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La cumpănii dintre două cin
cinale, în pragul începutului de 
an. pe harta economică a pa
triei a fost înscris un nou o- 
biectiv i cel mai mare pod 
pentru circulația autovehicule
lor din țara noastră. Legind 
malurile Dunării, arcul din be
ton și oțel de aproape un ki
lometru și jumătate lungime, 
s.ă mărturie inteligenței tehni
ca românești, nivelului dc dez- 
v Ilare a economiei socialiste. 
A:ci. intre Giurgeni și Vadul 
Oii, intre pămîhturile ialomi- 
țene și dobrogene, constructorii 
socialismului au înălțat un a- 
devărat monument de artă teh
nică. care se înscrie specta
culos în lungul șir al înfăp
tuirilor din acest cincinal.

A devenit o tradiție în noua 
istorie a poporului nostru, ca 
fiecare succes pe drumul fău
ririi societății noastre socialiste 
să fie raportat partidului, con
ducerii sale, să fie sărbătorit 
în prezența conducătorului iu
bit al partidului și statului nos
tru. tovarășul Nicolae Ccaușescu.

In dimineața zilei de marți 
22 decembrie, a avut loc inau
gurarea oficială a noului pod 
peste Dunăre de la Giurgeni— 
Vadul Oii. La ora 10,30. to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Emil Bod- 
naraș, Ilie Verdeț și Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, sosește, la 
bordul unui elicopter, pe ma
lul sting al fluviului, în a- 
propierea podului. Aici se află 
un mare număr de cetățeni din 
Giurgeni și din comunele în
vecinate, care au ținut să-1 sa
lute cu bucurie și dragoste pe 
secretarul general al partidu
lui. să-și exprime atașamentul 
profund față de partid. Răsună 
puternice ovații, ura le. Mulți
mea scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.".

Conducătorii de partid și de 
stat sint intîmpinați de tova
rășul Vasile Marin, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Ia
lomița al P.C.R., de alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu 
se îndreaptă apoi spre pod, pe 
noua șosea care face legătura 
cu acesta.

De-a lungul podului, o ade
vărată magistrală, conducătorii 
sînt întîmpinați cu vie însu
flețire de mii și mii de oameni 
ai muncii din județele Constan
ța și Ialomița, numeroși con
structori. La mijlocul podu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt salutați de pri- 
mul-secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R.. Pe
tre Ionescu, de reprezentanți 
ai organelor de partid și de 
stat dobroeene, de ministrul 
transporturilor, Pavel Ștefan.

O gardă de onoare, formată 
din militari ai forțelor noastre 
armate, membri ai gărzilor pa
triotice și tineri din detașamen
tele de pregătire pentru apăra
rea patriei, prezintă onorul Co
mandantului suprem.

Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Oaspeții sînt invitați să ia 
loc in tribuna amenajată la 
mijlocul podului. Luind cuvîn- 
tul ministrul transporturilor, 
tovarășul Pavel Ștefan, . după 
ce s-a referit la importanța 
acestei construcții, menită să a- 
ducă o contribuție substanțială 
la creșterea și accelerarea trans
porturilor de mărfuri și per
soane pe unu dintre princi
palele axe ale circuitului eco
nomic. la intensificarea trafi
cului turistic, intern și inter
național, înlesnind legăturile 
dintre litoralul Mării Negre. 
Delta Dunării și celelalte zone 
din interiorul țării, a spus : 
Mărturie a stadiului atins de 
economia națională, această lu
crare întruchipează rodul ta
lentului și capacității creatoare 
a specialiștilor și muncitorilor 
din industria metalurgică, a 
construcțiilor de mașini, precum 
și a proiectanților și construc
torilor. La realizarea lucrări
lor, o contribuție însemnată au 
adus, dc asemenea, Forțele Ar
mate, numeroase întreprinderi 
și instituții specializate. Adu
cem și pe această cale mulțu
miri muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, militarilor, tuturor 
celor care au participat la înăl
țarea acestei lucrări.

Referindu-se apoi la spriji
nul permanent primit din par
tea conducerii partidului și sta
tului, personal a secretarului 
general, în depășirea dificul
tăților și neajunsurilor care 
s-au manifestat, în rezolvarea 
cu succes a problemelor cu 
care au fost confruntați con
structorii, vorbitorul a spus în 
încheiere : Vă rog să-mi per
miteți tovarășe secretar gene
ral, ca în numele celor care 
au contribuit la realizarea a- 
cestui pod să vă transmit cele 
mai adinei mulțumiri pentru 
indicațiile și sprijinul dc care 
ne-am bucurat. Totodată, vă 
asigurăm că lucrătorii din 
transporturi, constructorii din 
unitățile ministerului nostru, 
trăgînd toate concluziile din 
experiența acestei lucrări, sint 
hotărîți să depună toate efor
turile pentru înfăptuirea rit
mică și la termen a sarcini
lor ce le revin in cadrul nou
lui plan cincinal.

Intîmpinat cu puternice a- 
plauze, ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a 
spus : Doresc ca, în numele 
Comitetului Central al parti
dului, al Consiliului de Stat și 
al guvernului, să adresez calde 
felicitări tuturor proiectanților 
și constructorilor, tuturor mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor din întreprinderile ro
mânești care și-au adus contri
buția la înălțarea acestui im
portant obiectiv. îmi exprim 
convingerea că realizarea aces
tei construcții importante pen
tru economia românească va 
contribui la dezvoltarea în mai 
bune condițiuni a transportu
rilor, va constitui un moment

de seamă în activitatea ce se 
desfășoară in acest domeniu.

Urez tuturor succes și multă 
sănătate.

...Moment solemn. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat 
să taie tradiționala panglică 
inaugurală. Toți cei prezenți 
aplaudă cu însuflețire, în vre
me ce navele aflate pe fluviu 
salută prin vuietul sirenelor.

Se parcurge pe jos jumăta
tea podului din partea malului 
dobrogean. Sub tălpi, se simte o 
construcție solidă, puternică.

Proiectul podului dat astăzi 
circulației a fost realizat de 
Institutul de proiectări al Mi
nisterului Transporturilor. In 
timpul execuției lucrării, la 
perfecționarea unor soluții și-au 
adus aportul oameni de știință 
de la Institutul de Fizică Ato
mică, Institutul de cercetări 
metalurgice, Institutul de cer
cetări al Ministerului Con- 
strucțiiloi de Mașini, Institutul 
de cercetări al Ministerului 
Transporturilor, filiala din Ti
mișoara a Academiei și de la 
alte instituții științifice. La rea
lizarea acestei monumentale 
construcții, care a ridicat ne
numărate probleme de natură 
tehnică, au colaborat mai multe 
fabrici și uzine din țară. Prin
tre acestea, se numără Uzina 
din Bocșa, care a utilizat la 
construcția tablierului metalic 
al podului oțel de înaltă rezis
tență și suduri speciale, după 
o tehnologie proprie, elaborată 
de ingineri și tehnicieni din 
uzină, împreună cu specialiști 
de la Institutul de cercetări 
metalurgice, de la Academie și 
Institutul Politehnic din Timi
șoara. Oțelul a fost turnat la 
Reșița și laminat la Galați.

Podul are o lungime totală de 
1 456 metri, traversînd albia 
fluviului pe o distanță de a- 
proape 750 metri, cu două via
ducte de cite 350 metri pe fie
care din cele două maluri. 
Partea carosabilă, marcată cu 
patru benzi de circulație, are 
o lățime de 13,80 metri și este 
asfaltată ca și trotuarele pen
tru pietoni de pe ambele la
turi ale podului.

Noul pod rutier are cinci 
deschideri (.trei de cîte 160 

.metri și două de cîte 120 me
tri), iar viaductele au deschi
deri de pînă la 50 metri. Ele 
dau posibilitatea desfășurării în 
bune condițiuni a navigației tu
turor tipurilor de nave fluviale 
și, totodată, scurgerii sloiuri- 
lor de gheață in timpul iernii.

Dacă s-ar fi lucrat cu oțel 
obișnuit, ar fi fost nevoie de 
o cantitate aproape dublă (cir
ca 9 000 tone) față de circa 
5 400 tone cit s-a consumat din 
noul tip de oțel de înaltă re
zistență. In același timp, s-a 
înlocuit tradiționala nituire cu 
sudura specială a an.samolelor 
și subansamblelor metalice, ca
re s-a executat pe o lungime 
de peste 200 000 metri. La exe
cutarea acestei deosebit de im
portante lucrări speciale au fost 
antrenați sudori de înaltă ca
lificare de la uzinele „23 Au

gust" și „Grivița Roșie" din 
București, „Progresul" din Brăi
la, Șantierele navale din Galați 
și altele.

Proiectanții și constructorii 
marelui pod transdanubian au 
avut de rezolvat in premieră 
și alte probleme tehnice, prin
tre care găsirea celei mai bune 
soluții de fundare (pile fundate 
pe coloane de beton cu dia- 
metre de 2—3 metri, bătute la 
o adîncime de pînă la 47 metri 
sub albia fluviului), realizarea 
de grinzi uriașe de beton ar
mat în greutate de 150 tone, 
asamblarea la sol a tablierului 
metalic, transportarea, lansarea 
la apă și ridicarea la cota fi
nală a tronsoanelor metalice, 
in greutate de pînă la 600 tone 
fiecare.

Probele de rezistență, iăcute 
timp de mai multe zile la sfîr- 
șitul lunii noiembrie 1970, au 
atestat calitatea remarcabilă a 
acestei importante realizări a 
științei și tehnicii românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, împreună cu reprezen
tanții organelor locale de partid 
și de stat din județele Con
stanța și Ialomița, cu ingineri 
și specialiști care au condus și 
coordonat lucrările pe marele 
șantier al podului, urcă pe 
puntea motonavei „Muntenia".

De la prora vasului, podul se 
oferă privirii, în întreaga-i des
fășurare, ca un imens arc bol
tit deasupra fluviului. La bor
dul motonavei, între secretarul 
general al partidului și specia
liști are loc un schimb de o- 
pinii privind mai ampla fo
losire a Dunării ca mijloc de 
comunicație în transportul măr
furilor și călătorilor. Este rele
vată necesitatea extinderii și, 
modernizării unor porturi du
nărene, cum sînt Giurgiu, Că
lărași. Oltenița, paralel cu 
amplasarea in zonele aferente 
a unor întreprinderi industriale 
a căror aprovizionare cu ma
terii prime ar fi facilitată în 
mod deosebit de transportul, 
lesnicios și ieftin, pe apă.

Prezența la festivitatea inau
gurală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întîlnirea cu cei ce 
au înălțat grandioasa construc
ție, intrată la sfîrșit de peri
oadă cincinală în patrimoniul 
de valori al patriei socialiste, 
precum și cu specialiști și cu 
cadre din activul de partid și 
de stat din județele Ialomița 
și Constanța a constituit un 
nou prilej de discuții privind 
valorificarea superioară a ba
zinului românesc al Dunării, în 
perspectiva marilor sarcini ce 
ne stau în față pentru a face 
să propășească tot mai mult 
România socialistă.

Ion MĂRGINEANU
N. POPESCU-BOGDANEȘTI

★

După inaugurare, noul pod 
a fost deschis circulației ru
tiere.

La termocentrala Deva Tovarășa Dolores Ibarruri
AL TREILEA GRUP
ENERGETIC DE 210 MW
A FOST DAT ÎN EXPLOATARE

Constructorii, montorii și ter- 
moenergeticienîi de pe marele 
șantier al Termocentralei Deva 
au dat in exploatare, cu II 
zile mai devreme decît terme
nul planificat, al treilea grup 
energetic de 210 MW, al aces
tui important obiectiv al ener- 
get'>ii românești. Astfel, in mai 
puțin de 13 luni, aceste colec
tive au pus în funcțiune trei 
mari și moderne agregate, care 
au făcut posibilă realizarea în 
anul 1970 a unei producții su
plimentare de peste.300 milioa
ne Kwh energie electrică.

Anuntind acest nou . succes 
comi'.et’il de partid, conduce
rile șantierelor de construcții și 
montaj și conducerea Centra
lei termoelectrice Deva-Mintia 
au trimis o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune printre altele : Aseme
nea întregului popor, muncito
rii. tehnicienii și inginerii de pe 
acest important șantier au 'luat 
cunoștință cu o deosebită satis
facție de marile sarcini sta
bilite de recenta plenară a 
Comitetului Central și sînt ho
tărîți să-și sporească eforturile 
pentru a completa tabloul mă
reț al realizărilor de viitor cu 
succese și mai mari. Ei asigu

ră conducerea partidului, pe 
dumneavoastră mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
vor face totul pentru realizarea 
și punerea în funcțiune a ce
lui de-al patrulea grup ener
getic, de aceeași capacitate, 
înainte de termenul stabilit, în 
condițiile cele mai optime și 
la un nivel tehnic care să-l 
înscrie în performanțele ener
geticii contemporane.

a făcut o vizită tovarășului 
Ion Qheorghe Maurer

Tovarășa Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comu
nist din Spania, care se află 
în țara noastră la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a făcut 
în cursul zilei de 22 decembrie 
o vizită tovarășului Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Cen
tral al P.C.R., președintele

Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România. Cu 
acest prilej, a ăvut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie. La întîlnire a 
participat tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român.

CONSTITUIREA COMISIEI OE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ D.N ÎNVÂȚĂMÎNTUL SUPERIOR

In prezența tovarășului 
Leonte Răutu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, marți 
a avut loc ședința de constitu
ire a Comisiei de cercetare 
științifică din învâțămîntul su
perior.

Comisia — din care fac parte 
academicieni, rectori, profesori 
universitari — a analizat acti
vitatea de cercetare desfășurată 
în ultimii 4 ani. proiectul pro
gramului de cercetare pe peri
oada 1971—1-80, precum și 
nele măsuri de îmbunătățire a

eficienței muncii științifice.
Cu acest prilej, președintele 

Comisiei de cercetare științi
fică, ministrul Mircea Malița, a 
subliniat ponderea invățămîn- 
tului superior românesc în an
samblul cercetării științifice 
din țara noastră, precum și 
vocația sa de slujire nemijlo
cită a dezvoltării economice și 
industriale. Vorbitorul a arătat 
că învâțămîntul superior dispu
ne astăzi de o largă rețea dc 
cercetare : 17 institute și 37 
unități subordonate, pe lingă

cele aproape 1 000 catedre care 
dețin planuri de cercetare. El 
s-a referit apoi pe larg la te
rnele concrete de cercetare în
scrise în planul pe 1971, pre
cum și'în programele naționa
le dc perspectivă.

In încheiere, ministrul Mircea 
Malița a relevat că cercetările 
întreprinse de cadrele didactice 
continuă tradiția școlii științi
fice din țara noastră, abordînd 
cu competență subiecte din do
meniile cele mai moderne ale 
științei.

DEZBATERI VII Și RODNICE
ÎN ADUNĂRILE «RUDELOR SINDICALE

Zilele trecute au luat sfîrșit 
adunările de dări de seamă și 
alegeri ale grupelor sindicale 
de la mina Aninoasa. Birou
rile grupelor sindicale au abor
dat în dările de seamă pro
bleme esențiale din activitatea 
de producție, insistind îndeosebi 
asupra deficiențelor care mai 
persistă, cum ar fi lipsa sim
țului de răspundere, a ordinii 
și disciplinei in muncă. Acest 
fapt a prilejuit dezbateri vii. 
Discuții la acest nivel au avut 
loc în toate adunările de dări 
de seamă, exemple constituin- 
du-lc cele ale grupelor nr. 1 A 
și 1 C din cadrul sectorului I. 
‘Aici -s-au dezbătut în amănunt 
condițiile in care brigăzile con
duse de minerii Aurel Cristea, 
Ilie Nicolae, Eugen Botnar, Pa
vel Dediu, Petru Roman și alții 
au putut obfTnc rezultate care

Concert-speciaeol

..MOVIMÂL"

i-au plasat pe locuri fruntașe 
in întrecerea socialistă, precum 
și condițiile în care alte bri
găzi ca cele ale minerilor Ion 
Gheorghiu și Ion Moca nu și-au 
îndeplinit sarcinile.

Discuțiile purtate au conchis 
că realizarea' planului depinde 
de interesul, răspunderea și 
competența . cu care șeful și 
componenții brigăzii își înde
plinesc sarcinile, de ajutorul 
și îndrumarea primită din par
tea cadrelor tehnice în organi
zarea luci 'c\ii și în întronarea 
discipline» ./de producție sub 
toate aspectele ei. In majori
tatea lor, propunerile făcute 
s-au referit ’la ajutorul pe care 
trebuie să-l dea conducerea sec
torului brigăzilor care lucrează 
in condiții mai grele, la apor
tul pe care trebuie să-l aducă 
celelalte compartimente de ac
tivitate, cum ar fi sectorul de 
aprovizionare, transport și e- 
lectro-mecanic, la ajutorul pe 
care trebuie să-1 acorde acestor 
brigăzi inginerii, menționîndu- 
se faptul că unii ingineri tineri

își pierd de multe ori vremea 
prin birouri.

Dezbateri ample în adunările 
de dări de seamă ale grupelor 
sindicale au fost purtate și in 
legătură cu calitatea cărbune
lui. Din discuțiile purtate a 
rezultat că neincadrarea in nor
ma admisă de cenușă are con
secințe nefavorabile pentru în
tregul colectiv. Pe luna noiem
brie, spre exemplu, prin de
pășirea cenușei cu 2,3 puncte 
au fost pierdute, la producția 
marfă, 700 mii lei. fapt care 
a atras după sine rețineri din 
salariul angajaților de cîte 
3—10 la sută. Este timpul, au 
arătat cei care au luat cuvîn- 
tul — ca fiecare muncitor să-și 
îndrepte întreaga atenție spre 
acest indicator, iar tehnicienii 
și inginerii să găsească, in cel 
mai scurt timp, soluțiile cele

Constantin DANILA
tehnician — E. M. Aninoasa

(Continuare în pas a 3-a)

mijloc 
important 

de 
cointeresare
ia muncă a
salariaților

Formația „Mondial", laureată 
a primului Festival de muzică 
ușoară al formațiilor studențești 
1970, va susține in Petroșani 
două concerte-spectacol. pentru 
iubitorii muzicii ușoare din Va
lea Jiului. Gabriel Drăgan, 
Gabriel Litvin, Dragoș Vasiliu, 
Mihai Cernea, Filip Mercea și 
Mircea Drăgan sînt membrii 
acestei binecunoscute formații 
de muzică ușoară care se re
marcă prin cîteva caracteristici 
nete : valoarea poetică a tex
telor, melodicitate și armonie 
subtil aplicate pe ritmuri de o 
vitalitate debordantă. Formația 
„Mondial" prezintă astăzi două 
spectacole in sala Casei de cul
tură din Petroșani, la ora 17 
și la ora 20.

Suplimentări 
de trenuri 

în perioada săr
bătorilor de iarnă

Dc la stația C.F.R. Petro
șani aflăm că, în perioada 
ce urmează pînă la sfîrșitul 
anului, pentru a răspunde a- 
fluxului sporit <le călători 
s-au luat măsuri de supli
mentare a unor trenuri de 
persoane.

Astfel, in zilele de 23, 24. 
28, 29, 30 și 31 decembrie 
1970, .precum și în zilele de 
2 și 3 ianuarie 1971, pe ruta 
CRAIOVA — PETROȘANI — 
SIMERIA va circula, peste 
programul obișnuit, accelera
tul nr. 241 (dublură) avînd 
următorul orar :

— Plecarea din Craiova — 
ora 2.

— Sosirea in Petroșani — 
ora 5,49.

— Plecarea din Petroșani
— ora 6,02.

— Sosirea în Simeria — 
ora 7,49.

De asemenea, in aceleași 
zile va circula peste progra
mul obișnuit și acceleratul 
nr. 242 (dublură) pe ruta 
SIMERIA — PETROȘANI — 
CRAIOVA, după următorul 
orar :

— Plecarea din Simeria — 
ora 20. -

— Sosirea in Petroșani — 
ora 22.

— Plecarea din Petroșani
— ora 22,08.

— Sosirea in Craiova — 
ora 2.

Ambele trenuri vor circula 
fără locuri rezervate.

Șe:Iin(ă «Ie 
a comisiilor

colaborare 
permanente

Ieri, la Consiliul popular 
municipal a avut loc o șe
dință de colaborare a Comi
tetului executiv 
ții și secretarii 
permanente ale
popular. Cu acest prilej, s-a

eu președin- 
comisiilor 
consiliului

prezentat planul de muncă 
al comitetului executiv și 
s-a procedat la o informare 
reciprocă asupra sarcinilor 
de viitor. Totodată, s-au ela
borat planurile de muncă 
ale comisiilor permanente 
pe trimestrul I 1971.

Recensămîntul animalelor 
domestice

Ca în fiecare an, în perioada 4—11 ianuarie 1971 va 
avea loc recensămîntul animalelor domestice. In vederea 
efectuării în bune condițiuni a recensămintului, zilele tre
cute la Consiliul popular 
recenzorilor.

municipal a avut loc instruireaCARNAVALUL fulgilor de nea
Azi 23 decembrie la ora 

15, în sala clubului muncito
resc din orașul Petri la se 
desfășoară carnavalul fulgi
lor de nea la care participă 
pionierii școlilor generale 
din localitate. In cadrul 
navalului 
da costumelor și a 
dansuri, 
tractive 
cu Moș

chis frontul de lucru pentru 
construirea unui nou bloc in 
cartierul Aeroport din Pe
troșani. Este vorba de blo
cul H care va completa ar
monios cartierul Aeroport 
VI, în cadrul proiectului de 
extindere a acestuia.

In cadrul car- 
sc prezintă para- 

măștilor, 
cîntece, jocuri dis- 

și nelipsita întîlnire 
Gerilă.

EXPUNERE

nou blocUn 
în construcție
De curînd, a fost predat 

amplasamentul și s-a des-

In sala de lectură a Casei 
dc cultură, profesorul Marin 
Verzan va susține astăzi, la 
ora 18, o expunere pe o in
teresantă temă de știință 
popularizată, care va fi pre
zentată în lumina celor mai 
noi interpretări filozofice 
„Despre fatalism, destin, pre
destinare".

Dacă ai norocul ca avionul 
să te aducă deasupra rîului 
Guajirc în zorii zilei, faci cu
noștință cu un Caracas ce se 
dezghioacă parcă din aburii 
nopții. Orașul se răspîndeștc 
pe toată valea, intinzîndu-se 
leneș ca după somn pînă sub 
poala codrilor muntelui Avila, 
căci Caracasul este un oraș de

Unul din imperativele cele mai 
semnificative ale actualului sta
diu de dezvoltare a economiei 
noastre il constituie convergența 
e'orturilor salariaților spre creșterea 
eficienței tuturor formelor de acti
vitate, spre ridicarea ia un nivel 
superior calitativ a activității pro
ductive. In acest context, carac
terizat prin dinamism și recepti 
vitate față de nou, formele de 
salarizare reprezintă o pîrghie 
deosebit de importantă. Pentru 
utilizarea ei este necesară o- 
piicarea in spirit constructiv a 
prevederilor H.C.M. 914 din 1968, 
privind experimentarea noului 
sistem de salarizare și majorarea 
salariilor și a prevederilor 
H.C.M. 151 privind premierea din 
economiile de materiale și mano
peră, din beneficii etc.

Prin cointeresarea sporită a 
salariaților. prin legarea mai 
strinsă a acestora de rezultotele 
muncii lor și prin posibilitatea 
obținerii unor ciștiouri majorate, 
se poate aprecia că noul sistem 
de salarizare și-a adus contribu
ția la creșterea eficienței activi
tății economice, și th unitățile mi
niere din bazinul Văii Jiului.

Date fiind sarcinile importante 
pe care le trasează viitorul cinci
nal, se impune exploatarea și 
valorificarea în continuare a tu
turor resurselor potențiale capa
bile să ducă la creșterea coin
teresării salarioților in activitatea 
desfășurată.

Specifică activității de con- 
strucții-montaj, forma de salari
zare în acord global s-a aplicat 
experimental în cadrul E. M. Uri- 
cani incepind cu data de 1 no
iembrie a.c., la lucrările de ame
najare a puțului de extracție cu 
schip nr. 3. Executarea acestor 
lucrări in acord global este justi
ficată de urgența punerii in 
funcțiune o obiectivului și de 
exigențele calitative impuse. Me
todologia da lucru este redată 
in cele ce urmează :

Lucrările prevăzute a fi exe- 
cutote in acord global sint speci
ficate în contractul-angajament 
încheiat intre șeful formației de 
lucru și conducerea sectorului 
„deschideri" și care prevede lu
crările, sumele cuvenite, terme
nul de execuție, obligațiile și 
răspunderile reciproce. Plata lu-

Ing. BUJOR BOGDAN,
E. M. Uricani

(Continuare în pag. a 3-a)

C A
munte (este situat la 1 050 tn 
altitudine). Capitala Venezuelei 
face parte din acea categorie 
de orașe ce-ți impresionează 
vederea și-ți dau certitudinea 
locului pe care l-ai visat și

E. D.

(Continuare în pag. a 3-a)
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J condiție esențială pentru bunul mers al producției de cîrbuna

RESPECTAREA NORMELOR
I 
I
I
I 
I

DE ORGANIZARE Șl DE ETICA
I
l A MUNCII IN SUBTERAN

Executarea corectă i lucrărilor pușcare ““j *‘s ‘și a minerilor
Explozivii sint un ajutor impor

tant in munca minerului, doco 
sint manipuioți si folosiți corect, 
conform instrucțiunilor de lucru 
și prescripțiilor normelor de teh
nica securității. Din constatările 
locute Io exploatări in timpul 
controolelor in subteran și din 
exominoreo artificierilor in cursul 
acestei luni, s-o observat că e- 
xîsto totuși încă multe deficiențe 
la folosirec explozivilor și mulți 
ortrficieri nu cunosc modul de lu
cru corect Io executoreo lucrări
lor de pușcore.

In cele ce urmează se vor oiă- 
to, pe scurt, principalele obli- 
aoții ale artificierului și mineru
lui la executarea lucrărilor de 
pușcore.

Se știe că opeioțiile de pușcare 
fa orice lucrare din subteron se 
electuează numoi in bazo unui 
oidin de pușcore întocmit de con- 
ducereo sectorului și aprobat de 
conducerea exploatării. Acest 
ctdin nu poote fi schimbat decit 
de către cei care l-ou întocmit 
și oprobot. Intr-o singură situație 
se pot folosi altfel de explozivi și 
mijloace de inițiere decit cele 
prevăzute in ordinul de pușcare 
și anume : cind acest ordin pie- 
vede folosirea explozivilor ordi
nari, iar la locul de muncă a 
apărut metan peste limitele ad
mise sau posibilități de formare 
a prafului exploziv de cărbune. 
Intr-o asemenea situație, ma'strul 
miner poate dispune pușcarea 
cu explozivi de siguranță si cop
se electrice instantanee după ce 
au fost luate măsurile de redu
cere a concentrației de CH sub 
limitele -r’-nisp arect—: ' 
file de prevenire a formării pra
fului exploziv d? cărbune.

In situația arătată mai sus, 
dacă maistrul miner nu dispune 
folosirea explozivilor de sigu
ranță, nu se execută pușcarea.

Dacă la frontul de lucru gău
rile sint incărca;e cu exp ozivi 
ordinari și a apărut metan, ex- 
plodarea lor se «ace numai după 
un program întocmit de conduce
rea sectorului si aprobat de con
ducerea exploatării.

De respectarea acestor norme 
răspunde artificierul și minerul 
de la locul de muncă respectiv 
împreună cu maistrul miner de 
revir, după ce acesta a fost a- 
nunțat.

Inointe de executarea încărcă
rii qăurilor de mină artificierul 
trebuie să verifice :
• existența metanului și 

probului exploziv de cărbune :
existența și funcționarea 

miiloacelor de combatere a for
mării prafului exploziv de cărbu
ne ;

a

• starea instalației de aeioj 
parțial la lucrările in fund 
sac ;
• executarea susținerii 

form monografiei de armare 
susținerii suplimentare, unde 
cazul ;
• modul cum au fost 

găurile, pentru a preveni 
pările. Găurile care ar 
provoca deranjarea susținerii sau 
surparea tavanului nu vor fi în
cărcate.

DACA SE CONSTATA DEFICI
ENTE LA VREUNUL DIN PUNC
TELE ARÂTATE MAI SUS NU SE 
VA EXECUTA ÎNCĂRCAREA GĂU
RILOR PINA LA ELIMINAREA 
LOR, DE ACEST LUCRU RASPUN- 
ZIND ARTIFICIERUL.

Cind sînt create condiții 
pușcare, se poate începe i 
corea găurilor, după ce în 
labil au fost luate măsuri < 
vacuare a personalului de I 
curile de muncă Io distanțele și 
la locurile fixate prin ordine de 
pușcare.

Se atrage atenția că este o- 
bligatorie executarea măsurilor 
din ordinul de pușcare, chiar
dacă sint in dIus față de norme
le și legislația în vigoare. ~
asemenea, este absolut
rie respectarea tuturor
in vigoare, chiar dacă 
prevăzute in ordinul de

de

con
ți □ 
este

forate 
sur- 

putea

i de 
incăr- 
prea- 

de e- 
lo lo-

De 
obligato- 
norme'or 
nu sint 
pușcare.

De executarea acestora răspun
de artificierul.

Inointe de a începe incărca- 
reo găurilor se iau măsuri de 
prevenire a intrării personolului 
spre locul de muncă, prin fixa
rea posturilor de poză sou prin 
ofișoreo interdicției de intiare 
□ colo unde nu este posibilă plc- 
soiea pozei.

După executarea lucrărilor de 
pușcare este obligotoriu contro
lul locului de muncă de către 
ortificier și minerul șe.' de schimb, 
după evacuarea gazelor, 
nu mai devreme de un 
oro de la explodorea găurilor. 
Ei sînt cei care hotărăsc 
lucrului și operațiile cu 
incepe activitatea la front.

In cazul existenței găurilor sta
te, se vor lua măsuri de lichida
re o acestora prin forarea unor 
găuri auxiliare paralele cu cele 
state, la 30 cm distanță de ele. 
Porolelismul se păstrează prin 
scoatere o 10 cm de buroj din 
gouro stată și introducerea bu- 
rotorului (foituitorului) în gaura.

De executarea găurilor ojută- 
toare pentru lichidarea celor 
state răspunde minerul șef de 
schimb.

Cînd se incepe încărcarea ma
terialului rezultat de la pușcare, 
minerul șef de schimb va urmări 
ca materialul exploziv care

tnsa 
sfert de

reluarea 
care se

Sporește siguranța
Lucrările miniere Orizontale din subteran, pe care se 

transport intens, au in permanență pereții plini cu 
depus. Trecerea in suspensie a prafului, fixarea aces- 
prin stropire cu apă, în vederea prevenirii unor posi- 
explozii pentru care o asemenea aglomerare d parti- 
constituie un factor deosebit de agravant, revenJică un

praf 
tuia 
bile 
cule 
apreciabil volum de muncă.

In cadrul E. M. Lupeni, unde rețeaua lucrărilor miniere 
orizontale este destul de întinsă, un colectiv format din 
tehnicianul Mircea Suba și lăcătușii șefi de echipă Ernest 
Tonșa și Ioan Nagy, de la sectorul transport, au reușit nu 
de mult să rezolve problema dificilă a stropirii cu apă a 
galeriilor de transport, prin construirea unui agregat meca
nic pentru scopul ca atare. Principiul de lucru al agregatu
lui se bazează pe pulverizarea apei sub presiune pe pereții 
lucrării in cauză. Pe un suport special atașat la o -locomoti
vă Diesel de mină, s-a montat o pereche de compresoare 
de tractor .Universal 650“, dispuse deasupra cuplajului elas
tic care face legătura intre motor și cutia de viteze. Lingă 
cuplaj, pe arborele motor, s-a adăugat o roată care antre
nează, prin intermediul unei singure curele trapezoidale, am
bele compresoare. Un sistem mecanic permite cuplarea și 
decuplarea, atunci cînd este nevoie. Aerul comprimat pro-

ventual este găsit neexplodat să 
fie adunot și predat artificieru
lui. Minerul șef de schimb, iar 
la obotojele frontale și minerii 
șefi de echipă, în zona în care 
lucrează, sint obligați să urmă
rească, pe măsura încărcării ma
terialului, dacă nu sint găuri sta
te la vatră, deoarece artificierul 
nu le poate observo după puș- 
core. Cind acestea se observă, 
se vor lua măsuri de lichidare a 
lor anunțîndu-se și artificierul 
din schimbul in care ou 
constotote. Toate operațiile 
anunțurile, după 
ficierului, se fac 
minerului șef de

Minerul șef de 
bligat să atragă 
cierului, cind nu 
nele prevederi ale normelor 
vigoare Ia lucrările de pușcaie, 
iar dacă acesta continuă sâ nu 
lucreze corect este obligat să-l 
anunțe pe maistrul miner de 
revir. Maistrul miner de revir 
este obligot să verifice activito- 
teo artificierilor și modul cum 
se execută lucrările de pușcore 
si să ia măsurile de remediere. 
El răspunde solidar cu artificierul 
pentru abaterile comise de aces
ta, dacă le-a constatat sau a 
fost anunțat de comiterea lor și 
nu a luot măsuri de remediere.

Cele expuse nu cuprind, deși-

norniele core trebuie 
și responsobilitățile 
de Io mină privind 

corectă a lucrărilor

fost 
și 

plecarea arti- 
pe răspunderea 
schimb.
schimb este o- 
atenția artifi- 
se respectă u- 

in

gur, toole 
respectote 
personalului 
executarea 
de pușcore. Ele atrag numai oten-
ția asupra unor probleme care 
ou provocat multe accidente 
chiar in cursul acestui an. Con
ducerile sectoorelor, ale exploa
tărilor miniere, personalul com
partimentelor de aeraj și protec
ție a muncii trebuie să urmă
rească cu perseverență, cu toată 
exigența modul de folosire a ex
plozivilor, ele fiind răspunzătoa
re de nivelul cunoștințelor per
sonalului subteron in această 
problemă.

Sarcina de boză o artificierilor 
este însușirea normelor core pri
vesc folosirea explozivilor și 
respectarea întocmai a lor. Tre
buie să dispară cu desăvirșire 
concepția areșită și retrogradă 
din mentalitatea unor mineri și 
artificieri că respeclind normele 
la lucrările de pușcare nu se mai 
pot realiza sarcinile de plan. Or, 
dimpotrivă, prin nerespectarea 
lor se produc avarii și accidente 
care prejudiciază realizarea pla
nului.

Ing. ION ILEANU, 
șeful serviciului aeraj 

și protecția muncii - C.C.P.

S-a vorbit în nenumărate 
ocazii, se vorbește și în rîn- 
durile de față despre nece
sitatea realizării sarcinilor 
la extracția de cărbune și 
investiții miniere intr-un cli
mat de deplină siguranță. 
Cei din a căror muncă izvo
răște belșugul .diamantelor 
negre“ — minerii mecaniza
tori, meseriașii electromeca
nici etc. — și, solidar cu ci, 
cei care organizează și con
duc producția în frontul a- 
batajclor — maiștrii —, în 
marca lor majoritate, sint pă
trunși de seriozitatea acestui 
imperativ și acționează în 
consecință. Dar, cu toate a- 
cestea, se mai găsesc unii 
care, cu regret trebuie spus, 
parcă sint in contratimp cu 
mersul general și preocupă
rile tuturor, săvîrșind acte re
probabile in muncă. La des
tule unități miniere din ba
zin, la destul de multe lo
curi de muncă se petrec ast
fel de fapte regretabile, ca
re, prin gravitatea lor, prin 
faptul că lovesc roadele mun
cii colectivului, in interesele 
lui de producție, constituie 
acte antisociale încriminate 
pe drept de legile țării. Iată, 
punctate lapidar, citeva din- 
tr-un lung șir de nereguli 
constatate in subteran la un 
recent control făcut la ex
ploatările miniere de către 
organele serviciului de aeraj 
și protecție a muncii 
Centrala cărbunelui :

— La abatajul cameră 
31 de la mina Lonea s-a 
cut prăbușirea și nu s-a 
chis corespunzător, in | 
tea culcușului, detectîndu-se 
o acumulare de CH4 în con
centrație între 1,5—5 la sută

din

muncii in subteran
dus la o presiune de 4—4,5 at. se introduce cu ajutorul unui 
furtun obișnuit intr-un vagonct cisternă de 1 000 I capaci
tate, în care se găsește apa pentru stropire. Prin cele două 
capete ale cisternei, cite o țeavă subțire ajunge pină aproape 
de fundul acesteia : pe una se introduce aerul comprimat, 
iar cealaltă se racordează la sistemul de pulverizare, care 
constă dintr-o pereche de segmenți de țeavă îndoite in arc. 
prevăzute la rîndul lor cu pulvcrizatoare normale. Segmen- 
ții de arc sînt racordați la cisternă în așa fel ca să se 
îngăduie depărtarea sau apropierea de pereții galeriei. Pen
tru o umezire mai eficace, întregul sistem pulverizant se 
menține prin reglare manuală la 25—35 cm de pereți. Tot 
sistemul respectiv este montat pe un cărucior platformă pe 
care stă și manipulantul.

La E.M. Lupeni agregatul descris mai sus este transpor
tat pe rind la fiecare orizont.

Avantajele prezentate de acest agregat sint : 
@ Productivitatea mărită : 2 muncitori pot

2 și 3 km de galerie pe schimb.
Posibilitatea de a reîmprospăta rapid și 

ori este nevoie stropirea cu apă.
@ Prețul de cost al stropirii este mult 

de procedeul manual.

stropi intre

scăzut față

■ ■ ■ V ■ ■ ■ ■

Aversă de nerequli.

PROflLACTICt?
in profil. Cu toate acestea, 
în baioneta de la orizontul 
inferior se lucra la săparea 
suitorului 
pușcare:

— Tot 
orizontul 
transportului se produce mult 
praf pe galerie, care viciază 
aerul de mină: praful de căr
bune se depune pe pereți și 
nu se iau măsuri de stro
pire pe galerie:

— In galeria de 
noului 6, stratul 
Vulcan) era apă 
pe 15 ml în tot profilul ga
leriei. In pofida acestui fapt, 
brigada minorului Constantin 
Ciobănoiu înainta cu suito
rul pe caro-1 săpa fără să 
fi luat măsuri de evacuare 
a apei de la locul de stră
pungere:

— Pe suitorul nr. 17 vest 
din culcușul stratului 3, ori
zontul XIV (E. 
lipseau podurile 
ță și grătarul in

— La abatajul 
1 din stratul 
IV (E.M. Uricani), s-a avan
sat cu frontul 10 m fără a se

pe culcuș prin

la mina Lonea, la
400, in timpul

baza a pa-
13 (E. M. 
acumulată

M. Petrila) 
de sîguran- 
roslogo); 
cameră nr.

17—18, blocul

monta instalația de acri:
— Căile de aeraj de la a- 

batajul frontal pe stratul 18, 
blocul V/l (de asemenea de 
la E. M. Uricani), precum și 
susținerea celor două panouri 
sint total nccorcspunzătoarc: 
nu se respectă densitatea e- 
lementelor de susținere pre
văzută in monografia do ar
mare, profilul c mult redus 
ld g<ll oria de cap. accesul la 
frontul de lucru și aerajul 
practic sînt

Iată doar 
bateri de la 
tare de siguranță in subte
ran săvîrșite la unitățile mi
niere in ultima vreme. Ele 
trebuie sâ dea dc gîndit fac
torilor responsabili cu pro
blemele de aeraj si protec
ție a muncii de la minele și 
sectoarele în cauză, comite
telor de direcție: să mobili
zeze opinia colectivă la com
baterea manifestărilor de in
disciplină. do încălcare a 
N.T.S. Aversei de nereguli 
trebuie să i se opună în con
secință o aversă de măsuri 
profilactice.

gîtuite etc, ele. 
citeva grave a- 
normcle elemen-

I. BALAN

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ■ 
I 
I 
I 
I 
I 
0

BaBBBBB3BBBBB■KIBHKIIIBHIRIRDOHIB

AFIȘIER N. T. S • CONSEMNĂM
• AVERTIZĂM

■

El 
l>

G
B■
O 
E
R
8
C

S

6 Transportul explozivilor împreună cu materiale de 
întreținere este strict interzis. Explozivii se transportă in 
genți speciale, numai de către artificieri;

€ Este interzisă staționarea artificierilor și a însoțito
rilor acestora cu explozivi in punctele aglomerate;

@ încredințarea materialelor explozive, pentru efec
tuarea pușcării, altor persoane decît celor autorizate pentru 
această operație, este cu desăvirșire interzisă;

€ Este interzisă încărcarea unui număr mai mare de 
găuri clocit cele care se pușcă într-o repriză:

(2 Utilizarea uneltelor percutante (ciocane de abataj, 
ciocan de mină ș. a.) la lichidarea găurilor retezate se va 
face cu mare atenție pentru evitarea cxplodării explozivu
lui care poate răinîne in aceste găuri;

Q Muncitori .’ Orice exploziv pe care-1 găsiți, predați-1 
artificierului, pentru a preveni accidentele prin explodarca 
lui din cauza unei manipulări greșite;

® înainte de explodarca găurilor de mină se vor lua 
toate măsurile pentru prevenirea formării prafului explo
ziv «Ie cărbune și a prafului silicogen:

(? Pentru prevenirea îmbolnăvirilor de silicoză este 
obligatoriu perforajul umed in toate lucrările în steril și 
uinczirea materialului derocat pină la 
gonete:

<3 Masca contra prafului singură nu prezintă protecție 
pentru prevenirea silicozei. Ea este doar
al altor metode de combatere. Masca contra prafului se fo
losește numai cu avizul medicului:

© Mineri ! Nu începeți perforajul la lucrările in steril 
dacă nu aveți asigurate mijloacele de combatere a formării 
prafului silicogen. Silicoza apare treptat și fără semne grave 
de manifestare, dar o dată apărută, este foarte greu de 
tratat:

MUNCITORI! RESPECTAREA NORMELOR DE PRO
TECȚIE A MUNCII TREBUIE SÂ FIE FĂCUTĂ DIN CON
VINGERE, NC CA OBLIGAȚII ACESTE NORME SÎNT 
MENITE SĂ VA AJUTE 1N REALIZAREA PLANULUI 
DE PRODUCȚIE FĂRĂ ACCIDENTE ȘI ÎMBOLNĂVIRI 
PROFESIONALE.

încărcarea in va-

un mijloc auxiliar

B■

■

■■

■
■
B■

■ ■
BBBHBBHBBBBfiBBBBBBBBBBBBBBBOBBBBBH

Pe scurt despre silicoză și prevenirea ei

Autoexpunere
Șeful brigăzii de înaintări 

Geza Antai cu ortacii săi de 
la mina Vulcan au o meteah
nă : se autoexpun perfidului 
dușmon al minerilor - praful 
silicogen. Cum < roarte sim- 
p.u. ignorind cele mai ele
mentare norme cue mineritului, 
s.guian.ei in subte.an. In sui
torul nr. 4 de la stratul 3, blo
cul I, pe core brigada il sa
pă in steril intre orizonturile 
59 -v30, perfoiarea găurilor de 
pușcare se face uscat. Deși 
su.să de oca exista insta>ată 
(frontui 
p.nâ ia 
zise de 
site. La 
ganelor 
protecția muncii din C.C.P. s-au 
mei constatat și alte abateri 
de la N.T.S. : coloana de ae- 
raj se află la o depărtare de 
6 rn de front ; brigada nu era 
dotată cu coloană telescopică 
pentru susținerea perforatorului 
și ușurarea efortului fizic al 
muncitorilor in timpul baterii 
gă r'lor ; ia ba a suitorului nu 
era montat pod de siguranță.

Pe bună dreptate, organul 
de control a interzis perfora
rea uscată in suitor, a dispus 
dotarea de urgență a brigăzii 
cu coloană telescopică, mon
tarea podului la baza suitoru
lui și prelungirea imediată □ 
coloanei de aeraj pină la 
front. Se pun insă citeva între
bări : de ce nu au luat aceste 
măsuri, din proprie inițiativă, 
maiștrii mineri ce controlează 
și răspund de respectivul foc 
de muncă ? Dar conducerea 
sectorului II ce a păzit ? Tre
buia ca un control să constate 
deficiențele si să dispună în
lăturarea lor ?

e.u stropit cu apă) 
oit, mijloacele propriu- 
perforaj nu sint .olo- 
recentul control ai or- 
serviciului de aeroj și

I, nod ulii sintsilicoza din stadiulD. InIn timpul operațiunilor 
miniere, în special a perfora- 
jului uscat, se formează o 
mare cantitate de praf. Cu cit 
acest praf conține mai mult 
cuarț, cu atit este mai peri
culos pentru plămîni. Boala 
care rezultă este o pneumo
coniozâ gravă denumită sili
coză.

Praful de cărbune produce 
și el o pneumoconiozâ de
numită antracoză. Pulberile 
de silicați, mai ales de as- 
best, produc, de asemenea, 
pneumoconiozâ.

B. Din norul de praf format în cursul 
operațiunilor miniere numai particulele cu 
dimensiuni in jur de 1/1000 din mm pro
duc pneumoconiozâ. căci numai acestea pă
trund pină în alveolele pulmonare (a). Res
tul pulberilor mai mari sau mai mici, se 
depun in bronhii (b) de unde sc elimină ușor 
și în totalitate pină a doua zi.

Pulberile care 
umed sint de 
și nu prezintă
îmbolnăvirea pneumoconică deoarece se de
pun in bronhii și nu ajung în alveole decit 
în cantități foarte mici.

scapă de la perforajul 
dimensiuni foarte mici 

importanță mare în

C. O parte din praful depus în alveole se 
elimină prin spulâ, iar restul pătr unde prin 
peretele alveolei in interiorul propriu-zis 
al plămîntului (x). Celule speciale din 
mîn denumite macrofage (m s) preiau 
ful și-1 izolează în interiorul lor. Dar 
ful de cuarț le distruge, se eliberează și 
preluat de noi alte macrofage pe care, 
asemenea, le distruge.

Resturile de macrofage distruse (md) sti
mulează alte celule speciale din plămin 
(p și f) care produc o substanță fibroasă 
și dură organizată rotund-concentric denu
mită nodul silicotic (n,). Microbul tuber
culozei favorizează mult formarea acestor 
noduli.

mici și rar vizibili in zona mijlocie a plă-

Prevenirea tehnică
F. Pentru apărarea sănă

tății. fiecare miner este in
teresat sâ cunoască și să a- 
plîce metodele actuale de 
prevenire a pneumoconioze- 

lor. Acolo unde aceste mă-

suri au fost aplicate cu per

severentă s-a realizat scăde-

rea și apoi dispariția cazu

rilor de pneumoconiozâ.

G. Procedeele de reducere a formării 
prafului pe cale umedă sînt mijloacele pri
mordiale de prevenire 
lor. Perforajul umed reduce considerabil 
praful din abataj, iar pulverizatoarele de 
apă, burajul 
perdelele de 
diverse alte

Ventilația 
lor umede și împrospătează aerul din mină 
cu oxigen.

Masca dc praf se poate folosi numai ex
cepțional.

a pneumoconioze-

cu apă, injectarea apei în strat, 
ceață etc. sint adecvate pentru 
surse do praf din subteran, 
desăvârșește acțiunea procedee-

plă- 
pra- 
pra- 
este 

■, de

nunului (St).

fibroză nu mai 
singe. Pentru 

plăminului se 
rezultă o com- 
emfizem (em).

In silicoza din stadiul II ei cresc și se

înmulțesc (n2-3), răspindindu-se aproape

totalitatea plămînilor (Sn).

In silicoza din stadiul III, nodalii

glomerează

mai mari

partea de

se

in

a-

în blocuri fibroase din ce

(ABC), reducînd tot mai

plămin sănătos (Stl|).

în ce

mult

E. In blocurile de 
Intră nici aer nici 
compensare, restul 
destinde anormal și 
plicație denumită
Prin zona redusă do plămin sănă
tos. sîngele este pompat de inimă 
greu, ca printr-o strâmtoare (s); 
pină la urmă inima se îmbolnăvește 
și rezultă o altă complicație, insu
ficiența cardiacă (co).

Neaerate și neirigate cu singe, blo
curile 
tru și 
ciobul 
o altă 
mind oxigen puțin, activitatea 
lorlalte organe ale corpului se 
bură, apoi încetează, bolnavul 
cedind în stare de asfixie.

de fibroză se topesc în cen
se infectează ușor cu mi- 
tubcrculozei (tb) rezultînd 

complicație a silicozei. Pri- 
ce-

Prevenirea medicală
H. Plămînii bolnavi se curăță greu de 

praf. De aceea, la examenul do angajare, 
bolnavii do plămîni nu sînt admiși in sub
teran, iar dacă aceste boli apar pe parcurs 
la mineri, trebuie tratate energic. Cea mai 
periculoasă este tuberculoza, care grăbește 
apariția silicozei. Controlul periodic desco
peră aceste boli și permite tratarea lor.

O serie de medicamente sint studiate 
în prezent pentru proprietățile lor de pre
venire a silicozei. Cel mai cunoscut este 
preparatul P-204. El favorizează eliminarea 
pulberilor din plămin și Împiedică cuarțul 
de a distruge macrofagele.

I. Prezentarea la control periodic face 
posibilă descoperirea silicozei in primul ei 
stadiu. Evitarea expunerii in continuare la 
pulberi și gaze iritante, evitarea eforturi
lor fizice mari, a frigului și umezelii in
tense precum și tratarea energică a ori
cărei boli obișnuite de plămîni, sint prac
tic singurele restricții impuse acestor bol
navi, in scopul prevenirii complicațiilor sili
cozei. Cu aceste restricții, se poate 
restul vieții ca și un om sănătos.

Necomplicată, silicoza este relativ 
tolerată și în stadiul 11 și III. Riscul 
plicațiilor in aceste stadii este insă 
mai mare.

trăi

bine
com-
mult

J. Silicoza complicată este o sta
re de boală și invaliditate deosebit 
de severă. Ea reclamă spitalizări din 
ce în ce mai dese și mai dc durată, 
pentru susținerea funcției respira- 

cardio-vascularc și pentru 
infecției tuberculoase foarte 
asociată.

lorii și 
tratarea 
frecvent

Dr. M. IARGA,
laboratorul de pncumoconioză

Petroșani

De aie
artificierilor...
Necesitatea îndeplinirii rolu

lui său in producție, a obliga
țiilor de serviciu cu cea mai 
inaltă responsabilitate, de că
tre artificieri se înțelege de la 
sine. Ceea ce se cere însă 
accentuat este cerința impeii- 
oasă a ridicării gradului de 
conștiință in îndeplinirea atri- 
buțiunilor profesionale la locu
rile de muncă <' î subteran de 
către o categorie anune de 
artificieri. Este vorba despre 
aceia care încă se mai com
plac in postura de oameni 
certați cu disciplina muncii, .u 

• regulile sacre ale mineritului, 
cu N.T.S.-ul. Dar să concreti
zăm. Recent, la abatajul ca
meră nr. 4 din stratul 3, blocul 
III din cadrul sectorului III ol 
E. M. Vulcan, arlific:erul Vasde 
Pinzaru a fost găsit că o în
cărcat găurile cu exolozi -n 
prezența mai multor muncitoii 
la kcul de muncă (in flagra tă 
contradicție cu prevederile 
N.T.S.), că nu a burat găuii- 
le corect, iar la locul de mun
că nu era montat pulverizato- 
rul in vederea combaterii pra
fului de cărbune. Tot el puș- 
case cu puțin inainte frontul 
la abatajul nr. 6, fără ca lo
cul de muncă să fie asigurot 
conform monografiei dezarma
re.

De Iu aceeași mină, artifi
cierul Mihai Pavel a executat 
pușcarea la abatajul cameră 
nr. 3 din stratul 3, blocul I 
(briaada lui loan lordache) in 
condiții cind la front nu era 
pusă grinda, cînd intre came
re era un gol nesustinut de 
1,3 m, ceea ce a pus abatajul 
în oericol de surpare.

Desigur, cei doi artificieri 
și-au primit „Dartea" ce li 
s-a cuvenit pentru lipsă de 
răspundere, bravadă, ignora
rea deliberată a normelor de 
siguranță miniere. Mai rămine 
un lucru de elucidai : cind vor 
trage învățămintele necesare, 
ei și toți ceilalți artificieri cer
tați cu N.T.S.-ul ?

Pagina publicată la 
cererea Centralei 

cărbunelui Petroșani
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ACORDUL GLOBAL
crărilor se foce chenzinal, sub 
formă de avansuri echivalente cu 
valoarea lucrărilor executate, din 
core se reține o garanție de 
15 Io sută. Reporuzorea sumei 
cuvenite pentru executarea 
ciorilor in acord global 
membrii formoției se face ii 
port cu salariul tarifar de înca
drare ți timpul efectiv lucrat. 
Sumele individuale pot fi majo
rate sau diminuote cu pînă la 
20 la sulă de către șeful forma
ției, cu acordul majorității mem
brilor formației ți a conducerii 
sectorului, în funcție de contri
buția efectivă a membrilor for
mației la realizarea lucrărilor.

In cozul realizării unor lucrări

CARTEA MM

pazei contra incendiilor

i lu- 
intre 

in ra

(Urmare din pag 1) de o coltote mai slabă, pentru 
depășirea consumurilor normate 
de materiale etc., garanția reți
nută nu se restituie decit parțial. 
De asemeneo in cozul depă
șirii cu peste 5 la sută a termenu
lui stabilit prin contract din cauza 
nerespectării de către formație o 
numărului stabilit de muncitori, ga
ranția de 15 la sută nu se moi resti
tuie.

Principalele avantaje organiza
torice, pe care se scontează prin 
aplicarea acordului globol, s’nt :
• garantarea termenului de 

punere în funcțiune a obiecti
vului ;

« creșterea exigenței față de 
ca’i'atea lucrărilor executate ;

9 cointeresarea muncitorilor 
in urgentarea lucrărilor, datorită

posibilitoții obținerii unor ciști- 
gu/i sporite ;
• creșterea autorității șefu

lui de formație ;
6 îmbunătățirea structurii 

timpului de lucru.
Pină in prezent, stadiul lucră

rilor executate este avansat, e- 
xistind premisa reducerii cu apro
ximați'.’ 20 Io sută a termenului 
de execuție fixot anterior.

In continuare, se preconizează 
extindeiea salarizării in acord 
global cu precădere la lucrări de 
regie sau auxiliare, unde nor- 
morec este dificilă sau nereoli- 
zobilo (lucrări de amenajare o 
căilor de transport, de montaje 
privind conducte și cabluri, de

întreținere etc.) se studiază po
sibilitatea organizării lucrărilor 
in brigăzi complexe de săpore- 
betonore-omenajore, pentru eli
minarea întreruperilor couzate 
de neaprovizîonoreo cu mc 
□le, energie etc. și care să 
gure puncreo in funcțiune 
termenele contractate o unor lu
crări de importonță majoră pen
tru fluxul tehnologic din subte
ran (de exemolu galeria Est pi
lier, orizont 500).

In viitor, prin ocumularea ex
perienței necesare, există premisa 
aplicării acestei forme de salari
zare și la lucrările de obo'.ai, 
contribuind nemijlocit Io 'îmbună
tățirea unor indicotori tehnico- 
economici Io nivel de exploatare.

MIERCURI 23 DECEMBRIE

9,00—10,30 Noi forme de 
organizare și retribuire 
a muncii în cooperati
vele agricole de pro
ducție Consultație pen
tru lucrătoi 
gr icul tură.

Ih.OO Descinderea emisiunii. 
Universal șotron. Enci
clopedie pentru copii.

18.30 Cabinet economic TV. 
Modificări structurale 
economice în viitorul 
plan cincinal.

19,10 Tragerea Pronuexpres.
19,20 I 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 lele jurnalul de seară. 
20,00 Tele-cinemateca. „Ză

pezile din Kilimanjaro". 
Premieră pe țară. E- 
cranizare după nuvela 
„Confesiunea" de 
nest Hemingway.

55 Poșta TV.
10 Cadran internațional.
50 Telejurnalul de noapte. 
00 închiderea emisiunii.

ale tineretului din producție?

Mai multă atenție și simț de
răspundere în organizarea

a- 
din

De curind, organele Grupului 
județean de pompieri au efec
tuat controale la loturile șan
tierului T.C.M.M., urmărind 
nudul cum se respectă preve
derile 'actelor normative pri
vind asigurarea măsurilor de 
prevenire și stingere a incen
diilor. Cu acest prilej s-a con
statat că la unele loturi ale 
șoniierului ca Vulcan și Uri- 
» >n activitatea p.c i. s-a îmbu
nătățit, punîndu-se un accent 
mai mare pe instruirea între
gului personal. organizarea 
pazei contra incendiilor la lo
cul de muncă dotarea cu ma
larial de primă intervenție. 
S-ao remediat deficiențele la 
instalațiile electrice de ilumi
nat etc. La aceste obiective, 
membrii comisiilor tehnice 
P c.i., în urma criticilor -e ii 
s au adus cu ocazia controlu
lui, privesc cu mai mult simț 
de răspundere sarcinile ce le 
revin, luînd în consecință mă
suri pentru efectuarea unor 
looiruale amănunțite și efici
ente de prevenire, urmărindu- 
t îndeaproape înlăturarea de- 
Ji '«‘ulcior.

Unele conduceri de loturi, 
!n Jeosebi cele din partea de 
est a șantierului nu s-au achi
tat însă în aceeași măsură de 
sarcinile ce le reveneau. Or, în 
a. e«l sezon, mai mult ca ori- 
rînd. pericolele izbucnirii unor 
in'endii păgubitoare la șantie
re sînt mai mari ca 
c ire altă perioadă a 
Să ne gîndim ni

depozitează o mare cantitate 
de material lemnos lingă sta
ția de compresoare, iar organi
zarea pazei contra incendiilor 
la locui de muncă lasă de 
dorit. Rău este totodată faptul 
că la extinderea stației de 
compresoare se execută insta
lația. de forță necorespunzător 
normelor in vigoare.

Lotul Dilja. La acest lot, 
maistrul Gheorghe Gheorghe 
și-a permis ca la stația de sor
tare să nu respecte dispoziția 
dată de proiectant pentru des
ființarea treptelor din casa scă
rilor parter, căile de ac
ces pe teritoriu) șantierului 
sînt blocate cu diferite mate
riale. îngreunînd astfel inter
venția la un eventual incen
diu. organizarea p.c.i. la locu
rile de muncă lasă de dorit.

Evident, de această condam
nabilă stare de lucruri se fac 
vînovați in primul rînd mai
ștrii punctelor de lucru. Dar 
nu pot fi absolviți însă de răs
pundere nici membrii comisii
lor tehnice de prevenire a in
cendiilor de la loturile respec
tive, care au desfășurat o ac
tivitate slabă, formală. Conside
răm că cei răspunzători de toa-

lor și insrtruiți personalul pen
tru ca acesta să știe ce atri
buții are și cum trebuie să 
acționeze pentru înlăturarea 
cauzelor generatoare de incen
dii și pentru stingerea acesto
ra ;
• interziceți fumatul în ma

gazii, depozite și în toate locu
rile unde un chibrit aprins 
sau un rest de țigară aruncate 
la întîmplare pot provoca 
incendii.

ȘTIAȚI CA...
In perioada anotimpului fri

guros cele mai multe incendii 
se produc datorită :

— sobelor greșit instalate și 
supraîncălzite, sau aprinderii 
focului cu benzină;

— coșurilor de evacuare 
fumului necurățite sau 
late față de părțile lemnoase;

— cenușii cu jar aruncată la 
întîmplare ;

— aragazelor, lămpilor de 
gătit sau de iluminat lăsate 
în funcțiune fără supraveghe
re ?

NU UITAȚI !

a 
ne i zo Dezbateri vii și rodnice în adunările

grupelor sindicale

în ori- 
anului. 

turnai la diverse 
ateliere, puncte de lucru, unde 
se face foc în sobe, se instalea
ză diferite aparate de încălzit 
etc. Supraîncălzirea sobelor, 
instalarea lor neregulamenta
ră, funcționarea defectuoasă a 
aparatelor de încălzit, instala
ții electrice improvizate, sînt 
1«t atitea pericole de izbucni
re a incendiilor. Iată cîteva 
mostre de acest gen, „recolta
te" de la puncte de lucru șl 
Ioturi.

La loturile 
șantierului 

T. C. M. M.
te acestea trebuie să ia, pînă 
nu este prea tîrziu, toate mă
surile ce se impun pentru ca la 
loturile șantierului T.C.M.M. pa
za contra incendiilor să 
temeinic asigurată.

fie

ȘEFI DE ȘANTIERE, DE LO
TURI, MAIȘTRI!Lotul Livezcni central. In

stalația electrică de iluminat 
.și de forță se exploatează fără 
respectarea normelor legale 
atît în birourile personalului 
T.A., în încăperile construcții
lor pentru organizarea de șan
tier, cît și la atelierul de dul- 
gherie (tot aici se depozitea
ză talaj în cantități mari).» 
Topirea bitumului se face în 
cazane care nu au focul în
chis. iar distanța reglementară 
de minimum 5 m de ampla
sare a cazanului față de con
strucții nu se respectă, 
se lucrează în momentul
față la cofraje, cu o cantitate 
foarte mare de material lem
nos, la stația de sortare-însilo- 
zare și pe șantier există o can
titate foarte mare de material 
lemnos aruncat în dezordine, 
ceea ce prezintă un pericol 
iminent de incendiu, iar lotul 
nu este dotat cu materiale ini
țiale de stingere a incendiilor.

Organizarea pazei contra in
cendiilor la locurile de mun
că lasă mult de dorit, iar în 
ceea ce privește instructajele 
ce trebuie făcute periodic 
salariații, pentru a 
regulile de prevenire 
gere a incendiilor, ele 
mai mult formal.

re științifică a producției 
muncii, ' ' 
ganizarea igienei muncii, 
noașterea regulamentului d 
dine interioar 
tului obștesc și 
dotare etc.).

Membrii comisiilor profesio- 
nul-soeiale de pe lingă comite
tele U.T.C. de la „Viscoza” Lu- 
peni, E. M. Uricani, E. M. Lu- 
peni. Preparația cărbunelui f.u- 
peni, E. M. Vulcan, E.C.E. Pa
roșeni, Preparația cărbunelui 
Petrila, U.U.M.P., șantierul 1 
construcții Petroșani au urmă
rit și sprijinit cu competență 
buna desfășurare a acestui con
curs examinînd peste 370 de 
tineri participant dintre care 
79 tineri au obținut calificati
vul ..foarte bine". Printre cei 
cărora li s-au 
de „cititor al .... ........ .
gradul 1 și II se numără in
ginerii Sidona Radulescu, Au
gustin Ardeleana, Arthur Dă- 
rîngă, Maria Venczel, Francise 
Martonoșy, tehnicienii Corne
lia Petrovici, Sabina Bușe, Con
stantin Adămuț. Marin Roșu, 
meseriașii Grigore Bojică, An- 
ge’a Jnrcan .........

Există 
ca cele 
șantierul 
de construcții 
de la Vulcan, Lupenî și Uri
cani, minele " “
Aninoasa și 
după stabilirea unor planuri de 
muncă, obiectivele propuse râ- 
min doar pe hîrtie. O insufi- 
t ’entă preocupare in acest sens 
au dovedit unii responsabili al 
comisiilor profesional-socialc ca 
tov. Eugen Meister de la E. ĂL 
Petrila. Ion 
E. M. Lonea, 
E. M. Dilja. 
reanu de la
Dinescu de la E. M. Uricani și 
alții care privesc cu ușurință 
cerințele tinerilor de ridi< are 
continuă a nivelului cunoștin
țelor tehnico-profesionale Vi- 
novați de această situație se 
fac și secretarii respectivelor 
comitete coordonatoare U.T.C. 
care nu au luat măsuri efic’en- 
te și oportune pentru înlătu
rarea deficiențelor existente. 
Insistind asupra aspectelor le
gate de activitatea comisiilor 
profesional-sociale i>entru pre
gătirea tehnico-profesională a 
tinerilor in perioada actuală, se 
imp”ne o preocup-a re mai sus
ținută și față de celelalte con
cursuri profesionale, căutînd 
('■••melc și metodele cele mai 
cficîente pentru finalizarea cu 
succes a acestora. Comitetele 
U.T.C. trebuie să urmărească 
concret transpunerea în faote 
a obiectivelor propuse, să sti
muleze moral și material ti
neri; care vin cu cele mai buna 
soluții pentru îmbunătățirea 
tehnologiei de lucru, caută să 
introducă noul în procesul de 
producție. In baza acestor in
dicații și a experienței pe care 
unele organizații U.T.C. o au 
în prezent, avem certitudinea 
că organele și organizațiile 
U.T.C. din municipiul nostru 
vor contribui mai mult la mo
bilizarea tinerilor pentru citi
rea literaturii tehnice și do 
specialitate, la antrenarea lor 
in mișcarea de inovații, inven
ții și raționalizări. îndeplinin- 
du-ne și pe această cale înda
toririle față de pregătirea și 
perfecționarea profesională, față 
de progresul tehnic și față de 
întreprinderile în care muncim.

rea
probleme privind or- 

cu- 
or- 

•ă. păstrarea nvu- 
utilajeloi din

Ca factor dinamizator al pro
ducției, progresul tehnic devi
ne, în condițiile actuale de e- 
dificare a unei economii națio
nale moderne, multilateral dez
voltate. o pirghie importantă 
de creștere susținută a eficien
ței economice în activitatea în
treprinderilor industriale.

Pentru toate organele și or
ganizațiile U.T.C. din industrie, 
creșterea contribuției acestora 
la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, la sporirea producției 
materiale și a productivității 
muncii, la îmbunătățirea cali
tății produselor și întărirea dis
ciplinei muncii constituie un 
obiectiv principal.

La aplicarea în viață a 
cestor sarcini, tineretul
Valea Jiului, mobilizat de or
ganele și organizațiile U.T.C., 
cu sprijinul și îndrumarea ;>er- 
manentă a organelor și orga
nizațiilor de oartid. își aduce 
contribuția prin căutări asidue 
in procesul de producție, prin 
luarea unor inițiative de pro
movare a unor factori deter
minant! ai progresului tehnic, 
dovedind dragoste și pasiune 
pentru literatura tehnică și de 
specialitate, pentru tot 'e-i in
teresant, util și novator. In s- 
cesl sens, in programele de ac
tivități ale comitetelor coordo
natoare U.T.C. de la exploată
rile miniere și ale comitetelor 
U.T.C. de la alte întreprinderi 
industriale din Valea Jiului, 
s-a propus, încă de la începu
tul acestui an, introducerea re
gulai de a se citi permanent 
lite-atura tehnică și de specia- 

e în cadrul concursului 
tea tehnică și produc’ia“ 

se organizează in <>iabo- 
cu comitetele sindicate

lor. cabinete1'*- tehnice și con
ducerile tebnîco-administralive 
din întreprinderi și șantiere, 
școli procesionale și licee de 
specialitate. Concursul se des
fășoară pe baza unor tematici 
bine întocmite, diferențiat pe 
categorii de tineri in funcție 
de pregătirea lehnică și profe
sională a acestora, dc gradul 
de înzestrare lehnică a între
prinderii. de numărul cărților 
tehnice existente în bibliotecile 
întreprinderilor și de nivelul 
la care sînt editate^ Listele bi
bliografice au cuprins minimum 
cinci lucrări tehnice și de spe
cialitate aiîărute cel mai re
cent în meseria sau ramura 
industrială resnectivă. Pe lingă 
cărțile minimale expuse în te- 
maricile concursului, legate de 
specialitatea pro'esiunii. a fost 
inclusă și o grupă de cărți teh
nice cu tematică generală pen
tru toate meseriile în scopul 
cunoașterii unor probleme din 
domeniul economiei industriale 
(cum ar fi de exemplu proce
dee de planificare și organizare 
i muncii, metode de organiza-

a

'■e-i

înmînat insigne 
cărții tehnice-

și alții.
și organizații U.T.C. 
de la E. M. Dilja, 
T.C.M.M., șantierele 

social-cultural©

Petrila, Lonea,
Paroșeni — unde,

Aprofirii de la 
Ioan Hana de la 
ing. Adrian Șc- 
U.U.M.P., ing. I.

trativ. Cei care au luat cuvîn- 
tul, printre care Francisc Fo- 
ghel, Cornelia 
gherescu. 
rătat că 
se achită 
ciriile de 
regularitate sau pierd 
prin alte birouri, precum 
faptul că ' . ' .
la doleanțele muncitorilor.

In toate grupele sindicale s-a 
cerut ca Jioile birouri să dea 
dovadă d ? maturitate și res
ponsabilitate față de sarcinile 
anului 1971, să mobilizeze sala
riații spre, valorificarea rezer
velor de creștere a productivi
tății muncii, utilizarea deplină 
a capacităților de producție, 
îmbunătățirea calității cărbune
lui și întronarea disciplinei în 
toate compartimentele de acti
vitate.

Ispas, Ion Ma- 
Ion Costinaș au 

funcționari
ducție lipsind nemotivat de la 
lucru au fost citați din gru
pele sindicale nr. 1 A și 1 C 
muncitori: Ștefan Anta’. Vasile 
Bîrlea, Ion Costea, Dumitru 
Drăgoi, Dumitru Vâcaru, Er
nest Kiss și alții. Pentru lichi
darea ne motivatei or s-a cerut 
cii organele sindicale, sub în
drumarea organelor de partid, 
să creeze o opinie de intole
ranță față de manifestările de 

' j ii dStfci plină.
In' adunările grupelor sindi

cale s-a analizat și modul de 
îndeplinire a sarcinilor de că
tre personalul tehnico-adminis-

unii
conștiincios de 
serviciu, întirzie cu 

vremea 
birouri, precum și 

nu răspund prompt

ii u 
sar-mai

rea 
tile 
nirea sarcinilor de plan le cau
zează indisciplina, s-a arătat în 
adunările grupelor sindicale, 
indisciplină care se manifestă 
sub diferite aspecte : neîndepli- 
nirca sarcinilor de producție, 
nerespectarea schimbului pe 
care este repartizat angajatul, 
nefolosirea mașinilor la capa
citate normală, întîrzierile și 
absențele. Printre cei care au 
dezorganizat procesul de pro-

optime pentru îmbunătăți- 
calității producției. Greută- 
cele mai mari în îndepli-

Incălcarea prevederilor 
H.C.M. 2 285/1969 atrage după 
sine severe sancțiuni materi
ale. Redăm mai jos, pentru a 
împrospăta cunoștințele șefi
lor de șantiere, loturi și mai
ștrilor cîteva din prevederile 
acestei hotăriri și modul 
sancționare a abaterilor:

— proiectarea sau executa
rea oricărei construcții ori in
stalații fără respectarea preve
derilor normelor privitoare la 
prevenirea incendiilor se sanc
ționează cu amendă de la 1 000 
la 3 000 lei ;

— neadăpostirea, neintreține- 
rea în stare de funcționare sau 
blocarea în așa fel incit să nu 
poată fi folosite în caz de in
cendiu a instalațiilor, mașini
lor, utilajelor și materialelor de 
prevenire și stingere a incen
diilor ori exploatarea acestora 
în alte scopuri decît cele pen
tru care sînt destinate se sanc
ționează cu amendă de la 800 
la 1 500 lei ;

— neorganizarea sau neîntre- 
ținerea in bune condițiuni a 
căilor de acces pe teritoriul ce 
aparține organizației 
te, ori blocarea căilor de acces 
în interiorul secțiilor, ateliere
lor, depozitelor și în alte ase
menea încăperi, îneît să nu 
poată fi folosite în caz de in
cendiu, se sancționează cu a- 
mendâ de la 200 la 400 lei ;

— neexecutarea sau neîntre- 
ținerea în bună stare, potrivit 
normelor în vigoare, a bazine
lor, rampelor de alimentare, 
hidranților ori surselor de apă 
pentru stingerea incendiilor 
așa fel îneît să nu poată 
folosite în caz de incendiu, 
sancționează cu amendă de 
800 la 1 500 lei ;

— nerespectarea dispozițiilor 
legale referitoare la așezarea, 
stivuirea sau depozitarea ma
terialelor, a materiilor prime, 
ori a combustibilului, deșeu
rilor sau a altor asemenea 
bunuri care prin modul lor de 
așezare pot crea pericol de in
cendiu ori împiedeca sau în
greuna acțiunea de intervenție 
în caz de incendiu, se sanc
ționează cu amendă de la 500 
la 1000 lei.

de

Muzică ușoară: 14,00 Compo
zitorul săptăminii; 14,40 Cin
tece și jocuri populare: 15,05 
Tribuna radio: 15,25 Pagini vo
cale și orchestrale din muzica 
de estradă; 16,00 Radiojurnal;
16.30 Soliști de operă 
muzică ușoară; 1 
tinerelului; 17,30 
muzică populară;
rele serii; 20,00 Tableta de sea
ră: 20,05 Zece melodii prefe
rate; 20,40 Bijuterii muzicale; 
21,00 Canțoneta mereu tînără;
21.30 Revista șlagărelor: 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Sport: 22,30 
Pentru magnetofonul dumnea
voastră; 22,55 Argheziană; 23,00 
Concert dc seară; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

Petroșani cîntă
17,00 Antena 
Concert de 

; 18,00 O-

luați măsuri pentru mobi
lizarea comisiilor și formații
lor p.c.i. să desfășoare o acti
vitate susținută și permanentă 
în conformitate cu obligațiile 
și sarcinile stabilite prin in
strucțiunile organelor centrale ;

interziceți folosirea focu
lui deschis, de orice natura, 
pe timp de vînt și la distanțe 
mai mici de 50 m de obiecti
vele învecinate ;

*■ materialele combustibile 
— cherestea, ușile, ferestrele, 
parchetul, uleiul etc. ca și de- 
șeurile lemnoase — să fie de
pozitate în locuri special ame
najate și amplasate conform 
normelor legale In vigoare.

depozitați lichidele infla
mabile — benzină, petrol, mo
torină, ulei etc. — numai la 
locuri special amenajate și 
numai în condițiile de respec
tare a normelor p.c.i. ;

nu permiteți executarea, 
amplasarea ori folosirea insta
lațiilor electrice și a sisteme
lor de încălzit improvizate ;
• în executarea construcții

lor pentru organizarea de șan
tier respectați prevederile nor
melor privind proiectarea și 
execuția construcțiilor din 
punct de vedere al prevenirii 
incendiilor ;
• asigurați la toate lotu

rile surse de apă și mijloace 
de stingere conform haremuri
lor p.c.i. ;
• organizați în mod cores

punzător paza contra incendii-

socialis-

în 
fi 
se 
la

organizează
începînd de astăzi, 23 decembrie, aproviziona
rea populației cu vin pentru sărbătorile de iarnă
prin unitatea „GOSPODINA44 situată în halele
Petroșani.

Vinurile sînt de bună calitate, provenind din
podgoriile I .A.S. Medgidia și Tohani.

cu 
cunoaște 
și stin
se fac

se 
cu contribuția Ter- 
Paroșeni și munco 
cetățenilor.

punctul
.stația compresoare”,

_____ . de la
Zalău la Policli- 

in în
că re 

a-

Vulcan, 
orașului

Lotul Lonea. La
de lucru
de care răspunde tov. Sorin 
Tom.șa, dotarea cu materialele 
Inițiale de stingere este inexis
tentă. De asemenea, aici se

Maior Comeliu COJOC.ARU, 
din Grupul județean 

de pompieri

Răspundem cititorilor

JOI 24 DECEMBRIE
PROGRAMUL I : 6,00 De 

6 la 9.30: 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10,05 Balade și jocuri 
populare: 10,30 Clubul călăto
rilor; 11,05 Muzică ușoară; 
11,15 Din țările socialiste; 11,30 
Cintece pentru tineret; 12,00 
Zece minute cu formația Co
ral; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat: 13,00 Radiojurnal: 13,10 
Avanpremieră cotidiană; 13,22

Ia

loan BARB.
șeful sectorului economic 

al Comitetului municipal U.T.C.

(Urmare din pac. 1)
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• Ana Borda, Petrila. Aveți 
d’^ptul Io ovontojele acordate 
de lege pentru vechimea neîn
treruptă in oceeoși unitote nu- 
rnoi dacă transferul dv. 
Spitalul dîi 
nico Petrila s-a făcut 
-eresul serviciului, lucru 
nu-l precizați în scrisoarea 
hesată redacției.

• loan Todea, Cimpu lui 
Neog. întreprinderea de con
strucții forestiere Devo ne in
formează că o dispus ca șon- 
î-erul I.C.F. Vclea Jiului să exe
cute de urgentă reperarea oco-

perișului avariat cu 
lucrărilor de construire 
mului auto „Păroasa".

$ Petre Pirvulescu, 
Consiliul popular al 
Vulcon ne face cunoscut că in 
ziua de 22 noiembrie c.c. stro- 
do Straja o fost nivelată cu 
buldozerul, in prezent fiind ca
rosabila. Restul de lucrări 
vor executa 
mocentralei 
patriotică a

cetot cele sesizate de dv. 
privire l< ' 
mineri, ne informeoză că nor 
motivele in vigoare prevăd a 
colo un singur muncitor de de 
sen/ire pe schimb, precizînd (ot 
odată că Io baie apa col 
este suficientă in toate schi 
burile, iar curățenia 
de dorit.

boio muncitorilor

Q Petru
Conducereo

Pescaru, Vulcan.

@ loan
Vă comunicam că împlinind 
1971 5 oni vechime in mur 
aveți dreptul la un concer.diu 
de odihnă de 16 zile lucrâtoa-

căutat de cind lumea. Numele 
său este împrumutat dc la tri
burile băștinașe .caracas" (ceea 
ce in limba acestora înseamnă 
..ciocolată”). Din epoca colonia
lă i-a rămas amintirea frumoa
selor ferme și plantații de ca
fea care-1 asaltează de pretutin
deni ca o armată 
romată.

La pas sau din 
mobilului, turistul 
pe fațadele clădirilor toate fa
zele istoriei urbane începînd 
din 1567, anul în care un a- 
numc Diego de Losado a pus 
bazele străvechii așezări San
tiago de Lcon de Caracas, va
tra orașului de azi, și pînă în 
zilele noastre. In piața Bolivar, 
străjuită de statuia ecvestră a 
Liberatorului, sau în San Jacin
to ai in față orașul colonia). 
Sfîrșilul secolului al XÎX-lea, 
marcat de dictatura lui Guzman 
Blanco, a lăsat orașului albea
ța clădirilor din cartierul re
zidențial Pastora, palatul Mi- 
raflores, Casa Amarilla și ve
chea universitate 
edificii construite 
conde empire".

Oricît ar fi de 
niștea străzilor ce reclamă a- 
mintirile, turistul se pomenește 
aproape fără să-și dea seama 
in larma avenidelor prezentu
lui, în forfota autostrăzilor croi
te pentru bolizii pe patru roți. 
Acesta este Caracasul de după 
1940, Caracasul de după des
coperirea petrolului Venezue
lan. De la un Capăt la altul, 
capitala este sfîșială de auto
străzi: „Petare", ..Libertador" și 
„La Cota Mil“ aleargă paralel, 
a,poi se apropie pentru ca în 
cele din urmă să se confunde,

verde și a-

goana auto
ri escifrează

Santa Maria, 
în stilul ,se-

dornic de li-

împletmdu-sc asemeni 
frumoaselor „moras chicas". De 
aici. Caracasul ți se pare un 
oraș făcut mai mult pentru au
tomobile decît pentru oameni; 
autostrăzile sud-americane nu 
sînt bulevardele europene, ci 
rigurozități pe trei benzi, fie
care cu o viteză tacit și una
nim acceptată de șoferi. Și da
că cumva, tu inocentul turist, 
te avînți în viteză pe culoarul 
exterior cu circulație mai len
tă, sau invers, devii imediat 
ținta imprecațiilor electrice. La 
Centro Bolivar, pe sub colona
da zgîrie-norului cu două cor
puri de clădiri, totul e un per
manent du-te-vino propriu bi
rourilor statale și oficiilor co
merciale, iar pe avenida Real 
de Sabana Grande ești luat în 
primire de hora reclamelor co
merciale și asigurat că în dosul 
vitrinelor poți găsi orice-ți do
rește inima.

După atita zbucium pleci în 
sfîrșit în căutarea liniștii. Și 
o găsești. In cartierul Silencio 
unde te oprești uimit in fața 
inocenței zidului numit „Torre 
del Silencio", pe care inventi
vitatea copiilor l-a decorat cu 
trenulețe, peștișori și chipuri 
caraghioase de oameni. Aceasta 
este liniștea candidă. Liniștea 
solemnă te întîmpină la monu
mentul ..Proceres", recunoștin
ță metamorfozată în piatră 
pentru Bolivar și Sucre, pentru 
Miranda și Păez. Iar in par
curile și grădinile orașului îți 
astîmperi gîndurile la umbra 
calmă a vegetației, în admira
ția orhideelor, floarea conver
tită în simbol al țării.

Dar Caracasul este ceva mai 
mult decît viaducte și auto
străzi, decît legenda dc oraș 
multimilionar. El este mai ales

orașul in cure locuiesc mai mult 
de un milion și jumătate de 
persoane, răspindite în case 
mai luxoase sau mai modeste 
după cum norocul, în căuta
rea căruia oamenii au pornit 
din toate colțurile mapamon
dului. a surîs fiecăruia. Și dacă 
vrei să asculți inima orașului 
trebuie să te afunzi în stră
zile înguste, în ungherele sal,e 
tainice. Acolo urechea prinde 
limbile și dialectele păininlului, 
căci Caracasul este în primul 
rînd un amalgam de oameni, 
de culori, de moduri de a fl 
și de a gîndi, este țara dez- 
rădăcinaților lumii.

Chiar dacă n-a ajuns milio
nar, locuitorul Caracasului nu-și 
pierde optimismul. Vioi și prie
tenoși, oamenii se înghesuie fn 
după-amiezele de sîmbătă în 
piața Chacao. unde poți găsi 
orice, dar mai ales fructe exo
tice, care mai de caro mai îm
bietoare pen tiu ochiul tău de 
european neobișnuit cu ele. Un 
magnific ananas pentru cinci 
pesetas; doar cinci pesetas, 
senor!

In întuneric, de pe terasele 
eleganlului hotel Tamanaco. 
coțat pe crestele Avilei. pri
vești orașul înecat în lumini. 
In vale — centrul, orașul nou, 
respirind luxul și conștiința 
puterii: pe colinele din jur 
— vechiul oraș, din vremurile 
de dinaintea petrolului. Acesta 
este Caracasul, două orașe con
topite în unul singur, acum li
niștit. tăcut, împrejmuit de ver
deață. Și pleci de nici purtînd 
în minte serenitatea unei nopți 
suspendate deasupra unei mări 
de lumini, sub crestele unui 
munte. Și în urmă rămîne o- 
rașul.

co-
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Sesiunea Comisiei 
interguvemamentale

româno-sovietice
de colaborare economică

MOSCOVA 22. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite i In zilele de 
21 și 22 decembrie 1970, a a- 
vut loc la Moscova sesiunea a 
patra a Comisiei interguverna- 
mentale româno-sovietice de 
colaborare economică.

La sesiune, părțile au anali
zat modul în care organele 
competente din cele două țâri 
și crupele mixte de lucru, con
st;'uite în cadrul Comisiei in- 
tci . ivernamentale. au adus la 
îndeplinire sarcinile convenite 
între cele două părți in perioa
da anterioară. Ele constată cu 
satisf !<:ie că in activitatea de 
colaborare și cooperare econo- 
rr. â și tehnico-științifică, pre
cum și in schimburile recipro
ce de mărfuri dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialis
te s-au obținut noi realizări. 
In vederea dezvoltării in con
tinuare a acestei activități, s-a 
convenit asupra unor măsuri 
pentru finalizarea unor noi ac
țiuni de colaborare și cooperare 
economică și tehnico-științifică 
de interes reciproc, în dome
niile industriei construcțiilor de 
mașini, industriei chimice, in-

dustriei petrolului, siderurgiei 
ș. a.

Totodată, s-a analizat stadiul 
de pregătire a lucrărilor pri
vind dezvoltarea schimburilor 
comerciale româno-sovietice pe 
anul 1971 și pe perioada 1971— 
1975, stabilindu-se măsuri pen
tru lărgirea în continuare a 
livrărilor reciproce de mărfuri 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Sovietică.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
de înțelegere reciprocă.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat, din partea 
română, de Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, iar din partea 
sovietică de M. A. Leseciko, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

La semnare, au participat 
membrii, consilierii și experții 
celor două delegații.

Au fost de față Teodor Ma
rinescu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România la 
Moscova, precum și membri ai 
delegației.

După semnare, M. A. Lese
ciko a oferit o recepție.

CAIRO 22 (Agerpres) — 
Pianista Victoria Ștefănescu 
și violonistul Daniel Podlov- 
ski au susținut un concert la 
centrul cultural al Muzeului 
de Artă din orașul Alexan
dria, relatează coresponden
tul nostru la Cairo. La con
cert au asistat ministrul cul
turii al R.A.U., Badreddin 
Abou Ghazi, oameni de cul
tură și artă. Artiștii români 
s-au bucurat de o deosebită 
apreciere din partea publi
cului și a presei egiptene.

Președintele Salvador Allende:
Cuprul să fie al chilienilor11

SANTIAGO DE CHILE 22 
(Agerpres). — Președintele 
Republicii Chile, Salvador 
Allende, a semnat luni pro
iectul de reformă constituțio
nală care va permite națio
nalizarea marilor bogății cu
prifere ale țării. Cu același 
prilej, șeful statului chilian 
a semnat și decretele privind 
constituirea „Secretariatului 
general al tineretului" și a 
„Consiliului național al mun
citorilor rurali".

Evenimentul a fost marcat 
printr-o mare întrunire pu
blică. organizată în Piața 
Constituției din fața palatu
lui prezidențial „La Moneda", 
de Ia balconul căruia pre
ședintele s-a adresat partici- 
panților la miting.

Relevînd importanța cardi
nală pe care o are pentru 
Chile naționalizarea cupru
lui, Allende a chemat Con
gresul să adopte fără întir- 
ziere proiectul de reformă 
constituțională „pentru ca ța
ra să poată deveni stăpîna 
zăcămintelor sale de bază", 
iar „cuprul să fie al chilie-

nilor". Naționalizarea inte
grală a companiilor cuprife
re străine, a subliniat pre
ședintele Allende, va aduce 
poporului chilian independen
ța economică; actul naționa- 

statului 
chilian un venit de 70 mili
oane dolari anual. Nu vom 
uita, a spus vorbitorul, că. 
începînd din anul 1930, ma
rile companii exploatatoare 
ale cuprului nostru au rea
lizat profituri evaluate la 
3 700 milioane dolari, respec
tiv 40 la sută din bogăția 
totală a țării. Salvador Al
lende a precizat, totodată, că 
„vor fi acordate indemniza
ții" societăților afectate prin 
naționalizarea cuprului. „Pla
ta compensațiilor se va face 
în decurs de 30 de ani. cu o 
dobîndă anuală de 3 la sută, 
la plafonul stabilit inițial. 
Indemnizațiile vor fi însă 
suspendate dacă companiile 
în cauză se vor opune na
ționalizării". Președintele a 
declarat apoi că „Republica 
Chile este pregătită să sem
neze contracte de vinzări de

lizării va furniza

aplicarea pro- 
de transformări 

de „Unitatea 
ce pri-

cupru cu toate țările din 
Europa și cu Statele Unite, 
pe un termen de 15—20 ani*.

Referindu-se la decretul de 
constituire a .Secretariatului 
general al tineretului", vor
bitorul -a declarat că el ur
mărește „o sporire a activi
tății politice a tineretului" 
in vederea atragerii acestuia 
Ia îndeplinirea marilor sar
cini privind 
gramului 
preconizat
populară". In ceea 
vește crearea „Consiliului na
țional a] muncitorilor ru
rali", ea izvorăște din nece
sitatea de a se face auzit 
„cuvîntul țăranilor, la adop
tarea deciziilor guvernamen
tale privind agricultura".

Președintele chilian a rea
firmat hotărîrea guvernului 
de a da o ripostă energică 
acelor elemente legate de in
teresele latifundiarilor din 
sudul țării, care folosesc for
ța pentru a-i alunga pe ță
rani de pe terenurile expro
priate și uneltesc împotriva 
puterii de stat.

Retragerea unor efective 
militare americane

staționate în Japonia
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TOKIO 22. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite 1 Guvernele japonez și a- 
merican au ajuns la un acord 
formal asupra detaliilor pro
gramului de retragere parțială 
a unor efective americane sta
ționate în Japonia. Acordul a 
fost confirmat în cadrul celei 
de a 12-a sesiuni a Comitetu
lui consultativ japono-american, 
la care au participat, din par
tea japoneză, ministrul de ex
terne Kiichi Aichi, și directo
rul general al agenției pentru 
autoapărare, Yasuhiro Nakaso- 
ne, iar din partea americană 
— ambasadorul S.U.A. în Ja-

ponia, II. Meyer, precum și 
oficialități militare.

Potrivit acordului, S.U.A. își 
vor reduce, pînă în luna iunie 
1971, efectivele staționate în 
Japonia cu 12 000 de militari 
în termen și 360 dc militari 
de carieră. Dacă această retra
gere va fi înfăptuită, în Ja
ponia vor rămine încă 28 000 
de militari americani.

In același timp, 
fi retrase 
„Phantom

s-a anunțat 
avioanele cu
F-4" de la 
Misawa, si-

că vor 
reacție 
bazele americane 
tuată în nordul arhipelagului, și 
Yokotaonmde lingă Tokio.

Adunarea de la Hanoi

MONTEVIDEO 22 (Ager
pres). — Guvernul Urugua
yan a decretat o amnistie 
parțială a deținuților politici, 
în efortul de a reduce cli
matul de tensiune politică 
din țaiă. informează agen
ția Associated Press. Vor fi 
amnistiați toți acei deținuți 
politici care au fost încarce
rați în taberele militare în 
baza așa-numitelor „măsuri 
prompte de securitate", a- 
doptaie în iunie 1968, și care 
au echivalat cu instituirea 
stării de urgență. Persoane
le arestate după adoptarea 
acestor măsuri. în majorita
tea lor lideri sindicali, au 
fost deținute fără o hotărîre 
judecătorească prealabilă.

Nu vor beneficia de aplica
rea acestui decret deținuții 
politici împotriva cărora s-au 
pronunțat verdicte de către 
diversele tribunale. Printre 
aceștia se află un număr de 
aproximativ 200 de membri 
ai organizației de guerilă 
urbană, cunoscută sub denu
mirea de „Tupamaros*.

„Călăul de la Treblin
ka" a fost condamnat 
la închisoare pe viață

DUSSfcLDORF 22 (Agerpies). 
- Curtea cu jurați din Dussel
dorf l-a condamnat marți pe 
Franz Stangl, fost comandant 
al lagărului de concentrare de 
la Treblinka, la închisoare pe 
viață. „Călăul de la Treblin
ka", cum a fost denumit acest 
nazist, s-a făcut vinovat de 
uciderea a cel puțin 400 000 
de persoane.

ViiHANOI 22 (Agerpres). — La 
Hanoi a avut loc o adunare or
ganizată de Comitetul Centra: 
al Frontului Patriei din Viet
nam, Ministerul Apărării Na
ționale al R. D. Vietnam și d< 
Comitetul din Hanoi al Fron 
tului pentru a sărbători cea dc 
26-a aniversare a creării Arma 
tei Populare Vietnameze și 
de-a 24-a aniversare 
zistenței naționale, 
agenția VNA.

După cuvîntul de 
rostit dc premierul 
Dong a luat cuvîntul generalul 
Vo Nguyen Giap, care, amin
tind victoriile obținute de ar
mata populară vietnameză in 
cei 26 de ani de existență, a 
spus: „Poporul nostru iubește 
fierbinte pacea. Dorim numai 
să desăvîrșim independența ță
rii noastre și să asigurăm fe
ricirea poporului nostru, dar 
imperialismul S.U.A. a săvîrșit 
o agresiune împotriva țării 
noastre, și poporul nostru s-a 
ridicat hotărît într-un război 
de rezistență. Aceasta este ca
lea supraviețuirii naționale".

Arătînd că S.U.A. au între
prins recent noi acte de război 
împotriva R. D. Vietnam și 
lansează repetate amenințări la 
adresa poporului vietnamez, 
vorbitorul a spus că aceasta 
demonstrează eșecul politicii de 
„vietnamizare11 a războiului și 
infrîngerile suferite în celelalte 
țări ale Indochinei. In conți 
nuare. Vo Nguyen Giap a a- 
rătat că guvernul S.U.A. a 
fabricat mitul unui „acord ta
cit11, arogîndu-și „dreptul" de 
a ataca R. D. Vietnam, sub 
pretextul doborîrii avioanelor 
de recunoaștere americane și 
sub diferite alte motivări, ori 
de cite ori consideră ..necesar".

cea 
a Zilei re- 
informează

Subliniind că R. D. Vietnam 
este un stat independent și 
suveran, Vo Nguyen Giap a 
arătat că orice încălcare a spa
țiului aerian, apelor sau teri
toriului 
depsită 
poporul 
dreptul 
hotărîți 
inamic 
noastră"

In cuvintarea sa. Vo Nguyen 
Giap a relevat, de asemenea, 
hotărîrea R. D. Vietnam de a 
sprijini lupta poporului din 
Vietnamul de sud, subliniind, 
totodată, voința compatrioților 
din sud de a elibera Sudul și 
de a apăra Nordul, de a nu 
tolera nici o acțiune împotri
va fraților lor din nord.

Referindu-se la lucrările 
Conferinței de la Paris în pro
blema Vietnamului. Vo Nguyen 
Giap a spus: „Dacă guvernul 
american dorește cu adevărat 
să reglementeze pașnic proble
ma vietnameză, el trebuie să 
pună capăt tuturor actelor de 
război împotriva R. D. Viet
nam. să pună capăt politicii de 
„vietnamizare a războiului", 
să-și retragă total și necondi
ționat trupele din 
de sud. 
aici să-și 
treburile 
justă a 
se află 
și opt puncte ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud".

In încheiere, generalul Vo 
Nguyen Giap a adresat mul
țumiri sincere țărilor socialiste, 
prietenilor din întreagă lume, 
pentru sprijinul acordat po
porului vietnamez în lupta sa 
dreaptă.

acestei țări va fi pe- 
de forțele armate și 
R. D. Vietnam. ..Avem 
să distrugem și sîntem 

să distrugem orice 
care va invada țara 

. a adăugat el.

deschidere 
Fam Van Statistică privind acti- . 

vitatea celei de-a 25-a ' 
sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager
pres). - La sediul Națiunilor 
Unite a fost dată publicității 
o statistică privind activitatea 
celei de-a 25-a sesiuni a Adu
nării Generale, care s-a înche
iat săptâmina trecută. Statisti
ca menționează că in cursul 
sesiunii au avut loc 569 de 
ședințe plenare, și pe comi
tete, și 229 de ședințe ale gru
purilor de lucru. Documentele 
adoptate - rapoarte, rezoluții 
etc. — au insumat 26 350 de 
pagini.

In 1970 numărul total al șe
dințelor care s-au desfășurat 
la cartierul general al O.N.U. 
din New York, a ajuns la 
2 750, marcind o creștere in 
comparație cu anul 1969, dato- 
-rită ceremoniilor prilejuite de 
cea de-a 25-a aniversare a 
O.N.U.

Fresce romane din se
colul al II-lea e. n.

ROMA 22 (Agerpres). - In 
cursul unor săpături arheolo
gice efectuate la Ostia Antica, 
in apropierea Romei, au fost 
descoperite fresce romane da
tină din secolul al ll-lea e.n. 
După cum au declarat specia
liștii, este un asamblu unic, de 
o deosebită frumusețe, consa
crat in întregime mitului lui 
Dyonisos. Picturile decorau o 
vilă cu două etaje, al cărui 
plan a fost reconstituit.

Amănunte despre a- 
propiata misiune „A- 
pollo-14"

WASHINGTON 22 (Ager
pres). - in cursul unei confe
rințe de presă directorul misi
unii „Apollo-14'', dr. Chester 
Lee, a dezvăluit o serie de 
amănunte cu privire la viitoa
rea aselenizare plănuită de 
NASA. Cei doi astronauți care 
vor pilota modulul lunar, vor 
petrece aproximativ 34 de ore 
pe Lună. Ei vor instala in a- 
propiere de craterul Fra Mauro 
un reflector laser. Dr. Lee a 
precizat că, in curind, savan- 
ții vor putea calcula cu mai 
multă precizie distanța caie 
separă Pâmintul de satelitul 
său natural. Instrumentele care 
vor permite această realizare 
vor fi : reflectorul laser, depus 
de echipajul „Apollo-11" în iu
lie 1969, cel de construcție 
franceză care echipează vehi
culul lunar sovietic „Lunohod", 
reflectorul care va fi depus la 
începutul lunii februarie de e- 
chipajul lui „Apollo-14" și cel 
care va fi instalat in cursul 
misiunii „Apollo-15" în iulie 
1971.

Una din inovațiile misiunii 
„Apollo-14" este „ricșa" de 
care se vor servi selenauții 
pentru a transporta cea mai 
mare parte a materialelor ști
ințifice. Distanța pe care ei 
o vor parcurge va fi de 
4-4,5 km.

O altă noutate va fi morli- 
erul care va fi depus pe Lună 
și care va trage 4 grenade la 
distanțe cuprinse intre 150- 
1 500 m. Declanșarea sa se va 
face de pe Pâmint, după în
toarcerea selenauților, iar sco
pul tirului este efectuarea de 
prospecțiuni seismice. Se aș
teaptă ca aceste experimente 
să furnizeze date cu privire la 
structura solului lunar pinâ la 
adincimea de 180 metri.

Ponulația Poloniei
VARȘOVIA 22 (Agerpres). - 

Polonia are in prezent 
32 700 000 locuitori. Această 
cifră se bazează pe rezultatele 
preliminare ale recensămintu- 
lui efectuat recent.

Potrivit datelor estimative, 
52,2 la sută din populație - 
circa 17 milioane - locuiesc 
la orașe.

de activiști 
condusă de 
Constantin 

încheiat vi-

Delegația 
ai P.C.R., 
tovarășul 
Vlad, și-a
zita în U. R. S. S.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — Curtea Supremă a 
S.U.A. a confirmat constituționalitatea, pe plan federal, a 
legislației adoptate recent de Congres privind reducerea de 
la 21 la 18 ani a virstei Ia care cetățeanul obține drept de 
vot. Curtea și-a declinat însă competența în ceea ce pri
vește legislația electorală a statelor federației. In același 
timp. Curtea Supremă a declarat drept neconstituțională 
menținerea pe întregul teritoriu american a condiției do
miciliului stabil și testelor iprivind știința de carte în ale
gerile prezidențiale.
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Schimbul de mărfuri dintre
România

BERLIN 22 — Coresponden- 
t”l Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : In urma tratative
lor, care au decurs într-o at
mosferă de prietenie și deplină 
înțelegere reciprocă, la 22 de
cembrie a.c. au fost semnate 
la Berlin acordul privind 
schimbul de mărfuri dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Ger
mană De perioada 1971—1975 
și protocolul comercial dintre 
cele două țări pe anul 1971.

Volumul schimburilor co
merciale dintre cele două țâri 
în perioada 1971—1975 va
crește cu 70 la sută în compa
rație cu perioada 1966—1970. 
Pentru anul 1971. se • prevăd 
livrări reciproce de mărfuri 
care depășesc cu 13 la .sută

Situația actuala din
Spania

caracterizată de Santiago Carrillo

și R. D. Germană

ROMA 22. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Solicitat să-și expună 
punctul de vedere asupra si
tuației actuale din Spania, 
Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Spania, a acordat un in
terviu ziarului „Unita". Evocînd 
puternica ciocnire între opoziție 
și regim în jurul procesului 
de la Burgos, Santiago Carrillo 
a declarat: Pentru prima oară 
s-a manifestat o profundă ne
înțelegere în rindurile armatei, 
ceea ce este de mare impor
tanță dacă se ține seamă că 
tocmai disciplina acesteia este 
cea care susține încă astăzi dic
tatura franchistă. Pentru a dic
ta o sentință. Franco a avut 
nevoie de o perioadă care con
tinuă să se prelungească în sco
pul recuperării controlului asu
pra aparatului de stat și
pra forțelor politice care l-au 
susținut pînă acum.

Răspunzind la o întrebare 
despre situația opoziției inter
ne an ti franchiste. ce forțe o 
alcătuiesc și ce politică duce 
Partidul Comunist din Spania, 
pentru a accelera procesul uni
tar în sinul acestei opoziții, 
Santiago Carrillo a declarat: 
«Opoziția este foarte largă și

asu-

merge de la grupuri monar
histe, care într-o măsură mai 
mare sau mai mică îl sprijină 
pe Juan Carlos, pînă la comu
niști, trecînd prin diferite cu
rente ale democrat-creștinilor, 
forțele catolice progresiste.
Partidul socialist, naționaliștii
basci, catalani și galitieni. Du
pă părerea noastră, în condi
țiile actuale trebuie făcut ceea 
ce a fost denumit „Pactul pen
tru libertate”. Acesta nu re
prezintă renașterea Frontului 
popular care, în Spania, a fost 
cu totul altceva. „Pactul pen
tru libertate11 est£ o convergen
ță în scopul creării și insta
lării în Spania a unui guvern 
provizoriu, capabil să-și asume 
rolul de comitet electoral pen
tru o Adunare constituantă, du
pă instaurarea libertăților po
litice și ' ' '
amnistii 
politici, 
feritelor 
exprime 
regimul

Partidul nostru a cucerit o 
mare autoritate in rîndul tutu
ror forțelor opoziției antifran- 
chiste, atît prin lupta sa, cit 
și prin politica sa amplă și. 
in s— i----- * .
autonomie și independență.

după decretarea unei 
pentru toți deținuții 
adică să permită di- 
curente spaniole să se 
liber și să-și aleagă 

cel mai corespunzător.

sfîrșit, prin poziția sa de

1
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MOSCOVA 22 — Cores
pondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Duță, transmite : La 22 
decembrie s-a încheiat vizita 
în U.R.S.S. a delegației de 
activiști ai Partidului Comu
nist Român, condusă de to
varășul Constantin Vlad, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef ’* 
secție la C.C. al P.C.R.

Delegația a fost primită 
- de K.F. Katușev, secretar al 

C.C. al P.C.U.S. La întreve
dere, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă pri
etenie, a participat, de ase
menea, Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea 
Sovietică.

Delegația a vizitat orașele 
Moscova, Harkov și Baku, 
unde a avut întrevederi cu 
reprezentanți ai organelor 
locale de partid.

de

Vietnamul 
lăsînd populai’a de 
reglementele s’ngură 
interne. Rezolvarea 

problemei vietnameze 
în propunerile în zece

poligrafică, utilaj minier, pro
duse de mecanică fină și optică, 
vagoane de călători, nave 
de pescuit și de transportat; 
armături, rulmenți, produse 
chimice, îngrășăminte potasi- 
ce. material fotochimic, diverse 
produse de larg consum etc. 
Acordul prevede, de asemenea, 
schimburi reciproce importan
te de produse siderurgice. Tot
odată. el reflectă extinderea 
acțiunilor de cooperare indus
trială în domeniul meeanicii 
fine și opticii, al mașinilor- 
unelte etc.

Documentele au fost semnate 
de Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior al Români
ei, și de Uorst Solie, ministrul 
pentru problemele economice 
externe al R.D.G.

co-protocolului
__ anul. 1970.

In următorii cinci ani, potri
vit acordului încheiat, Româ
nia va exporta în R. D. Ger
mană instalații de foraj și alte 
echipamente petroliere, utilaj 
energetic, mașini-unelte. bul
dozere, mijloace de transport 
auto, vagoane de marfă, rul
menți, produse electro-tehnice. 
de mecanică fină, produse op
tice. produse ale industriei chi
mice, produse ale industriei 
lemnului, fructe și legume 
proaspete și prelucrate, diverse 
bunuri de larg consum, etc. 
R. D. Germană va livra ma
șini-unelte, utilaje de ridicat șL 
transportat, mașini și instala
ții pentru industria metalur- 

’ “ textilă, alimentară

prevederile 
mercial pe

înregistrate HAVANAinul din cele opt nave de pes
cuit oceanic care se construiesc 
la Stralsund pentru țara noa
stră. El a și plecat in prima 
cursă de pescuit.

© In orașul veșțgerman 
Wiesbaden se desfășoară pro
cesul unui grup de criminali de 
război naziști, care au aparți
nut trupelor SS, acuzați de ex
terminarea a 65 000 de deporta
ți din lagărele de la Maidanek 
și Poniatowa. Acuzații au re
cunoscut că au participat la 
acțiunile de exterminare, adu- 
cînd în fața tribunalului 
mărturii zguduitoare despre.

Sonatele pentru pian 
ale lui Ludwig van 
Beethoven 
pe discuri

BERLIN 22
Toate cele 32 .. .
tru pian ale lui Ludwig van 
Beethoven au fost înregistrate 
pe discuri in R. D. Germană 
de către firma „Eterna", cu 
prilejul aniversării a 200 de 
ani de la nașterea compozi
torului. Pînă în prezent, „Eter
na" a imprimat pe discuri 250 
de opere ale lui Beethoven, 
cu o durată de audiție de 
4 000 de minute.

(Agerpres). - 
de sonate pen-

tratamentul inuman aplicat 
ținuților în lagărele morții.

© Autoritățile portugheze 
continuă campania de represi
uni și intimidări împotriva 
celor care se opun regimului 
de la Lisabona. Tribunalul din 
capitala Portugaliei a pronun
țat verdictul în procesul inten
tat unui grup de democrați. 
Doi dintre acuzați au fost con
damnați la doi ani. și respectiv 
un an și jumătate închisoare 
precum și suspendarea drept 
rilor civile pe termene pînă 
15 ani, sub motivul că ar 
desfășurat „acțiuni subversive”.

© Mahmud Riad, vicepre- 
mier și ministru al afacerilor 
externe al Republicii Arabe 
Unite, va întreprinde, intre 3 
și 6 ianuarie anul viitor, o vi
zită oficială în Anglia, la invi
tația • guvernului britanic — 
informează agenția MEN. El va 
fi primit de premierul Edward 
Heath și va avea convorbiri cu 
ministrul de externe al Marii 
Britanii, Alec Douglas Home.

© Primul trauler românesc 
din seria „Atlantic". pentru 
pescuitul oceanic, a fost lansat 
la ană la sanfiere’e 
Stralsund din R.D.G.

Traulerul „Mureșul" este pri-

navale

© Zulficar Aii Bhutto, lider 
al Partidului Poporului, cîș’.i- 
gător, conform rezultatelor par
țiale, al alegerilor generale din 
Pakistanul de Vest, a lansat 
un apel la cooperare liderului 
’ ‘ " Awami, Mujibur Rahman, 

beneficiază de cel mai 
număr de voturi în regi- 
estică a țării. In acest 
Bhutto a avansat ideea 
coaliții guvernamentale

încheierea consfătuirii
muncitorilor din

Noi dificultăți în cadrul negocierilor dintre guvernul 
brazilian

RIO DE JANEIRO 22 (A- 
gerpres). — Guvernul brazi
lian a anunțat că refuză să 
elibereze 19 din deținuții po
litici ale căror nume figurea
ză pe lista de 70 deținuți 
întocmită de răpitorii amba
sadorului elvețian Giovanni 
Enrico Bucher. Guvernul a 
respins cererea de publicare 
a unui manifest al organi
zației care a pus la cale ră
pirea diplomatului elvețian. 
Comunicatul menționează, 
totodată, că autoritățile au

și răpitorii ambasadorului elvețian 
încheiat pregătirile pentru ca 
51 dintre deținuții politici a 
căror eliberare este solicitată 
să părăsească țara.

Agențiile de presă infor
mează, de asemenea, că po
liția a arestat pe șeful biro
ului agenției France Presse 
de Ia Rio de Janeiro, Franco
is Pelou, acuzindu-1 de „co
laborare cu răpitorii" lui 
Bucher. După cum transmite 
agenția U.P.I.. Pelou s-ar fi 
întilnit cu aceștia și ar fi

primit duminică o listă cu 
numele deținuților a căror 
eliberare este solicitată, fără 
să o prezinte autorităților 
braziliene. Potrivit afirma
țiilor unei oficialități, ziaris
tul francez va fi „judecat în 
conformitate cu legile brazi
liene".

★

Din Berna, se transmite că 
guvernul elvețian ar fi dat 
instrucțiuni emisarului său

special la Rio de Janeiro, 
Max Feller, însărcinat să co
laboreze cu autoritățile bra
ziliene în rezolvarea favora
bilă a cazului Bucher, să-și 
manifeste îngrijorarea față 
de respingerea parțială a 
condițiilor puse de răpitori 
pentru eliberarea captivului. 
Un comunicat oficial de la 
Berna informează că Feller 
a confirmat existența noilor 
dificultăți în negocierile din
tre guvernul brazilian și au
torii răpirii.
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Ligii 
care 
mare 
unea 
sens, 
unei ___ ...
care ar putea cuprinde repre
zentanți ai celor două partide 
și care ar putea soluționa in
tr-o manieră acceptabilă, 
interesul ambelor părți, pro
blemele specifice celor două 
regiuni ale țării.

industriile minieră și
siderurgică

în

• Autoritățile franchiste in
tensifică represiunile împotriva 
celor care se pronunță în spri
jinul luptătorilor pentru demo
crație și libertate aflați în în
chisoarea de la Burgos. La Se
villa au fost arestate 24 de per
soane. sub învinuirea că ar face 
parte dintr-o mișcare ilegala. 
In localitatea Ferrol del Cau
dillo (Galicia) poliția franchistă 
a arestat alte 21 de persoane, 
acuzate că ar fi desfășurat 
„activități subversive”.

HAVANA 22 (Agerpres). — 
Ea Havana au luat sfîrșit lu
crările Consfătuirii naționale a 
muncitorilor din industriile mi
nieră și siderurgică. La con
sfătuire au luat parte Fidel 
Castro, prlm-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, Osvaldo Dor- 
ticos Torrado, președintele Cu
bei, membri ai C.C. al P.C. din 
Cuba, miniștri, reprezentanți ai 
muncitorilor și conducerii di
feritelor întreprinderi. In cursul 
lucrărilor au fost examinate si
tuația în domeniul exploatării

minereurilor și perspectivei» 
creșterii producției de nichel, 
cupru și petrol.

O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor creșterii 
productivității muncii și folo
sirii raționale a timpului de 
lucru, aprovizionării întreprin
derilor cu materii prime, asi
gurării transporturilor, pregăti
rii transporturilor, pregătirii 
cadrelor calificate.

A fost hotărîtă înființarea 
Sindicatului muncitorilor din 
industriile minieră și siderur
gică, care va cuprinde peste 
16 000 membri.
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