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BRIGADA ARTISTICA

mișcarea culturală de masă

gene-

cui-

Continuitate fluxului
de extracție

Raid-anchetă oe arterele municipiului

cult u-

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)

soliști <le

dar, respec-

ÎNTĂRIREA

(Continuare in pag. a 3-a)

vorbim 
oameni.

T. ȚAțARCA 
cpt. C. ȚIU

de 
cit și n unora din străzile inte- 
extins de la Petroșani pînă Ia

a căilor principale 
parcurs, în ziua de

Valea Jiului fenomene naturale de .poluare** a străzilor 
am putea elimina din analiza noastră această categorie de fac- 
a face cu ceilalți. In încercarea de a identifica sursele 
de circulație din municipiu, 
19 februarie a.c., un itinerar,

SECURITĂȚII MUNCII

un nou text „Baloa- 
de Gli. Negraru. De 
brigada ale cărei pre- 
sînt urmărite cu inte-

precum 
de Al. Chil
talente s-au 
elevii : Elena Var- 
Nica, Claudiu Pe-

I
I

......... I
orașul Lupeni I 
ala de specta-1

I

In cadrul E.M. Petrila, cum era și firesc, au fost traduse 
in viață o scrie de măsuri importante stabilite pentru noul 
program de lucru redus, in schimburi de 6 ore, la locurile 
<le muncă din subteran. Astfel, in scopul diminuării timpilor 
de manevră in circuitul aprovizionării s-a luat inițiativa 
montării unor dispozitive și utilaje destinate să asigure un 
flux continuu al extracției. In acest sens au intrat in func
țiune două instalații de monorai — unul pe șină și altul pe 
cablu — ceea ce a condus și la o reducere a efectivului de 
deservire pe posturile de circuit respective. In plus, obscrvîn. 
du-sc strangulări in mersul extracției in zona puțului orb 12, 
care deservește o zonă intinsă a minei, personalul tehnico-in. 
gineresc a întocmit un studiu special ce a rezolvat problema 
ivită prin adoptarea transportului continuu pe benzi de cau
ciuc pe planul înclinat executat intre orizonturile XIV A și 
XIV. In acest fel, se pot aproviziona ritmic cu vagonetc goa
le și cu materiale fronturile de lucru nemijlocit productive, 
puțul in cauză, descongestionat, deservind in exclusivitate 
investițiile și pregătirile din sectoarele aferente.

La Vulcan Preocupări 
edilitar-gospodărești

Deși noul anotimp — primă
vara — încă nu a sosit, ediliii 
orașului Vulcan îi ies în întîm- 
pinare. dovedind un autentic 
spirit gospodăresc. * Astfel peste 
400 de elevi de la mai multe 
școli generale din localitate a- 
vînd în frunte cadre didactice, 
deputați, reprezentanți ai con- 
Glliului popular au executat 
duminică un mare volum de 
muncă patriotică la amenajarea 
unui loc viran din microraio- 
nul 3 A. Lucrările au constai 
din nivelarea și taluzarea tere
nului, și îndepărtarea reziduuri
lor depozitate în timpul iernii.

Pasiunea elevilor, pentru ac- 
tivitâți obștești, pentru munci 
patriotice este doar una din 
căile prin care aceștia înțeleg 
să răspundă grijii permanente 
cu care sint înconjurați, pentru 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor lor de învățătură. O do
vadă a acestei griji o constitu-

MIERCURI 1 MARTIE 1972

ie preocuparea organului local 
a! puterii de stat — consiliul 
popular orășenesc — de a ra
corda la rețeaua de termoficare 
a orașului toate școlile din loca
litate. Ultima școală care va fi 
racordată, nu peste mult timp, 
este Școala generală nr. 1 unde 
au fost deja executate lucrări
le interioare, rămînînd de exe
cutat, în următoarea săptămînă 
coloana exterioară pentru ra
cordare.

★

Peste 100 de gropi au fost de
ja săpate de numeroși cetățeni 
din Vulcan în vederea plantă
rilor de primăvară. Este vorba 
de o inițiativă a consiliului 
popular orășenesc pentru îmbo
gățirea peisajului arhitectura) 
al orașului cu elemente din ca-

(Continuare fn pag. a 3-a)

Cutremur de pdminl in Ja
ponia

Actualitatea sportivă pe ma
pamond

O scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U. de 
către ministrul de externe 
□I Algeriei

Pe scurt

O adresă ca oricare, alta. 
Șantierul 3 construcții Vul
can...

— II caut pc șeful șantieru
lui...

— E pe șantier.
L-am prins destul dc greu. 

Biografia lui ?
Arc 36 de ani pe șantier. 

Nu, despre mine nu, mai bi
ne să • 
despre 
Da, avem un co
lectiv omogen, 
închegat, sudat. 
Accentuează pc 
ultimul califica
tiv: limbajul teh
nic poate deveni, 
in acest caz, me
taforă. Majorita
tea oamenilor 
sint foarte ti
neri. Ce au comun ? Evident, 
tinerețea/ Și entuziasmul și 
(o luminiță ii joacă in ochi)... 
disciplina. Majoritatea sînt 
-școlarizați" de noi — zidarii 
de exemplu — in cursuri de 
calificare cu durata redusă.

II „încerc* :
— Mi-afi spus că aveți un 

colectiv omogen. Și, totuși, 
cind v-am cerut numele unei 
brigăzi fruntașe mi-ați spus 
că e foarte ușor... înseamnă 
că aveți și unele brigăzi care 
se detașează destul de net 
de celelalte...

— Sau că toate sînt la fel 
de bune.

— Adevărat.
Însoțit de maistrul

Surdu și de nornialorul Ro- 
■mică Panroci „urc* spre șan
tier. Găsesc la lucru echipa 
de zidari a lui lulică Varga. 
N-am crezut niciodată că un 
zid poate să fie ridicat alit 
de repede. Oamenii vorbesc 
pu(in Vorbesc intr-un limbaj

C0NS1RUCJ0RH,
acești oameni

numai al lor.zidul ăsta pe 
6 celălalt pe 12'... Și ziduri
le sc înaltă. Ce poți spune 
despre m unea acestor oa
meni ? Trebuie să-i vezi lu- 
crînd. „Nu mai avem cără
mizi". Ceva mai in vale se 
descarcă un camion cu că
rămizi. Pentru mine acel „nu 
mai avem cărămizi', felul, 
cum a fost rostit, traducea 
ceva din neastimpărul aces
tor oameni. Rar, foarte rar 
oamenii se dezvăluie mai a- 
dinc. Maistrul Emil Surdu 
cade pe gînduri: „M-am ur-

ent o dalii pe bloc, să văd 
valea. E frumoasă. E cel mai 
frumos loc din Vale". Mi-o 
spune simplu, fără metafore. 
O poezie „concretă* cu du
blu sens figurat. Mă gindesc 
fulgerător că poale in ace
eași clipă sau alta, construc
torii din Aeroport gindesc 
același lucru : .Valea noastră 

e cea mai fru
moasă'. La ce se 
referă oare ? La 
construcții, Ia pe
isajul natural din 
jur ? II rog pc 
șeful de echipă 
lulică Varga 
să-mi dea clleva 
nume de oameni 
fruntași din echi
pă ; etilă o clipă, 

apoi rostește rar: Octavian 
Mand. Dumitru Năstase, Ion 
I.ungu, La fel de rar pronun
ță numele tuturor oamenilor 
din echipă. încerc o biogra
fie „exterioară*: echipa lui e 
cea mai tinără de pe șantier. 
Un fel de a spune pentru că 
de fapt oamenii de 30 de ani 
sînt aici deja „bătrini". Echi
pa lui Mihai Dudaș a ridicat 
tronsonul blocului 11 intr-o 
lună de zile.

L. STROCHI

I’rintr-un ordin al Ministe
rului Sănătății au fost stabi
lite normele dc igienă pentru 
personalul sanitar și pentru 
vizitatorii unităților suullaic 
in vederea prevenirii apari
ției unor Infecții in unitățile 
spitalicești.

Printre alte măsuri Se men
ționează că inradrarea perso
nalului in unitățile sanitare 
se va efectua nuinai după un 
examen medical minuțios. Se 
prevede, dc asemenea, obliga
tivitatea vaccinărilor profi
lactice, a examenelor medica
le și de laborator, periodice, 
diferențiate pe funcții și loc 
dc muncă. Se stabilesc tot
odată, norme 
îmbrăcămintea 
echipamentul 
prevăzut în mod difcrcnțlot 
Pe fiecare funcție și Ioc dc 
muncă.

In legătură cu vizitele in 
unitățile sanitare se proconi-

zeazâ noi reglementări. Astfel, 
este interzis accesul vizitato
rilor în unitățile, secțiile și 
serviciile cu profil dc pedia
tric. obstetrică, nou născuți, 
de boli infectocontagioase, vc- 
nerice, în serviciile in care se 
utilizează izotopi radioactivi, 
precum și in serviciile de 
ancstezie-rcanimarc și terapie 
intensivă. In unitățile și ser
viciile T.B.C. sc interzice ac
cesul ca vizitatori copiilor 
sub 16 ani.

•

Ministcrul Comerțului Inte
rior informează că tncepind 
dc la 1 martie intră în vi
goare prețurile pentru sezo
nul dc primăvară la ouă 
proaspete și anume; ouă 
mari — 1,10 Ici, iar pentru 
ouă mici — 1,00 leu.

Dl AGITAȚIE

(Continuare in pag. a 3-a)

Nu nc mul „poluați" căile 
dc circulație modernizate!

Rețeaua de drumuri din municipiul nostru a cunoscut in anii din urmă o continuă și 
amplă acțiune dc modernizare; legătura dintre centrul administrativ Petroșani și localitățile 
Uricani, Cimpa și Banița, extreme ale Văii Jiului, ca și cu reședința județului și județul în
vecinat, Gorj, se realizează prin drumuri asfaltate. Se extinde tot mai mult modernizarea stră
zilor din interiorul localităților. Această acțiune a adus, pe lingă efectele sale economice a- 
proape inestimabile, și o notă de urbanism și civilizație, resimțită și apreciată de toți locuito
rii municipiului. Piatra concasată. pavajul, betonul și asfaltul au înlăturat noroiul și praful
de pe cele mai multe din „cărările** deplasărilor noastre diurne. Poate tocmai de aceea,
atunci cind mai constatăm prezența apei, noroiului, a prafului, pe străzile pc care circu
lăm acestea ne ' par, și sînt de fapt, anacronice, nc indispun și nc îndreap
tă gîndurile spre factorii care ni lc aduc, ori spre cei chemați să le înlă
ture cit mai grabnic. Din capul locului trebuie să separăm factorii de „poluare** a drumurilor 
noastre OBIECTIVI, naturali, pc care îi putem evita mai greu, datorită clementelor lor 
de surpriză, dc cei SUBIECTIVI, pc care, noi, cei ce locuim și circulăm aici, și mai ales 
cei cu atribuții precise în această direcție, trebuie și putem să-i eliminăm. Intrucît, de o lungă 
perioadă nu au mai avut loc în 
(viituri de apă etc.), socotim, că 
tori, ceea ce nu ne este îngăduit 
„poluare** 
rioare, am 
Uricani.

Este regretabil 
tind adevărul, susținut la rîn- 
du-i de numărul surselor de 
murdărire intîlnite, sîntem obli
gați a menționa că Petroșaniul 
oferă, în privința aspectului pe 
care îl abordăm, cea mai ne
plăcută impresie. Șoseaua na
țională pe porțiunea dintre fos
tul depozit Competrol — intra
rea în depozitul U.E.L. nu are, 
pe partea dreaptă, .șanț de scur
gere a apei din care cauză a- 
ceasta băltește pe partea caro
sabilă, dcgradînd-o. In continu
are, pe porțiunea din strada 
Republicii U.U.M. — Piața Vic
toriei, rigolele aveau forma unui 
triunghi dreptunghic datorită 
pămintului și nisipului „găzdu
it11 de ele. după toate aparen
țele cam de multă vreme. De 
unde acest pămînt pe străzile 
și șoselele asfaltate, pe trotua
re. sau la rigole, întâlnit și pe 
alte porțiuni ale str. Republicii,

pe str. 23 August. Cloșca, Cri- 
șan și altele din' Petroșani ca 
și pe șoseaua ce traversează 
orașele Vulcan și Uricani (La 
Lupeni, în cartierul Braia, am 
văzut rigole curate, care aveau 
forma de unghi dreptunghic). A- 
ceastă sursă de noroi — pe 
vreme umedă —, ori de praf — 
pe vreme uscată — este adusă 
în oraș, în cea mai mare par
te, de roțile murdare ori de

caroseriile neetănșe ale diverse
lor mijloace de transport și 
ea dăinuie, își prelungește pre
zența nedorită, datorită faptu
lui că edilii noștri. îndeosebi 
cei de la I.G.C. n-au găsit ori 
găsesc cu mare încetineală for-

Din școlile municipiului
m Corespondenții noștri de Io 

școolo generală nr. 4 Vulcon, Da
niel lonașc, Nicoleta Traistă. Fră- 
guța Mindru din clasele o ll-o, ne 

„scriu despre reușita întîlnirii loi 
cu ceferiștii din localitate și cu 
maistrul instructor Alexandru Dra
gon. Scrisorile demonstrează o da
tă mai mult drogosteo celor mici 
față de viața noastră nouă, față 
de conducerea de 
stat. Cuvinte calde 
ra pentru Elisobeta 
rio Haler și Aurelia 
le-au oferit aceste 
veritabil patriotism © Scriindu-ne 
despre spectacolul prezentat nu 
de muit de Școola profesională 
comercială din Petroșani, N. Dij- 
mărescu ține să aprecieze prezen
tarea făcută de Doina Coposescu 
și Fone Geamănu. Vorbind des
pre prezența formațiilor școlii, pe 
care-o consideră „la înălțime , 
corespondentul ține să evidenț.e- 
ze și pe Zoltan Kiroly, Mitico Bă- 
loi, Mircea Morincescu, Elena 
Vintila, Mariana Popițiu, Ani Bo
ko, Stelian Ogreon, Mirceo Igret, 
Eleno Circiumoru, Cerno Barbu. 
Nu uită sa oducâ cuvinte de lau
dă și codralor didactice (Domo 
Stanciu. E. Vladislav și B Cson- 
los) care si-au dat aportul la re
ușita spectacolului. © „Lecția în 
întreprindere — un mijloc efici
ent instructiv-educativ” este titlul

partid și de 
de mulțumi- 
Macoi, Mo- 
Albescu care 
momente de

notiței trimise de către un profe
sor de Io școala generală nr. 2 
Lupeni care ne vorbește de ini
țiativa profesorilor I. Ivânescu și 
I. Fleșer de a organiza lecții de 
fizică pentru clasele a Vlll-a și a 
X-a la Termocentrala Paroșeni, o- 
ferind în felul ocesto elevilor un 
contact nemijlocit intre teorie și 
practică. © In ziua de 2 aprilie, 
la Școolo generală nr. 2 din Pe-

între două 
săptămîni

troșoni va aveo loc un amplu 
spectacol închinat semicentena
rului U.T.C. • „Vetre folclorice" 
se intitulează intilnirea din luna 
mo: preconizotă de Școala gene
rală nr. 6 Lupeni care va reuni 
formații din școlile Uricaniului, 
Lupeniului și Vulcanului © ca" 
drul pregătirii tehnico-practice, 
Școola generolă nr. 4 din Vulcan 
oferă unei grupe de elevi posibi
litatea de a învăța meșteșugul de 
zidar și zugrav. Oare, ținind seo- 
mo de faptul că asemeneo me
seriași sint foarte coutațî, fiind 
in general puțini fațade cerințe, 
n-or putea și olie școli prelua inij

țiotiva ? g La școala generală 
Slătinioara urmează să aibă loc 
o șezătoare sub titlul „Cîntec, joc 
și voie bună" in cadrul căreia își 
vor face debutul fluierașii loan 
Mucenic (claso a IV-o) și loan Că
lina (clasa o lll-a) © Mozeș Si- 
poș, elev in clasa o Xl-a B, este 
cîștigotorul campionatului de șah 
organizat la Liceul Vulcan. @ Ca 
răspuns la chemarea Școlii gene
rale nr. 6 Petroșani „Sâ facem 
din școala noastră cea moi fru
moasă și mai bine gospodărită 
unitate școlară", Liceul industrial 
minier din Petroșani își propune 
o serie de importante realizări din 
care reținem in primul rind ame
najarea de cobinete pentru știin
țele sociole, exploatări miniere, 
mașini miniere. fizică, pînă la 
sfîrșitul lunii în curs ©' Sub con
ducerea profesorului Dorel Neam- 
țu a început antrenamentul echi
pei feminine școlare de minifotbal 
de la Liceul Vulcan. Se pune 
problema : vor avea adversare ? 
® Școala generală nr. 6 Lupeni, 
răspunzind chemării Școlii gene
rale nr. 6 Petroșani, iși propune 
printre altele amenajarea unui 
cabinet de științe sociale, confec
ționări de obiecte de artizanot 
concursuri pe diferite teme, un 
mare număr de ore de munco pa
triotică, amenajări de baze spor
tive ele.

,.Generația 
semicentenarului

In perioada actuală un 
măr însemnat de tineri 
neri, constructori, elevi 
pc fronturile de lucru și băn
cile școlilor din orașul Lu
peni au fost primiți in rîn- 
durilc organizației U.T.C. 
Intre aceștia sc numără : mi- | 
nerii Constantin Munteanu, 
Teodor Vodos, Dumitru Cre- 
țu, constructorul William 
Barbat, și Nicolae Puia, E- 
mil Grigorc, Vasile Costca 
— elevi dc la școlile 

din localitate.

I
I
I
I
I
I

sărbători a tinere- i 
patria noastră, ute- I 

.................... ...........“l 

:;l

=1
l

Angajament 
concludent

Pe lingă alte activități 
tural-cducative, închinate a- | 
propiatci sărbători a tinere- • 
tului din I _ 
ciștii de la mina Lupeni și j 
Preparația cărbunelui au ho- 
tărit ca în prima jumătate a I 
lunii martie să colecteze $' ' 
să predea 300 000 kg. de fier , 
vechi. Pină în prezent au fost | 
colectate 42 000 kg. echivalînc] 
cu suma de 7 536 lei. S-au e- i 
vidențiat sectoarele III și IV 
(E.M. Lupeni) și secțiile de ’ 
sortare Și preparare (Prepa- j 
rație). 1

Cadențe 
tinerești

Recent, Liceul de 
ră generală din ( 
a prezentat in sala de specta
cole a clubului din localitate 
un bogat program artistic 
închinat sărbătoririi semicen- 1 
tenarului U.T.C. In cadrul | 
programului au fost prezen- > 
tate recitaluri de poezie pa- I 
frîrtfîră fnrmaHî cî Soliști (le * 

populară, I 
dansuri I 

și piesa I 
îhirițescu. | 

do- |

I 
efortului I 
lactice și >

triotică, formații și 
muzică ușoară și 
grupuri folclorice, 
populare 
„Gaițele* 
Autentice 
vedit a fi 
ga, Silvia 
truț. Adrian Raicu, Elena Po
pescu. Spectacolul s-a bucu
rat de un succes deosebit con
stituind mărturia c 
depus de cadrele didactice și 
elevii Liceului din Lupeni.

caracicristică dintre cele mai 
prețioase, între multele care defi
nesc societatea noastră socialistă, 
dc a cărei permanentă prezență ne 
convingem în cclc mai variate si
tuații, este democratismul. In con
dițiile sale, interesul pentru viața și 
activitatea omului nu sc mai limi
tează la un cerc restrîns, ci se des
fășoară într-o sferă mai largă, so
cială,. ne angajează pe toți, într-o 
măsură mai mare sau mat mică, ne 
face părtași la felurite acte. Este 
consecința faptului că însăși poziția 
individului s-a schimbat în socialism: 
el c proprietar și producător, con
știința îi este infinit superioară, dc 
unde și sentimentul responsabilită
ții în forme acute. Și responsabili
tatea cunoaște o deplină libertate 
de manifestare, prin forme specifi
ce, toate ducînd, în ultimă analiză, 
la înlăturarea a ceea ce este peri
mat, la promovarea noului, a cle
mentului progresist.

O formă dc manifestare a com
bativității, atît dc proprie timpului 
nostru, este prezentă și în mișcarea 
cultural-artistică' de masă, al' că
rei scop de dezvoltare a personali
tății umane, dc cultivare a talentu
lui și aptitudinilor, se îmbogățește 
și se completează în mod necesar 
cu educația și formarea trăsăturilor 
conștiinței contemporane socialiste. 
In Valea Jiului activează zeci de 
formații artistice dc amatori. Din
tre acestea, posibilitățile cele mai 
optime dc influențare asupra spec
tatorului le are brigada artistică dc 
agitație. Dar nu numai că numă
rul lor este nejustificat de scăzut, 
ci și calitatea activității lor este nc-

sn’isfăaitoarc. Originea acestui fapt 
sc află, în cea mai marc parte, in 
dezinteresul pentru aceste formații 
cu cele mai înalte și imediate po
sibilități de înrîurirc.

Un concludent exemplu pentru 
optică îl furnizează Cooperativa 
meșteșugăreasca „Unirea** din Petro
șani. înaintea manifestărilor mai am
ple, cind trebuie să prezinte ceva, 
in mod necesar, ia naștere, doar în 
cîteva zile, o brigadă ! Se face apel 
în dreapta (după text), se face a- 
pel în stingă (după instructor) și.„ 
gata brigada al cărei „spectacol-... 
Componența posedă calități re
marcabile pentru acest gen, dar for
mația în ansamblu e lipsită de omo
genitate, de fluență, textul e repro
dus mecanic și cu sincope. E ciudat 
acest punct dc vedere, și merită a 
fi analizat cu toata seriozitatea dc 
către organizația de partid a aces
tei cooperative.

Brigăzi artistice s-au mai consti
tuit la Cooperativa „Deservirea" 
din Lupeni, cca a clubului din Pe
trila și-a reînnoit programul, la A- 
ninoasa sc afla cca mai consecventă 
(alături dc Casa dc cultură) forma
ție, instruită dc Emcrich I.anyi. 
Brigada dc la Casa dc cultură din 
Petroșani, laureată pc țară la con
cursul din anul trccur, își înscrie 
în repertoriu 
ne, baloane" 
fapt c unica 
zențe scenice

A
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Gama produselor tehnice 
din cauciuc realizate de Com
binatul de la Jilava este foar
te variată, dc la benzi trans
portoare la garnituri pentru 
echiparea autoturismelor Da
cia. autocamioane și tractoare, 
articole din ebonită, curele 
trapezoidulc, furtune de 
joasă și înaltă presiune. Pro
dusele Combinatului sint a- 
prcciatc și la export in țări 
ca Danemarca, Suedia. R.D.G. 
etc.

In foto : Aspect din secția 
dc furtune de cauciuc de joa
să medie și înaltă presiune.

Linie electrică 
pusă sub tensiune

A fost pus sub tensiune cel de-al doilea 
circuit al liniei electrice c’c HO KV Oradea— 
Sud—Chiștag, obiectiv menit să asigure ali
mentarea neîntreruptă cu energic a Combi
natului de materiale de construcții de la 
Aleșd și a altor unități economice din județul 
Bihor. Această lucrare se înscrie în com
plexul dc măsuri elaborat de unitățile mi
nisterului dc resort în vederea dublării sur
selor care furnizează energie electrică princi
palelor -obiective industriale.

(Agerprcs)

VIDRA un nou lac 
pe harfa țârii

Momentul zăgăzuirii apelor Lotrului
comandă scurtă și 

cablul ce susține imensa 
placă metalică destinată să 
bareze cursul Lotrului pe 
galeria specială se destramă 
sub dogoarea aparatului de 
sudură. Un zgomot sec, a- 
surzitor, al cărui ecou se 
amplifică de zeci, de sute 
de ori in întreaga (ară a 
Loviștei, parcă-i electrizează 
pe cei peste 3 000 de con
structori și montori prezenți 
l.t acest unic eveniment. De 
acum, cursul rîului este ba
rat. Zăgăzuite, apele vor 
forma lacul de acumulare..

O oră, două, trei... Tere
nul uscat, pe care îl par
cursesem in cursul dimine
ții. începe să dispară. Apele 
se acumulează și. treptat, 
apar primele dimensiuni ale 
lacului care va servi la pu
nerea in mișcare a bidro- 
agregatelor centralei de la 
Ciungei, la transformarea 
acestei zone într-o inegala
bilă bază turistica și de a- 
grement. Privesc îndelung 
împrejurimile. Aici se află 
cel dinții baraj construit 
din anrocamente — gnais 
de I n/r,i — argilă și ma-

teriale filtrante, după o so
luție romanească elaborată 
de ingineri și geologi de la 
Institutul de studii și pro
iectări hidroenergetice Bu
curești. Peste două milioa
ne de metri cubi de astfel 
de materiale au fost depo
zitate pînă acum in acest 
stăvilar a cărui înălțime mă
soară in prezent 67 metri. 
In final, el va ajunge la 
122 de metri — I 29J me
tri față de nivelul mării. Se 
vor crea astfel posibilități 
ca in lac să se acumuleze 
mai mult de 300 milioane 
mc de apă, provenită atît 
din debitul Lotrului, cit și 
din cursurile a 87 piriuri.

Zăgăzuirea Lotrului este 
cel dinții mare eveniment 
înscris în programul de 
construcții a hidrocentralei. 
Petrecut cu o lună în avans 
față de grafice, el vorbește 
despre munca însuflețită a 
mii de oameni ce și-au de
dicat întreaga energie și ca- 

.i monu-
Ar trebui 
sute de 

mai buni

dtcat întreaga energ 
paritate înfăptuirii 
mentalei opere, 
menționate teci, 
nume ale celor ...............
dintre cei buni, in frunte

cu Ion Gicoveantt. maistru 
principal, secretar a! orga
nizației de partid încă de 
la constituirea unității, cu 
electricianul Vasile Tiron. 
de 20 de arii pe marile șan
tiere energetice ale țării. 
Cu Simion Suciți, care, mer- 
gind la Bicaz, nu s-a mai 
înapoiat la casa părinteas
că decit după ce a primit 
carnetul de muncitor con
structor calificat, sau cu 
Nicolae Boștinam, umil din
tre cei 625 de tineri care 
s-au calificat pînă acum pe 
șantierul baraj Vidra.

...Am părăsit șantierul 
după 24 de ore. La Vidra, 
apele Lotrului își ieșiseră 
mult din matcă, iar în jos. 
pînă la confluența cu Ol
tul. debitul scăzuse simți
tor. După acest eveniment 
îmi imaginez că pe harta 
fizică a patriei se impune 
o modificare. Undeva in 
Munții Lotrului, mai sus de 
Voineasa, trebuie însemnat 
noul lac artificial al țării: 
lacul Vidra.

Marin COAN’dA 
corespondent Agerprcs
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cwprinCt întie 5-15 la <ma: ’ > con
centrația de Q.2 la sută efectul ex
ploziei este cel mai puternic.

Pentru evitarea acumulările! peri
culoase dc metan în subteran sini 
de urmat două căi principale :

1) Controlul regulamentar al acu
mulărilor de metan la toate lo
curile de muncă;

2) Asigurarea unui aeraj cores
punzător arii în ce privește «cra
iul general cit și aerajul parțial al 
lucrărilor în fund de sac. Dar. să 
vedem cum trebuie făcut controlul 
metanului. Mai întîi de toate se im
pune ca întregul personal să ia ma
suri operative atunci cînd constată 
că în lucrările miniere au apărut 
concentrații de metan care depă
șesc procentul admis, măsuri care 
trebuie să fie in conformitate cu 
gradul dc periculozitate al lucrări
lor miniere, așa cum sînt precizate 
la an. 184 din N.D.P.D. ediția 
196«\

In prevederile acestui articol la 
concentrația dc metan de peste 0.5 
se precizează că toate utilajele în 
construcție obișnuită ca de exemplu 
locomotivele cu troici și locomo
tivele Diesel în construqic normală, 
uebuie oprite, și liniile electrice ae
riene decuplate, in timp ce la con
centrația dc metan dc pină la 1 
la sută aceleași norme permit să 
se execute lucrările dc pușcare chiar 
cu explozivi ordinari.

\.« i noaștcrca precisă a reglemen
tărilor stabilite prin norme sau in
terpretarea greșită a lor poate du
ce la accidente și la pierderi de 
producție. Pentru asigurarea unui 
acraj general corespunzător acesta 
trebuie să îndeplinească condițiile

0 «..'iile de acraj sa fie cit mai 
largi pentru a se realiza un orificiu 

nai mare;
e împărțite în cil mai 
ți principali;

_ folosească cit mai pu
ține uși de acraj (ideal ar ii fără 
uși de acraj); instalațiile de acraj 
să lie menținute in perfectă stare 
de funcționare, l.a aerajul parțial 
■să se îndeplinească următoarele con
diții : pentru fiecare lucrare să se 
înlemnească proiect de acraj;
• etanșarea să fie bună și foar- 

r bitnă;
• să se generalizeze montarea 

■ventilatoarelor în baterie, procedeu 
superior celui în cascadă;

$ la suitori coloanele de aeraj 
să fie prevăzute cu coluri și cu 
uși glisante pentru curățirea rocilor.

O altă cale de evitare a explo
ziilor este înlăturarea posibilității 
de aprindere a metanului. Prevenirea 
aprinderii se face prin :
• limit .uca folosirii flacărci des

chise în subteran;
• ■ s;ea producerii scîntcilor 

«n flamelor electrice;
0 evitarea producerii scinteilor 

de frecare și lovire:
0 evitare, aprinderii datorită lu

crărilor de pușcare.
Cu toate că se cunosc aceste nor

me. cit toate că s-a întărit exigența 
controalelor în subteran mai existăm.i

na I tipcnt. in galeria de bază stra
tul 5. orizontul 400. blocul 2. în 
data dc 1 februarie concentrația de

l.i mina Aninoasa, în suitorul de 
aiac stratul 13. blocul 1, in ziua de 
17 februarie la frontul de lucru era 
3 la suta metan in pinză în timp 
ce echipa de mineri lucra la tăie
rea cărbunelui; la mina Dîlja, la 
abatajul cameră nr. 2 est, stratul 
111. blocul II, in data de 15 februa
rie era metan in pinză 5 la sută; 
la mina Uricani. in galeria princi
pală dc transport de la orizontul 
50D, blocul IV. în data dc 14 fe
bruarie era metan în pînză cu o 
concentrație dc 5 la sută; în sfîr- 
șil, la mina Paroșcni, in galeria 
dc cap stratul 15, blocul 111, ori
zontul 550, în data dc 20 februa
rie concentrația era dc 5 la sută 
in pînză.

Un alt pericol în subteran îl pre
zintă praful dc cărbune care se 
aprinde foarte ușor în special in 
prezența metanului, de exemplu : 
o concentrație de metan dc 2 la 
sută cu o prezență a prafului dc 
cărbune de 16 gramc/m3 întrunește 
toate condițiile peniru aprindere. 
La producerea unei explozii de praf 
de cărbune se produce oxid de car
bon in proporție de pînă la 7 la 
sulă, cantitate care produce moar
tea instantanee (se știe că o singură 
inspirație a concentrației de oxid 
de carbon dc 1 la sută produce 
moartea).

înlăturarea pericolului exploziilor 
prafului de cărbune se face «pli
cind următoarele măsuri:

0 umezirea masivului dc căr
bune prin injectarea apei sub pre
siune, prin găuri paralele cu fron
tul de abataj sau perpendiculare pe 
acesta;

0 folosirea barajului cu apă (in
troducerea fiolelor imediat după car
tuș și apoi burajul cu argilă);

0 folosirea pulverizatoarelor acr- 
apă în timpul pușcării la toate 
punctele de deversare a transportoa
relor;

0 folosirea șistificării lucrărilor 
miniere începind dc la 20 metri 
dc la frontul lucrării miniere, ast
fel imit să existe, în praful indus
tria] depus, cel puțin 80 la sută 
substanțe inerte;

0 stropirea lucrărilor miniere de 
la front pînă la distanța de 20 m;

0 îndepărtarea prafului dc căr
bune.

Pentru limitarea exploziilor dc 
praf dc cărbune se folosesc barajele 
cu praf inert, sau barajele cu apă. 
Barajele cu praf inert sau cu apă 
trebuie așezate la cel puțin 20 me
tri de locul posibil de explozie și 
la cel mult 60 de metri de acesta. 
Cantitatea dc praf sau apă trebuie 
să fie de cel puțin 400 kg/m2 dc 
secțiune la minele grizutoase.

Prin respectarea măsurilor elemen
tare indicate mai sus și prin con
trolul ce se execută în fiecare 
schimb de către personalul însărci
nat în mod special și dc către orga
nele dc control vom reuși să în

a
lt

nelc de control 
lăturăm 
sigurăm 
locurile 
condiții 
ritate a

vom reuși să 
pericolul la timp și să 
desfășurarea lucrărilor 
de muncă din subteran . în 
normale, de deplină secu- 
muncii

Ing. Ioan AVRAMESCU 
serviciul control 

protecția muncii — C.C.P.• •• • • • •

ară mască...

asupra lor mcuca uulr.iduală de au- 
tosalvare, în limpid celor șase ore

că nimeni fi nimic nu-i *. a putea 
da de gol

Pină intr-o zi, cind s-a adeverit 
proverbul cu mersul ulciorului la 
apă fi in cazul Im. hi ziua de 2 
februarie a. c., organele de control 
pe linte de protecție a muncii au 
surprins pe semnaliftii lazăr IIer} 
fi Nicolae Burdea, din schimbul I. 
Iacrind la puț fără a avea la ei 
mafiile de autosalvare Cum -ar 
spi e. jusesera demascați.. Din a- 
ceasta, din severa mustrare verbala

ce li s-a administrat pe loc peniru 
încălcarea normelor și instrucțiuni
lor de securitate a muncii, credeți 
că au cras învățămintele ce se cu
veneau f

Da de uncie După numai două 
zile, in 4 februarie, aceiași semna- 
liști de la puțul auxiliar — h. 
Ilerș și N Burdea — intraseră în 
subteran fără a lua de la magazie 
măștile de autosalvare Să fie vor
ba la ei de amnezie f Organele de 
control care i-au depistat au con
chis că semnaliftii cu pricina „șu
ieră" de altceva: rea voință, indis
ciplină in muncă, fi, in consecință, 
le-a prescris .fleacul" adecvat Ce- 
riiid conducerii sectorului de trans
port al minei Petrila să le aplice 
cil' n •.mcțiune. Poate de data a- 
crasta le va fi de învățătură.

I. brAdeanu

Focurile șl incendiile subterane 
reprezintă avarii miniere care de 
regulă generează pierderi dc bu
nuri moleriolc. împiedică desfă
șurarea normală o 
pror 
Și s 
nă. 
negi 
dc 
dc 
normeloi 
jolor și <j ins 
minelor.

In ocest important 
unitățile miniere din 
Iralei cărbunelui s-o 
ținută activitate de 
de respeclon 
plootarc. Cu toole acestea, la li
nele unități miniere din Valea 
Jiului moi există neglijențe in ex
ploatarea zăcomintului permițind 
să ajungă cărbune, in spațiul ex
plodat fapt ce duce la auloincăl- 
zireo și uneori Io apariția focuri
lor de mină. Așo de exemplu in 
ocest on Io E.M. Petrilo ou apă
rut trei focuri de mină in codrul 
sectoarelor I, II, și IV, Io E.M. Lo
neo un foc la abatajul cameră 
nr. 91 din sectorul I și la E.M 
Lupeni au apărut gore și lum Io 
obotajul comeră nr. 5, șiroiul 3. 
blocul III, din sectorul 1.

O grijă deosebită trebuie ocoi- 
dolo in ceea ce privește exploa
tarea integrolo o stratului de 
cărbune, cercetoieo cu atenție a 
culcușului și o coperișului șire
telor de cărbune și in alegerea

De la ignorarea monografiei 
de armare pînă la producerea 

surpării e un singur pas

«sternului de exploatare, în spe- 
iol in poiteo estică o bazinului 

unde strofele de cărbune prezin
tă proprietăți de outoaprindere 
mult moi occcnluote in special fa 
minele Loneo, Petrilo, Aninocso 
și Vulcan. In consecință conduce
re minelor respective șl sectoo- 

relor vor trebui să vegheze cu 
moi multă atenție asupra respec-

chidorea zonelor
te, punerea in exploatare o re
zervelor imobilizotc de focuri și 
fuareo dc măsuri pentru pievcni- 
iea de noi focuri.

In această privință este de re- 
marcot activitatea susținută ce se 
desfășoară Io E.M. Vulcan undo 
conducerea tehnică «a propus 
ca in cel mai scurt timp să lichi-

ierta de corențe penlm lichido- 
reo cărora ou fo»t luate măsuri 
urgente. Astfel, Io obolojul came
ră nr. 124 din stratul 3. blocul 
XII. sectorul I ol minei Loneo î-o 
constotot că se losă cărbune in 
tavanul obatojului, nu se perfo 
ceară găuri de probă in culcuș și 
coperiș. Dc osemeneo. Io ace- 
coși mină nu ou fost respectate 
prescripțiile pentru înlocuirea sus
ținerii in lemn a nișelor peniru 
instalații și utilaje electrice cu 
susținere din moteriol incombus- 
tibil, Io sectoorele I, II și IV.

Si Io F M Dîlja s-nu inlilnH de- 
liciențe in același domeniu ; lo
comotivele Diesel sint leporole la 
o riontul 440, intr-un garaj impro
vizat cu totul necorcspunzător și 
unde ' «i ou (ost luate nici măsuri 
de prevenite o incendiilor. $i Io 
această mină înlocuirea susținerii 
ia nișele instalațiilor electrice este 
rămasă in urmă.

Exemple de ocest fel se pot 
do si dc lo exploatările. miniere 
Petrilo. Aninoosa și Uricani. Este 
necesor ca la toote minele. Io 
toole sectoarele miniere să se io 
măsuri urgente de respectate o 
termenelor prescrise de orgonele 
de control pentru încadrarea în 
normele deportomcntale de p'o- 
lecțle a muncii privind preveni- 
reo șl combotereo focurilor dc 
mină, incendiilor subterane a da
unelor moleriolc pe cote aces
tea Ic-oi puica provoca produc
ției.

Ing. loan MICLAUȘOIU 
Serviciul control protecția 

muncii — C.C.P.

la

și incendiilor subterane I

La polul preocupărilor prioritare

r

de

Interdicții • Interdicții
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0 Măsurători de gazel Con
trolați în fiecare schimb com
poziția prafului inert cu aju
torul fiolelor colorimetrice ;

0 Mineri și șefi de schimb ! 
Aveți obligația de a executa

Aera- 
la a-

vor fi 
incom-

0 La decuplarea curentului 
electric se opresc ventilatoare
le electrice ; după recuplarea 
curentului se vor lua măsuri i-

0 Lucrările de pușcare in 
subteran se pot executa numai 
dacă concentrațiile de metan 
in lucrările miniere sint ne- 
periculoase (sub 1%) ;

@ Artificieri I Nu executați 
pușcarea, dacă nu sint execu
tate lucrările de prevenire a 
exploziei prafului de cărbune.

toate lucrările dispuse de con
ducerea sectorului in scopul 
prevenirii aprinderilor și ex
ploziilor de praf de cărbune ;

mediate de punere in funcție 
a acestora ;

0 Pentru realizarea zone
lor de șistificare și pentru ba
raje se va folosi un praf inert 
cu o umiditate de maxim 1% 
neaglutinat ;0 In minele grizutoase 

rajul prin difuziune nu este 
mis decit numai la camerele 
cu lungimi de pină la 10 m ;

0 Nerespectarea vitezei mi
nime a aerului de 0,2 m/sec. 
in lucrările miniere duce la a- 
cumulări de metan ;

deri importante din debitul 
ventilatorului ;

în activitatea minieră

zăcămintelor 
nerespeclăiii 

utila- 
din dotarea

0. Neetanșarea coloanelor 
de aeraj are ca rezultat pier-

domeni 
codrul 
dus o 

preveni 
o regulilor r!<

0 Nerespectarea distanței 
dintre frontul de lucru și că
tatul coloanei de aeraj duce 
la acumulări periculoase 
metan ;

de

material
normală o procesului de 

ie șl pun în pericol viața 
•Ir lco personalului <Jr mi- 
opor co urm o re o 

ițe și încălcări 
iploolore o 

cărbuni și o i
>r în cxploolareo 

Uolațiilor

Nici un rabat de la respec
tarea normelor de prevenire 

și combatere a focurilor

tăiii normelor de exploatare șl 
securitate o zăcomintului.

In contextul măsurilor prevăzu
te Io unitățile C.C.P. pentru îm
bunătățirea activității de protec
ție o muncii, pe anul 1972, un 
obiectiv aporie il reprezintă ma
surile ce trebuie luate în vedereo 
prevenirii focurilor și incendiilor 
de mină. O măsură generală in 
acest sens prevede întocmirea u- 
nor studii și proiecte pentru li-

deze zonele de foc din codrul 
sectoarelor III, IV și V in core 
scop ou fost întocmite progiome 
de lucru și au fost otocote lucră
rile Io toote obotojele închise 
pentru foc. Este insă regretabil 
că in ceea Ce privește măsurile 
de prevenire o focurilor și incen
diilor dc mină există încă defici
ențe, lipsuri. La ultimul control fă
cut de orgonele C.C.P. la exploo- 
lările miniere au fost depistole o

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

'• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I

0 Mineri, rețineți 1 
jul necorespunzător duce 
cumulări de metan. Cind con
centrația de CHj atinge valori 
de peste 2%, șeful de schimb 
trebuie să evacueze muncito
rii de la frontul de lucru ;

0 Maiștri mineri ! Opriți 
locurile de muncă unde nu 
sint executate lucrările de pre
venire a exploziei prafului de 
cărbune ; luați toate măsurile 
de realizare a acestor lucrări ;

0 Camerele subterane se 
vor săpa numai in steril ; fac 
excepție nișele pentru deser
virea abatajelor care 
susținute cu materiale 
bustibile ;

Pagină realizată la cererea 
Centralei cărbunelui Petroșani

Creșterea continuă a producției «le cărbune in anii 
cincinalului aciuai, la minele Văii Jiului - impune, <ly la 
sine înțeles rezolvarea multor probleme. Intre acestea sus
ținerea minieră își are locul pe primul plan făcind obiectul 
preocupării din partea cadrelor tclinko-inginercști pentru 
perfecționarea ci. a cercetărilor și studiilor Pe <are l<- fac 
specialiștii in același scop.

Este știut că peniru realizarea corespunzătoare a sus
ținerii miniere, in subteran trebuie luate un șir dc măsuri 
care au drept scop menținerea lucrărilor miniere pe cit 
IMisibil nedeformate, asigurînd totodată și starea dc siguran
ță necesară împotriva surpărilor Pentru realizarea acestui 
deziderat susținerea se alege și m: diminuează în funcție 
dc sarcinile cc-i sint destinate Formele susținerii miniere 
se aleg după felul lucrării, după materialul de susținere 
întrebuințat. în funcție dc durata de serviciu etc.

In Valea Jiului, s-au luat o scrie dc măsuri tchnico- 
organizatorice car«- au avut drept scop modernizarea susți
nerii miniere precum și creșterea gradului dc securitate a 
muncii. Acest deziderat a fost realizat prin introducerea 
susținerii metalice la lucrările de deschidere, pregătire și 
exploatare, iar in plus, la abatajele frontale (E.M. Paro
șcni, E.M. Lupeni și E.M Uricani) s-au introdus in funcție de 
dotare și tectonica zăcămintului, complexe de mecanizare 
care au condus la creșterea gradului dc tehnicitate, ușurînd 
considerabil munca minerului, impulsionind creșterea pro
ducției și productivității muncii, determinînd reducere» ac
cidentelor tehnice și umane in procesul dc producție

Este de asemenea important dc reținut că. prin introdu
cerea bandajării lucrărilor miniere cu plasă metalică sau 
alți înlocuitori ai lemnului, precum și prin podirca abata
jelor frontale cu covor din plasă și toroane metalice re
zultate de la cablurile de extracție (pină nu de mult nefo- 
losite), paralel cu reducerea consumului specific dc lemn 
s-au creat condiții dc muncă mai bune in abatajele noastre 
cu un grad de securitate sporit. ,

întreaga tehnologie — mereu perfecționată — a lucră
rilor de susținere are o deosebită eficiență în procesul «Ie 
producție cu condiția, insă, dc a se respecta infrutotul regulii» 
dc lucru care sînt prevăzute in normele departamentale 
dc protecție a muncii, dc a nu se ignora monografia dc ar
mare. instrucțiunile de lucru sau proiectele dc execuție

In general, la minele din bazin se respectă — in Pro
cesul extragerii cărbunelui — normele legale prescrise pen
tru execuția corectă a lucrărilor de susținere in subteran. 
E adevărat că. in același timp, mai sint și excepții negati
ve. Cu ocazia ultimelor controale efectuate la unitățile mi
niere din cadrul C.C.P. s-a constatat că mai sînt cazuri 
de nerespectare a tehnologiei dc lucru la susținerea minie
ră, influențind negativ procesul «le producție lucru care in 
final se concretizează în pierderi de producție, în crește
rea numărului de accidente. Iată cîtcva «lin deficiențele 
constatate in execuția lucrărilor de susținere.

La E.M. Lonca. in ultimele două luni datorită neres- 
pcctării monografiei dc armare și a instrucțiunilor de lu
cru, s-au produs 12 (douăsprezece) surpări dintre care 6 
(șase) la abatajele frontale și tot atitea la abatajele came
ră din stratul 3, blocurile I. II și IV’ de la sectorul I. II și 
IV. Cum de a lost posibil așa ceva ? Nu vom descrie împre
jurările în care s-au produs toate aceste surpări, insă pen
tru elucidarea problemei este cxemplificativ să detaliem pe 
scurt un singur caz din cele douăsprezece.

In data dc 7 februarie 1972. în schimbul 3 (orele 23,40) 
la abatajul cameră nr. 122 din stratul 3. blocul V. sectorul 
I. s-a produs o surpare pe o lungime a frontului de 25 metri 
care a imobilizat transportorul, sculele dc la locul de muncă 
.și instalația pentru acrajul parțial al acestui abataj. Fără a 
mai aminti pierderile de producție și posibilitățile «le ac
cidentare a personalului de deservire a acestui loc de mun
că, bilanțul pierderilor materiale este cit se poate de clar.

In perioada amintită, cazuri asemănătoare s-au produs 
și la abatajul frontal nr fi din stratul 5. blocul 5, sectorul 
V al E.M I.upeni. la abatajul trontal nr. 1 din stratul IL 
blocul II, din sectorul II E M. Petrila, și la abatajul frontal 
nr. 2 din stratul 13 de la E.M. Vulcan.

Toate aceste grave deficiențe au condus la importante 
pierderi de producție. Anomaliile, lipsurile și neajunsurile 
din domeniul susținerii, surpările puteau fi evitate in cazul 
cind s-ar fi respectat densitatea de susținere, adică numărul 
de clemente dc susținere raportate la unitatea de suprafață 
ce trebuie susținută. în cazul cind s-ar fi respectat ciclul si 
s-ar fi executat montarea la timp a clementelor de susți
nere, exploatarea corespunzătoare a susținerii, podirca co
respunzătoare a abatajelor, toate acestea insolite de un con
trol mai atent al locurilor de muncă de către personalul 
mediu tehnic.

Una din cauzele care conduc la deteriorarea susținerii 
și care constituie o abatere de la normele de exploatare a 
echioamentului dc susținere, constă din nefolosirea dispozi
tivelor destinate pentru evacuarea emulsiei din stîlpii hidra
ulici. fotosindu-se în acest scop alte mijloace decit cele 
permise care conduc la deteriorarea prematură a ventile- 
lor și au drept consecință cedarea stilpilor în momentul 
preluării sarcinei, căderea acestora și. în unele cazuri, ac
cidentarea personalului de deservire a locurilor de muncă. 
Această deficiență este amplificată de nerespectarea densită
ții de susținere care suprasolicită echipamentul respectiv 
avînd drept urmare deteriorarea prematură a stilpilor

Deficiențele constatate cu privire Ia susținerea lucrărilor 
miniere reliefate în cele cîtcva cazuri care au făcut obiectul 
exemplificării de mai sus. trebuie să constituie un semnal 
de alarmă pentru șefii sectoarelor și întregul personal teh- 
nico-ingineresc din cadrul acestora.

Ing Ioan STO1CESCU 
serviciul control protecția muncii — C.C.P.

La toate exploatările miniere

[
— Ce. centuri de siguranță ! 

Nu te miști ușor mai... gol ?
— Da... De-n ultima instanță

Cazi, te rug, la rostogol
Să m-aștepți c-o._ 

ambulanță !

Echilibristică cu... risc
Despre ajutorii nimeri Constantin 

Radu și Constantin (irigare din bri
gada minerului loan Mare de la 
mina l.ivezeni nu se știe dacă sint 
sau nu amatori de senzații tari, trăi
te sub cupola circului la un spec
tacol iu oameni zburători care e- 
xecină saltul mortal ariincîndu-se 
cu sînge rece in abisul răscolitor 
de fiori reci, cu motocicliști go
nind nebunește la zidul morții etc., 
etc. Un lucru il știm însă cu cer
titudine : se as. enturează in riscuri 
inutile, in timpul programului de 
lucru din subteran, efectuind Ope
rații neîngăduite de normele depar
tamentale de protecție a muncii

O demonstrație in materie de... 
suspens (a se citi iresponsabilitate) 
au făcut-o in ziua de 6 februarie, 
in suitorul pentru pregătirea stra
tului 5, blocul ■ I Agâțîndu-se un
deva în suitor funia troliului cu 
care ~e transputi.i material lemnos 
peniru locul de muncă, cei doi ..ca- 
: alert ai primejdiei" nici mai mult 
nici mai puțin s-au urcat in suitor 
pe secția de transport, pînă la lo
cul unde se priponise funia buclu
cașe. fi se opinteau din răsputeri 
irăgind de ea s-o dezgațe. bhei tu

centură de siguranță, nici tu pod 
de protecție pentru a fi feriți de 
accident in caz că ar cădea ceva pe 
suitor, nici tu aprobare de la < a- 
drele tehnice ierarhice din sector 
pentru efectuarea unei atari opera
ții (cu măsurile de siguranță ce se 
impuneau).

Așa au fost găsiți de către or
ganele de control cei doi : alîrnați 
pur șt simplu deasupra unu abis 
(suitorul are înclinare de S0-6C0 
și măsoară în jos cea. 20 rn) cu 
un picior sprijinit pe cadrul din 
vatra suitorului iar cil celălalt spri
jinit pe cadrul din tavanul lucrării. 
O cit de mică neatenție, un cit de 
mic șoc care să le fi deranjat e- 
chilibrul fi gata și-ar fi putut lua 
„zborul" în picaj pe suitor in jos, 
cu toate consecințele, lesne de în
chipuit. ce ar fi decurs din aceas
ta Norocul că au fost opriți la 
timp de a-și continua „îndeletnici
rile" și li s-a ..administrat" antido
tul cuvenit care, sperăm, ii va le
cui pe viitor de asemenea escapade 
riscante ca cea în care se anga
jaseră

Mai sînt amatori t

Sc știe că pentru executarea 
lucrărilor de deschidere, de pre
gătire și dc exploatare a stra
ielor de cărbune, în minele din 
Valea Jiului, în majoritatea ca
zurilor, se folosesc lucrările de 
pușcare cu ajutorul explozivilor 
ordinari și de siguranță.

Peniru ca procesul de produc
ție să aibă o continuitate per
manentă, este necesar ca la toa
te locurile c’e muncă din sub
teran, lucrările de pușcare să 
se execute la timp și în deplină 
siguranță respectîndu-se toate 
presaripțiunile N.D.P.M. (ediția 
1969) și H.C.M, 2 Lucrările de 
pușcare incorect executate pot 
duce la avarii miniere (surpări, 
deteriorări ale susținerii și u- 
tilajelor de la lucrările miniere 
sau pot produce chiar catastro
fe miniere ca : explozii dc me
tan sau de praf dc cărbune) care 
în general duc la accidentarea 
personalului din subteran și la 
dereglarea pe un anumit timp 
a procesului c’e producție.

Deoarece operațiile de pușcare 
au importanță deosebită în lu
crările miniere din subteran și 
se folosesc materiale explozive, 
ele sint executate numai de că
tre persoane de încredere auto
rizate în mod special de către 
organele de miliție.

Pentru efectuarea corectă a 
lucrărilor dc pușcare în subte
ran trebuie să se țină scama dc 
maj multe reguli ca de exem

plu ; folosirea explozivului și 
a felului de inițiere adecvat la 
fiecare loc de muncă; controlul 
permanent al metanului înainte 
și după pușcare; plasarea corec
tă a găurilor de pușcare și bu- 
rarea lor pînă la gură; sistemul 
ilc legare a găurilor de mină; 
măsuri <le prevenire contra ex
ploziilor prafului de cărbune: 
plasarea posturilor de pază etc.

Cu toată importanța capitală 
pe care o reprezintă în activi
tatea minieră lucrările de 
pușcare și respectarea normelor 
departamentale dc securitate, 
cu prilejul controalelor efectua
te la diferite unități miniere, 
s-au constatat abateri grav© în 
acest domeniu. La E.M. Lonea, 
artificierii Constantin Vlad, Ro
man Țâr, Ștefan Ștefănescu de 
la sectoarele I și V au executat 
lucrări de pușcare cu toate că 
locurile dc muncă nu erau asi
gurate corespunzător, din care 
cauză s-a produs și o surpare. 
La fel artificierul Victor Marian 
c’e la sectorul III a fost găsit cu 
găurile de pușcare încărcate în 
21'n metan în cuib. Artificierii 
Gh. Creții de la sectorul V, și 
I Câlușelu de la sectorul III, 
din cadrul minei Petrila, au 
executai lucrările de pușcare 
fără a folosi fiolele pentru buraj 
cu apă iar L Tomcscu de la sec
torul II a efectuat defectuos 
pușcarea la abatajul frontal 2

vest îneît s-a produs o surpare. 
Gravă este și abaterea săvirșită 
de artificierul Ambrozie Ciucca 
c’e la sectorul I a) minei Ani- 
noasa. Fără ca să pretindă de 
la mineri să bată găuri dc pro
bă, e) a pușcat la un loc do 
muncă cu exploziv A.G.S. dez
velind astfel stratul de cărbune, 
contrar normelor în vigoare. O 
încălcare a normelor, de mare 
gravitato, au comis la E.M. Vul
can artificierii Dumitru Bejena- 
ru, Ion Petranu de la sectorul 
III care nu au controlat locul 
de muncă după pușcare lăsînd 
9 găuri state în front, care nu 
au fost predate la alți artifi
cieri din schimburile următoa
re. La E.M. Lupeni artificierul 
Alex. Orban de la sectorul IV 
a efectuat lucrări de pușcare 
fură ca să ia măsuri d<> comba
tere a prafului exploziv de căr
bune si totodată a declanșat a- 
prinderea găurilor de la distan
ță nereglementară față c’e locul 
de muncă. Și lista unor astfel de 
încălcări grosolane a normelor 
de siguranță la manipularea ex
plozivilor și la efectuarea lucră
rilor de pușcare în subteran ar 
putea fi continuată cu alte mul
te exemple.

Se pune întrebarea : de ce a- 
tîtca nereguli la aceste lucrări 
speciale încredințate unor per
soane a căror responsabilitate 
contează mult în bni >nța secu
rității muncii în subteran ?

In primul rind lipsa de res
ponsabilitate a acestor persoane 
(artificieri), graba lor exagerată 
în efectuarea operațiilor de 
pușcare. tolerarea anumitor a- 
bateri dc către cadrele tehnice 
cc au obligația de a controla 
efectiv activitatea artificierilor 
iar în unele cazuri și lipsa aces
tor cadre autorizate în uncie 
sectoare.

La uncie unități s-au școlari
zat aceste cadre, dai- nu s-au 
luat măsuri pentru întocmirea 
dosarelor în vederea autorizării 
lor dc organele competente.

Analiz.înd multiplele abateri 
săvîrșite în ultimul timp l.i e- 
fecluarea lucrărilor de pușccre^ 
ne dăm bine scama de cravita- 
tca faptelor și urmările lor ca_- 
re pot fi catastrofale în subte
ran.

Este necesar < a la fiecare ex
ploatare să fie mărită exigen
ta în manipularea explozivilor 
și efectuarea lucrărilor de puș- 
carc. O cer normele departa
mentale de protecție a muncii, 
o reclamă cu acuitate cerința 
de a se evita toate cauzele ca
re, în anumite condiții, pot de
clanșa în subteran avarii grave 
soldate cu accidente umane ți 
pierderi materiale.

Ing. I. BILLEK 
serviciul control 

protecția muncii — C.L.I’,
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VARIATE TIPURI
DE MOBILA

In depozitul de mobili al O C I. 
1‘rodusc industriale Ponțam >ilmc

«V mobila, destinam oamenilot mun- 
<n din Valea fiului. Cumpătatonii 
Râ<C5!r no ,?'•.• mai diverse lipim 
Ar mobilă, diversele piese ce se

r dq»lin 
i. O seriir de piesr de ditc-

Im mod
caraaa-istiix prin 

cine, culorile t.ipițe-
cum rint varict.ueA dc Inhlio-

canapele rsicnstbile. fotolii.în prezent de indii

dern ■■■ <- cre-a ă ahc’e
Inncție de cerințele ți gnstul 
pSrarontof

In cadrul depo.-ituhii, deși ii 
spapti comercial înghesuit și

s-ni acelea 0.40 tip „Alba** care pre- 
< miâ o armonizare subtilă a dese
nărilor și culorilor. Dormitoarele 
..Bocșa", la confecționarea căror» 
s-a ținui seama de reducerea dimen-

£.irnm>ii de hol, scaune tapisate și 
.•bel,- occar.T tot atirea posibilități 
de creare a unor ansambluri de mo
bilare a interioarelot după gust și 
condițiile »ie spațiu.

Interesul cumpărătorilor pentru 
t«u ce ‘c găsește in depozit ca gar
nituri de bucătărie, măsuțe, balan
soare, scaune simple, cuiere, paturi 
pentru copii ji multe altele este con
ții mat de faptul că planul de des
facere pe februarie a. c. a fost rea
li/ar încă din primele 15 zile ale

J. DAVID
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Soarele răsare la ora 6.5 4 

și apune la ora 18,0.1. Zile tre
cute dm an .61. zile rămase 
— 505.
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BADEA, NOROCOSUL...
Sini un șofer cu noroc. 

Toată lumea zi ce-așa. Chiar 
șt șeful bazei. Dar șeful îi- 
ce mai pe ocolite, fiindcă mă 
ceartă mai des »

— Nerecun oscă tortile ! Toți 
te iubesc, toți te îndrăgesc, 
toți îți dau... — și tu cum te 
porți ? !

Eu mă port cum mă port. 
Adică bine. Dar fiindcă sînt 
un șofer cu noroc și am doi 
șefi și cîțiva subșefi care mă 
iubesc. înseamnă că orice — 
aș face și orice-aș zice tot 
nesupunere sau nerecunoștin
ța se cheamă. Ce e drept, e 
drept — dc dimineață pînă 
seara, toată lumea din Petrila 
îmi vrea binele. Abia ies cu 
mașina încărcată cu cărbuni 
— că aia fac dom’le. duc căr
buni cetățenilor, rația, cum 
se zice — cum spun, abia ies, 
și mă ajunge din urmă cîte 
unul t

— La mine vii astăzi, 
dom’le Badea ? N-am cărbu
ne de cinci zile.

— Nu vin. dom’le. nu vin I 
Dumneata nu ești clientul 
meu

— Lasă, dom’le Badea, se 
sperie omul. Dacă o fi. mișc 
și cu din urechi, din degete, 
din... ce vrei matale. Vorba 
aia. oameni sin tem !

— Și dacă nu miști ?
— Se poate ? — și omul 

își arată obrazul...
Am eu „clienții" mei. d-ăia 

așa, de la care pică. Că da
că nu, n-are nici un haz. Nici 
mița nu vrea să se joace cu 
mine pe degeaba. Salam, 
dom’le. salam trebuie să-i 
cumpăr.

— Ce — alergi așa ? mă 
prinde din urmă Eugen Strik- 
berger. Dacă transpiri — ră
cești ! Vrei să te am pe con
știință ? '. Aaaa 1 — că nu

ți-am adus cărbunele nici In 
3, nici în 4, în 5 sau 7 februa
rie ? Ce să-ți fac, nenicule, 
nu ești clientul meu!?... Nu 
mă bate la cap, dom’le. las’ 
că știu eu ce fac. Cum ? !.„ 
Că i-am dat lui nea Gheor- 
ghe Hațegan ?! $i ce dacă 
i-am dat. de azi e clientul 
meu...

Ar fi bine ca unii, așa de 
.pamplczir", să stea în ban
ca lor. Las’ că-i știu eu... 
Mai bine ar „aranja** cu co-

FOILETON

legul, da’ nu știu dacă și el... 
Eu nu-i dau dom’le!. Nu și 
pace ! Cînd i-am lăsat lui Ion 
Braga din str. Republicii, ce 
vina am avut eu că omu' a 
fost domn ! Și cu domnii, fac 
eu ce fac și-i servesc. Da’ du
mnealui în loc să fie... m-a 
luat tare t „îmi lași și mie 
cărbuni !" Auzi la el, să-i 
las ! ? Da el ce lasă, dom’le, 
ce lasă ? ! Și dus am fost. -Am 
clienții mei. nu-i las eu... De
geaba-} spun la cîte unul, că 
nu mai pot. degeaba... Du
mnealor mă așteaptă în stra
dă îmi string mina eu... 
parc-aș fi cu lipici în palmă, 
așa se prind. îmi dă ce îmi 
dă din binețe și mă roagă 
fierbinte să-i las cărbunele! 
Rația 1 Și șeful de la distri
buire știe. Toți mă laudă, dar 
ăsta, adică șeful e de altă pă
rere ; și anume că are prea

multe reclamagii după mine.
— De acord ! sar eu. Da’ 

nu-s clienții mei.
— Vai de mine, se sperie 

șeful. Dacă o iei pe o stradă, 
ia-i la rînd 1

— La rînd... Și clienții ? !
— N-am, da‘...
Pînă la urmă, nu știu cum 

se intîmplă, că eu, șoferul Ion 
Badea, iar nimeresc la clien
ții mei. Adică, nu chiar di
rect, ci doar atunci cînd se 
,mișcă'. Ieri l-am auzit pe 
șefii’: ..Of, ce să mă fac cu 
ăsta! — zicea el către alt
șef, sau invers. Nu știu ce să 
mai facem cu băiatu’ ăsta — 
al nostru ! Are atîtea recla
mat ii. cît are și întreprinde
rea de reparat străzi în oraș 
Intr-un an. Nu mă ascultă, 
dom’le!" Apoi către mine t

— Ei. de le-ar amenda ne- 
curatu’. să te cumințești I Ba
rem cîteva luni din an s-a
vem și noi liniște, să avem...

— Nu zice așa dom' șef 1 
— l-a contrazis subșeful. Par
că cu altul ne-ar fi mai u- 
șor ? ! Pînă prinde năravu’, 
apoi cînd l-a prins gata și 
grijile ! Că ăla nu-i clientul 
lui. că ăla i-a dat prea... că 
ălălalt, ultima oară n-a miș
cat", pe urmă, cîte și mai cî
te...

Ca să vezi ! Și eu, săracu’ 
dc mine, mă temeam că da
că nu-mi părăsesc „clienții", 
rămîn fără pic de noroc ! Du
pă cite văd. am destul, pot 
să mai dau și la alții, și tot... 
Ion Badea, șoferul, norocosul, 
dc la cărbune, tot eu rămîn ! 
Și rămîn cu clienții, cu nepă
sarea șefilor și... reclamații- 
le cetățenilor.

Sînt norocos dom’le !... Ma
re norocos !...

I). DUMITRESCU

SPORT • SPORT • SPORT
PREGĂTIRILE 

„KHMERULUI** VULCAN

După ce, cu o săptămînă îna
inte, echipa de fotbal Minerul 
Vulcan a întîlnit, acasă, forma
ția de tineret a Jiului Petroșani 
(scor final : 4—3 pentru oas
peți. prin golurile înscrise de 
Nădășan — 2, Șereanu. lacob, 
pentru Jiul : Maioș — 2 și Borș 
pentru gazde), duminică divizi
onara C Minerul Lupeni a ju
cat la Vulcan. Partida a fost 
Ia început echilibrată, pentru 
ca abia în final să se decidă 
învingătorul. După două goluri 
înscrise de Costică Cotroază, în 
min. 85 înscrie și Rus. Cu două 
minute înainte de fluierul fi
nal, arbitrul acordă penalty 
gazdelor la un fault asupra lui

Cugereanu, transformat de mij
locașul Ferenczi.

Tudor MOCUȚA, 
corespondent

PI GILIȘTII LUPENENI
ÎN VERVA...

Echipa de box a Minerului 
Lupeni a susținut, duminică, o 
nouă partidă, în compania for
mației Voința Reghin. La ca
pătul celor 10 meciuri, victoria 
a-revenit, concludent. echipei 
gazdă : 14—6.

Iată rzultatele tehnice : Petre 
Toma (M) b. ab. I. Mihai Kallo 
(V); Costîn Dini b. p. Gh. Nagy 
(V): Laurian Ceocea (M) b. p. 
Daniel Gorea (V); Marcel Șu-

isibaru b. ab. II Ion Szabo (V) ; 
Dionisie Szekely (M) b. p. N. 
Simion (V). Gh. Crăiescu (V) b. 
ab. I. M. Wiesz (M); C. Luca 
(M) b. ab. II L. Medrea (V) N. 
l'iroiu (V) b. p. Ion Cercel (M), 
Ion Ignat meci nul cu Gh. 
Bucur (V) ; L. Zarculea (M) 
meci nu] cu loan Mi troc (V).

Ion GÎF-DEAC, 
corespondent

N.R. O descriere detaliată a 
galei de la Lupeni am primit și 
de la Ion Emil Nelega. Am dat 
prioritate corespondentului mai 
...vechi și mai statornic.

O întrebare : de ce a fost ig
norat afișul, aininindu-se gaia 
cu o... oră ?

O „petardă" de avertisment pe adresa

A. S. „MINERUL" ANINOASA
Cu cit va timp in urmă, in ca

drul adunării Comitetului oa
menilor muncii de Ia mina V 
ninoasa, s-a făcut o propunere 
salutara — de o importanță 
deosebită, putem zice, dacă o 
raportăm la scopul in sine la 
tare se referă ea — privind pa
tronarea (ceea ce demult se 
impunea cu acuitate) de către 
exploatarea minieră in cauză a 
bazelor sportive existente in 
localitate și anume a stadionu
lui și a popicăriei. Această ini
țiativă, după cum spuneam, 
binevenită, a fost primită cu 
adeziune de către salariații mi
ori, fiind in final aprobată de 
adunare. Pină aici totul este bi
ne. Dar lot atit de bine ar fi 
fost și dacă se înțelegea, intr-a
devăr. sâ se și respecte întoc
mai liotărirea luată...

De ce am afirmat mai sus că 
ce impunea cu stringență aceas
tă patronare ? Credem că argu
mentarea acestui lucru își poa
te găsi o expresie veridică în 
simpla revelare a stării derizo
rii în care se găsește atit stadi
onul cit și popicăria. Terenul 
de Joc este străbătut, pe mar
gine, de un șanț și de citeva 
conducte de canalizare. .Acest 
lucru nu ar impieta prea mult 
Începerea antrenamentelor, mai 
ales că s-au luat deja unele 
măsuri pentru devierea con
ductei din incinta stadionului, 
după cum aveam să aflăm. ( e- 
Je ce constituie insă, intr-ade
văr, probleme pentru jucătorii 
Minerului Aninoasa sini altele. 
In primul rind magazia de e- 
chipament sportiv de Ia stadi

on este sigilată, neputindu-.se 
nicicum intra in posesia echi
pamentului. Motivul : tovarășa 
care răspundea de întreținerea 
bazei sportive, avind totodată și 
magazia cu echipament in pri
mire, a fost „concediată" — act 
determinat, zice-se, de imposibi
litatea asociației de a o mai putea 
remunera din fondurile lunare 
alocate pentru activitățile spor
tive. Echipamentul jucătorilor 
este degradat, incomplet (ghete
le au crampoanele uzate, tre
ningurile sini desperecheate, 
lipsesc prosoapele) ; vestiarele 
sint neincălzite („problema" 
combustibilului nu credem că 
ar ridica dificultăți deosebite 
unei exploatări miniere!); o 
conductă la baie este spartă, ete. 
etc. Atunci, oare, ce a făcut pî
nă acum Comitetul oamenilor 
muncii pentru a-și onora, în
trucâtva, și noua sa titulatură 
de proiector al acestei baze 
sportive ?

Din ședința de vineri (25 II a. 
c.) a echipei Minerul — la ca
re am aflat aceste neajunsuri 
— a ieșit la iveală tocmai lip
sa de interes pe care a mani
festai-o conducerea exploatării 
pentru soarta activității sporti
ve a asociației, ignorind latura 
educativă a acesteia. Este, cre
dem, edificator in acest sens, 
și faptul că la ședință nu a 
participat nici chiar cel de la 
care s-ar fi așteptat o preocu
pare mai susținută, privind e- 
voluția activității fotbalistice 
aninosene, și anume președinte
le secției de folbal (ing. loan 
Brinzan). Insistentele cereri fl-

ilresate conducerii de către 
antrenorii echipei. Andrei IIc- 
gedus și dr. Ovldiu Bob, 
in scopul redresării situației c- 
xistente, au rămas fără rezul
tat. Alunei, firesc, se naște o le
gitimă întrebare : oare exploa
tarea arc interesul să aibă o e- 
chipă de fotbal in campionatul 
județean sau nu ? Ar fi timpul 
să se spună lucrurilor pe nu
me, să nu se mai tergiverseze 
la infinit rezolvarea cerințelor 
reclamate de fotbalul anino- 
sean. Și asta cit mai grabnic...

Doar vagi promisiuni de so
luționare. .in limitele fonduri
lor pe care le vom primi*, am 
putut smulge de la cei în drept 
s-o facă. Jucătorii sint dornici 
să inceapă cit mai repede pre
gătirile precompetiționale, sătu- 
rin«lu-se să tot umble cu ..Jal
be în proțap" !

Începerea campionatului Lă
țind la ușă. puținul timp rămas 
celor care au atribuții ți res
ponsabilități in solutionarea ca
rențelor relevate, poate le va fi 
un sfetnic bun. Dar să nu se 
uite că și calendarul competi
tions! .acceptă" — ca, de alt
fel, orice calendar — axioma
tica definiție a ireversibilității 
timpului...

Totuși, ar fi păcat dacă nu 
am încerca să-i trezim la rea
litate pe cei ce dorm „somnul” 
nepăsării — punctat uneori de 
niște promisiuni ce nu și-au 
văzut pină acum depășite stadi
ile embrionare — măcar și cu 
o .petardă" dc avertisment.

Ionel ȚABKLA

BRIGADA 
ARTISTICA 

DE AGITAȚIE y
(Urmare din pag. I) 

res, admirație și, dc cc n-ani spu
ne-o, cu delicii.

Este inexplicabil, pentru ce între
prinderi mari și cu mulți tineri 
(„Viscoza" Lupeni, Uzina de uti
laj minier) dovedesc aiîia indiferen
ță (sau timiditate) in fața mișcării 
culturale, in general, și față de bri
gadă, în special. Două cauze ar pu
ica explica această atitudine : fie 
necunoașterea specificității ci, fie 
temerea inhibatoare după ce au fost 
văzute destule insuccese pe scene.

Brigada artistică dc agitație nu 
este o formulă spectaculară eteroge
nă, ci complexă, atit prin structură, 
cit și prin finalitate. Dacă se reali
zează la un nivel corespunzător, este 
intr-adevăr genul artistic adecvat spi
ritului combativ, constructiv al timpu
lui nostru. Ea reprezintă sincretismul 
modern al teatrului, muzicii, dan
sului. textului (cu valoare literară 
dar și cu o substanță reală, docu
mentară). Valoarea spectacolului de 
brigadă nu este doar dc ordin ar
tist ic-spcctacular. ci și o aha, de 
natură social-ideologică. Prin mi- 
nuirca umorului, ironiei, chiar a sa
tirei corosive — alături de seriozi
tate și aprobare înaintea pozitivului 
— brigada devine un gen dinamic, 
militant, adine înrădăcinat în viața 
de liccarc zi. Prin ignorarea aces
tor trăsături (care o legitimează să 
stea alături dc muzicaluri), firește 
că nu se ajunge la o mișcare bo
gată in conținut și bine consoli
dată.

De ce este specifică doar acti
vității amatorisiice ? E o întrebare 
căreia nu i se dă întotdeauna un 
răspuns adecvat esenței sale. l'iind 
un gen spectacular nou, crescut în 
exclusivitate din observarea critică 
și permanentă a vieții cotidiene, bri
gada artistică dc agitație n-arc pe
renitate, n-are o rezistență îndelun
gată in lața timpului, în schimb 
efectul ii este deosebit dc eficace. 
In esența ei, brigada este o critică 
lucidă a fenomenelor negative, abe
rante dc la regulile noastre social- 
economice, este însăși vocea opiniei 
publice, in acțiune, intransigente și 
militante pentru progres. Dacă ana, 
în general, nu influențează viața cu 
promptitudine, ci în timp, brigăzii 
artistice ii este definitorie influența 
imediată.

Această formulă spectaculară nu 
este discreditată, așa cum se crede. 
Experiența brigăzii Casei de cultu
ră din Petroșani qste plina de în
vățăminte : cînd componentele ei 
(teatru, muzică, dans) sînt bine su
date intr-un tot unitar, indestruc
tibil, împreună cu un text valoros 
și inspirat din viața frematîndă dc 
liccare zi, succesul este garantat. Se 
mai adaugă perseverența, simțul ar
tistic și discernămîntul — criterii 
care nu sînt reliefate, toate. în or
ganizarea acestei forme eficiente de 
influențare a conștiinței de către 
responsabilii culturii de masă din 
Valea Jiului.

Sintem în preajma unui nou con
curs județean al brigăzilor artistice 
de agitație, ce se va încheia la 1 
Mai. înaintea acestei manifestări 
ample, este momentul să urmărim 
cu luciditate calitatea formațiilor, să 
facem din ele nu numai prezențe 
călduțe, mai mult sau mai puțin 
onorabile in concurs, ci să le dorim 
active, prezențe, periodice in viața 
întreprinderilor și a orașelor. Exis
tența unei brigăzi artistice de agi
tație de calitate, include talentul 
și spiritul de observație, combativi
tatea și intransigența în fața as
pectelor învechite din . viață.

Preocupări edilitar- 
gospodărești
(Urmare din pag /)

druț montan învecinat : pini, 
brazi, sălcii pletoase, ienupăr și 
altele.

Din aceeași inițiativă. a con
siliului popular orășenesc, pen
tru îmbunătățirea circulație) 
carosabile și pietonale s-a în
ceput înlocuirea vechilor -indi
catoare de circulație cu indica
toare noi, luminoase, executate 
Intr-o manieră aspectuoasă, mo
dernă.

★

In curlnd jx? harta Vulcanu
lui va fi înscris un nou lăcaș 
de cultură. Loialul vecini școli 
din Paroșeni va căpăta o altă 
destinație și anume, aceea de 
cămin cultural pentru familiile 
din acest cartier. Lucrările de 
amenajare a căminului sînt e- 
xeculatc prin contribuția volun
tară a cetățenilor, fiind anima
te de tovarășii Petru Vlaicu, 
deputat în circumscripția elec
torală din Paroșeni. Gheorghe 
Burlaeu și alfi membri a: co
mitetului de cetățeni constitu
it pentru amenajarea căminu
lui.

ș

I \ I NI.MIMT.
• 1788 — S-a născut (>heor- 

ghe Asachi (m. 1869); 1837 — 
5-a născut Ion Creangă (m. 
1889); 1892 - A apărut la Făl
ticeni revista -de folclor „Șeză
toarea", condusa de Artur Goro- 
vei; 1897 S-a născut Sava 
Ganavski, membru al ( al 
P.C.B., fost președinte al Birou
lui Adunării Populare; 1972 — 
Va intra în vigoare Convenția 
între guvernul R.D.G. și guver
nul R.I .G. cu privire la „tranzi
tul persoanelor civile și mărfu
rilor între R. P. a Germanici și 
Berlinul occidental prin teritoriul 
R.D.G."; 1972 — Alegeri in or- 

' ganizațiilc de baza ale IUS.U.G.
(I IU — 30 IV); Ziua Arnta 
tei Populare Naționale a R. D.
< «ermane (creată în 1956); 1921 

A fost creat Partidul 
Popiihr Revoluționar Mongol. 
P.P.R.M.; 1970 — Tsîanda a de
venit membră a Asociației Euro
pene a l iberului Schimb A.E.L.S,

dr urgente Petroșnnî — 
131.1: iMiliția Petroșani — 
1212; Inspectoral ui comercial 
«le stal — 1220, interior 43,

Pentru anunțarea șt reme
dierea deranjamentelor elec
trice exterioare în Petroșani 
— 1851. MIERCURI I MARTIE

mergem

FILME
• PI IROSAN1 — 7 A- 

trnibrie ; Saltul; /iepubln.i 
lampa lui Aladin; PETRII A: 
lața pierdută; I.ONI’A - Mi
nerul: Esop; VULCAN: Rit
muri spaniole; PAROȘENI : In
tre maluri; LUPENI - Mun.i- 
toresc: lovitură puternică; Cul
tural : Castanele sînt bune; I 
RK ANI : Aeroportul, -eriile 
1 II

nUFoANt^
<tr.

7—22, du- 
14—20 ; Car- 
deschisă în-

< Pompierii militari Pe
troșani — 08, 1150; Serviciul

MIERCURI 1 MARTIE
9.00 Deschiderea emisiunii 

dimineață. Telex; 9.05 Teleglob.

Programul

Petioșani i nr. In, 
Republicii — 
minica între 
tier Carpați, 
tre orele 7—21,30, duminica 
între orele 8—14; Cartier Ae
roport, deschisă în zilele de 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30, iar marți, 
joi și sîmbătă între orele 
7,30—12.30; 16-

PROGRAMEI I: 6.00 Mu
zica și actualități; 7.00 Radio
jurnal; 9,30 Viața cărților; lO.CO 
Buletin dc ș-iri; 10.05 Muziră 
populara, 10,30 Vreau --i țtin; 
11,00 Buletin de șuri; 11.05 
( intere dc Gherasc Dendrino; 
11,15 Consultație juridica. 11.30 
Liniare Patriei; 12,00 Di cul 
zilei; 12.10 Intîlnire cil melodia 
populară și interpretul preferat; 
11,00 Radiojurnal; 13.10 Melo
dii de ieri și dc azi; 14.40 Mu
zică populară; 15,00 Buletin dc 
șuri; 15.05 Creștere și eficiența 
economică; 15.10 Pagini din mu
zica dc estradă; 16,C0 Radiojur
nal; 16,30 Imcrpreți dc muzica 
ușoară; 17,CO Antena tineretu
lui; 17,30 Culta Ana Pacatiuș 
și Sile Ungureanu; 17,4 5 Mu
zica ușoară de pretutindeni: 18.00 
Orele scrii; 20.05 Zece melodii 
preferate; 20,40 la microfon, 
Ion Bogza; 21.00 Revista șla
gărelor; 22.CC Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 22,55 Moment 
pocricj 23,00 Concert de seară 

continuare; 24.C0 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turna.

< ataca • a năsem la Maracaibo, 
Reportai filmat; 9,25 Prim plan 
Alexandru Citictirencu (reluare), 
9,55 Desen animat: 10,00 Curs 
de limba franceză. Lecția a 5-a; 
10.10 fclerincmateca pentru co
pii și lincrct (reluare); 12.C0 
Telejurnal; 1.5.30 Icle-școala. 
I egătura chimică (chimic cl. a 
XH-a). Valea Dunării (geoera- 
fic>; 16,30—17X0 Cm» «le lini 
l>a engleza. Lecția a l-a — re
luarea 17.30 Deschiderea emisiu
nii «le după-aroiazâ; >7,35 O 
viață pentru o idee 1 abre; 18,10 
I imp și anotimp in agricultură; 
18,40 Muzica. Emisiune de ac 
inaliiaic muzicală; 19.C0 Oameni 
a tapie, 19.15 Publicitate; 19.20 
I COI de seri - Povestea lui 
Rumcajs (II); 19.30 Telejurnal; 
20.C0 Tcie-cincmateca : „Corabia 
nebunilor" cu : Vivien Leigh, Si
mone Signorci, Oskar Werner. 
I <c Maivm, llcinz Ruhmann. 
22,30 Intcrpieml săptăminii : De 
iiis Constantinescu; 22,4 5 .,24 
de orc".
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Răspundem celor
ce ne scriu

• UN GRUP DE MUNCI
TORI, Uricani. Din scrisoarea 
dv, să desprind două proble
me : că sînteți nemulțumiți cu 
felul cum s-au stabilit stațiile 
de autobuze I.G.C. in orașul 
Uricani și că nîci distanța pe 
care se eliberează abonamente
le lunare de călătorie pe auto
buz, costul acestora nu vă con- 
VI ri.
’ ‘dpnducerea întreprinderii de 
gospodărie comunală Petroșani 
trimite redacției următorul răs
puns cu privire la problemele 
ridicate dc dv j

„In general toate stațiile de 
pe traseele autobuzelor din 
transportul în comun, sînt sta
bilite de către consiliile popu

lare orășenești și serviciul de 
circulație a) miliției municipiu
lui Petroșani. Conform acestei 
metodologii, s-au stabilit stați
ile pentru autobuze și în ora
șul Uricani, adică de consiliu) 
popular și organele miliției.

In ce privește eostu) abona
mentului de 36 lei pe distanța 
de 2 800 metri, acesta este con
form tarifului legal. Precizăm 
că în conformitate cu prevede
rile LI.C'.M. 548/961 abonamen
tul pentru o persoană pe dis
tanța de 1—5 km. este de 36 lei. 
Pe baza unei practici în Valea 
Jiului se eliberează abonamen
te dc 22,50 lei pînă la 2 km. iar 
peste această distanță folosim 
prețurile prevăzute în II.C.M-

(fii
dc

Ieri, tempera: ura maximă la 
Petroșani a fost dc plus 8 grade, 
iar minuna de plus 1 grad; la 
Paring s-a înregistrat maxima de 
plus 2 grade iar minima dc mi
nus 4 grade.

Stratul de zăpadă la Paring : 
45 cm.

Pentru nrrnăioarele 24 de ore : 
Vreme închisă, umeda; precipi
tații slabe.

1

s

$

ș

548/1961. Luind în considerare 
conținutul scrisorii că între O- 
rașul Nou—Uricani și mina no
uă distanța este de 2 800 metri 
tariful pentru un abonament 
valabil pentru un drum dus-în- 
lors, este de 36 lei.

Stabilirea prețurilor nu este 
de competența unității noastre, 
iar aplicarea prețului care este 
sarcina noastră, în cazul sesizat 
socotim că s-a făcut corect."

© CAROL GOLGOȚIU. Cri- 
vidia-Vulcan. Redactorii men
ționați în scrisoarea dv. vă 
mulțumesc pentru aprecieri. In 
ce privește felicitarea, ea v-a 
fost adresată din partea între
gului colectiv redacțional.

GRIGORE B ATIN’AȘI și 
IOaN RAZAILA. Lupeni. Pe 
tema „Alocația de stat pentru 
copii" am publicat o consulta
ție juridică în ziarul nostru nr- 
6774 din 13 și G775 din 14 au
gust 1971, unde, puteți găsi răs
puns la problema ce vă intere
sează.

Nu nc mal „polua(l“ căile 
dc circulație modernizate i

(Urmare din pag. I) 

mele și măsurile cele mai efici
ente pentru a o preîntîmpina 
ori înlătura. Toate ieșirile din 
șantierele Grupului de construc
ții Petroșani al T.C.H. și I.L.H.S. 
terenurile de refugiu din dreap
ta și stînga canalului Slătinioara, 
acostamentul de-a dreptul des
fundat, plin cu gropi enorme 
din preajma complexului co
mercial, drumurile de acces la 
mina Livczeni și spre satul 
Sălătruc. locul de parcare a 
autobuzelor cap de linie Aero
port sînt, în aceste zile, tot a- 
tîtea ..guri" care deversează de-a 
lungul șoselei mari cantități dc 
pămint care este amestecat cu 
apa și întins dc roțile autove
hiculelor constituind o sursă de 
murdărire. Un serios pericol 
pentru accidente, degradînd ca 
litatea drumului, întreținind un 
aspect de dezordine Ș* lipsă de 
spirit gospodăresc.

Pentru șantierul I.L.H.S. se 
cuvine a fi făcută o „mențiune 
specială". Acest, șantier, efectu
ează lucrările aferente comple
xului de tratare a apelor rezi
duale care Va funcționa la Dc- 
nuțoni. Din canalul colector 
care se sapă spre Petroșani, în 
unele porțiuni paralele eu șo
seaua. se excavează însemnate 
cantități de pămint care este 
depozitat pe acostament și chiar 
pc șosea. Dc aici autovehicule
le împrăștie o parte de-a lun
gul șoselei. Și aceasta nu este 
deajuns, judecind după atitudi
nea unor conducători auto ori 
de utilaje care ies din șantier 
In șosea lăsînd îu urma lor dire 
lungj de noroi. Lingă podul 
peste Jiul de vest se află stația 
de preparare a betoanelor a 
aceluiași șantier. Datorită scur
gerilor de apă și beton de la 
stație și din cutiile neetanșe ale 
Unor autovehicule caro trans
portă beton, șoseaua și-a pier
dut, în dreptul stației, suprafa
ța plană. I.a întrebarea care 
i-a fost adresată în legătura cu 
situația arătată, iov. ing. Ion 
Greceanu. prezent la stație, re
cunoaște că... „nu-i chiar in re
gulă" și că „e o stare de lu
cruri de moment'*... care a a- 
părut și se menține do cînd 
funcționează stația respectivă — 
completăm noi. Am fost asigu
rați că $e vor lua măsuri. Deo
camdată, promisiuni !

Surse serioase do .poluare" a 
șoselei de trafic intens chiar 
a străzilor din localități, sînt 
punctele de depozitare a pă- 
mîn*"iui excavat din diverse 
lucruri stabilite, după cum am

aflat ulterior după... voia șofe
rilor. In ziua raidului nostru, 
am văzut astfel de „puncte" în 
preajma podului peste apa Sălă- 
trucului — în dreapta și in stîn
ga șoselei —, la intrarea spre 
I.C.M., în spatele stației de 
benzină Livezeni (singurul loc 
indicat dc secția de gospodărie 
a municipiului), lingă bufetul 
Gambrinus — ca să ne referim 
numai la cele de pe această 
porțiune de numai 2—3 kilo
metri. Toate aceste locuri pot fi 
identificate cu ușurință după 
aspectul pe care îl are șoseaua 
principală in dreptul lor. Mai 
adăugăm la cele menționate alte 
cîteva astfel dc surse asupra 
cărora am dori să atragem aten
ția. Acestea sînt : diferitele
curți neamenajate corespunzător 
(a centrului de colectare și con
servare a sîngclui, a T.A.P.L., 
a garajului 1.1.1.., intr-o măsură 
a U.U.M. din Petroșani), in care 
sînt parcate diverse autovehi
cule și din care sint transpor
tate spre străzile asfaltate ori 
pavate, pe trotuare, mari can
tități dc... murdărie, locul de 
parcare de la poarta Fabricii de 
oxigen, triunghiul intersecției 
Livczeni, ieșirea drumului din
spre satul Cătăncști, drumul fo
restier pe Valea Baloia — toa
te complet desfundate —, ieșiri
le de la stația dc betoane, de la 
Grupul școlar minier, trotuarul 
din preajma podului peste Jiu 
— ocupat complet cu grămezi 
de pămînt —, accesul spre tlr- 
gul de vite de la Bărbăteni — 
Lupeni... Și șirul exemplelor se 
cere neapărat completat cu di
versele săpături efectuate de 
sectorul de apă al I.G.C., lotul 
d’e construcții energetice Live
zeni care,' lupă ce își fac tre
burile, ..uită" să maj readucă 
trotuarul, strada, șoseaua, pe 
care le-au desfundat la forma 
dinainte.

In ee-i privește pe cei care, 
cu sau fără voie', dar învăluind 
in toate cazurile prevederile 
legale, nc aduc murdăria în 
oraș ori pe șoseaua principală, 
aceștia sînt prea mulți pentru 
a-i putea enumera. Ii mențio
năm doar Pe cîțiva. Conducă
torul auto Dănuț Băncilă de pe 
autobasculanta I.T.A. cu nr. 
31 HD 3161 a fost oprit din 
cursă în cartierul Aeroport la 
capătul unei dîre dc noroi de 
citeva sute dc metri. Ce c 
drept, omul își îndeplinea sar- 
cinu de a transporta pămint de 
pe șantierul T.C’.ll. Ca și D. B., 
mulți alți .mesageri" ai noroiu
lui și prutului '-mn sînt V isile 
Țibulcae, Ionul | iț, lordavhe

Lăcustă, ing. Constantin Dumi
trescu, maistrul Nicolae Moga, 
au suportat ori suportă deja a- 
menzi apreciabile pentru indo
lența manifestată față de acest 
aspect.

Art. 45, punctul 18 din H.C.M. 
772/1966 precizează obligația 
conducătorilor auto, și nu nu
mai a lor „să nu intre pe dru
murile publice modernizate cu 
autovehicule care au pe roți sau 
caroserie noroi, var etc, ce se 
depun pe partea carosabilă, ori 
cu autovehicule din care se 
scurg sau cad produse petrolie
re sau materiale de construcții". 
Amintim aceste prevederi și ca 
un avertisment..

Situația constatată în dome
niul abordat în raidul nostru 
reclamă o soluționare urgentă 
prin măsuri concrete.

Se impune, în primul rînd, ne
cesitatea respectării de către 
șantierele Grupului T.C.H. și 
I.L.H.S., și de către sectoarele 
de transport care le deservesc, 
i condițiilor legale referitoare 
la acele drumuri de gardă pen
tru curățirea autovehiculelor la 
ieșirea din șantier; respectarea 
prevederilor legii circulației 
care interzic parcarea autovehi
culelor in locuri neamenajate 
(curți, refugii, pe acostamente, 
pe spațiile verzi) și mai ales 
accesul acestora în drumurile 
publice cu roțile murdare; ame
najarea prin nivelare și pietru
ire a acostamentelor degrada
te, a locurilor de refugiu, a in
tersecțiilor diverselor drumuri 
— în prezent înnoroiate —, cu 
șoseaua de trafic intens, lucrări 
Ia realizarea cărora ar trebui 
determinați să contribuie chiar 
factorii care ..poluează" în pre
zent drumurile modernizate.

Relevăm chiar necesitatea li
nei acțiuni pentru schimbarea 
aspectului terenurilor virane din 
imediata apropiere a șoselelor 
dp mare trafic rutier prin o- 
bligarea unor întreprinderi ca, 
de exemplu, șantierul I.L.H.S., 
E.E.C. Paroșeni, E.M. Uricani, și 
a cetățenilor, să le curețe dc 
pietre, să le niveleze și sâ le 
însămînțeze cu iarbă. S-ar în
tregi astfel frumusețea peisaje
lor străbătute de traseu) princi
palelor șosele ale Văii Jiului. 
Diminuarea și, In final, elimina
rea tuturor surselor de „polua
re" a rețelei noastre de dru
muri modernizate înseamnă, in 
același timp. înlăturarea, unei 
foarte serioase cauze care fa
vorizează săvîrșirea unor acci
dente de circulație, derr preîn- 
lîinpm.'rca unor pagube materi
ale însemnate.

(Urmare din pag I)

— E mult ?
îmi răspunde firesc:
— Poate. E mai greu pe 

timp de iarnă. Vara e mai 
ușor să realizezi .asta“ intr-o 
lună. Acum echipa lui Dudaș 
lucrează la tencuieli interioa
re. la etajupl IV. Foarte greu 
aflu cite ceva despre șeful 
de echipă Mihai Dudaș.

— lini place să lucrez să 
simt cum crește construi fia. 
Da’ șef de echipă sint din, 
'69. Echipa nu s-a schimbat. 
Aceiași oameni: Aladar Kisș, 
Pompiliu lldu. Și cifi alfii '■

A'ormatorul Ponraci devine 
gazdă la intrarea in bloc :

— Vedefi cum arată parte
rul acum ?

Privesc in jur. Mormane 
de moloz, șerpi de fier injipji 
în zid. însoțitorul zimbește :

— Peste o lună vor locui 
aici oameni.

Nu-mi vine să cred. Nu mă 
contrazice. Urcăm la primul 
etaj. Aici totul e aproape 
gata : da, acum cred. Mai 
trebuie montată doar lumina 
electrică...

...E mult noroi pe șantier. 
N-am ieșit încă din iarnă. 
Călcăm pe urmele roților de 
camion „tipărite" fidel în lu
tul acesta galben. Ce stradă 
e asta ? Am văzut parcă pe 
un bloc nou, nu departe de 
aici, o adresă: .Aleea Mun-

— Nu știu exact. Edilii o- 
rașului ii vor da un nume. 
Noi spunem strada B. e stra
da noastră. încă...

Aflu că pe coastă se cor 
ridica noi blocuri. Drumul a- 
cesta va urca in serpentină. 
Va fi asfaltat, desigur. Mă 
uit in carnet. Mi-am notat 
cifre. Anul trecut producti
vitatea muncii a crescut, cu 
5 la sută, economii peste plan 
568 000 lei, anual planul de 
435 apartamente e depășit cti 
•10-50 apartamente. Și totuși 
oamenii nu sint mulțumiți ne 
deplin. „Ne interesează calita
tea. Pe locatar nu-1 interesea
ză din vina cui curge calori
ferul sau se curbează fereas
tra. că lemnul l-am prima ti
med și că așa trebuie să lu
crăm. Cei 2-3 mm in plus 
sau in minus îi deranjează. 
Și e firesc să fie așa. Peste 
citeva săptămâni alte familii 
vor primi cheia apartamen
tului. Bucuroși vor intra in 
casă nouă. Va exista o clipă 
de emoție, firească, aceea a 
intrării in nou. Și munca u- 
cestor meșteri Manole anoni
ma, dar cit de frumoasă, < it 
de. încărcată de sensuri, cu 
Ji uitată In genera] ne adu
cem aminte de constructori 
numai atunci cînd avem ne
voie de ei. Și nu e firesc să 
fie așa...
... Recitesc rindurile scrise. 
Oricare din momentele sur
prinse sau uitate ar putea de
veni titlul acestui reportaj. 
Și totuși... constructorii, acești 
oameni...

Mica publicitate
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citor calificat scriu A 11082 
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Agerpres. 
mite : In 
vizitei in 
brii delegației Marii ___
Naționale, condusă de tovară
șul ștefan Voitec, au fost 
oaspeții Slovaciei.

Parlamentarii români sînt 
Însoțiți de Ian Marko, prim- 
vicepreședinte al Adunării Fe
derale a R-S. Cehoslovace, și 
dc ambasadorul Romanici la 
Traca. Teodor Haș.

I-a Bradul din capitala Slo
vaciei. președintele Consiliului 
Național Slovac. Ondrcj Klokoc, 
a salutat in persoana membri
lor delegației Marii Adunări 
Naționale pe solii poporului ro
mân prieten. căruia poporul 
slovac ii poartă o profundă re
cunoștință pentru jertfele de 
since date pentru eliberarea 
Slovaciei dc sub jugul fascist.

Tovarășul Ștefan Voitec, după 
Ce a mulțumit pentru primi
rea caldă. frățească. făcută 
membrilor delegației, a prezentat 
gazdelor munca entuziastă a po
porului român, succesele sale

Ambasadorul României
în U.R.S.S. și-a prezentat

scrisorile de acreditare
MOSCOVA 29 — Corespon

dentul .Agerpres, Laurențiu Du- 
țâ. transmite : La 29 februarie. 
Gheorghe Badrus, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
aJ Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Sovietică, și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
N. V. Podgomîi. Ambasadorul 
Gheorghe Badrus și președinte
le Sovietului Suprem al U.R.S.S 
au rostit alocuțiuni.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare au parti
cipat M. P. Gheorgadze, secre-

a
GENEVA 29 (Agerpres). — In 

cursul unei conferințe dc presă, care 
k avut loc la Geneva, secretarul ge
neral al O.N.U., Kun Waldheim, 
referindu-se la conferința asupra 
Securității europene, a declarat : 
«Cooperarea regionala este foarte 
importantă. Voi sprijini toate ini
țiativele în această direcție, pentru 
tă ele facilitează activitatea Națiu
nilor Unite — și aceasta este va
labil și în cazul conferinței euro
pene asupra securității''.

Oprindu-sc asupra situației din O- 
rientul Apropiat, Waldheim a cali
ficat drept „profund regretabile*' 
fccentele incidente de la frontiera

ZAMBIA
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Unul dintre cele mai tinere 
state africane independente
— Zambia — a pășit, la 1 ia
nuarie 1972, in cel de-al doi
lea plan de dezvoltare econo
mică. Evenimentul are semni
ficații majore pentru această 
țară, devenită independentă 
la 24 octombrie 1964, care se 
numără printre statele cu cel 
mai ridicat ritm de creștere 
a economiei de pe continen
tul african, ritm datorat insă, 
in proporție de 50 la sută, ve
niturilor obținute din comer
cializarea principalei bogății
— cuprul, (in 1970 — 750 000 
tone). Efortul de depășire a 
unei economii bazate aproa
pe in exclusivitate pe exploa
tarea și prelucrarea minere
ului de cupru, pentru diversi
ficarea ei constituie nota do
minantă a celui de al doilea 
plan de dezvoltare a țării. 
Dacă primul plan (1966—1970) 
punea accentul pe crearea u- 
nei infrastructuri economice, 
actualul program de dezvolta
re urmărește dezvoltarea ru
rală, in scopul satisfacerii la 
maximum a necesităților in
terne de produse agro-ali- 
mentare. Este prevăzută, de 
asemenea, îmbunătățirea că
ilor de comunicație — vitale 
pentru comerțul exterior al 
țării, in condițiile in care 
Zambia nu are ieșire directă 
la mare, exploatarea resurse
lor hidro-energetice și dezvol
tarea irigațiilor.

Obiectivele economice pe 
care și le-a propus pentru vi
itorii ani guvernul de la Lu
saka au necesitat adoptarea, 
anterior, a unor măsuri ale 
economiei Promulgarea, în 
luna decembrie 1969, a legii 
minelor, in baza căreia, la 1 
ianuarie 1970, industria cu
prului trecea sub controlul

29 — Corespondentul 
O. Prisăearu, trans- 
cca clc-a treia zi n 
Cehoslovacia, inent- 

Adun&ri

Consi-

Reluarea ucrarilor
Conferinței

pentru dezarmare

in construirea societății 
liste multilateral dezvoltate, 
prin făurirea unei economii mo
deme, culturi înaintate, prin 
îmbunătățirea neîntreruptă a ni
velului de trai.

Vorbitorul a evidențiat dorin
ța poporului român, a con
ducerii sale, do a depune $j pe 
mai departe eforturi pentru a 
înnobila cu valențe noi. pentru 
a dezvolta continuu, prietenia 
care unește popoarele 
și slovac.

Membrii delegației au 
cipat apoi la un dejun 
oferit in cinstea lor dc 
liui Național Slovac.

După-amiază. parlamentarii 
români au vizitat cooperativa 
unică dc producție agricolă din 
comuna Most na Ostrovc, dc 
lingă Bratislava, unde au fost 
informați pc larg despre succe
sele obținute dc această uni
tate in sporirea producției a- 
gricolc. vegetale și animale.

tarul Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., N. N. Rodio
nov, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., 
funcționari superiori ai Prezi
diului Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice și ai Ministe
rului Afacerilor Externe, mem
brii Ambasadei Române.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare,între președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și ambasadorul ro
mân a avut loc o convorbire,- 
care s-a desfășurat într-o 
mosferă caldă, prietenească.

at-

de presă

căisracliano-libaneză și a precizat 
se va întoarce imediat la New 
York dacă ostilitățile vor continua. 
Secretarul general al O.N.U. a re
levat, în același timp, că, după în
tâlnirea pe care a avut-o cu repre
zentantul său special, Gunnar Jar
ring, în urma vizitelor recente ale 
acestuia la Cairo, Amman și Ieru
salim, este convins că „problema 
Orientului Apropiat trebuie soluțio
nată prin negocieri".

„Este extrem de important să se 
continue eforturile O.N.U.", a spus 
Waldheim, arătând, în context, că 
„există o bază pentru desfășurarea 
misiunii Jarring".

statului, marca astfel, lichida
rea preponderenței capitalu
lui străin in sectorul de ba
ră al economiei zambiene. In 
octombrie 1971, statul prelua, 
de asemenea, 51 la sută din 
acțiunile companiei .Zambia 
Sugar'. „Poporul nostru tre
buie să-și stăpinească destinul 
atit pe plan politic, cit și pe 
plan economic", sublinia, in 
legătură cu aceste măsuri, 
președintele Kenneth David 
Kaunda.

Zambia și-a cucerit repede 
in concertul țărilor africane, 
un binemeritat prestigiu, ex
plicabil prin consecvența po
liticii sale externe, prin acți
unile întreprinse atit in ca
drul continentului african, cit 
și pe plan internațional. A- 
legerea șefului stalului zam
bian in funcția de președinte 
al Organizației Unității Afri
cane reprezintă o recunoaște
re a autorității Zambiei care 
s-a afirmat ca un promotor al 
nealinierii statelor africane, 
al acțiunilor constante pentru 
promovarea cooperării econo
mice, pentru sprijinirea acce
sului la putere a poporului 
Zimbabwe din Rhodesia. Du
pă cum se știe, in cadrul mi
siunii încredințate de O.U.A., 
Kaunda a întrep~:ns in 1970, 
un turneu in S.U.A. și Euro
pa de ve-t in încercarea de 
a determ. u. guvernele unor 
țări occidentale să sisteze 
livrările de arme către RS.A. 
și sprijinirea, prin investiții, 
a regimurilor , asiste și colo
nialiste din Republica Sud-A- 
fricană, Rhodesia, Mozambic 
și Angola.

Deși relațiile diplomatice 
dintre România și Zambia 
sînt de dată relativ recentă 
(mai 1968), intre cele două 
țări s-au statornicit și dezvol-

GENEVA 29 (Agerpres). — La 
Geneva au început marți lucrările 
celei de-a 18-a sesiuni a Conferinței 
Comitetului O.N.U. pentru dezar
mare. Ședința inaugurală — a 545-a 
de la instituirea Comitetului pen
tru dezarmare în manie 1962, — 
a fost deschisă de secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim. El 
a pledat, relevă agenția France 
Presse, pentru interzicerea totală a 
experiențelor nucleare și încheierea 
unui tratat asupra interzicerii 
experiențelor subterane, precum și 
pentru încetarea continuării cursei 
înarmărilor nucleare pe plan calita-

O scrisoare adresată
secretarului general

al O.N.U. de către ministrul
de externe al Algeriei

ALGER 29 (Agerpres). — In
tr-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, ministrul de externe 
algerian, Abdelaziz Bouteflika. 
a cerut adoptarea de măsuri ur
gente și concrete pentru a se 
pune capăt atacurilor trupelor 
israeliene „care încalcă suvera
nitatea țărilor membre ale 
O.N.U. sub pretextul unor re
presalii împotriva mișcării de 
rezistență palestiniene*.

O scrisoare semnată de mi
nistrul de externe algerian a 
fost adresată și secretarului ge
neral al Ligii Arabe, Abdel 
Khalek Hassouna, prin care se 
cere ca țările membre să-și u- 
nească eforturile, să definească 
o poziție comună fermă și să a- 

tat, intr-un interval relativ 
scurt, legături de prietenie și 
colaborare, caracterizate prin- 
tr-un curs permanent ascen
dent. Schimburile materiale 
tot mai intense, contactele la 
diferite niveluri, intre care 
menționăm vizita in România, 
in mai 1970, a președintelui 
Kenneth Kaunda, prilej cu 
care a purtat convorbiri fruc
tuoase cu președintele Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, au dovedit in mod 
convingător dorința ambelor 
state ca, prin eforturi susți
nute, să caute noi posibilități 
in vederea extinderii și di
versificării legăturilor bilate
rale de prietenie și coopera
re, in avantajul reciproc. E- 
xemple in acest sens le con
stituie acordul de cooperare 
tehnico-științifică in domeniul 
minier și al industriei lemnu
lui, încheiat in 1968, precum 
și acordurile comerciale, de 
colaborare economică și teh
nică și de colaborare cultu
rală, semnate in timpul vizi
tei șefului statului zambian la 
București. Relevăm, de ase
menea, in același plan, acor
dul de principiu asupra înfi
ințării unei societăți r mixte 
româno-zambiene pentru dez
voltarea mineritului.

Evoluția favorabilă a rela
țiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Zambia, corespunzind intere
selor popoarelor celor două 
țări, constituie, in același 
timp, o contribuție la cauza 
păcii și colaborării internațio
nale. Ea reprezintă, totodată, 
o nouă ilustrare a atenției pe 
care țara noastră o acordă 
întăririi solidarității și cola
borării multilaterale cu tine
rele state independente.

Paul FINANȚU 

tiv, negăsind suficientă do. 
tarea cantitativă a arsenalului 
clear.

Kurt Waldheim a subliniat, pc 
de altă parte, necesitatea urgentă 
de a sc face progrese spre un con
trol regional al înarmărilor și spre 
dezarmarea Europei, „unde, a spus 
el, există încă o concentrare dintre 
cele mai distrugătoare dc arme mo
derne".

In cadrul acestei ședințe au mai 
luat cuvântul reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A., Japoniei și Mexicului.

dopte măsurile necesare față de 
atacurile israeliene în sudul Li
banului.

Președintele Algeriei. Houari 
Boumedicne, și ministrul de ex
terne, Abdelaziz Bouteflika, au 
trimis mesaje conducătorilor li
banezi, reafirmînd sprijinul Al
geriei pentru Liban și mișcarea 
rezistenței palestiniene.

GHANA : Una din străzile 
orașului Acera. capitala 
Ghanei.

Primul colocviu 
privmd comerțul 

african
NAIROBI 29 (Agerpres). — Pri

mul colocviu asupra comerțului a- 
frican, organizat sub dubiul patro
naj al Organizației Unității Africa
ne (O.U.A.) și Comisiei Economice 
a Națiunilor Unite pentru Africa, 
a fost inaugurai luni, la Nairobi, 
de James Osogo, ministrul kenian 
al comerțului și industriei. Coloc
viul reunește reprezentanți din peste 
30 de țări. Lucrările lui vor dura 
cinci zile.

In alocuțiunea de deschidere, 
James Osogo s-a pronunțat pentru 
liberalizarea schimburilor comerciale 
interafricane, suprimîndu-se, în spe
cial, barierele vamale.

Diallo Telli, secretarul general al 
O.U.A., a declarat că scopul reu
niunii este „decolonizarea econo
miilor africane și structurarea lor 
în viitor".

Mcmbni unei unități de re
cunoaștere in timpul unei mi
siuni intr-o regiune militară 
din R.D. Vietnam. Pentru 
deosebitele servicii aduse ar
matei vietnameze unitatea de 
recunoaștere din zona mili
tară Sourth a fost onorată cu 
titlul .Hotârită să învingă**.

Sesiunea
Comisiei 

mixte 
comerciale 

ungaro* 
franceze

BUDAPESTA 29 — Corespon
dentul Agerpres Al. Pintea, 
transmite : Presa ungară infor
mează că. timp de o săptămî- 
nă, la Paris, s-a desfășurat se
siunea Comisiei mixte comerci
ale ungaro-franceze. Au fost 
dezbătute probleme actuale ale 
schimbului bilateral de mărfuri 
și, în mod special, aspecte ale 
dezvoltării armonioase a schim
burilor pe baza acordului eco
nomic și comercial de lungă 
durată dintre cele două țâri, 
semnat în anul 1970. Părțile au 
căzut de acord asupra listelor 
de mărfuri. Franța asigurînd 
pentru 1972 exportului ungar 
lărgirea contigentului de produ
se. In ceea ce privește expor
tul francez, contigentul mărfu
rilor s-a lărgit cu produse chi
mice, substanțe de bază pentru 
industria farmaceutică, materii 
prime pentru industria textilă, 
semifabricate, produse siderur
gice și instalații industriale.

MOSCOVA. — La Moscova au 
luat sfîrșit întrecerile campionatelor 
unionale de atletism pe teren aco
perit. Și în ultima zi de concurs 
au fo>t înregistrate o seric de per
formanțe remarcabile. Astfel, in 
proba masculină de aruncarea greu
tății Valeri Voikin a realizat 19,42 
m iar Tamara Panghelova a fost 
cronometrată în cursa de 1 5C0 m 
cu timpul de 4’18"7/10. Proba fe
minină dc săritură in înălțime a 
fost cîștigată de Valentina Ciulkova 
cu rezultatul de 1,80 m. Pe locul 
doi. cu același rezultat, s-a clasat 
Galina Filatova. Viktor Miașnikov 
a trecut primul linia dc sosire in 
cursa dc 110 m garduri în 13”8/1O, 
iar Galina Mitrohina a terminat 
învingătoare in proba dc 100 m 
plat cu timpul de ll”8/10. Proba 
de săritură cu prăjina a revenit lui 
Evghcni Tananika cu 5,20 m, ur
mat dc Ghenadi Gusev — 5,10 m.

BUDAPESTA. — Federația de 
hochei pc gheață a Ungariei a sta
bilit lotul dc jucători care vor face 
deplasarea la campionatele mondiale 
(grupa C), programate la Miercu
rea Giuc, între 3 și 12 martie.
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Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396

Volumul „Romania 
apărut în editura 

franco-elvețiană „Nagel
Zilele trecute a aparul, in co

lecția „Archaeologia Mundi" a 
cunoscutei edituri franco-eltrție- 
ne „Nagel", volumul „România" 
semnat de academicienii Emil 
Condurachi și Constantin Daico-

Fiind cel de-al 20-lea titlu din 
colecția ce a facili cunoscut unui 
larg cerc de cititori valoroase 
studii despre culturile străvechi 
din Grecia, China, Egipt, India, 
Peru. Iran, Japonia. Mexic. Ita
lia. rranța etc., volumul „Româ
nia" prezintă, în limbile france
ză. engleza și germană (230 de 
pagini, 196 de fotografii din ca
re 83 în culori, hărți, planuri

ii Comisia juridică 
Bundestagului vest-german

începe examinarea tratatelor 
semnate de R. F. a Germaniei 

cu U.R.S.S. si cu Polonia
BONN 29 (Agerpres). — Pur

tătorul de cuvînt al guvernului 
vest-german, Conrad Ahlers, a 
anunțat că, miercuri, Comisia 
juridică a Bundestagului ur
mează să înceapă examinarea 
tratatelor semnate de R.F. a 
Germaniei cu U.R.S.S. și cu Po
lonia. O zi mai tîrziu, tratatele 
vor fi supuse dezbaterilor în 
Comisia Externă a Bundestagu-

Reuniunea miniștrilor agriculturii 
din țările C.E.E.

BRUXELLES 29 (Agerpres). 
— Luni a început la Bruxelles 
o reuniune de două zile a mi
niștrilor agriculturii din țările 
membre ale Pieței comune. 
Principala problemă înscrisă pe 
ordinea de zi o constituie fixa
rea prețurilor produselor agri
cole pentru viitoarea campanie 
agricolă, care începe la 1 apri
lie.

In întâlnirile anterioare, mi
niștrii n-au reușit să ajungă la 
un acord în această spinoasă 
problemă, care parc să se com
plice și mai mult. Potrivit a- 
genției Associated Press, miniș-

Cutremur de pămînt în Japonia
TOKIO 29 (Agerpres). — Un 

puternic cutremur de pămint a zgu
duit marți dimineața clădirile ora
șului Tokio și ale localităților a-

Iată componența lotului maghiar : 
portari : Vedres, Balogh: fundași: 
Trcplan, Krasznai, Enycdi, Gogo- 
lak, Banktiii, Szelesjn Zăvoi v; ata- 
canți : Poth, Bikar, Dcak, Kcrcszty, 
Meszoly, Ilavran, Galambos, Me- 
niphart, Fodor și Zsitva.

NU,W YORK. — Jocurile mon
diale universitare de iarnă au con
tinuat la Lake Placid (S.U.A.) cu 
desfășurarea întrecerilor de schi al
pin, patinaj artistic și hochei pe 
gheață.

Cursa masculină dc coborâre, dis
putată pe pîrtia dc la Whitelacc 
Mountain (in lungime de 3 150 m, 
cu o diferența de nivel de 798 m), 
a fost cîștigată de francezul Eric 
Stahl, în vârsta dc 19 ani. student 
la Facultatea dc medicină din Gre
noble. Învingătorul a realizat tim
pul de 2’00”07/100. 

etc.), evoluția civilizațiilor vechi 
din (ara noaslrâ, constituind o 
reușită științifică și artistică de 
înalt prestigiu.

Prezentarea istoriei t echilor ci
vilizații de pe pămintul țării 
noastre contribuie, prin această 
lucrare, la descifrarea etapelor 
care au contribuit de-a lungul 
mileniilor la constituirea unuia 
dintre cele mai diverse și mai 
bogate patrimonii de culturi de 
pe continentul nostru, cum apre
ciază in prefața -olumului pro
fesorul francez Jean Marcade, de 
la Universitatea din Bordeaux, 
responsabilul științific al colec
ției „Arcbaeologia Mundi".

Iul, la ale cărei ședințe și-a ex
primat dorința de a participa 
și cancelarul Willy Brandt.

Guvernul R.F.G. a declarat 
Conrad Ahlers, pornește de la 
ideea că, după prima lectură 
în Bundestag a celor două tra
tate, dezbaterile trebuie să fie 
continuate fără nici o tergiver
sare.

trii au fost informați de cere
rea fermă a Angliei de a fi con
sultată pe viitor în toate pro
blemele privind politica agrico
lă a comunității Pe de altă 
parte, în documentul oficial a- 
dresat de guvernul englez Con
siliul ministerial al C.E.E. se 
precizează că prețurile produ
selor agricole propuse de orga
nul executiv al ..celor șase' 
pentru viitoarea campanie agri
colă va afecta contribuția An
gliei la acest sector comunitar, 
precum și propria sa politică 
agricolă

l - —

propiatc, informează agențiile Reu
ter și France Presse. Avînd o in
tensitate dc șase grade pe scara 
japoneză. (care are doar șapte 
gradații), seismul este considerat 
drept cea mai puternică mișcare 
telurică din ultimii patru ani.

Localitățile cele mai apropiate 
de epicentrul cutremurului, insulele 
Hachijo și Miyakc, au suferit im
portante pagube materiale, iar mai 
multe persoane au fost rănite. Din 
cauza avarierii conductelor, aproxi 
mativ 3 500 dc locuințe sînt lipsite 
de apă potabilă. Două ambarcațiuni 
de pescuit s-au scufundat, iar în a- 
propierea orașului Tokio traficul 
aerian și feroviar a necesitat între
ruperi în vederea verificării pistelor 
si liniilor.

IIAGA 29 (Agerpres). — La 
Utrecht s-a deschis cea de a 3S-a 
ediție a Tirtfului internațional de 
primăvară pentru bunuri de con
sum. România este prezentă la 
aceasta manifestare cu un pavi
lion în care sînt expuse o gamă 
variată de confecții, tricotaje, 
mobilă, produse de artizanat, co
voare, încălțăminte, împletituri, 
articole de sticlărie, ceramica și 
altele. La deschiderea oficială au 
fost prezenți George Elian, am
basadorul României in Olanda, și 
alți membri ai ambasadei.

încă din prima zi. exponatele 
românești s-au bucurat de o a- 
preciere deosebită din partea spe
cialiștilor și vizitatorilor.

La feminin, proba dc coborire a 
revenit canadianei Lisa Richațdson 
(19 ani), cronometrată pe o pîrtie 
în lltngime dc 2 7C0 m cu timpul 
dc 2’O1”84/1CO.

Concursul feminin dc patinaj ar
tistic a luat sfârșit cu succesul spor- 

ti vei americane Jennie Walsh, care 
s-a dovedit cea mai bună și la fi
gurile libere, totalizînd în final 
1 268,9 puncte. Medalia de argint 
a revenit cehoslovacei Ludmila Be- 
zakova — 1 224,1 puncte, iar cea 
de bronz unei alte patinatoare ame
ricane, Julia Johnson — 1212,3 
puncte. Studenta româncă Elena 
Moiș s-a situat pe locul opt cu 
1 128 puncte.

Proba de dansuri a consacrat cu
plul sovietic Elena Djarkova — 
Ghenadi Karponosov situat pc locul 
întîi cu 261,1 puncte. ț

La perechi au cîștigat, de ase-

4) Agenția China Noua a 
țÂ că guvernul R. P. Chineze și 
guvernul Republicii Ghana au 
convenit, în urma unor convor
biri prietenești purtate dc repre
zentanți ai celor două părți, să 
reia relațiile diplomatice. Acordul 
survenit arc valabilitate imediată, 
cele două țări urmind să facă 
schimb de ambasadori cit mai 
curind posibil.

ț Cei 3 300 de funcționari 
din întreprinderile petroliere bel
giene, care au început sâptăniina 
trecută o grevă limitată, revendi 
cirul îmbunătățirea condițiilor de 

hor irit să continue ac

țiunea lor pe timp nelimitat. Gre
va afectează în mod deosebit 
rafinăriile din Anvers și Gând, 
precum și depozitele din Bru
xelles.

In semn de solidaritate cu gre
viștii, au încetat, de asemenea, 
lucrul majoritatea muncitorilor 
din aceste întreprinderi.

$ Un cutremur, a cărui am
plitudine a atins 5 grade pe scara 
Richtcr, a fost înregistrat luni 
după-amiază de observatorul din 
Atena. Epicentrul acestuia s-a si
tuat la 110 km sud-est de capi
tala greaca, în Marca Egcc.

• Consiliul de Securitate a 
votat luni o rezoluție cerînd tu
turor statelor să respecte sanc
țiunile economice adoptate de a- 
cest organism al O.N.U. împo
triva Rhodesiei, și, în mod deo
sebit, să nu importe crom din a- 
ceastă țară. S.U.A. și Marea Bri
tanic s-au abținut de la vot.

Proiectul de rezoluție a fost 
prezentat Consiliului de Securita
te de Guineea. Somalia și Su
dan.

® Luni noaptea, președintele 
S.U.A.. Richard Nixon, și per
soanele care l-au însoțit în vizita 
oficială intreprinsă în R. P. Chi
neză au sosit la Washington.

© După cum anunță agenția 
France Presse. președintele Adu
nării Naționale a Iordaniei, Ka
mel Oureikate. a adresat secre
tarului general al O.N.U. un me
saj in care denunță intenția au
torităților israeliene de a orga
niza alegeri municipale în teri
toriile iordaniene ocupate de Is
rael.

0 In fața unui tribunal din 
Munchcn a început procesul a trei 
foști ofițeri SS — Karl Finger. 
Siegfried Schuchart și Theodor 
Lipp — acuzați de a ti ucis, în 
perioada ianuarie 1941 — ianua
rie 1943, mai multe mii de evrei 
într-o zonă din sudul U.R.S.S. 
In declarația sa, procurorul ge
neral a informat despre brutali
tatea cu care ..comandourile de 
intervenție" conduse de cei trei o- 
fițeri au exterminat populația 
pașnică din zonele ocupate. Pri
mul audiat dintre acuzați, Karl 
Finger, a pretins că a acționat din 
ordinul superiorilor.

• In luna ianuarie. balanța 
comerciala a Statelor Unite a în
registrat un deficit de 318.9 mi
lioane dolari — s-a anunțai o- 
ficial la Washington. Agenția 
Associated Presse relevă că defi
citul balanței comerciale ameri
cane dobindește din ce în ce mai 
mult un caracter cronic, in ciuda 
măsurilor, pe alocuri dure, luate 
de S.U.A. in ceea ce privește re
lațiile cu partenerii lor comerciali.

• In baza unui decret emis 
de președintele Republicii Popu
lare Congo. Marien N'Gouabi. 
la Brazzaville a fost institui', la 
28 februarie, un tribunal mili
tar republican, care va judeca pe 
autorii tentativei eșuate dc lovi
tură de stat militară de la 22 
februarie a. c. — anunță agen 
țiile TASS >i France Presse.

menea, reprezentanții U.R.S.S. prin 
cuplul Galina Karelina — Gheorghi 
Proskurin.

In turneul de hochei pc gheață, 
echipa I .R.S.S. a învins cu scorul 
dc 9—C (3—0, l—0. 5—0) forma
ția S.U.A.

PLOIEȘTl. - începând de as
tăzi, în moderna sală a sporturilor 
„Victoria” din Ploiești, se vor dis
puta întrecerile celei de-a XllI-a 
ediții a competiției internaționale de 
handbal masculin dotată cu „Tro
feul Carpați". La acest important 
turneu participă echipele reprezen
tative din Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Suedia și Româ
nia.

AȘHABAD. — La Așhabad se 
desfășoară un turneu internațional 
de fotbal pentru echipe de juniori, 
lată câteva din rezultatele înregis
trate în cadrul grupelor: U.R.S.S.
— R. F. a Germaniei 2—1; R. D. 
Germana — R.S.S. Turkmenă 3—1; 
Iugoslavia — R.S.S. Ucraineană 
3—1; U.R.S.S. (formația secundă)
— Ungaria 2—3; R. D. Germană
— Ungaria 2-1: U.R.S.S. B — 
R.S.S. Turkmenă 3—0.


