupt 
al teatrului de ... 
Pierzindu-se continuitatea 
acestei manifestări spec
taculare, cu mare putere 
de atracție asupra unei 
părți din public, o 
necesară depistarea 
chilor păpușari, 
să-și reinceapă 
La club se află 
o sută de piese 
teatrul de păpuși care-și 
așteaptă montarea, difi
cultățile de moment (re
zolvabile prin colabora-

fost 
ve- 

dornici 
munca, 

aproape 
pentru

Printre realizările cele mai 
recente ale lotului de între
ținere și modernizare a dru
murilor din Petroșani se nu
mără și următoarele lucrări : 
pe drumul comunal Cimpa 
— Răscoala s-au așternut 466 
tone de piatră concasată și 
savură, nivelîndu-se întreaga 
platformă a drumului: de a- 
semenea pe drumul județean 
Meri.șor — Dealul Babii — 
Vulcan au fost transportate 
423 tone de materiale pentru 
întreținere — balast și pia
tră concasată. In prezent se 
lucrează la repar; 
de lingă 
Babii. O 
portantă 
drumului

arca podului 
moara din Dealul 
altă realizare im- 
eslc amenajarea 

spre cabana Rusu 
s-au așternut 263.tone 
atră concasată Pentru 

iu fost întreținute 
drumurile care duc Ia caba
nele de la Cîmpu lui Ncag 
și Lunca Florii. Alte drumuri 
județene sint in curS de a- 
menajare.

i din 
natura 
limpezi 

a-

rea cu păpușarii 
Alba lulia) de i 
trusei, se vor I 
într-un viitor foarte 
propiat.

Adevărata surpriză o 
va constitui, însă, briga
da de agitație cu păpuși, 
deocamdată aflată in 
stadiu de proiect. înfiin
țarea ei va constitui nu 
numai un factice merit 
organizatoric, cum s-ar 
putea crede, ci o reală 
izbîndă artistică, conto- 
pindu-se esența de ame-

liorare a tarelor din Ra
ță, specifică brigăzii, cu 
ficțiunea artistică a tea
trului de păpuși. E o 
noutate ce trebuie pri
vită în toată complexita
tea aspectelor ei.

Aceste noutăți, al că
ror ecou e deocamdată 
restrins, va fi de 
audiență în curind.
ele se simte fermentul 
novator, apt să dea noi 
străluciri activității cul
turale dintr-un oraș.

T. SPATARU

rial%25c4%2583.au
di.de
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I

;’.vi ; .a:.; de suavul mi-
•. L-i.'V.-ar, ,\.r p a. r .is! r o ma dt capră sau batal in

— . :.nse“ cu :isi. - tu.' ■urci din stacane de iui inflo- 
pL ... .. ..‘ . saroși încărcate și glaje cu

• u. de cr ::. .• <; >a>n n, afi in a-și chiver-
n ]X 'i'~u iarna c. >e apropie. s-a disputat, dumi
nică. o alt-., etapă in divizia .4.

.4 f '1. după mkrcireo marii lansări a l’.T..l.-ei in cir- 
. .. - - cur -. u inamica > uviuuL m campio
natul c-.ntinental. etapa echipei Dinamo București. A mai fost, 
dac., . u ::.c:ua Rdeîronm îl >r“. Cele trei echipe provinciale — 

“ Iași, St agui șu ș; Fa-.il Constanța — .cocoțate-, se 
var. . mai sus decit le im. au puterile, in virful piramidei.

Radiografia etapei

i.șr continuă marșul furtunos spre înainte. Victo- 
echipei Steaua ii va spori, cred, numărul de stra
in Capitala. Ca o recompensă și o recunoaștere 
că ar avea nevoie..

au (■•st nevoile să col>oar, Rci:anșindu-se pentru infringe- 
rea din campionatul trecu:, intrecind Ia scor pe Farul, Di
namo București — orice s-ar spune, cea mai de temut echi- 
n.i românească — a preluat ..tricoul galben". 11 merită, ne
îndoios.

U.T.A.
‘ ia asupra 
pat i za nț i...

u pentru
La Craiova. Ia Cluj, la Ploiești și Petroșani — victorii 

... gazdelor. „Chinuite-, muncite, meritate, in conformitate 
cu calci; \ le hirtiei, oricum — victorii. Progresul și ..Poli- lași 
au primii oaspeți mai buni și i-au „tratat" ca atare: cu 
■•ite-un punct.

In resl _ nimic. Goluri puține. spectatori așijderea... 
De-acum vin ploile, cu mingi fără buline, cu mijlocași — 
luptători „arind" consecvent „porumbiști" dreptunghiulare 
cu pretenții de teren gaz mat. cu ginduri rătăcite Și priviri 
nostalgice-. Vin ploile! (v. t.)

,W.WA*.W. V.W.W.W.W.

TURISTICE

I
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Divizia AFotbal Clasamentul
EtapaRezultate

viitoaretehnice
(iS octombrie)

2—1 ■

roșu

4—1

Progresul — F. C. Argeș 
Jiul — C.F.R. Timișoara 
Politehnica — Rapid 
C.F.R. Cluj —

Dinamo Bacău

1—0
1—0
1-0

Dinamo Bucuroșii — Farul 
Petrolul — „U“ Cluj 
V.T.A. — Steaua 
,.V“ Craiova — Stegul

2_ 2
2—1
0—0

5
>•

I
i

■
D
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JIUL — C.F.R.

MOMENTUL
Da, ăsta-i adevărul. De o 

etape Jiul Petroșani ne adapă 
cu chinină. Iar noi, credincioși 
cum sintem, servim cu plăcere. 
Servim și ne gindim la vremuii 
mai bune. S-a lăsat zăpada pe 
Poring și Retezat, dar bruma 
neliniștii nu se ia din surietele 
noastre. Ingurgităm amăgirile 
lui Sandu, cel cu jambierele pe 
glezne și a'e lui Ion Constan
tin, cel fără busolă. Noi ne-am 
iubit întotdeauna idolii. Dar 
ne ajung aiitea semințe sărate 
s: rrvgdale amare. Vine de pe 
Beg~ im Bojin și-un Cioropcru. 
care nu-s nici măcar veri cu 
Kindvall și von Hanegem, și te 
bagă in sperieți la tine acasă. 
Să fim lucizi și drepți. Dar să 
fim și puțin exigenți. Indrăgos- 
t'ții de fotbal de prin Vale 
pleacă duminica pe munte după 
alune. Unii urcă pe blocul IV 
din cartierul Carpați (cine-i va 
dezobișnui oare de acest prost 
obicei?!) să vadă dacă-i bună de 
schi zăpada de pe Mindra, 
iar cînd li se ia scara de la 
coborire (bine-ar fi să li se ia), 
privesc cu îngrijorare pe gazon 
cum se luptă Libardi cu mo
rile de vint și cum apărătorii 
din fața lui Stan iși invită ad
versarii la gol. Să fie de 
vină Ozon cel care tăia-n car
ne vie sau Bălănescu — acest 
educator înțelept și atit de cu-

jiu-
pe

minte ?! Noi știm bine că 
liștii vor să ciștige - și 
gazon și după aceea - dar nu 
mai pot ca in trecut. Fc 
le-a turnat cineva plumb 
picioare.

Lom văzut cu toții, din i 
duminică. Aveau meci 
C.F.R. Timișoara - echipă < 
tu! de modestă, dar care 
trebu:a subestimată. Jiul a 
ceput b ne, lăsind impresia 
va face scor, că ne va 
acasă cintind de bucurie. După 
citeva minute de dominare 
sistentă a 
înaintează 
centrează 
Libard se 
Mehedinți 
capu- i.n plasă : 1—0 in mi autul 
17. Peste numai 3 minute, 
Cotormani trimite balonul in ba
ră. Tot el are bune ocazii de 
gol in minutele 24 și 25, iar in 
minutul 26 trimite din nou min
gea in bară. Presiunea local
nicilor este tot mai puternică 
și in minutul 30 Libardi il exe
cută pentru a doua oară pe 
Corec. Oaspeții ripostează, 
Manolache se bate mult pen
tru fiecare balon, tinerii Bojin 
și Cioroparu leagă citeva ac
țiuni frumoase, obțin citeva 
cornere consecutive dar poarta 
Jiului

nou, 
cu 

des- 
nu 

i in- 
i că 

trimite

in- 
gazdeloT, Georgescu 
pe partea dreaptă, 

înalt in fața porții, 
inalță împreună cu 

și trimite balonul cu

rezistă.

1. Dinamo București 6 4 1 1 10— 6 9
2—3. Politehnica 6 3 2 2 11— 8 8
2—3. L’.T.A. 6 4 0 2 7— 4 8

4. ,.L'" Craiova 6 4 0 2 5— 5 8
5—6. Steagul roșu fi 3 1 2 4— 3 7
5—6. Rapid 6 2 3 1 3— 2 7

7. Farul 6 3 1 2 10—11 7
8. Petrolul 6 3 1 2 7— 9 7
9. Steaua 6 2 2 2 10— 8 G

10. Progresul 6 2 2 2 6— 6 6
11—12. „L!“ Cluj 6 2 1 3 7— 8 5
11—12. Jiul 6 2 1 3 5— 6 5

13. Dinamo Bacău 6 2 0 4 12—10 4
14. F. C. .Argeș 6 1 2 3 8—10 4
15. C.F.R. Cluj 6 1 1 4 6—12 3
16. C.F.R. Timișoara 6 1 0 5 4— 7 2

TIMIȘOARA 2-1

ADEVĂRULUI
După pauză spectatorii aș

teptau majorarea scorului. Dar 
ca in fiecare din cele 6 meciuri 
disputate pină acum Jiul a 
căzut din nou fizic in partea a 
doua a meciului. Mulțumiți de 
rezultat (de ce oare cind au 
un golaveraj destul de slab ?) 
localnicii nu mai insistă, pa
sează mult la mijlocul terenu
lui, trimit de la distanță mingi 
acasă, permițind timișorenilor 
să fie mai periculoși in clac. 
După ce in minutele 65 și 67 
(fon Constantin și Dodu), 73 și 
79 (Libardi) ratează ocazii deo
sebit de favorabile, oaspeții 
reduc din handicap. Dodu, 
care, pină atunci jucase destul 
de bine, trimite incet, de la 
jumătatea terenului, o minge 
spre Stan. Tinârul Bojin o in
terceptează, inoin'.ează in viteză 
și înscrie imparcbil. Oaspeții 
devin mai periculoși dar goluri 
nu se mai înscriu. Partida se 
termină cu victoria de 2-1 a 
Jiului. Ea a satisfăcut publicul 
spectator, dar l-a nemulțumit 
jocul de ansamblu al echipei 
noastre. Felicitări lui Libardi 
pentru jocul lui și pentru cele 
două goluri înscrise. Libardi 
a fost din nou „primașul" echi
pei Jiul. Au ieșit încă o dată 
in evidență carențe mai vechi, 
permanente in ultima 
rezistența fizică

vreme :
precară, inefi-

cacitatea atacanților (cu excep
ția amintită), dezorientarea in 
apărare, lipsa de decizie in 
fazele de atac, automulțumirea 
nepermisă in fața unui avantaj 
minim. Cit timp v-a mai traversa 
echipa Jiul acest declin de 
formă care nu aduce altceva 
decit goluri de un anume fel ?! 
(prin tribune, prin buzunarele 
jucătorilor, prin inimile noas
tre). l-am ințeles întotdeauna 
pe acești băieți dar parcă ceva 
se ' r~
să
ii 
la 
Poate vor prinde totuși curaj 
pină nu va fi prea tirziu.

In intilnirea de duminică, 
arbitrată cu competență de o 
brigadă orădeană, avind 
centru pe M. Bădulescu, 
evoluat următoarele formț 
JIUL : Stan - Georgescu, Geor^ 
gevici, Stoker, Popescu — Dodu, 
Sandu — Cotormani, Ion Con
stantin (lonescu), Libardi, Nai- 
din (Achim). C.F.R. TIMIȘOA
RA : Corec 
Nestoiovici, 
Chimiuc - 
Manolache

In intilnirea echipelor de ti- 
neret-rezerve, Jiul a învins cu 
1-0 prin golul marcat de Țur- 
can.

petrece cu ei. Să-i ajutăm 
fie din nou aceiași pe care 

știm. Să mergem duminica 
stadion și să-i încurajăm.

- Donca, Mehedinți, 
Speriosu - Hergan, 
Cioroparu, Bojin, 
(Floareș), Periat.

Dumitru GHEONEA

Portarul Corec este „bătut" pentru prima oară de către Libardi Foto : Si mion POP

In campionatul 
județean

MINERUL VULCAN
— MINERUL 
ANINOASA 1—0

Cele două puncte puse in 
joc duminică la Vulcan au 
revenit in final gazdelor, 
ind nimeni nu se mai aș

tepta. De-a lungul 'dor 90 
de minute s-a dus o luptă 
aprigă, in limitele perfectei 
sportivități. cu atacuri sus
ținute . 11 ambele pprți, cu 
mult-- ocazii de gol. Gazdele 
sirii mai periculoase pe con- 
traata.. dar portarul Dam iu 
și colegii săi din apărare sint 
mereu la po=t. Prima repri
ză se încheie cu un scoi alb.

După pauză, jocul se men
ține echilibrat pină in mi
nutul 89 cînd localnicii reu
ses să înscrie golul victo
riei. S-au evidențiat Golgo- 
țiu. Ferenezi, Cugereanu de 
la Minerul Vulcan. Herlea, 
Broas â. Tomuș. Danciu'de 
la Minorul Aninoasa. A ar
bitrat corect I. Ochea lin 
Hunedoara.

La juniori : Minerul Vul- 
— Minerul Aninoasa 

4—1.
Flap» viitoare: Minerul A- 

ninoasa — Dada Orăștie și 
Parângul Lonea — Minerul 
Vuh an.

K VALEDI

Știința — învingătoare merituoasă în deplasare
Echipa de baschet a studen

ților din Petroșani a repurtat 
duminică, la Arad, un frumos 
succes reușind să depășească 
ec hipa constructorilor din loca
litate. După cum afirma prof. 
Teodor Szilagyi, antrenorul 
Științei, „punctele pierdute pe 
teren propriu în jocul cu 
baschetbaliștii din Mediaș au 
fost recuperate, urmind să se 
abordeze in continuare cam
pionatul cu încredere deplină 
in forțele proprii".

Intr-adevăr, succesul realizat 
in orașul de pe Mureș consti
tuie un veritabil tonic pentru 
c-' hipa p'. troșăneană. In prime
le minute arădanii atacă furi
bund dar Janoșfga, Dorin Bea 
>i Bo h:ș răspund prin contra

atacuri bine organizate. Scorul 
se menține foarte strins, con- 
ducerea aparținind pe rind am
belor echipe. Cu un plus de in-

Baschet

‘ isivitate și încurajați de pu
blic, localnicii reușesc să ter
mine prima repriză in avan
taj : 33—30.

După pauză, oaspeții joacă 
mai organizat, inițiază atacuri 
prelungite, finalizate aproape 
cu regularitate. Intre minutele 
29 și 33 studenții din Petro

șani se distanțează lp 8 punc
te diferență. Constructorul in- 
cearcă zadarnic recuperarea 
terenului pierdut. Știința con
trolează jocul cu dezinvoltură. 
In final diferența de valoare 
dintre cele două combatante 
se citește pe foaia de arbitraj : 
Constructorul Arad — Știința 
Petroșani 50—62.

Cele mai multe puncte au 
fost realizate de Dorin Ilea (18), 
Ianoșiga (17) și Bochiș (12) de 
la Știința, respectiv, de către 
Kenderessy (14), Andrassy (10) 
și Davidhazy (10) ele la Con
structorul,

Excelent arbitrajul prcst.it de 
\ndrei Dutka (Oradea) și Iuliu 

Sarpsi (Cluj).
Nicolae LOBONȚ

Reprezentativa județului nostru — 
în finala „Cupei României46

In zilele de 1—4 octombrie 
a. frumosul oraș Sibiu a 
găzduit etapa de zonă a „Cu
pei României" ia tenis de ma
să. Județul Hunedoara a fost 
î epi '-zentat de o formație tină- 
ră i hiluntată alcătuită din ju- 
ăto-.i de la Constructorul Hu

nedoara și jucătoare de la 
Școala sportivă Petroșani. Du
pă întreceri' pasionante, echipa 
județului nostru a ajuns in fi
nala 'ompetitici. avind 'a ad- 
crsa ă echipa județului l’imî.ș. 

Și in această intilnire, tinerii

noștri reprezentanți s-au com
portat foarte bine, ocupind lo- 

ul I. La scorul de 7—7, au in-

Tenis de masă

trat in inlrecere talentatele II- 
digo Gyonygb'i și Victoria 

'ăan de la Ș-oala sport.- 
va Petroșani. Ele au jucat u-

t< nt, și-au dominat adversarele 
și au câștigat, aduciud’ victoria 
generală și primul loc pe ec hipe 
reprezentativei județului Hune
doara. Este un rezultat foaite 
bun pentru care toți componen- 
ții i■ hipc-i merită felicitări. In 
zilele de 18—21 octombrie a. c. 
ei ne vor reprezenta in etapa 
finală pe țară, care va avea 
loc la Brașov și care va reuni 
>a intre eri ciștigătoarelc- celor 
patru zone. Le dorim su ws I

D. G.

Farul — Petrolul
Steaua — Politehnica 
Steagul roșu — U.T.A.
F. C. .Argeș—Dinamo București 
„L* Cluj — Jiul
Rapid — „U" Craiova 
Dinamo Bacău — Progresul 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Cluj

Divizia C

Victorie categorică 
la Călan...

Minerul Ltipeni a jucat 
nică la Călan, in compania 
pei Victoria Caransebeș. Meciul a 
fost la discreția fotbaliștilor de 
la Minerul din primul și pină m 
ultimul minur de joc. Imediat după 
fluierul de începere a partidei, 
Bulbucau deschide scorul printr-o 
lovitură cu capul. Lupenenii do
mină insistent și in minutul 12 
majorează rezultatul la 2—0. Go
lul este înscris de Cotroază 
largul concurs al portarului de la 
Victoria, 
minute • 
distanță, 
peniTu 
tai se 
partea 
este jn 

"baliștii . . .
și ci ceva mai insistenți dar 
gă-csc drumul cel mai scurt 
poarta lui Șarpe. In plus. 
rul lor atacant periculos, 
(fostul jucător a) Progresului Bucu
rești) nu reușește să concretizeze 
nici una din ocaziile avute. Lupe-

• • •

dumi- 
echi-

11 
la 

3-3 
Cu acesi rezul-

In 
jocul 
fot- 
sînț 
ru 

spre 
singn- 
Alecj

Din ciudățeniile naturii
Foto : Aurel DULA

Peștera Muierii
legendă și realitate

. Nu trec decit alte 
și Macavei înscrie de 

, ureînd scorul la 
echipa sa.
încheie prima repriză, 
a doua a meciului 
continuare dominat de 
din Lupeni. Oaspeții

nenii în-ă mai perforează de do.iă 
ori poarta adversă. In minunii 53 
Conoază in-crie din apropiere, iar 
peste 17 minute juniorul Cetei.‘.ș 
pecetluiește la 5—0 -corul lina' al 
partidei.

A fost un meci frumos dinamic, 
in care gazdele au avut tot timpul 
inițiativa și, ceea ce-i mai impor
tant, au știut să concretizeze cinci 
din numeroasele ocazii create. I 'te

A, ( nrnel Nițescu. 1:1 a 
sing-.r.i dată, in minutul 
minîndu-1 cu prea multă 
de pe teren pe jucătorul 

pentru

un lucrui -îmbucurător pe carc-1
așteptăm și i:t continuare de i.i
■ '.acanții Minerului. Fi și-au de
pășit duminică net un adveri.tr
care s-a bătut mult dar nti a rea-
liz-vt nimic.

Meciul a fost condus foa' te
bine de către arbitrul de divizia

grept o 
80, e’i- 
ușurimă 
de la 
lovireaM:nerul, Prectip, 

adversarului.
Etapa viitoare : 

șahi — Minerul
Știința

1 upeni.
Petro-

și înîrîngere la limită,
la Deta

După jocurile bune și punctele 
obținute la Lugoj și Plenița, 
Știința Petroșani n-a mai reușit 
același lucru duminică la P2.11- 
1 Ieși sub raportul valorii tehnice 
studenții au fost mai buni decit 
partenerii lor de întrecere, ei au 
pierdut jocul cu scorul de 2—1. 
Rezultatul nefavorabil echipei din 
Petroșani se datorește greșelilor să- 
vîrșite de jucătorii sai din apăiare 
și numeroaselor ocazii de gol ra
tate de înaintași. Mai ales după 
accidentarea fundașului Tudor, 
care acționa pe post de libero, 
apărarea a devenit nesigură, nece- 
sitînd unele schimbări, insă ele 
n-au dar rezultatele așteptate.

Începutul partidei aparține 
studenților care deschid scorul in 
minutul 13. Tismănaru il des< Ie
de în adîncimc pe Ștefan, acesta 
prelungește la Făgaș care înscrie 
pe sub portarul ieșit in întimpi- 
narc. Gazdele ripostează imediat 
dar fără rezultat. In minutul 18 
Tudor alunecă pe terenul îmbib n 
de apă, se accidentează și pără
sește terenul. Absența lui sc vi 
resimți chiar în minutul următor 
cind jucătorii de la Turnirul ega
lează. I a o lovitură liberă, un 
atacant șutează la poartă, Marin- 
can alunecă și nu mai ajunge min
gea care întilneșie bara, revine Ia 
Brîndușe și— 1 — 1. Studenții revin 
in atac, combină frumos, însă nu 
reușesc să inscrie. Buca și Ștefan 
au ocazii foarte bune de a maica 
dar se pripesc și ratează.

In repriza secundă gazdele sini 
mai insistente, Zăvălaș este depă
șit de un adversar, acesta pa'e.tză 
la Mierea, atacantul localnic '.rece 
de Popovici și inscrie in colțul 
lung. îJucinJ avantajul echipei 
sale. Știința are citeva mm.r.e 
de revenire, de dominare . lua', 
dar ineficientă. In minutul 2, 
Bălăn.-anu irosește cea mai mare 
ocazie a meciului, trăgind din 
apropiere in portar. Au mai ratat 
Știr, Făgaș, Ștefan. A arbitrat cu 
scăpări N. Avasilcai din Lips''t. 
Știința a jucat in următoarea for
mație : Marincan — Tudor Bă- 
lăncanu min. 18) — Popovici, 
Izvernari, Zăvălaș, X’arhonic — 
Bitea, Știr — Tismănaru — Ștclan, 
1 ăgaș.

G. I.

Peste dealuri și munți, 
păduri și văi, de la 
Kinca se poate 
Peștera Muierii in 6—. ore. 
Deoarece mai ajul nu-i su
ficient de bun și nu-1 poate 
orienta cu exactitate pe tu
ristul necunoscâtor al locu
rilor, spre Peștera Muierii 
este ie omandabii a se urma 
alt traseu. De la Bin a, șo
seaua națională ce vine din
spre Sebeș, străbătind locuri 
neasemuit de frumoase, o- 
boară in continuu piuă in li
niștitul și co hetul orășel 
gorjean — Novaci — o lo
calitate patriarhală, cu 
frumoaso și durabile, imon- 
jur.itâ de multă verdeață, 
de mulți pomj fructiferi. De 
aici se poate ajunge ușor la 
Peștera Muierii, cu mașina 
sau p - jos, printr-un șir de 
omune care culminează cu 

Baia de Fici. La capătul 
dinspre nord al acestei în
tinse comune gorjene, pe fi
rul riului Galbenul se află 
pun iul turistic atit de atrac
tiv are este Peștera 
situată la altitudinea 
metri.

Legenda despre
Muierii este lungă și inte
resantă și are mai multe fi
loane. Unu] dintre ele spune 
că peștera iși datorează nu
mele faptului că in urmă cu 
mai multe sule de ani fe
meile duceau cinepa pentru 
topit în peșteră, deoarece era 
foarte umedă, după care o 
puteau prelucra ușor. Un al
tul subliniază că îji vremuri 
de restriște, in această peș
teră erau ascunși opiii și 
femeile de furia năvălitorilor.

Realitatea este
Muierii se 
printre cele tnai frumoase și 
interesante peșteri din țară. 
Ea oferă vizitatorilor — 
cei 1 000 metri pe care 
întinde — splendide feitome-

pi in 
cabana 

ajunge la 
ti—

case

Muierii, 
de 560

Peștera
Și

că Peștera 
numără astăzi

Pe
se
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10. Lan -rossi — Catania X
11. Lazio — Cagliari 2
12. Sampdoria — Napoli 2
13. Varese — Torino X

ne carstice și speologice, di- 
lcii.c forme de stalactite și 
stalagmite pe care puține 
peșteri cin țară le au. Gale
riile încăpătoare, purtind fie
care o denumire anume, pu
ternic luminate de reflectoa
re (Peștera Muierii este sin
gura peșteră din țară in în
tregime electrificată) adăpos- 
tes. clemente carstice de cele 
mai i udate forme — moș 
Crăciun. Cadina, Soacra și 
Nora, Coloana infinitului. Fe
meia niponă — culminind cu 
superbele cupole de la Altar 
și Grota minunilor. Este o 
desfătare să vizitezi această 
zămislire a naturii de la Baia 
de Fier, această peșteră care 
prezintă un man- interes tu
riști- pentru o-icine și un Ia 
fel de m -re interes speologic 
pentru spe ■ aliști. Vara și 
toamna, in preajma muntelui 
Piatra Peșterii, care adăpos
tește cea mai interesantă peș
teră din tară, este un adevă
rat pelerinaj. Ghizi bine in
strui ți însoțesc, după un pro
gram riguros întocmit și res- 
P" grupuri de pină la 30 
de persoane pe galeriile lu
minate ale peșterii. Ia intil- 
nire cu istoria și geografia, 
cu speologia și chimia, cu 
fenomenele copleșitoare de
clanșate de forța naturii si 
scurgerea timpului.

După încă vreo 10 km par
curși dc-a lungul comunelor 
Baia de Fier si Polovragi se 
po.ite face eunosiință cu mi- 
năstirea și peștera 
și eu frumoasele 
Oltețului. Mult mai 
și mult mai dificil
(din cauza lipsei de lumină», 
peștera Polovragi este ma 
puțin atractivă decit Peșlct.i 
Muierii, mai puțin bogată in 
fenomene geologice, intere
santă totuși prin elementele 
pe care le conține.

Polovragi
Chei ale 
mare, dai 
de vizit.it

G. DINU

„Pentru sport nu există o limită de virstă“, 
spune moscovitul Alexander Ivanovici Vol- 
jenko, fost profesor de istorie și vechi pa
sional al întrecerilor de ciclism. Și pentru a 
dovedi aceasta convingere a sa, la virsta de 
bl de ani a plecat pe bicicletă, străbătind 
de la Moscova, prin Polonia. R.D.G.. ll.^.C. 
România și Bulgaria peste 7 000 km, par-

curgind zilnic circa 200 km. Jn urma acestei 
neobișnuite călătorii, Voljenko intenționează 
sa scrie o carte despre istoricul și dezvol
tarea ciclismului ca sport.

In foto: Alexander Ivanovici Voljenko din 
Moscova, pe străzile. Sofi-i. in timpul origi
nalei sale călătorit pe bicicletă.

prcst.it
adveri.tr
vizit.it
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PRECAUJIUNE Șl
VIGILENTA MAXIMA

la lucrările unde se pro

duce praf de cărbune I
De fiecare dată, cine!, ascultînd 

■știrile la radio, sau citind din zia
re despre producerea unei ex
plozii într-o unitate industria
lă. in primul moment tindem 
să credem că evenimentul a a- 
vut lo- datorită inițierii unei 
t.umtități oarecare de material 
explozibil aflat undeva intre 
instalații. Abia cînd se dau lă
muriri mai ample in urma cer
cetării cauzelor, se dezvăluie 
faptul că explozia a fost ur
marea unei neglijențe elemen
tare nefiind nici vorbă de ma
teriale explozive tradiționale. 
Astfel s-.a putut auzi că in
tr-un loc a explodat o moară 
de cereale, in altă parte a să
rit in aer o hală de sortare 
dintr-o fabrică de zahăr sau, 
acum cîțiva ani, am fost infor
mați că la Zuikan, in R.F.G., 
s-a produs o explozie intr-o 
mină de cărbuni unde și-au 
pierdut viața peste 200 de mi
neri. De fiecare dată comisia 
de anchetare a constatat că 
motivul avariei a fost cauzat 
de aprinderea, respectiv explo
zia prafului industrial dezvoltat 
la locurile de muncă.

Analizând mai îndeaproape fe
nomenul unei explozii se poa
te conchide că aceasta este in 
fond o ardere violentă. Pen
tru realizarea acestei arderi 
sînt necesari trei factori : un 
material combustibil, o mate
rie care întreține arderea și o 
sursă de inițiere, adică prezen
ța unei temperaturi capabile să 
aprindă materialul combustibil 
respectiv. Dacă unul din acești 
trei factori lipsește, explozia 
sau arderea nu mai poate a- 
vea loc. De altfel munca de 
prevenire a incendiilor și a 
exploziilor din unitățile indus
triale constă in luarea celor 
mai eficiente măsuri ca să facă 
imposibilă prezența in același 
timp a celor trei factori a- 
mintiți.

In unele industrii, după spe
cific, se lucrează și cu mate
riale combustibile. Nu se poa
te concepe moară de cereale fă
ră cereale, fabrică de zahăr fă
ră zahăr, sau mină de cărbuni 
fără acest zăcămint. Ori, toate 
aceste materii sini combustibile 

totuși, ele nu pot fi elimi- 
<a- din procesul de produc
ible /‘Senul — materia care 
întreține arderea — se găsește 
peste tot și este necesar pen
tru întreținerea vieții oameni
lor. Deci, de asemenea nu poa
te fi eliminat. Rămîne cel 
de-al treilea factor, sursa de 
inițiere — temperatura de a- 
prindere a materialului com
bustibil — care poate fi eli
minat

Iată deci explicația de ce in 
morile de cereale, în halele de 
sortare a zahărului și cu atît 
mai mult in minele de căr
buni este interzisă folosirea 
flăcării deschise sau a rechizi
telor de fumat. J.n minele de 
cărbuni mai intervine și pe
ricolul aprinderii gazului me
tan emanat din zăcămint și e- 
ventual acumulat in concentra
ții periculoase.

Praful de cărbune, dacă nu 
se iau măsuri preventive adec
vate. se formează prin sfări- 
marca unei părți din zăcămint 
datorită operațiunilor de ex
ploatare (dislocarea stratului cu 
explozivi, tăierea manuală sau 
mecanizată, transportul prin că
dere liberă pe transportoare 
sau în vagonete etc.). Dar nu 
orice praf de cărbune este ex
ploziv, ci numai praful cu gra- 
nulație fină care plutește în 
aer, dar. și acesta într-o anu
mită concentrație. Institutele de 
cercetări de specialitate — du
pă multe studii și încercări — 
au stabilit că praful de căr
bune poate produce explozie in 

prezența unei surse de inițiere, 
cînd amestecul conține 40 gra
me de praf intr-un volum de 1 
metru cub aer. In cazul in ca
re in spațiul respectiv se gă
sește și gaz metan in concen
trație de 2 la sută, praful de 
cărbune devine exploziv la un 
conținut de 5 grame pe metrul 
cub de aer plus metan.

Cunoscind aceste realități de
monstrate științific, sarcina fie
cărei persoane din mină este 
de a aplica cu fermitate toate 
măsurile impuse de normele de 
protecție a muncii, pentru pre
venirea unor eventuale aprin
deri sau explozii a prafului de 

. bune.
Neluarea în considerare a mă

surilor preventive poate con
duce la accidente tehnice si u- 
mane cu urmări din cele mai 
grave. Din păcate in acest sens 
se poale relata cazul unui ac
cident colectiv ce a avut loc 
nu demult la exploatarea mi
nieră Vulcan, in cadrul zonei 
a IJI-a.

In cursul schimbului de di
mineață, la unul din abatajele 
din stratul 5, minerul șef de 
brigadă Costică Dumitru a per
forat 14 găuri in frontul de căr
bune al pilierului ce urmează 
să fie exploatat in retragere 
sub coperișul stratului. Pilierul, 
fiind de numai trei metri lun
gime. și fisurat, sub presiunea 
copcrișului. nu necesita utiliza
rea unui asemenea număr de 
găuri. Pentru efectuarea lucră
rilor de explodate a găurilor 
forate a fost solicitat artificie
rul Ștefan Szăkaes. Acesta, 
neavind material exploziv anti- 
grizutos în firidă, a dus in a- 
batajul amintit 25 cartușe de 
dinamită — exploziv ordinar 
a cărui folosire in cărbune este 
interzisă — pe care, cu știința 
minerului șef de brigadă, a in
trodus-o in găurile din front, 
efectuînd mai mult sau mai 
puțin conștiincios burarea lor. 
Terminând aceste operațiuni, cu 
un furtun, au stropit cu apă 
pilierul de cărbune și puțin 
prin abataj, după care, din 
dreptul suitorului din preaha- 
taj, de la o distanță de cinci 
ori mai mică decît cea pe care 
o prevăd normele, au declanșat 
explozia găurilor. Fără să aș
tepte evacuarea gazelor toxice 
provenite din arderea dinami
tei, cei doi au intrat la locul de 
muncă să vadă rezultatul ex- 
plodării găurilor. Aici au con
statat că una din găuri nu a 
luat foc. Au legat cablul elec
tric la reoforii capsei neex
plodate și, fără să ia măsuri 
de colmatare a prafului de căr
bune, care plutea din abunden
ță in abataj datorită efectuării 
pușcării frontului, din același 
loc au inițiat gaura stată. E- 
fectul exploziei a dislocat și 
aruncat cărbunele din jurul 
găurii, iar flăcăra provenită din 
arderea dinamitei a aprins pra
ful de cărbune răscolit și a- 
flat in suspensie in abataj. 
Astfel, flacăra formată de ar
derea prafului de cărbune s-a 
extins aproape instantaneu in 
abataj, apoi în preabataj și în 
suitorul spre galeria de cap, 
învăluind în foc atît pe mine
rul Costică Dumitru și pe arti
ficierul Ștefan Szakacs din pre
abataj cit și pc vagonetarul 
loan Găneanu aflat in suitorul 
abatajului, provocîndu-le arsuri 
deosebit de grave ce acopereau 
între 18—53 la sută din su
prafața corpului.

Iată, deci, unde poate duce 
nerespectarea normelor de pre
venire a exploziilor de praf de 
cărbune, neluarea în seamă a 
unor măsuri simple și eficace.

Greșeala capitală, în acest 
caz, a fost folosirea dinamitei 
pentru cxplodarea găurilor de

oarece acest material exploziv 
ordinar este strict interzis de 
a se utiliza in cărbune. Fla
căra de ardere a dinamitei se 
răcește mai încet .decît flacăra 
explozivilor de siguranță. Din 
acest motiv dinamita aprinde cu 
ușurință atît praful de cărbu
ne din aer cit și metanul.

Pentru prevenirea unor even
tuale explozii de praf de căr
bune in mine trebuie să se ia 
măsuri eficiente incepind cu 
împiedicarea formării acestuia. 
Iată citeva din aceste măsuri i 

© umectarea zăcământului in 
masiv, prin injectarea apei în 
strat sub o presiune de 200-300 
atmosfere. Pi-ocedind la dislo
carea cărbunelui umed din strat 
nu se mai produce praf, atmos
fera locului de muncă răminînd 
curată;

® formarea ceții artificiale 
cu ajutorul pulverizătoarblor 
atit la locurile de deversare a 
cărbunelui, cit și în fața fron
tului de lucru unde se lucrea
ză cu explozivi, particulele de 
apă colmatind praful imediat 
ce se formează. In asemenea ca
zuri, chiar dacă se produce o 
aprindere a prafului, aceasta 
nu se poate extinde din cauza 
zonei umede, a ceții create;0 utilizarea burajului cu apă 
la încărcarea găurilor cu mate
rial exploziv. Apa folosită ca 
buraj, sub efectul exploziei, se 
pulverizează și umezește praful 
de cărbune chiar in clipa for
mării sale;

@ folosire-! materialelor ex
plozive de siguranță care au 
particularitatea că, flacăra lor 
de ardere se răcește intr-un 
interval mai scurt decît timpul 
necesar pentru încălzirea pra
fului de cărbune la temperatu
ra de aprindere;

© stropirea cu apă a fron
tului de lucru, a pereților și a 
vetrei. In urma umezirii, pra- 
”ul preexistent la locul de mun- 

< ă este pus in imposibilitatea 
de a se ridica in aer sub efec
tul explodării frontului;

® șistizarea atît a frontului 
de lucru cit și folosirea bura
jului exterior cu praf inert (de 
șist) care are scopul de a for
ma un amestec de praf in aer 
de o compoziție care nu se a- 
prinde. Este știut faptul că, un 
amestec de 20 la sută praf de 
cărbune și 80 la sută praf inert 
in aer, nu se aprinde. Acest 
lucru înseamnă că, atunci cînd 
se șistizează, măsura este efi
cientă numai cînd se aplică in 
mod corect.

In afară de măsurile enume
rate care trebuie luate la lo
cul de muncă, se aplică mă
suri de izolare a zonelor care 
au menirea de a opri extin
derea unei eventuale explozii 
de praf de cărbune. Acest lu
cru se realizează prin monta
rea barajelor de șist, a zone
lor șistificate. Mai nou se stu
diază eficiența barajelor cu apă 
care pare să fie mai eficientă 
și mai economică. Rămîne ca 
cercetările ulterioare să confir
me acest lucru.

Cunoscînd efectele dăunătoa
re ale prafului de cărbune aflat 
în suspensie la frontul abata
jelor și galeriilor, la punctele 
de încărcare a cărbunelui etc., 
este de datoria fiecărui lucrător 
miner din subteran să aplice 
fără șovăială, cu cea mai ma
re exigență, măsurile complexe 
pentru prevenirea formării pra
fului preîntimpinînd astfel ur
mările grave pe care le poate 
produce aprinderea acestuia în 
urma unor neglijențe.

Ing. Iosif REMETE. 
inspector șef adj. din 

inspectoratul județean pentru 
protecția muncii 

Deva — Petroșani

ACTIVITATEA SUBTERANĂ 
DE PRODUCȚIE 

în deplina concordanță 
cu normele de siguranță

• Scoateți din func
țiune utilajele electrice 
și deconectați linia e- 
lectrică dacă conținutul 
de metan depășește 2 
la sută;

® Nu efectuați revi
zii sau reparații la in
stalații sau utilaje elec
trice sub tenșiune;

® Legați la pămînt 
carcasele tuturor utila
jelor electrice înainte 
de a trece la legarea 
conductoarelor de cu
rent;

\___________________

O PROBLEMĂ CENTRALĂ

ÎNTREȚINEREA SI REPARAREA UTILAJULUI 
ELECTROMECANIC DE MINĂ

Organizorea întreținerii utila
jelor capătă o importanță vi
tală pentru asigurarea desfășu
rării normale a procesului de 
producție, în condiții de sigu
ranță pentru om și de reali
zare a unor beneficii cit -,moi 
mari.

Problema reparațiilor și a 
întreținerii mașinilor și instala
țiilor electromecanice îmbracă 
un caracter deosebit in con
dițiile specifice ale lucrului în 
subteran, caracterizat prin praf, 
umezeală, temperatură varia
bilă, luminat redus la locul de 
muncă, presiunea rocilor, peii- 
colul aprinderii amestecului 
grizutos.

întreaga activitate de deser
vire, întreținere și reparații a 
utilajului electromecanic de la 
exploatările miniere aparți- 
nînd C.C.P. trebuie să se baze
ze pe principiul de prevenire. 
Reparațiile de utilaje care se 
fac abia atunci cînd mașina 
respectivă s-a avariat, duc la 
strangulări în regimul normal 
a'e producție al unității respec
tive, în vreme ce controlul fă
cut la timp, reparațiile preven
tive, reglajul corect și deservi
rea calitativă în timpul exploa
tării, au ca rezultat funcționa
rea fără opriri neprevăzute, eli
minarea avariilor și accidente
lor de muncă.

In general, în activitatea de 
întreținere și reparare a utila
jelor nu s-au adoptat măsuri 
rigide pentru desfășurarea lu
crărilor preventive de întreți
nere. S-a apreciat că măsurile 
potrivite și avantajoase pentru 
o mină, pot fi neeconomicoase 
pentru alta, in funcție de con
dițiile proprii de exploatare ale 
fiecărei mine, de pregătirea 
muncitorilor etc. Activitatea de 
întreținere trebuie insă astfel 
organizată, îneît ea să poată 
cuprinde în mod satisfăcător :

© întreținerea preventivă
@ reparații curente
® reparații capitale 
® confecții de piese
Pentru a se satisface aceste

• Opriți din func
ționare instalațiile și u- 
tilajele electrice cu le
gături la pămînt neco
respunzătoare sau lipsă;

AFiȘIER 
T. S.

® Mențineți în stare 
permanentă de declan
șare releul de scurgere 
la rețelele de 380 V;

• La revizuiri și re-

cerințe în activitatea de repa
rare la unitățile C.C.P., anual 
se efectuează cheltuieli pentiu 
întreținerea curentă a utilajului 
in valoare de cca. 56 000 mii 
lei, iar pentru reparații capitale 
de 29 000 mii lei.

Exam'inînd activitatea de în
treținere și reparare a utilajului 
electromecanic din inventarul 
unităților C.C.P. se constată că, 
la majoritatea unităților, aceas
ta se face cu multă conștiin
ciozitate de către personalul 
responsabil în problemă, reu- 
șindu-se să se obțină rezultate 
mulțumitoare. Au existat insă 
și există incă, chiar și la uni
tățile care au obținut rezultate 
bune în acțiunea preventivă de 
reparare a utilajului, unele de
ficiențe care au condus la 
avarii, Iar în unele cazuri la 
oprirea procesului de produc
ție și la accidente.

Cauzele ? Lipsa unor instruc
țiuni precise atit pentru perso
nalul de supraveghere și con
trol, cît și pentru personalul 
care efectueoză reparațiile, ne- 
însușirea și nerespectarea de 
către acesta a sarcinilor de ser- 

-viciu ca urmare a lipsei de 
control din partea personalului 
tehnic-ingineresc din conduce
rile exploatărilor (Lonea, Borbă- 
teni, Livezeni, Dilja) ; neocor- 
darea atenției și importanței 
cuvenite unor utilaje din fluxul 
de transport, a căror scoatere 
din funcțiune a creat pierderi 
de producție greu recuperabile 
cum s-a intimplat, de exemplu, 
la E. M. Lonea, E. M. Uricani, 
E. M. Paroșeni și la preparațio 
Coroești ; menținerea încă a 
unui sistem de raportare de
fectuos, care nu permite cu
noașterea precisă a defectelor 
semnalate, a deranjamentelor 
cum se întimplă de obicei la 
E. M. Bărbăteni, E. M. Live
zeni și E. M. Dilja ; nerespec
tarea în totalitate a groficului 
privind periodicitatea la care 
utilojele urmează să fie supuse 
reparației, ca de exemplu la 
E. M. Lonea, E. M. Paroșeni, 

parații ale instalațiilor 
electrice de mină se iau 
următoarele măsuri :

— verificarea pre
zenței metanului la lo
cul de muncă respec
tiv;

— scoaterea de sub 
tensiune și blocarea 
împotriva reapariției 
tensiunii;

— montarea îngrădi
rilor provizorii și așeza
rea plăcuțelor averti
zoare.
______________________

E. M. Uricani și E. M. Vulcan. 
Pe de altă parte, in activita

tea de întreținere și reparare 
a utilajelor din dotare mai 
există și unele neajunsuri cau
zate de lipsuri de natura apro
vizionării. Nu se asigură piese
le de schimb și subonsamble- 
le pentru mașini și utilaje atit 
ca sortiment cît și cantitate 
necesară. Unele materiale ce
rute, în special sîrmâ pentiu 
rebobinarea motoarelor, ca
bluri de extracție, diverse pro
file și materiale electrotehnice 
pentru executarea pieselor me
canice și electrice nu se asi
gură la nivelul necesar, fiind 
deficitare. Pentru a se evita 
astfel de situații în viitor, se 
cere din partea compartimentu
lui de resort din C.C.P. și din 
B.A.T. să persevereze mai mult 
pentru rezolvarea problemelor 
core .se pun in legătură cu a- 
provizi-jnarea unităților miniere 
din Valea Jiului cu materiale și 
piese de schimb necesare la 
repararea utilajelor miniere.

In concluzie, întreținerea și 
repararea utilajului electrome
canic nu poate fi niciodată un 
scop în sine ; singurul criteriu 
de apreciere a activității de în
treținere este serviciul pe care-l 
oduce această activitate pro
ducției și securității muncii. In 
consecință, colectivelor electro
mecanice de la unitățile minie
re și de la Centrala cărbunelui 
le revine sarcina ca, în colabo
rare cu toți factorii răspunză
tori, să asigure o exploatare 
și întreținere corespunzătoare a 
utilajului, să asigure ca în 
această activitate să se obțină 
rezultate din ce în ce mai 
bune, la nivelul exigențelor pe 
care le pune îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor la pro
ducția de cărbune, în condi
țiile creșterii gradului de sigu
ranță in exploatarea mașinilor 
și utilajelor in subteran.

Ing. DUMTRU POPESCU, 
inginer șef electromecanic 

la Centrala cărbunelui

DISTONANTE
Aducem in vizorul oprobriului și judecății opiniei colecti

velor miniere, alte fapte distonante cu normele de protecție a 
muncii săvirșite in subteran de unii lucrători certați cu disci
plina de producție, lipsiți de responsabilitate.

Boacănele artificierului Georgică...
Lucrările pe care le executa în 

subteran orice artificier incumbă 
multă responsabilitate, corectitu
dine și disciplina desăvârșită in 
executarea atribuțiunilor sale. loan 
Georgică, artificier la sectorul I al 
minei Uricani, se vede că a =dat 
„uitării" aceste importante cerin
țe. Numai așa se explică boacănele 
pe care le-a făcut cu bună știin
ță, in timpul unor lucrări de puț- 
care la abatajul nr. 16 de pe stra
tul 17—18 blocul IV. Știa că pro
cedează contrar normelor de sigu
ranță miniere și totuși a trecut la 
încărcarea găurilor de mină cu ex
plozivi înainte de a fi luat mă

...și ale unor maiștri
Deși lucrează la exploatări dife

rite, faptele reprobabile, boacăne e 
lor au un punct comun: neglijt.ea 
normelor elementare de protecție 
a muncii în subteran, lipsă de exi
gență, de răspundere în exercita
rea atribuțiilor ce le revin ca or
ganizatori și coordonatori ai pro
ducției. Maistrul miner loan Matei 
de la mina Bărbăteni a controlat 
în schimbul I al zilei de 15 sep
tembrie abatajul cameră nr. 0 din 
blocul XI, dar nu a completat tă
blița cu evidența metanului.

La controlul efectuat de orga
nele serviciului de proiecție -a 

muncii din Centrala cărbunelui la 
mina Petrila, în abatajul cameră

Omul prafului de piatră
Dacă ar fi sa i se dea o po

reclă lui Petru Blaj, miner șef de 
brigadă la mina Vulcan, titlul a- 
cestor rânduri sugerează una potri
vită. Pe măsura faptelor sale. Dar 
de ce sa i se zică lui P. Blaj omul 
prafului de piatră ? Pentru ca 
s-a dovedit a fi prietenul nedreptă
țit al acestui purtător al silicozei, 
îngăduindu-i existența din Belșug 
la propriul front de lucru. A de
monstrat acest lucru, bunăoară, la 
săparea galeriei de la stratul 15, 

— Se pare câ au pornit o campanie de... praf împotriva 
noastră

— Aș ! Dacă e așa, se înșeală... Ei nu știu că noi din cauza 
prafului n-avem nici pe dracu’!

suri de combatere a prafului de 
cărbune. O a doua boacănă a co
mis-o neglijind condițiile de a>'- 
gurare a locului de muncă , grin
zile din apropierea frontului nu 
aveau stringăiori, iar bandajai ca 
tavanului era incompletă. Ce s-ar 
fi putut întâmpla dacă executa 
■pușcarea în asemenea condiții inad
misibile ? Organele de protecție a 
muncii l-au surprins însă înainte 
de a duce până la capăt nesăbuin
ța sa. „Inerția*4 ce i s-a administrat 
artificierului Georgică îi va fi de 
învățătură de minte. Să le tie p 
altora !

nr. 20 vest din stratul 3, s-a con
statat că armarea frontului nu era 
făcută conform monografiei de ar
mare iar aerajul aspirant era ne
corespunzător, din care cauză iu 
abataj oamenii desfășurau mun.a 
în condițiile unei călduri mari, 
deci fără randament. Maiștrii mi
neri Gheorghe Costindoiu, Constan
tin Opreanu și Constantin Matchi- 
dan au trecut în Fiecare schimb pe 
la locul de muncă cu pricina. A. 
venit, au văzut, au plecat. 1:> 
urma lor nu a rămas nici o urmă 
de măsură pentru corectarea sus
ținerii, pentru îmbunătățirea ven
tilației. Așa „control" și îndepli 
nire a atribuțiilor de maistru, mai 
rar !

blocul VIII, orizontul 480. A fost 
.găsit perforând, împreună cu orta
cii, găurile de mină în steril pe 
cale uscată, cu toate că la oit 
erau asigurate toate condițiile pen
tru folosirea perlorajului umed. 
Poate va trage totuși concluzii din 
asprimea reproșurilor ce i s-.u 
făcut cu acest prilej, că praf.il 
silicogen nu-i este totuși prieten, ci 
dușman al propriei sănătăți. Cine 
are urechi de auzit să audă !

B. I.

Aiordarea mimului aW în taz de eWratute
Minele Văii Jiului se află în 

plin avint al modernizării și 
mecanizării intensive; in sub
teran crește vertiginos numărul 
mașinilor., utiilajc4or„ mecanisme
lor, i n stall ați ilor de toi felul. 
Izvorul vital de mergic pen^tru 
funcționarea lor c^te oleubrici- 
latea. Minerul mecanizator se 
află așadar în fața unor pro
bleme complexe ale domeniu
lui electromecanic, la a căror 
rezolv -'re trebuie să-și dea con- 
cursul. in cele mai diveree îm
prejurări. lată de ce am socoti 
util să relevăm, in rindurile ce 
urmează, citeva noțiuni absolut 
necesare de cunoscut pentru 
personalul electromecanic și 
minier in vederea luării mă
surilor de prim ajutor in caz 
do electrocutare.

Salvarea accidentatului de
pinde, in toate cazurile, de 
promptitudinea cu care se in
tervine, de rapiditatea cu care 
i se dă primul ajutor, cu care 
este scos de sub acțiunea cu
rentului electric. Sub nici un 
motiv nu trebuie să se renun
țe la acordarea primelor aju

toare, pentru că e știut că e- 
lectrocutarea provoacă adeseori 
numai o moarte aparentă. Au 
fost cazuri de readucere la via
ță după f>—7 ore de aplicare a 
respirației .artafficiale neîntre
rupte.

Așadar, reușita acțiunii de in- 
lervcnție in acordarea primului 
ajutor reclamă ca întregul per
sonal de deservire a instalații
lor electrice să fie instruit pe
riodic nu numai asupra perico
lelor pe care le prezintă cu
rentul dleclric in cazul insta
lațiilor in neconcordanță cu 
nonmeHe de îtdhnică a securită
ții muncii, dar și asupra măsu
rilor ce trebuie luate pentru 
acordarea primelor ajutoare. 
Se cer indicate metodele cele 
mai simple și mai practice de 
salvare.

Acordarea primului ajutor 
constă din două părți : scoate
rea accidentatului de sub ten
siune și aplicarea respirației 
artificiale.

SCOATEREA ACCIDENTA
TULUI DE SUB TENSIUNE. 
Este cunoscut faptul că acci

dentalul nu se poate elibera 
singur de sub tensiune, deoare
ce atingerea accidentală a păr
ților unei instalații aflate sub 
tensiune provoacă o contractare 
a mușchilor. întotdeauna tre
buie insă avut în vedere că a- 
tingerea persoanei accidentale 
fără a lua măsuri de izolare 
poate prezenta pericol și pen
tru viața celui care intervine.

Prima măsură pentru salva
rea celui electrocutat constă in 
rapida deconectare a acelei 
părți de instalație cu care ac
cidentatul se află în atingere.

Pentru aceasta insă se iau 
următoarele măsuri de precau
ție :

© dacă accidentatul se gă
sește la înălțime, astfel incit 
la întreruperea curentului ar 
putea să cadă, se iau in prea
labil măsuri pentru preintim- 
pinarea căderii;

© dacă, prin întreruperea cu
rentului, se întrerupe ilumina
tul normal, trebuie luate în 
prealabil măsuri pentru asigu
rarea altor surse de iluminat 
(lămpi de mină) la locul de 

muncă.
In cazul instalațiilor de joa

să tensiune, dacă instalația nu 
poate fi deconectată suficient 
de repede, se iau măsuri pen
tru îndepărtarea accidentatului 
de părțile aflate sub tensiune 
cu care el este în atingere. 
Trebuie insă avut grijă ca în
depărtarea să se facă cu aju
torul unei haine uscate, unei 
seinduri ori a unui par de lemn 
uscat ele. Nu este permisă fo
losirea în acest scop a obiec
telor metalice sau umede. Pen
tru eliberarea părților aflate 
sub tensiune, electrocutatul poa
te fi apucat de haină dacă a- 
ceasta este uscată, fără însă a 
atinge corpul accidentatului. In 
împrejurările că trebuie atins 
corpul neacoperit al electrocuta
tului ,cste necesar să se fo
losească mănuși de cauciuc și 
galoși. Pentru întreruperea cu
rentului ce s-a stabilit prin 
accidentat, acesta poate fi izolat 
față de pămînt impingîndu-se 
sub el o seîndură uscată sau 
ridieîndu-i-se picioarele de pe 
pămînt cu o haină uscată.

In cazul instalațiilor de înal
tă tensiune, acestea trebuie în
totdeauna să fie scoase de sub 
tensiune înainte de atingerea 

accidentatului. Trebuie insă ca 
.scoaterea de sub tensiune să 
se efectueze respeclindu-se con
dițiile impuse de normele de 
•protecție a muncii.

CITEVA MAbURl DE PRIM 
AJUTOR DUPĂ SCOATEREA 
ACCIDENTATULUI DE SUB 
TENSIUNE. In luarea acestor 
.măsuri se procedează, de la caz 
la caz, in funcție de starea in 
care se află accidentatul. Dacă 
el nu și-a pierdut cunoștința, 
insă a stai un timp îndelungat 
sub acțiunea curentului, trebuie 
să i se asigure repaus perfect. 
Cum in subteran medicul nu 
poale fi adus in timp util, ac
cidentatul trebuie transportat 
imediat la un post de prim a- 
jutor. Dacă accidentatul și-a 
pierdui cunoștința, insă nu i s-a 
întrerupt respirația, el va fi în
tins comod, i se vor descheia 
hainele, vor fi îndepărtate per
soanele de prisos din jur, va 
fi iricțional și încălzit. Dacă 
lipsesc semnele de viață (respi
rația, bătăile inimii, pulsul) sau 
respirația este neregulată, i se 
va face imediat respirație ar
tificială, care trebuie începută 
imediat chiar la locul acciden
tului. căci fiecare secundă este 
prețioasă pentru salvarea per

soanei electrocutate. Respirația 
artificială nu trebuie întreruptă 
nici un moment, nici în timpul 
transportării la postul de prim 
ajutor sau la spital ci trebuie 
continuată pînă la readucerea 
la viață sau pînă la apariția 
semnelor certe ale morții rea
le, care o poate constata numai 
medicul.

In timpul respirației artifi
ciale se va supraveghea fața 
accidentatului; dacă el mișcă 
buzele sau pleoapele sau ducă 
face o mișcare de înghițire tre
buie să se verifice cu atenție 
dacă nu s-a restabilit funcția 
respiratorie. Nu se va mai con
tinua respirația artificială dacă 
se constată că accidentatul în
cepe să respire normal, uni
form.

In timpul aplicării respira
ției artificiale trebuie avut gri
jă ca accidentatul să fie elibe
rat de vestmintele care i-ar 
îngreuna respirația și i se va 
desclcșta gura, să fie ferit de 
răceală, așezind sub el ceva 
cald, acoperindu-1 și incălzin- 
du-l in limita posibilităților. Ca 
metodă de respirație modernă, 
eficace se recomandă respirația 
artificială „gură-nas” sau „gură- 
gură"

— Treci pe lingă tablă-așa 
Și nici nu notezi metanul ?
— Cind mă-ntorc, oi mai vedea... 
Daca nu, îl trec... la auul!

Desene de I. LICIU
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tii.r d, zâ ăr.iint din Valea Jîu- 
)u ; stabilirea c. răcit risticilor 
i z:ce-n-< can.Ct. pentru lignitul 
din V dea Metrului din punct 
d< vedert al o.nportârii ia tă
ie ti : .uitomatizarea transpor
toarelor in condițiile minelor 
< in V ’■ . J: 'r.'-. p-A dear
i iteva exemple din lista amplă 
. nr târ.'or uate in studiu pe 
bază de contract in acest an.

In acest domeniu se remarcă 
ir. r.od deosebit c.dedrelc de 
1 >< rări miniere. Mașini miniere. 
Exploiter, miniere El- cirotch- 
nnă. Tehnică minieră g.n rulă 
s. Terme', ini ă. in-adela 
incep.it;:', r.nu ui, au strins toată 
documentația, au făcut studii la 
fața locului, probe de laborator, 
iar in momentul de față se află 
$n faza de eluborar- a lucrări
lor științifice.

Tot p<’ e linii ascendentă se 
inscr.i și activitatea publicistică 
.. cadrelor didactice și part ci- 
jxnea ia sesiuni științifice in
terne și internaționale. In ulti
mii doi ani au fost publicate 
118 lucrări in r vis'.e’.c de spe- 
c aliiaie din țară, din care un 
număr de 18 ;>u fost publicate 
in străinătate.

în afară de acestea, in ultimii 
f.n. :rj participat ia congrese și 
s n.pi'zio.me internaționale un 
număr de 9 cadre didactice.

Confer nța organizată de cate
dra de Mașini Miniere în 
toansna anului trecut a întrunit 
un număr de 14 specialiști din 
5 țări.

Ridicarea nivelului cercotăr i 
științifice proprii a influențat 
pozitiv desfășurarea procesului 
de invățămint. cursurile, l ivră
rile practice, seminariile. di sfă- 
țurindu-se la un nivel superior, 
fiind mai bogate în conținut și 
usigurînd o mai bună împletire 
a teoriei cu practica.

Saltul înregistrat de cerceta
rea științifică a cadrelor didac
tice a impulsionat cercetarea 
științifică a studenților, care 
bordează in prezent probleme 
mai multe, mai dificile și mai 
concrete.

Cu toate rezultatele frumoase 
obținu te, este un fapt in ontes- 
iabil că potențialul de cercetare 
din invățămîntul superior nu 
• ste suficient valorificat, din 
motive examinate în continuare 
si pentru care vom căuta căi de 
t-Ttțion .re în viitorul apropiat.

In primul rînd. cercetarea 
științifică din invățămîntul su
perior minier nu este in toate 
cazurile orientată spre proble
mele majore ale economiei, teh
nicii și științei din țara noastră. 
Există încă un număr de teme 
pentru care nu se poate stabili 
e finalitate utilă societății. La

•.mole catedre, persistă practica 
realizării unui număr rn.ire de 
lucrări, asind drept scop final 
o pub’.. ..ție. Cauza trebuii cău
tată l. ambele părți ale rela
ției cxecutant-bencficiar. Pe de 
o parte. industria noastră nu este 
suficient de receptivă la noul 
...dus de cercetarea științifică, 
ir atunci Jnd există un insti

tut dc cercetare departamen
tal. cum ar fi ICEMIN și 
IPROM1N, reci pt.v.'.atea față de

. r s'n.rcn din invățămint s ti
er și mai m Pe de l’ă > ir- 
te. unii membr. ai corpului di
dactic preferă teme alese din 
proprie inițiativă, in locul u- 
r.or relații cu producția, care 
implică experimentări, depla
sări. termen.' f.xc de execuție. 
Conducerea instituțiilor, deca
natele si catedrele, specialiștii 
din producție, trebuie să mili
teze zi de zi pentru înlătura
rea acestui obstacol, pentru sta
bilirea unei tematici de cerce
tare pusă in slujba intereselor 
societății.

Un rol important in cerceta-

CERCETAREA

tuturor specialiștilor din- 
anumit domeniu va în- 
un schimb de informații 
mai bun decît pină a-

pc țară, pe domenii de specia
litate. mai largi sau mai re- 
strinse, la care să se prezinte 
toate lucrările de specialitatea 
respectivă, provenite de la in- 
xățâniinl. sau institute depar
tamentale. In acest fol, partici
parea 
tr-un 
gădui 
mult 
cum.

Publicațiile științifice periodi
ce ule institutului nostru au un 
rol important in valorificarea 
rezultatelor cercetării .și in 
schimbul de informații. Și în 
.. e-sț domeniu sc caută solu
țiile cele mai bune. O publi
cație științifică eterogenă, cum 
a fost ..lucrările științifice ale 
cadrelor didactice*, a creat di
ficultăți atit pentru cititor — 
< are. uneori nu a găsit nici o 
lucrare din domeniul său — cit 
și pentru schimbul cu instituții 
suniiare străine. .Acum, institu
tul imparte -buletinul pe fasci
cule. corespunzind unor dome
nii de știință, pentru a facilita

rea științifică rc\ inc bazei ma- 
t riale a laboratoarelor. In a- 
cost sens, in institutul nostru 
s-a întocmit un plan de dotare 

laboratoarelor, menit să con
tribuie iu îmbunătățirea și mo
dernizarea dotării tehnice. In 
cadrul acestui plan, fondurile 
alocate trebuie bine gospodări
te. Este necesară o mai mare 
întrajutorare a laboratoarelor 
diferitelor catedre, in scopul e- 
vitării paralelismelor în dotare. 
Trebuie realizată specializarea 
cercetării pe un număr limitat 
de teme importante, fapt care 
sa evita o dotare universală a 
laboratoarelor. In scopul redu
cerii cheltuielilor de import, 
este nevoie să se dezvolte fa
bricația de aparatură pentru 
cercetarea științifică in țară, 
atit in cadrul unor întreprin
deri specializate, cit și in in
stitut.

Se impune găsirea unor for
me mai bune pentru documon- 
t ;re și schimb de informații. 
Este necesară apariția unei pu
blicații periodice pentru orien
tarea cercetării științifice din 
domeniul minoritului și pentru 
informații cu caracter general, 
r feritoarc la cercetarea știin
țifică.

Sintem de părere că ar fi 
bine, chiar din anul viitor, să 
se organizeze simpozioane, con
ferințe, sesiuni științifice unice

schimbul de publicații. Pe viilor 
trebuie găsite forme mai bune 
de valorificare prin publicații 
a cercetărilor științifice.

încheind aceste considerații, 
revenim la principala lipsă a 
cercetării științifice din invă- 
țăminlul superior minier — le
gătură insuficientă cu produc
ția — și reamintim cele arătate 
de tovarășul Nicolae Ceausescu 
in raportul la cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român : „Este necesar ca oa
menii de știință din toate do
meniile — și in primul rînd cei 
din domeniul cercetărilor teh
nice — să înțeleagă că nu se 
pot prezenta cu fruntea sus in 
fața poporului dccit în măsura 
în care, prin activitatea lor, 
aduc o contribuție tot mai mare 
la progresul general al societă
ții. Nu ne putem mulțumi să a- 
pelâm numai Ia import de in
teligență: trebuie să înțelegem 
că știința este o latură inse
parabilă a producției materiale, 
a progresului economic și so
cial al țării noastre".

Corpul didactic din invăță- 
mintul superior minier, este ho- 
tărit să realizeze 
maj st rin să intre 
din invățămint și 
pentru atingerea
primordial al cercetării știin
țifice.

Activitatea științifică din ca-

o legătură 
cercetarea 
producție, 

obiectivului

drul institutului nostru consti
tuie o preocupare permanentă, 
atit a conducerii institutului 
cit Și a comitetului de partid. 
.Analiza periodică, c i simț de 
răspundere, a acestei impor
tante munci a constituit un im
bold in activitatea colectivelor 
de cercetare.

Pentru viitor, munca de cer
cetare va trebui amplificată și 
corelată cu necesitățile imedia
te ale producției. In acest scop, 
preconizăm înființarea unor co
lective lărgite, care să cuprin
dă specialiști de la mai multe 
catedre, pentru a asigura o efi
ciență mai mare fiecărei tenie 
in parte.

Pentru stringeroa legăturilor 
cu unitățile productive și de 
cercetare din țară vom organi
za. in toamna acestui an, un 
simpozion științific „Metode și 
mijloace de mare productivitate 
pentru exploatarea și valorifi
carea substanțelor minerale u- 
tile“, la care vor participa, pc 
lingă cadrele didactice de spe
cialitate alo l.M.P. și specia
liști dc la Centrala Minelor ne
feroase Deva. C.C.P., Institutul 
dc cercetări miniere Baia Marc, 
IPROMIN. Institutul Politehnic 
și Academia de studii economi
ce din București, Institutul de 
cercetări și proiectări pentru 
minereuri și substanțe nemeta- 
liferc Cluj, Combinatul minier 
B .ia M.ire, Uzina Independența 
Sibiu I P.G.G. București. Insti
tutul de cercetări pentru pro
tecția muncii București.

Cadrele noastre didactice, 
conștiente că misiunea lor nu 
se oprește numai la predarea 
și elaborarea unor cursuri, vor 
trebui să devină din ce in ce 
mai mult factori care să con
tribuie la îmbogățirea tezauru
lui științei, la ridicarea pe o 
treaptă superior calitativă a 
tehnicii extractive.

Cunoscind problemele majore 
ale economiei naționale, ca și 
problemele de cercetare știin
țifică pe olan mondial, cadrele 
noastre didactico trebuie să-și 
facă simțit aportul din ce in 
ce mai mult la rezolvarea pro
blemelor producției, cu rezul
tate mereu mai bune, să lupte 
pentru crearea unei tradiții 
valoroase de cercetare științi
fică minieră.

Conștienți do încrederea care 
le-a fost acordată. însuflețiți de 
mărețele sarcini trasate de 
Congresul al X-lea al P.C.R., 
cadrele noastre didactice vor 
depune toate strădaniile, țoală 
puterea lor do muncă pt ntru a 
îmbina in mod armonios numea 
didactică cu cea de cercetare 
științifică, in scopul dezvoltării 
permanente a industriei minie
re din țara noastră

(Urmare din pag 1)

PESTE 4 700 TONE 
SPOR LA BRICHETE 
OVOIDE !...

...odică o depășire cu 5.6 
la suta a planului trimestrului 
trecut, iată cea moi pregnantă 
realizare recentă a colectivu
lui de preparatori ai Petrilei. 
Hărnicia și perseverența, dove
dite nu o dată, și-au pus pe
cetea și pe bilanțul ultimelor 
trei luni ale anului in curs, 
care s-a arătat fructuos. Să e- 
xemplificom : producția netă 
prezintă un spor de aproape 
1 400 tone față de plan, spe- 
ciolul 0-10 mm de peste

Cadența oțelului
(Urmare din pag 1) 

fan Tripșa a ajuns Erou al 
Muncii Socialiste. Tot aici loan 
Cismaș și-a înscris numele în 
analele tehnicii mondiale ca in
ventator. Și sînt numai două nu
me la care s-ar putea adăuga o se
rie de primi-topitori, oțelarî și 
maiștri care au crescut in ca
dența metalului hunedorean. Aici 
la Hunedoara se realizează vreo 
24 2 mărci de oțel dintre care 
multe sînt oțeluri superioare. 
Acordind o atenție deosebită dez
voltării siderurgiei, conducerea 
partidului a trasat ca o sar
cină imnortantă creșterea pro 
ducției de oțeluri speciale și 
ridicarea nivelului competitiv al 
metalului. Această sarcină a de
venit repede o deviză pentru 
oțclari. Anul trecut oțelăna

electrică a fost completată cu 
încă două cuptoare de cite 50 
tone fiecare, iar la oțelăria nr. 
1 s-au introdus noi procedee 
pentru fabricarea oțelurilor 
aliate în cuptoare Martin.

l’n complex de măsuri și ac
țiuni, un marș neîntrerupt în 
lupta pentru metal. Peste toate 
domină priceperea și hărnicia 
siderurgîștilor, dorința oameni
lor de a ridica oțelul româ
nesc la cote tot mai superioare. 
Urmărind această muncă, zilele 
trecute am consemnat un nou 
succes al oțelarilor: cele trei 
colective de muncă ale oțelării- 
lor hunedorene au produs 
17 000 tone de oțel peste plan. 
E încă o frîntură din cadența 
metalului, o rampă de lansare 
spre „marșul viitor*.

Pe străzile Petroșaniului, 
cu lampa și masca de miner

Era pe la ora 15 cind au ve
nit la redacție, simbătă 26 sep
tembrie, patru muncitori de la 
mina Livezeni (puțul de aeraj 
și auxiliar est) : losif Olaru, 
Tiberiu Slovenski. Traian Gă- 
Jățan. electricieni și Ernest 
Schiller, lăcătuș. Veniseră direct 
de la mină și aveau fiecare in 
miini masca individuală de au- 
tosalvare și lampa de miner. 
Și-au spus necazul : „Dttpi șut, 
fiecare din noi dorește să ajun
gă cit mai repede acasă. La 
alte mine, cum ieși din subte
ran. duci lampa și masca și le 
predai. înainte de-a intra la 
baie și de ă pleca acasă. La 
mina Livezeni. la cele două in
cinte de pe deal, e altfel. Deși 
e.iisiă la puțul auxiliar-cst a- 
menajate vili speciale pentru 
lămpăria și magazia de măști, 
acestea nu se f dosesc \'oi .sin
tem oblipafi să luăm fiecare 
masca și lampa cu noi și să ne 
urcăm in mașina care ne lasă 
ar >i lingă chrlirea Centrului 
vrlitar din Petroșani. De aici. 
p<- jos. ori eventual cu autobu
sul. avinci lampa și ma-ca in 
mină. așa cum sintem noi a- 
cum (și ne arată — n. n ) fa
cem 2—? km pe drum piuă la

incinta principală Livezeni un
de le dăm in primire. In caz 
că am dori să mergem acasă 
cu ele pentru ca dimineața să 
nu mai facem același drum, 
încă o data, sintem pontați ..ab
senți" pe ziua respectivă, deși 
figurăm prezenți in carnetul 
maistrului*.

E normal ca lămpile și masca 
de miner, o dată terminat ..șu
tul", să fie depuse obligatoriu 
la magaziile respective ale ex
ploatării, dar nu in condițiile 
expuse nouă de către cei patru 
mineri. De aceea considerăm că 
revine sarcina conducerii ex
ploatării și comitetului sindica
tului de la E. M. Livezeni să 
rezolve cit mai urgent proble
ma semnalată, in favoarea tu
turor muncitorilor de la incin
tele aeraj 2 și auxiliar est.

M. PAUL

M’C3 Dub’icitate
VTND casă liberă, central, 

g z metan. Deva. Informații te
lefon 270 Lupeni.

PREPARATORII
tonc, iar la mixtele șlam s-a 
lopoilat o depășire de 15,6 
la suta. Cenușa spâlaților și 
umiditatea au fost mai mici, 
față dc sarcinile avute, cu 
0,9, respectiv, 0,6 puncte. Re
marcăm sporirea recuperării 
cu 2,8 la sută. Șă facem și 
cuvenitele evidențieri : echipa 
condusă de Sabin Hancheș, 
de Io secția preparare, schim
burile maiștrilor Nicolae 
deo, de la spălătorie, 
Preda, de
filtre presă, și loan Orszo, de 
Io brichetaj. S-a moi făcut sim- 

in ultimul timp, aportul

constant bun al echipelor con
duse de către loan Morcu, de 
la sectorul transport, Henrich 
Lorencz, de la secția brichete, 
locob Rusan, de la separoție, 
și Ștefan Preterbner, de la ate
lierul electric.

Vij-
Eugen

la uscare-flotaie,

S-A MĂRIT 
DEBITUL DE 
ALIMENTARE ÎN 
LINIA A III-A...

...de la preporația Coroești. 
acest fopt îmbucurător

ne-a pus la curent tov. ing. 
șef al unității respective, loan 
Vilcea. Prin sporirea acestei 
capacități de la 250 la 300 
tone pe oră, la care s-a a- 
dougat creșterea densității 
suspensiei de lucru in cuvă, 
recuperoreo Io cărbunele spă
lat normal 0-80 și 10-80 mm 
a inregistrot o îmbunătățire in 
trimestrul de curind incheiaî. 
Se cere remorcat îndeosebi, 
aportul echipelor de la spă
lare, concluse de loan Ologu, 
Dumitru Agochi și loan Matei 
și, de asemenea, ol manipu 
lanțului Vosile Mădorășon, de 
la benzi.

Centralei cărbunelui
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La ordinea zilei în unitățile

18,00

18,00

18,15

19,20

19,30
20.00
20,15

21.05

21.40

22.10

22,45
23.00

Deschiderea emisiunii. 
Microa van premieră.
Aplauze pentru colegii 
noștri. Program de cîn
tece și jocuri susținut 
de ansamblurile folclo
rice „Românașul" de la 
Palatul pionierilor din 
București, „Ilora Timi
șului" din Timișoara și 
formații pionierești de 
dansuri din județele Co- 
vasna și Sibiu.
Actualitatea in econo
mie.
1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Seară de teatru : „Doam
na Foame** de Lope de 
Kueda.
Interpreți îndrăgiți de 
muzică populară.
Prim plan : Acad. Ale
xandru Graur.
Muzicorama TV. Ret is
ta actualităților de mu
zică ușoară.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

importanți
„Străinii

(
<
< 
< 
(

și ovilind 
nostru nu 
un portu-

Mcrgind repede 
contactele, grupul 
a putut vedea nici 
ghez. Dar auzeam foarte mul
te focuri de arme ușoare, pro
venind din ciocniri cu patru
lele portugheze, sau cu ,com- 
mando'- aeropurtate. Coman
damentul portughezilor aflase 
de prezența unor „străini im
portanți “ — nu exista dccit 
unul, și anume cu — și în
cerca să ne ajungă din ui mă.

Departe, in vest, s-a intim- 
pl.it chiar ca ruta noastră să 
coincidă eu cea a unei ..ofen
sive* porlughezc, menită să 
captureze pc săteni, care, ori 
de cite ori os1o posibil, sînt 
strinși in lagăre, chipurile 
..pentru a nu cădea in miinile 
guerilelor", cum spun portu
ghezii. In cursul vizitei mele, 
patrioții au minat de citeva 
oii șoseaua Ninda-Gago Cou
tinho; din apropiere, am auzit 
ultima explozie, care a arun
cat in aer un pod și, probabil,

camionul care a trecut peste 
mină. ..Vom afla mai tirziu", 
mi-a spus Paganini. Toate a- 
cestea, ca și bombardamentele 
de represalii din pădurea din 
apropiere, erau incidente ba
nale. dar ajutau la precizarea 
adevăratelor condiții ale răz
boiului.

Cele patru
misiuni

Detașamentele pe care le in- 
tilneam in calea noastră au 
patru misiuni principale. Pri
mii este pindirea și hărțuirea 
patrulelor și posturilor portu
gheze. \ doua este mi nai ca 
drumurilor folosite de portu
ghezi. ,\ treia este apărarea 
sătenilor care au fugit in pă
dure, căutind protecția pati'o- 
ților. ,\ patra, și cea mai im
portantă, o voi arăta puțin 
mai jos.

La timpul prevăzut, am a- 
juns, spic sud, in împrejuri

mile localității Muie, ce care 
ne puteam apropia, în camu
flajul pădurii, pină la vreo 400 
de iarzi. Se spune că Muid 
este caracteristic pentru mi
cile posturi portugheze. In ex
teriorul dreptunghiului de 
sirmă ghimpată sc află 11 tur
nuri de pază, iar in timpul 
nopții sini folosite cel puțin 
trei reflectoare. In interior, 
după cum mi-a spus coman
dantul detașamentului local, 
se află o companie de portu
ghezi din metropolă cu un e- 
fcctiv de aproximativ 100 de 
oameni și încă aproximativ 
l"0 de recruți africani. Aceștia 
din urmă sînt tot mai mult 
folosiți in patrule însărcinate 
cu capturarea 
dar, după cit s-a constatat, ei 
nu dau deloc dovadă de mult 
zel. De partea portugheză, 
numai clementele de comman
do și alte unități de elită au 
disciplină de luptă. Cei din 
unitățile de commando, spun 
forțele patriotice, sini bine in- 
struiți și curajoși.

de localnici,

(Va urma)
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PROGRAMUL I : 5,05—G.00 
Muzica dimineții; 6.05—9.30 
Muzică și actualități: 7.00 Ra
diojurnal: 9.30 Viața cărților; 
10 10 ( urs de limba germa
nă; iO.30 Vreau să știu: 11,30 
Muzică populara; 11.45 Pe te
me de protecția muncii; 
12,1'0 Intilnire cu melodia 
popu'-: ă și interpretul prefe
re!: 1 .'.'i Radiojurnal; 13,45 
Cint-.ce populare; 14.40 Publi
citate radio; 15,00 Serial ra
diofonic pentru tinerii ascul
tători: 15,30 Cintece de dra

goste și jocuri populare; 
16.00 Radiojurnal: 16.20 Mu
zică ușoară: 1G.::O Consulta
ție juridică; 17,05 Antena ti
neretului; 17,30 Orchestra de 
muzică populară a Iîadiotele- 
viziunii; 18.03 Știință, tehni
că. fantezie; 18.30 Pagini 
simfonice nemuritoare: 19.00 
Gazeta radio; 19,30 Muzică 
populară: 20,05 Tableta de
seară: 20.10 Microrecital Ser
giu Cioiu; 20,20 Argheziană; 
20.25 Zece melodii preferate:
21.20 Potpuriuri de muzică 
ușoară: 21.30 Moment poetic: 
21.35 Solista serii : Tereza 
Kcssov.ia; 22.00 Radiojurnal;
22.20 Sport; 22.1'0 Pentru 
magnetofonul dv.: 23,00 Se
renade cu... și fără cuvinte; 
23.30 Melodii îndrăgite, in- 
lerpreți cunoscuți; 0.03—5.00 
Estrada nocturnă.

înlăturarea din timp a cauzelor 
generatoare de incendii 
specifice sezonului rece

Date statistice din anii 
uecuți scot in evidență că cele 
mai multe incendii, in compara
ție cu celelalte anotimpuri, 
nesc pe timpul toamnei și 
Numărul cel mai mare de 
dii s-au produs în această 
oadă din cauza nerespectării

izbuc- 
iernii. 
incea- 

peri- 
ieSU' h'or de prevenire a incendiilor sau 

a neglijențelor grave comise de 
unii salariați in timpul îndeplini
rii obligațiilor de serviciu. Ast
fel, din totalul incendiilor izbu 
nite, 60 la sută au fost provo
cate de amenajarea și folosirea 
defectuoasă a instalațiilor de în
călzit, focul deschis nesuprave- 
gheat, exploatarea necorespunză
toare a instalațiilor electrice de 
iluminat și forță, neglijența fu
mătorilor etc.

Se poate trage deci coțiclăzia 
in perioada anotimpului fri- 

folosirca neregul imemară și
>e 1- 

piecum 
de ilumi- 
fumători- 
f a vor abile 

atunci cînd 
e iau la timp măsuri de pre- 

corespunzătoare. In special 
numeroase incendii în 

octombrie 
temperatura < 
în zilele de

ca,
guros,
exagerat de intensă a focu'ui 
tru încălzirea încăperilor 
și a instalațiilor electrice 
nat și forță, neg'.ij; 
lor, creează condiții 
izbucnirii incendiilor 
nu 
venire corespunzătoare. In s| 
se produc numeroase incendii 
luniie octombrie și noiembrie, 
cîn I temperatura scade brusc, și 
iarna in zilele de ger puternic, 
cîn 1 sobele și coșurile de evacuare 
a fumului, inst?'a»iile de îpcălzi e 
centrală neverifi a'.e temeinic, «a;i 
ca urmare a folosirii diferitelor 
radiatoare, reșouri electrice impro
vizate si solicitate la maximum. 
Multe din asemenea incendii care 
în majoritatea cazurilor izbucnesc 
noaptea — cînd observarea și 
anunțarea lor se face cu îniîr- 

acțiunea de lichidare și 
se desfășoară in condi- 

mai dificile — se sol- 
însemnate pierderi.

zier;’, iar 
loca1 iz arc 
ții mult 
dează cu

Tu vederea înlăturării la timp a 
cauzelor generatoare dc incendii 
se impune intensificarea activității 
comisiilor tehnice dc prevenire $î 
stingere a incendiilor, 
civile 
tățile 
tralei 
schit 
acest 
este 
următoarele măsuri :

$ activizarea 
nice pentru a 
amănunțit 
producție, depozite de 
dependințe etc., pentru 
și înlătura orice cauză 
putea provoca incendii și ar pun' 
obiectivul în pericol ;

© o atenție deosebită 
acorda instalațiilor dc 
Remedierea tuturor 
de la coșurile de evacuare a fu
mului și gazelor, asigurarea bunei 
funcționări a contoarelor de la 
centralele termice, izolarea cu 
griiă a conductelor de apa caldă 
și de abur, interzicerea executării 
oricăror improvizații la sistemele . 
de încălzire, instruirea focbiștilor

<Ol-

formațiilor 
de pompieri din to.ite ani- 
miniere aparținătoare Cen- 
carbunehii, cu 

în schimburile II 
scop conducerile 

necesar sa pună

accent deo- 
și 111. In 
obieciivzlor 

accent pe

comisiilor tch- 
cxccuta un conir l 

în toate secțiile de 
materiale, 
a depista 
care <ir

- asc
tni 'dz'ne. 

deliu l hinder

tu piivire la regulile p.c.i, con
ținu.c obligații de prim ordin;

Q sub nici un motiv nu se ta 
adul te /oioniea sobelor sau a 
altor surse de incălzire in depozi
tele de mateii.t'e tcmbunibile ori 
in locurile periculoase, unde nor
mele de prevenire a incendiilor in
terzic acest lucru ;

© un aci ent deosebit se va 
pune pc instruirea personalului in 
spiritul respectării regulilor p.c.i. 
la fiecare loc dc muncă ;

© forma',iile civile de pompieri, 
sprijinite îndeaproape de către 
membrii comisiilor tehnice, vor
trebui să organizeze fi să de<- 
/. care un control temeinic, dc
calitate, in toate secțiile, în ate
liere. depozite etc. cu accent pe
schimbul II și III. insistînd cu
prioiiate pe înlăturarea cauzelor 
producătoare dc incendii;

& se va intensifica munca de 
i"m''u i'cvenirca irî- 

cC’i.li'lor prin stațiile de radioam- 
p’i licăre ale unităților miniere,

Șefi de sectoare,
de secții, ateliere, 
depozite I

Reportaj
publicitar

® aplicați in practică prciede- 
rilc In.'trucțiuuiior privind preve
nirea incendiilor pc ramură 
producție ;

© nu permiteți executarea 
crănlor de sudură in locuri 
prezintă pericol de incendiu, 
luarea măsurilor 
sau să se execute suduri de 
ire persoane necali/icale;

@ nu executați <i nu permiteți 
cxecii’arca unor instalații electrice 
improvizate ;

Q nu exploatați instalațiile 
trice de iluminat sau de forță 
prezintă pericol de incendiu .

© nu permiteți folosirea 
ranțclor supradimensionate la 
bfourile de destinație.

nu permiteți blocarea căilcjr 
dc acces cu diferite materiale.

@ mențineți în ■ permanentă 
stare de funcționare utilajele 
materialele de intervenție 
de incendiu, interziceți 
lor în alte scopuri;

în jurul depozitelor 
bir anti să fie menținută 
ni 
ir.

de

■'«- 
ce 

lari 
corespunzătoare, 

că-

clec-
care

!<r-

in caZ 
folmirca

instructaje cu întreg personalul, 
panouri, fotogazctc etc.

@ concomitent cu luarea mă
surilor de prevenire trebuie acor
dată toată atenția 
tervenției pentru stingerea i 
diilor pe timpul toamnei și 
ni:. In aceste anotimpuri, mai 
dccit în oricare altele, este 
sar a se lua măsuri pentru 
gurarea practicabilității căilor 
acces, î- ■ •1---- -
<i forțelor dc intervenție 
incendiului. 7 rebuie, in 
timp, să se asigure o 
funcționare a tehnicii de 
împotriva incendiilor din 
obiectivelor, să se amenajeze 
sele dc apă fi să se facă proteja
rea lor împotriva înghețului.

Cunoscînd pericolul și conse
cințele ce le poate avea izbucnirea 
lor. trebuie să se ia toate măsu
rile pentru ca. în perioada 
loamnă-iarnă, să fie lichidate 
timp cauzele care lac să 
nească incendii. In acest 1 
necesar și trebuie să sc i 
cent deosebit pe cunoașterea 
melor și a regulilor stabilite pen
tru fiecare obiectiv și loc de man
că în parte, 
tică ar 
Ministerului 
Geologiei emise cu 
819/1968. Aplicarea 
strucțiuni constituie nu 
obligație legală pentru 
torii de obiective, ci și 
rire patriotica neutru fiecare sa
lariat al unităților Centralei căr
bunelui Petroșani.

de car
per ma- 

ic>.‘ curățenia, '•curgeiile de lichid 
al/amabile <ă lie îndepărtate .

© permiicii Itimaiid numai în 
loci'i’e 'i'fiia! amcnalate în acc<t 
scop ;

mi asigurării in- 
incen- 

ter- 
! mult 

nec- 
asî- 

• de 
in vederea deplasării rapide 

la locul 
același 

perfectă 
luptă 

dotarea 
sur-

Lucrători
ai unităților miniere
din Valea

de 
la 

i izbac- 
scop este 
pună ac- 

nor-
Vi a
..ire obiectiv și loc de 

pe aplicarea in prac- 
prcvederilor instrucțiunilor 

Industriei Miniere 
Ordin ul
acestor

numai

Șt 
nr. 
in- 

o
conduca- 

o îndato- 
sa-

Cind terminați 
de a părăsi locul 
ficați cu maximă

1. Ați scos din 
și alte aparate

2. Tablourile de 
fost închise ?

3. Au fost evacuate deșeurile 
combustibile și inflamabile?

4. In încăperi nu au rămas 
resturi de țigări aprinse ?

5. Au fo>t închise ermetic 
sele cu lichide inflamabile, 
au fost depozitate la locurile 
tina te acestui scop ?

In cazul cînd 
afirmativ Ia toat 
puteți pleca 
avind certitudinea 
de muncă nu va 
incendiu, că ltiîn 1 
îndeplini' n în;b'

serviciul, înainte 
de muncă, veii- 
atenție daca : 
priză moioifele 

electrice ?
distribuție au

va-
dai.5 
des-

răspunsul e-te 
■ aceste lucruri, 
liniștiți acasă, 
că la locul dv. 
izbucni nici un 

aceste măsuri ați 
->'ire patrio: •1.

la

loan KARPINECZ, 
director cu personalul

Centrala cărbunelui Petroșani

Maior Corneliu COJOCARII, 
din grupul de pompieri 
al județului Hunedoara

Mineri! Respectați normele de tehnica securității muncii în subteran!
împușcarea in minele grizutoase se execută cu 

explozivi antigrizutoși și inițiere electrică.
In lipsa detectoarelor de metan, împușcarea 

poate fi executată numai dacă la controlul cu 
lampa dc siguranță cu benzină aceasta nu indică 
pro -nța metanului.

Dacă se constată metan cu lampa de siguran
ță cu benzină, dar concentrațiile determinate cu 
aceasta nu depășesc 2 la sută, se admite conti
nuarea lucrului insă FAkA MATERIALE EX
PLOZIVE.

Dacă concentrația de metan, determinată cu 
lampa de siguranță Cu benzină depășește 2 la 
sută, locul de muncă ta fi evacuat, luindu-se 
măsuri corespunzătoare pentru aerisirea locului 
de muncă și reducerea concentrației sub limita 
admisă. CAZUL SE VA RAPORTA IMEDIAT 

SUPERIORILOR !

ire. 
!<1 «ne-

:.U( jf:te de pot.fi
uumj tfcO f.> frpnttf-de fuctu ș» pe o Bri- 
mofâ ție zujr. de pe lusewf de

* a'ii-’kE.a proaspeți tw se «msaU
■ <.u Lmpj. wgusjnțj feen-' 

u Javă tencentriiM acwtuU roisu- 
ihiiflumi w depășește fi.tftr tn 

;?><:(:! iu pir<?4 U'UvJtA. : ‘ '•
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In deschiderea lucrărilor, a luat 
cuvîntul Iosip Broz Tito, președin
tele U.C.I.. care a subliniat nece
sitatea lormării Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia.

Edvard Kardeli, membru aî Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I.. a argumentat apoi rapor
tul cu privire la problemele actua
le ale sistemului politic din Iugo-

Vie activitate politică 
în capitala Libanului

BEIRUT 5 (Agerpres). — Ca
pitala libaneză a devenit luni 
centrul unei vii activități poli
tice. o dată cu începerea con
vorbirilor dintre președintele 
țăi ii. Suleiman Frangieh, și li
derii diverselor formațiuni poli
tice din țară în vederea for
măm noului guvern.

După cum se știe, cabinetul 
condus de Rashid Kara me a 
demisionat, potrivit prevederi
lor constituționale, in urma in
stalării. la 24 septembrie, a 
noului președinte al țării.

Pină în momentul de față, 
apreciază observatorii de presă, 
întrevederile Și convorbirile ca
re au' avut loc la Beirut au 
relevat că cea mai mare parte 
a liderilor politici consultați se 
pronunță in favoarea desemnă
rii ca premier a lui Sabeh Sa
lam. dar se precizează că o sur
priză nu poate fi exclusă. Re
zultatul acestor consultări, pre
cum și numele premierului de
semnat pentru formarea noului 
guvern libanez urmează să fie cu
noscute in cursul zilei de marți.

y/yirzi INTERNAȚIONALĂ
0 nouă rundă de convorbiri

polono-vest-germane
BONN 5. — Corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș. tran
smite : Luni a început la Bonn 
o nouă rundă a convorbirilor 
polono—vest-germane. Delegația 
poloneză este condusă de Jozef 
Winiewicz. locțiitor al ministru
lui afacerilor externe, iar dele
gația R. F. a Germaniei de 
Georg Ferdinand Duckwitz. se
cretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe.

Prima ședință plenară a ce
lor două delegații a fost consa
crată expunerii rezultatelor con
vorbirilor anterioare. Apoi au 
avut loc ședințe pe grupe de 
lucru, iar șefii celor două dele

gații au avut o întrevedere se
parată.

După ședința plenară, purtă
torul de cuvint al guvernului 
vest-german, Conrad Ahlers, a 
precizat că convorbirile se ca
racterizează prin optimism. La 
rindul său, un purtător de cu- 
vind al Ministerului de Externe 
vest-german a declarat că cele 
două delegații își vor formula la 
aceste convorbiri punctele lor 
de vedere, tratativele urmînd să 
intre intr-o fază finală o dată 
cu vizita la Varșovia a minis
trului afacerilor externe al gu
vernului federal Walter Scheel, 
programată pentru data de 2 
noiembrie.

BONN 5 — Corespondentul
Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Istorica clădire a munici
palității din Arnsberg a găzduit 
duminică inaugurarea manifestărilor 
culturale din cadrul „Săptămînii 
românești*.

Evenimentul a fost marcat de 
deschiderea in saloanele primări, i 
a unei expoziții de artă populară 
românească.

Luînd cuvîntul în fața unei 
numeroase asistențe, Ferdinand

Tillman, consilier al landului 
Renania de Nord-W e-tlalia, Oc.av 
Livezeanu, vicepreședinte al 
IRRCS, deputății in Bundestag 
Ernst Majonica (Partidul creștin- 
democrat) și Rudolf l iiehel (Par
tidul social-democrat), precum și 
alți vorbitori au cvidcnțiit impor
tanța schimbului de valori artisti
ce in procesul cunoașteri’ ți apro
pierii între popoarele celor două 
țari.

In aceeași zi, peste 690 de spec

tatori din Arnsberg au luat parte 
la programul festiv susținut in 
marea și eleganta sală a teatrului 
din localitate de ansamblul folclo
ric ’ uaircștean ..Balada*.

„Săptămina românească* la 
Arnsberg are înscrisă pe agenda 
sa vernisajul expozițiilor artiștilor 
plastici Ion Lucian Murnu și Ma
riana Simtion-Ambrosi, conferințe 
despre România, precum și rurneil 
unui cvartet de coarde al Filar
monicii din București.

Acțiuni ofensive ale patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON 5 (Agerpres). — Ac
țiunile ofensive lansate de for
țele patriotice din Vietnamul 
de sud au fost concentrate in 
ultimele 24 de ore in zona 
Platourilor înalte. Baza navală 
americano-saigoheză de la Cam 
Ranh. amplasată la 320 kilome
tri nord-est de capitala sud- 
vietnamezâ. a fost supusă unui 
bombardament cu rachete de 
către patrioți. Totodată. in 
cursul nopții de duminică spre

luni, unități ale Frontului Na
țional de Eliberare au declan
șat un intens tir de mortiere 
asupra bazei americane de la 
Qui Nhon și au atacat, de ase
menea, instalațiile militare ale 
diviziei a 4-a de infanterie a 
forțelor S.U.A. de la An Khv. 
la 402 kilometri nord-est de Sai
gon.

In același timp, lupte cu ca
racter sporadic intre detașa

mente ale patrioților și unități 
militare inamice au fost sem
nalate in împrejurimile orașu
lui Da Nang.

Pe do altă parte, corespon
denții agențiilor de presă rela
tează că bombardierele ameri
cane ..B-52“ au efectuat noi 
raiduri în regiunea septentrio
nală a Vietnamului de sud, in 
apropiere de Khc Sanh și in 
provincia Phuoc Long.

Evenimentele din Bolivia
LA PAZ 5 (Agerpres). — Ten

tativa de lovitură de stat din 
Bolivia, condusă de generalul 
Rogelio Miranda, șef al statu
lui major general, a eșuat. Po
trivit agențiilor de presă, rebe
lii s-au predat autorităților le
gale. Președintele Boli viei, ge
neralul Alfredo Ovando Candia 
a prezidat o reuniune extraor
dinară a Consiliului de Miniș
tri. după care, în cursul nopții, 
s-a intilnit cu generalul Mi
randa.

Criza, a 183-a in ei 145 ce 
ani de existență a Republicii, 
a izbucnit duminică in timo ce 
președintele se afla la Santa 
Cruz, in estul țării. Un giup 
de 61 de ofițeri superiori de 
tendință conservatoare, conduși 
de generalul Miranda, au difu
zat o declarație prin care ce
reau demisia președintelui, in
stituirea unei junte militare 
provizorii și organizarea de a- 
legeri prezidențiale și legislati
ve in august 1972. Intre timp, 
stațiile de radio aparținind for
țelor guvernamentale, organi
zațiilor sindicale și studențești 
și altor grupări politice au di
fuzat o serie de declarații prin 
care condamnau acțiunea mili
tarilor rebeli și iși exprimau 
sprijinul pentru președintele 
Ovando Candia. Principalele 
garnizoane militare s-au alătu
rat fostului comandant șef al 
armatei boliviene generalul

Juan Jose Torres, destituit in 
iunie sub presiunea forțelor de 
dreapta și înlocuit de junta 
condusă de Miranda, și s-au de
clarat gata să apere prin luptă 
regimul președintelui Ovando 
Candia. O serie de miniștri in
clusiv cel al apărării, genera
lul David Lafuentc. precum și 
regimentul Colorado care asi
gură garda prezidențială și for
țele aeriene s-au alăturat tru
pelor terestre proguvernamen- 
tale. Președintele Ovando Can
dia a sosit duminică seara in 
capitală și a cerut rebelilor să 
înceteze acțiunile împotriva re
gimului său. Sosirea in La Paz 
a șefului statului a constituit 
un prilej pentru populația ca
pitalei de a-și afirma sprijinul 
acordat președintelui și deza
probarea față de lovitura de 
stat.

In urma convocării de ur
gență a Consiliului de Miniștri, 
au avut loc tratative intre re
prezentanți ai guvernului și or
ganizatorii loviturii de stat.

In tot timpul crizei, princi
palele organizații politice și sin
dicale din țară au difuzat de
clarații prin care califică tenta
tiva de lovitură de stat drept o 
încercare a elementelor dc 
dreapta din armată de a instau
ra un regim reacționar in țară, 
care să anihileze reformele e- 
conomice și sociale ale guver
nului președintelui Ovando

Candia. Centrala sindicală boli
viana, cea mai mare organiza
ție sindicală din țară, care e- 
xercită in același timp o in
fluență politică deosebită a 
lansat un apel la zădărnicirea 
loviturii dc stat. Ulterior, a- 
proape toate organizațiile sin
dicale și studențești din țară 
au adoptat poziții similare. 
Ministrul apărării a cerut 
populației -și principalelor or
ganizații sindicale și politice 
„să iasă in stradă pentru apă
rarea regimului condus de ge
neralul Ovando Candia”.

Agențiile dc presă infor
mează că in timpul crizei nu 
s-au semnalat ciocniri milita
re. Luni dimineața, in capitală 
și in celelalte orașe ale țării, 
domnea calmul. Trupele sînt 
consemnate în garnizoane, u- 
nitățile militare proguver- 
namentale din capitală, inclu
siv forțele aeriene, sint în a- 
lertă, iar starea de urgență, 
instituită duminică dimineața 
de președintele Ovando Can
dia, este menținută în vigoare.

BRUXELLES

Deschiderea 
salonului 

de alimentație 
și arte menajere 

BRUXELLES 5 (Agerpres).
— Corespondență specială. 
La Bruxelles s-a deschis cea 
de-a 41-a ediție a Salonului 
internațional de alimentație 
și arte menajere. La deschi
derea oficială au participat 
oficialități belgiene, reprezen
tanți ai cercurilor industriale 
și comerciale, membri ai cor
pului diplomatic. Printre cele 
10 țări și 1 275 de firme care 
iși expun produsele lor in 9 
pavilioane, se numără și șase 
întreprinderi de comerț ex
terior românești. Ele prezintă 
o gamă variată de conserve 
de legume, fructe, carne și 
pește, miere, dulcețuri, pro
duse zaharoase, lactate si cos
metice, legume deshidratate 
și un variat sortiment dc vi
nuri și băuturi alcoolice. Co
operația și industria locală 
expun un bogat sortiment de 
covoare românești si orien
tale, textile și confecții ar
tizanale, articole de marochi- 
nărie, instrumente muzicalo, 
precum și articole de artiza
nat din lemn, metal, cera
mică, fier forjat etc.

In cadrul standului rooi* 
nesc este organizată vînza- 
rea cu amănuntul pentru 
produse artizanale și unele 
produse alimentare. Pavilio
nul românesc este vizitat de 
un numeros public care a fă
cut aprecieri elogioase pri
vind prezentarea și calitatea 
exponatelor.

Diplomat englez 
răpit la Montrea

OTTAWA 5 (Agerpres). — 
James Richard Cross, atașat 
la misiunea comercială brita
nică de la Montreal (Canada), 
a fost răpit luni de la domi
ciliu. Este pentru prima dată 
cind un funcționar străin a 
fost răpit in Canada.

Postul de radio din Montreal 
informează că diplomatul bri
tanic a fost ridicat de la domi
ciliu in jurul orei 8,20 (ora 
locală) de către patru persoane

înarmate, care au dispărut apoi 
cu o mașină într-o direcție ne
cunoscută. Poliția a întreprins 
cercetări pentru depistarea au
torilor răpirii.

Vestea răpirii diplomatului 
britanic a provocat neliniștea 
guvernului canadian care a or
donat imediat supravegherea 
unor ambasade străine pentru 
a preveni eventuale noi ac
țiuni de răpire.

Vizita delegației
Coasilialui Național al F.U.S. 

in Bulgaria
SOFIA 5. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva, transmite : 
La invitația Consiliului națio
nal al Frontului Patriei, la So
fia a sosit o delegație a Consi
liului Național al Frontului U- 
nității Socialiste din Republi
ca Socialistă România, condusă 
de Petre Duminică, membru al 
Comitetului județean Argeș al

P.C.R., membru al Consiliului 
Național al F.U.S.

Oaspeții români au avut o in- 
tilnire cu Zdravko Mitovski, se
cretar al Consiliului Național 
al Frontului Patriei, care i-a 
informat despre problemele ac
tuale ale celei mai mari orga
nizații de masă și obștești din 
Bulgaria.

Austria

Rezultatele 
provizorii 

a's scrutinului 
de duminică

VTENA 5 (Agerpres). — Ale
gerile legislative parțiale din 
Austria, desfășurate duminică 
in landul Tyrol și la Viena, 
s-au soldat cu îmbunătățirea 
poziției partidului socialist in 
parlament in defavoarea parti
dului populist. înaintea numă
rării voturilor expediate prin 
poștă .și a cunoașterii rezulta
telor definitive se apreciază că 
cele 165 de mandate ale par
lamentului ar fi repartizate ast
fel : socialiștii — 82; populiștii 
— 78; liberalii — 5. Socialiști
lor, care in urma alegerilor ge
nerale de la 1 martie au con
stituit un cabinet minoritar, le 
mai trebuie un singur mandat 
pentru a-și asigura majoritatea 
absolută in parlament.

In alegerile comunale din Ty
rol. partidul populist și-a păs
trat majoritatea in parlamentul 
regional cu 23 de mandate, dar 
a pierdut două locuri in fa
voarea adversarului său direct, 
partidul socialist, care a obți
nut 12 mandate.

Parada modei româ

nești la Belgrad
BELGRAD 5 - Coresponden

tul Agerpres, G. lonescu, tran
smite : Manifestare tradiționa
lă, organizată in fiecare toam
nă la inceputul lunii octom
brie la Belgrad, expoziția in
ternațională „Moda in iume" 
se bucură anul acesta de par
ticiparea a sute de int.e.orin- 
deri specializate din 20 de 
țări.

România este prezentă cu 
două standuri amenajate in 
pavilioanele centrale ale ex
poziției din Belgrad. Standurile 
românești prezintă creații de 
modele de rochii, costume și 
încălțăminte realizate de Corn- 
bina’ul de confecții și tricola- 
je București și de Centrul 
de crea’ie a’ cooperației meș
teșugăresc din caoitală. Du
minici seara in cunoscuta sa
lă a Univers’tâtii Populare 
Kolarcey, in prezența unui nu
meros public, a avut loc para- 
dn mode! românești. Cu acest 
prilej, a fost prezentată o co
lecție de 100 de modele de 
rochii și haine bărbătești, cen
tru toate sezoanele anului.

Hotărîrea
guvernului

CAIRO 5 (Agerpres'. — Gu
vernul R.A.U., întrunit dumini
că seara sub președinția lui 
Anwar Sadat, președintele inte
rimar. a hotărit in unanimitate 
să respecte procedura prevăzu
tă de constituție in vederea a- 
legerii noului președinte al ță
rii. anunță luni dimineața zia
rul ..Al Ahram”. Cotidianul pu
blică articolul 102 al constitu
ției, în baza căruia candidatul

R. A. U.
la funcția de președinte al 
R.A.U., propus de Adunarea 
Națională, trebuie să fie con
firmat de corpul electoral în 
cadrul unui referendum popu
lar. In eventualitatea că el nu 
va întruni in cursul referen
dumului majoritatea absolută a 
voturilor. Adunarea Națională 
urmează a propune un nou can
didat.

Convorbiri utile
iugoslavo-vest-germane

BELGRAD 5 (Agerpres). — 
Membrii delegației parlamenta
re vest-germane. conduse de 
K.-.i Uv.-e Hassel, președin
tele Bundestagului, și-au înche
iat vizita in R.S.F. Iugoslavia. 
După um informează agenția 
Taniug. in cursul vizitei, par
lamentarii vest-germani au pur
tat cont orbiri privind promo
varea schimbului de mărfuri

intre Iugoslavia și R. F. a Ger
maniei, precum și in legătură 
cu alte probleme de interes re
ciproc. Referindu-se la convor
birile avute. Kai Uwe von Has
sel a subliniat că „ele au fost 
deosebit de utile și vor contri
bui la intensificarea și promo
varea in continuare a relațiilor 
dintre cele două țări*.

I”’---------- ---—-——----------

I Liniile directoare ale
L YAOUNDE 5 (Agerpres). — Președintele Camerunului.
IAhmadou Ahidjo. a definit, intr-un document publicat la

Yaounde, liniile directoare ale programului de industriali- 
Izare a țării, inclus in planul pentru perioada 1971—

1976. Programul prevede prelucrarea industrială a materii- 
Ilor prime ale țării și crearea unei industrii grele pentru pu

nerea jn valoare a resurselor mineraliere. Se prevede, de I asemenea, inventarierea resurselor miniere și exploatarea
lor eficientă. In scopul reducerii discrepanțelor dintre dife- 

] r.trie regiuni ale țării, se indică unele măsuri, cum ar fi 

| .-- ------------------------- ----

$ Luni, a început la Sofia 
al doilea festival internațional 
al teatrelor pentru televiziune 
din țările membre ale Intervi- 
ziunii. La actuala ediție, vor fi 
prezentate ecranizări după piese 
de teatru din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R. D. G.» Finlanda, Po
lonia, România, L’ngaria. Din 
țara noastră va fi prezentată 
ecranizarea după piesa „Raport 
despre o floare”.

@ Potrivit cotidianului italian 
„11 Messaggero**, in primele cinci 
luni ale anului în curs pe auto
străzile din Italia s-ău înregistrat 
119 355 accidente de circulație. In 
aceste accidente și-au pierdut s i i- 
ța 3 615 persoane, iar 81 16C ai 
fost rănite.

@ O delegație a partidului So
cialii din Japonia va face o vizita 
în R. P. Chineză la invitația Aso
ciației de prietenie China—Japonia, 
anunță agenția niponă de pre:ă 
.,Kyoto'*.

0 La Faris, a fost înființată societatea anonimă franco- 
ungară „EURCO", care are ca acționari o seamă de între
prinderi franceze și ungare din domeniul industriilor elec
trotehnică. de aluminiu și chimică și care va fi finanțată dc 
„Banque de Paris ct de Pays-Bas" și de Banca ungară de 
comerț exterior.

Societatea a fost înființată pentru facilitarea colaborării 
întreprinderilor acționare in vederea vinzării produselor lor 
pe terțe piețe, precum și pentru explorarea posibilităților dc 
cooperare tehnică franco-ungară, relatează agenția MTI.

@ Luni au sosit la Sofia, intr-o vizită oficială, premie
rul turc, Suleyman Demirel, împreună cu ministr.ul de ex
terne, Ihsan Sabri Caglayangil, și alți membri ai, cabinetu
lui turc.

Vizita lui Suleymăn Demirel la Sofia este prima vizită 
a unui șef de guvern al Turciei in Bulgaria in anii care au 
urmat celui de-al doilea război mondial și constituie un răs
puns la vizita făcută de premierul bulgar, Todor Jivkov, in 
Turcia in anui 1968.

dezvoltării Camerunului
ameliorarea comunicațiilor, sporirea capacității porturilor. ■ 
îmbunătățirea infrastructurii și dezvoltarea rețelei de tele- Q 
comunicații. O importanță apreciabilă va fi acordată dez- g 
voltării turismului, adaptării învățămîntului la realitățile T 
naționale, formării dc cadre tehnice și profesionale. li

Pe planul schimburilor economice cu alte țări, arată I 
președintele Ahidjo, Camerunul „se va orienta către o co- " 
operare mai strînsă cu statele vecine și, in special, cu cele | 
membre ale Uniunii economice și vamale a Africii Centrale * 
(U.D.E.A.C.)*'.

MOZAMBIC: Proiectul Cobora Bassa, hidrocentrală pe riul Zambezi, nu trebuie privit 
izolat, ca un simplu sistem de producție și transport al energiei electrice, ci ca o bază a 
unui plan vast, care este „Planul general de dezvoltare a Văii viului Zambezi". Realizarea 
acestui plan va aduce populației interesate extraordinare beneficii de ordin social-economic, 
prevăzute încă in primul plan de dezvoltare națională din 19^3. Astfel s-au creat in această 
zonă premisele exploatărilor agricole, forestiere, ale resurselor miniere, transportul și comer
cializarea. De asemenea, s-a prevăzut in sate crearea unei rețele sanitare, școli, așezăminte 
culturale, etc.

In foto: Lucrări preliminare la Cabora Bassa. pe partea dreaptă a viului Zambezi, 
cel mai mare riu din Africa.

Procesul sergentului

David Mitchell
NEW YORK 5 (Agerpres). 

- La Fort Hood, Texas, in- 
ceoe mi:ne procesul intentat 
seraentului David Mdchell- a- 
cuzat de a fi deschis focul 
imootriva unui grup de 30 de 
civili sud-vietnamezi in cursul 
operațiunii efectuate de o uni
tate americană la Song My, 
in urmă cu doi ani și jumătate 
și soldată, potrivit surselor a- 
mericane, cu moartea a peste 
100 de persoane. Este primul 
proces intentat autorilor ma
sacrului, dintre care au fost 
reținuți pentru a fi aduși in 
fața instanței un număr de 12, 
in frunte cu comandantul uni
tății respective, locotenentul 
William Calley. In cursul șe
dințelor preliminare, avoca’.ii 
lui Mitchell au reclamat for
mularea unor acuzații mai pre
cise împotriva inculpatului, 
susținind că procesul reflectă 
intenția Pentagonului de a se 
disculpa de cele intimplate la 
Song My și de a găsi in ace
lași timp cițiva țapi ispășitori 
în rindul militarilor subalterni.

Georges Pompidou la Moscova
Președintele Franței, Georges 

Pompidou, urmează să sosească 
astăzi, marți, la Moscova. Vizita 
oficia'.ă a președintelui francez in 
Uniunea Sovietică va marca, așa 
cum subliniază in aceste zile • v- 
mentatorii de presă din cele două 
țări, o etapă importantă a ic'.t- 
ții’.or sovieto-iranceze care, în ul
timii ani, cu deosebire din 1966 — 
cind președintele de Gaulle a fost 
oaspetele conducătorilor sovietici 
— cunosc o evoluție ascendentă. 
Continuitatea este principalul cle
ment pe care comentatorii îl des
prind din analiza acestor relații. 
Dezvoltarea continuă din ultimii 
ani a relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică și Franța — țari cu sis
teme social-politice diferite — e 
explică, în primul rînd, prin abor
darea realistă de către aceste ță'i 
a situației existente în Europa și 
în lume, prin coincidența intere
sului lor pentru menținerea și 
salvgardarea păcii pe continent, 
prin convingerea ca drumul spre 
destindere în relațiile dintre state 
trece prin înțelegerea și cooperarea 
bazata pe egalitate în drepturi.

Inrcgistrînd ca etape dintre cele 
mai importante vizita fostului pre
ședinte francez, de Gaulle, în 
U.R.S.S. și vizita la Paris a mi
nistrului de externe sovietic. An
drei Gromîko, contactele politice 
dintre cele două țări au fost cul
tivate în permanență prin schim
buri de delegații parlamentare, in- 
tilniri ale unor activiști pe lărîm 
social, simpozioane etc. Aceste

contacte, precum și, in general, 
relațiile de prietenie- dintre cele 
două țări au, ca bază puternici, 
cooperarea tot mai intensă so.’e- 
to-iianceză in domeniile comercial,, 
tehnic și științific. După cum 
releva nu de mult ziarul sovie
tic „Izvestia", în ultimii cinci an-, 
volumul schimburilor de mărfuri 
dintre U.R.S.S. și Franța a crescut

principiul avantajului reciproc, după 
care se călăuzesc cele două păi ți, 
este valoroasă și pentru faptul că 
generează un climat propice cu
noașterii și înțelegerii, o atmosferă 
binevoitoare de o parte și de alta.

Vizita președintelui Pompidou în 
Uniunea Sovietică are loc în con
diții noi și mai favorabile decît 
cele în care, cu patru ani în urmă,

acest context, vizita președintelui 
Franței in U.R.S.S. se înscrie c.i 
un moment important al unei 
evoluții firești, ce depășește cadrul 
relațiilor dintre două state, plasîn- 
du-se in sfera tendințelor gene- 
ral-europene.

Intr-un interviu acordat tei.-vi- 
ziunii sovietice, președintele Geor
ges Pompidou declara că „vizita 
va demonstra. înainte de toate, că

COMENTARIUL ZILEI
de 2,6 ori, iar un nou acord pre
vede pentru perioada 1979—1974 
o dublare a acestora. De fapt, 
relațiile comerciale sovieto-fraaccze 
depășesc sensibil cadrul unui obiș
nuit schimb de mări uri. In curul 
sesiunilor lor de pină acum, Marea 
comisie mixtă sovieto-franceză — 
care pe viitor se va întruni anj.il 
— precum și așa-numiia Mică co
misie au inițiat o scrie de proiec
te de amploare, ce vor fi realizate 
în comun de cele două țări : con
struirea de întreprinderi, crearea 
unor firme mixte pentru producția 
de mașini-unelte și diverse meca
nisme, cooperarea în domeniul pro
ducției de automobile, televiziunii 
în culori, fizicii nucleare, cercetă
rilor cosmice etc. Această colabo
rare tot mai intensă, bazată pe

șeful de atunci al stauilui francez 
și conducătorii sovietici iși desfă
șurau convorbirile, inițiind acea 
deschidere in relațiile dintre cele 
două țări ce avea să lie apreci.ua 
drept unul din momentele remar
cabile ale destinderii dintre Est și 
Vest. In acești ultimi patru ani, 
în Europa evenimente.e au evoluat 
într-o direcție propice colaborării 
și înțelegerii intre statele cu sisteme 
sociale diferite. In acest sens, este 
suficient să amintim doar tratatul 
semnat in august 197" intre Uniu
nea Sovietică și Republica Federală 
a Germaniei, convorbirile inițiate 
între șefii de guvern ai celor două 
state germane, contactele intense și 
activitatea diplomatică în vederea 
convocării unei conferințe in pro
blemele securității europene. In

Franța rămîne fidelă politicii tra
sate de generalul de Gaulle, poli
tică al cărei țel este de a întări 
înțelegerea și colaborarea ” dintre 
toate țările din Răsăritul și Apusul 
Europei și, în primul rînd, dintre 
Franța și Uniunea Sovietică**. A- 
ceastă continuitate în polhica fran
ceză își are multiple manifestări 
pe plan general-european. Vizita 
la Moscova a șefului statului fran
cez promite să prilejuiasca un efort 
reînnoit de apropiere a pozițiilor 
celor două țări în problemele parii 
și securității în Europa. Așa un 
scria în ajunul sosirii în capitala 
sovietică a președintelui Franței 
revista „Mejdunarodnaia Ji-’n", 
„un element esențial al noii etape 
poate și trebuie să îl constituie 
unirea eforturilor Uniunii Sovietice 
și Franței cu alte țări europene 
pentru ca Europa — unul din ■ ele 
mai importante centre ale civili
zației mondiale — să devină un 
continent al colaborării rodnice, 
un important factor al păcii și în
țelegerii reciproce în lumea întrea
ga11.
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