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Spiritul 
mobilizator | 
al adunării i 

generale i 
salariaților l 
trăiește 
în fapte 

de muncă

niri

De la ultimo adunare gene
rală a salariaților din uzina 
petroșăneana producătoare de 
utilaj minier au trecut cîteva 
luni. Scurgerea timpului nu a 
diluat insă spiritul dezbaterilor 
vii, mobilizatoare, de maximă 
responsabilitate, axate pe ce
rințele dominante ale îndepli- 

i sarcinilor actualului an și
cincinal. Adine întipărit in con
știința masei de saloriați, spiri
tul adunării generale trăiește 
intens in faptele de muncă ale 
oamenilor uzinei — rodnice, pil
duitoare in sensul înțelegerii 
menirii lor de proprietari co
lectivi ai mijloacelor de produc
ție și de producători.

Chemarea la întrecere socia
listă intre secțiile uzinei, lan- 
sotă atunci, in adunare, de 
colectivul secției mecanice pen
tru mobilizarea întregului po
tențial uman la materializarea 
cifrelor de plan în utilaje pen
tru exploatările miniere, pen
tru intimpinarea semicentenaru
lui partidului cu rezultate în 
producție din cele mai bune, 
a avut un puternic ecou in 
rindurile tuturor muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor U.U.M.P. 
Despre aceasta vorbesc fapte
le de muncă deosebite din 
primul trimestru. Colectivul sec
ției mecanice, inițiatorul în
trecerii, se remarcă, prin reali
zarea sarcinilor la producția 
marfă în proporție de 100,2 la 
sută.

In palmaresul succeselor de 
bilanț ale muncitorilor U.U.M.P. 
se înscriu 180 de cărucioare 
pentru transportul lemnului in 
mină, 2 colivii cu două etaje 
șî 2 colivii basculante, 2 insta
lații de împins vagonete, 500 
buc. pulverizatoare pentru per- 
forajul umed, 1 000 buc. ven
tile de aer comprimat și alte 
utilaje și piese expediate 
la exploatările miniere. Ele 
poartă amprenta preocupării 
și hărniciei, dăruirii și pa
siunii în muncă a 
gărilor Ion Andrei, 
Fobîan, Martin Ambruș, a mun- | 
citorilor din brigăzile de la 
construcții metalice conduse de | 
Eugen Heintz și Teofil Kiss, o lă- | 
cătușilor Ștefan Căprici, Gh. ■ 
Bărcea, Constantin Radu, Cos- I 
ma Gherman și Victor Socaci, 1 
ca și a sudorilor Alexandru Ko- I 
vacs, Vasile Rusu, Virgil Lăncră- I 
jon și a altora. |

Munca avîntată, aducătoare ■ 
de roade bogate in asigurarea | 
exploatărilor miniere cu utila- ■ 
je, continuă să se afirme în I 
secțiile U.U.M.P. și in acest j 
început de nou trimestru. încă I 
din primele zile ale lunii opri- ’ 
lie. eforturile organizatorice de I 
producție au fost îndreptate I 
spre aprovizionarea cu moteria- I 
le, asigurarea din timp a co- | 
menzilor, crearea tuturor condi- ■ 
țiilor pentru dezvoltarea realiză- I 
rilor de pină acum, astfel co 
semicentenarul P.C.R. să fie I 
întimpinat de colectivul uzinei 
cu sentimentul mindriei de a j 
fi îndeplinit cu cinste angaja- | 
mentele luate. |

(După o corespondență | 
de la Leon PITIC) j

strun- 
losif

Acțiune 
de imunizare 

antipoliomielitică
Intre 14 Și 20 aprilie se 

va desfășura in toate județele 
țârii o acțiune de imunizare 
antipoliomielitică. Vaccinul, 
sub formă de picături, va fi 
administrat prin circumscrip
țiile sanitare teritoriale.

In această etapă, ultima 
din acest an, se vor vaccina 
antipoliomielitic, copiii năs- 
cuți între 1 noiembrie 1969 
și 28 februarie 1971.

CucLuiiScripțiile sanitare te
ritoriale vaccinează și copii 
ai căror părinți se află flo- 
tanți sau ocazional în alte 
localități, decît în cele în 
care își au domiciliul per
manent.

(Agerpres)

SEMICENTENAR

EXCURSIE
LA DOFTANA

Minerii Văii Jlsslaii
alături de întregul p®p«w,

tat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, precum și muzeul 
Doftana. Exponatele și docu
mentele care oglindesc lupla 
comuniștilor in ilegalitate, vizi
ta la fosta închisoare Doftana 
și la cimitirul Trei Pruni au 
produs o puternică impresie 
asupra elevilor.

In cadrul acțiunilor organi
zate in cinstea semicentenarului 
P.C.R., un grup de 50 de elevi 
de la Liceul de cultură gene
rală din orașul Petrila a efec
tuat o excursie omagială la 
București și Doftana. Cu acest 
prilej, elevii petrileni, însoțiți 
de profesorii de istorie Liviu 
Groia și loan Popescu, au vizi-

în lupta împotriva
fascismului și războiului

anii care au urmat eroi-In ---- ----
celor lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din 1933, o dată cu 
creșterea pericolului fascist, în 
fața maselor largi din țara noa
stră se impunea stringent ne
cesitatea organizării unei ripos
te comune. Referindu-ne la pe
rioada 1934—1941 și la cea a 
războiului, în cele ce urmează 
ne propunem să scoatem în e- 
vidență cîteva aspecte ale lup
tei muncitorimii din Valea Ji
ului împotriva fascismului și 
războiului.

Perioada la care ne referim 
se caracterizează printr-o inten
să exploatare a muncitorimii 
de pe aceste meleaguri. Condi
țiile grele de muncă, noile a- 
tacuri capitaliste asupra nive
lului de ’ trai al muncitorilor 
mineri au constituit fundalul 
pe care s-au desfășurat acțiu
nile revoluționare ale acestora.

Pentru asigurarea unui mai 
mare succes în luptă, în Valea 
Jiului, ca de altfel în întreaga 
țară, comuniștii au acționat în 
sensul făuririi unor secții ale 
organizațiilor de masă ce acțio
nau în acea perioadă. Pe a- 
ceastă linie se înscrie înființa
rea. în 9 martie 1936, la Petro
șani, a unei secții a Blocului 
democratic.

Un aspect important al luptei 
muncitorimii din Valea Jiului, 
între anii 1934-1937. a fost lupta 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și trai prevăzute în 
contractul colectiv. Astfel, avînd 
în vedere că garantarea celor 
17—19 zile lucrătoare pe lună 
n-a fost respectată de socie
tățile carbonifere, asigurîndu-sc 
doar 13 zile pe lună, la 3 mai 
1936, minerii au recurs la de
nunțarea contractului colectiv, 
cerînd îmbunătățirea salariilor 
cu 20—25 le sută. Tratativele 
au început la 10 iulie, la Pe
troșani, și s-au desfășurat pină 
la 23 iulie. Dată fiind eferves
cența neîntreruptă a muncito
rilor din întreaga Vale a Jiu
lui, care se pronunțau pentru

Prof. Ion FRAȚILA 
directorul Filialei județene 

a Arhivelor Statului — 
Hunedoara

grevă, în noul contract colec
tiv, cu durată pînă la 1 iulie 
1937, conducerea societăților a 
acceptat doleanțele muncitori
lor, inclusiv o mică sporire a 
salariilor. In acest fel. lupta 
minerilor Văii Jiului s-a sol
dat cu un succes parțial.

Pentru că se așteptau la noi 
frămîntări ale minerilor, por
nite în scopul smulgerii altor 
revendicări, autoritățile au dis
pus extinderea prevederilor le
gii stării de asediu pentru în
treaga Vale a Jiului, fapt ce 
a produs mari reacții de ne
mulțumire în această regiune.

Poziția antifascistă a munci
torimii de aici, a fost făcută 
cunoscută întregii țări, prin 
puternicele acțiuni desfășurate

împotriva gărzii de fier, a Par
tidului național-creștin .și a al
tor organizații fasciste. La 21 
iunie 1936, muncitorimea din 
Lupeni a ripostat energic pe 
străzi, contra hoardelor legio
nare ce se dedau la acte huli
ganice, scandînd lozinci fascis
te și încercînd să distrugă pre
sa democratică de la chioșcu
rile de ziare. „Politia — nota 
un ziar al vremii — n-a in
tervenit contra huliganilor, ci 
contra muncitorilor, care au 
sărit să împiedice comiterea 
violentelor". La chemarea co
muniștilor, în întregul oraș s-au 
format coloane, care au pornit 
să-i elibereze pe cei arestați. 
Așa după cum arăta „Adevă- 

din 3 iulie 1936. „sute de

muncitori s-au adunat in fața 
postului de jandarmi, protestînd 
și cerînd eliberarea celor ares
tați”. Datorită presiunii mase
lor, autoritățile s-au văzut silite 
să-i elibereze pe cei arestați.

Mergînd pe linia leninistă și 
ținînd seama de experiența a- 
cumulată în focul luptelor re
voluționare, Partidul Comunist 
Român, a acordat în această pe
rioadă o deosebită importanță 
activității sale în rîndul unor 
organizații create de dictatura 
regală, precum și în diferite 
asociații profesionale existen
te. Semnificativă pentru maniera 
prin care partidul a reușit să 
folosească aceste organizații 
pentru a determina nereușita 
planurilor regimului dictatorial 
de a-i izola pe comuniști de 
mase, a fost munca desfășura
tă de comuniști în sinul bres-

Printre tinerii harnici și 
destoinici care lucrează în 
sectorul VI transport de la 
E. M. Dîlja se numără și lă
cătușul Dorică Granda. El are 
importanta sarcină profesio
nală de a executa reviziile și 
reparațiile, menite să asigure 
buna funcționare a locomoti
velor Diesel. Și se achită de ea

cu tragere de inimă și multă 
responsabilitate. Locomotivele 
încredințate lui spre întreți
nere sînt redate producției, 
bine reparate și înainte de 
termenul fixat.

Intr-una din zilele trecute, 
tînărului Dorică Granda i s-a 
încredințat o lucrare specia
lă — montarea împingătoa- 
relor de la suprafață ale pu
țului auxiliar nr. 1. Cele 8 
ore de muncă s-au încheiat 
de mult dar el a continuat 
să lucreze pînă cînd și-a 
terminat misiunea. Pricepe
rea și conștiinciozitatea în
tregite de o comportare și o 
conduită ireproșabilă în so
cietate și familie, au făcut ca 
organizația de bază de partid 
din cadrul sectorului de trans
port de la E. M. Dîlja să-l 
primească în rîndurile sale. 
Sîntem convinși că e demn 
de încrederea acordată.

G. PETRU

Ieri după-amiază, la Casa de 
cultură din Petroșani a avut 
loc o consfătuire de lucru pe 
teme de comerț. Au participat 
directorii și secretarii de partid 
ai organizațiilor comerciale, 
meșteșugărești și de industrie 
locală din județul Hunedoara, 
directorii unor centrale comer
ciale. reprezentanți ai minis
terului de resort, lucrători din 
comerț, membri ai comisiilor de 
control obștesc, depulați, gos
podine. Au fost prezenți tova
rășii Ioachim Moga, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean. Clement 
Negruț. prim-secretar al Comi
tetului municipal Petroșani al 
P.C.R., președintele Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular municipal, Gheorghe 
Feier, secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R., 
Petru Bota, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular al județului Hu
nedoara, Traian Blaj, prim-vice- 
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
municipal Petroșani. Dumitru 
Bogdan, directorul direcției ju
dețene comerciale Hunedoara.

In cursul dimineții, tovarășul 
Ioachim Moga și persoanele ca
re l-au însoțit, a vizitat uni
tăți comerciale de pe raza mu
nicipiului Petroșani, a discutat 
cu lucrători din comerț, s-a în
treținut cu cumpărători, cunos- 
cînd astfel mai îndeaproape o 
serie de aspecte legate de co
merțul din Valea Jiului. Con
sfătuirea a avut loc după-amia
ză și s-a bucurat de o asis
tență numeroasă. Caracterul de 
lucru, deschis, fără prezentarea 
unor referate sau comunicări, 
a făcut ca dialogul tovarășului 
Ioachim Moga cu cei prezenți 
să fie antrenant, fructuos. Par- 
ticipanții la discuții au relevat 
o serie de rezultate bune obți
nute în ultimii ani în activi
tatea comercială a Văii Jiului. 
Aceste rezultate bune sînt e- 
vidente, cunoscute de toată lu
mea. de aceea, în cadrul con
sfătuirii s-a insistat mai puțin 
asupra lor. Mai pregnant au 
semnalat deficiențele care se 
mai manifestă în unitățile co
merciale, cele mai multe dintre 
ele fiind generate de înseși per
soanele care au datoria să ve
gheze la bunul mers al trebu
rilor în acest domeniu de ma
ximă importanță pentru bună
starea populației. S-au făcut, de 
asemenea, o serie de propuneri 
concrete, interesante, menite să 
înlăture stările de lucruri ne
gative, să con.cure la îmbună
tățirea muncii sub toate aspec
tele în organizațiile comerciale 
din municipiul nostru. Tovară
șii Victor Brașoveanu. vicepre
ședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular orășenesc 
Lupeni, loan Karpinecz, direc
tor administrativ în Centrala

cărbunelui Petroșani, Teofil 
Blag, primarul comunei Ani- 
noasa, au subliniat necesitatea 
extinderii și modernizării unor 
unități comerciale care nu mai 
corespund cerințelor mereu 
crescînde aic populației, au uc- 
centual asupra atenției ce tre
buie acordată pregătirii perso
nalului de deservire, instruirii 
Iul permanente, lichidării unot» 
abuzuri și deserviri preferen
țiale. In cuvîntul lor, gospodina 
Elena Savu și membrii unoc 
comisii de control obștesc — 
Constantin Mazilu, Lupeni. Au
rel Brindușă. Petrila, Petru De- 
lurențiu, Dîlja — s-au referii 
la modul defectuos de aprovi
zionare Și deservire în unele 
unități comerciale, la practicile 
neprincipiale ale unor gestio
nari și vînzători — care lucrea
ză după bunul plac, fiind tole
rați de mai marii lor —, la 
necesitatea unor piețe noi la 
Lupeni și în cartierul Aero- 
port-Petroșani, la extinderea 
spațiilor unor magazine alimen
tare, la faptul că observațiile 
și propunerile comisiilor de con
trol obștesc nu-și găsesc întot
deauna rezolvarea operativă și 
eficientă.

„Cu rezultatele bune și foarte 
bune obținute în ultimul timp 
în comerțul municipiului Pe
troșani ne mîndrim pe bună 
dreptate, a spus în cuvîntul său 
tovarășul Clement Negruț. Noi 
le știm cu toții, așa că nu le 
vom repeta aici. De altfel, con
sfătuirea noastră și-a propus să’ 
dezbată ce trebuie să facem 
pentru mai bine și nu ceea ce 
am făcut". Vorbitorul a subli
niat unele deficiențe care mai 
persistă în comerțul Văii Jiu
lui, s-a referit la cîteva acțiuni 
ce trebuie întreprinse de ur
gență pentru lichidarea unon 
stări de lucruri, a dat unele di
recții orientative deosebit de 
utile în acest domeniu.

In încheierea consfătuirii de 
lucru a luat cuvîntul tovarășul 
Ioachim Moga. Vorbitorul a 
prezentat mai multe cifre com
parative din ramura comerț, 
care scot în evidență atenția 
deosebită pe care organele ju
dețene de partid și de stat o 
acordă municipiului Petroșani. 
Tovarășul Ioachim Moga și-a 
exprimat mulțumirea pentru re
zultatele bune obținute în a- 
nul trecut și în primele luni ale 
acestui an în comerțul Văii 
Jiului, referindu-se însă pe larg 
la aspectele negative care-și 
mai au locul prin unitățile 
noastre comerciale, cerînd or
ganelor autorizate să militeze 
cu consecvență pentru elimi
narea lor, pentru eradicarea din 
comerț a tuturor factorilor ca- 
re-i frînează mersul înainte. 
Indicațiile și propunerile pri
mului secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. 
constituie călăuze sigure pentru 
un comerț abundent, civilizai 
în municipiul Petroșani.(Continuare în pag. a 3-a)
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/> PAGINA A 2-A:
Abundență de produse 

electro-tehnice
Un nou compresor 

la E. M. Lonea

rășe, a început el, oficial și decis. Dar dum
neata nu știai că așa... și așa... și așa...!

Mi-a vorbit și el, tot cam un ceas. Dar, 
naiba știe cum și de rîndul acesta, gindurile, 
în loc să stea cuminți și pocăite, au luat-o 
din nou razna. In loc să ascult și să bag la 
cap. mă trezii pur și simplu obsedat, de o 
anumită chestie dubioasă, în care toată lu
mea știe că șeful, intrase pină in coate și 
că datorită nu știu cui, ieșise pină la urmă... 
basma curată !

Ca și cind insă nu s-ar fi intimplat ni
mic, ca și cind dumnealui ar fi călcat de 
cind a venit pe lume, numai pe hirtie albă, 
îmi vorbea pe un ton și o ținută, în fața 
cărora nu ai altceva de făcut decit să te în
chini pină la pămint.

Copleșit și destul de năuc, am pornit de 
la el glonț spre casă și m-am bucurat enorm, 

cind pe drum 
m-am intilnit cu 
un amic care, nu
mai cu cîteva săp- 
tămîni in urmă, 
era să o în
curce rău de tot, 
pentru o oare

care boacănă. M-am repezit spre el și am 
început să-i scutur mina afabil. Mi-a răs
puns printr-o atitudine înghețată și fără 
nici o introducere s-a pornit să-mi repro
șeze

— Vezi dacă te ții așa de bățos ? Nu știu 
zău, dar faci cite una...!

Și era gata să continue. Dar nu a mai con
tinuat. De rîndul acesta, mi-am ieșit totuși 
din sărite și.» I-am spus, i-am spus așa să 
nu mă uite niciodată...

De acum, vor urma bineînțeles noi lecții. 
Să urmeze. Sint hotărit să le ascult pe toate, 
ori de la cine ar veni. Deși, nu există lecție 
mai frumoasă ca aceea care, vine de la ci
neva, căruia nu-i poți replicu cu amintirea 
vreunui fapt asemănător sau, poate chiar 
mai expus oprobriului.

Bine dar in acest caz, nici chiar soarele 
nu ar putea cuteza să facă o critică cuiva; 
și el are pete !!

Adevărat, dar există pete și pete... 11
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Magazinele dc specialitate 
ale O.C.L. produse industriale 
pun la dispoziția cumpărăto
rilor din Valea Jiului o ga
mă variată de produse elec
tro-tehnice. Astfel, în cadrul 
tîrgului de primăvară au fost 
puse în vînzare noile tipuri 
de frigidere „Fram“ și „Fri- 
gero-Super", produs al noii 
fabrici din Găiești, boilere 
pentru încălzit apa de 80 și 
5 litri capacitate, roboți pen
tru bucătărie, diferitele tipuri 
de aspiratoare, ventilatoare, 
reșouri. filtre pentru cafea, 
lustre, lămpi pentru noptiere, 
fiare de călcat și alte pro
duse noi ale industriei noas
tre electro-tehnice. Toate a- 
ceste produse se bucură de 
un mare interes din partea 
cumpărătorilor, ele satisfăcînd 
cele mai exigente cerințe.

La E. M. Lonea a sosit de 
curînd unul din cele mai mo
derne compresoare ce poartă 
mențiunea „Fabricat în R.S.R.". 
Produs al Uzinelor Reșița, 
noul compresor are o capa
citate de 100 metri cubi aer 
comprimat pe minut cu o 
presiune de 8 atmosfere. Ca
sa de mașini și postamentul 
fiind terminate, brigada de 
lăcătuși condusă de Cornel 
Muntean a și făcut deja pre
gătirile necesare pentru mon
tarea și darea lui în exploa
tare cit mai repede.

Potrivit planului tehnic de 
perspectivă al minei, sînt pre
văzute 6 asemenea compre
soare. Ele urmează a fi mon
tate în hala compresoarelor 
recent construită.

Mihai VACHOLD

S-a intimplat ca intr-o zi sa fac o gafă. Ei 
și-acum ce ? Trebuia să mă sinucid ? Bine
înțeles că nu. Fapt pentru care m-am uitat 
bine peste tot ce se petrecuse, am căutat să 
văd mai ales, de ce anume se petrecuse, in
tr-un cuvint, mi-am dat întreaga osteneală 
să trag învățăminte, cit mai multe învăță
minte. Că așa sint eu, nu prea învăț din 
greșelile altora, dar din ale mele învăț te
ribil.

Cum era și de așteptat, pentru gafa să- 
virșită, am fost luat la rost cu toată serio
zitatea, așa pe rînd. Mai întii de către un 
coleg de muncă.

— Bine mai omule, mi-a zis acesta, dar se 
poate ? Tocmai tu ? (De parcă ar fi fost scris 
undeva cu litere de foc, că mie nu mi se poate 
întîmpla să greșesc). Să jaci una ca aceasta ? 
Nici nu-mi vine să cred! Și dă-i și dă-i, 
mi-a vorbit a- 
proape un ceas.

11 ascultam șt 
in timp ce-mi 
expunea cu 
gravitate, cele 
mai solemne 
principii și po
vețe, simțeam că gîndurile-mi jug la niște 
chestiuni legate foarte strins de persoana sa. 
Tocmai făcuse nu de mult anumite treburi 
deochiate, pe lingă care, ale mele erau ade
vărate fleacuri,

lată-l insă cum mă dăscălea, de parcă toată 
viața lui s-ar fi spălat numai cu aghiasmă. 
Și își arborase o figură angelică, cum nu 
mai văzusem. Și găsea niște sfaturi și niște 
exemple extraordinare, pe care le combina 
uluitor de impertinent : cind erau bune le lua 
din experiența sa, cind erau rele, găsea întot
deauna pe cineva, la care să facă trimi
tere.

De la o vreme am simțit că nu mai puteam 
să rabd și m-am grăbit să plec. Nu vroiam 
in nici un caz să comit o nouă gafă...

Nu aș putea preciza exact la cit timp după 
această intimplare, am fost chemat și de 
către șeful meu. Din spatele biroului masiv, 
acesta m-a fixat ca pe un mic gindăcel și 
a clătinat din cap mustrător, in timp ce eu 
căutam să mă fac cit mai mic, mic de tot.

— Pur și simplu nu te înțeleg măi tova- kV. MAN. D.

i
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Toate ramurile <le producție, întreaga economic a țării 
noastre străbate o etapă de ample și rapide transformări 
înnoitoare. In Valea Jiului, ca in atitea alte locuri de pe 
platformele industriale ale patriei, s-nu produs mutații 
impresionante: se fac eforturi pentru modernizarea mine
lor, extinderea mecanizării operațiilor de extracție în sub
teran și introducerea automatizării, îmbogățirea continuă a 
dotării cu utilaje de înaltă productivitate, se caută noi și 
noi metode de extragere a cărbunelui — mai raționale și 
mai eficiente —, noi modalități de organizare a producției 
și mnneii la un nivel superior, se dezvoltă democrația c- 
conomică.

întregul proces de perfecționare se va amplifica și va 
căpăta noi dimensiuni in etapa cincinalului actual. In acest 
context, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în expunerea ia ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.K. și a guvernului din 25 noiembrie 1970 
sublinia : .amploarea și complexitatea sarcinilor economice 
la toate nivelurile, de sus și pinft jos, in condițiile dezvoltării 
dinamice a economiei, ale modernizării industriei și inten
sificării producției agricole impun cu tărie introducerea 
curajoasă a metodelor științifice de conducere și organi
zare recomandate de progresele științei și tehnicii contem
porane. de practica economică avansată Pe plan mondial".

Pornind de la «ceste indicații realiste, abordind pro
blemele prezentului și viitorului producției miniere a Văii 
Jiului în spiritul crcolor, profund novator propriu parti
dului nostru, numeroasele cadre tehnico-ingincrcști din 
Centrala cărbunelui Petroșani, Institutul de mine și Stația 
do cercetări pentru securitate minieră își intensifică căută
rile, activitatea de cercetare și proiectare pentru introdu
cerea noului în munca din adincuri care să aducă cu sine 
creșterea productivității muncii in abataje și a producției 
do cărbune la nivelul actualelor sarcini. De altfel, după cum 
a mai fost anunțat, recentul simpozion tehnico-științific or
ganizat la Petroșani in cadrul manifestărilor ce au Ioc în 
Valea Jiului in cinstea gloriosului semicentenar al creării 
P.C.R., a abordat o temă semnificativă : „Realizări și pers
pective în ridicarea nivelului tehnic al producției in Valea 
Jiului". In dorința de a face cunoscute preocupările și efor
turile cadrelor tehnico-ingincrcști, economiștilor, cercetă
torilor, specialiștilor din bazin pentru ridicarea tehnicității 
producției și realizarea unui salt calitativ în extracția căr
bunelui, în vederea asigurării unor resurse sporite de ener
gie primară economici naționale, prezentăm cititorilor noș
tri — sub o formă sintetizată, firește — cîtcva aspecte din 
lucrările și studiile de specialitate prezentate auditoriului in 
cadrul simpozionului, care ridică probleme de maximă im
portanță pentru mineritul din Valea Jiului.

Spre o valorificare 
deplină și eficace 

a resurselor
stratului 3

Abordind problema moderni
zării și perfecționării metode
lor de exploatare a tuturor re-

• surselor de zăcământ, inginerii 
X Vasile Caramele, Dumitru Opriș, 
ț și Constantin Dascălu, autorii 
i referatului ..Extinderea metode- 
’ lor de exploatare cu abataje 
ț cu front lung în porțiunile slab 
I dezvoltate ale stratului nr. 3 
i din Valea Jiului", au reușit să 
’ ofere celor interesați numeroase
* soluții de rezolvare a unei pro- 
ț bleme aflată de mai mult timp
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în atenția exploatărilor din ba
zin.

Stratul 3 constituie la ora ac- 
ț tuală obiectul principal al ex- 
■ ploatării majorității minelor din 
J Valea Jiului și in acelaș; timp 
) participă cu o pondere mare
* în balanța rezervelor existente. 

Din punct de vedere al exploa-
. țârii, datorită condițiilor geolo- 

go-miniere mai dificile, ca ur- 
i mare a tectonicii, variațiilor 
» mari a grosimii și înclinării, 
' proprietății de autoinflamare 
ț a cărbunelui, emanațiilor de ga- 
l ze, existența apofizelor în cul- 
? cuș și acoperiș, structura com- 
1 plexă etc, exploatarea acestui 
| strat ridică o serie de întrebări 
ț al căror răspuns s-a putut de- 
. sluși în mare parte din cuprin- 
’ sul referatului prezentat de ing.

V. Caramete.
* Generalizîndu-se exploatarea 
; stratului în felii orizontale ex- 
1 trase, în ordine descendentă, cu 
ț metoda abatajelor cu front lung 
t în zonele mai puțin dezvoltate 
J sau cu neregularități accentu- 
1 ate, s-a ajuns la forme conve- 
ț nabile, capabile să asigure în

prezent realizarea principalilor 
indici tehnico-economici. Astfel, 
în anul care a trecut, prin me
toda abatajelor cu front lung 
s-a realizat peste 38 la sută 
din producția stratului 3, iar 
prin metoda abatajelor cameră 
cea. 56 la sută. In ceea ce pri
vește perspectiva acestor două 
metodologii de exploatare, se 
apreciază că perfecționările ce 
pot fi aduse în continuare teh
nologiei de lucru din abatajele 
cu front lung pot duce la îm
bunătățirea indicatorilor tehni
co-economici prin extinderea 
susținerii metalice a extremită
ților abatajelor (intersecția aba
tajului cu preabatajele și șpi- 
țurile de culcuș și acoperiș), in
troducerea susținerii mecanizate, 
mecanizarea tăierii etc. In aba
tajele cameră, sub forma care 
se aplică în prezent, posibilită
țile de perfecționare sînt limi
tate deoarece nu a fost încă so
luționată problema înlocuirii ma
terialului lemnos de susținere, 
folosirii tavanului metalic flexi
bil, Drecum și mecanizarea unora
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dintre operațiunile grele și cu 
volum mare de muncă, fapt ca
re face ca rezultatele să aibă 
o tendință de plafonare.

Cercetările efectuate în ca
drul I.C.P.M.H. au fost orien
tate în direcția elaborării unor 
metode de exploatare care să 
asigure realizarea unor indica
tori tehnico-economici superiori 
celor obținuți în prezent. In 
acest context a fost elabo
rată metoda de exploatare în 
felii orizontale cu front trans
versal și un singur preabataj 
pe felie, metodă utilizată în 
cazul unor straie cu grosimi pe 
orizontală pînă la 25 m.

Capacitatea de producție pe 
abataj în cadrul acestei metode 
se prevede să fie mai mare de- 
cît suma producției abatajelor 
cameră înlocuite sau posibil de 
înlocuit pe zonă sau bloc și 
anume cu aproximativ 50 la su
tă (pc abataj), respectiv, 20 și 
33 la sulă (pe zonă sau bloc). 
Productivitatea muncii, de ase
menea, este supusă unor creș
teri însemnate • 20—26 la sută 
(abataj), în timp ce cheltuielile 
de producție se reduc cu 20 la 
sută.

Metoda de exploatare în felii 
orizontale cu abataje cu front 
transversal și un singur prea
bataj pe felie, a și fost experi
mentată în anul 1970 la mai 
multe exploatări miniere (Lo- 
nea, Petrîla, Aninoasa și Lu- 
peni) în zone unde grosimea 
stratului era cuprinsă între 8 
și 40 m, iar înclinarea între 
35 și 70 grade. In perioada de 
experimentare, cu această me
todă s-a extras o producție de 
peste 158 000 tone (4 la sută 
din producția totală a stratului 
3), la fiecare din minele men
ționate, aflîndu-se în funcție un 
număr de 1—3 abataje. In ur
ma experimentului a reieșit în
deplinirea indicatorilor propuși 
în marea majoritate a cazuri
lor ceea ce reflectă utilitatea 
metodei și implicit valoarea ei 
practică. Datorită eficienței teh- 
nico-economice a metodei, s-a 
recurs la omologarea ei la în
ceputul anului 1971, urmînd ca 
peste 300 000 de tone cărbune 
să fie extrase în acest an prin 
exploatarea în felii orizontale 
cu un singur preabataj pe fe
lie.

Dar cercetările în domeniul 
valorificării totale și rapide a 
zăcământului din stratul 3 nu 
se opresc aici. Colectivul 
I.C.P.M.H. lucrează la elabora
rea unor metode și mai eficien
te. capabile să asigure inten
sificarea exploatării stratului, 
obținerea unor producții sporite 
și productivități ridicate.

sc mărește cu 50 la sută în 
comparație cu metoda folosirii 
stîlpilor cu fricțiune) ;
• portanță mare cu po

sibilități de reglare și prelua
re uniformă a sarcinii ;
• crearea posibilităților 

pentru utilizarea unor trans
portoare cu raclele de mare 
capacitate (lipsa stîlpilor la 
front permițij mutarea acestora 
fără demontare);

O extinderea mecanizării 
operațiunilor de tăiere și în
cărcare a cărbunelui în abataj ;

0 lucrări reduse de armare 
suplimentară (reducerea con
sumului dc lemn);
• reducerea efortului fizic 

și creșterea gradului de secu
ritate a muncii în abataje :
• dirijarea mai bună a 

acoperișului și micșorarea 
pierderilor de stîlpi.

In prezent un număr de 50 
de abataje din Valea Jiului, 
cu o lungime a liniei de front 
de 3 800 m, sînt dotate cu susți-

faze ale procesului tehnologic 
de exploatare cum sînt: redu
cerea numărului de posturi la 
manipularea materialului 
susținere de la suprafață la 
locul de muncă ; creșterea vi
tezelor de avansare. De aseme
nea, prin scăderea consumului 
de material lemnos se reduc 
posturile prestate pentru fa
sonarea lemnului, transportul 
și manipulările cantităților e- 
conomlsite.

Din analiza indicatorilor teh- 
nico-economici obținuți în 
abatajele cu front lung susți
nute metalic, alături de rezul
tatele pozitive, se desprind o 
serie de aspecte care se impun 
a fi îmbunătățite pe parcurs:

— creșterea gradului de fo
losire intensivă și extensivă a 
echipamentului din dotare ;

— corelarea judicioasă a o- 
pcrațiilor din abataj in ve
derea creșterii vitezelor de a- 
vansare și implicit utilizarea 
mai intensă a echipamentului ;

de

PRODUCȚIA MINIERA
A VĂII JIULUI

IN MAREA CONFRUNTARE
CU EXIGENȚELE PENTRU
RIDICAREA TEHNICITĂȚII
REALIZĂRI isi CĂUTĂRI £ PERSPECTIVE
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Redăm cîteva puncte de reper din promovarea noului în minele Văii Jiului, reflectate în lu
crările simpozionului.

© îmbunătățirea principalilor indicatori prin tăierea cu combine și pluguri în abataje cu front 
lung, elemente care au condus la creșterea productivității muncii cu 30 la sută;

© utilizarea pe scară largă a susținerii cu stîlpi hidraulici și grinzi metalice de fabricație 
proprie, precum și introducerea primului complex de susținere OMKT au avut ca efect îmbunătățirea 
indicatorilor tehnico-economici și reducerea consumului de muncă;

• concentrarea producției, ca factor determinant al creșterii producției în abataje;
• creerea posibilității de mutare a utilajelor grele de la un loc de 

timp relativ scurt;
• evidențierea eficienței tehnico* economice a metodei de exploatare 

front transversal și un singur preabataj;
• realizarea unor elemente de automatizare pentru mărirea capacității 

ran cu reducerea defecțiunilor și a eliminării pericolului de accidente;
• elementele, funcționarea, stadiul de asimilare și instalația de automatizare a unei linii de 

transportoare realizată la E. M. Lupeni;
• creșterea gradului de securitate a muncii în condițiile manipulării protejate a conductelor 

flexibile de alimentare cu energie a mașinilor miniere;
• algoritme de proiectare a acționării instalațiilor de extracție cu ajutorul calculatoarelor elec

tronice numerice;
• scăderea conținutului procentual de metan prin drenare cu ajutorul găurilor de sondă în 

pereții lucrărilor miniere.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

muncă la

forțelor de muncă angajate în 
procesul de producție. Jn 
această situație se recomandă, 
în scopul creșterii producției 
și a productivității muncii la 
unitățile Centralei cărbunelui, 
adoptarea măsurii de concen
trare a producției. Mărirea lun
gimii medii a frontului de 
abataj, majorarea vitezei de 
avansare și, mai rar, exploa-

’ irea numai a stratelor foarte 
productive (soluție 
atît din cauza creșlei 
de combustibili cil 
asigurarea 
tulul), pot 
imperativ 
activitatea 
noastre : concentrarea producției. 
Elocventă în acest sens este 
analizarea următoarelor cifre:

neindicată 
ii nevoilor 
și pentru 

securității zâcămîn- 
conduce la acest 

ce caracterizează 
extractivă în zilele

1966 1970

Nr. dc Producția Nr. dc Pr iducția 
abataje (tone) abataje (tone)

Total Valea Jiului 203 5 637 625 187 ------------ 17 417 949
din care :
E. M. Lupeni 55 1 444 601 36 1 694 199 ,
E. M. Lonea 29 817 237 30 1048 421 (
E. M. Aninoasa 24 825 515 22 1 003 731

Din această situație rezultă 
că deși numărul tola) al aba
tajelor a scăzut cu 7,9 la sută, 
producția a crescut 
sută. Nu trebuie să _  __
faptul că în numărul de aba
taje din 1970 sînt cuprinse și 
cele de la exploatările minie
re în curs de dezvoltare, aba
taje care abia în 1966 au intrat 
în producție, avînd deci un 
număr redus de locuri dc mun
că (cazul exploatărilor Dîlja și 
Pa roșe ni).

Reducerea numărului 
locuri de muncă, paralel 
mărirea volumului producției, 
s-a realizat prin extinderea a- 
batajelor cu front lung în 
zonele în 
fost posibil și micșorarea 
mărulir dc • • • 
a ponderii 
din acestea, 
feratuluj a reieșit că ponderea 
producției din abatajele fron
tale a crescut de la 31 la sută 
cîl era în anul 1966 la 49 la 
sută în anul 1970. In general 
explicarea saltului este legată 
de creșterea lungimii medii de 
front și mărirea vitezelor de 
avansare. Preocupările cercetă
torilor în ultimii ani au fost 
canalizate în special "n direc
ția mecanizări și modernizării 
principalelor operații din cadrul 
procesului tehnologic al abata
jelor frontale, avînd ca obiect 
generalizarea dotării cu echi
pament de mare capacitate, 
mecanizarea operațiilor de tă
iere și încărcare în strateie 
subțiri, mecanizarea complexă 
a operațiilor din abataje și li
nele porțiuni de zăcămînt cu 
dc voi tare uniformă.

Pe seama unor asemenea fac
tori a fost posibilă creșterea 
ponderii producției extrase din

31 la
uite

de 
ca

toate 
•are acest lucru a 

nu- 
abaiaje cameră și 
producției extrase 
Din expunerea re-

abatajele frontale, precum și 
realizarea unor producții medii 
Z'lnice dc peste 500 tone/abataj, 
cum ar fi cazul abatajului fron
tal din stratul 3 de la mina 
Lupeni al brigăzii lui Vasile 
Cada — 725 tone.

Ca urmare a extinderii aba
tajelor cu front lung, a crește
rii lungimii medii a frontului 
și a vitezelor de avansare, pro- 
d jeț u pe abataj s-a ridicat la 
128.3 tone în 1970 de la numai 
90,1 tone în 1966 (cifrele consti
tuie o medie pe bazin). Rezul
tatul direct al acestor valoroa
se realizări în mineritul ro
mânesc. obținute în anii econo
miei socialiste, este creșterea 
productivității murtcii la lucră
rile de bază și reducerea con
sumului de muncă, de deservi
re. Desigur câ în acțiunea ce 
se desfășoară pentru creșterea 
producției pe abataj nu an fost 
epuizate toate posibilitățile, în 
specia) în ce privește organi
zarea desfășurării muncii. In 
acest sens remarcăm un studiu 
întocmit de ing. Francisc Sil' 
și ing. Alexandru Postolache 
intitulat „Organizarea produc
ției in abatajele cu front lung’, 
publicat în revista ..Schimb de 
experiență’ nr. I din 1971, 
studiu în care sînt scoși în 
evidență factorii care influen
țează în mod negativ activitatea 
din abataje și indică totodată 
căile de diminuare a acestor 
factori.

In anul 1975 ponderea pro
ducției în abatajele frontale ale 
Văii Jiului se va ridica la cca. 
66%. Se simte deci nevoia in
tensificării muncii în abataje 
pentru a se obține viteze spo
rite de avansare 
înalt de utilizare a dotării ac
tuale.

nr.

I
și un «rad

în felii orizontale cu

Automatizarea

al muncii în adîncuri
de transport în subte- Progrese de o însemnătate 

deosebită au fost făcute îndeo
sebi în numeroasele încercări 
de automatizate a transportu
lui subteran. Evacuarea mate
rialului excavat la fronturile de 
lucru (cărbune, steril), este o 
operație cu mare volum în pro
cesul de extracție al minelor de 
cărbune, proces pe care îl con
diționează în mod direct. Este 
bine justificat atributul dat ex
ploatării miniere și anume a- 
cela că pe lîngă o întreprinde
re de extracție ea este în a- 
ceeași măsură o întreprinde
re de transport. Ținînd cont de 
aceasta, numeroși cercetători se 
străduiesc să dea o notă mo
dernă rezolvărilor problemei de 
transport Și nu se poate spune 
că încercările nu se dovedesc 
reușite. O demonstrează, spre 
exemplu, lucrarea intitulată 
..Contribuții la sinteza scheme
lor de comandă automată logi
că a transportoarelor miniere 
cu elemente de comutație sta
tistică „UNI LOG". Autorul a- 
cestei interesante lucrări, asis
tentul ing. Emil Pop a stabilit 
în scopul automatizării trans
portoarelor cu bandă, condițiile 
tehnologice funcționale și de si
guranță pe care trebuie să le 
îndeplinească o linie transpor
toare care funcționează automat. 
Pe baza acestor condiții, apli- 
cînd metodele algebrei booleene 
se sintetizează sistemul de co
mandă automată și se modeled-» 
ză pe dispozitivul „DALMENA 
001“. De remarcat că acest dis
pozitiv, un veritabil creier elec
tronic, a fost realizat tot de ing. 
E. Pop și este unul din acele 
aparate ce se bucură de o lar
gă aplicabilitate practică în au
tomatizarea unor procese teh
nologice ale industriei miniere.

Aceeași problemă a automa
tizării transportului în subteran 
se află și în atenția cercetăto
rilor de la laboratorul de spe
cialitate al Institutului de cer
cetări și proiectări miniere pen
tru huilă. Aici, se urmărește 
realizarea unor instalații de 
automatizare care să mărească 
capacitățile de transport, să re
ducă defecțiunile și să elimine 
pericolul de accidentare la in
stalațiile de transport.

Astfel, lucrările de cercetare 
pentru realizarea unor instala
ții de automatizare la transpor
tul pe calc ferată, arăta ing. 
Nicolae Hîndorcanu în refera
tul prezentat, au început prin- 
tr-un studiu asupra realizărilor 
din străinătate. S-a dedus apoi 
că în următorii ani, pre-

cum și in faza actuală, tran
sportul discontinuu pe cale fe
rată rămâne mijlocul de bază 
)>entru minele vechi. Abia cu 
ocazia trecerii Ia noi orizonturi 
sau cu ocazia deschiderii de 
noi mine, transportul poate fi 
realizat prin mijloace mai mo
derne și anume cu benzi de 
mare lungime și capacitate 
(spre exemplu la minele Paro- 
șeni, Livezeni, Bărbăteni și o- 
rizonturile inferioare ale ex
ploatărilor Petrila, Aninoasa, 
Vulcan și probabil Lupeni).

Transportul continuu, extrem 
de răspândit în Valea Jiului, 
este folosit în zona fronturilor 
de lucru pentru evacuarea căr
bunelui. Folosindu-se însă tran
sportoare cu raclete apar nu
meroase defecțiuni care duc la 
întreruperi ale procesului de 
producție de durată relativ re
dusă și pe o zonă restrânsă, dar 
de frecvență mare. Cunoașterea 
naturii defecțiunilor precum și 
a realizărilor de peste hotare 
a ajutat la realizarea în cadrul 
I.C.P.M.H. a unor traducloare 
care au fost considerate de pri
mă urgență. Astfel, s-au con
ceput și realizat două tipuri de 
traductoare de aglomerare, unul 
cu electrod de nivel și altul cu 
întrerupător basculant. Avizul 
favorabil a încununat strădania 
cercetătorilor. Aceeași notă bu
nă a însoțit și un releu de sin
teză pentru 
TR-2 și TR-3.

Deși la noi există o experi
ență relativ redusă în constru
irea instalațiilor de automatiza
re pentru minele de cărbune, 
se pol totuși trage de pe acum 
cîteva concluzii de bază :
• materialele alese și tehno

logia de fabricare prezintă o 
importanță deosebită în reali
zarea cu succes a unei instala
ții de automatizare :
• studierea cu atenție a ex

perienței specialiștilor din ță
rile cu realizări in acest dome
niu ;
• aparatura electronică 

automatizare pentru minele 
cărbune trebuie concepută
așa fel îneît să prezinte sigu
ranță maximă în exploatare și 
să nu necesite întreținere costi
sitoare.

Lucrările de construire a u- 
nor elemente și aparaturi de a- 
ulomatizare cît mai adecvate 
pentru instalațiile de transport 
subteran continuă și se speră 
ca ele să-și aducă contribui.’a 
scontată la creșterea produci el 
și ridicare ■ productivității 
muncii în mi. ele noastre

I

— întreținerea corespunzătoa
re a acestui echipament prin 
repararea în timp util și de 
calitate a defecțiunilor ivite 
(atenție la aprovizionarea cu 
piese de schimb);

— extinderea în continuare 
a abatajelor susținute metalic 
în zonele mai puțin dezvoltate 
ale stratelor, generalizarea sus
ținerii metalice a intersecțiilor 
și a șpițurilor.

Rezolvarea în continuare a 
problemelor legate de extin
derea abatajelor frontale și a 
perfecționării tehnologiei de 
susținere corelat cu soluționa
rea problemelor de tăiere din 
abataj va contribui la realiza
rea sarcinilor sporite din ac
tualul cincinal privind creș
terea producției și a producti
vității muncii.

nere metalică modernă, 
contribuție însemnată la ex
tinderea susținerii metalice, 
mai ales în ultimii doi ani, a 
avut-o trecerea la. fabricarea 
pe plan local a stîlpilor hi
draulici în cadrul Uzinei de 
utilaj minier Petroșani. Un 
tablou elocvent al importan
ței extinderii susținerii meta
lice mecanizate (stîlpi hidra
ulici cu circuit deschis) îl con
stituie graficul alăturat.

Multiplele avantaje tehnice 
ale extinderii metodei de ex
ploatare cu abataje frontale 
susținute metalic, au contri
buit în mod deosebit la redu
cerea consumului de muncă și 
în final la reducerea prețului 
de cost al cărbunelui. Contri
buția la reducerea consumului 
de muncă se reflectă și în alte

transportoarele
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In cadrul . perfecționării teh
nologiei de extracție un loc 
important îl are îmbunătăți
rea continuă a metodelor de 
exploatare. In această direcție, 
introducerea și extinderea me
todei de exploatare cu abataje 
cu front lung, care creează con
dițiile pentru aplicarea diver
selor soluții de mecanizare a 
operațiilor din abataj, cît și 
modernizarea susținerii, a con
stituit și constituie o preocu
pare permanentă a colective
lor de muncă din cadrul Cen
tralei cărbunelui Petroșani.

Avind în vedere ponderea 
importantă a susținerii în 
cadrul operațiunilor executate 
în abataj atît sub aspectul 
consumului de muncă (cea. 30 
la sută din timpul efectiv de 
lucru) cît și sub acela al chel
tuielilor materiale. îmbunătăți
rea acestora a constituit o 
preocupare permanentă, fapt 
relevat și de studiul intitulat 
„Reducerea consumului de 
muncă prin aplicarea și extin
derea susținerii metalice in 
abatajele cu front lung“ (au
tori : ing. Emerik Magyarosy, 
ing. Nicolae Marian, ing. Lucia 
Mindirigiu).

Cercetările întreprinse

axat pe experimentarea unor 
stîlpi hidraulici cu circuit în
chis sau deschis, experimen
tarea sistemului de susținere 
cu grinzi articulate, îmbună
tățirea tavanului artificial prin 
înlocuirea materialului lemnos 
cu împletituri din plasă de 
sîrmă și elemente de rezisten
ță. Rezultatele nu au întârziat 
să apară. Sînt experimentați, 
și mai tîrziu folosiți cu succes, 
stîlpi pentru susținerea meta
lică de proveniență străină sau 
autohtonă. Astfel, se ajunge 
ca în 1965 numărul stâlpilor 
hidraulici existenți în Valea 
Jiului să depășească cifra de 
3 700, iar în 1970 se ajunge la 
peste 22 200 buc. In aceeași pe
rioadă numărul stîlpilor meta
lici cu fricțiune s-a redus de 
la 12 487 buc. la 514 buc. încă 
de la început, modernizarea 
susținerii a marcat un progres 
al realizărilor în abataje. Re
zultatele pozitive obținute cu 
stilpii hidraulici și grinzile 
metalice articulate în condi
țiile de zăcămînt din bazin se 
datoresc în primul rînd ur
mătorilor factorii
• manipulare simplă și ra

pidă atît la montare cit și la 
răpire (productivitatea muncii

0 dependentă 
ce garantează creșterea 

producției miniere
Necesitatea îmbunătățirii con

tinue a indicatorilor tehnico— 
economici și greutățile exis
tente în asigurarea cu forțe 
de muncă stabile, obligă in
dustria carboniferă Ia introdu
cerea intensă a mecanizării și 
automatizării, creîndu-se astfel

Evoluția susținerii me
talice și a consumului 
specific de lemn și che
restea (cifrele corespun
zătoare au ca unități 
de măsură: bucăți
pentru susținerea me
talică și mc/1000 tone 
pentru consumul speci
fic de lemn și cherestea)

condițiilc pentru creșterea pro
ducției de cărbune. In cadrul 
exploatărilor miniere acest lu
cru este realizabil fie prin 
creșterea lungimii totale a lini
ei de front și plasarea intensi
vă a acestuia, fie prin con
centrarea producției și extin
derea lungimii medii de front 
pe abataj, ca premisă a in
troducerii unei tehnologii avan
sa te.

Referatul „Creșterea produc
ției pe abataj, factor de influ
ență asupra productivității 
muncii" (autori ; ing. Arcadie 
Podor și economistul Liviu 
Indrea) apreciază ca neindicată 
prima soluție, datorită volu
mului mare necesar de inves
tiți cît și datorită inconstanței
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A lupta împotriva fascismului și războiului
(Urmare din pag. 1) militaro-

lolor create de dictatura carlis- 
1â. Ținînd seama că, în cadrul 
breslelor, muncitorii aveau 
dreptul de a-și alege organele 
de conducere, sub .tutela' au
torităților. bineînțeles, și de a 
alege d? legați care să participe 
la tratac. ele cu patronii pen
tru înche >rca contractului co- 
Jectiv de muncă, partidul co
munist a trasat membrilor săi 
sarcina de a pătrunde în bresle 
și a le transforma în organe dc 
luptă revoluționară ale clasei 
muncitoare. In acest mod. încă 
din primele luni ale existenței 
breslelor s-n conturat o nouă 
activitate revoluționară, comu
niștii știind să țină seama în 
mod just de toate revendicările 
maselor.

Dezvoltarea capitalismului 
monopolist, dictatura teroristă 
fățișă a celor mai reacționare 
și agresive cercuri burghezo- 
moșierești din România, au dus 
la instaurarea dictaturii milita- 
ro-fasclsle în țara noastră.

Această situație a avut grele 
urmări pentru viața muncitori
mii. Se știe că imediat după 
împingerea țârii noastre în răz
boiul hitlerist, Antonescu dă o 
serie de decrete-legi. potrivit 
cărora ziua de muncă era pre
lungită de către patroni pînă 
la 16 ore.

Organizațiile locale de partid 
din județul Hunedoara, au răs- 

’ pîndit în rândul muncitorilor, 
prin comuniști și alți luptători 
ontfasciști. numeroase manifes
te și chemări mobilizatoare la 
luptă. Majoritatea manifestelor 
lăsoîndite printre muncitori 
cereau : „Frați muncitori, nu 
mai lucrați pentru Germania, 
căci Hitler și Antonescu ne-au 
dus la cea mai neagră mizerie*.

După ce se face o analiză a 
'stării de spirit a muncitorimii, 
In darea de seamă pe luna no
iembrie 1940 a Chesturii de po
liție Deva, se arată printre al
tele : „In concluzie, se con
stată că mișcarea comunistă 
clandestină in cursul lunii no
iembrie a. c. a progresat mult. 
In Valea Jiului în special, ac
țiunea este sprijinită chiar și de 
către membrii breslelor profe
sionale*. In darea de seamă 
pe luna decembrie a aceluiași 
an. se arată, de asemenea, căi 
„Activitatea mișcării comunis
te în sector a luat o dezvol
tare îngrijorătoare. Comuniștii 
au misiunea de a instiga pe 
muncitori la grevă și de a pro
voca in rindurile premilitarilor 
acte de nesupunere*.

Regimul dictatorial 
fascist, hotărăște printr-un dc- 
cret-lege, din februarie 1941 ca 
exploatările miniere din Valea 
Jiului să fie militarizate, ceea 
ce aduce muncitorilor un regim 
cazon. Astfel. In Intrarea și ie
șirea din mină muncitorii erau 
înregistrați de către patrule do 
soldați. „Aproape in toată Va
lea Jiului — se arată intr-un 
document — s-au construit car
cere pentru pedepsirea munci
torilor. Muncitorii sînt torturați, 
fiind legați dc stilp și viriți 
in carceră'.

In vederea desfășurării unei 
greve generale, comuniștii îm- 
părțeau muncitorilor broșuri și 
manifeste, în care era demas
cată politica de trădare națio
nală a dictaturii militaro-fas- 
ciste, arătîndu-se muncitorimii 
drumul ce-1 are de urmat în 
lupta împotriva jugului fascist. 
Au fost confecționate manifes
te, scrise de mină, cere erau 
afișate în locuri vizibile, prin 
care se îndrumau muncitorii la 
greve și la alte acțiuni de pro
test împotriva conducerilor în
treprinderilor.

In felul acesta, in ziua de 
15 aprilie 1941, minerii din pri
mul schimb de la mina „Est" 
din Petrila, au refuzat să in
tre la lucru. Aflînd de cele în
tâmplate, 
înștiințat 
societății 
județului 
muncii din Deva. In jurul orei 
12 a aceleiași zile, la gura mi
nei s-au adunat aproximativ 
1 000 de greviști, împreună cu 
soțiile și copiii, care discutau 
despre revendicările lor, con- 
cretizîndu-le în: a) încheierea 
unui nou contract colectiv; b) 
îmbunătățirea rațiilor de ali
mente; c) peste zilele fixate de 
subinspectoratul de stat al e- 
provizionării, să se fixeze două 
zile în plus pentru vânzare; d) 
îmbrăcămintea și încălțămintea 
să fie de calitate.

Cu toate presiunile exercitate 
din partea autorităților civile 
și militare, care sosiseră în a- 
ceeași zi, la ora 17 la fața lo
cului muncitorii nu au reluat 
lucrul, reușind să impună ale
gerea unei delegații pentru a 
pleca la București și pentru a 
duce tratative cu reprezentanții 
Societății Petroșani. Dar, în 
timp ce majoritatea minerilor 
au căutat să-și aleagă delegați 
care să-i reprezinte cinstit, e- 
lemente legionare reușesc, prin 
amenințări și presiuni și cu 
sprijinul autorităților, să intro
ducă în delegație elemente co

conducerea minei a 
imediat conducerea 

Petroșani, prefectura 
și subinspectoratul

r

rupte, care nu urmăreau satis
facerea intereselor muncitorilor.

După două zile de tratative 
sterile la București și dc aș
teptare febrilă la Petroșani. Mi
nisterul Muncii hotărăște ca o 
comisie formată din inspectorul 
general al muncii, prefectul ju
dețului Hunedoara, delegatul 
subinspcctoratului de stat al a- 
provizionării, subinspectorul 
muncii din Deva și patronii so
cietății „Petroșani", să se de
plaseze în 25 aprilie la Petro
șani pentru continuarea trata
tivelor cu reprezentanții mine
lor. Aflînd de acest lucru, mi
nerii de Ia Petrila au încetat 
din nou lucrul. Solidari cu ei, 
cei din Anlnoasa și Lupeni, 
precum și un număr de 250 
muncitori de la Atelierele Cen
trale din Petroșani au încetat 
lucrul, ceea ce face ca greva 
să ia proporții și să se extindă 
în întreaga Vale a Jiului, a- 
trăgînd noi și noi detașamente 
de muncitori în luptă.

Sub presiunea autorităților 
militare, minerii se văd totuși 
siliți să-și aleagă delegați care 
să ducă tratative cu patronii, 
deși își dădeau seama că a- 
cestca nu erau decit o masca
radă menită să înșele munci
torimea, o manevră prin care 
direcția minelor și autoritățile 
nu căutau altceva decit să cîș- 
lige timp. In dimineața zilei de 
24 aprilie,. noua delegație pre
zintă un memoriu prin care 
cere distribuirea alimentelor în 
cantități suficiente, bocanci, hai
ne de serviciu, majorarea sala
riilor cu 50 la sută, să fie plă
tite 7 zile de boală, respecta
rea concediului de odihnă etc.

Comandantul militar al Văii 
Jiului dă ordin însă, ca înce- 
pînd cu data de 26 aprilie, toți 
muncitorii să se prezinte în mod 
obligatoriu la lucru. Poliția și 
jandarmeria intrau în casele 
oamenilor silindu-i să iasă la 
lucru. De teamă ca nu cumva 
lupta muncitorimii din Valea 
Jiului să paralizeze în întregi
me producția de cărbune, gu
vernul trece la militarizarea 
completă a întregii regiuni.

încă din primele zile ale răz
boiului hitlerist, partidul comu
nist consideră că „sarcina dc 
răspundere istorică a sa față 
de poporul român constă în 
organizarea luptei în România, 
alături de marele popor sovie
tic și celelalte popoare cotro
pite, pentru zdrobirea fascis
mului sângeros german, a slu
gilor sale din toate țările, pen
tru alungarea liitleriștilor din 
România...  pentru România
beră și independentă1*.

Semnificative pe această 
nie sînt acțiunile întreprinse
mineri în spiritul chemărilor 
partidului comunist, care adre-

li-

li- 
de

sa maselor lozinca : „Nici un 
ban pentru împrumutul <lc răz
boi, pentru împrumutul subiti- 
gării poporului român ! In lo
cul bonurilor dc împrumut 
vrem piinc. pace și libertate ! 
Sabotați producția de război".

Aceste acțiuni dădeau puter
nice lovituri capitaliștilor, care 
erau puși în fața unor mari 
greutăți, în ceea ce privește 
putința de a rezolva problema 
satisfacerii depline a cererii de 
cărbune necesar războiului. Ast
fel, în luna decembrie 1941. îi 
cele 26 zile 
realizată pe 
..Petroșani" 
187 200 tone 
inferioară celei planificate, ca
re nu reușea să acopere nici 
cota destinată C.F.R.

Chemările nesfârșite ale parti
dului comunist, duc la intensi
ficarea acțiunilor revoluționare 
de rezistență față de ordinele 
autorităților fasciste. Intr-un 
raport către Ministerul înzes
trării Armatei, din 3 noiembrie 
1942, conducerea minelor din 
Valea Jiului reclama că : «lu
crătorii lipsesc nemotivat de la 
lucru sau părăsesc serviciul 
fără voie. Această stare de lu
cruri face ca randamentul să 
sufere, tocmai azi cînd nevoile 
cer un maximum de producție*. 
Prin ..nevoile timpului", acesta 
înțelegea producția de cărbune 
necesară ducerii războiului hitle
rist, în care România fusese 
tîrîtă împotriva voinței oame
nilor muncii. Conducerea mine
lor din Valea Jiului, recunoaș
te de fapt în acest raport inca
pacitatea ei de a mai putea 
asigura cantitatea de cărbune 
cerută de căpeteniile fasciste 
ale statului, incapacitate dato
rată tocmai ostilității pe care 
minerii o manifestau fățiș față 
de exploatatorii fasciști, dicta
tura militaro-fascistă și războiul 
hitlerist.

Efervescența revoluționară ce 
caracteriza starea de spirit a 
muncitorimii în anul 1944 reiese 
foarte semnificativ din nume
roase documente ale vremii. 
..Muncitorii — arăta poliția din 
Deva în august 1944, în pragul 
insurecției armate — așteaptă 
cu nerăbdare căderea actualu
lui guvern, o parte din ei sînt 
gata să comită acte de sabotaj 
pentru a grăbi prăbușirea aces
tuia. Ura contra regimului și 
a războiului crește zilnic".

Activitatea revoluționară des
fășurată de muncitorii din Va
lea Jiului în perioada fascizării 
țării, în timpul dictaturii mili- 
taro-fasciste și a războiului 
hitlerist, constituie o contribu
ție de prim ordin, la lupta ge
nerală a poporului român, pen
tru înfăptuirea glorioasei insu
recții armate din august 1944.
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Turul actualului campionat al 
diviziei B de handbal feminin 
propulsa spre „A" formația 
.U" Cluj, care nu a cunoscut 
înfrângerea mai multe etape 
la rînd. Cu atît mai dificilă 
era, deci, misiunea echipei Jiul 
Petroșani, care s-a deplasat în 
prima etapă a returului chiar 
acasă la lider. Dar n-am mai 
recunoscut, de data aceasta, a- 
ceeași echipă a „U“ Cluj, care 
în tur, la Petroșani, demonstra
se un joc bun, matur, cursiv 
și cîștigase cu 12—9 în fața 
elevelor profesorului Eugen 
Bartha. Dimpotrivă, spre bucu
ria noastră, am urmărit jocul 
foarte bun al handbalistelor din 
Petroșani, în mod deosebit în 
repriza secundă, care au cedat 
totuși la limită, spre neșansa 
lor, cu 9—10. Jocul a fost, în 
cea mai mare parte, echilibrat 
și, fără atitea greșeli în apă
rare, comise în prima repriză, 
Jiul putea obține chiar o vic
torie. Oaspetele au început bi
ne și după trei minute condu
ceau cu 2—0. Scorul fusese des
chis de Maier și 
Costea. Gazdele au 
repede și au luat 
prin Șimon, care a 
o lovitură de la 7
s-au distanțat la 4—2. Diferen- 

în favoarea lor s-a menținut

pînă în ultimul minut al pri
mei reprize : 7—5.

Sesizind deficiențele din a- 
părare, profesorul Bartha a dat 
indicații utile la pauză eleve
lor sale și jocul lor a mers 
mult mai bine. In această par
te a meciului jiulistele au fost 
superioare partenerelor lor de 
întrecere atît ca joc, dar și ca 
rezultat. In timp ce gazdele au 
mai înscris doar trei goluri, 
petroșănencele au marcat de 
patru ori. Insuficient însă pen-

Handbal

majorat de 
egalat însă 
conducerea 
transformat 
metri. Apoi

ta

tru a echilibra măcar rezul
tatul, lucru pe care îl meritau. 
La scorul de 10—9 pentru gaz
de, oaspetele au atacul în ul
timele trei minute ale partidei, 
și-au sufocat adversarele, dar 
n-au reușit să tragă decisiv la 
poartă. Astfel, partida se ter
mină cu victoria la limită a 
studentelor clujence. Ele au 
meritul de a se fi apărat cu 
mai multă atenție și de a fi 
șutat mai mult la poartă. Ori
cum, pretențiile noastre pentru 
evoluția lor erau mai mari.

Jiul a jucat bine, de la egal 
la egal cu partenera de între
cere, curajos și. repetăm, nu
mai neșansa a privat-o de un 
punct cel puțin. Elevele profe
sorului Bartha au combinat 
foarte bine, în viteză, au exe
cutat cîteva pătrunderi spec
taculoase — prin Costea și 
Maier — au înscris cîteva go
luri frumoase, prin surprinde
re, prin Maria Ghiță. Căutată 
prea mult și de coechipiere și 
de adversare, Mia Domșa-Cos- 
tea nu și-a putut desfășura jo
cul ei obișnuit. Bine au evo
luat tînăra Ana Maier — sub
tilă. incisivă, cu o bună priză 
la balon, Maria Ghiță și To- 
mazi. Mai puțin incisivi 
altădată — Eva lonescu, depar
te de forma ei bună — Sanda 
Nemeș. In notă bună — por- 
tărița Alice Tudor. Oricum, 
comportarea handbalistelor de 
la Jiul în prima etapă a re
turului campionatului diviziei 
B ne îndreptățesc speranțele în 
ele pentru etapa viitoare. Golu
rile au fost înscrise de : Vidu- 
Floroianu și Simon (cite 3), 
Cserveny (2), Bîrlea și Păvăn 
pentru gazde, de Costea (4) toa
te din lovituri de la 7 metri, 
Ghiță (3), Maier (2). Intîlnirea 
de duminică de la, Cluj a fost 
< .ndusă de O. Schuster din Si
biu.

decât

„Cupa diamantul negru"
G. DINU

MIERCURI 1 1

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ai vacanță 7.w N am 
vacanță... Emisiune mu- 
zical-<l ist raci ivă.

. 18,30 Economie, >tiință, con
ducere. Idee și timp. 
Stimulentele inițiativei. 
Drumul dc la idee la 
practică. Valoarea tim
pului, în elaoorarea și 
aplicarea deciziilor a- 
doptate în colectiv.

19.00 Dansuri populare în in
terpretarea unui colec
tiv de dansatori ai An
samblului „Doina*.

19,10 Tragerea Pronocxpres.
19,20
19,30

1 001 de seri.
Telejurnalul de seară.

20,00

20,15

21,50
22,00
22,30

Tele-cinemateca: „Do
sarul secret*. Un film 
scris, regizat și inter
pretat de Orson Welles. 
Premieră pe țară.
Poșta TV.
Cadran internațional.
Bucuriile muzicii: „Ciac- 
cona“ de Vitali.
Telejurnalul de noapte.22,50

PETROȘANI
brie r Gioconda surîs
(15—18 aprilie); Republica : 
Războiul domnițelor (15—18 
aprilie); LONEA — 7 Noiem
brie : Monștrii (15—17 apri
lie); Minerul: Petrecerea (15 
— 18 aprilie); VULCAN : Tele
grame (15—18 aprilie); LU
PENI — Cultural: Mihai Vi
teazul. seriile I și II (12—18 
aprilie). )

In nota publicată sub titlul 
de mai sus la rubrica .Ci
titorii ne sesizează" (.Steagul 
roșu' nr. 6 628 din 23 februa
rie a. c.), arătam că publicul 
călător dinspre și spre vestul 
bazinului carbonifer este ne
mulțumit de faptul că trenul 
nr. 2 732, cu plecarea din Petro
șani spre Lupeni la ora 0,20, 
a fost scos din circulație. Că
lătorii care sosesc din direc
ția Simeria cu trenul accele
rat nr. 242 și doresc să mear
gă la Vulcan, Lupeni etc. 
sînt nevoiți să aștepte 5 ore 
în stația Petroșani pînă la 
ora 5,05 cînd pleacă primul 
tren spre Lupeni.

Luînd cunoștință despre 
cele scrise în articol, regio
nala de căi ferate Deva, ne-a 
comunicat că trenul în cauză 
a fost scos din circulație din 
cauza frecvenței extrem de 
reduse a călătorilor. Dovadă, 
analizele făcute pentru peri
oadele octombrie-decembrie 
1969 și ianuarie-martie 1970, 
din care rezultă că frecven
ța la trenurile de noapte

2 731 și 2 732 pe distanța Pe
troșani — Lupeni și retur, 
a fost de numai 9 călători 
pe zi.

Scrisoarea de răspuns se 
încheie cu propunerea i „Pen
tru rezolvarea problemei în 
discuție solicităm sprijinul 
redacției în sensul de a trata 
cu I.G.C. Petroșani, ca la 
ora 0,30 să pună în circula
ție un autobuz la legătura 
acceleratului pe distanța Pe
troșani — Lupeni și retur.

Redacția, considerînd înte
meiată propunerea organului 
C.F.R., a luat legătura cu con
ducerea I.G.C. Petroșani, din 
partea căreia a găsit depli
nă înțelegere, privind felul 
de rezolvare a problemei. Ca 
urmare, înccpînd cu data de 
5 aprilie a. c. ultimul auto
buz pleacă spre Lupeni din 
Piața Victoriei la ora 0,30, 
asigurindu-se în acest fel o 
legătură imediată la acce
leratul ce sosește din direc
ția Simeria la Petroșani la 
ora 0,06.

Ultimul șut MICA
PUBLICITATE

D. I.

Printre cei ce și-au adus mo
desta lor contribuție la suc
cesele E. M. Lupeni se numără 
și lăcătușul-mecanic Petru Ciu- 
lavu. Ani în șir s-a îngrijit ca 
locomotivele electrice cu tro- 
ley de la orizontul 480 să func
ționeze impecabil transportând 
cărbunele extras de mineri. A- 
cum cîteva zile a prestat ulti
mul șut. După ani îndelungați 
de muncă rodnică și conștiin
cioasă a ieșit Ia pensie. Vete
ranul a plecat mulțumit știind 
că a lăsat în locul său tineri 
de nădejde pe care i-a învățat 
meserie. Conducerea secției e- 
lectro-mecanică și colegii săi de 
muncă au ținut să-i mulțumeas
că, însă într-o adunare festivă, 
pentru activitatea depusă, înmî- 
nîndu-i drept amintire cîteva 
cadouri. Purtătorul celor 7 ste
luțe purpurii le-a mulțumit e- 
moționat pentru atenție.

VÎND urgent televizor-radio, 
portativ japonez.

Adresați ceasornicărie, str. Re
publicii, 29, telefon 1071.

țn CjQfirul activităților cultural- 
sportive inițiate de către Con
siliul1'municipal Petroșani al 
Organizației pionierilor, în zi
lele de 8—9 aprilie s-a desfă
șurat, la Lupeni, competiția 
handbalistică dotată cu „Cupa 
diamantul negru". Au 
pat echipe de băieți 
din Uricani, Lupeni, 
Petroșani, Petrila, Tg.
Anina. După deschiderea festi
vă făcută de profesorul Vic
tor lațenco, președintele Consi
liului municipal Petroșani al 
Organizației pionierilor, au în
ceput întrecerile. Ele au fost 
viu disputate, unele atingînd 
chiar un nivel înalt de spec
taculozitate. Intîlniri pasionan
te au oferit mai ales echipele 
din Valea Jiului, în rindul că
rora s-au semnalat o serie de

partici- 
și fete 
Vulcan, 
Jiu și

talente autentice. Sublinieri me
rită echipa de fete a Școlii ge
nerale nr. 4 Lupeni, pregătită 
de prof. Eugen Nicoară, și e- 
chipa de băieți a Școlii gene
rale nr. 5 Petrila, pregătită de 
prof. Cornelia Gherman.

In arma rezultatelor înregis
trate, primul loc și trofeul pus 
în joc a revenit formației Șco
lii generale nr. 2 Lupeni (la 
băieți) și a Școlii generale nr. 
5 Lupeni (la fete). Comisia de 
organizare a competiției a a- 
cordat .Cupa tinereții" echipei 
de fete a Școlii generale nr. 4 
Vulcan și „Cupa sportivității* 
formațiilor de fete ale școli
lor generale nr. 1 Petrila și 
din Anina și celei de băieți a 
Liceului din Uricani.

E. M. DlLJA

pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante

a maistru minier subteran

V.
F. FRANCISC

corespondent

Concursul se va

Dumitru CORNEA

I
I
I
I
I
I
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De vreo patru luni servesc 
masa la restaurantul „Tran
silvania" din Petrila. Drept 
să spun, la început, mi-a plă
cut atît mîncarea cît și de
servirea, ceea ce m-a și de
terminat să mă abonez. Nici 
în prezent nu sînt nemulțu
mit de oalitatea mâncării. E 
bună și suficientă. Modul în 
care sînt însă deservit îmi 
displace. Să mă explic. O-

cup loc la o masa. Stau și 
aștept. Ospătarul din raionul 
respectiv, pe nume Mircea, 
nici nu se obosește să vină 
la masă. Ne cunoaște pe noi, 
ăștia abonații, că nu prea 
dăm bacșiș. Trec în alt ra
ion deservit de Lenuța, o fe
meie serioasă, dar are ce are 
și ea cu abonații.

— De ce nu-1 servești. Mir- 
îsi întreabă colegul.

Răspunsul nu l-am auzit dar 
pe chipul ospătarului se ci
tea o mare plictiseală. Pînă 
la urmă tot am fost servit, 
dar pofta s-a dus. Simți pe 
urmă jenă și cînd n-ai bani 
potriviți și ospătarii respec
tivi se fac că uită să-ți dea 
restul. Iată deci ce-mi displa
ce la restaurantul „Transil
vania".

Ioan DOCTORU

ține în ziua de 16 aprilie 
1971 ora 10. La concurs pot participa și anga
jați ai altor unități care îndeplinesc condițiile 
cerute de nomenclator. Actele pentru concurs 
se vor depune pînă în preziua concursului.

Informații suplimentare se pot obține la bi
roul personal al exploatării.

După cum bine ne este cu
noscut, fiecare anotimp are spe- 
< ificul său sub toate aspectele, 
inclusiv în activitatea de pază 
contra incendiilor, deoarece cau
zele care provoacă incendii ac
ționează mai mult sau mai puțin 
în funcție de o serie de factori 
determinați și de condițiile at
mosferice.

Putem aprecia că primăvara 
anului 1970 a reprezentat un 
salt calitativ pentru activitatea 
de prevenire a incendiilor. Ne 
stau mărturie cifrele a căror 
limbaj evidențiază scăderea 
numărului de incendii. Fireș
te. in spatele cifrelor stau 
vameni și acțiuni, stă legitima 
satisfacție a acelor care au res
ponsabilități pe linia prevenirii 
incendiilor de a fi contribuit în 
sectorul lor de activitate la ob
ținerea unor asemenea succese.

Ar fi greu dacă nu chiar im
posibil să enumerăm toate ac
țiunile pozitive, toate faptele 
de inițiativă și de curaj ale 
celor care zi și noapte au ve
gheat cu nestrămutată conștiin
ță patriotică la apărarea, con
solidarea și dezvoltarea avu
tului obștesc, la securitatea vie
ții celor amenințați de incen
dii. In ultimii ani, în localitățile 
municipiului Petroșani s-a des
fășurat o intensă muncă de 
popularizare a regulilor și a 
măsurilor de prevenire a incen
diilor, adueîndu-și la această

activitate o contribuție impor
tantă comisia de prevenire și 
stingere a incendiilor a Consiliu
lui popular al municipiului, co
misiile din localități și ale o- 
bectivelor industriale și econo
mice, cadrele didactice și for
mațiile civile de pompieri. Ca 
urmare, crește tot mai mult 
numărul cetățenilor care sînt 
conștienți de faptul că respec- 
tînd cu strictețe regulile de 
prevenire a incendiilor își a- 
duc o contribuție importantă 
la apărarea proprietății socia
liste. a avutului obștesc și per
sonal.

Cu toate acestea, trebuie să a- 
râlăm că în municipiul Petroșani 
numărul incendiilor, în specia) 
al celor izbucnite din neglijență, 
este destul de mare.

Din statistica incendiilor re
zultă că primăvara izbucnesc 
multe incendii și acestea cu 
precădere la obiectivele indus
triale, șantierele de construcții, 
în păduri, depozite de materiale 
ș. în mod special la gospodării
le cetățenești.

De la început trebuie să 
menționăm că multe incendii 
izbucnite în primăvara și vara 
anului 1970 s-au produs dato
rită nerespectării măsurilor și 
regulilor elementare de preve
nire și mai ales neglijenței ma
nifestate sub diferite forme. 
Folosirea focului de către copii 
(in special a celor de vârstă

preșcolară sau ân primele clase 
elementare), focul deschis, ne
supravegheat sau neglijent fo
losit, defectele de construcție 
la coșurile de evacuare a 
fumului, neîntreținerea sau ne- 
curățirea lor, fumatul în locuri 
nepermise, lămpi de gătit cu 
petrol, bucătării improvizate — 
iată cauzele incendiilor produse. 
Pentru a ilustra mai convingă-

cum a făcut loan Lupu din 
Petroșani și alții. Normele de 
prevenire a incendiilor prevăd 
ca toate coșurile să fie execu
tate corespunzător și să fie con
struite din cărămidă cu grosi
mea zidului de 12 cm la trece
rea prin planșeu, iar la trece
rea prin acoperiș, în jurul co
șului să fie lăsat un spațiu li
ber pînă la partea lemnoasă

șani, care s-au soldat cu pa
gube materiale, iar unii cetățeni 
ca : Iosif Bora din Lupeni, a- 
dormind cu țigara aprinsă a 
incendiat casa, încetînd din 
viață în mod tragic în urma 
gravelor arsuri primite.

Multe incendii au fost pro
vocate ca urmare a folosirii 
lămpilor cu petrol, sobelor insta
late necorespunzător sau lăsate

majoritatea incendiilor, se pi
toresc în special neglijenței.

Pentru înlăturarea unor ase
menea cazuri de incendii toți 
cetățenii municipiului Petroșani 
trebuie să respecte măsurile de 
prevenire a incendiilor. In a- 
cest scop recomandăm cîteva 
reguli mai principale, specifice 
acestui sezon j

— pe timp secetos și vânt, 
nu aprindeți asemenea focuri ;

— educați Și supravegheati 
copiii pentru a nu se juca cu 
focul;

— nu lăsați nesupravegheate 
sobele, aragazele, lămpile de 
gătit și de iluminat și nu Ie 
folosiți în stare defectă ;

— nu folosiți instalații elec
trice improvizate sau siguranțe 
supradimensionate;

PREVENIJI INCENDIILE!
tor cele afirmate, vom da cîte
va exemple de incendii: în 
jocurile lor, copiii folosesc u- 
neori mijloace de aprindere a 
focului. O asemenea situație a 
favorizat incendiul de la locu
ința lui Ilie Lupșa din Vulcan. 
Principalii vinovați de izbucni
rea unor asemenea incendii 
sînt părinții care lasă chibri
turile la îndemâna copiilor și 
îi lăsa fără supraveghere, nu-i 
îndrumă spre a nu se juca cu 
focul. Cînd este vorba de con
struirea și întreținerea coșurilor 
de evacuare a fumului, nu es
te bine șâ se facă „economii*f

de minimum 10 cm.
Ori, susnumitul, și mulți alții, 

pe lîngă faptul că nu a ținut 
cont de normele legale de con
strucție, nu a luat nici măsuri 
de întreținere și curățire a co
șului, prin tencuirea pe porți
unea de la pod, și curățirea o 
dată la două luni. Multe in
cendii au izbucnit din neglijen
ța fumătorilor, care nu au res
pectat cele mai elementare re
guli de prevenire a incendiilor. 
Ca urmare a acestei nereguli 
au izbucnit incendii la spitalul 
unificat Petrila ; întreprinderea 
de morărit și panificație Pelro-

fără supraveghere așa cum s-a 
întâmplat la Gheorghe Hațeg 
din Petrila, Maria Oprițescu 
din Petroșani și alții.

Desigur, in anotimpul de pri- 
măvară-vară mai sînt și alte 
cauze care pot provoca incendii, 
printre care amintim utilizarea 
neglijentă a aragazelor, folosi
rea în stare defectă a instala
țiilor de iluminat electrice, lă
sarea în priză, fără supraveghe
re, a diferitelor aparate elec
trice și altele.

Din cele arătate pînă acum 
rezultă cit se poate de clar cu

SFATURI DE SEZON

Se aduce la cunoștința tutu
ror cetățenilor municipiului 
Petroșani că pentru a preveni 
incendiile în perioada de pri
măvară este necesar să se res
pecte următoarele reguli :

— nu faceți focul în apropie
rea furajelor și a construcții
lor ;

— nu dați foc resturilor ve
getale de pe pășuni și finețe 
pe timp de vânt sau fără a fi 
supravegheate ; nu dați foc la 
acestea la o distanță mai mică 
de 200 m de pădure ;

CÎND PLECAȚI DE ACASA
VERIFICAȚI t

— dacă robinetul de la bute
lia de aragaz a fost închis;

— focul în sobe stins;
— chibriturile au fost ascun

se pentru a nu fi găsite de co
pii;

— aparatele electrice de uz 
casnic : fierul de călcat, reșoul, 
radioul, televizorul etc. au fost 
scoase din priză;

— dacă vasele cu lichide in
flamabile au fost ermetic în
chise și evacuate din încăperi;

Numai după ce v-uți convins 
că ați luat toate aceste măsuri 
puteți părăsi locuința, având 
convingerea că nici un pericol 
de incendiu nu vă amenință 
casa și copiii.

CETĂȚENII
7

Pădurea este o mare bogăția 
națională. Feriți-o de incendii I

Nu dați foc resturilor vegeta
le de pe pășuni, finețe, din 
grădini la o distanță mai mică 
de 200 metri de pădure.

Nu aruncați capete de țigări 
sau chibrituri aprinse în păduri 
și în alte locuri ce prezintă pe
ricol dc incendiu.

Fumatul este permis numafr 
în locuri fără frunze uscate, 
unde sînt gropi pentru fumai 
amenajate și indicate de pădu
rari. •

Turiști I Pentru pregătirea 
hranei este permisă facerea 
focului numai în locurile spe
cial amenajate și indicate. Nu 
părăsiți locul pînă nu ați stins 
bine focul.

NU UITAȚI I

încălcarea prevederilor II.C.M. 
nr. 2 285 din 1969, atrage după 
sine severe sancțiuni materiale. 
De aceea, reimprospătați-vă pe
riodic cunoștințele pe linie 
P.C.I., aplicați și respectat1 cu 
strictețe normele și instrucțiu
nile de prevenire și stingere a 
incendiilor !

Nu uitați ! Nerespectarea pre
vederilor de apărare a avuției 
obștești de pericolul focului se 
sancționează cu amendă de la 
100 la 3 000 lei.
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BERLIN 13 — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan Dcju, 
transmite : Construcții mij
loacelor de transport fero
viar constituie unul din sec
toarele importante ale ra
murii construcției de mașini 
erele din R.D. Germană. Cei 
peste 30 000 salariați care 
lucrează în acest sector au 
construit în două decenii 
peste 90 000 vagoane și loco
motive, dintre care mai mult 
de jumătate au fost expor
tate în 24 țări.

întreprinderea constructoa
re de vagoane din Gorlitz. s-a 
specializat în construirea va
goanelor de persoane supra
etajate, pînă în prezent fiind 
produse aici peste 2 000 va
goane de acest fel. Ele au 
dat bune rezultate în trans
portul pasagerilor pe distan
țe mici. Intre țările care 
importă acest tip de vagoa
ne se află și România.

1.6 
ea

■
rea inovațiilor a fost de 
miliarde mărci, în 1970 
a crescut la 2,5 miliarde. 
Totodată, numărul inovatori
lor în unitățile economice so
cialiste s-a ridicat în anul co 
a trecut la 681 000. Mijloa
cele de raționalizare, în va
loare de 2,5 milioane mărci, 
au fost realizate din resurse g 
proprii la Combinatul de _ 
construcții de mașini grele g 
„Ernsb Thalmann", din Mag- g 
deburg. ■

In ultimii 5 ani, în ramura J 
industrială mașini de prclu- ■ 
orare și mijloace de trans- ■ 
port, valoarea inovațiilor s-a 01 
dublat aproape, ajungînd la 19 
159,7 milioane mărci în a- B 
nul 1970.

■
■

¥ ■
■

■■
*

■
Președintele serviciului 

pentru inovații și patente 
din R.D. Germană, dr. Joa
chim Hemmerling, a făcut 
în fața reprezentanților pre
sei un bilanț al realizărilor 
în domeniul inovațiilor și ra
ționalizărilor în R.D.G.

In tftnp ce în 1967 valoa

In 1970. în sectorul con
strucțiilor de stat, în R. D. 
Germană au fost mecanizate 
92 la sută din lucrările exe
cutate la suprafață, 77 la su- g 
tă din lucrările la betoane și g 
fier-beton, 82 la sută din lu- g 
crările de descărcare a ma- g 
terialelor liante (ciment, mor- ■ 
tar etc.). Ca urmare, construe- ■ 
torii din R.D. Germană au ■ 
realizat în anul 1970, în mal • 
puțin de 8 luni, volumul de • 
lucrări realizat în întregul ® 
an 1965.

■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

’ > ..Ordinea publică a fost 
restabilită pe întreg teritoriul 
Republicii Malgașe și sînt con
vins că ea va fi menținută în 
continuare" — a declarat pre
ședintele Philibert Tsiranana 
în cadrul unei întrevederi cu 
un grup de militanți ai parti
dului de guvernămînt. Decla
rația intervine după aplanarea 
incidentelor semnalate săptă- 
mînă trecută.
■
' AMMAN 13 (Agerpres). — 
Asupra regiunii Ammanului 
s-au abătut, în ultimele 48 
de ore, ploi torențiale înso
țite de puternice furtuni. 
Mai multe cartiere ale ca
pitalei iordaniene au fost în 
întregime acoperite de ape. 
iar numeroase locuințe au 
fost distruse. Autoritățile au 
luat măsuri de urgență pen- 

’ tru ajutorarea populației si
nistrate.

£ O misiune economică ja- 
Jwneză a plecat luni la Tehe
ran, pentru a discuta cu guver
nul iranian posibilitățile de 
lezvoltare a relațiilor econo- 
nice bilaterale. Intre altele, va 
îi abordată problema livrărilor 
le petrol iranian către Japo
nia, industriașii niponi fiind 
interesați in încheierea, în 
acest domeniu, a unui contract 
pe termen lung. Agenția Kyo
do a anunțat că guvernul ja
ponez a hotărît să acorde Ira
nului un împrumut în valoare 
ele peste 100 milioane dolari, 
în cadrul programului de aju
tor pentru țările afro-asiatice.

C Aproape 5 000 de locui
tori ai pădurilor amazonice 
din Peru sînt izolați de restul 
țării, ca urmare a inundațiilor 
provocate de ploile torențiale 
și a alunecărilor de teren. In 
provinciile afectate — Cha- 
chapoyas, Rodriguez de Men
doza, Luya și Bongara — orice 
activitate a fost, practic, între
ruptă. Legătura cu sinistrații 
se asigură prin intermediul 
unui pod aerian.

• O delegație parlamentară 
din R.D. Germană, condusă 
de Gerald Gotting, președinte
le Camerei Populare, a sosit 
la Varșovia într-o vizită oficia
lă, la invitația Seimului polo
nez. Intre parlamentarii celor 
două țări au început convor
birile oficiale.

< După cum informează a- 
genția ADN, o delegație a or
ganizației de tineret din R.D. 
Germană — Uniunea Tinere
tului Liber German — a ple
cat marți într-o vizită de prie
tenie în Chile. Delegația este 
condusă de Guenter Schnei
der, membru supleant al Con
siliului Central al Uniunii.

0. La Phenian, a fost sem
nat un acord privind colabora
rea economică și tehnică între 
R.P.D. Coreeană și Maurita
nia, informează agenția ACTC.

Patru studenți din Bilbao 
au fost arestați sub acuzația 
de a fi desfășurat activități în 
favoarea Partidului Comunist 
din Spania, anunță agenția 
Associated Press.

Q Ministrul afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace, Jan 
Marko, s-a întîlnit la Karlovy 
Vary cu ministrul de externo 
al R.D. Germane, Otto Winzer. 
Au fost discutate o serie de 
probleme politice internaționale 
actuale ce privesc ambele țări, 
menționează agenția CTK.

Să Înceteze amestecul S.II.A. 
in Indochina

Mesaj adresat Congresului S.U.A. 
și parlamentelor celorlalte țări ale lumii

LONDRA 13 (Agerpres). — 
La inițiativa deputatului Ian 
Mikardo, în Camera Comune
lor circulă un mesaj adresat 
Congresului S.U.A. și parla
mentelor celorlalte țări ale 
lumii în care se cere înceta
rea războiului din Vietnam 
încă în cursul acestui an. Me
sajul subliniază necesitatea

Un război 
injust și

WASHINGTON 13, — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite ’ Repre
zentanți ai cultelor din S.U.A. 
au dat publicității o declarație 
în care acuză fostul guvern de
mocrat și actuala Administra
ție republicană pentru dezlăn
țuirea și continuarea unui 
război „nepopular, injust și imo
ral" în Vietnam. Declarația 
a fost preluată de întreaga 
breșă americană, care o apre
ciază ca reflectînd „profunda 
nelinișie ^yovocată de conti
nuarea ame S.U.A, în

^ietnamsr—(New vork Times1’).

„retragerii din Indochina a 
tuturor forțelor militare ame
ricane, inclusiv a forțelor ae
riene și navale, și încetarea 
tuturor bombardamentelor a- 
supra acestui teritoriu". Pînă 
în prezent, un număr de 91 de 
membri ai Camerei Comunelor 
au semnat acest mesaj al cărui 
text va fi trimis parlamentari
lor din toate țările lumii.

nepopuiai*, 
imoral

Autorii declarației își exprimă 
dezaprobarea față de așa-nu- 
mita politică a vietnamizării, 
care, nu numai că nu a dus la 
limitarea conflictului din Viet
nam, dar l-a extins și în țările 
vecine — Laos și Cambodgia. 
Războiul dus de S.U.A. în 
Vietnam, se arată în declara
ție, constituie „un amestec 
brutal în treburile interne ale 
țărilor Indochinei". Semnatarii 
săi condamnă „folosirea puterii 
și influenței americane pentru 
modelarea destinelor unor na
țiuni împotriva voinței aces
tora".

Toronto

Conferința
Plenara

internațională 
privind libertatea 

femeii

C.C. al I'. C.
Unificarea 

politice din
partidelor
Columbia

Bulgar
OTTAWA 13 (Agerpres). — 

La Toronto au început lucră
rile Conferinței internaționale 
privând libertatea femeii. Timp 
de patru zile, cele 400 de dele
gate ale organizațiilor feminine 
din diferite țări ale lumii vor 
dezbate rolul femeii în socie
tatea contemporană și aspecte 
legate de problemele rasiale, 
Ideologice etc.

Organizatorii au ales ca loc 
de desfășurare a conferinței o- 
rașul canadian Toronto, deși 
inițial ea fusese fixată pentru 
Washington, întrucît un purtă
tor de cuvînt al Administrației 
americane a declarat că, „în 
S.U.A., lucrările unui asemenea 
gen de conferință ar putea să 
fie perturbate11. Se menționează 
că la lucrările conferinței iau 
parte 6 delegate reprezentînd 
organizațiile de femei din Viet
nam, Cambodgia și Laos.

SOFIA 13 (Agerpres). — La 
Sofia a avut loc marți Ple
nara C.C. al P.C. Bulgar, in
formează agenția BTA. Plenara 
a dezbătut șl aprobat raportul 
dc activitate al Comitetului 
Central al partidului, pe care 
urinează să-1 prezinte primul 
secretar al C.C. al P.C.B., Todor 
Jivkov, la cel de-al X-lea Con
gres al partidului.

Plenara a dezbătut și apro
bat, totodată, proiectul de re
zoluție a celui de-al X-lea Con
gres al P.C.B. pe marginea ra
portului de activitate al C.C. 
al P.C. Bulgar.

BOGOTA 13 (Agerpres). — 
Cele două partide politice do 
guvernămînt din Columbia — 
liberal și conservator — care 
alcătuiesc frontul „Alianța Na
țională Populară* (ANAPO) se 
vor unifica într-o singură for
mațiune politică, a anunțat un 
purtător dc cuvînt al Alianței. 
Platforma politică a ANAPO 
urmează a fi anunțată de pre- . 
ședințele său, Gustavo Rojas 
Pinilla, cu prilejul Adunării

Populare a noului partid, care 
va avea loc la 13 iunie, la Bo
gota.

-fc

După cum se știe, partidele 
liberal și conservator au for
mat în 1957 „Alianța Națio
nală Populară" pe baza unei 
înțelegeri potrivit căreia, pînă 
la alegerile prezidențiale din 
1974, funcțiile guvernamentale 
urmau să fie repartizate între 
membrii lor.

Acțiunea 
„Adevărul1* 

despre 
activitatea 
guvernului 

chilian

Situația din Ceylon

o
nouă

# Conducătorii de autobuze, 
troleibuze și metro din orașul 
Philadelphia au declarat 
grevă în sprijinul cererii 
de a se încheia un nou con
tract colectiv de muncă. Gre
viștii revendică îmbunătățirea 
urgentă a condițiilor materiale. 
Greva a afectat transportul în 
comun, creînd mari aglomera
ții pe străzile orașului.

luni 
lor

ședință
in cadrul

© Robert Bourassa, primul 
ministru al provinciei Quebec, 
a sosit la Londra pentru a avea 
cu cercurile financiare și in
dustriale britanice o serie de 
discuții în legătură cu posibili
tățile de lărgire a schimburilor 
comerciale reciproce.

După întrevederile din capi
tala Marii Britanii, Bourassa, 
va vizita R.F. a Germaniei, 
Italia și Franța.

Guvernul suedez, reunit 
marți într-o ședință extraor
dinară, sub președinția primu
lui ministru Olof Palme, a ho
tărît adoptarea unor măsuri 
severe împotriva celor ce se 
vor face vinovați de deținere 
Ilegală de arme și a celor ce 
se vor deda la activități poli
tice cu caracter violent. Un 
comunicat oficial publicat după 
ședința guvernului precizează 
că cetățenii străini care vor fl 
găsiți în posesia ilegală de ar
me de foc vor fi expulzați.

• Marți s-au deschis la Ge
neva lucrările Consiliului exe
cutiv al Fondului Națiunilor 
Unite pentru copii (UNICEF). 
Participant» la reuniune, re- 
prezentînd 30 de țări membre 
ale O.N.U, precum și diferite 
organizații internaționale, vor 
examina rezultatele obținute de 
UNICEF în acțiunea 
nătățire a situației 
și sociale a copiilor 
în cei 25 de ani care
de la înființarea Organizației.

de îmbu- 
materiale 
din lume 
au trecut

Declarația
M. A. E 
al R. D. 
Vietnam

HANOI 13 (Agerpres). — 
Intr-o declarație dată publi
cității la Hanoi, Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam condamnă „autorită
țile tailandeze care continuă 
să trimită trupe în Laos, în 
sprijinul războiului dus de 
imperialiștii americani în In
dochina". Ca semnatar al a- 
cordurilor de la Geneva din 
1962 cu privire la Laos — 
se subliniază în declarație — 
guvernul R. D. Vietnam de
nunță în mod sever aceste 
acțiuni și sprijină întru totul 
dreptul legitim la autoapă
rare al poporului laoțian.

o 

D 

0 

0 

0 

0 

o

convorbirilor
S. A. L I.

VIENA 13 (Agerpres). — 
Cea de-a șaptea ședință a ac
tualei runde a convorbirilor 
sovieto-americane privind li
mitarea cursei înarmărilor stra
tegice (SALT) a avut loc marți, 
la sediul Ambasadei U.R.S.S. 
din Viena. Ședința — care a 
durat o oră și jumătate — s-.a 
desfășurat într-o atmosferă 
constructivă, relevă sursele 
apropiate participanților la 
convorbiri.

Următoarea reuniune de lu
cru a convorbirilor sovieto-a
mericane va avea loc vineri, 
la sediul Ambasadei S.U.A.

O
La Viena a sosit senatorul 

american John Sherman Coo
per, membru al Comisiei sena
toriale pentru afacerile exter
ne, care va analiza, împreună 
cu șeful delegației S.U.A., Ge
rard Smith, evoluția convorbi
rilor SALT.

ANKARA 13 (Agerpres). — 
O delegație de specialiști 
horticultori ai Municipiului 
București, care se află la An
kara in cadrul unor acțiuni 
prietenești și de cooperare, 
a participat la elaborarea pla
nurilor de amenajare a par
curilor și grădinilor publice 
și la plantarea unor specii 
de trandafiri, aduși din țara 
noastră, in unul din cele

COLOMBO 13 (Agerpres). — 
„Situația internă din Ceylon re
vine la normal", a anunțat 
marți la Colombo un purtător 
de cuvînt guvernamental. Pe 
de altă parte, surse militare ci
tate de agenția France Presse 
afirmă că punctele de rezis
tență ale grupurilor de insur
genți sînt în prezent izolate în 
regiunea Kegalle și în zonele 
din centrul și sudul insulei. 
Autoritățile de la Colombo au

deplasat, cu ajutorul elicopte
relor, unități militare în zonele 
de junglă unde s-au retras gru
purile de insurgenți. Potrivit co
municatelor oficiale, legăturile 
rutiere ale capitalei cu locali
tățile cele mai îndepărtate au 
fost restabilite. Cu toate aces
tea, în întreaga țară continuă 
să rămînă în vigoare restric
țiile de circulație între orele 
16 după-amiază și 6 dimineața.

SANTIAGO DE CHILE 13 
(Agerpres). — O delegație 
chiliană, compusă din 20 de 
senatori și 10 deputați, va e- 
fectua, începînd de săptămî- 
na viitoare, o vizită într-o 
seric de țări europene, în ca
drul acțiunii denumite „Ade
vărul". Președintele Salvador 
Allende a luat hotărîrea dc 
a iniția această acțiune în 
scopul dezmințirii informați
ilor false difuzate în străină
tate de elementele de dreap
ta, care denigrează activita
tea guvernului chilian al „U- 
nității Populare".

*

ALGERIA

legiferarea cadrului 
activității societăților

petroliere străine
ALGER 13. — Coresponden

tul Agerpres, Constantin Ben
ga, transmite: Houari Boume- 
diene, președintele Consiliului 
Revoluției și șeful guvernului 
algerian, a semnat actele le
gislative ce definesc cadrul în 
care societățile petroliere străi
ne vor trebui să-și exercite, 
de acum înainte, activitatea în 
domeniile prospectării și ex
ploatării hidrocarburilor în Al
geria. Textele semnate au ca 
obiect ansamblul intereselor 
străine și activitățile prezente 
și viitoare în domeniul hidro
carburilor, concretizînd hotărî* 
rile guvernului algerian din 24 
februarie 1971 privind naționa
lizarea parțială a companiilor 
petroliere stYăine și reglemen
tarea activității viitoare a aces
tora pe teritoriul țării.

Intr-o cuvîntare rostită marți, 
președintele Boumediene a a- 
nunțat că țara sa propune su
ma de 100 milioane de dolari 
cu titlu de indemnizații pentru

societățile petroliere franceze 
naționalizate parțial în urmă 
cu o lună și jumătate. De a- 
semenea, șeful statului algerian 
a anunțat că, prin intrarea în 
vigoare a noului regim privind 
activitatea societăților petroliere 
străine pe teritoriul național, 
prețul petrolului algerian a fost 
stabilit la 3,6 dolari barilul. In 
conformitate cu noul cod petro
lier algerian, concesiunile petro
liere au fost abolite, iar zonele 
respective — naționalizate; ele 
nu vor mai fi acordate decît 
societății naționale de hidro
carburi „Sonatrach", care va 
putea coopera în cadrul socie
tăților mixte cu alte companii, 
în condiții de participare majo
ritară algeriană (51 la sută).

ORIENTUL APROPIAT

WASHINGTON 13 (Ager
pres). — Charles Bray, purtă
tor de cuvînt al Departamentu
lui de Stat, a afirmat că, încă 
de la războiul din 1967, a re
ieșit clar că, în „lipsa unui 
progres în direcția unei regle
mentări politice, se înregistrea
ză o intensificare a livrărilor 
de arme în regiunea Orientu
lui Apropiat". Secretarul de 
stat Rogers, precum și alte ofi
cialități ale S.U.A., 
Charles Bray, și-au 
dezamăgirea față de 
el au numit greșeala

a spus 
exprimat 
ceea ce 
Israelului

• ••

de a nu fi venit, în mai mare 
măsură, în întîmpinarea me
diatorului O.N.U ; respectiv — 
faptul că guvernul israelian nu 
a răspuns exact la întrebarea i 
ce ar fi dispus să facă pentru 
a ajunge la o reglementare de 
pace cu statele arabe ?

întrebat dacă S.U.A rămîn 
dispuse să livreze noi arme Is
raelului pentru menținerea 
așa-zisului „echilibru militar" 
în Orientul Apropiat, Charles 
Bray a spus : „Aceasta este po
ziția noastră".

PEKIN 13 (Agerpres). — In 
capitala R.P. Chineze se află 
în prezent echipe de tenis dc 
masă din Canada, Columbia și 
S.U.A., invitate să participe la 
antrenamente, să susțină întîl- 
niri amicale cu sportivii chi
nezi. La 12 aprilie, în „Pala
tul sporturilor" din Pekin, in 
prezența a circa 20 000 de spec
tatori, a avut loc întîlnirea 
prietenească dintre selecționa
ta Columbiei și formația se
cundă a R.P. Chineze. In con
cursul pe echipe victoria a re
venit gazdelor cu scorul gene
ral de 11—2, iar la dublu mas
culin și dublu feminin au ter
minat învingători sportivii co- 
lumbieni. Spectatorii au făcut 
o caldă primire jucătorilor co- 
lumbieni și au aplaudat faze
le spectaculoase de joc oferite

cu încc- 
partida

de componenții celor două e-
chipe.

In următoarele zile sînt aș-
teptate să sosească la Pekin și
echipele de tenis de masă ale
Nigeriei și Angliei.

Q
Stadionul Giulești din Ca-

o o
AMMAN 13 (Agerpres). — 

Conducerea Organizației pen
tru eliberarea Palestinei a in
format marți că și-a retras 
ultimul grup de luptători, pre
cum și toate armele din A- 
mman — relatează agenția ior
daniană de informații.

După cum s-a mai anunțat, 
forțele palestiniene au dispus 
retragerea din capitala Iorda
niei încă de la 3 aprilie a.c.

CAIRO 13 (Agerpres). — 
Bahi Ladgham, președintele 
Comitetului Superior Arab 
însărcinat cu supravegherea 
normalizări situației din Ior
dania, a părăsit marți orașul 
Cairo, plccînd spre 
după o vizită de trei zile 
capitala egipteană, în 
căreia a avut întrevederi 
președintele Anwar Sadat 
alte oficialități egiptene.

pitală găzduiește joi 
pere de la ora 16,30 
internațională amicală de fot
bal dintre selecționatele de ju
niori ale Spaniei și României. 
Din echipa română 
parte printre 
cea, Gavrîlă 
Smarandache 
nei.

vor face 
alții Sandu Mir- 
Cojocaru, Viorel 
și Vasile Aeie-

Tunis, 
1. în 
cursul 

cu 
Și

(Agerpres)
O

ZAGREB 13 (Agerpres). — In 
runda a 2-a a turneului inter
național de șah de la Zagreb, 
maestrul român Theodor Ghi-

Prezențe 
românești 
mai frumoase parcuri ale ca
pitalei turce.

Cu prilejul acestei acțiuni, 
numită „trandafirii priete
niei", a avut loc o ceremonie 
pe peluzele parcului ce îm-

podobește clădirea parlamen
tului turc, unde specialiștii 
români au plantat trandafiri 
și frumoase chenare de flori 
cu motive naționale româ
nești.

Primarul orașului Ankara, 
Ekrem Barlas, care 
festivitatea, precum 
sadorul român la 
Grigore Geamănu, 
scurte cuvintări.

a deschis 
și amba- 
Ankara, 

au rostit
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MADRID 13 (Agerpres). — 
Eduardo Erei, fost președinte 
al Republicii Chile, care în
treprinde un turneu într-o 
serie de țări vest-europene, 
a organizat la Madrid o con
ferință de presă în cadrul 
căreia a declarat că aprobă 
politica urmată de actualul 
președinte, Salvador Allende. 
El a reafirmat încrederea sa 
în noul șef al statului chi
lian. Eduardo Frei a relevat, 
totodată, că sub mandatul 
său fuseseră preluate de că
tre statul chilian 51 la sută 
din drepturile deținute de 
companiile americane.

Cercetări in jungla 
peruviana

LIMA 13 (Agerpres). — O 
echipă de cercetători a fost 
trimisă duminică din Lima în 
jungla peruviana pentru a 
descoperi un grup de 3 ex
ploratori despre care nu s-a 
mai primit nici o știre in ul
timele șapte luni. Cei trei ex
ploratori au pătruns în junglă 
în luna august 1970 pentru a 
căuta un trib indian primi
tiv despre care exislau dale 
vagi. In luna ianuarie a. c., 
armata peruviană a lansat <• 
vastă acțiune de cercetare 
pentru descoperirea explora
torilor, dar încercările au fost 
zadarnice, ca urmare a se
zonului ploios.

Sesiunea 
Comitetului 
O. N. U.

pentru eliminarea 
discriminării 

rasiale
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Comitetul O.N.U. pentru elimina
rea discriminării rasiale s-a întru
nit într-o sesiune specială pentru 
a analiza rezultatele obținute in 
aplicarea Convenției din 1965, 
prin care s-au pus bazele coor
donării măsurilor de descuraja
re a oricăror forme de discrimi
nare cu caracter rasial. Membrii 
comitetului, format din repre
zentanți a 18 state, vor examina, 
de asemenea, petiții și rapoarte 
cu privire la discriminarea rasia
lă în teritoriile neautonome.

țescu l-a învins pe iugoslavul 
Marovici, Maranginici a cîștigat 
La Tukmakov (primul favorit 
al concursului), Minici a pier
dut partida cu Barendregt, iar 
Paoli a obținut 
victorie în fața 
merican Rogoff, 
semnată remiza 
Bertok—Bukal și 
kman. In clasament 
iugoslavul Marangunici cu 2 
puncte, urmat de Ghițescu, 
Minici și Paoli cu cîte 1,5 
puncte.

o neașteptată 
maestrului a- 
A fost con- 

în partidele 
Siaperas—Gli- 

conduce

O
PEKIN 13 — Corespondentul 

Agerpres. Ion Gălățeanu, tran
smite ; Prima întîlnire priete
nească între jucătorii echipei 
americane de tenis de masă și 
o selecționată chineză s-a des
fășurat marți după-amiază la 
Pekin, în sala sporturilor, în 
prezența a 18 000 de spectatori.

In tribuna oficială au fost 
prezenți Tin Si-lin, vicepreșe
dintele Asociației de prietenie 
cu străinătatea, alte persoane 
cu funcții de răspundere chi
neze, Steenhoven, președintele 
Asociației americane de tenis 
de masă.

Victoria a revenit pe echipe 
jucătorilor chinezi, cu scorul 
de 5—3 la bărbați și 5—4 la 
femei.

Luni seara, în prezența lui 
Go Mo Jo și a altor persoane 
oficiale chineze, s-a desfășurat 
întîlnirea dintre jucătorii chi
nezi și echipa canadiană. Au 
cîștigat jucătorii chinezi cu 5—4 
la bărbați și cu 5—3 la femei, 
iar proba dublu de femei a re
venit jucătoarelor canadiene.

Campanie antidrog
BRASILIA 13 (Agerpres). 

— îngrijorate de răspîndirea 
consumului și traficului dc 
droguri, autoritățile brazilie
ne au lansat o amplă cam
panie de combatere a aces
tui flagel. Campania este con
dusă de însuși președintele 
țării, Emilio Garrastazu Me
dici. Sînt folosite toate mij
loacele posibile, începînd cu... 
Pele, regele neîncoronat al 
fotbalului, și terminînd cu 
bombele cu napalm, aruncate 
asupra plantațiilor clandesti
ne de marijuana 
Mato Grosso. La 
Pele a apărut, 
Guimaraes Alves 
ciul național de 
a traficului de narcotice, vor
bind în fața studenților și 
elevilor despre consecințele 
nocive ale consumului de 
stupefiante. Săptămîna trecu
tă, guvernul a anunțat bom
bardarea cu napalm a plan
tațiilor clandestine de mari
juana din Mato Grosso și dis
trugerea unor mari suprafețe 
de culturi.

Se apreciază că această o- 
perație este cea mai vastă din 
istoria Braziliei.

din jungla 
Sao Paulo, 
alături de 
din servi- 
combatere

Din nou alertă 
în sudul Angliei

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Autoritățile de coastă din su
dul Angliei au fost puse din 
nou în stare de alertă. La 
numai trei zile după înde
părtarea pericolului de in
festare a plajelor din comi
tatele Essex și Kent, au fost 
semnalate din nou mari pete 
de petrol, care sînt împinse 
de valuri spre țărm. Serviciul 
de coastă „anti-poluare“ a 
întreprins de urgență măsu
rile necesare, indicînd că a- 
ceste scurgeri de petrol ar 
putea proveni de Ia petrolie
rul „Panther*", eșuat cu 12 
zile în urmă.

Erupție de țiței 
în Golful Mexic

NEW ORLEANS 13 (Ager
pres). — După patru luni de 
eforturi neîntrerupte, specia
liștii firmei „Shell" au reușit 
să stingă unui din cele mai 
mari incendii izbucnite pe o 
platformă marină de exploa
tare a petrolului. Incendiul a 
izbucnit la 1 decembrie în 
largul Golfului Mexic.

Țițeiul continuă să erupă, 
deversîndu-se în apele Golfu
lui Mexic. Compania a anun
țat că va proceda la forarea 
unei alte sonde pentru a re
duce presiunea și a putea 
capta erupția de țiței.

Englezii sînt în favoarea conferinței 
europene pentru securitate 

și cooperare și împotriva aderării 
Marii Britanii la Piața comună

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Aproximativ 90 la sută din 
cetățenii Marii Britanii so 
pronunță în favoarea convo
cării conferinței general-euro-

pene pentru securitate și co
operare. Aceasta este conclu
zia unui sondaj întreprins de 
comitetele pentru apărarea 
păcii din Londra, Oxford,

Aberdeen și Reding. Sonda
jul a arătat, de asemenea, că 
89 la sută dintre englezi se 
opun aderării Marii Britanii 
la Piața comună.
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