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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU ’

ÎN UNIIATI AGRICOLE DIN BARAGAN

ERGONOMIA 
o știință 

pusă în slujba 
omului (I)

P! SSNIIERELE T.C M.M
t 

O privire mai atentă a factorilor care influențează ni
velul productivității muncii, ne conduce la concluzia că o 
influentă negativă cu o pondere deosebit de mare se dato- 
rește unui consum suplimentar de muncă și, deci, unui efort 
suplimentar, ca urmare a executării muncii în anumite con
diții necorespunzătoare.

Pc plan mondial, studiul științific al muncii a depășit 
limitele unor simple tehnici de observare și de măsurare a 
mișcărilor, a timpului și a aptitudinilor. In acest sens, stu
diul muncii, face apel la „ergonomie" pentru investigația 
multidisciplinară a muncii umane.

Pentru acest considerent, atunci cînd se impune o îm
bunătățire a metodelor de muncă într-o uzină, într-un ate
lier sau numai la un singur loc de muncă, trebuie să ne 
asigurăm în primul rînd, că munca se execută în asemenea 
condiții îneît să nu necesite o oboseală excesivă. De foarte 
multe ori, fără studii prea complicate, printr-p îmbunătă
țire a condițiilor de muncă vom putea reduce timpii nepro
ductivi, vom face să crească producția atît calitativ cît și 
cantitativ și implicit vom crea premisele unei producti
vități mai ridicate în condițiile unui consum mai redus 
de energie din partea executantului. Aceasta înseamnă de 
fapt să înlăturăm cauzele care conduc la un grad ridicat 
de oboseală.

In studiul muncii „prin oboseală se înțelege o stare de 
slăbiciune fizică sau mintală, vizibilă sau interorizată, care 
compromite capacitatea de muncă a executantului11. Fac
torii care influențează consumul de energie și gradul de 
oboseală sînt numeroși. Printre aceștia se numără : ampla
sarea locului de muncă, tipul instalațiilor, amplasarea uti
lajelor, aerisirea, temperatura, iluminatul, igiena, zgomotul 
ș. a. întrucât toți acești factori nu depind de activitatea 
proprie a executantului, dar influențează rezultatele aces
tuia. se impune ca ei să fie în atenția conducerii întreprin
derilor și exploatărilor miniere, iar studierea și cunoașterea 
legilor oboselii este o obligație, deoarece, fără a cunoaște 
legile oboselii, conducerile unităților de producție și spe
cialiștii nu vor putea rezolva problema amenajam și or
ganizării raționale a locurilor de muncă.

In trecut în organizarea proceselor de producție se 
atribuia un rol secundar factorilor umani și necesității de 
adaptare a muncii la om. Din contră prin diferite meto
de de observare, raționalizare, prin metode psihologice de 
orientare și selecționare profesională, se urmărea ridicarea 
productivității prin adaptarea omului la mașină.

Astăzi, pe plan mondial, atît în studiul muncii cît și 
în activitatea de proiectare și organizare, valoarea instala
țiilor, sculelor, este apreciată și în funcție de modul în care 
acestea corespund trăsăturilor biologice și neuropsi’nologice 
ale ființei umane și de felul în care sînt respectate regu
lile economiei de efort.

Totalitatea cunoștințelor care se ocupă de adaptarea 
muncii la om se regăsesc în termenul general de „ergono
mie". Etimologic, cuvântul „ergonomie" este de origină 
greacă și provine de la „ergon“ — muncă și de la „nomos“ 
— lege. Definiția ergonomiei este formulată cel mai cu
prinzător ca fiind „Ansamblul integrat al științelor exacte 
care permite obținerea cunoștințelor privitoare la munca 
umană, necesare pentru a fundamenta in mod rațional a- 
daptarea muncii la om și a omului la meseria sa".

Această .știință are legile ei proprii care derivă din 
celelalte științe și care reprezintă de fapt o multitudine 
de noțiuni sau reguli. în scopul reducerii la maximum a 
efortului uman. Cunoașterea acestor reguli este o condiție 
fundamentală, pentru orice conducător sau organizator al 
procesului de producție.

I Deși are un caracter complex și ramificat, ergonomia
nu trebuie confundată cu nici una din disciplinele care o

Ing. Mircea FELEA, 
director al Cabinetului municipal 

pentru organizarea științifică a producției și a muncii
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Obiective predate
Colectivul constructorilor și 

montorilor T.C.M.M. a încheiat 
primul semestru al acestui cin
cinal cu satisfacția realizării 
a noi obiective ce vor intra în 
dotarea exploatărilor din bazin. 
In lunile aprilie, mai și iunie, 
pe diferite loturi ale șantierului 
Valea Jiului al T.C.M.M. au 
fost recepționate lucrări a că
ror execuție a început în anul 
trecut. Astfel, la incinta puțu
lui de aeraj nr. 1 Livezeni, au 
fost încheiate operațiunile de

în prima zi a
începutul celui de al doilea 

semestru al anului, a fost 
marcat la E. M. Paroșeni de 
preluarea unui nou obiectiv de 
mare însemnătate pentru bunul 
mers al procesului de produc- 
țip. Aici a fost montată o insta
lație de extracție cu turn la 
puțul auxiliar, instalație ce va

înainte de termen
amenajare a acesteia (drumuri
le și platformele, împrejmuirile 
necesare, rețele de joasă tensi
une), iar la E. M. Uricani s-a 
pus la punct în executarea, 
unor rețele de distribuție, a 
unui siloz pentru cărbune, a 
liniei a doua C.F.N. ce trece 
pe sub siloz și a casei pentru 
aer cald de la puțul nr. 4.

De menționat că toate aceste 
obiective au fost recepționate 
cu 4—6 săptămîni înainte de 
termen.

noului semestru
înlesni o mai bună comunicare 
între suprafață și orizonturile 
subterane. După cîte am fost 
informați, în curînd va fi re
cepționat și funicularul pentru 
steril, la realizarea căruia își 
aduce o prețioasă contribuție 
brigada de ]ăcătuși-monl.u i 
condusă de comunistul Costică 
Dumitru.

în curs 
de recepție

Lotul de la Bărbăteni al 
T.C.M.M. trăiește in aceste zile 
emoții inerente în activitatea 
constructorilor, acelea ale re- 
cepționării de către beneficiari 
a unor noi lucrări recent înche
iate. Este vorba despre grupul

(Continuare în pag. a 3-a)

Colocvii 
ziaristice
Filiala Deva a Uniunii Zia

riștilor, în colaborare cu Co
mitetul județean pentru cul
tură și artă organizează între 
8—11 iulie 1971 un amplu 
program de manifestări, re
unite sub numele de „Coloc
vii ziaristice". Aflate la cea 
de-a doua ediție, „Colocviile 
ziaristice" de anul acesta cu
prind expuneri, simpozioane, 
întâlniri cu cititorii, specta
cole artistice, vernisajul unor 
expoziții, excursii de docu
mentare, o conferință de 
presă ș.a. prilejuind, fără 
îndoială, atît organizatorilor 
cît și participanților un util 
schimb de impresii și păreri 
pe marginea unor probleme 
de mare actualitate privitoa
re la județul nostru, ’a ziarul 
„Drumul socialismului".

Unități agricole de stat și 
cooperatiste din cea mai fer
tilă zonă a țării, Bărăganul, au 
primit miercuri vizita secre
tarului general al partidului.

Ieri dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit dc 
tovarășii Gheorghe Pană și 
Iosif Banc, la bordul unui 
elicopter s-au îndreptat spre
sud-est, peste cîmpiile în
cărcate anul acesta de rod
bogat, către Ialomița. Pc
vremea recoltatului păioa- 
selor și de la. plafonul redus 
la care se zboară, cîmpul a- 
pare ca un imens șantier. Com
binele seceră, plugurile ară, în 
urma lor, atelajele transportă 
saci, paie, nutrețuri verzi. Se 
văd turme de oi, cirezi de bo
vine la pășune. Pretutindeni se 
descoperă privirii o activitate 
intensă.

Vizita secretarului general al 
partidului în unități ale agri
culturii, în acest sezon dc mun
că, cînd se dă bătălia recoltei 
și se hotărăște nu in mai mică 
măsură bunul mers al lucrări
lor de care depind recoltele de 
toamnă, creșterea șeptelului, ur
mărește un scop bine precizat: 
cunoașterea la fața locu
lui a condițiilor în care se 
desfășoară campania agricolă de 
vară și se pregătește patul ger
minativ, ogorul, pentru cultu
rile din seria a doua.

Este ceea ce s-a realizat și 
ieri în unitățile agricole vizi
tate în Cîmpia Bărăganului.

La șapte și jumătate 
dimineața. elicopterul spe
cial la bordul căruia se 
află tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, ceilalți conducători de partid

și de stal care l-au însoțit în 
vizita prin unități agricole din 
județele Ialomița și Ilfov ate
rizează în apropierea fermei 
de taurine a întreprinderii a- 
gricole de stat — Ograda, din 
județul Ialomița. Un mare nu
măr de lucrători ai întreprin
derii și de țărani cooperatori a- 
flați pe ogoare îl salută cu căl
dură pe secretarul general al 
partidului, manifcstîndu-și și cu 
acest prilej dragostea fierbinte, 
recunoștința pentru activitatea 
neobosită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o depune în 
fruntea partidului și statului 
pentru înflorirea continuă a pa
triei, pentru bunăstarea între
gului popor. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.". „Ceaușescu 
și poporul11, se dăruiesc flori. 
In întâmpinare au venit tova
rășii Vasile Marin, prim-secrc- 
tar al comitetului județean Ia
lomița a) P.C.R., și Ion Teșu. 
șeful Departamentului agricul
turii de stat din Ministerul A- 
griculturii, Industriei alimenta
re, Silviculturii și Apelor.

Directorul întreprinderii, Con
stantin Gib, Invită pe oaspeți 
să viziteze ferma de selecție 
pentru reproducerea vacilor de 
lapte, care numără circa 600 
capete. Este un lot tînăr, aflat 
la prima tătare. Totuși, datorită 
unor metode raționale de în
grijire și furajare, producția de 
lapte a ajuns la 4.000 1, cu 
perspectiva de a crește în cu
rînd pînă la circa 4 400 1. A- 
nimalele, vaci băl țațe. negru- 
alb din vestita rasă Holstein 
sînt frumos dezvoltate, adap- 
tîndu-se bine condițiilor din ța
ra noastră. Gazdele informează 
că în prezent se află în con

strucție alte două ferme ase
mănătoare, fiecare cu o capa
citate de 550 capete, care își 
vor începe activitatea în toam
na acestui an. De asemenea, 
încă două ferme de aceeași ca
pacitate vor intra în funcțiune 
în anul următor la ferma Măr- 
cu Iești.

In timpul vizitei la unul din 
obiectivele aflate în construc
ție, secretarul general al parti
dului face observația că se fo
losesc în mod necorespunzător 
materialele, se consumă mult 
lemn Și recomandă conducă
torilor întreprinderii, organelor 
județene de partid și de stat 
să ia măsuri pentru amena
jarea pe șantier a unor poligoa
ne speciale pentru confecțio
narea prefabricatelor din be
ton, precum și a cărămidarii lor. 
Pentru grăbirea execuției lu
crărilor este necesar ca și în
grijitorii dc animale să folo
sească timpul liber Ia diferite 
lucrări de construcții.

In continuare, se vizitează 
ferma de îngrășare a porcilor, 
cu o capacitate de aproximativ 
15 000 capete, din care 1200 
de scroafe. Anual, de aici se 
livrează mari cantități de carne 
atît pentru consumul populației, 
cît și pentru export. Fiind în
trebați în legătură cu meto
dele folosite la îngrășarea a- 
nimalelor, specialiștii arată că 
pentru un kg de carne se fo
losesc în prezent circa 3,9 kg 
furaje, față de 4.9 kg cît se

NICOLAE POPESCU BOGDA- 
NEȘTI

MIRCEA S. IONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Q. In dorința de a contribui la 
o: mâT bună aprovizionare a 
populației, întreprinderile apar- 
ținînd Departamentului indus
triei alimentare au omologat, 
în cursul acestui an, 116 sorti
mente. Gama noilor preparate 
cuprinde, printre altele, semi- 
conserve de șuncă, șnițel crud, 
fileuri de cod afumat, cod în 
ulei picant, varză a la Cluj, 
halva ou germeni de porumb, 
specialități de ciocolată cu um
pluturi de gin, gutui, struguri, 
căpșuni, castane și altele. Sor
timentul de băuturi a fost, de 
asemenea, lărgit prin fabricarea 
de Gin „Extra11, Whisky, pre
cum și berea „Oituz“ și „Dol-
jana".

ȘTAFETA
A U

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a delegației Partidului Comunist Francez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, 
miercuri după-amiază, delega
ția Partidului Comunist Fran
cez condusă de tovarășul Jac
ques Duclos, membru al Birou
lui Politic al Partidului Co
munist Francez, care la invita

ția C.C. al P.C.R. face o vizită 
în țara noastră.

Din delegație fac parte tova
rășii Jacques Denis și Lucien 
Seve, membri ni Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez.

La primire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil,

membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass și Gheorghe Vasi- 
lichi, membri ai C.C. al P.C.R., 
Dumitru Ghișe, membru suple
ant al C.C. al P.C.R.

întâlnirea s-a desfășurat în* 
Ir-o atmosferă sinceră tovără
șească.

Plecarea tovarășei Dolores Ibarruri
Miercuri la amiază, a pără

sit Capitala tovarășa Dolores 
Ibarruri, președintele Partidu
lui Comunist din Spania, care 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pc aeroportul O- 
topeni, tovarășa Dolores Ibar
ruri a fost salutată dc tovară
șii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, și soția sa Elena 
Ceaușescu, Paul Niculescu-Mi

zil, membru al Comitetului 
Executiv, a[ Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al Co
mitetului Central al P.C.R., șei 
de secție la C.C. al P.C.R.

CITIȚI
AZI 
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Recent desfășurată, ștafeta 
iscusinței și a îndemînării a în
trunit la faza județeană orașele 
Petroșani, Hațeg și Deva. în
trecerea a durat două zile. E- 
chipajele au fost compuse din 
10 membri, fiecare cu atribuția 
lui specifică : un căpitan de e- 
chipaj, ajutorul lui, responsabi
lul sportiv, cultural, bucătarul 
șef, ajutorul și responsabilul 
artistic.

In minunata dumbravă a Na- 
lațiului, la un sunet de fluier, 
micile mîini și-au arătat îndc- 
mînarea și iscusința. Cei 10 pio
nieri din clasele IV—VI ale 
Școlii generale nr. 4 Petroșani 
au mînuit cu multă pricepere 
uneltele necesare îndeplinirii 
programului, fiind răsplătiți cu 
mai multe distincții între care 
se aflau : diploma de cel mai 
organizat echipaj și cea de cel 
mai disciplinat echipaj. La fo
cul de tabără care a încheiat 
programul primei zile, inimile 
purtătorilor de cravate roșii 
erau pline de nostalgie. de 
farmecul dumbravei privite în 
apusul crepuscular al soarelui

carc parcă lăsase geana dincolo 
de deal privind fețele copiilor 
luminate de flacăra focului de 
tabără.

A doua zi, treziți o dată cu 
ivirea zorilor, membrii celor 
opt echipaje au început munca 
cu aranjarea corturilor, apoi au 
plecat cîntînd, la masă. Seri
oase solicitări au constituit 
pentru ei proba de atletism 
(ștafeta 10 X 60 m), proba pri
vind regulile de circulație și 
mai ales gătitul unui meniu 
compus din trei feluri de mîn- 
care și desert pentru 10 per
soane.

După ce totul s-a terminat 
cu bine, întregul echipaj al 
Școlii generale nr. 4 din Petro
șani a oftat ușurat, mîncarea 
fiind parcă mai gustoasă ca de 
obicei deoarece era realizată 
prin munca și iscusința lui.

La sfîrșitul întrecerii, copiii 
și-au exprimat regretul pentru 
că totul s-a sfîrșit prea repede.

Ana CORNEA,
Școala generală nr. 4 

Petroșani

SIMPOZION
Mîine, Petroșaniul va găz

dui un interesant simpozion 
cu tema „Aplicații ale ergo
nomiei în producție". In ca
drul acestei importante ma
nifestări științifice vor fi a- 
udiate două referate de spe
cialitate susținute de dr. jng. 
Traian Penescu, directorul 
Institutului de cercetări pen
tru protecția muncii Bucu
rești, și dr. George Dîrlea, 
șeful laboratorului de ergo
nomie al S.C.S.M. Petroșani.

Organizat de Consiliul mu
nicipal al sindicatelor, împre
ună cu Cabinetul municipal 
pentru probleme de organi

zare științifică a producției 
și a muncii, simpozionul 
marchează un moment’ im
portant în popularizarea er
gonomiei în Valea Jiului. în 
cunoașterea și îndrăgirea a- 
cestei științe moderne de o 
mare actualitate contempora
nă și cu largă aplicabilitate 
în rezolvarea problemelor 
complexe privind adaptarea 
muncii la om, reducerea gra
dului de oboseală în activita
tea de producție, pentru creș
terea productivității muncii.

Simpozionul va avea loc 
în sala clubului C.C.P., cu 
începere de la ora 16.

Eram prieteni, prieteni din 
copilărie, de cînd construiam 
castele din nisip. Dar dru
murile noastre s-au despăr
țit o dată cu intrarea in a- 
dolescență.

...Ne-am regăsit acum cîți- 
va ani, într-o dimineață. Se 
grăbea să nu intirzie la ser
viciu. Trebuia să fio acolo 
înainte de ora 6. Dacă se 
întimpla să intirzie il tri
mitea șeful „la plimbare". 
Și-n ziua aceea, s-a zis cu 
salariul! Ba, mai mult, pu
teau interveni și alte urmări. 
Mai ales că prietenul, după 
cit am înțeles, stă rău la ca
pitolul „studii". N-a avut 
noroc să-și termine școala. 
N-a acut din cauza dascălu
lui său. Pentru ciți dintre noi 
dascălul nu constituie cea 
mai luminoasă amintire, și 
ciți oameni de seamă nu au 
scris portretele acestor mi
nunați apostoli ? ! Iată insă 
că amicul meu nu a avut 
norocul să întîlnească un a- 
devărat dascăl, acea figură 
exemplară și determinantă 
pentru un destin. El a încă
put pe mina unui om gen 
Rostogan, pedagogul „de 
școală nouă" al lui Cara- 
giale.

M-am intilnit cu el, in altă 
zi. cind, cu multă amărăciu
ne, mi-a povestit ceea ce în
cerc să scriu mai jos.

...Pe la începutul primului 
an de liceu, „dascălul" l-a 
întrebat unde ii lucrează pă
rinții, ce salariu au, pe cine 
are rude etc.

După vorbă și după zim- 
bet părea un om cumsecade, 
insă foarte curînd a trebuit

să se convingă de contrariul, 
și a fost nevoit să constate 
că „dascălul” era un om pus 
pe căpătuială cu orice preț. 
Iar pentru a-și atinge scopul 
avea niște metode foarte pre
cise și „verificate" : pe cel 
în cauză il lua chiar de la 
început foarte tare și nu-l 
scotea din 3 și din 4.

primul trimestru, 
școlii l-a chemat

ancelarieprietenul
și, luindu-l discret de-o par
te, i-a spus:

— Stai rău băiete, stai rău. 
Dacă aduci zece „Băl cești" 
ești salvat, altfel o-ncurci...

Zece „Bălcești" ? ! ? Pentru 
el și pentru ai lui suma re
prezenta cam mult. A spus 
că nu are, iar cu aceasta 
și-a pecetluit destinul. Secre
tara lucra mină fn mină cu 
cel pe a cărui mină intra
se el.

Cînd și ultima oră de curs 
a trecut „dascălul" l-a oprit, 
sub motiv că vrea să facă 
o ultimă încercare, pentru 
îndreptarea situației.

Dar nu l-a întrebat nici 
de Pericle, nici despre Nero.

Sfredelindu-l cu privirea i-a 
strecurat printre dinți:

— Banii băiețaș, banii! 
Altfel...

Din nou povestea cu afu- 
risiții de bani pe care ami
cul nu avea de unde să-i 
scoată. Și. fiindcă nu i-a scos, 
a rămas corigent, li deve
nise totul limpede, foarte 
limpede. Nu avea bani, re- 
petenția ii era asigurață. 
Scirbit, descurajat, a aban
donat școala.

Dascălul, a mers mai de
parte pe drumul său cu a- 
celeași metode meschine. Pi- 
nă într-o zi cind eșafodajul 
s-a dus de ripă și o dată cu 
el s-a dus și dascălul. Chiar 
și secretara—s-a dus. Există 
prin urmare un echilibru, o 
dreptate pe lumea aceasta.

...Ieri m-am intilnit din 
nou cu amicul. Era parcă mai 
amărit și mai dezorientat 
decit întotdeauna. Am cău
tat să aflu motivul. Și l-am 
aflat. Dascălul său de altă
dată, din pricina căruia ră
măsese un infirm la capito
lul „studii" se strecurase, a- 
junsese din nou cineva. Reu
șise să ascundă cu grijă un 
trecut murdar și acum se 
prezenta în fața tuturor jo
vial și zimbind inocent in 
dreapta și in stingă. Mai 
mult, e considerat deștept 
nevoie mare ! De fapt și este ! 
Din moment ce a reușit să 
arunce praf in atiția ochi ca
re ar fi trebuit să-l vadă și 
să-l dibuiască cine e ! ? !

Cornel HOGMAN
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Îndeobște, cind se vorbește 

uespre metan, in viața coti
diană se pot auzi numai cuvin
te de laudă și acestea in ma
rca majoritate la superlativ. 
Intr-ades ăr. ga/ul metan, a- 
tunci cind este stăpinit și di
rijat este o materie foarte pre
țuită. Transportat cu ușurință 
prin conducte in locuințe și u- 
zine, este un combustibil ex
celent, cu putere calorică ma
re, este ieftin și nu produce 
rc/iduuri la ardere ca alți com
bustibili obișnuți (cărbune, lemn, 
motorină etc.), \stfel manipu
larea este deosebit de curată si 
nu produce nici poluarea at
mosferei. Metanul ca materie 
primă poate fi — și trebuie
— valorificat in industria chi
mică (de colorant!, de medica
mente, etc.) deoarece conține 
componente multiple cu pro
prietăți deosebite. Țin să re
pet că gazul metan este o bo
găție numai atunci cind este 
stăpinit, ținut in friu cu multă 
atenție, căci necontrolat si tra
tat cu indulgentă devine cel 
mai aprig dușman al omului. 
Este bine de știut că acumu
lările de metan in aer nccon- 
frolate — ori unde ar fi ele
— in locuințe, ateliere, hale in
dustriale sau in lucrările mi
niere, intr-o anumită concen
trație. in prezența unei surse 
de aprindere produc explozii 
violente, cu urmări din cele 
mai grave. Experiențele făcute 
de institute de specialitate au 
determinat că metanul în con
centrații cuprinse intre —- 'a 
sută nu se aprinde din lipsa 
fie materie de combustie in a- 
mestec. Amestecul de metan in 
aer in concentrații <le 2—5 la 

sută se aprinde ușor și arde 
cu flăcări. Violența cu care 
amestecul se aprinde și arde 
este cu alit mai mare cu cit 
crește conținutul metanului. 
\stfel o acumulare de metan 

in concentrație cuprinsă intre 
5 pină la 15 la sută, in pre
zenta unei scintei sau oricare 
altă sursă de aprindere, explo
dează. Puterea exploziei este 
maximă cind metanul arc con
centrația intre 8 și 9 la sută. 
Cind concentrația metanului 
cuprinde valori intre 15—30 Ia 
sută ea arde din nou cu fla
cără fără să producă explozie, 
iar cind concentrația depășește 
30 la sută metanul nu se mai 
aprinde, din lipsa oxigenului 
necesar pentru întreținerea ar
derii.

Cunoscind acum proprietățile 
metanului in relație cu aerul 
atmosferic, se poate înțelege 
cu ușurință de ce trebuie să 
se procedeze cu cea mai mare 
atenție Ia depistarea și lichida
rea acumulărilor de metan din 
lucrările miniere. De asemenea 
acestea justifică și măsurile 
riguroase impuse de normele de 
protecție a muncii in legătură 
cu modul de detectare și li
chidare a acestui gaz. Nu tre
buie tolerată nici o dată pre
zența metanului în lucrările 
miniere — Ia locul de muncă, 
pe diverse trasee sau lucrări 
neplasate — pentru că nici me
tanul nu iartă pe nimeni cind 
se aprinde...

Și acest lucru se aduce la 
cunoștința fiecărui nou anga
jat pentru subteran in prima 
oră a instructajului introduc
tiv. și se repetă de fiecare dată 

la instructajul periodic, pentru 
ca toți cei care lucrează in 
mină să aibă bine întipărit in 
memorie ce trebuie să Iacă 
cind apare metanul in lucră
rile miniere

Cu toate aceste eforturi de
puse pentru securitatea < clor 
din subteran, trebuie să spun 
deschis, pe față, că se mai gă
sesc salariați care (ratează cu 
multă ușurință și indulgență 
problema acumulărilor de me
tan, periclitindu-se atît pe ei 
înșiși cit și pe ceilalți tovarăși 
de muncă din echipă.

La un control efectuat re
cent la exploatarea minieră 
Bărbăteni, s-a constatat că la 
săparea galeriei direcționale din 
stratul 3, orizontul 783, la cca. 
10 metri în spatele frontului, 
pe o lungime de cca. 15 m. la 
tavan, s-a acumulat metan in 
concentrație de peste 5 la sută, 
iar minerul Gheorghe lliro și 
vagonetarul Gheorghe Bădău 
lucrau liniștiți la frontul de 
lucru, in timp ce șeful de bri
gadă (care cunoștea situația 
metanului) era plecat de la lo
cul de muncă după diverse 
materiale, in lac să evacueze 
coechipierii de Ia locul de 
muncă, să anunțe maistrul mi
ner pentru a întreprinde mă
suri de lichidare a metanului a- 
i umulat.

In abatajul cameră nr. 4 (lo
cul de muncă al brigăzii con
duse <le minerul Iulian Stupa- 
ru) la frontul de lucru s-a de
tectat o concentrație de 3 la 
sută metan in profil. Este a- 
devărat că la front nu a lu
crat nimeni, doar cu ceva mai 
inafară, patru muncitori se în
deletniceau cu săparea unei

DIM PARTEA TUTUROR 
LORILOR CL IIltCAM/I V/A
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nise unde concentrația meta
nului a fost de 1,4 la sută. 
Șeful sectorului, ing. Dorn Mi- 
hăilă, a încercat să justifice 
prezența personalului la front 
prin faptul că muncitorii res
pectivi nu lucrau in metan ci 
doar în apropierea acumulării 
periculoase. Situația in cazul 
filat este egală cu a florini „li
niștit" lingă un butoi cu praf 
de pușcă. In urma controlu
lui, conducerea tehnică din sec
tor a primit ordin tie a lichida 
metanul din toate lucrările și 
să mențină o aerisire bună a 
locurilor de muncă, să sporeas
că vigilența in privința meta
nului etc.

Lucrurile păreau că au por
nit pe un tăgas bun. Numai 
că. după două zile, s-a făcut 
un nou control pentru verifi
carea modului de aplicare a 
măsurilor pentru îmbunătățirea 
aerajului. De această dată s-a 

constatat că șeful de brigadă 
losif Olteana lucra la front cu 
alți doi oameni, deși concen
trația metanului a fost de 
1,5—3 la sută in front și de 
peste 5 la sută in zona din 
spatele frontului, in zona su- 
prainăltată a galeriei. In aba
tajele cameră nr. 1 și nr. 4 
s-au constatat concentrații de 
2—5 la sută motan in cuiburi, 
iar in abatajul cameră nr. 3 
unde la front s-a detectat pes
te 5 la sută metan in mai 
multe cuiburi, șeful tie schimb 
Ludovic Boldijar lucra fără 
grijă cu alți doi oameni la de- 
pilarea cărbunelui, in timp ce 
maistrul miner Romulus Lucaci 
si șeful de brigadă Gheorghe 
Gnofrei asistau cum repară me
canicii transportorul din aba
taj. Întrebat fiind de ce nu 
au luat măsuri tie diluare a 
metanului din front, maistrul 
miner Romulus Lucaci a răs
puns foarte senin — și sem

nificativ pentru concepția sa 
in aplicarea normelor de pro
tecție a muncii, „că nu arc ce 
face, căci doar coloana de ae- 
raj rcfulant are capătul la 10 
metri de front". Ba chiar a și 
scos din buzunar un metru cu 
care a măsurat distanța amin
tită. Iată cit formalism poate 
fi in munca acestui maistru 
minor. Nu este de mirare că 
in raionul său, la cele două 
controale menționate, majorita
tea locurilor de muncă au fost 
găsite cu acumulări de metan.

După trecerea cîtorva zile, 
s-a făcut un nou control la 
E. M. Bărbăteni in privința me
tanului. De astă dată in lucră
rile din stratul 5. Și cu această 
ocazie s-a constatat că in aba
tajul frontal al brigăzii mine
rului Nicolac Tomolca întreaga 
echipă, in frunte cu minerul șef 
de schimb Ion Chitic, lucra 
normal la frontul fie lucru, in 
timp ce in atmosfera abataju
lui concentrația metanului a 
fost «le 1,9 la sută in profil, 
iar in galeria de cap a depă
șit 2 la sută. In această gale
rie cu peste 2 la sută metan 
a fost găsit lucrind minerul șef 
•le grupă Ioan Rus cu un va
gonetar, fără a avea vreun de
tector pentru controlul metanu
lui. In tot acest timp maistrul 
miner Pantilimon Dodoacă stă
tea Ia rostogol asistind cum 
încărca vagonetarul cărbunele 
in vagonete. In mod normal, 
acest loc tic muncă nu trebuia 
plasat pină cind nu s-a cură
țat metanul din atmosfera lui, 
căci se știa încă din schimbul 
anterior că în lucrările din 
stratul 5 metanul s-a acumulat 
in concentrație periculoasă. Nu

mai că maistrul miner Panti
limon Dodoacă, ea și condu
cerea sectorului producție, a 
„uitat" că prevederile normelor 
<lc protecție a muncii trebuie 
respectate intrutotul și că poar
tă răspunderea morală și pe
nală pentru eventualele acci
dente care decurg din aceste 
abateri. Minerul șef de schimb 
Ion Chitic, dotat cu melano
ma! ru, avea obligația să retragă 
echipa de la front și să anunțe 
maistrul miner despre situația 
existentă cind a văzut că con
centrația metanului a depășit 
limita admisă de norme. Dar 
acest lucru nu l-a făcut, igno
ring măsurile de siguranță, pe
rie litindu-și propria viață pre
cum și pe a tovarășilor săi. 
Ne punem întrebarea : acești 
oameni, care încalcă cu atita 
ușurință normele de protecție 
a muncii, uită că la suprafață 
au o familie care ii așteaptă ?

In problema metanului nu 
numai la E. M. Bărbăteni sini 
carențe. Organele fie control au 
constatat deficiențe și la E. M. 
Dilja. La această mină s-a con
statat că la orizontul 400 o 
galerie transversală de bloc cu 
lungime de 90 m a fost lăsată 
neaerisită in fund de sac — 
prin demontarea coloanei tic 
aeraj parțial — cu mult timp 
înainte. Din această cauză, in 
lucrarea minieră respectivă me
tanul s-a acumulat in concen
trații de 2—4 la sulă în profil 
și tic peste 5 la sută in pinză 
la tavan. Evidența metanului 
de la această lucrare nu s-a 
mai ținut nici la locui in cauză 
— deoarece nu exista tabela 
respectivă —, și nici in regis
trul de evidență a metanului

tie la suprafață a sectorului II. 
Se poate crede că șeful secto
rului, ing. Martin Borșa, nu 
a cunoscut situația, cind intră 
in mină de 5 ori pe săptămină ? 
Sau nu au cunoscut situația

nu mai a- 
mineri din 
Constantin 
Kedveș și 

in-

reală pe teren nici maiștrii mi
neri principali Vasilc Petroș și 
Ion Chindea ca să 
mințim de maiștrii 
raionul respectiv 
Lngureanu, Francisc 
Andrei Helciug care, zilnic, 
(ră in mină și au obligația să 
controleze toate lucrările mi
niere? Răspunsul este simplu: 
aceste cadre tehnice nu se 
preocupă de problemele acute 
ale acumulărilor de metan și 
implicit de respectarea norme
lor de protecție a muncii în le
gătură cu această problemă. 
Aici se cuvine de amintit că 
E. M. Dilja dispune de un ser
viciu de control-protecția mun
cii, condus de ing. Carol Bogye, 
încadrat cu un corp de măsu
rători de gaze care sînt plătiți 
in mod expres pentru a de
tecta prezența metanului, lată, 
deci, că în activitatea acestui 
seiviciu sint fisuri serioase, ca
re trebuie analizate cu amă
nunțime pentru îndreptarea si
tuației pină nu va fi prea tir- 
ziu.

Trebuie să se înțeleagă de 
către toate persoanele care își 
desfășoară activitatea in minele 
grizutoase — muncitori, tehni
cieni, ingineri — că problema 
motanului impune măsuri se
vere. imediate și radicale

Ing. losif REMETE, 
inspector șef adjunct 

din Inspectoratul județean 
pentru protecția muncii

□
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cauză. Chiar

atenția 
obiectul

ce ne facem, to
la sectorul IV I.o-

mina Dilja, in ziua de 20 iunie, s-a pro- 
o acumulare de metan de peste 5 la 
atît în galeria transversală de cerce- 
din blocul IV, orizontul 440 cît și în 

a-

ing. Ion 1LE.ANU, 
șeful serviciului <le aeraj 

și protecția muncii — C.C.P.

în
mină, mai mult 
altă activitate, 

comun.

Stop! Să rămiie.

INTERDICȚII»INTERDICȚII

dirijea- i

fie

de

baza

In 
de

trebuie respectate 
ventilatoarelor,

de
cit

acestui an vor 
detectoare

din d> 
aseme-

eu transmite- 
a dalelor des
per icul oase d"

mai în
Ta diferite institute 
tare sau în minele 
nătate.

măsurile care se 
evitarea formări 
periculoase de

PERISC0P 
MINIER

0
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o

La ordin. Peri scop ! Intrăm
Luneta 

miniere
n nou in acțiune, 

pe direcția unităților 
din bazin !...

Consemnul : toată 
la aspectele ce fac
paginii de față — adică res
pectarea la frontul abataje
lor și a galeriilor, in toate 
locurile din subteran, de că
tre întregul personal — fie 
miner, fie artificier, maistru, 
tehnician sau inginer — a
normelor prescrise privind
controlul și combate rea ami
mulărilor de metan.

...Așadar, luneta 180 de
grade tur de orizont ! O pri
mă suită de imagini re pent e.
Negative :

O La abatajele din blocul 
11. stratul 3. de la E. M. Dil
ja, se constată des montarea 
necorespunzător, a coloane
lor de aeraj parțial. Atragem 
atenția că, deși nu este me
tan, aerisirea insuficientă a 
locurilor de muncă este un 
pericol permanent. Amintim 
numai că multe explozii s-au 
produs in lucrări miniere un
de de fapt nu s-au înregis
trat concentrații periculoase 
de CHt perioade lungi înain
tea exploziilor.

+ Mina Bărbăteni. Din 
cauza menținerii deschise a

unor uși de aeraj la orizon
tul 783, in apropierea pu
țului orb nr. 13 apar uneori 
acumulări de gaze periculoa
se in lucrările miniere. Este 
cazul ca personalul tehnic de 
conducere să rezolve neîntir- 
ziat problema menținerii u- 
șilor închise. Dacă nu este 
altă soluție, să se fixeze pa
ză care să asigure menține
rea ușilor închise și să diri
jeze transportul in acea zonă.

4 In sectorul IV al E. M. 
I.onea. o constatare alarman
tă : la abatajul frontal nr. 
42 din stratul 3 blocul IV 
produc acumulări de CH& 
concentrații de 1,1; 1,2; 
la sută. De această situație 
primejdioasă trebuie să se 
alerteze conducerea exploa
tării, mai ales că la același 
sector s-a constatat și lampă 
electrică neetanșă, dar la a- 
batajul cameră nr. 45.

Atenție! S-ar putea ca 
odată să existe și acumularea 
periculoasă de CHt, și sursa 
de aprindere in același loc... 
Și atunci 
i arăși de 
nea ?

Periscop
insă, in alertă factorii vizați 
din abatajele, lucrările mi
niere, din conducerile teh
nice ale sectoarelor și ale 
minelor reperate negativ. I.a 
revedere și la treabă pentru 
îndreptarea lucrurilor. La re
venire, Periscopul este dor
nic să repereze pozitiv !

• ?. •
•.■■■
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Pagină realizată la cererea
CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI

I.a E. M. Lupem, la lucrările cu lun
gimi mari și emanații abundente de Cllt, 
au fost folosite instalații de aera}, montate 
in ..ștafetă" care au dat rezultate bune.

4» In Franța cercetătorul Bruyet a con
ceput o instalație cu ajutorul căreia se eva
cuează metanul cu concentrație mare din lu
crările miniere, fără a se forma dopuri in 
căile de evacuare. Acest lucru se realizează 
prin dirijarea debitului cu concentrație mare 
de CU, in funcție de capacitatea de diluare

a debitului din lucrările unde acesta se e- 
vacuează.

4 Cercetătorii din U.R.S.S. experimentea
ză o lampă care, la depășirea concentrației 
de CHt, avertizează pe purtător prin pîlpîire.

+ Se extind pe scară lot mai mare in 
mineritul mondial dispozitivele de întreru
pere automată a curentului electric de ali
mentare a utilajelor, cind in atmosfera mi
nei se depășește concentrația admisă 
CH..

♦ Este interzisă intrarea în lucrările mi
niere în care concentrația de metan depășește 
2 la sută.

♦ La depășirea concentrației de CPU de 1 
la sută se iau măsuri de intensificare a aera
jului Ia locurile de muncă.

♦ Este interzisă folosirea aerului comprimat 
pentru diluarea concentrațiilor de metan. Dilua
rea se efectuează prin intensificarea aerajului.

♦ Muncitori ! Este strict interzisă oprirea 
ventilatoarelor în lucrările miniere fără apro
barea maistrului miner sau 
vioare acestuia, care fixează 
ritate necesare.

a organelor supe- 
și măsuri de sccu-

♦ Ventilatoarele electrice 
cauze se pornesc numai de 
struit să execute această operație.

♦ Pornirea utilajului electric se efectuează 
numai după ce a lost controlată existența me
tanului. In cazul unei concentrații care depă
șește limitele admise pentru un utilai, acesta 
nu se pornește și se anunță maistrul

oprite din diferite 
către personal in-

Gazul metan prezintă un pe
ricol permanent la exploatări
le miniere carbonifere, ei for- 
mînd cu acrul un amestec ex- 
j)!( zi\ sau combustibil. Tehnica 
n pus însă la dispoziția m>ne- 
r-tor mijloace și me’ode efi
ciente și în număr suficient 
p> ntru prevenirea formării a- 
cumulârilor periculoase de CH4 
sau dacă acestea sau format 
pentru prevenirea aprinderii 
metanului.

In cele ce urmează v jm rea
minti mijloacele cunoscute «ie 
prevenire și combatere a ex
ploziilor de metan, vom arăta 
unele mijloace noi care se fo
losesc pe scară mai redusă 
Ia minele noastre sau sint nu- 

fa/ă de experimentare 
de cerce- 
din străi-

Prevenirea for
mării acumulări
lor de CH4 peri

culoase
degajă din 

sub formă de emanații 
sau 

de curentul de 
și diluat. Fiind 

ușor decil aerul, 
de acumulare 

lucrării miniere.
acestor

ca

Metanul care se 
strat 
lente 
luat 
m nâ 
mai 
«linta 
nul 
proven i»-eu 
este necesar 
miniere să se asigure un cir- 

să aibă un 
aer pentru 
Debitul ce 
cu ajutorul

suf'aîuri este pre- 
aer din 
un gaz 

are ten
ia lava- 

Pcntru 
acumulări, 

în lucrările

cuil de aer care 
debit suficient de 
diluarea gazului, 
aer se asigură fie 
stațiilor de ventilatoare de la 
suprafață, fie în lucrările afla
te sub depresiunea generală a 
minei, fie prin instalațiile 
aeraj partial la lucrările 
niere în fund de sac. 
bele cazuri debitele 
sînt realizate în 
proiecte de aeraj care 
respectate cu strictețe.
trice abatere de la ele poate

de 
mi- 
jm- 
aer 

unor 
treb'i'C 
fiindcă

provoca deranjamente în 
și prin aceasta se poate 
pericol de avarii.

Deci 
plasarea
tanța dintre capul coloanelor 
de aeraj și frontul de lucru, 
forma colurilor coloanelor de 
tuburi la aerajul parțial. Ea 
montarea coloanelor se vor eli
mina tuburile deformate și se 
vor executa corect îmbinările 
între tuburi pentru elimina-

ușile prin 
; urenții de aer.

In cazul în care s-au format 
acumulări de metan peste li
mitele admise, o atenție deo
sebită se va da evacuării lor 
prin lucrările miniere. Se știe 
că la evacuarea acestora în 
curentul de ieșire a acrului se 
pot forma dopuri de aer cu 
concentrații periculoase de me
tan. Pentru evitarea formării 
acestor dopuri, trebuie să se

focurile incendiile
, folosirea explozivilor

Pentru 
este ne
urmă toa-

fumat, 
de mină, 
necorespunzători ș. a. 
prevenirea exploziilor 
ecsar să se respecte 
rele norme :

Instalațiile electrice 
verificate înainte de

să 
montare, 

dacă îndeplinesc condițiile co
respunzătoare gradului de pro
tecție fixate pentru locurile 
de muncă unde vor fi monta
te ; înainte de punerea lor în

tea neetan.șeităților.
_ La lucrările cu emanații a- 

bundente de CH4 se recoman
dă folosirea coloanelor de ae
raj cu diametre mari de 600— 
800 mm, sau montarea a două 
coloane în paralel cu diame
trul de 500 mm. Un 
important de 
se țină seama 
ventilatoarelor 
capul coloanei
în cascadă cum 
nuiește la exploatările din Va
lea Jiului, 
folosirea 
terie se 
slabe ca 
cadă nu

factor 
care trebuie să 

este montarea 
în baterie la 
de aeraj, nu 
se mai obiș-

Justificarea că la 
ventilatoarelor în ba- 
obțin rezultate mai 
la folosirea în cas
are decît o singură 

explicație : coloana de aeraj 
nu este etanșe și aerul în loc 
să spele frontul do lucru se 
scurtcircuitează. Menționăm că 
unitățile miniere sint dotate 
cu ventilatoarele și tuburile de 
aeraj necesare realizării aera
jului parțial corespunzător ca 
debit și în condiții depline de 
securitate a muncii.

Pentru prevenirea formarii 
acumulărilor de CH4 în lucră- 

sub depresiunea 
trebuie să 

stare bună

regleze debilul de aer eu con
ținut ridicat de metan, în așa 
fel îneît în amestecul ce se 
va forma cu aerul din lucru
rile prin care se face evacua
rea, conținutul de metan să 
fie în limitele admise. Ca o 
măsură în plus, pe tot traseul 
de evacuare a dopului se vor 
îndepărta toate sursele < 
aprindere a metanului.
A

îndepărtarea sur 
selor de aprinde 
re a metanului

se verifice încă o- 
mon tarea s-a făcut 

servirea utilajului să 
de personal instruit : 

utilajului să se fa- 
după controlul me- 
cind acesta este sub 

periculoasă; periodic.

rile aerisite 
generală a minei, 
fie menținute in

Pe lingă 
iau pentru 
acumulărilor 
metan se iau și măsuri pentru 
eliminarea surselor de aprin
dere a metanului, știut fiind 
că în subteran uneori 
ferite cauze apar totuși 
nea acumulări.

Sursele principale de 
dere a metanului sînt 
ții electrice montate necores
punzător sau defecte, lămpi 
de siguranță cu benzină de
fecte, locomotive Diesel de
fecte, folosirea rechizitelor de

funcție să 
dală dacă 
corect;
fie făcută 
pornirea 
că numai 
lanului și 
limita
și după avarii, să se facă ve
rificarea utilajului: persona
lul de deservire sau oricare 
altă persoană să anunțe orice 
deficiență observată la insta
lațiile electrice și să ia măsuri 
de scoatere din funcțiune a 
acestora (prin personal instruit 
să se execute această operați*).

Locomotivele Diesel vor fi 
revizuite periodic, iar cele de
fecte nu vor fi utilizate. Rechi
zitele de fumat nu vor fi ad
mise în subteran. în acest scop 
cfectuîndu-se periodic controa
le inopinate asupra întregului 
efectiv de angajați care intri 
in subteran.

Focurile și incendiile de mină 
vor fi lichidate sau izolate cît 
mai lepede și se vor dirija cu- 

îneît 
intre 

ex-

renții de aer în așa fel 
in zona respectivă să nu 
amestecuri de aer-metan 
plozi vc.

In lucrările miniere cu 
col de acumulări de

i peri
uțe tan

primejdioase se voi folos, 
plozivi de siguranță antign/u- 
loși nealterați. Explozivii alte
rați pot da naștere la deflagăi i 
(arderea explozivului în locul 
detonării) care prezintă 
col atît de explozie 
sau praf de cărbune 
incendiu. Un pericol 
de marc îl prezintă

- explozivilor ordinari 
celor de siguranță 
teși care pot da naștere la ex
plozii așa cum s-a îritîmplat 
la E. M. Vulcan în luna august 
1970.

Pentru prevenirea exploziilor 
de metan în condițiile intensi
ficării ritmului de lucru în ex
ploatările miniere, a dezvoltării 
mecanizării și extinderii utila
jului electric au fost perfecțio
nate metode noi de proven e 
a formării acumulărilor pericu
loase de CH4 și a detectării 
formării acestora.

Pe plan mondial s-a dezvol
tat degazarca zăcămintelor. O 
instalație de degazare este în 
funcție Și la E. M. Lupcni.

Se folosesc pentru detecta
rea metanului pe scară tot mai 
mare detectoarele de gaze 
instalațiile telegrizumetrice. 
prezent minele din Valea • 
lui sint dotate cu interferome- 
tre și metanometre, iar la F..M 
Lupeni este în funcție o stație 
telegrizumetrică 
rea la suprafață 
pro concentrații 
CH,.

Încă în cursul
• intra în funcțiune 

portative de metan cu alarma
re cînd concentrația admisă 
este depășită.

In concluzie se poate spune 
că minele din Valea Jiului sînt 
dotate cu utilajele și materia
lele necesare prevenirii formă
rii acumulărilor periculoase de 
(’H4, detectării acestor acumu
lări. Rămîne ca personalul din 
subteran să execute corect mon
tarea și construcția instalațiilor 
de aeraj și să folosească în 
mod corespunzător aparatura 
din țlotare. Că nu se întîmplă

locul 
peri- 

metan 
și de 

deosebit 
folosirea 
în locul 

antigrizu-

toate carurile așa cum ar 
trebui, reiese chiar din cuprin
sul acestei pagini. Este le dato
ria noastră, a tuturor — de la 
miner la artificier, de la mai
stru la inginer — să respectăm 
și să obligăm și pe alții să res
pecte normele privind preveni
rea exploziilor, pentru că 
condițiile de 
ca în oricare 
pericolul este

miner.
♦ Pentru prevenirea acumulărilor de metan 

periculoase este obligatorie menținerea închisă 
a ușilor de aeraj. Cei care observă uși de aeraj 
defecte sînt obligați să anunțe maistrul miner 
pentru a lua măsuri de reparare a lor.

♦ Este interzisă plasarea locurilor de mun
că din subteran dacă șeful de echipă nu esto 
dotat cu un detector de CHl

♦ Folosirea lămpilor de siguranță cu benzină 
defecte sau lăsarea acestora nesupravegheate, 
este cu desăvîrșirc interzisă.

♦ Este interzisă dotarea cu lămpi de benzina 
a personalului cu funcție mai mică decît șef 
de schimb (echipă).

♦ Amplasarea ventilatoarelor în coloanele 
de aeraj partial se va face numai după proiecte 
pe bază de calcul.

La 
dus 
sulă 
tare
galeria direcțională de pe stratul 7 din 
eelași bloc și orizont. Timp de două schim
buri 
C1J4 nu a 
deficiențe

consecutiv concentrația periculoasă de 
putut fi lichidata, din cauza unor 
de ventilație.

— Ortace, s-a-ntîmplat 
De drumul ne e... blocat ?
— Păi, acol' unde-ați lucrat 
Mc4an mult s-a-acumulat.

Motivele cu care au încercat să se scuz» 
factorii responsabili din sectorul II a) mi
nei, în legătură cu aceste grave nereguli, 
sint cel puțin incredibile : cică... „ar fi lipsit 
de la șut lăcătușul de mină care trebuia 
să completeze • oloana de aeraj. pentru re
medierea defecțiunilor do ventilație, la fron
tul lucrărilor miniere în

Dc două schimburi a păzit 
Și uitc-l vezi, a obosit...
- Păi, ce contează cind metanul 
.Ajută1* să se facă planul ? 1

I
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Schimb de ștafetă
1911. început de an. Înce

put de lună. Liniștea tere
nului viran de lingă cartie
rul Viscoza 111 începe să fie 
tulburată de constructori. 
Sini atacate lucrările dr con
struire a unui nou cartier de 
bloi'uri — Viscoza IV. Acum, 
un bloc î?i înalță deja si- 
lu.'ta zueltă spre zările al
bastre iar la vreo sută de 
metri distanță de el se niun- 
i < jte cu spor la construirea 
școlii din cartier. După cum 
spuneam, primele lovituri de 
tirnăcnp la săparea funda- 
țici noii școli au fost date 
in ianuarie. Muncă grea, pe 
timp de iarnă... Capriciile 
naturii n-au constituit insă 
obstacole de netrecut pentru 
echipele conduse de Martin 
Țic și Augustin Magdaș.

Dujjă ce săparea fundației 
a fost terminată, Martin Țic 
cu ortacii a pornit să atace 
alte lucrări. Echipa lui Au
gustin Magdaș a rămas în 
continuare să toarne betoa- 
nele. Le-a turnat repede și 
bine așa că in luna aprilie 
a predat ștafeta zidarilor din 
brigada lui Marin Ivan. A- 
ceștia — colegilor lor de 
breaslă conduși de Xicolae 
Avram. Zidurile s-au înăl
țat repede. Pe Ia jumătatea 
lunii mai parterul și cele 
două etaje erau deja termi
nate. Tot brigada respectivă 

si tencuielile interi-

oare. In același timp s-a lu
crat la turnarea plăcilor la 
planșeu, grinzi, stilpi și ner
vuri, operații făcute cu simț 
de răspundere de membrii c- 
chipci lui Constantin Axentc. 
Un cuvint de spus la conjec- 
ționarea $i trăinicia betoane- 
lor au arul și fierarii din c- 
chipa lui Gheorghe Ristea.

Lucrările la noua școală se 
desfășoară sub îndrumarea 
tehnica a maistrului loan 
Marcu. Potrivit prevederilor 
de plan, școala, cu 16 săli 
de clasă, laboratoare, atelie
re, va fi terminată în sep
tembrie. Constructorii doresc 
insă să aniverseze sărbătoa
rea zilei Eliberării cu acest 
important obiectiv gata de 
recepție. Pentru aceasta mun
cesc de zor la finisările in
terioare și montarea instala
țiilor sanitare. . Concomitent 
ei construiesc centrala termi
că nr. 1 care va alimenta cu 
căldură și apă caldă întregul 
cartier.

lncepind cu săpătorii, schim
bul de ștafetă s-a desfășu
rat și continuă să aibă loc 
pe profesii pînă la termina
rea completă a noului lă^aș 
de invățămint. Apoi, o dată 
cu noul an școlar ștafeta va 
fi preluată de elevii ce vor 
învăța aici și care o vor pre
da la riadul lor altor și altor 
gene

Din clipa în caic întrebările 
sc nasc, instantaneu, în mintea 
omului, punîndu-i tot felul de 
probleme, acesta nu-și mai gă
sește liniștea pînă cînd răspun
surile nu-i aduc și rezolvările 
cerute... Așa e omul ! Mereu 
preocupat să realizeze ceva, să 
scormonească și să caute în ne
cunoscut. Gândul lui, ca și ini
ma și respirația, nu se odihneș
te niciodată. Și pe cile cărări, 
poate încă neumblate, nu se 
încumetă să meargă cu perse
verență și îndrăzneală. E în 
firea lui, să nu se mulțumeas
că numai cu ceea ce „vede și 
pipăie', ci, stăpînit de curiozi
tatea cunoașterii, de acea dorin
ță creatoare de a pătrunde 
dincolo de forma aparentă 
lucrurilor pînă în 
adînc. el se simte 
mal spre tainele 
ale lumii...

Acesta e omul ! 
lui geniale îl situează deasupra 
zeilor mitologici, ei înșiși fiind 
creațiile imaginației su’e. 
dul nu doarme niciodată, 
află într-o continuă mișc 
mișcarea înseamnă viață. 1 
îește pentru 
nar, tinzând spre 
Nimic mai firesc decît dorin
ța lui de a face, de a re 
cît maj mult .și cît mai

pcntrvi el și pentru semenii 
sâi. Oriunde s-ar afla, în orice 
loc dc muncă ar fi, omul este 
sau trebuie să fie preocupat de 
rezolvarea problemelor pe care 
viața și munca i ]e pune în 
Jațâ.

Un astfel de om este și Con
stantin Bîgu, miner șef de bri
gadă la sectorul I al E. M. 
Lonea. Venit în Valea Jiului 
acum șaptesprezece ani, s-a

stratului de cărbune. Brigada 
pe care o conduce obține rezul
tate remarcabile, concret;. '.te 
în cele 6,80 tone pe post. Cu 
minerii șefi de schimb Nicolae 
Grâdinaru, Dumitru Afloarei 
.și Dumitru Focșanu se înțelege 
perfect, rezolvând problemele 
pe care le pune această lucrare 
specială. Brigada lui acționea
ză acum la retezarea stratului 
nr. 3. pilierul minei I. Retcza-

a 
miezul lor 

mereu chc- 
nedczlegate

?. Gîn- 
i, el se 
care și 
El tră. 

a se realiza ple- 
desăvîrșire.

Pentru ca
PRODUCȚIA

SĂ CREASCĂ
meseria de miner, 

apoi s-a 
Aici s-a im- 

ăi 
pregătirea profesionala, 
spiritul de organizare și 

ă în procesul de pro
priii disciplina

calificat în 
urmând școala S.F.U. 
angajat la mină, 
pus în rândurile ortacilor 
Prin 
prin 5 
inițiali’ 
ducție, prin disciplina exem
plară și conștiinciozitatea dove
dită zi de zi, atîția ani la rînd. 
Din 1965 lucrează la retezarea

■ B ■

rea executată de jos în sus. 
necesită o rambleere totală. 
Prin importanța ei lucrarea o- 
cupă un loc deosebit în cadrul 
celorlalte obiective ale sejuru
lui. Toți muncitorii din brigadă, 
în rîndul cărora se află și Mar
cu Dioane și Eugen Rusu, aju
tori mineri, Aurel Mutrescu și 
Gheorghe Baba, vagonetari, 
sînt pătrunși de însemnătatea 
obiectivului la care lucrează.

NOTA

de

a
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' V

undeva importan- 
corect și bineînțc-

W *X

© Floretistul sovietic Vasili 
Stankovici este primul laureat 
al campionatelor mondiale de 
scrimă, care se desfășoară în 
aceșle zile la Viena.

s-au
treilea tur al 
national de la

Mureșan l-a 
6—3 pe Balat 
cu 7—5, 6—4

din
18,00 Orele serii; 

seară; 20,05 
preferate; 20,40

r ’ ■

Q In prima zi a turneului 
internațional de tenis de la 
Baastad (Suedia), jucătorul ro
mân Ion Tiriac l-a învins cu 
fi—3, fi—2, 2—6, fi—2 pe sue
dezul Bo llolmstroeni. Alte re
zultate : Barthes — Berner 
fi—4, 6—4, 6—7, 6—2; Franu- 
lovici — Seewagen fi—2, fi—3, 
fi—2. Surpriza primului tur
furnizat-o suedezul Jcinsby.

© Tenismenii români Sever 
Mureșan și Constantin Popovici 

calificat pentru ccl de-al 
turneului inter- 
Bratislava. 
învins cu 7—5. 
(Cehoslovacia) și 
pc L. Kalamar

(Ungaria). Popovici l-a eliminat 
în turul II cu 6—3, 3—6, 6—2 
pe Slijek (Cehoslovacia).

Șeful sectorului, inginerul Ște
fan Robu, este foarte mulțumit 
de modul cum se comportă bri
gada lui Constantin Bîgu, de 
rezultatele pe care le obține. 
Și tovarășul Andrei Colda, se
cretarul comitetului 
pe mină, arc aprecieri elogioa
se la adresa lui „Coslache" — 
cum îl numesc, familiar ortacii.

— „Zilnic — ne declara C. 
Bîgu —, mă preocup să reali
zez cît mai mult și mă iot 
gândesc cum și ce trebuie să 
introducem nou în tehnica mi
neritului. pentru ca producția 
să crească. La acest lucru 
gîndesc mereu și trebuie 
găsim o rezolvare*.

O problemă majoră, de 
deosebită importanță, a 
totn’ă slăpînire pe gîndul unui 
om dc 37 dc ani, fruntaș în 
producție. Un om nu reușește 
să-și găsească liniștea pînă 
cînd o clipă, mult dorită, nu-i 
va aduce rezolvarea la preo
cupările ce nu sînt numai ale 
lui, ci ale tuturor. Așa e Con
stantin Bîgu, mereu interesat 

izeze ceva, cît mai bine 
mai mult pentru el și 
ortacii săi...

de partid

o 
pus

Cornel IIOGMAN

,Intre

Și

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.

18.50 Timp și anotimp în a- 
gricultură.

19,20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 15 minute despre sănă

tatea dv. Măsuri de i- 
gienă și profilaxie in 
sezonul cald.

20,25 Aveți cuvintul 
școală și uzină*

21.10 Antologia umorului. 
„Amicii", ..Petițiune" 
„Proces-verbal" de I. L.' 
Caragiale.

21,45 Cadran internațional.
22.30 Interpretul șăptămînii: 

Maria Ciobanu,
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

Domiciliul conjugal44 care l-a eliminat cu 6—4, 6—1, 
fi—7, 6—3 pe francezul Geor
ges Goven.

sau „Facerea hunii46 ?
Sesizam 

ța afișului 
Jes informativ corect. Reve
nim asupra problemei în dis
cuție arătând că cinematogra
ful „7 Noiembrie' nu-și face 
griji în această direcție. Afi
șul (făcut sau numai afișat 
de tov. Cătană, după cum ne 
relatează Anca Maria, casi
er și Corobea Arthur, opera
tor șef) din vitrina de pe 
trotuar ne arată că la acest 
cinematograf rulează în zile
le de 21—23 „Facerea lumii' 
iar în 24—27 „Domiciliul con
jugal".

27 iunie orele 15. Rulează 
filmul „Facerea lumii'. Ne 
uităm pe partea din stradă 
a panoului. Nimic. Gol, Ba 
și-un geam spart...

In „calendarul cinemato
grafic" — iunie 1971 — apa
re „Facerea lumii". Deci aici 
există o ușoară inversiune 
care se pare că a dat naște
re confuziei I ?

Seara destul de lîrziu, 
avem curiozitatea să privim 
din nou vitrina. Afișul : Pre
zent !

Să fie numai o scăpare ?

© Tenismanul australian 
John Newcombe, recentul în
vingător de la Wimbledon, a 
debutat victorios în campiona
tele internaționale de tenis ale 
Elveției, care se desfășoară la 
Gstaad. El l-a învins 
seturi : 6—3, 6—3 pe 
nu) Robert Stock.

în două 
america-

• Cea de-a doua partidă 
dintre marii maeștrii sovietici 
Tigran Petrosian și Viktor Kor- 
cinoi, care-și dispută la Mosco
va una dintre semifinalele cam
pionatului mondial de șah, s-a 
încheiat remiză la mutarea a

ERGO
compun. Tendința 
locului de muncă 
nea de resurse ale ergonomiei. De fapt ergonomia are ea 
ultim scop acela de a concura la acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii, acțiune care în țara 
noastră este în plină desfășurare.

In funcție de faza la care se referă, ergonomia este 
de două feluri „ergonomia de concepție” care preocupă în 
genera] institutele de proiectare, și „ergonomia de Creație" 
care se practică în întreprinderi și care cuprinde pe lingă 
studiu] mijloacelor de muncă și întreaga 
peste tot acolo unde omul desfășoară o 
nală.

Am amintit mai sus că ergonomia 
furarea cauzelor care provoacă oboseala 
uman, aceasta ca urmare a faptului că, îr.

de a confunda ergonomia cu organizarea 
nu face decît să minimalizeze multitude-

ambiantă 
activitate

de înlă-se ocupă
în organismul 

în orice organism 
viu care exercită o activitate oarecare, se produc diferite 
fenomene interioare care în cursul unui timp mai mult 
sau mai puțin îndelungat, fac să apară acuzația de re
ducere temporară a facultăților fizice sau psihice și ten
dința spre inactivitate, concretizate prin noțiunea gene
rală de „oboseală”. In funcție de originea sa oboseala este 
de trei feluri : fizică, senzorială și cerebrală.

După natura ei, oboseala se manifestă îndeosebi ast
fel : oboseala dinamică prin oboseala mușchilor; oboseala 
statică în mușchi și în sistemul nervos; oboseala nervoasă 
prin excitație, control dificil și atenție redusă; oboseala 
mintală prin erori, slăbirea memoriei .și asimilării.

In funcție de fenomenul de oboseală apărut se vor 
prescrie remedii prin repausare, mișcări de destindere, re
paus intelectual, schimbarea condițiilor, antrenament fizic 
sau al funcțiilor cerebrale.

Una din principalele cauze ale oboselii, în special 
atunci cînd este vorba de munca fizică, este risipa de ener
gie datorită modului în care sînt executate mișcările.

In acest sens trebuie acționat astfel îneît să se 
«cască o amplasare cît mai rațională a instalațiilor, 
minarea anumitor operații sau activități neproductive, 
sirea celei mai odihnitoare poziții pentru lucru, concen
trarea efortului spre un scop precis la care să participe 
în mod rațional organele corpului în special mâinile, echi
librarea deci a funcțiilor întregului organism uman.

Pentru ca un muncitor să știe să-și utilizeze corect și 
economie forța de muncă va trebui ca, pe lingă organi
zare bună la locul de muncă, să fie învățat să mânuiască 
eficient sculele și uneltele și acest lucru trebuie făcut chiar 
de la început o dată eu instructajul pentru intrare în sub
teran, dacă ne referim la profesia de miner. Numai cel 
care a lucrat timp îndelungat în subteran la perforarea 
găurilor, încărcarea cărbunelui, ori a sterilului sau la tăie
rea cu ciocanul de abataj se poate pronunța cit de impor
tant este să știi să lucrezi corect, cu aceste unelte și cît de 
mare este productivitatea în aceste condiții fără ca organis
mul să manifeste o oboseală excesivă.

Experiența și preocuparea permanentă pentru stu
dierea metodelor de muncă au permis definirea unor prin
cipii de baza pentru economia de mișcări cu scopul final 
de a reduce energia consumată de către executanțj. Aceste 
principii formulate la începutul secolului XX de frank 
Gilberih, dezvoltate și completate ulterior, sînt în număr 
de șapte avind următoarea enunțare :

gă- 
eli— 
gă-

CENTRALA CĂRBUNELUI
PETROȘANI 
anunță 

organizarea unui 
CONCURS

pentru 
centru) 
tine în . ..............
bunclui Petroșani.

Informații suplimentare se pot obține de la serviciul 
personal din C.C.P.

ocuparca postului vacant 
de instruire de Pe lingă 
ziua de 8 iulie 1971, ora

de maistru instructor, la 
E. M. Vulcan, care se va 
9. la sediul Centralei căr-

PROGRAMUL 1: 6,00. Muzică 
și actualități; 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Ca-n Banat, ca pe la noi 
— muzică populară; 10,30 Clu
bul călătorilor; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Cintă orchestra 
și corul Mitch Miller; 11,15 Din 
țările socialiste; 11,30 înregis
trări de la cel de-al II-lea fes
tival cultural-artistic al pionie
rilor și școlarilor (centrul Turnu 
Severin); 12,00 Discul zilei i 
Margareta Pîslaru; 12,10 Un 
interpret și rolurile sale: 12,30 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat;

13.00 Radiojurnal; 13,15 Avan
premieră cotidiană; 13,27 Cîn- 
tecul e pretutindeni; 14,00 Com
pozitorul săptămânii; 14,40 Cîn- 
tece populare; 15,00 Buletin de 
știri: 15,05 Tribuna radio: 15,25 
Pagini vocale și orchestrale din 
muzica de estradă: 16,00 Radio
jurnal: 16,15 Suite corale: 16,30 
Muzică ușoară; 16,50 Publici
tate radio: 17,00 Antena tine--. - 
retului; 17,30 Succese ale mu
zicii ușoare din R. P. Ungara, 
Anglia, Italia, Franța și 
țara noastră: 
20,00 Tableta de 
Zece melodii
Cântece interpretate de Connie 
Francis: 20,55 Știința la zi; 
21,00 Bijuterii muzicale; 21,30 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Pentru magneto
fonul dumneavoastră; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Concert de 
seară: 24,00 Buletin de știri;
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

.Azteca" din 
de Mexico s-a disputat 
internațional amical de 
dintre reprezentativele 
și Mexicului. La capă-

;,X'.

N O M I A
<$- Mișcările mâinilor și ale brațelor trebuie să fie 

simetrice, simultane și continue.
Mișcările trebuie să fie cît mai ușoare, cît mai 

scurte și cît mai rare. Trebuie să se evite pe cît posibil 
schimbările bruște și repezi ale direcției mișcărilor.

4- Mișcările să aibă o succesiune logică.
Pentru unelte și materiale — loc stabil

<$- Utilizarea gravității.
♦ Securitatea este un punct cheie al simplificării 

muncii.
Deoarece spațiul nu ne permite analiza fiecărui princi

piu în parte, este suficient să amintim doar că, aplicînd 
aceste principii la munca din subteran, vom observa că se 
pot lua măsuri concrete, eficiente cu scopul precis de a 
crește productivitatea muncii în același timp cu redu
cerea oboselii.

Astfel se observă clar necesitatea valorificării cît mai 
depline a posibilităților de care dispun mâinile. Ele tre
buie eliberate de orice sarcină care poate fi făcută mult 
mai ușor printr-o comandă cu piciorul; pentru a ține, a 
ghida piesele d intr-o armătură la susținerea lucrărilor mi
niere trebuie folosite dispozitive; mișcările sînt cu atît 
mai obositoare cu cît crește lungimea mișcării și cu cît 
angajează mase musculare mai importante. La toate aces
tea, ca un motto în conceperea metodei de muncă, trebuie 
să stea convingerea că .Mina este cel mai DEFECTUOS, 
ce] mai SCUMP și cel mai PERICULOS dintre instrumen
tele de apucat". Deși în prezentul material vom încerca să 
indicăm posibilitatea de aplicare a principiilor ergonomice 
în special pentru aspecte privind munca în subteran, totuși 
nu putem face abstracție de munca în general — fapt ca
racteristic în studiul muncii — astfel îneît putem spune 
că toate principiile enunțate mai sus sînt valabile pentru 
orice gen de activitate. Atît la suprafață cît și în subteran 
este perfect valabil principiul care prevede un Ioc stabil 
pentru unelte și materiale putîndu-se afirma cu toată con
vingerea că la rezultatele bune ale tuturor brigăzilor dc 
lucru o importanță liotăritoare o are îngrijirea sculelor, 
amplasarea lor la locuri știute și fixe printr-o dispunere- 
aranjare care să permită o apucare ușoară, simplă și ra
pidă in special in condițiile unei luminozități destul de 
reduse așa cum este in subteran.

Principiul care prevede utilizarea gravitației poate 
avea o largă aplicabilitate și în subteran. Aici trebuie să 
intervină rolul organizatorului care să explice, în special 
începătorilor, pozițiile corecte de lucru cu ciocanul de 
abataj, perforajul; îngrijirea și amenajarea suitorilor 
pentru coborârea și nu pentru ridicarea materialelor de 
susținere; folosirea jgheaburilor sau pantelor pentru eva
cuarea materialelor, sertare cu fund înclinat pentru ali
mentare ele. Daci 
necesar să evităm cazurile în 
greutatea și pentru aceasta cred că este cazul să insistăm 
asupra utilizării mașinilor pentru încărcarea sterilului sau 
cărbunelui, folosirea picioarelor telescopice la perforare, 
împingătoare ele.

In activitatea practică, dacă o îmbunătățire tehnică 
6au organizatorică propusă sau aleasă nu reduce riscurile 
de accident, atunci, fără nici un fel de ezitare, trebuie sa 
amânăm aplicarea ei pînâ ce înlăturăm aceste riscuri, în 
așa grad îneît soluția să satisfacă exigențele maxime ale 
acestui principiu.

sertare cu fund înclinat pentru 
nu putem întrebuința gravitatea, este 

care trebuie să învingem

dacă

j

*
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PE ȘANTIERELE 
T.C.M.M.

(Urmare din pag. 1) 
sodial-administrativ, așteptat de 
atîta vreme de colectivul mi
nei. In paralel cu consti 
clădirii acestui grup au 
executate rețelele termice 
cesare, centrala termică.

Lruirea 
fost 

: he- 
cețe- 

Icle de distribuție a apei po
tabile și rețelele dc canalizare. 
Muncitorii din grupele conduse 
de Tudor Gălan (lăcătuș), l«an 
leonte (instalator), Petre Aili- 
nei (zidar), Dionisie Mathe 
(dulgher), inginerii Luca Su- 
ciu, Nicolae Gheorgheși și mai
strul Viorel Ivașcu sînt aceia 
care au depus eforturi aprecia
bile pentru realizarea unei lu
crări de calitate corespunzătoa
re.

★
Pînă la sfârșitul- acestui an. 

grupul social-administrativ al 
unei noi mine, a) aceleia dc la 
Livezeni, are perspective certe 
de a fi predat beneficiarului. 
Alătui i de acest obiectiv, colec
tivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la șantierul 
T.C.M.M. și-a stabilit în cen
trul atenției, pentru a doua ju
mătate a anului, o serie de alte 
obiective menite să contribuie 
la creșterea capacității de pro
ducție a unităților C.C.P. Prin
tre acestea pot fi enumerate 
casa mașinii de extracție de la 
puțul auxiliar Aninoasa-sud. 
instalația dc extracție cu schip 
de la puțul nr. 3 Uricani, insta
lația de epurare a apelor rezi
duale rezultate în urma prepa
rării cărbunelui la Coroești.

Pe stadionul
Ciudad 
meciul 
fotbal
Greciei
tul unui joc echilibrat, scorul 
a fost egal : 1—1 (0—1).

X

- . W-

angajeaza

(pentru serviciul C.T.C.-laborator)

Condiții 
rioare de cbii 
igienă sau medicină 

Salarizarea 
țiunilor in vigoare.

Unitatea oferă angajatului și locuință

Informații suplimentare se pot obține zilnic de Ia 
Fabrica de produse lactate Petroșani între orele 7—15 și 
la telefon 1823—1824.

I

de angajare: studii medii tehnice sau sup. 
imic, de orice natură, industrie alimentară, 

veterinară.
conform H.C.M. nr. 914/1968 și instruc-

a -
3a

17-
. j ■ w.

-

PETROț AN I - LI VEZENI

angajea/ă de urgentă
• 1
• 3

STRUNGAR
ELECTRICIENI AUTO
MECANICI AUTO 

CATEGORIA A V-a, A Vl-a
• 1 TINICHIGIU AUTO

Salarizarea: conform H.C. M 
91411968

iLii itnnni,

///

• 4
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Vizita de lucru 
a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1) 

consumau în anii trecuți. Cu 
toate acestea, consumul este 
încă prea mare, mai ales la fu
rajele concentrate- Reiese ca o 
sarcină pentru specialiști să se 
preocupe intr-o mai mare mă
sură de problema sporirii pro
ducției și folosirii furajelor ve
getale de mare randament — 
sfeclă furajeră, dovleac, varză, 
pepeni furajeri — atît de efi
ciente în îngrășarea porcilor.

In încheierea vizitei la cele 
două obiective ale întreprinde
rii de la Ograda, sînt aduse 
In discuție și alte măsuri ce 
se cer luate în vederea creș
terii eficienței economice a a- 
cestdr unități.

Următorul popas se face la 
Murceanca, la ferma vegetală 
a aceleiași întreprinderi. Elicop
terul .aterizează între lanurile 
de porumb și de grîu, care se 
întind pe aproximativ 1 000 ha. 
Șeful fermei, ing. George Geor
gescu, invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid și de stat, 
în lan. Porumbul este mare, 
viguros, i-a crescut spicul și 
î-a dat mătasea. Specialiștii a- 
preciază că producția va fi de 
peste 6 000 kg la ha. Oaspeții 
se opresc la o combină 
cerealieră autopropulsată, o 
mașină modernă de ma
re randament, produsă de in
dustria noastră constructoare 
de mașini care în recoltarea 
păioaselor dovedește nu numai 
o mare productivitate ci și o 
execuție a lucrării de înalt ni
vel. Se vede limpede : recolta
tul se desfășoară în cele mai 
bune condiții. Săptămâna aceas
ta, în timpul optim planificat, 
secerișul va fi încheiat, grîul 
va ajunge în hambare.

Pe cîmp domnește o activi
tate febrilă. Alături de com
bine care seceră și treieră, de 
mașini care string și balotează 
paiele, se efectuează arături. 
Pământul are suficiente rezerve 
de apă pentru a hrăni o nouă 
generație de plante. Timpul este 
favorabil pentru însămînțările 
din cultura a doua.

La Miloșești, o altă etapă a 
vizitei, cooperatorii fac oaspe
ților aceeași caldă, entuziastă 
primire. Se aflau pe cîmp la 
lucru sute de oameni, bărbați, 
femei, tineri. Intrerupîndu-și lu
crai. ei fac roată în jurul se
cretarului general, aplaudă, îi 
dăruiesc flori proaspete, culese 
din cîmp.

— Cum merge treaba, tova
răși ? se adresează cooperato
rilor secretarul general al parti
dului.

— Merge bine. Ne-am propus 
6ă obținem recolte bogate și 
am reușit. Avem un bun re
nume în privința aceasta.

— Vă felicit, le spune tova
rășul Nicolae Ceaușescu și vă 
doresc noi succese în activi
tatea dv . multă sănătate și fe
ricire.

Se intră într-un lan de grîu, 
unde recoltatul este în plină 
desfășurare. Se recomandă și 
aici să se folosească, unde este 
cazul, coasa și secera, pentru 
strângerea păioaselor culcate de 
ploi.

Imprumutînd coasa coopera
torului Marin Florea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu cosește 
cu îndemânare în lanul de grîu.

La gura unui sac plin, adus 
de pe una din combinele aflate 
la lucra, se analizează calita
tea boabelor de grîu recoltate.

— Este un bob sănătos, afir
mă specialiștii, cu greutate hec- 
tolitrică mare.

— Intr-adevăr, este o recoltă 
bună. apreciază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Apoi, adresîndu-se coopera
torilor, le recomandă să se 

îngrijească pentru strângerea 
la timp și în cele mai bune 
condiții a întregii recolte, să 
depună eforturi pentru însă- 
mînțarea plantelor din cu* 1 tura 
a doua.

telor Unite. Analizind evoluția 
convorbirilor, guvernele celor 
două țări au convenit să-și 
concentreze eforturile în anul 
în curs in vederea pregătirii 
unui acord pentru limitarea 
desfășurării sistemelor de apă
rare antirachetă. De ambele 
părți se apreciază că încheierea 
unui asemenea acord ar favori
za realizarea unor măsuri și in 
domeniul armelor strategice 
ofensive.

Desigur, reluarea negocieri
lor pe tema dezarmării, con
stituie un fapt pozitiv, cores
punzător năzuințelor popoare
lor, dorinței lor de a se acțio
na spre eliminarea focarelor de 
încordare, a surselor de ame-

Survolând din nou cîmpiile 
Bărăganului, elicopterul ateri
zează la marginea șoselei 
București—Călărași, între la
nurile cooperativelor agricole 
de producție din comuna Ilea
na și satul Ștefănești, din ju
dețul Ilfov. Și aici, sute și sute 
de cooperatori aflați la munca 
cîmpului au venit — lăsînd 
pentru câteva momente secera, 
coasa, atelajul — în întâmpina
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat. Primul 
secretar al Comitetului județean 
— Ilfov al P.C.R., Gheorghe 
Necula, invită pe oaspeți în 
lanurile de grîu ale cooperato
rilor din Ștefănești. Președin
tele cooperativei. Dumitru Pro
fir, informează că, datorită 
hărniciei oamenilor, a execută
rii la timp și în bune condiții 
a tuturor lucrărilor, recolta 
din acest an este bogată.

Luîndu-și rămas bun de la 
cooperatorii din Ileana și Ște
fănești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îi felicită pentru re
zultatele obținute, le urează 
noi succese.

... Printre specialiștii Insti
tutului de Cercetări pentru Ce
reale și Plante Tehnice de la 
Fundulea.

Elicopterul, la bordul căruia 
se aflau tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat, ateri
zează la marginea lanurilor 
experimentale ale institutului. 
Oaspeții sînt așteptați de to
varășul Nicolae Giosan, preșe
dintele Academiei de Științe 
Agricole și Silvice, Tjberiu 
Mureșan, directorul institutului 
și de un mare număr de spe
cialiști.

Se vizitează cîmpul experi
mental pentru producerea hi
brizilor simpli de floarea-soa- 
relui care sînt net superiori 
soiurilor cultivate pînă acum 
atît din punct de vedere al 
productivității la hectar, cât 
și al conținutului în ulei al 
semințelor. Cu hibrizii superi
ori realizați la Fundulea se 
vor cultiva în 1972 circa 10 090 
—12 000 de hectare cu floarea- 
soarelui. Pentru anul 1973 se 
prevede asigurarea întregului 
necesar de asemenea sămânță 
hibridă.

In încheierea vizitei, între 
oaspeți și gazde are loc o dis
cuție cu privire la modul în 
care se aplică rezultatele mun
cii de cercetare în unitățile a- 
gricole din țara noastră. To
varășul Nicolae Ceaușescu re
comandă specialiștilor să ex
tindă cooperarea directă cu 
specialiștii din unitățile agri
cole, în vederea realizării ce
lor mai productive soiuri de 
cereale și plante tehnice. Se 
accentuează și asupra necesității 
ca cercetătorii să extindă rela
țiile lor de colaborare pe plan 
extern.

★

Vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în uni
tăți agricole din județele Ialo
mița și Ilfov a prilejuit, acum 
în toi de campanie de recolta
re, un amplu și fructuos dia
log cu lucrătorii de pe ogoare, 
cu specialiștii din cooperative
le agricole și din întreprinde
rile de stat asupra principa
lelor probleme ce se cer re
zolvate pentru strîngerea la 
timp și în cele mai bune con
diții a cerealelor, pentru creș
terea producției și a producti
vității în zootehnie.

In librăriile italiene a apărut 

| „STORIA DEL 
POPOLO

| ROMENO"
IROMA 7 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Puicea. 
I transmite : In librăriile itali-
I ene a apărut miercuri o valo-
I roasă lucrare, menită să con-
I tribute la cunoașterea mai a-
I profundată in Italia a istori-
I ei poporului român și a țării
I noastre: „Storia del popoloI romeno" (Istoria poporului ro-
■ mân). Tipărită de cunoscuta

Tratativele sovieto-americane de la Helsinki
HELSINKI 7 (Agerpres) — 

La Helsinki au sosit delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. la a cincea 
rundă a tratativelor sovieto-a- 
mericane privind limitarea ar
melor strategice (S.A.L.T.), care 
se va deschide joi.

In declarațiile făcute la sosi
re, șefii celor două delegații 
— Vladimir Semionov, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., și Gerard Smith, 
ambasador, director al Agenți
ei S.U.A. pentru dezarmare și

Un discurs al președintelui Tito
BELGRAD 7 (Agerpres) — In 

cursul vizitei pe care o între
prinde în Slovenia, președinte
le .R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a avut o întîlnire cu re
prezentanții muncitorilor de la 
oțelăria din Râvne, vechi cen
tru industrial al acestei repu
blici, relatează agenția Taniug. 
Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
președintele Tito a spus că 
„trebuie să facem totul pentru 
ca clasa muncitoare iugoslavă 
să înțeleagă, într-adevăr, drep

JAPONIA : Anul acesta s-a desfășurat la Yokohama cea de-a 19-a Paradă anuală a 
Măștilor, la care au participat peste 2 000 de persoane, îmbrăcate cu costume din diferite 
epoci și regiuni ale țării. Parada de anul acesta a coincis cu aniversarea a 112 ani de la 
deschiderea portului Yokohama. In foto : Aspect de la paradă.

casă editorială „Editori riu- I 
niti“ din Roma, lucrarea pre- ' 
zintă, in 500 de pagini, isto- I 
ria poporului nostru din cole I 
mai vechi timpuri pină in i 
zilele noastre și răspunde in- ! 
teresului ce se manifestă in I 
Italia față de România, do- | 
rinței de a cunoaște, sub as- i 
pectele cele mai semnificați- | 
ve, viața poporului nostru. .

controlul armamentelor — s-au 
referit la înțelegerea interveni
tă la 20 mai a.c. între guverne
le Uniunii Sovietice și Statele 
Unite asupra direcției de des
fășurare ulterioară a tratative
lor.

Ne exprimăm speranța, a 
declarat V. Semionov, că nă
zuința spre transpunerea în fapt 
a înțelegerii va fi reciprocă și 
va permite să se avanseze spre 
atingerea țelurilor ce ne stau în 
față. Un rezultat pozitiv al con

turile ce-i revin și să lupte 
pentru ele". ,.Este necesar, a 
spus el, ca muncitorii să exer
cite controlul și să adopte o 
atitudine critică față de unele 
elemente care frînează dezvol
tarea autoconducerii în direc
ția trasată de noi, așa cum do
rim să o realizăm". Referin- 
du-se la unele aspecte ale pro
blemei naționale în Iugoslavia 
vorbitorul a spus : „Trebuie să 
luptăm în modul cel mii hs- 
tărît împotriva acelor elemente 

„Săptămîna 
Biiciireștiuliii 
la Belgrad"

BELGRAD 7 — Corespon- 
lul Agerpres, George Ionescu, 
transmite : Delegația Comitetu
lui Executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, 
condusă de primarul general 
al Capitalei, tovarășul Dumitru 
Popa, care a participat la fes
tivitatea de deschidere a ma
nifestărilor din cadrul „Săptă
mânii Bucureștiului la Belgrad” 
a vizitat, în cursul zilei de 
miercuri, vechea cetate Kale- 
megdan, întreprinderea portu
lui Belgrad, construcțiile din 
Novi Beograd și alte obiective 
din capitala iugoslavă. Delega
ția română a fost însoțită de 
președintele Skupștinei orașului 
Belgrad, Branko Peșici.

vorbirilor ar corespunde inte
reselor popoarelor celor două 
țări și păcii universale, a spus 
el.

înțelegerea de la 20 mai, a 
declarat G. Smith, asigură un 
cadru în limitele căruia spe
răm ca negocierile să poată fi 
continuate mai intens pentru a 
traduce această înțelegere, rea
lizată la cele mai înalte nivele 
ale celor două guverne, într-un 
acord concret.

care doresc să introducă astăzi 
în rîndul clasei muncitoare din 
fabrici sentimentul de intole
ranță națională11.

Reliefînd necesitatea consoli
dării rândurilor Uniunii Comu
niștilor, președintele Tito a a- 
ccentuat că „Unitatea țării și 
eforturile pentru ca «lașa mun
citoare să devină factorul care 
are cuvîntul principal în cadrul 
ei constituie garanția autono
miei și securității noastre".

Vizita tovarășului Cornelia Hăncsfa 
In R. P. Polonă

VARȘOVIA 7. — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : In cea de-a 
doua zi a vizitei oficiale de 
prietenie pe care o face în 
R. P. Polonă, tovarășul Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a fost pri
mit de tovarășul Piotr Jarosze- 
wiez, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone. Au fost prezenți

♦ In (impui ședințelor de 
legătură prin radio cu aparatul 
sovietic autopropulsat „Luno- 
hod-1", care au avut loc la 4 
și 5 iulie, s-a constatat că toa
te sistemele vehiculului sele
nar funcționează normal, infor
mează agenția TASS.

In ultima ședință de legă
tură radio, ce a avut loc la 6 
iulie, lunomobilul a început să 
se deplaseze în direcția nord. 
El a parcurs distanța de 53 de 
metri, trecînd printr-o zonă cu 
numeroase cratere.

Experimentul științific din 
Marea Ploilor continuă.

O explozie foarte puterni
că, ale cărei efecte s-au resim
țit pe o rază de 15 kilometri, a 
avariat grav sediul unei com
panii de electricitate din Bel
fast. Nu au fost semnalate vic
time. După aprecierile exper- 
ților, ar fi fost detonate 10 ki
lograme de exploziv.

Pe de altă parte, la London
derry, tot în cursul nopții de 
marți spre miercuri, un grup 
de persoane neidentificate au 
tras rafale de mitralieră asupra 
unei patrule britanice care a 
ripostat.

<S> Aproximativ 80 000 de 
persoane, dintre care o treime 
turiști străini, au umplut marți 
străzile orașului spaniol Pamp
lona pentru a asista la specta
colul unic (și uneori sîngeros) 
al gonirii taurilor. La un sem
nal dat de primarul orașului, 
au fost puși în libertate <ase 
tauri pe care mulțimea i-a- go
nit apoi pe străzi.

Timp de o săptămână, orașul 
cunoaște o viață febrilă. Fie
care’ din cele șapte zile începe 
cu o hăituire de tauri și culmi
nează cu o corrida.

La Strasbourg s-a înche
iat primul Festival internațio
nal al filmului consacrat drep
turilor omului. Juriul a acor
dat Marele Premiu filmelor : 
..Little Big Man" (S.U.A.). 
..Kriss Romani" (Franța) și 
..Two gentlemen11 (Anglia).

+ Un nou partid politic a 
luat ființă in S.U.A. El se în

Luptele (lin
PNOM PENH 7 (Agerpres). — 

Forțele de rezistență populară 
din Cambodgia au atacat po
zițiile deținute de trapele regi
mului Lon Noi la 24 kilometri 
est de Pnom Penh, provocând 
inamicului pierderi în oameni 
și echipament militar. In ulti- 

Stanislaw Trepczynski, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Mihai Marin, ambasadorul 
României la Varșovia, și J. 
Ocheduszko, ambasadorul Polo
niei la București. Cu acest pri
lej, a fost efectuat un schimb 
larg și util de păreri privind 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor frățești de colaborare 
bilaterală în toate domeniile, 
precum și pe teme ale vieții 
internaționale. Convorbirea s-a

titulează Partidul Păcii și își 
propune să ralieze pe ameri
canii nemulțumiți de cele două 
partide tradiționale — republi
can și democrat. Noua forma
țiune se pronunță pentru retra
gerea tuturor trupelor america
ne din Vietnam, lichidarea po
liticii blocurilor, împotriva 
cursei înarmărilor.

Președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, a sosit miercuri la 
Budapesta într-o vizită oficială. 

In aceeași zi oaspetele și 
președintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare, Pal 
Losonczî, au început convorbi
rile oficiale.

Cei trei membri ai echi
pajului navei spațiale .,Apollo 
-15" — David Scott. Alfred 
Worden și James Irwin — au 
intrat marți in perioada de i- 
zolare de 20 de zile premergă
toare startului spre Lună, care 
este programat pentru 26 iulie. 
Carantina dinaintea zborului 
are drept scop eliminarea ori
cărei eventualități de contrac
tare a vreunei boli, care să 
pericliteze îndeplinirea în bune 
condițiuni a misiunii lor.

Asociația corespondenților 
presei străine din Italia a de
cernat premiul său anual. ..Glo- 

~bul de aur", regizorului 1 . Vis
conti pentru filmul „Moartea 
la Veneția". Ugo Tognazzi a 
primit ..Globul de aur" pentru 
cel mai bun actor, pentru crea
ția sa din ,.She-Caliphu iar 
„Globul de aur" pentru cea 
mai bună actriță a fost remis 
lui Monica Viții, pentru rolul 
interpretat în filmul „Super- 
testimone".

La Copenhaga se desfă
șoară, sub auspiciile Or
ganizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltarea Industrială 
(O.N.U.D.I.) lucrările celei dc-a 
doua Reuniuni internaționale a 
băncilor și institutelor de fi
nanțare a dezvoltării industri
ale. Din România participă re
prezentanți ai Băncii de Inves
tiții și ai Băncii Române de 
Comerț Exterior.

Cambodgia
mele 24 de ore, au avut loc, 
de asemenea, lupte între unită
țile patrioților khmeri și efec
tivele militare inamice, de-a 
lungul șoselei nr. 5, care u- 
nește capitala cambodgiana cu 
provincia Battambang. princi
pala regiune agricolă a țării. 

desfășurat într-o atmosferă sin
ceră și tovărășească.

Tovarășul Corneliu Mănescu 
și persoanele care îl însoțesc au 
vizitat apoi Orașul vechi și 
Muzeul de istorie a Varșoviei, 
monumentul ridicat pe locul 
fostului ghetou in memoria 
victimelor hitleriștilor, precum 
și modernul complex comercial 
„Sciana Wschodnia" din centrul 
capitalei poloneze.

ROMA 7. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: Intr-o serie de 
fabrici și zone agricole, în
deosebi din sudul țării, se 
desfășoară o amplă mișcare 
revendicativă, care are ca 
obiectiv central înnoirea con
tractului de muncă pentru 
unele categorii de salariați 
— între care și muncitorii a- 
gricoli — lupta împotriva 
concedierilor și a șomajului, 
manifestată prin acțiunile 
greviste ale oamenilor mun
cii din Napoli, Taranto. Ge
nova, Torino, Porto Tores-- 
Sardinia, precum și obține
rea unor reforme de ordin 
social și sporirea salariilor.

In aceste zile, au loc, pe 
plan regional și districtual, 
greve ale muncitorilor agri
coli din regiunile Puglia,

Amplă 
mișcare 

revendicativă 
în Italia

Campania, Umbria și Emilia- 
Romagna care, cuprinzînd 
peste 1 500 000 de persoane, 
se înscriu printre cele mai 
viguroase acțiuni avînd ca 
scop modernizarea agricultu
rii italiene. In centrul reven
dicărilor figurează nu numai 
înnoirea așa-numitului pact 
național și a contractelor pro
vinciale pentru muncitorii a- 
gricoli, ci și garantarea lo
cului de muncă și a a- 
sistenței medicale. Carac
teristica de bază a a- 
cestor greve, este aceea că ea 
cuprinde, practic, pe toți sa- 
lariații din agricultură, se 
desfășoară simultan în întrea
ga țară, impletindu-se cu 
măsuri specifice pe plan lo
cal.

Marți la ora 14,00 a fost 
declarată ..Ziua națională de 
luptă11 a aproximativ 350 000 
de muncitori textiliști, care 
dau o bătălie grea împotri
va efectelor negative ale cri
zei cronice din acest sector, 
a concedierilor și șomajului.

S-a consemnat și continua
rea grevei generale de trei 
zile a celor 180 000 de lucră
tori din industria hotelieră, 
care cer condiții mai bune 
de muncă și de trai.

La Genova, marinarii au 
declarat grevă, ca urmare a 
intenției autorităților de a 
scoate din serviciu 48 nave 
de transport, care ar lăsa fă
ră lucru sute de salariați. Se 
pregătesc, de asemenea, noi 
acțiuni revendicative ale 
muncitorilor din construcții 
și din comerț.

Comentarii pe marginea 
întîlnirii franco-vest-germane 

la nivel înalt
Oficiosul francez „La Na

tion" scrie cu referire la dis
cuțiile privind evoluția rela
țiilor dintre partenerii din 
Piața comună că „Franța 
menține ideea: nici supra- 
stat, nici Europă Occidentală 
centralizată". Intr-un articol 
intitulat „Războiul monede
lor11, același ziar arată ■ „In 
cursul ultimei întâlniri a'i 
fost înregistrate unele rezul
tate în ceea ce privește co
operarea : moneda continuă, 
însă, să fie un măr al dis- 
cordei, fiecare dintre părți 
rămînînd pe poziția sa. Pre
supunând că Bonnul va re
greta acest lucru în următoa
rele săptămîni, ar fi prea 
târziu pentru ca „cei șase" 
să-și stabilească o poziție 
comună înainte de întruni
rea Fondului Monetar In
ternațional".

La rîndul său, ziarul -Le 
Figaro- constată : „întreve
derile dintre Pompidou și 
Willy Brandt au demon
strat, pe de o parte, am

ploarea cooperării franeq- 
vest-germane prevăzută de 
Tratatul de la 2 ianuarie 
1963, iar, pe de altă parte, 
au confirmat existența u- 
nor limite pe care această 
cooperare nu poate sa le 
depășească în prezent. Pro
blema dificilă a constitui
t-o cursul flotant al mărcii. 
Situația actuală amenință, 
pe termen mai scurt sau mai 
lung, viitorul Pieței comune 
agricole".

„Asupra gravei probleme 
monetare care continuă să 
divizeze Parisul și Bonnul 
— relevă „Les Echos" — 
lucrurile au rămas ca și 
înainte: nimic nu s-a înră
utățit, dar nimic nu s-a re
parat; conversațiile urmea
ză să continue pînă în sep
tembrie, iar Giscard d‘ Es- 
taing a făcut această reflec
ție neliniștitoare : Ne putem 
teme că nu e realist să ne 
gândim că vom pute?, avea 
o poziție comună Ia viitoarea 
sesiune a Fondului Monetar 

Internațional". Rezumând dis
cursul președintelui Pompi
dou la un banchet oferit la 
Bonn, același ziar sublinia
ză că ..prea multe probleme 
ridicate la întâlnirea .'a nivel 
înalt de la Haga, din decem
brie 1969, au rămas pînă a- 
cum nerezolvate : politica 
economică conjucturală și 
aspectele sale monetare, po
litica energiei și altele11.

..Hotărârea luată la 9 mai 
de guvernul federal de a 
institui cursul flotant al 
mărcii, scrie ziarul vest-ger- 
man „Neue Ruhr Zeitung", 
apreciată drept unilaterală 
și „anticomunitară’1 de către 
Paris, a făcut ca toate pro
gresele înregistrate în do
meniul colaborării reciproce 
să fie trecute cu totul pe 
plan secundar. Problemele 
financiare au încălzit în așa 
măsură spiritele, încât une
le teme înscrise pe ordinea 
de zi a convorbirilor au fost 
aproape complet eludate".

(Agerpres)
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Cu cea de-a 5-a rundă a con
vorbirilor sovieto-americane pri
vind limitarea cursei înarmări
lor strategice (S.A.L.T.), care se 
deschide astăzi în capitala fin
landeză, negocierile pe tema 
dezarmării intră într-o nonă 
etapă, ele desfășurîndu-se acum 
Pe două planuri, in două mari 
orașe — Geneva și Helsinki.

Pe de o parte, in urmă cu 
aproape două săptămîni Co
mitetul pentru dezarmare de 
Ia Geneva și-a reluat dezbate
rile, avînd înscrise pe agenda 
de lucru problemele definite 
încă din august 1968 și reafir
mate prin rezoluțiile adoptate 
la sesiunile Adunării Generale 
a O.N.U. ce au avut Ioc de 
atunci : măsuri de încetare a 
cursei înarmărilor nucleare și 
dezarmare nucleară ; măsuri în 
domeniul nenuclear; măsuri 
colaterale de dezarmare ; dezar
marea generală și totală. Ca și 
în sesiunea de primăvară a Co
mitetului, în centrul dezbateri
lor actualei runde se află in
terzicerea și distrugerea arme
lor chimice și bacteriologice 
(biologice), in încercarea de a 
se supune viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. un 
proiect de convenție pe aceas
tă temă. Comitetul dispune 
deja de un proiect de „conven
ție cu privire la interzicerea 
perfecționării, fabricării și sto
cării armelor bacteriologice 
(biologice) și a toxinelor și dis
trugerea lor", depus de nouă 
tari socialiste, între care și Ro
mânia, la 30 martie a.c.; de 

un text, in același domeniu, 
pregătit de Anglia ; de alte 
propuneri și sugestii. Se dis
cută, de asemenea, problema 
interzicerii experiențelor nucle
are subterane, ca măsură me
nită să completeze Tratatul de 
la Moscova din 1963. Se între
vede ca, la actuala sesiune, să 
mai fie evocate și măsurile re
gionale de dezarmare, îndeo
sebi în Europa, demilitarizarea 
completă a teritoriilor subma
rine și alte măsuri.

DIALOGUL DEZARMĂRII
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Comitetul pentru dezarmare 
este, astfel, chemat să exami
neze o serie de probleme cu 
implicații directe asupra unor 
valori fundamentale cum sânt 
pacea și securitatea, progresul 
și dezvoltarea societății. Luă
rile de cuvint de pînă acum au 
făcut remarcată îngrijorai ea a 
numeroase state în fața peri
colului ce-1 reprezintă pentru 
pacea și securitatea mondială 
iraționala cursă a înarmări
lor (în anul 1970, cheltuielile 
militare în lume au atins cifra 
record de 204 miliarde dolari) 
și acumularea continuă a unor 
imense stocuri de arme din ce 
în ce mai perfecționate.

Pe celălalt plan, al negocie
rilor bilaterale, după patru 
runde, desfășurate succesiv la 
Helsinki (17 noiembrie — 22 

decembrie 1969), Viena (16 a- 
prilie — 14 august 1970), din 
nou Helsinki (2 noiembrie — 
18 decembrie 1970) și din nou 
Viena (16 aprilie — 28 mai 
1971), convorbirile sovieto-ame
ricane pentru limitarea cursei 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.) 
se reiau astăzi, 8 iulie în capi
tala finlandeză, intr-un climat 
considerat a fi mai favorabil 
după înțelegerea survenită la 
sfirșitul lunii mai intre guver
nele Uniunii Sovietice și Sla-

comentariul zilei 

nințare la adresa păcii și secu
rității.

O analiză atentă asupra evo
luției rezultatelor de pînă acum 
ale tratativelor de dezarmare 
arată însă că nu au fost adop
tate încă măsuri efective de re
ducere și încetare a cursei 
înarmărilor și de dezarmare 
reală. Concluzia firească ce se 
impune este aceea că a sosit 
timpul să se pășească de la 
declarații de intenții, la fapte, 

la măsuri concrete in acest do
meniu.

Pronun(îndu-se ferm in spri
jinul dezarmării generale, Ro
mânia a propus adoptarea unui 
program larg de acțiuni prac
tice care să includă înghețarea 
bugetelor militare ale statelor, 
asumarea unor angajamente 
ferme de nerecurgere la forță 
sau amenințarea cu forța, re
tragerea trupelor de pe terito
riile altor state, lichidarea ba
zelor militare, desființarea si
multană a blocurilor militare.

In intervenția sa Ia sesiunea 
precedentă a Comitetului de la 
Geneva, reprezentantul țării 
noastre arăta că, in urma tra
tativelor de dezarmare din ulti
mii ani, au fost finalizate cîte
va acorduri cu caracter preven- 
tiv-restrictiv, care prin natura 
și întinderea lor nu au afectat 

practic spirala înarmărilor, 
producția lor și stocurile de ar
mamente s-au format. De ace
ea, este imperios necesar ca 
negocierilor pentru dezarmare 
să li se dea un curs nou, di
namic și eficient, orientîndn le 
pe făgașul unor măsuri practi
ce. O asemenea cerință este im
pusă de evoluția îngrijorătoare 
a cursei înarmărilor și de fap
tul că. în ciuda strădaniilor de
puse in cei 10 ani de existentă 
a Comitetului, nu s-a ajuns 
încă la realizarea unor măsuri 
autentice de dezarmare cerute 
energic de toate popoarele lu
mii. Nu se poate să nu pro
voace îngrijorare constatarea 
că adevăratele probleme ale 
dezarmării — dezarmarea ge
nerală și, in primul rind, de
zarmarea nucleară, — au ră
mas, de fapt, în stadiul în care 
se găseau cu un deceniu în 
urmă. O acțiune majoră, desti
nată să canalizeze eforturile și 
contribuția tuturor statelor lu
mii în direcția dezarmării, ar 
reprezenta-o, fără îndoială, con
vocarea unei conferințe mon
diale pentru dezarmare.

Țara noastră s-a pronunțat 
cu consecvență în favoarea al
tor măsuri de natură să favori
zeze realizarea unor pași con- 
creți pe calea apropierii punc
telor de vedere care să facili
teze ajungerea la un consens, 
pe baza căruia să se treacă la 
înfăptuirea practică a dezar
mării generale și totale, și in 
primul rind a dezarmării nu
cleare.

Aurel ZAMFIRESCU
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