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» CADRELOR 
01 CONDUCERE 

DIN INTREPRINOERI 
si centrale 
industriale 

SI DE CONST OUCTII

în preajma Conferinței pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi și centrale

industriale și de construcții
GÎNDURI, PREOCUPĂRI 

pc linia perfecționării con
ducerii activității economice

Delegația Văii Jiului

In ziua dc 15 februarie 1972 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolac Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și 
alți conducători ai unor organe centra
le.

Cu acest prilej, Comitetul Executiv 
a examinat și aprobat propunerile pri
vind realizarea Complexului hidroteh
nic și energetic Cerna—Motru—Tis- 
mana ; programul privind valorifica
rea complexă a șisturilor bituminoase; 
proiectul de hotărîre cu privire la în
ființarea și organizarea stațiunilor

pentru mecanizarea agriculturii și a 
trusturilor stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii, precum și propune
rile cu privire la unele lucrări de in
vestiții care urmează să fie puse în 
funcțiune în actualul cincinal.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
a hotărît instituirea unei comisii care 
să elaboreze propuneri în legătură cu 
dezvoltarea transportului în comun în 
Municipiul București, îndeosebi prin 
construirea unor căi de comunicație 
dotate cu mijloace electrice de mare 
capacitate și viteză, precum și constru
irea metroului.

Cu două zile înainte de începerea lucrărilor Conferinței pe țară a cadrelor de condu
cere din întreprinderi și centrale industriale și de construcții, am solicitat unor delegați, se
cretari ai comitetelor de partid, conducători ai unor unități economice, care vor participa la 
înaltul forum de dezbatere creatoare, să ne relateze preocupările ce le au înaintea acestui e- 
veniinent de covîrșitoare însemnătate pentru economia națională, gîndurile și problemele cc 
frămîntă colectivele de muncă din care fac 
tinuă a activității economice. Interlocutorii

parte pentru îmbunătățirea și perfecționarea con- 
ne-au răspuns cu amabilitate :

ANDREI COLDA. secretar de 
partid al minei Lonea ; La 
scurt timp după ce am aflat 
despre organizarea Conferinței 
pe țară a ?adrelor de conduce
re. noi. membrii comitetului de 
partid al minei am purtat vii 
discuții cu minerii, șefi de bri
gadă. cu inginerii și maiștrii 
deținători a: unor puncte cheie 
ale producției, pe tema acuită
ții cu care este ridicată în fața 
tuturor unităților economice 
problema perfecționării produc
ție: și a muncii, a răspunderii 
sporite ce ne revine fiecărui ca
dru politic și conducător pen
tru îmbunătățirea muncii noas
tre. In domeniul acesta, al per
fecționării conducerii economi
ei. vedem o cale evidentă de 
manifestare și afirmare a rolu
lui crescînd al 
ganizațiilor de 
revine sarcina 
munca politică 
găsi noi forme 
rea și afirmarea spiritului crea
tor al fiecărui salariat.

In prezent, ne preocupă, ca 
primă problemă a colectivului 
nostru, redresarea activități5 e- 
conomice a minei, recuperarea 
neîntârziată a minusului de pro
ducție ce-1 avem de la începu
tul anului. Gomiteîul de partid, 
conducerea minei se preocupă 
de a acționa mai eficient pen
tru creșterea responsabilității 
tuturor față de sarcinile ce le 
avem, pentru întărirea spiritu
lui critic, combativ, de netole- 
ranță față de abaterile din pro
cesul de producție, nerespecta- 
re a programului de lucru, 
lață de actele de indisciplină. 
Vom acorda mai mult sprijin 
tinerilor angajați pentru inte
grarea lor în colectivul nostru, 
pentru educarea și formarea 
lor ca muncitori înaintați, bine 
pregătiți pe linie profesională.

organelor și or- 
partid cărora le 
de a intensifica 

de masă, de a 
pentru stimula-

PETRU MUNTEANU, directo
rul minei Livezeni: In anul 1972, 
cel de-al doilea al actualului 
cincinal, colectivul minei de la 
Livezeni își desfășoară activita
tea pe linia continuării lucrări
lor de investiții. La sfir- 
șitul anului profilul viitor 
al minei va fi și mai bine con
turat. fiind preconizată termi
narea unor lucrări de investiții 
de mare amploare. Pentru a 
realiza aceste sarcini — atît cele 
de investiții, cît și cele de pro
ducție — ne preocupam să ridi-

— Tovarășa Katy, volumul ăla. 
fiii dumneata, de care (i-a spus 
fi fii-miu. l-ai primit î... Da' alt
ceva Alices, a ce-a mai scris 
acu’, de curînd, Marin Preda î...

Și in librăria, al cărui gestio
nar este Ecaterina Alb», biho
reana mărunțică, șatenă fi aproa
pe de vîrsta unei treimi de veac,

colectivului la 
exigenței, su

căni activitatea 
o înaltă cotă a 
realizăm viteze dc avansare tot 
mai sporite. Vom beneficia de 
o dotare substanțială pentru 
mecanizarea unor operațiuni de 
lucru, dc mult sprijin tehnic 
pentru introducerea unei noi 
metode de betonare cu cofrag 
glisant a galeriilor. De altfel 
sprijinul îl simțim permanent 
atît pe linia dotării, cit și a per
fecționării profesionale a ca
drelor. în baza programului de 
perfecționare elaborat dc C.C.P. 
Acest fapt ridică în fața noas
tră o dublă răspundere căreia 
va trebui să-i facem față pe 
măsura grijii cu care sîntem în
conjurați. Va trebui să depunem 
o muncă asiduă, de concepție, 
de autentică valoare tehnico-in- 
ginerească. să ne străduim mai 
mult pentru stimularea spiritu
lui de inițiativă al muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor.

nor indicatori care să exprime 
atît o activitate globală eficien
tă, cit .și cîștiguri pe cap de sa
lariat sporite. Căci, ca o con
cluzie, în perfecționarea organi
zării planificării și conducerii 
economiei vedem cu toții calea 
spre bunăstarea întregului po
por.

Valea Jiului - primul bazin 
carbonifer al țarii, un centru 
industrial in continuă dezvolta
re — va fi reprezentat, la apro
piata conferința pe țară a ca
drelor de conducere din între
prinderi și centrale industriale 
ți de construcții, forumul ma
jor al perfecționării continue 
a întregii activități economice, 
de o delegație numeroasă, ex
presie a atenției de caro acti
vitatea colectivelor de muncă 
din municipiul nostru se bucu
ră în fața conducerii superioa
re de partid și de stat.

Delegația cadrelor de condu
cere din unitățile economice 
ale municipiului va fi condu
să de tovarășul Clement Ne-

gruț, prlm-secretar al Comite
tului municipal Petroșani al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular municipal. Dîn dele
gație fac parte tovarășii prof. 
dr. ing. Aron Popa, rectorul 
Institutului de mine, dr. ing. 
Petru Roman, director general 
al Centralei cărbunelui Petro
șani, ing. Otto Abraham și loiif 
Birsan, directori in cadrul 
C.C.P., dr. ing. Ionel Crăieicu 
și ing. Dumitru Popescu din 
cadrul C.C.P. ing. Alexandru 
Miclea, director al I.C.P.M.H. 
De asemenea la conferință mai 
participă Wilhelm Neag, prim- 
secretar al comitetului orășe-

(Continuare in pag. a 3-a)
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Cadran
economic

Hcrgcți la club ?
Anchetă în rîndul locuitorilor 

din Vulcan

GHEORGHE OLAR-IU. direc
torul U.U.M.P. : încă de la pri
mele discuții care s-au purtat 
între membrii comitetului oa
menilor muncii.1 și muncitori 
ne-am convins de atenția de ca
re se bucură apropiata Confe
rință pc țară a cadrelor de con
ducere din economie. Acest fapt 
a devenit aproape o obișnuință 
dar, pentru noi. el certifică, în
că o dală, preocuparea munci
torilor de a desfășura o activi
tate tot mai eficientă. în fața 
căreia răspunderea cadrelor de 
conducere devine cu mult mai 
sporită.

Pentru anul acesta, avem în 
preocupări la uzina noasirâ. pe 
linia perfecționării activității 
tehnologice, introducerea unei 
noi linii de fabricație a grinzi
lor articulate, ce va fi realiza
tă în mare parte prin autodo- 
tare. ca rezultat al gîndirii 
corpului nostru tehnico-ingine- 
resc, susținut de inventivitatea 
creatoare a numeroși muncitori 
inovatori. Va fi un rod al mun
cii întregului colectiv. De alt
fel. în general muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la 
U.U.M.P., avînd în frunte orga
nizația de partid, au început a- 
cest an de muncă cu ideea îm
bunătățirii continue, prin re
surse proprii, a activității de 
fiecare zi, valorificării la maxi
mum a potențialului tehnic și 
uman de care dispunem. îmbu
nătățirii continue a normative
lor de lucru, fapt ce se va re
flecta, în final, în obținerea u-

Știința de a munci cit mai 
productiv și cu un efort mi
nim. știința de a concepe totul 
Ia cel mai înalt nivel, știința 
de a organiza munca spre a de
veni rațională, eficientă... Știin
ța a devenit, adică, în cea mai 
mare măsură, forța motrică a 
producției, exercitînd o influ
ență tot mai dominantă asupra 
ritmului, proporțiilor și direc
țiilor de dezvoltare a societă
ții.

Organizarea științifică a pro
ducției și a muncii — care a în
registrat o evoluție importantă 
de la empirism la abordarea 
științifică a problemelor — se 
referă, cu precădere, la raționa
lizarea muncii fizice și a mun
cii intelectuale în toate dome
niile economice de activitate.

întreprinderile și unitățile e- 
conomice din municipiul nos
tru, prin specificul și profilul 
lor, oferă un vast teren de ac
tivitate organizării științifice, 
promovării consecvente a noi- 
ior cuceriri ale științei și teh
nicii. Avînd la baza aceste o- 
biective, s-au înființat, la nive
lul tuturor unităților noastre c- 
conomice, colective de organi
zare științifică a producției și 
a muncii, ca parte integrantă 
dintr-Un vast program, hotărît 
de partid, cuprinzînd întreaga 
țară.

In cele ce urmează ne vom 
referi la unele realizări din a- 
nul trecut și, în special, asupra 
programului de muncă pe 1972, 
al acestor colective.

Este bine cunoscut faptul că 
activitatea de bază a munici
piului Petroșani o constituie 
exploatarea și prepararea căr
bunelui. Este tot așa de bine

Ing. MIRCEA FELEA,
directorul Cabinetului municipal de organizare 
științifică a producției și a muncii Petroșani

cunoscut că, în conformitate cu 
directivele de dezvoltare ela
borate, producția de câbbunc 
va crește an de an, îmbunătă- 
țindu-se în permanență și cei
lalți indicatori economici ca i 
preț de cost, productivitate, 
consumuri specifice, calitate 
etc. De aici și necesitatea îm
bunătățirii continue a activită
ții economico-productive, deciși 
a activității colectivelor de or
ganizare din cadrul minelor și 
al preparațiilor. Temele de cer
cetat trebuie să-și îmbogățească 
sfera de cuprindere și se impu
ne găsirea celor mai adecvate 
soluții. Spicuim dintre cele mai 
interesante și actuale teme de 
cercetare luate în studiu :

In domeniul organizării pro
ducției : Studiul capacității de

procfucfie Ia E.M. Dîlja; Gru
parea eficientă a capacităților 
de producție la nivelul sectoa
relor la E.M. Lupeni ; determi
narea capacității de producție 
și a gradului de folosire a a- 
cesteia la U.U.M.P. ; studii pri
vind posibilitățile de creștere 
a producției și productivității 
muncii în abatajele exploatări
lor miniere Petrila, Dîlja, Ani
noasa. Vulcan : introducerea 
transportului în flux continuu 
cu benzi la E.M. Uricani ; stu
dii privind îmbunătățirea flu
xului tehnologic al preparați- 
ilor.

In domeniul organizării mun
cii s-au inclus o serie de studii 
privind folosirea completă a 
zilei de lucru, gradul de ocu
pare al muncitorilor, utilizarea

fondului de timp de muncă, or
ganizarea locului de muncă etc.

In total, se prevăd un număr 
de 70 studii axate pe îmbună
tățirea tehnologiei și organiza
rea superioară a producției și 
a muncii din cadrul 
C.C.P.

Pînă acum, au fost 
și aplicate deziderate 
cum sînt; susținerea 
a suitorilor cu elemente meta
lice Ț.H., înlocuirea preabataje- 
lor de sub coperiș, prin canale 
tubate la abatajele frontale ori
zontale din strate groase. A 
fost elaborat și aplicat, la toa
te exploatările miniere, studiul 
trecerii la programul de lucru 
de 6 ore la locul de muncă în 
subteran. Unele exploatări mi
niere au obținut rezultate bune 
la vitezele de avansare, dintre 
acestea menționăm lf>0 m pe 
lună la E.M. Lupeni și 105 m la 
E.M. Livezeni la lucrările de 
pregătire și deschidere între 30

unităților

rezolvate 
majore 

metalică
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Odată cu dezvoltarea știioțel, 
tehnicii și culturii crește și 
nevoia fiecărui om de a fi la 
curent cu ultimele descoperiri 
și idei care vehiculează la ni
velul mapamondului și tocmai 
de aceea sporește rolul și nu
mărul mijloacelor informative, 
căci cantitatea necesară de in
formații nu poate fi recepționa
tă printr-un singur canal. Toc
mai de aceea in ultimii ani că
minele culturale, cluburile, ca
sele de cultură au fost (și con
tinuă să fie) dotate cu ultimele 
mijloace dc transmitere a in
formațiilor, căci permanenta 
comunicare a acestora este în
ceputul de drum spre educația 
permanentă. Intilnim astfel în 
zestrea așezămintelor dc cul
tură aparate dc proiecție (dc 
toate tipurile), televizoare, ra
diouri, picupuri, magnetofoane 
ș.a. care au menirea de a trans
mite mai ușor și mai selectat o 
serie de informații din noianul 
existent. De aici incolo inter
vine personalitatea pedagogu
lui, a celui care este, și trebuie 
să fie, conducătorul instituției 
culturale. Și nu intimplător a- 
legem să conducă aceste insti
tuții oameni care au cea mai 
mare tangență cu psihologia 
și pedagogia — do regulă pro
fesori — căci această față a e- 
ducațici, andragogia (știința c- 
ducării adultului), necesită cu 
totul alic forme și mijloace față 
de pedagogia școlară, ba de 
multe ori o include în sfera sa, 
in cazul celor pe care-i ajută 
să ajungă din urmă, pe semenii 
lor cu un nivel școlar mai ele
vat. In felul acesta căminele 
culturale, cluburile, casele de 
cultură, devin adevărate școli 
ale adultului mergind pe linia

tradițională deschisă de Spini 
Haret și lor sa. amplificînd mij
loacele Și metodele moștenite și 
aducindu-le Ia nivelul și cerin
țele epocii noastre. Dar toate 
aceste eforturi ar fi zbateri ste
rile, dacă bine pregătite, cu un 
conținut educativ elevat nu ar 
avea cui să se adreseze. Con
form imperativelor epocii noas
tre, așezămintcle de cultură pot 
și trebuie să fie centrul vieții 
culturale și politico-educative 
din localitățile in care funcțio
nează.

Majoritatea locuitorilor, con- 
știenți de valoarea formativă a 
acestor focare de cultură. le 
frecventează cu regularitate, își 
însușesc și aplică ceea ce în
vață aici. Se întilnesc însă ca
zuri cînd, destul de mulți nici 
nu știu unde se află aceste a- 
șezăminte, deși locuiesc de-o 
vreme in localitatea respectivă, 
sau, dacă știu, nu le frecventea
ză. Asemenea situații se mai 
întilnesc. din nefericire, și în 
localitățile aparținătoare muni
cipiului nostru. Care să fie 
motivul ? Tocmai această între
bare constituie subiectul an
chetei noastre și ne-am oprit, 
pentru început, în orașul Vul
can, adresînd, unui mare număr 
de cetățeni intîlniți pc stradă, 
aceleași întrebări: MERGEȚI 
LA CLUB? DE CE?

GRIGORE DEMETER, salariat 
la E.M. Paroșeni, 25 ani, necă
sătorit : Nu 
pînă în 1968

prea merg, deși 
am activat și la

I. MIRCEA

(Continuare

România socialistă in imagini și fapte
BUCURESTIUL

gazdă a numeroase
expoziții internaționale

din cartierul „Aeroport", locuit 
mai ales de minerii, tehnicienii și 
funcționarii minelor Livezeni, Pe- 
trila, Aninoasa și Dîlja. Dialo
gul continuă. E un cartier vechi 
și totuși foarte nou, cu peste 1C0 
de blocuri, oficiu poștal și mul
te. foarte multe magazine. Oa
menii au plecat, și

tradiția noii vieți culturale abia 
se formează. Și printre promo
torii acesteia, e și Katy, cum i 
se spune, care de șapte ani vinde 
cărți și rechizite la librăria nr. 
20. Vinde, e un fel sărăcăcios și 
convențional de a spune, pentru 
că „tovarășa Katy" silfide, glu
mește, zvîcnefte de la un raft la 
altul, te îmbie, îți povestește car
tea, și... pas de-i mai ieși din li
brărie pînă nu te-oi „înnoi" cu 
3—4 volume ! Dacă ești de-al 
cartierului, cumpărător mai vechi, 
nu poate să nu te știe.

— Ia colea, tovarășe (lordache, 
Manole... pe nume te știe), E. 
Bourean» „De la Thule la Ta- 
prohana". Pe asta sigur că n-o 
aveți. Adineauri am primit-o... 
Ia-l și pe Litiu Bratoloveantf, 
uite ici „Oameni la pîntlă". Mai 
am doar un singur exemplar.

Numărul cumpărătorilor a spo
rit de cind în cartier și-au des
chis porțile, nu de ieri, de azi, 
două școli. Foarte mulți elevi de 
aici, ca și colegii lor din celelalte 
școli apropiate, au biblioteci per
sonale. Și, bineînțeles, sursa ma
terială și agitatorică a acestor 
biblioteci e tot gestionarul libră
riei nr. 20. Calin Prepeliță, elev 
în clasa a IX-a la Liceul de cul
tură generală, sau Litiu Frățilă, 
elev tot la liceu, trec cel puțin 
o data pe săptămînă pe la „to
varășa Katy^ să afle ce noutăți

DUMITRU

(Continuare In pag a 3-a)

Pc măsură ce țara noastră își sporește participarea la schim
burile mondiale de valori materiale, devenind o prezență tot mai 
activă în comerțul internațional, cot mai frecvente și mai conclu
dente sînt participările ei în cadrul tîrgurilor și expozițiilor in
ternaționale. In acest an, economia noastră națională este repre
zentată la aproximativ 170 de astfel dc confruntări exigente ale 
industriei și tehnicii mondiale

In același timp, România sc număiă — încă din toamna anu
lui 1970 (o dată cu ediția inaugurală a Tirgului internațional 
București) — printre țările organizatoare dc asem'cnea manifestări 
economico-comcrcialc dc anvergură.

Venind în întimpinarea cercu
rilor economice și de afaceri, al 
specialiștilor din numeroase (ari 
ale lumii, care manifesta ipi in
teres crescînd față de piața ro
manească, organizațiile noastre de 
resort concretizează, anul acesta 
și cei următori, un bogat pro
gram de expoziții internaționale 
specializate, cu profiluri dintre 
cele mai variate, care se organi
zează între edițiile bienale ale 
Tirgului internațional bucureș- 
lean. După cum se știe, prima 
manifestare din seria celor ce ur
mează să fie inaugurale a fost 
Expoziția de echipament și uti
laje pentru agricultură, industria 
alimentară și industria de amba
laje, deschisă încă în toamna a- 
nuliii trecut, care a reunit circa 
200 de firme producătoare și ex
portatoare din 20 de țări.

Agenda manifestărilor similare 
găzduite de Capitala țării noas- 

1972 include, de aseme-

nea, confruntări prestigioase, deo
sebit de interesante, atît pentru 
[ara gazdă, cît și pentru parti
cipant străini. Este vorba de 
„Expoziția de echipament indus
trial pentru petrol, chimie, mase 
plastice și cauciuc" (3—-12 mai), 
încă de pe acum, numeroase fir
me din Anglia, Austria, Ceho
slovacia. Danemarca, Elveția. 
Franța. 1(. F. a Germaniei, Po
lonia, S.U.A., Ungaria și din alte 
țări și-a» anunțat participarea. 
Prin profilul expoziției — cu
prinzînd domenii în care (ara 
noastră a acumulat o bogată ex
periență — se creează certe po
sibilități pentru dezvoltarea și di
versificarea schimburilor comer
ciale propritt-zise, dar mai ales 
a cooperării industriale și tehnice.

Tu dose NIȚESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Modernizarea $1
circulației rutiere

In dezvoltarea economică și în întreaga viață 
socială a țării noastre, sectorul circulației ru
tiere arc o deosebită însemnătate și o pon
dere mereu crcscîndă, legate nemijlocit de ase
menea procese cum sînt sporirea masivii a 
volumului transportului de mărfuri industriale 
și agricole, extinderea producției de autovehicu
le, mecanizarea agriculturii, dezvoltarea turis
mului.

Refcrindu-se la problemele pe care ic ridică 
sporirea traficului rutier, generalul Haralambic 
Vlăsceanu, adjunct al șefului Inspectoratului Ge
neral al Miliției, a subliniat, între altele, redac
torului Agcrpres, C. Oprieă : Perfecționarea con
tinuă a circulației rutiere, ca una din compo
nentele vieții sociale moderne, constituie o pro
blemă de stat. La buna soluționare a acesteia 
concură un șir de factori și instituții — consi
liile populare, Ministerul Transporturilor și or
ganele de specialitate ale miliției.

sistematizarea
In (ara noasirâ
In anul 1971, traficul rutier a continuat să se 

dezvolte, datorită creșterii cu aproape 10 la 
sută a parcului național de autovehicule, spori
rii ritmului de folosire a acestora în economie 
și deplasărilor cu caracter turistic.

In scopul asigurării securității circulației au 
fost îmbunătățite condițiile de trafic, prin efec
tuarea unor construcții noi dc șosele, lărgirea 
drumurilor existente, amenajarea de trotuare pe 
drumurile modernizate care străbat localitățile 
rurale, precum și a unor piste obligatorii 
pentru bicicliști, eliminarea unor puncte pericu
loase, intensificarea în continuare a 
de dirijare, supraveghere și control 
a circulației.

măsurilor 
permanent

Constantin OPRICA

(Continuare in pag. a 3-a)
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MAI MULTA ATENȚIE 
CALITĂȚII 

CĂRBUNILOR BRUTI!
9

socialistă ridi
carea permanenta a calității devine 
o necesitate obligatorie in procesul 
de dezvoltate a industriei. In țara 
noastrâ, datorita politicii comecven- 
te a partidului, de promovare a 
progresului icluuc in toate domeniile 
>•< acivuate, au lO' create con
dițiile -ectsaie .uit penii., sporirea 
producției și a productivității mun
cii, cit și pentru îmbunătățirea ca- 

Punînd problema calității, la
• ngrcsul ai \-lea ai P.C.R.. "V.t- 

rașul Nicotlle Ceâirșesc» ‘sublinia
cu claritate că : „Ridicarea calității 
froduseloi, realizarea de ~ pfddtnk 
<n caracteristici ickiucp-economice
superioare trebuie sâ const iude, de 
asemene.t, o problemă de prim or
din, una dsn sora rule de cea mai
mart însemne,i.ae a ministerelor fi 
■entiaiclor industriale, a organelor 
de stat fi de partid, a unităților e-

lebniciendor, inginerilor șt specia
liștilor din industria noastră secta-

Pentru realizarea acestor impera
tive, conducerea de stat, prin adop
tarea in 1970 a Legii nr. 2 cu pri
vire la asigurarea și controlul ca
lității, a creat cadrul juridic pen
tru desfășurarea activității dc pro
ducție in lumina respectării parame
trilor calitativi, precum și respon
sabilitățile la diferite nivele in a- 
i-eastă problemă.

Controlul calității producției nu 
revine numai lucrătorilor din com
partimentul C.T.C., ci, conform pre
vederilor legii, acest control revine, 
în primul rind, conducătorilor pro
cesului dc produqie și a celor care 
produc.

Pentru cele trei preparații din 
Val ,i Jiului care, prin sortare și 
spălare, realizează o gamă variată 
lie son uri de cărbuni comcrrializa-
bili. materia primă o formează căr
bunii bruți. De calitatea acestor 
cărbuni depinde cantitatea și cali
tatea cărbunilor speciali pentru cocs 
•i semicocs atit dc necesari indus
triei noastre siderurgice în plină 
dezvoltare, calitatea cărbunilor e- 
nergctici și a celor destinați altor 
consumatori printre care sîniem și 
noi toți tei ce lucrăm și. locuim 
în Valea Jiului.

Dacă in cursul anului 1971 ce
nușa globală — principalul indica
tor calitativ — Ia total cărbuni co
mercializați, a fost redusă pe cen
trală cu C,1 puncte procentuale (o 
cenușă de 26,1 la sută în loc de 
26.2 la sută cit a fost prevăzut) 
aceasta se datorește strădaniile: și 
muncii depuse dc muncitorii celor 
trei preparații din Valea Jiului și, 
in primul rind, a prcparațidor Lu- 
peni și Petrila, care iună de lună 
au acordat atenția cuvenită cali
tății, și in mai mică măsură pre
paratei Coroești care la anumite 
sorturi ca, de exemplu, mixtele pen- 
irii energie, le-a produs cu o ce
nușă depășită.

S-a subliniat că respectarea ca
lității producției comercializate se 
daiorește, in cea mai marc măsură, 
muncii depuse de lucrătorii din pre
parații, deoarece unitățile miniere 
din Valea Jiului, pe anul 1971 au 
depășit cenușa prevăzută la căr

Organizarea producției și a muncii
U rmare din pag. /)

și 68 m la abatajele frontale 
dc la exploatările miniere Pu- 
roșeni. Petrila. Aninoasa, Lu- 
peni. Ca urmare a extinderii 
tăierii mecanizate, producția me
die anuală pe abataj a crescut 
față de anul 1970 eu peste 600 
tone, iar producția extrasă cu 
'ăicre mecanică a crescut. In 
aceeași perioadă, cu aproape o 
jumătate de milion tone, ceea 

e a făcut posibilă creșterea 
■normelor tehnice la abataje cu 
peste 2.4 la sută, reducerea con
sumului specific de lemn de
mină cu 1.73 mc/1000 tone și a- 
tingerea unor productivități
mari la abatajele dotate cu
complexe mecanizate de susți
nere.

Pentru anul 1972, unitățile 
Centralei cărbunelui Petroșani 
și-au propus elaborarea a 63 de 
studii la care sint angrenați un 
număr de peste 200 de ingineri 
economiști și tehnicieni de înal
ță calificare. Fiecare studiu va 
fi .prelucrat" de către un co
lectiv format din cei mai buni 
specialiști in domeniu) respec
tiv. iar temele abordate vizea
ză probleme deosebit de im
portante din domeniul organi
zări) producției și a muncii, 
pregătirea tehnică a producției, 
calitate, aprovizionare, organi

buni bruți cu 0,4 puncte procen
tuale, cele mai mari depășiri înre- 
gistrindu-se la exploatările miniere 
Petrila, Aninoasa, Uricani și I.onca. 
Dc remarcat ca cele mai mari de
pășiri s-au înregistrat în trimestrul 
IV 1971 dc către toate exploată
rile.

îngrijorător este I aptul că și în 
anul acesta conducerile exploatări
lor miniere, unu factori caic răs
pund de calitatea cărbunilor bruți 
nu acordă acestei probleme atenția 
coyeniiă. In afara dc E. M. Pc- 
ird.i. în cursul lunii ianuarie toate 
unitățile miniere din Valea Jiului 
au depășit cenușa cărbunilor bruți, 
cu 0,5 pină la 3 puncte proven-' 
tuale, crcind greutăți preparațîilor 
la realizarea cantitativă și calita
tiv. i a produselor finite.

Se cunoaște. I aptul că la sepa
rarea sterilului dc cărbune, pe par
cursul procesului tehnologic pină la 
intrarea in preparații, se confruntă 
două tendințe contradictorii : ten
dința de a obține un cărbune cit 
mai curat — deci cea mai ridicată 
calitate dc valorificare — și aceea 
a celui mai redus consum dc mun
că pentru separarea sterilului dc 
util, in scopul creșterii productivi
tății muncii.

La stabilirea normelor interne, a 
parametrilor calitativi, pentru ex
ploatările din \ alea jiului, s-a ți
nut scama dc acest deziderat, pre
cum și dc rezultatele probelor in
dustriale colectate și prelucrate in 
cursul anului 1971 putîndu-sc afir
ma că ele sini întemeiate și posi
bil dc realizat dc către fiecare ex
ploatare minieră dar cu condiția să 
se maniieste o preocupare mai ma
rc lață de această problemă.

Realitatea este că majoritatea u- 
nităților miniere nu acordă atenția 
cuvenită alegerii sterilului din căr
bune, exploatării selective, alegerii 
sterilului pe fluxul de transport etc. 
Ba mai mult, exploatările miniere 
Aninoasa și Lonca nu mai execută 
nici probele dc șist vizibil, iar E.M. 
Aninoasa nici nu mai aplică pena
lizările cuvenite celor ce extrag căr
bune Iară a respecta normele dc ca
litate, contrar legislației și dispozi
țiilor in vigoare. Conducerile unită
ților miniere nu trebuie să uite că 
actualul plan cincinal are ca o tră
sătură distinctă orientarea fermă a 
întregii activități din toate dome
niile economiei naționale, deci și a 
mineritului, spre aspectele calitative, 
spre ridicarea la un nivel superior 
a indicilor care exprimă eficiența 
muncii sociale.

Este adevărat că in tehnologiile 
de exploatare au intervenit schim
bări structurale, simțindu-se o evi
dentă tendință spre modernizare, 
dar aceasta nu trebuie să ne sus
tragă atenția de la respectarea in
dicatorilor calitativi.

Locul și metoda separării sterilu
lui dc cărbune sint dependente de 
tehnologiile de lucru, de metodele 
de abatjj aplicate, de modul de 
realizare a tăierii în abataj, fiind 
in continuă schimbare în iuncție de 
progresul tehnic in exploatare și în 
preparare. De aceea, unitățile tre
buie să analizeze și să studieze noi 
posibilități de îmbunătățire a cali
tății cărbunilor, prin separarea ste

zarea lucrului la locul de mun
că. normare, reducerea consumu
rilor specifice. Temele alese re
flectă preocuparea conduceri
lor exploatărilor miniere și ale 
preparațîilor privind impulsio
narea, dezvoltarea și îmbunătă
țirea activităților de bază cu 
influență directă asupra efici
enței economice. Unele dii. c* e, 
Toarte îndrăznețe Și deci cu a- 
lît mai interesante, merită să 
fie amintite. Astfel E.M. Lonea 
ișj propune realizarea susține
rii metalice a abatajelor cameră. 
E.M Petrila studiază posibilita- 
'.ea perfecționării și extinderii 
metodei de exploatare cu aba
taje frontale cu banc de cărbu
ne subminai. La mina Dîlja se 
vizează programarea lucrărilor 
miniere de deschidere și a pre
gătirilor după metoda Pert- 
GarrtL Colectivul E.M. Livezeni 
studiază posibilitățile de utiliza
re a tororetării la susținerea 
provizorie a galeriilor princi
pale de transport orizontul 300. 
Iar la E.M. Aninoasa se studi
ază posibilitatea organizării 
muncii pe 4 schimburi în aba
tajele frontale din stratul 3. Nu 
putem pronostica rezultatele fi
nale ale acestor studii, dar. în 
mod cert, dacă vor reuși, ele 
vor contribui substanțial la îm

rilului dc cărbune pe benzile trans
portoare, rostogoluri și puncte spe
cial amenajate in acest scop, avfnd 
in vedere ca în stadiul actual de 
dezvoltare a minelor și preparați 
ilor din Valea Jiului, problema în
cadram în indicatorii de calitate 
la cărbunii bruți este vitală din, 
punct dc vedere economic, atit pen
tru exploatările miniere, cit și pen
tru preparații. Se impune ca — pe 
lînga cei ce controlează calitatea 
producției (lucrătorii din comparti
mentul C.T.C.) — toți factorii care 
concură lă realizarea producției să 
se Ocupe dc problema calității ca 
in cel mai scurt timp toate unită-'i 
țile miniere să se încadreze cu pro
ducția in normele dc calitate ce- 
rtne. * 5

Ing. loan SABAU
șef serviciu C.T.C. — Centrala 

cărbunelui

ACȚIUNI FERTILE, MENITE SÂ VALORIFICE 
ÎNTREGUL POTENȚIAL AL COLECTIVULUI

Pentru comitetele oamenilor 
muncii, conducerile sectoarelor, 
șefii dc bpigâzi, șefii de echipă 
și pentru fiecare salariat în 
parte de la E.M. Aninoasa, mo
dul in care s-a desfășurat acti
vitatea in luna ianuarie 1972 și 
mai ales nivelul realizărilor ob
ținute prezintă o deosebită im
portantă. Aceasta a rezultat din 
analizele făcute pină acum in 
cadrul colectivelor dc muncă.

PROGRAMUL 
DE 6 ORE 

la fronturile de lucru 
din subteran

Astfel, depășirea sarcinilor dc 
plan pe luna trecută a fost ob
ținută numai de acele sectoare 
și brigăzi care au avut in cen
trul preocupării lor aplicarea 
măsurilor preconizate cu oca
zia trecerii la experimentarea 
programului de muncă redus, 
in schimburi de 6 ore și care 
au completat aceste măsuri cu 
noi propuneri pentru îmbună
tățirea activității dc producție 
la nivelul sarcinilor sporite din 
cel de-ai doilea an al cincina
lului. Aici se înscrie colectivul 
sectorului Ill Piscu al minei, 
condus de ing. Constantin Ho
rea, care a înregistrat cele mai 
bune rezultate in luna trecută. 
Este, de altfel, singurul sector 
productiv a| minei care și-a 
depășit toți indicatorii princi
pali dc plan. Se pot menționa in 
agest sens cele 447 tone dc căr
bune extrase in plus ; 150 ml 
de pregătiri executate peste 
sarcinile trasate, un spor fa 
productivitatea muncii pe sec
tor de 20 kg pe post.

Dintre cifrele înșirate, aten
ția ne este reținută in primul 
rind, de cea a lucrărilor dc pre- 

bunătățirea activității economi
ce a unităților respective.

Activitatea economică a mu
nicipiului nostru nu se confun
dă, însă, numai cu aceea a Cen
tralei in Valea Jiului existînd 
unități economice și instituții 
cu profil variat, dc la coopera
tivele de producție și instituții 
de deservire la unități de con
strucții. chimice și de exploata
re a lemnului. Evident că acolo 
unde se muncește intervine, fă
ră discuție, și necesitatea orga
nizării Preocuparea in acest 
sens a existat și există, fiecare 
instituție avînd formal unul 
sau mai multe colective de or
ganizare.

Din realizările mai importante 
obținute in 1971 amintim :

Studiu) privind extinderea u- 
nor forme mpdeme de vînzare 
In magazinele alimentare, întoc
mit de către un colectiv al 
O.C.L. Alimentara, organizație 
comercială care a realizat o 
desfacere cu jjeste 7 milioane 
lei mai mult deeît în anul 1970. 
obținînd importante beneficii 
peste plan.

Grupul dc șantiere Valea Ji
ului al T.C.H. a studiat posibi
litatea de extindere a acordu
lui global și. ca urmare, aces
ta a fost aplicat la 55 la sută 
din lucrări. La șantierul 71 
G.F.R. se experimentează, pen

Instantaneu din hala strungurilor de la F.S.H. Vulcan.
Foto : Ion LEONARD

gătire, pentru că ea arată deo
sebita preocupare Pe care o au 
muncitorii, cadrele inginerești 
și medii tehnice dc aici de a 
avea linie de front dc lucru — 
una din principalele condiții 
pentru îndeplinirea și depășirea, 
in continuare, a planului fa pro
ducția de cărbune. Aceste cote 
înalte de realizări la lucrările 
de pregătire au fost obținute de 
brigăzile conduse de minerii

Sava Robu și Petru Asanache, 
care, prin depășirea volumului 
planificat fie suitorul de aeraj 
stratul 7 vest și suitorul de a- 
tac din stratul 8 au asigurat 
punerea in exploatare cu 15 
zile înainte de termenul fixat 
a unei noi capacități de pro
ducție. Colectivul sectorului III 
Piscu a reușit să-și depășească 
sarcina de plan la producția dc 
cărbune prin aportul deosebit 
pe care l-a adus brigada mine
rului Alexandru Mathc care 
lucrează in abatajul cu trepte 
răsturnate din stratul 7 și cea 
a minerului Vasile Mereu ță 
din abatajul cu front scurt din 
stratul 13. Aceste brigăzi au 
extras în plus 650 și respectiv 
150 tone dc cărbune în condi
țiile lucrului in schimburi de 
6 ore, fiind ajutate in perma
nență dc conducerea sectorului 
și de maiștri mineri Costică 
Popa, Traian Crăciun și Ion 
Hunyadi, iar din partea elec
tromecanică de maistrul meca
nic Nicoiae Ciungan.

Anali/ind temeinic, sub toate 
laturile, activitatea colectivului 
sectorului III Piscu. cum și 

• • ® •

tru prima d.ilâ, in. țară, săparea 
fundelor cu ajutorul scutului 
metalic de construcție româ
nească. La Unitatea de exploa
tare a lemnului Petroșani, in 
urma aplicării celor șase studii 
planificate și realizate, a rezul
tat un spor de producție de 477 
mii Ici, reducerea numărului 
de salariați neproductivi cu 36 
și realizarea a peste 450 mii 
Iei economii la prețul de cost.

Pentru anul 1972, la nivelul 
tuturor unităților economice, 
comerț și cooperație există 
planuri de activitate care cu
prind probleme specifice do
meniilor de activitate, sînl for
male colective de lucru, sint 
prevăzute termene, sporuri, efi
ciente. s-au calculat avantaje 
și se fac presupuneri. Intr-un 
cuvînt, demarajul este bun, sco- 
|Mil cunoscut, dar ritmul nu tre
buie încetat nici o clipă, trebu
ie muncit <u abnegație, cu pasi
une pentru că introducerea no
ului se face treptat, cu perse
verență și dăruire in mum a de 
zi cu zi .

Ar fi eronat să se creadă, ci
tind cele de mai sus, că din 
punct de vedere a) organizării 
producției și a muncii s-au lu
at toate măsurile, că s-a făcut 
totul.

Este evident că ansi material 
nu* poate cuprinde toate reali

nivelul la care s-au ridicat rea
lizările de pe luna ianuarie 
1972, conchidem că întregul co
lectiv susține cu entuziasm ac
țiunile Pe care le întreprinde 
organizația de bază din sector, 
la indicația comitetului dc 
partid, cu privire la întronarea 
disciplinei, la afirmarea con
științei socialiste a fiecărui om 
din colectiv. Valorificarea 
timpului de lucru efectiv in 
condițiile programului de lu
cru dc 6 orc la fronturile sub
terane, folosirea bficientă a 
timpului de lucru, aproviziona
rea la vreme a locurilor de 
muncă cu materialele necesa
re, folosirea rațională a utila
jelor, mașinilor și instalațiilor, 
remedierea operativă a orică
ror defecțiuni — iată direcțiile 
în care au acționat comuniștii^ 
întregul colectiv. Propuneri pre
țioase au venit din partea mun
citorilor pentru buna desfășura
re a muncii in subteran și pe 
care conducerea sectorului le-a 
aplicat in timpul cel mai scurt 
Se menționează aici cele care 
au dat rezultatele scontate. Este 
vorba de măsurile luate pentru 
încărcarea in flux continuu a 
producției din abatajul cu trep
te răsturnate stratul 7, efec
tuarea unor operații care fac 
posibilă avansarea frontului 
stratului 7 cu 1,3 ml pe zi 1a 
lungimea de front de 120 m ; 
mutarea transportoarelor pc 
măsura avansării frontului fără 
ca lucrul in abataj să fie în
trerupt sau să fie pierderi de 
producție, așa cum era situa
ția pină la aplicarea acestei 
măsuri.

Totodată, acțiunile întreprin
se de organizația de bază, 
care pot constitui căi de ur
mat și pentru celelalte colecti
ve, au creat in cadrul sectoru
lui un climat de emulație, de 
muncă rodnică, fapt care nu 
poate duce deeît Ia rezultate 
bune in activitatea de produc
ție.

Ing. Elena DU LA
Tehnician Constantin DANILA • o » • • o 9
zările obținute, dar lot atit de 
adevărat este faptul că nivelul 
realizărilor nu corespunde posi
bilităților de care dispune mu
nicipiul. In anul 1971, o scrie 
de teme prevăzute nu au fost 
abordate, unele studii s-au exe
cutat cu intirziere, deși prezen
tau subiecte de importanță deo
sebită, iar altele gata întocmite 
stau in sertare, exemple de a- 
cest fel pulînd fi date la C.C.P. 
și la alte instituții. La unele u- 
njtăți economice cum sînl 
I.I..U.S. Uricani, Grupul de 
șantiere Valea Jiului al T.C.H., 
șantierul 71 G.F.R., O.C.I.. In
dustrial, l.G.C. Petroșani. E.M. 
Uricani. E.M. Vulcan, activita
tea de organizare lince/ește, 
conducerile acestora manifes- 
tind o slabă preocupare in a- 
cest sens, l.a E.M. Vulcan din 
cele 4 studii prevăzute nu s-a 
realizat complet nici un studiu, 
iar |a E.M. Dîlja. din cele 9 stu
dii prevăzute în planul tematic, 
4 nu sint terminate, iar unul 
nu este aplicat. Cauzele trebuie 
căutate în cadrul intern al uni
tății respective, deși unele con
cluzii sint conturate și anume :
• Preocuparea slabă a con

ducerii unităților, prin necon- 
trolarea colectivelor dc lucru, a 
termenelor fixate și mai ales, 
prin neaplicarea studiilor în
tocmite ;
• Lipsa unor colective omo

gene, ele fiind descompletate 
prin dese scheme dc reorgani
zare ;
• Slaba preocupare a unor

>

Noutăți miniere de pe mapamond
Cum pulent preîntâmpina șocul 

formațiilor subterane ?
Este știut că șocul formațiilor subterane 

e_Me un fenomen natural care constituie cau
za a numeroase accidente în mine.

De co anume acest șoe iși face simțită pre
zența numai la o anumită adinclmc ? Care 
este mecanismul apariției sale? Răspunsul 
l-nu găsit oamenii de știință sovietic) «ie In 
Instifptul unional «le geomecanică și topogra
fic minieră. Timp «le 20 dc ani, sub rondu- 
cerca prof. I. Petuhov, doctor in științe tehni
ce, in bazinele carbonifere din U.R.S.S. s-au 
întreprins cercetări complexe, avînd «a obiect 
șocul formațiilor subterane, s-au construit 
diverse aparate și instalații «lin care multe au 
fost înregistrate ca invenții.

S-a constatat că șocurile formațiilor subte
rane își datorează geneza concentrării unor 
forțe potențiale in strat. In corpul zăcămin
telor se formează goluri ai căror pereți și al 
căror acoperiș, o «lată cu creșterea adirwimii, 
suportă o solicitare mereu crescindă. Sporeș
te tensiunea in roci și in acestea se acumu
lează o energic foarte mare care iși găsește 
ieșirea in chip dc șo< fulgerător, sfărimind 
rocile cele mai dure dc parcă ar fi castele 
din cărți dc joc.

In prezent, in U.R.S.S. pentru prima oară 
in practica mondială s-a înființat un serviciu 
de prognosticarc a șocurilor formațiunilor

subterane, EI determină dinainte pericolul 
potențial at șocului, lotul posibil și momen
tul eventual al exploziei. Practic, în toate 
zăcămintele au fost determinate zonele peri
culoase. A devenit posibilă eliminarea pri
mejdiei șocurilor încă în stadiul de proiec
tare și dc construire a minelor noi și a celor 
reconstruite.

Serviciul de prognosticarc din mine este in 
măsură nu numai să prezică un .șoc, ci și să-l 
preintimpine, ceea ce - natural — sporește 
securitatea muncii.

Acest șoc nu mai este un fenomen misterios. 
S-a stabilit, de exemplu, că straturile periculoa
se iși trădează prezența prin indicii specifice, 
au o structură distinctivă, o electroconductlbili- 
fatc sporită. S-a constatat, in plus, că este 
suficient să se găsească un strat ncpericulos 
și să se inccapă exploatarea sa pentru a neu
traliza întregul zăcfimînt. Se practică, pe 
scară largă, și alte proc-nee grație cărora 
straturile periculoase devin inofensive. Astfel, 
se recomandă reducerea tensiuni] printr-o 
scrie de explozii, prin injectarea de apă. prin 
formarea așa-numitclor sonde de descărcare 
a tensiunilor. Principiile dc combatere a șo
cului formațiilor subterane pol fi folosite cu 
același succes și in cariere.

Virtuți ale electronicii
O revisto oineiiconă de spe- 

ciolitote publica un orticol in ca
ro sc ocupă dc rcolizoreo de 
diferite dispozitive și sisteme 
electronice destinate industriei 
miniere. Este vorbo de sisteme 
de comandare de la distanță o 
hovezelor, camere dc televiziu
ne, sesizoore pentru măsurarea 
conținutului de melon in otmos- 
lero din mină, dispozitiv pentru 
măsurarea microporticulelor so
lide de prof din oer etc. Se o- 
rotă, insă, că — deocomdotă 
— principalele fonduri se chel
tuiesc pentru creșterea randa
mentului mașiqilor miniere.

Anul trecut, pentru realiza
rea a diverse aporate destina
te măsurilor de tehnico securi
tății in industria minieră s-ou 
olocot circă 30 milioane dolari. 
Un sistem pentru prognozarea 
surpărilor de teren in mine, in 
valoare de 35 000 dolari ur
mează să fie montat Io mine
le de argint din stolul Idaho. 
Acest sistem, ol cărui principiu 
de funcționare se bozeazâ pe 
coptorea zgomotelor generate 
de fisuroreo rocilor, se com

MENTALITĂȚI ÎNVECHITE 
IN TIIANSPIJIITIIL SIIBINAN
Somn la căldurică, 
pe o locomotivă...

Se știe cri in mineritul nos
tru de azi, in mare parte, s-ou 
mecanizat operațiile de tran
sport, atit fn zonele de abataj, 
cil și pe căile principale de 
vehiculare a substanței utile 
sau sterile, a materialelor ne-' 
cesare lu fronturile de lucru.

Locomotivele de diferite fe
luri — ca mijloc de tracțiu
ne — scutesc pe muncitorul 
minier de eforturi fizice istovi
toare, transportind garnituri cu 
încărcături considerabile, in in
terval de timp redus, deservind, 
adică, bunul mers al procesului 
de extracție a cărbunelui, de 
exemplu. Această realitate — 
accesibilă nivelului de înțelege
re al oricărui salariat al mi
nei — n-a fost priceput, după 
cum se pare, de către mecani
cul Cornel Ciora, de la E.M.

® £> O C* ® <
colective pentru realizarea te
melor. fapt care a condus fie 
la neexeyutarea in termen a u- 
nor lucrări, fie la abandonarea 
lor pe parcurs.

La C.C.P. unele studii elabo
rate nu au avut eficiență in a- 
plicare deoarece : sectoarele nu 
au reușit să creeze condițiile 
organizatorice prevăzute in stu
dii : nu s-a asigurat instruirea 
și plasarea corespunzătoare, li
nii ingineri și tehnicieni de la 
sectoare nu au manifestat sufi
cient interes in acest domeniu: 
serviciile tehnologice dc la ex- 
pTr.-i;*lri|c miniere nu sint înca
drate cu vele mai corespunză
toare cadtc : fiind considerate 
servicii funcționale, nu au au
toritatea necesară dc luare a 
deciziilor; li se impun sarcini 
și probleme de rezolvat altele 
deeît cele cuprinse in regula
mentul de orcani/are și funcțio
nare.

Pentru remedierea acestorde-^ 
ficicnțe este necesar ca comite
tele oamenilor muncii, condu
cerile unităților, sub îndruma
rea organelor și organizațiilor 
de partid, să analizeze periodic, 
cu simț de răspundere, activi
tatea de organizare științifică 
din cadrul unităților, să stabi
lească măsuri concrete și să ia 
hotăriri care să ducă in perma
nență la activizarea acestei acti
vități care prin însăși esența 
ei este unul din factorii prin
cipali ai dezvoltării multilate
rale « economiei noastre socia
liste. 

pune din 7 geofoone ole cotor 
semnale sint introduse in corn- 
puteiul portotiv i(9 100”.

★
S-o incheiot un controct de 

3,4 milioane dolari pentru un 
sistem de detectore și solvore 
in minele corboniferc. El sc 
compune din oparote de rodio- 
reccpțic core pot fi suspendo- 
te de centironul minerilor și 
olimentote dc Io lompo mine
rului, precum și dintr-o stație 
terestro. Pentru o se osiguro o 
funcționore stabilo, Irecvențo 
de lucru o sistemului este si
tuată in gomo de 200—3 000 
Hz. Minerii oflați in subteran 
pol comunico cu stoțio teres
tro cu ajutorul unui emițător 
allot intr-un refugiu portotiv 
special. In sistem se folosesc 
7 geofoone core servesc la 
descoperireo minerilor romoși 
prizonierii in galerii in urma 
surpărilor de teren.

Se realizează, dejo, un sis
tem de comunicații intre două 
stoții terestre și 10 subterone, 
compus dintr-un șir de sesizoo

Uricani, care a găsit de cuvi
ință să exploateze, in scopuri 
personale, locomotiva Diesel cu 
nr. 27... Ce a făcut ? In loc să e- 
feclueze transportul cuvenit pe 
orizontul 580 al sectorului III, 
pe la oru 10 a schimbului 1. din 
8 februarie a.c., s-a gindit 
(ciudat mod de a judeca pen
tru un meseriaș cu atita răs- 
pundere) să se lungească, pur și 
simplu, pe partea superioară a 
locomotivei și să se odihnească. 
Gindit și — din păcate — și 
făcut : a oprit locomotiva pe 
galerie, s-a întins pe .patul* 
tare — că dacă nu-i altul 2 — 
și fn „torsul" zgomotos, dar. in
tr-un fel. liniștitor al motoru
lui care funcționa înainte a

Pc locomotivă face 
.Constatări*, de-o vrcme-ncoacc 
Că_ temperatura-i face 
Somnu' lin... Și doarme-n pate !

O „inițiativă" 
de nefelicitat...

Două zile mai tiniu, la E.M. 
Paroșeni, dc dala aceasta, Ro- 
molus Ain:a, tot mecanic de lo
comotivă Diesel, ce și-o ji spus? 
Hai să-l transport rapid și .me
canizat", pe tamponul locomo
tivei, pe supraveghetorul Pa
vel Maruțan, că doar omul 
nostru se .grăbește* pentru a 
contribui la realizarea planului 
de producție al sectorului... 
Fără doar și poate că pentru o 

re pentru delerminoreo conți
nutului de meton, oxid de cor- 
bon, fum, hidrogen. Tot ele vor 
controla buna funcționare a 
sistemului de ventiloțic și vor 
osiguro măsurarea temperatu-

★

Dispozitive de comondă de 
Io distanță și sesizoore ocustice 
și electrice vor asigura co- 
mondareo dirijată o funcționa
rii moșinilor după situația stra
tului de rocă expfoatotă, de e- 
xemplu prin determinarea gro
simii strotului carbonifer. In 
plus, ou fost creote dispozitive 
de comandă pentru garnituri
le de tronsport. Ele funcționea
ză după principiul detectării 
optice a indicatorilor aplicați 
cu vopsea colorată pe bolțile 
goleriilor.

Se intenționează realizarea u 
nei camere de televiziune ca
re so funcționeze in condiții de 
iluminare redusă și care să 
fie destinată sistemului de co- 
mondo o mijloocelor de trans
port.

tras un pui de somn iu toată 
regula, adică-, neregula! Mine
rii îl așteptau la front și ■> 
dormea! Căci dacă l-am în
treba pe dieselistul Ciora ce s-ar 
fi intimplat dacă — la o singu
ră mișcare greșită în... visul 
fără grijă — ar fi căzut de la 
aproape doi metri și s-ar fi 
lovit cu capul de linia ferată, 
ce ne-ar putea răspunde ? Oare 
dinsul nu știe că locomotiva 
consuma carburanți și lubrifi- 
anți pentru a executa transpor
tul in mină, ei nu pentru a-i 
produce... căldurică de somn sau 
pentru a-i crea confort la cheful 
de dormit in subteran... Oare a- 
<:esta-i .serviciul" prestat peit- 
tru care e retribuit ? Ce să mai 
vorbim de normele de protec
ție atit de grosolan încălcate !...

Fapta mecanicului Cornet 
Ciora a fost .răsplătită" cu di
minuarea cu 10 la sulă a sa
lariului pe luna in curs. Față 
de culpă nici nu-i prea mult... 
Șeful sectorului VI transport, 
tehnicianul llăgan, va trebui sâ 
vegheze cu mai multă atenție 
și răspundere ca asemenea acte 
de indisciplină să nu se mai 
petreacă și, bineințetes, n-ar 
li iau să recurgă la măsuri mui 
drastice împotriva unor atitu
dini atit de condamnabile.
sâ nu se piardă din vedere im
perativul formării unei opinii 
de masă eficieiite care să înfie
reze, cu promptitudine, abate
rile similare. O opinie care să 
nu... doarmă, adică așa cum at» 
lacul și muncitorii de la trans
port. Antal Czeygzi și Ludovic 
Szabo, care și-au instalat „pa
iul" pentru culcare la baza pla
nului înclinat nr. 15. . Au lăsat 
și ușile de aeraj deschise, scurt
circuit ind aerul proaspăt cu ctl 
viciat. Un grav accident putea 
să aibă loc...

asemenea „inițiativă**, meeanii 14 
n-a fost felicitat, aplicindu-i-se 
normele în rigoare. Dar se pu
ne problema : cit a învățat dîn- 
sul din această lecție, cit au 
.prins* și alții care ar fi încli
nați să-i urmeze pilda ? Spe
răm ca asemenea cazuri să nu 
mai prolifereze ..

Ine loan STOICESCU 
serviciul control 

proiecția muncii C.C.P.
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formația dc estradă și ia briga
dă. Mni merg dtn cînd în cînd 
In cile un sprctncol Sînt ceva 
nm> ocuppt .vreau să mă căsă
toresc. frecventez secția dc ra- 
dio-nmntori do pc lingă Casa 
dc cultură din Petroșani.

MARIA GRUNWALD, elevă, 
clasa • \ll-a la Liceul de 
rvltură «cnerală ;

Da. Lu film și la brbliolccă. 
Rostul ne este oferit în cadrul 
școlii de • âlro profesorii noștri.

Jl’RCA, miner pen
ii Și 

conferințele

NOISE
șiona», 79 ani : Rar. VTrsia 
nu merg decît la 
medicale.

Al EXE SI l RTt , sal 
Ffeparatie. 34 ani : Nit 
nn) timp Și nu șltu 
nimic (remi, tuble, șah

PETRI DROBOTA. s 
In prcparatic : Nu. Merg 
la t elev iz ar.

ALIA WDRl < ARCE \. sa
lariat la E..M. Vulcan, SO ani : 
Far, Dc cind am televizor...

MAR1A RLSU. secretara Șco
lii generale nr. 4 : Da. La film 
cîtcodată. Menajul, televizorul.

maria stoicvța. iaminîs- 
fralor, Școala generală nr. 
Da, la film. Copii, menajul, 
levizorul.

4 : 
te-

*

dclată răspunsurile oferite 
numai o parte din interlocuto-

rn noștri. Trecind peste idenii- 
tntea declarată (noi noavînd po
sibilitatea, în toate cazurile, să 
o verificăm) ne interesează fap
tul că din 8 subiecți anchetați, 
unul trece aproape zilnic pc la 
club (dar numai la anumite ac
țiuni) ceilalți rar. sau dc loc. 
Trebuie sâ menționăm că multi 
(20) au refuzat sfi-și spună 
numele (dar nu trec pc la club) 
alții au refuzat sâ răspundă (8), 
i ir unii (3) nu xtlau nici nnc’e 
o clubul. Fără intenția de a 
truge vreo concluzie, propu
nem coordonatorilor muncii c- 
ducative a adnlților din orașul 
Vulcan să întreprindă o anche
tă dc largi proporții in cadrul 
localității pentru a vedea sfe
rele dc interese ale locuitorilor 
si a putea acționa In sensul lor. 
Conducerea clubului va tre
bui să-și manifeste aceeași exi
gență de pînă acum în întoc
mirea programelor șt să ridice 
și mai mult nivelul agitației 
vîzual-auditivc în cadrul orașu
lui pentru a evita situații nedo
rite cu-n cazul spectacolelor da
le de D. Sțțfttaru Și F- Fârcaștt. 
Nu televiziunea, menajul, buge
tul dc timp redus, credem noi, 
sînt cauzele reale, în aceste ca
zuri .ale nefrccventării clubului, 
ci faptul că cci anchetați — mai 
sînt și alții ? — nu știau despre 
club și activitățile lui c’ccît 
foarte, foarte puține lucruri. 
Doar reușind să polarizăm inte
resele tuturor locuitorilor pen
tru club și activitățile lui, vom 
putea atinge cu adevărat con 
coptul de educație permanentă 
a adultului, conceptul de .cul
tură de masă în socialism.

t 8 8 8 8 8

FOTBAL

Pregătiri
intense

la Minerul
llricaniFantezie 

bun gust
vizitat, intîmplător. bi

blioteca policlinicii clin Petro
șani. <3 bibliotecă de speciali
tate. cu rafturi gifiind 
tie cărți cu ..greutate", cu o 
.vitrină a noutăților', cu mul
te colecții de reviste și ziare 
din țara si străinătate. Fan
tezie, bun gust, deosebit simț 
estetic! Bibliotecara. Eca- 
(crina Belu, cu ncdisimulată 
mindrie. ne-a vorbit _en de- 
taille' despre fondul de cărți 
(8700 volume) și reviste (56 
abonamente) pe care-1 ntinu- 
iește, despre numărul citito
rilor (680. din întregul muni
cipiu) pe care-i servește cu 
devoțiune și plăcere. .Aș vrea 
sâ- notați și cîteva nume — pe 
cci mai activi cititori ai mei, 
deși- poate alții se vor su
păra totuși... Ion Samoilâ. Io
sif Eșeanu, Petru Turcu, Ra
du V. Radu, Imre Korozsi, 
Nicolae Ștefănescu, Erich A- 
desman. Kurt Dalman — me
dici, Terezia Naște, Ioana 
Mototolea, Margareta Natu. 
Maria Chiș din personalul 
mediu sanitar".

Au mai rămas doar cîteva săp- 
tămîni pînă la reluarea campiona
tului județean dc fotbal.

Echipa minerilor din Llricani și-a 
inccput, rccait, antrenamentele în 
vederea obținerii, în retur, a unor 
rezultate care să .idltcă noi satis
facții iubitorilor dc ibibat din'oraș;

Pentru a informa lititorii despre 
pregătirile echipei, ne-am adresat 
noului antrenor, tov. Ioan Vlad, 
care de curind a preluat conduce
rea tehnică .t echipei dc fotbal și 
care nc-a informai că a întîmpi- 
nat oarecari greutăți în alcătuirea 
Iotului, datorită faptului că unii ju
cători din vechiul lor au plecat 
(lacov și Giurcă) la Jiu), iar alții, 
dovedind lipsă de disciplină în tur, 
au lost suspendați (L'drcscu și Bu- 
șu). Dar lotul a fost completat cu 
jucători noi, talentați ca Perju. Ru- 
scm. Mitu și Mocanu. In retur, e- 
chipa și-a propus să practice un 
joc colectiv, cu participarea tutu
ror jucătorilor in atac și apărare. 
Fotbaliștii manifestă o bună dispo
ziție dc joc la antrenamente, pri
vesc cu toții cu încredere și opti
mism- începerea returului

Ilie COANDRAȘ 
coreSpondou

in zî- 
de 16 februarie concursul 
meserii. începutul este fă- 
de elevii secției alimenta- 
Vor urma concursurile tex-

a numeroase
expoziții

internaționale
(Urinare din pag. 7)

circulației rutiere în țara noastră
(Urmare din pag. 7)

Modernizarea și sistematizarea

A
Intre două

• Petru Găină ne foce cu
noscut că in codrul Școlii ge 
nerole ni 1 Petrilo o luol fi
ință un cabinet de științe so
ciale bine inzostrot cu mate 
rial clidoctîc closk și modern. 
£ La aceeași școolo comite
lui dc părinți va orgon>2o in 
cursul acestei luni o tombolă. 
Fondurile strinse vor li destinate 
amenajării unei soli dc sport 
șl altor lucrări gospodărești • 
Consiliile pedogogicc de Io 
Școolo generală nr. 6 Petro- 
șont și-ou propus să dezbată 
în onul acesta „Instruireo pro
gramată", ..Invățareo prin des
coperire și olgoritmizorea". 
..Problematizarea invățomîntu- 
lui și modeloreo" ; refereați 
prof. A Geogescu, E. Brinzon, 
M Enoche și A. Crolovonski • 
Lo Școolo comercială profesio
nală Petroșani va începe 
uo 
pe 
cui

lilișlllor și ospătarilor Q Nota 
10 pentru preocupareo școlii 
generale nr. 7 Petroșani de o 
înfrumuseța holurile școlii. N-or 
strica insă ca Inspectoratul șco- 
lat municipol să le faciliteze 
și procurarea altor tablouri, 
căci în oloră de lorga și Ghe- 
rco moi avem și olți cărturari. 
# Tot de Io Școala comercia
lă aflăm că se preconizeozo co 
reslourontul „Corpați" să fie 
deservit in totolitate de școolă. 
Nu înțelegem, discuția fiind 
moi veche, de ce nu se pune 
odată in proctică, deși direc
țiunea insistă mereu in acest 
sens. Nu cu multe zile in 
urmă, lo Liceul din Vulcan o 
ovul loc concursul „Cine știe, 
ciștigă I", organizat de closo o 
IX-o A, pe temo „I.L. Cora- 
giale șî satira societății burghe
ze”. Au porticipot cite doi elevi 
din fiecare clasă a școlii, con
cursul demonstrind temeinicia 
cunoștințelor lor și ale publicu
lui alcătuit din colegi A Ne

săptămîni
exprimăm nedumerit 
de conducerea Școlii generale
nr. 4 din Petroșani, dc ce 
C.M.E.F.S. nu eliberează spa
țiul (hol ți două soli) din clă- 
direo mică o școlii, pe care 
nu-l moi folosește de oni î Tre
buie găsită totuși o soluție, 
școolo neovind spațiu pentru 
secțio dc croitorie șt gospodu 
iic Continuă sâ sosească 
lo rcdoctie răspunsurile școli
lor din municipiu lo chemoreo 
„Cea moi Irumoosă ș> bine 
gospodărită școolo din Județ”, 
lonsolo de Școolo generală nr. 
6 Petroșani Recent ou sosii 
răspunsurile școlilor nr. 4 Pe- 
boșoni, nr. 1 Petrilo, nr. 4 Pe
trilo. ni. 5 Lupeni. • Prol. An
drei Voss dc lo Liceul Vulcan 
ne mărturisește intențio sa de 
a petmonentiza, pe teme, ex
poziția de desene a școlorilor 
împrospătind-o lunor. Cercul 
de ortâ plastică și ortizanat, 
pe care I conduce, pregătește 
o expoziție omogiolă închina
tă semicentenarului U.T.C • 
Prof. Valentin Reman, directo
rul adjunct ol Școlii nr. 4 Vul
can, își exprimă nedumerireo 
in legătură cu programul de 
apă potabilă o școlii : „Ce pu
tem face cu așa puțină apă?" 
O- In catalogul clasei a VIII o 
A de Io aceeași școolă găsim 
elevi care stou pe Aleio... Gic!) 
alții pe... Alexandri (sic) Oore, 
cine o fi completot rubricile ? 
d Micii meșteri de la Școolo 
generală nr. 4 Pelroșoni con
fecționează pentru niște „meș
teri mori" 20 de măsuțe, ur- 
mînd să $e apuce de oițele 

iu grădinița Aeroport ® 
■n că unitoleo de pionieri

de la Școolă generolo nr. 7 
Petroșani și-o propus să sărbă
torească ziuo ceferiștilor in co
drul Depoului C.F.R. Petroșoni. 
Intilnireo vo stîrnî desigur pa
siuni pentru viitor, va duce Io 
prietenii trainice.
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Sbârde rSUre Ia ora 7,16 și 
apune la ora 17.45. Zile trecute 

47, zile rămase - -

S-a născut Jănas l a- 
zckas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.( .R„ vice 
președinte al Consiliului dc .Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, I ron al Muncii Socialis- 
ic; 1931 A murit comunistul 
Dumitru Popa, răpus dc gloan
țe m luptele ceferiștilor din fe
bruarie; 1933 '\ căzut
la datorie in timpul luptelor dc 
l.t Aiclicrele C.F.R. irivița" 
titccistul Vacile Boaita (n. 1914): 
1972 — Congresul al NI Im al 
Partidului Liberal Democrat din 
R. D. Germană (Weimar : 16— 
19); 1972 — Vizita ministrului 
afacerilor externe al Marii Bri
tanii, Alec Douglas Home in Ja
ponia Ilf. -IS), 1972 pre 
ședințele Nixon pleacă în vizită 
in R. P. Chineză — escală la 
I lonolttltt și în Guam.

mergem
CASA DE CUI FURA 

PETROȘANI. La ora 17, in 
s.ila mică — DEZBATERE cu 
cma : Scrierea corectă — o pro

tic cultură. Jn sala dc
, la ora 19 - CONSTA

M. ALION

Ierna: Presa sindi>.i'j 
iualiiatea (82 dc ani dc 
ția ziarului „Munca").

Ci l'BURI. lupem
i )4, sub auspiciile clubului, 

l.t «la dc feoivnăți » prepara- 
țici — F.VOCAREA figurii mi
litantului Constantin Mtllr, 4ni 
noasa. La ora >8 — EXPUNE
RE < ti tema : Eroicele hipic ale 
muncitorilor de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița" conduse dc 
P.C.R. Petrila. l a ora 17,10 — 
Igiena corpului (sfaturi medica
le). tar la ora 18 — portret : 
< Jtaplin viața și opera, bo
nta . 8EARA DL EVOCĂRI, 
ni începere de la ora 18. I erna : 
Luptele greviste din 1931.

WflțrtZjow/ fiind aprm nmmit 
un sortiment cuprinzător din 

rele n»> etate po terorilor de 
autoturisme, motociclete fi mo 
forete, ateflia vor fi, deci, scu
tiți de deplarările spre locahtă 
file Deva, Hunedoara ori Tg. 
fiu pe < făcut pini a-

IU IHOȘANJ 
brie '

Noiem- 
: Direcția Berlin, Republi- 
Elrl.tniul Slowly; PETRI- 

I A : Frații Karamazov, seriile 
I. H și IJI; LONEA — Mine
rul : Apa ca un bivol negru; 
VULCAN : Alo. ați greșii nu
mărul; PAROȘENI: Hoțul dc 
piersici; LUPENI — Cultural: 
Cromwcl, seriile J—II; Munci
toresc : Renegata; IJRICAN) : 
începutul.

S-a redeschis
magazinul
■nolo-sporl

O vejfe bună pentru poseso
rii dc diferite... „motoare". Ieri 
s-a redeschis, după terminarea 
operațiunilor de inventariere (în
cepute in 1971 și continuate în 
1972, adică după mai bine de 
două luni) magazinul cu arti- 

moto-sport din Petro-

PROGRAMI'I. I: 6.00 Mu 
zică și actualități; 7,CO Radio
jurnal; 9.30 Viața cărților; I0.CO
Buletin de 10,05 Popas
folcloric în 10.30 Vreau
sa știu; 11,00 Buletin <le știri; 
11.15 Consultație juridica, 11.10 
Album dc cîntcce revoluționare 
șt patriotice; 12.30 Intilnirc cit 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13.00 Radiojurnal;
13.30 — 1C0 de legende rom' 
nești; 14,37 Muzică popul 
15,00 Buletin dc știri 
Creștere și eficiență cc
15.30 Pagini din muzica dc es
tradă; I6.C0 Radiojurnal; 16.30 
Dialog muzica); 17,00 Antena 
tineretului; 17,30 Muzică popu
lară; 17,45 Muzica ușoară dc 
pretutindeni; 18,00 Orele serii; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Gintă Traian Uilccan; 
21,C0 Revista șlagărelor; 21.30 
Bijuterii muzicale; 22.C0 Radio
jurnal; 22,30 Concert dc scară; 
22,55 Moment poetic; 23,00 
Concert de scară (continuare); 
24.C0 Buletin de știri; 0,03—

nocturnă.
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9,00 Deschiderea emisiunii de 

dimineață. Telex; 9,05 Tcleglob; 
9,25 Prim plan, 9,50 Desen ani
mat; 10,C0 Curs dc limba fran
ceză. Lecția a IH-a, 10.30 Tc- 
le-cincmatcca pentru copii și ti
neret; 12.00 Telejurnal, 15,30 
Iclc-școală; 16,30 17,C0 Curs
dc limba engleză. I ccția a 11-a; 
17.30 Deschiderea emisiunii dc 
dttpă-amiază; 17,35 O viața 
pentru o idee, 18,10 Timp și a- 
notimp în agricultură; 18,40 Ve
tre folclorice; 19.00 Documen
tar TV. Oamenii Griviței; 19,15 
Tragerea Pronoe.xprcs; 19,20 

1 COI dc seu; 19.30 Telejurnal; 
20,10 Rîtil, ramul. Ctntare pa
triei și partidului; 20.20 Tele 
cinemateca: ..Doamna cu cățe
lul"; 21,50 Programul făuririi 
conștiente a 
Interpretul

viitorului; 21 
ăptâminii : J

; 22.30 .24 dc orc".

Ieri, temperatura 
acrului la Petroșani a fnsr de 
plus 3 grade, iar la Paring de 
minus 2 grade. Minimele au fost 
dc zero grade și, respectiv, mi
nus 4 grade

Grosimea stratului de zăpad.l 
la Paring : 65 cm.

Pentru următoarele 24 de ore: 
Vremea se răcește ușor, cerul 
mai mult acoperii. Vor cădea 
precipitații sub formă dc ploaie.

informații utilitare

„Mehr Licht!“
O Doapte neagră, sumbră, 

cu țipete de bufnițe speria
te. și cu umbre strecurindu-se 
tiptil. O noapte smolită fă
ră tămăduire, împănată de 
rătăciri, trezind deznădejdi
— o noapte de uitare a ilu
ziilor. Întunericul acoperă 
„obrazurile* și curajul devi
ne tui apanaj pînă și al ele
vilor. Femei hevoite să audă 
expresii pornografice, bătrîni
— care și așa nu mai credeau 
demult în recunoștință — 
sînt tratați cu ingratitudine...

Unde ne aflăm ? Nu, nu 
la periferia orașului Neapole, 
in împărăția Mafiei. Nu, nu 
pe străduța cu castani din 
San Francisco unde-a fost 
asasinată superba Sharron 
Ta te..

Nu ! In împrejurimile? „Vis- 
cozei" Lupeni și a stației de 
autobuz 1 De luni și luni de 
zile — același decor !

A propos; Știe cineva de 
la S.D.E.E. care-au fost ulti
mele cuvinte ale luț Goethe ? 
...Mohr Licht ! — Mai multă 
lumină '

Grijă deosebită
In numele comitetului de 

părinți ai micuților locatari 
de la căminul de copii al 
Consiliului popular munici
pal, vă rog să transmiteți — 
ne scrie Ludovic Pop din Pe
troșani — colectivului de e- 
ducatoare de aici mulțumiri 
profunde. Semnalarul scriso
rii. vădii emoționante, ține 
să releve și faptul — cunos
cut de altfel — că. la acest 
cămin, copiii sini înconjurați 
cu grijă deosebită, li se acor
dă mai mult decit o simplă 
asistență, progresele zilDice 
ale acestora ieșind pregnant 
in evidentă.

Știind că, intr-adevăr, in 
acest micuț sălaș de educa
ție, treburile merg bine și pă
rinții sînt mulțumiți de țv°* 
IuțLa fizico-psihică a copiilor 
lor — «lăm .curs* liber scri
sorii primite.

Viorel TEODORESCU
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Delegația Văii

Cii mult interes sini așteptate 
și alte manifestări internafionale 
specializate ce vor fi ■ găzduite 
de Complexul expozifional din 
București. Astfel. în cadrul „Ex
poziției industriei de textile, con- 
feefii, tricotate, pielărie fi încăl
țăminte" (25 iunie — 4 iulie) își 
dau inlîlnire zeci de firme pro
ducătoare. fi exportatoare de ma
șini și utilaje, instalații și acce
sorii folosite în sectoarele respec
tive.

In cursul lunii septembrie, țara 
noastră va li gazda celui dc-al 
VII-lca Congres internațional mi
nier. Această importantă reuniu
ne științifică prilejuiește și orga
nizarea — in, perioada .> —12 
septembrie — a. „Expoziției in
dustriei miniere", în cadrul că
reia firme de specialitate din nn- 
meroașe țări vpr înfățișa cele mai 
noi realizări în tehnica minieră : 
apardlaj automat, mașini și uti
laje, instalații etc.

Agenda prezențelor 
comerciale străine in 
tră pe xtnul 1972 se
cu ediția a II-a a l'irgiilui in
ternațional București (15—24 oc
tombrie), confruntare de amploa
re a științei și tehnicii mondiale.

In fine, in continuare, progra
mul pe anul 1973 prevede alte 
manifestări internaționale, specia
lizate, de larg interes: „Expozi
ția de mașini și echipament pen
tru silvicultură, industria lemnu
lui și a mobilei, transportului, 
construcții și instalații"; „Expozi
ția dc echipament și material 
pentru turism, viitătoare și pes
cuit"; „Expoziția de echipament 
și utilaje pentru agricultură, in
dustria alimentară și industria de 
ambalaje", ediția a ll-a și al
tele.

apărut. Dar nu numai 
elevii sini „de-ai casei", oaspeți 
obișnuiți ai librăriei, ci și anga
jatul I.G.C.-idui, Mihai Zidarii, 
maistrul Serbați Pîrvu de la Pre- 

>2 parația Petrila, Dumitru Moisiu,
xS pensionar. Mihai Puțac, loan Po
li pe>cu, de la mina Petrila, Elena 

Mîndruțu, de la Centrala cărbu- 
<< nelui, pasionată cercetătoare a 
Ș> rafturilor librăriei nr. 20.
« — ...Camus, am avut pînă a-
S> seară... Ți-a scăpat, zici f Păi, 
<< tocmai pe Arghezi (și dintr-o 
>5 dată c onfiden(ial) : . \scultă co
ci lea un sfat : fără Sadoveanu, fă- 
>> >.i Agirbiceanu, fără... să nu mai

.</>«/ la nimeni că ai bibliotecă !...
2z Dar Ecaterina Albu e obișnuită

cu lumea care intră in librărie; 
nu cu sutele, ci cu miile! Nu
mai caiete se vinii lunar in li
brăria pe care o conduce, pînă 
la 3 0C0 de bucăți, iar cărți — 
mie de volume pe lună. Împre
una cu ajutoarea sa — Magda
lena Balint, care a deprins felul 
de a fi, deschis, șugubăț, insis
tent. al „tovarășei Katy" — ea 
face să circule roate aceste con
centrate de cultură, încă mirosind 
a tipar. Numai cu... covoarele ii 
merge mai prost. Se vînd din ce 
in ce mai greu. Sînt marfă lent 
vandabilă. „Covoarele" sini de 
fapt acele fîșii de hîrtie impri
mată cu motive geometrice sau 
florale, folosite cu ani in urmă 
drept tapet. Acum oamenii își
cumpără covoare de iută, națio- mi-

nale, plufate, fapt pentru care 
bîrtiile colorate —<i prost colorate, 
la drept vorbind — rămîn în raf
turi, spre falsa supărare a ges
tionarei. Marfă lent randabila. 
deh!

Am relatat pe scurt, rolul u- 
nui mi miilor dc cultură din Vale. 
Mitul vinzătorului de ziare care 
ajunge miliardar, nu-i pentru E- 
caterina Albu ! Șapte ani de cînd 
e librar aici, in cartier. „...Ți-a 
scăpat, zici S Păi tocmai pe... S" 
Și dialogul ramine deschis. Ața 
că putem spune — f<îrâ a face 
jocuri de cuvinte — '. orbind des
pre librăria nr. 20 care oglin
dește biografia culturală a între
gului cartier :

Avefi cartea aia de care 
spus fi fii-miu S'...

«
2?
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(Urmare din pag 7)

nesc Lupeni ol P.C.R . Petre 
Constantin, miner, șef de briga
dă Io mino Lupeni, Erou al 
Muncii Socioliste, Ion Raczek, 
Miluță Rugină, Gheorghe Sâcă- 
luș, loan Cherecheș, și Andrei 
Coldo, secretari ai comitetelor 
de portid de Io minele Lupeni. 
Uriconi, Vulcon, Petrilo și Lo
nea. Maria Tomșa și Ilie Dia- 
conu, secretari oi comitetelor 
de portid de la F.F.A. „Visco- 
zo" Lupeni și E.C.E. Paroșeni 
Constantin Năstase, Ștefan 
Cristea, loan Moldovan și Cos
tache Avrămiuc președinți oi 
comitetelor sindicatelor de la 
minele Lupeni. Aninoaso. Li- 
vezeni si T.C.M.M . Marin Cucu 
secretar al comitetului U.T.C.

de Io mino Vulcan, ing Dumi
tru Popeanâș, Nicoloe Nicorici, 
loan Popescu, Dan Surulescu, 
Constantin Moraru, Mircea Po- , 
pescu, Dumitru Opriș, Aurel 
Brinduș și Petru Munteonu, di
rectorii minelor Lupeni, Uriconi, 
Vulcon, Paroșeni, Aniqooso, 
Dilja, Petrilo, Lonea și Live- 
zeni, ing. Stan Iureș, șef sector 
investiții Io Mino Bărbăteni 
Vusile Voiculescu, inginer șef 
al Preparației cărbunelui Co- 
roesti, ing. Gheorghe Olariu, 
directorul U.U.M.P.. Ing. loan 
Lăsat, directorul Șantierului Va
lea Jiului ol T.C.M.M . mg. Du
mitru Țurnă, directorul Grupu
lui de șonliere Valea Jiului al 
T.C.H., ing. Nicolae Bădica, di
rectorul U.E.L ing. Rodica Ta- 
tulici, directoareo F.F.A. ,,Vis-

cozo" Lupeni, ing. Ludovic Doc- 
zi, șef sector la mino Vulcan 
Aurel Cristea, Petru Scredeanu, 
mineri șefi de brigada de Io 
minele Aninoaso și Dilja, Gheor- 
ghe Popescu, maistru miner 
principol Io mino Loneo, Rusa- 
lin Bota, rectificator la U.U.M.P.

Participarea largă a cadre
lor de conducere din economia 
Voii Jiului, Io conferința pe ța
ră din 17-19 februarie o.c. va 
prilejui un evident pas înain
te pe colea însușirii noilor de
ziderate puse de partid privind 
perfecționarea continuă a orga
nizării, planificării și conducerii 
economiei, orientarea întregii 
activități spre o muncă cu o e- 
ficiență mereu crescîndă.

economtco- 
fara noas
ta încheia

AFLAM DE LA
ORGANELE
DE ORDINE

In ziua dc 5 februarie a. c,. 
conducătorul auto Ștefan Popes
cu de pe autobuz.ul 31 HD 1 880. 
proprietatea LT.A. Pciroșani, a 
circulat, pc ruta cartier Aeroport 
— Iscrom cu o viteză mai mare 
dcc'u cea legală și a efectuat ți 
o depășire neregulamentară in 
punctul Sălătruc. Pentru abaterile 
comise, i s-a aplicat o amenda 
de 375 lei.

4- Numiții Ion Popescu și 
bm Bănicioiu, angajați ai Șantie-

rului 71 construcții căi ferate 
Petroșani, și-au confecționat, din 
materialul șantierului, paturi, 
mese, lavițe, pe care, în ziua de 
miercuri, 9 februarie a. c. au în
cercat să le expedieze spre... fo
losință personală. Datorită vigi
lenței organelor miliției T I ., au
torilor furtului, li s-a schimbat 
direcția, spre tribunal, unde ur
mează sâ primească ceea ce li 
se cuvine.

Conducătorul amo Nicolae

V/j.i dc pc autovehiculul 21 I ID 
2 094, proprietatea J.P.S. Livc- 
zeni, în ziua de 5 februarie a. c, 
ora 11,30, a fosi surprins in timp 
<c circula pe ruta cartier Aero
port — Jscroni — Vulcan cu vi
teză excesivă. Pentru abaterea 
săvîrțilă, a fost amendat cu 280 
lei.

PERONUL
GĂRII

NU E...
DRUM

I n fapt ieșit din comun, <iu. 
in orice caz, foarte rar. In ziua 
•le 9 februarie a c., in jurul mei

9, tocmai cînd trenul personal 
2 016 de pe ruta Simeria — Bu
curești intra in gara Petroșani, 
pe peron, printre călătorii care 
se grăbeau să urce in tren, și-a 
făcut apariția autocamionul cu 
nr. de circulație 21 UD 2 485, 
condus de șoferul Ion Marca, an
gajat al Secției de întreținere a 
căii ferate Petroșani, httrind cu 
autocamionul printr-un punct din 
partea de est <i gării. Ion Marca 
a parcurs pe peron mai bine de 
200 de metri cînd a fost oprit 
de miliția T. E. Care i-a amin
tit că peronul nu e... drum. Da
că ar fi solicitat, in prealabil, a- 
probarea forurilor in drept pen
tru transportul respectiv, care, 
in cazul unui aviz favorabil, i-ar 
fi recomandat totuși o aha mă 
pentru a-1 efectua, mai treacă- 
meargă. dar așa... El, va trebui 
să suporte efectul măsurilor de 
sancționare.
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Totodată, semnalizarea rutieră 
a fost extinsă și modernizată. 
Pc drumurile din afara locali
tăților au fost instalate indica
toare reflectorizante. Limitele 
exterioare ale acostamentelor 
sini marcate prin stîlpi de ghi
daj prevăzuți cu plăcuțe reflec
torizante, iar în interiorul ora
șelor se folosesc — în majori
tatea cazurilor 
iluminate pe timp dc 
ceea cc permite buna 
bilitate.

Traseele magistrale 
mâniei, deschise traficului 
ternațional ; E-15, E-20 etc. ofe
ră automobiliștilor, prin amena
jările ce li s-au adus, un grad 
sporit de siguranță și confort. 
Modernizarea semnalizării și a 
îmbrăcăm iniilor asfalticc, inter
zicerea circulației autovechiculc- 
lor grele pe anumite sectoare in 
perioadele și zonele dc mare 
trafic, închiderea unor drumuri 
laterale, sînt numai cîteva 
dintre măsurile luate în acest 
scop.

In zonele de interes turistic, 
atît pe litoralul Mării Negre, 
cil și in zona montană s-a pus 
la punct semnalizarea dc o- 
ricntarc, au fost îmbunătățite 
și extinse ..auto-service-urile" 
și punctele dc intervenție.

In afara acestor acțiuni, Di
recția circulației din Inspectora
tul General al Miliției și ser
viciile sale județene au desfă
șurat o activitate pozitivă de 
popularizare a regulilor de cir
culație în rîndul mărci mase 
a cetățenilor, folosind forme va 
riale : ședințe cu pietonii, cons
fătuiri cu salariații unor între
prinderi și instituții,'cu tinere
lul la casele de cultură. In șco
lile de învățămînt general sînt 
prevăzute ore speciale dc însu
șire a regulilor de circulație. 
Tot în școli s-au organizat și se 
extind patrule școlare pentru 
dirijarea și supravegherea cir
culației copiilor care vin .și 
pleacă de la școală. Au fost e- 
ditatc broșuri, pliante, se reali
zează filme educative, progra
mele dc radio și televiziune cu
prind emisiuni permanente, 
toate acestea contribuind la cu
noașterea și respectarea reguli
lor de circulație.

Problema reducerii acciden
telor dc circulație, constituie ti
na din preocupările de seamă 
ale organelor de miliție. Înzes
trate eu mijloți’f tehnice mo
derne, acestea au intensificat

indicatoare 
noapte, 

lop vizi-

ale Ro-
in-

controlul și supravegherea cir
culației și au colaborat mai 
strins cu instituțiile cărora, po
trivit legii, le revin obligații 
in domeniul circulației. Toate 
serviciile județene din România 
folosesc cu succes aparatură 
modernă destinată îmbunătăți
rii circulației rutiere și preve
nirii accidentelor. Organele de 
miliție utilizează în prezeni in- 
strumenle-radar Care pot fi cu
plate cu aparate de fotografiat 
(Trafipax) a căror declanșare 
automată permite fotografierea 
din mersul mașinii, atît ziua cît 
și noaptea, a greșelilor de cir
culație deosebit dc periculoase. 
Un alt aparat denumit .Arfa" 
este folosit pentru prevenirea e- 
ventualelor accidente provoca
te de sistemul defectuos de ilu
minare. Cu ajutorul acestuia, a- 
genții dc circulație verifică ra
pid farurile, atît în timpul e- 
fcctuării controalelor tehnice la 
garaje, cît și în diferite puncte

fixe pe traseele mai aglomera
te.

Ca urmare a aplicării cu con
secvență a întregului ansam
blu dc măsurj pentru preveni
rea încălcării regulilor de cir
culație, anul 1971 a marcat o 
scădere cu 8,3 la sută, în com
parație cu anul precedent, a 
numărului dc accidente rutie
re. Astfel, comparativ cu anul 
1970. numărul persoanelor de
cedate a fost mai mic cu 6,6 la 
sută, iar cel al răniților cu 10,4 
la sută, deși ritmicitatea tra
ficului general și afluența turis
mului internațional și intern a 
crescut mult.

In pregătirea sezonului turis
tic internațional din timpul 
verii, un rol important revine 
și organelor dc miliție care au 
trecut de pe acum la acțiuni 
concrete ce au ea scop realiza- - 
rea unei circulații rutiere mai 
lesnicioase și in condiții de 
securitate deplină.

Exploatarea minieră
Paroșeni

anunță tinerea concursului pentru 
ocuparea următoarelor posturi:
• 1 post maistru miner principal sector 

investiții

* 2 posturi maiștri mineri sector investiții
• 1 post maistru aeraj

Concursul va avea loc în ziua de 21 februarie 
a.c., orele 8, la sediul E.M. Paroșeni.

Condițiile de salarizare sînt cele prevăzute în 
H.C.M. 914/1968 și instrucțiunile în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 6—14, de la serviciul salarizare al 
E.M. Paroșeni.
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Vizita tovarășului
Corneliu Mănescu în Austria

Vil.NA 15 — (.'orcșpontlenful 
Agerpres, Petre Sfâncexcu 
Iratisinih- : Ministrul afacerilor 
externe ol Republicii Socialiste 
România, torneliu Mănescu. a 
sosit marți 1h Viena, împreunâ 
cu soția, intr-o vizită oficială 
de linei zile. Iu invitația minis
trului afacerilor externe a) Re
publicii Austria. Rudolf Kirch 
stltlacger Oaspetele român este 
însoțit dc Vasile Glica. adjunct 
al ministrului afacerilor exter- 

și do funcționari din
M.A.E.

La sosire pe aeroportul Wien- 
Schwechat, ministrul român a 
fost intîmpinal de Rudolf 
Kirshscblaeger. ministrul aface
rilor externe. și dc alte 
personalități. Au fost prezenți, 
de asemenea. Dumitru Aninoiu. 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Viena, și alți 
membri ai ambasadei.

nc.

★

Marți la amiază, ministrul 
român al afacerilor externe a 
fost primit la Palatul Hofburg 
de președintele federal al Re
publicii Austria. Franz Jonas. 
In cadrul întrevederii, des
fășurată intr-o atmosferă deo
sebit dc amicală. minis
trul român a transmis, din 
partea președintelui Consiliului 
dc Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolac Ceaușescu. 
un mesaj de sănătate preșe
dintelui Jonas, urări dc pace, 
fericire și prosperitate poporu
lui austriac. Președintele Aus
triei a exprimat urări și salu
tări cordiale președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

In cursul discuțiilor purtate 
cu acest prilej, s-a reliefat cu 
«atlsfacție evoluția ascend itfi. 
în toate domeniile, a relațiilor 
dintre România și Austria.

După amiază, în clădirea Mi
nisterului Afacerilor Externe 
au inceput convorbirile oficiale 
între Corneliu Mănescu. minis
trul afacerilor externe al Româ
niei, șl Rudolf Kirchschlaeger, 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei.

menționat ministrul «Ic externa 
austriac, s ftd confirmarea fap
tului că țări cu orinduiri soci
ale diferite pot coexista pașnic 
și spre avantajul tuturor".

In Încheiere. Rudolf Kirch- 
s< hlacger a toastat in sănătatea 
președintelui Consiliului dc 
Stat al Republicii Socialisto Ro
mânia, Nicolac Ceausescu, in 
sănătatea oaspeților. pentru 
dezvoltarea prietenească pe mai 
departe a relațiilor dintre Ro
mânia și Austria.

Răspun7ind. ministrul de ex
terne român a arătat cu rela
țiile dintre România șt Austria 
nu căpătat un caracter de dura
tă și de continuitate, stimulate 
permanent de contactele la ni
velul factorilor de răspundere 
din cele două (ări. îmi este de
osebit dc plăcut să evoc, cu a- 
cest prilej, a spus vorbitorul, 
vizita președintelui Consiliului 
dc Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolac Ceaușescu, in 
Austria, efectuată în septem
brie 1970, ca răspuns la vizita 
in România a președintelui Re
publicii Austria. Franz Jonas.

Abordind problema securității 
europene, Corneliu Mănescu a 
spus : Apreciind că in prezent 
sint întrunite condițiile necesa
re pentru a se trece la covoca- 
rca conferinței dc securitate și 
cooperare in Europa, guvernul 
român este gata să realizeze 
contacte multilaterale cu guver
nele tuturor statelor interesate, 
in vederea definitivării ordine! 
de zi a conferinței, stabilirii ni
velului dc reprezentare a sta
telor participante, a datei orga
nizării acesteia, a modalităților 
de convocare și desfășurare a 
lucrărilor, astfel ca acest im
portant eveniment să aibă loc 
intr-un viitor cît mai apropiat. 
Abordarea problemelor securită
ții. elaborarea soluțiilor cores
punzătoare, atit in faza pregăti
toare, cît și la conferință, trebu
ie să se facă cu participarea tu
turor statelor interesate, elimi- 
nindu-se astfel posibilitatea tra
tării lor de la bloc la bloc.

In încheiere, ministrul român 
a toastat în sănătatea președin
telui Republicii Austria, Franz 
Jonas, pentru prietenia dintre 
popoarele român și austriac, 
pentru prosperitatea și înflori
rea Austriei.

De la Moscova la Helsinki, de la Roma, Viena, londra
$i pină la Washington — un singur consens privind utilitatea

CONFERINȚEI ASUPRA 
SECURITĂȚII EUROPENE

VIENA 15. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stâncescu, 
transmite : Sub titlul ..Șanse 
pentru Europa’, ziarul .Wiener 
Zeitung" consacră un comenta
riu problemei conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. Relevînd că nu există 
personalitate internațională 
foarte influentă care să nu se 
pronunțe pentru ținerea unei 
conferințe asupra securității c- 
tiropcnc, comentariul sublinia
ză : „De la Moscova la Helsin
ki, dc la Roma, Viena și Lon
dra pînă la Washington există 
un consens asupra faptului că 
o asemenea conferință ar putea 
să fie pe deplin utilă". In Eu
ropa nu există piedici de netre- 
cul pentru destindere, iar am
plul dialog Est—Vest arată acest 
lucru — apreciază „Wiener Zei
tung1*.

Efectuînd un tur de orizont 
asupra declarațiilor și pozițiilor 
referitoare la problema securită
ții și destinderii europene, zia
rul relevă în primul rînd po
ziția țărilor membre ale Tra
tatului de la Varșovia, care, la 
Consfătuirea Comitetului Confe
rinței de securitate europeană

și, în legătură cu aceasta, avi 
susținut părerea potrivit căreia 
«convocarea unei conferințe ge- 
neral-europcnc cu participarea 
S.U.A. și Canadei este posibilă 
chiar în acest an“.

.In ultimul timp. continuă 
ziarul vicncz, sînt în curs evo
luții care vor influența politica 
europeană pentru decenii. Dia
logul dintre cele două state 
germane, acordul-cadru asupra 
Berlinului occidental pun noi 
accente asupra acestor evoluții. 
La aceasta se adaugă probleme 
internaționale care exercită 
influență directă, în 
rînd în domeniul 
Dacă se va reuni 
supra securității, ____
clar că ea va influența 
Rccste evoluții, indiferent c’acă 
vor exista sau nu pentru aces
tea puncte separate pe ordinea 
de zi. După cum, invers, eveni
mentele politice vor avea influ
ența lor asupra conferinței în
săși".

In încheiere. „Wiener Zei
tung' subliniază câ .important 
este, în primul rînd, faptul că 
premisele ce garantează succe
sul conferinței sînt create. Te

primul 
dezarmării, 

conferința a- 
atunci este 

toete

Evoluția grevei minerilor

CHILE
O declarație

a președintelui Allende

Iul tuturor acestor strădanii 
este o nouă reglementare eu
ropeană de pace. Conferința 
pentru securitate europeană es
te un pas important spre a- 
ceastn".

★
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

Partizanii păcii din R.F. a Ger- 
mnniei salută cu căldură pașLl 
constructivi întreprinzi, în ulti
mul timp, de țările socialiste 
în scopul asigurării păcii și 
securității pe continentul euro
pean — a declarat conducăto
rul delegației comitetelor de 
land pentru apărarea păcii din 
R.F.G., Heinz Honing, care se 
află într-o vizită în Uniunea 
Sovietică. El a relevat, totoda
tă, importanta deosebită n de
clarației de la Praga a consfă
tuirii Comitetului Politie Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

■

■

SANTIAGO DE CHILE 15 
(Agerpres). — împlinirea a 19 
ani dc la crearea Centralei U- 
nicc a oamenilor muncii din 
Chile a prilejuit, în marea sală 
a teatrului din Concepcion, o a- 
dunare festivă desfășurată în 
prezența președintelui Salvador 
Allende și a numeroși lideri 
sindicali.

In cuvîntarea rostită cu a- 
ceastă ocazie — informează a- 
gentia Prensa Latina — preșe
dintele Republicii Chile a sub- 
bliniat marea semnificație pe 
care o are reprezentarea oame
nilor muncii în guvernul Uni
tății Populare, precum și fap
tul că procesul transformărilor 
structurale poartă amprenta 
unor caracteristici și tradiții 
proprii.

Referindu-se la caracteristici
le procesului revoluționar din 
Chile vorbitorul a relevat că 
„nu există rețete pentru înfăp
tuirea revoluției, flecare țară 
avînd propria sa revoluție, Con
formă cu realitățile interne spe
cifice".

Relevînd, pe de altă parte, 
că, anul trecut au existat în 
Chile conflicte intre muncito
ri și patronat, președintele Al
lende a menționat numărul mai 
redus al grevelor, subliniind că 
aceasta reflectă „noul spirit și 
noua mentalitate a muncitori
lor chilieni, deoarece s-a rea
lizat o producție sporită fața 
dc anul precedent, in special 
în întreprinderile dc stat”. El 
a menționat, totodată, legătura 
directă care există intre bătă
lia pentru creșterea producției 
în toate sectoarele și posibili
tățile de renegociere a datori
ei externe a țării și a anunțat 
hotărîrea guvernului de a spori 
exporturile și a reduce impor
turile la unele produse ce pot 
fi realizate în țară.

Președintele Allende a ape
lat la membrii Centralei Unice 
a oamenilor muncii, la toți 
muncitorii, să-și sporească c- 
forturile în rcalizarea'programu- 
lui guvernului pe anul în cura 
pentru înaintarea țării pe calea 
progresului și dezvoltării.

rr
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Bilanțul tragic

al uraganului
s-a

Marți seara, ministrul aface
rilor externe al Austriei. Ru
dolf Kirchschlaeger, a oferit în 
onoarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. Corneliu Mănescu. un 
dineu oficial.

In toastul rostit cu acest pri- 
*ej. ministrul de externe aus
triac referindu-se la vizita pre
ședintelui Federal al Republi
cii Austria in România și a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia în Austria a subliniat fap
tul că s-a ajuns la înțelegerea 
ca schimbul de păreri intre ce
le două țări prietene să fie con
tinuat la toate nivelurile.

Referindu-se la convocarea 
reuniunii general-europene în 
problemele securității și coope
rării. Kirchschlaeger a relevat 
că Austria este direct intere
sată să colaboreze activ la pre
gătirea și realizarea 
menea conferințe.

Abordind relațiile 
ministrul de externe
relevat că acestea s-au dezvol
tat foarte pozitiv în ultima pe
rioadă. „In raporturile care e- 
xistă între țările noastre, a

unei ase-

bilaterale, 
austriac a

Noi obiective economice
pe harta

Pe harta economică a Algeriei 
iși fac apariția noi fi importante 
obiective industriale prevăzute în 
planul cvadrienal de dezvoltare a 
țării.

Zilele acestea la Ruiba, loca
litate situată la 35 km est de 
Alger, a avut loc deschiderea 
șantierului viitorului complex de 
vehicule industriale. Inaugurarea 
noului ansamblu industrial a a- 
vut loc la mai puțin de doi ani 
de la începerea construcției uzinei 
de motoare și tractoare de la 
Constantine, constituind o nouă 
dovadă a hotarîrii Algeriei de 
a-fi crea o economie modernă.

Investițiile alocate pentru con
struirea noului complex totalizea
ză 681 milioane dinari. In pri
ma fază a activității sale aici 
vor lucra 3 COO de salariați; pro
ducția va fi de aproximativ 5 000 
vehicule pe an. In 1980, cind în
tregul complex va fi terminat, pe

Algeriei
poarta sa vor ieși anual 
de vehicule iar numărul i 
torilor va atinge 10 C00.

Un alt obiectiv recent dat în 
funcțiune este conducta petrolieră 
Beni Mansour — Alger, în lun
gime de 130 km care este ra
cordată la oleoductul Uaoul El 
Hammara — Bedjaia. Intrarea 
in exploatare a noii conducte pe
troliere permite o aprovizionare 
ritmică cu țiței a rafinăriei de 
la Alger.

Nu de mult au început lucră
rile de construcție ale comple
xului metalurgic și de construcții 
metalice de la Sisi-Moussa. Pen
tru realizarea sa au fost alo
cate investiții care se ridică la 
132 500 000 dinari. Intrarea în 
funcțiune este prevăzuta pentru 
anul 1973.

' 9 000 
munci-

Constantin BENGA
Corespondentul Agerpres la Alger

PE CALEA UNOR
PREOCUPĂRI COMUNE

In ultimii ani dialogul româno- 
austriac s-a extins treptat, cu- 
prinzind numeroase domenii dc 
activitate — economic, tehnico- 
științific, social, cultural — ceea 
ce reflectă dorința comună de 
a asigura valorificarea in inte
res reciproc a posibilităților dc 
cooperare pe multiple planuri.

O importanță majoră pentru 
stringerea legăturilor dintre cele 
două țări o au contactele direc
te. intilnirile și convorbirile in
tre factorii de răspundere, între 
conducătorii dc state. In acest 
context, de deosebită semnifica
ție a fost vizita in Austria, in 
anul 1970, a președintelui Con
siliului dc Stat al României, 
Nicolac Ceaușescu. la invitația 
președintelui federal Franz 
Jonas. Președintele austriac a 
fost, la rîndul său. oaspete al 
Bucureștiului cu un an înainte. 
Aceste vizite la cel mai înalt 
nivel, convorbirile pe care ele 
le-au prilejuit au fost de natu
ră să impulsioneze conlucrarea 
bilaterală, in avantajul reciproc.

In sfera comercială — al că
rei cadru juridic îl constituie 
Acordul de lungă durată (1971— 
1975) — s-a conturat o creștere 
permanentă a volumului schim
burilor. Astfel, Austria se cla
sează pe locul 11 in comerțul 
total al României, și pe locul 
5 in relațiile comerciale cu ță
rile nesocialistc. Acțiunile de 
cooperare se desfășoară sub in
cidența acordului de cooperare 
industrială, economică și tehni
că semnat la Viena la 20 fe
bruarie 19G8 la extinderea aces
tora o contribuție însemnată a- 
ducind Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economi
că. Prima sesiune a Comisiei 
desfășurate la Viena intre 2 și 
5 februarie a.c., a scos in evi
dență faptul câ s-au creat pre
mise favorabile pentru o creșle-

ce importantă a schimburilor 
reciproce, pentru realizarea co
operării industriale, economice 
și tehnice, inițiată între între
prinderile din cele două țări.

Cunoașterea reciprocă a va
lorilor spirituale create de cele 
două popoare — o cale verifi
cată de apropiere și înțelegere 
— este favorizată de prevederi
le primului acord cultural în
cheiat intre România și Austria 
la 17 septembrie 1971, pe peri
oada 1972—1973. Prin aceste 
prevederi sînt intensificate 
schimburile de oameni de știin
ță pentru cercetări, conferințe, 
schimburile de informații, parti
ciparea la reuniunile internațio
nale găzduite de cele două țări 
etc. In principalele orașe austri
ece au fost organizate expozi
ții românești de arta populară, 
de cărți, grafică, precum și 
săptămîni și zile ale culturii 
românești. Colective ale unor 
teatre și ansambluri au fost a- 
plaudate pe scenele din Austria, 
iar manifestările organizate în 
România printre care „Săptă- 
mina vieneză" și expoziția de 
artă „Realismul fantastic vie- 
nez", s-au bucurat de o bună 
apreciere.

In sfera complexă a conlucră
rii internaționale — ministerele 
de externe ale celor două țări 
au convenit in 1970 asupra u- 
nor consultări periodice — se 
manifestă năzuința comună de 
u contribui activ Ia rezolvarea 
unor probleme majore și, in 
primul rînd, in ceea ce privește 
înfăptuirea securității pe conti
nent, unde pozițiile celor două 
țări sint identice sau asemănă
toare.

In ce o privește. România — 
pentru care realizarea securi
tății europene constituie unul 
din comandamentele esențiale 
ale politicii sale externe — a-

preciazâ că sint întrunite condi
țiile necesare trecerii la măsuri 
practice, imediate, pentru pregă
tirea Conferinței general-eu
ropene. Acest punct de vedere 
se intilnește fericit cu opiniile 
exprimate recent de cancelarul 
Bruno Krcisky și de ministrul 
de externe austriac Rudolf 
Kirchschlaeger.

Acțiunile de politică externă 
ale României vizează instaura
rea in viața continentului nos
tru a unor relații bazate pe res
pectul independenței și suve
ranității naționale, condiție che
mată să excludă folosirea forței 
sau amenințarea cu forța și să 
ofere tuturor statelor garanții 
depline că vor fi ferite de orice 
act dc agresiune, că se vor 
putea dezvolta liber, potrivit 
propriei voințe și vor putea 
colabora neîngrădit intr-un cli
mat de înțelegere și de depli
nă egalitate.

In acest context, vizita oficia
lă in Austria a ministrului dc 
externe Corneliu Mănescu se 
desfășoară pe fundalul voinței 
reciproce de a dezvolta relațiile 
bilaterale și a hotăririi comune 
dc a contribui la consolidarea 
securității, asigurarea păcii și 
înțelegerii intre națiunile conti
nentului european. Voința și 
preocuparea comuna pot consti
tui repere sigure pentru agen
da convorbirilor pe care minis
trul român le va avea in pe
rioada 15—19 februarie la Viena 
și ale căror rezultate vor aduce 
noi contribuții la extinderea 
continuă a relațiilor de rodni
că colaborare dintre România 
și Austria, state cu sisteme so
cial-politico diferite, situate in 
aceeași regiune geografică, la 
îmbunătățirea climatului gene
ral european.

♦ Guvernul bolivian a dat 
publicității un comunicat in care 
dezminte informațiile potrivit că
rora Klaus Altman — bănuit a 
fi în realitate Klaus Barbie, fos
tul șef al Gestapoului din ora
șul Lyon in timpul ocupației 
ziste — ar fi părăsit Bolivia, 
cind in Paraguay.

In sprijinul acestei afirmații, 
șeful poliției din La Paz, colo
nelul Pablo Caballejo, a decla
rat agenției United Press Inter
national că „Altman se află la 
dispoziția poliției, dacă aceasta 
ar avea nevoie de el"

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Primul ministru britanic, Ed
ward Heath, s-a întîlnit, marți, 
cu Victor Feather, secretarul 
general al T.U.C., și cu doi re
prezentanți ai administrației, în 
prezența unor membri ai cabi
netului său, pentru a examina 
problemele grevei minerilor. A- 
genția Reutcr menționează câ 
nu s-au anunțat oficial, hotârî- 
rile luate.

La Londra s-a anunțțit, de a- 
samenea, că. marți, tribunalul 
de anchetă și-a început audie
rile în scopul urgentării regle
mentării conflictului de muncă, 
intrat deja în a șasea săptămî- 
nă.

In cursul aceleiași zile, coloa
ne de mineri greviști și simpa- 
tizanți au demonstrat pe străzile 
Londrei, îndreptîndu-se spre 
clădirea Parlamentului, pentru 
a-și susține revendicările.

a
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La Observatorul astrofizic 
din Crimeea a fost reperată, cu 
ajutorul telescopului cu reflecto
rul de 2,6 metri, stația automată 
,.Luna-20“, în momentul în care 
sc afla la o distanță de 130 COO 
de kilometri de Pămînt. După 
cum relatează agenția TASS, în 
cipda stratului de nori care aco
perea în marc parte cerul, s-a 
reușit determinarea poziției sta
ției de zece ori. Rezultatele ob
servațiilor au fost transmise Cen
trului de comandă și calcul.

Guvernul militar al Ghanei 
a hotărit dizolvarea Comitetului 
consultativ național — anunța un 
comunicat oficial dat publicității 
la Accra și reluat de agenția 
Reuter. Comitetul a fost instituit 
dc Consiliul Redeșteptării națio
nale pentru a se pronunța asupra 
problemelor care afectează inte
resele naționale. Hotărîrea de a 
dizolva Comitetul Consultativ 
Național a fost adoptată ca ur-

marc a criticilor formulate_______ in 
presa în legătura cu componența 
și activitatea acestui organism.

+ I/t comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei e- 
fectuate la Alger de ministrul 
mauritan al planificării fi cerce
tării științifice, Mohamed Ould 
Sidia, se arată că Algeria va 
spori ajutorul acordat Mauritaniei 
in domeniul planificării. In acest 
cadru, grupuri de funcționari din 
Mauritania vor urma cursuri de 
specializare în Algeria, iar ex- 
perții algerieni vor lucra la 
Nouakchott. In același timp, 
menționează comunicatul, vor fi 
organizate seminarii comune con
sacrate problemelor colaborării 
dintre cele două (ări în elabo
rarea planurilor de dezvoltare e- 
conomică.

Bilanțul uraganului care 
abătut sîmbătă și duminică u- 
supra unor regiuni întinse din 
vestul și sudul Franței se ridică 
la 12 morți, peste 20 de grav 
răniți șl pagube materiale con
siderabile. Sint în continuare 
declarate dispărute echipajele 
a două ambarcațiuni pescărești 
surprinse de furtună in largul 
Atlanticului. Viteza viatului a a- 
tins în unele momente, în tim
pul uraganului, 150-170 kilo
metri fa oră.

Infectarea pietrei
de către alge

♦ I// prezența lui Kim Ir Sen. 
secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri, 
la Phenian au început lucrările 
celui de-al II-lea Congres al l - 
numii oamenilor muncii din a- 
gricultură, anunță agenția ACTC.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
congresului se află probleme pri
vind activitatea C.C. al Uniunii 
oamenilor muncii din agri
cultură, amendamentele la statu
tul UOMA, alegerea organelor 
centrale de conducere ale uniunii.

Guvernele Republicii Popu
lare Albania și Luxemburgului 
au căzut dc acord să stabilească 
relații diplomatice la rang de 
ambasadă — informează agenția 
ATA.• •••••

DIN LUMEA CAPITALULUI
WELLINGTON. — Noul prim- 

ministru al Noii Zeelandc, John 
Marshall, a anunțat la 14 februa
rie o „înghețare" a prețurilor și 
salariilor, .care va dura jiînă la 
sfîrșitul lunii martie și a avertizat 
că vor fi luate și alte măsuri anti- 
inflaționiste, prin care sc va în
cerca o stabilizare a economici 
neozeelandeze.

Subliniind că înghețarea prețuri
lor va afecta majoritatea produse
lor și serviciilor, cl a arătat că 
„toată lumea este îngrijorată dato
rită creșterii rapidc: a prețurilor"

Luni a început să funqio- 
neze un nou satelit de comuni
cații — „Intelsat-IV", destinat 
să asigure transmiterea în direct 
a principalelor laze ale vizitei 
președintelui Richard Nixon în 
R. P. Chineză, care se va des
fășura între 21 și 28 februarie 
a. c. Satelitul a fost lansat la 
22 ianuarie de la Cape Kennedy, 
fiind plasat deasupra Insulei Gil
bert, din Oceanul Pacific. I.t o 
înălțime de 36 C00 kilometri. 
„Intelsat-IIT, lansat în 1969, 
care a transmis și Jocurile Olim
pice de la Sapporo, va rămîne 
pe orbită ca o capacitate teh
nică de rezervă.

+ Agenția TASS anunță că 
între guvernul U.R.S.S. fi guver
nul Uniunii Emiratelor Arabe a 
fost încheiat un acord privind 
schimbul de reprezentanțe diplo
matice între cele două părți la 
nivel dl ambasade.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Cerere pentru
MADRID. — in orașul spaniol 

Vittoria continuă greva celor 3 500 
de muncitori ai uzinei „Michelin", 
declanșată în urmă cu trei săptă
mîni. Greviștii revendică încheierea 
unui nou contract de munca, pre
cum și îmbunătățirea condițiilor 
lor dc muncă și viața. In sprijinul 
acestor revendicări și în semn dc 
protest față de concedierea în ur
mă cu o lună a 30 de muncitori, 
greviștii au organizat o puternică 
manifestație. Poliția a intervenit, 
at.cstînd cîtcva zeci de muncitori.

Se află, de asemenea, în

Glieorghc CIOBANII
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muncitorii uzinei chimice „Explosi- 
vos Rio Tinto", pentru a doua oară 
in ultimele 30 dc zile.

★
LONDRA. — Aproximativ 1 C00 

dc muncitori de la uzina din Bir
mingham a firmei engleze construc
toare dc automobile „Austin-Mor- 
ris“ au încetat lucrul, cerînd îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
viață. Unul din liderii sindicali a 
subliniat hotărîrea muncitorilor de 
a nu reveni la lucru decit o data 
cu satisfacerea revendicărilor lor.

Recent au avut loc in Bel
gia o serie de greve ale mun
citorilor metalurgiști care, 
nemulțumiți dc condițiile de 
viață și muncă, revendică 
îmbunătățiri dc ordin econo
mic și social.

Caricatura alăturată, apăru
tă în -Le Drapeau Rouge", 
sugerează că revendicările 
muncitorilor pe anul 1972 lo
vesc in interesele patrona
tului, mai puțin sigur pe el 
acum ca altădată.

convocarea
unei
noi

reuniuni
a Consiliului

de Securitate
NEW

Trei state africane,
Consiliului de Securitate al O.N'.LL, 
au formulat luni, o cerere verbală 
privind convocarea unei noi reu
niuni a Consiliului în legătură 'cu 
soluționarea situației din Rhodesia. 
Reprezentantul Somaliei, Abdul Ra
him Abby Farah, a declarat că cl 
și colegii săi diet Guineea și Sudan 
au solicitat convocarea unei reu
niuni a Consiliului de Securitate în 
cursul acestei săptămîni, cerînd ca 
la această reuniune să fie audiat 
episcopul de culoare Abel Muzcroua, 
unul dintre liderii opoziției popu
lației africane împotriva regimului 
rasist al lui Ian Smith.

YORK 15 (Agerpres). — 
membre ale

Invitat sâ se pronunțe, la 
conferință 
gubelor provocate de alge in 
apele dulci, profesorul elvețian 
O. Jaag a remarcat, la sosirea 
sa la sediul F.A.O. din Roma 
câ fațada clădirii iși schimbă 
culoarea datorită unei infec
tări a pietrei de către alge. 
Profesorul elvețian i-a avertizat 
pe funcționarii F.A.O. că un 
perete de la intrare iși schim
bă culoarea din alb in roșu in 
urma acțiunii algei numite 
Haematococcus pluvialii. Acest 
fapt nu prezintă nici un peri
col și, ca atare, s-a hotărit să 
nu se intervină intrucit efectul 
obținut prin schimbarea culorii 
nu dăunează esteticii clădirii.

0
F.A.O., asupra pa-

Naufragiați salvați
Cei 104 pasageri și 40 mem

bri ai echipajului pachebotului 
norvegian „Lindblad", eșuat 
sîmbătă pe o stincă din apro
pierea Insulei Regele George, 
în apele Arcticii, au fost sal
vați de o navă chiliana, infor
mează agenția Associated Press. 
Pachebotul insă continuă să se 
afle blocat, două încercări de 
a-l repune pe linia de plutire 
au eșuat și se exprimă îndo
ieli că în cazul cind ar fi de- 
tașot de pe stincă el ar pu- 
teo rămîne la suprafață.

Victimele...
carnavalului I 
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fost spitalizate. Acest nu- I 
mur mare de îmbolnăviri s-a . 
datorat mai ales temperaturii I( 

I 
I 
I 
I

In timpul tradiționalului- car
naval de la Rio de Janeiro, 
care s-a desfășurat începind de 
vineri noaptea pinâ luni la a- 
miazâ, 70 de persoane au de
cedat, ca urmare a unor acci
dente de circulație sau asasi
nate. Alte 8 300 de persoane 
au f 
măr mare de îmbolnăviri s-a

excesiv de ridicate (plus 37 de 
grade) și consumului masiv de 
băuturi alcoolizate.

Carnavalul s-a desfășurat in 
general calm, mai ales că 
23 000 de polițiști au fost mo
bilizați la Rio de Janeiro pen
tru menținerea ordinii cu acest 
prilej.

ACTUALI
TATEA ÎN
REYKJAVIK. — Dup.» 7 runde, 

îu turneul internațional masculin 
dc șah de la Reykjavik, pe primul 
loc sc află Ia egalitate Florin Gheor
ghiu (România) și Vlăstimil Hort 
(Cehoslovacia), cu cîte 5 puncte. 
Urmează în clasament Anderson 
(Suedia), Tukmakov (U.R.S.S.) și 
Olafșson (Islanda) cu cîte 1,5 
puncte. In runda a 7-a Gheorghiu 
a cîștigat la islandeza! Georgsson. 
Hori a obținut victoria la suede 
zul Anderson.

ROMA. — Turneul internațional 
de fotbal pentru juniori de la Via-

\ Țipatul

SPORT
reggio a fost cîștigat de echipa 
Dukla Praga. In finală, tinerii fot
baliști cehoslovaci au învins cu sco
rul de 2—0 echipa italiană Inter- 
naziotjale Milano.

PARIS. — Selecționata masculi
nă de handbal a României, cam
pioană ' mondială, urmează să sus
țină două întîlniri în compania re
prezentativei Franței la 19 februa
rie la Caen și respectiv 20 februa
rie la Saint Maur. In vederea a- 
ccsior întîlniri, federația franceză 
de specialitate a alcătuit un lot de 
ÎS jucători, printre care figurează

Intiepiindeiea

MOSCOVA. — La Erevan s-a 
disputat cea de-a treia intîlnire in
ternațională amicală de box dintre 
selecționatele U.R.S.S. și S.U.A. I a 
capătul unor meciuri spectaculoase, 
pugiliștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 5—2

NIAV YORK. — Au luat sfiv- 
șit întrecerile turneului internatio
nal de tenis de la Los Angeles. 
Proba dc simplu a revenit jucăto
rului spaniol Andres Gimeno care, 
în partida decisivă, l-a învins a» 
6—3, 2—6, 6—2 pe francezul
Pierre Barthes.

In finala probei de dublu, pe
rechea americană Jim McManus —. 
James Osborne a întrecut cu 6—2, 
-5—7, 6—4 cuplul român Ilic Nas- 
tasc — Ion Tiriac.

poligrafica Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 390


