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Un imperativ care privește 
cuplul beneficiar-constructor

Dată fiind importanța realizării la timp și corespunză
toare a obiectivelor de investiții miniere pentru bunul mers, 
în viitor, al fluxurilor tehnologice din subteran și de la su
prafața minelor, și discuția noastră cu tovarășul Ghcorghc 
Davidcscu, inginer șef investiții din Centrala cărbunelui 
Petroșani, s-a axat, în principal, pe necesitatea accelerării 
ritmului de execuție a unor lucrări cu termene apropiate.

— Parc-mi-sc, in prima lună 
din 1972, cu ocazia unei an
chete pe care lucrătorii ziarului 
au intreprins-o pe tema investi
țiilor. v-ați exprimat îngrijora
rea referitor la stadiile dc exe
cuție, rămase in urmă fată dc 
graficele întocmite, a unor o- 
biective dc importantă majoră 
pentru beneficiarul C.C.P, Cum 
se prezintă situația la ora ac
tuală ?

— La stația de ventilatoare 
puț aeraj nr. 2 Livezeni lucrări
le de construcții sînt realizate, 
pînă in prezent. în proporție de 
peste 80 la sulă, cele de mon
taj — în curs de execuție — 
pot fi terminate pînă la jumăta
tea lunii viitoare, deci in devans 
Țață de termenul prevăzut. Lu
crările de construcție și de 
montaj de la stația de ventila
toare suitor centru Petrila se 
găsesc în plină execuție, dar 
se -necesită urgentarea lucrări
lor de montare, în special a 
motoarelor electrice Și a difu- 
zoarclor. căci numai așa terme
nul înscris în grafic va fj res
pectat. In cadrul stației de com- 
presoare incinta Mierleasa — 
Bărbăleni, se solicită T.C.M.M.- 
ului punerea în funcțiune, pînă 
la sfirșitul lunii viitoare, a 
două compresoare tip L 50 tre
buincioase îmbunătățirii alimen
tării cu aer comprimat a ex
ploatării miniere respective. 
Constructorul, printr-un efort, 
ca să zic așa, ar putea pune în 
funcțiune întreaga lucrare pînă 
La sfirșitul lunii aprilie. Fac a- 
ceastă afirmație, raportîndu-mă 
la actualul stadiu fizic al lu
crărilor. Mai sînt de montat i 
o celulă de alimentare a com
presorului, predată chiar azi 
(N.R. 27 martie a.c.) de către 
beneficiar, cablurile electrice de 
alimentare a compresoarelor și

plăcile prefabricate deasupra 
canalelor de cabluri și conduc
te din stație. în rest lucrările 
se află aproape de punctul fi
nal. Recent, beneficiarul a pre
dat dispozitivele dc legare a 
cablurilor la coliviile de la pu
țul auxiliar din incinta Mier
leasa—Bărbăteni. Aici mai tre
buie să fie montate coliviile de 
extracție și să se execute unele 
remedieri la partea de con
strucție a turnului puțului. O- 
ricum, apreciez că și această 
lucrare poate fi terminată de 
constructor la timp. La insta
lația de extracție puț Valea 
Arsului, E.M. Lonea, lucrările 
de construcție sînt terminate, 
iar pentru finalizarea monta
jului se necesită instalarea co
liviilor care au fost predate 
de beneficiar numai (s.n.) la 
25 martie a.c.

In legătură, însă, cu monta
rea turbocompresorului E.M. 
Vulcan, deși acesta a fost pus 
în funcțiune și specialiștii stră
ini Și-au terminat lucrările de 
asistență tehnică, totuși mai 
pot fi depistate încă multe «de
talii” care revendică remedieri, 
unele chiar necesită să fie re- 
executate în întregime...

— Cu ce ochi vede benefi
ciarul direct această stare de 
lucruri ?

— Trebuie consemnat faptul 
că toate acestea au fost bine 
cunoscute de constructorul 
T.C.M.M., au fost puse „în dis
cuție** în prezența lui chiar și 
de beneficiarul direct — E.M. 
Vulcan și, cu toate acestea, se

Convorbire consemnată de
Ing. Tr. MULLER

(Continuare fn pag. a 3-a)

a pnmavara
foarte țanțoș, uluitor de cără
miziu și cintăreț nevoie mare 
și încă pe trei glasuri...

Pe strada principală, doi ac
tori stau de vorbă :

— la uite la asta blondă I 
Mă place...

— Las-o bă I Mai bine ui-

trimestru îndeplinit

SECTORUL IV PETRILA
Cu cinci zile înainte dc sfirșitul lunii martie, sectorul IV 

al minei Petrila, și-a încheiat sarcina de plan trimestrială 
la producția dc cărbune. Depășirea de plan care urmează 
a se realiza pină în ultima zi a trimestrului va fi de peste 
2 50(i tone.

Realizările obținute sînt contribuția întregului colectiv. 
Cele mai bune rezultate le-au obținut brigăzile de fronta- 
liști conduse dc EUGEN VOICU (media dc realizare a nor
mei pe primele trei luni este de 101,2 la sută) și NĂSTASE 
ZAMFIR (100,9 la sută), precum și a brigăzii dc la abataje 
cameră condusă de CONSTANTIN ALENE (102,0 la sută). 
La brigăzile dc pregătiri cele mai bune rezultate sint cele 
ale ortacilor lui STELIAN MAFTEI (101,3 la sută).

Măsurile organizatorice luate odată cu trecerea la pro
gramul de lucru în subteran schimburi de 6 ore au fost 
respectate întocmai obținindu-se o creștere a randamentului 
pe sector, față de ccl planificat, cu 283 kg/post. Dc aseme
nea, pe primele două luni ale anului, s-a obținut o reducere 
a prețului de cost cu 2,77 lei/tonă.

A. HOFFMAN

m suit dealul dinspre 
Piscu, de ia Aninoa
sa, pe o vreme ploioa
să, mai plutea în ae
rul scrii amintirea ză
pezii... Dorinfa de a

cunoaște al it pe Mircea Dă- 
nilâ. șeful de schimb „cel 
mai bătăios". cum îmi fusese 
recomandai, al lui Aurel 
Cristea. cit și pe fiica lui, 
iul ia, talentata stea aproape 

nume (pășise, nu dc

Instantaneu 
mineresc

mult, cu brio spre ultima e- 
tapă a concursului de mu
zică populară" „Floarea din 
grădină") a biruit vicisitudi
nile escaladării înălțimii a- 
lunecoase...

„fată, sînt de trei ani in 
brigada la dinsu... E un om 
care stă de vorbă cu fiecare, 
înțelege ortacu', toată lumea 
caută să meargă aicia... Unde 
s-a • mai ivi un șef așa 
buri ?...“ Mi-l reamintesc pe 
șeful de brigadă cum, in sea
ra plecării delegației din Va
lea Jiului la Conferința pe 
țară a cadrelor de conducere 
din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții., 
stătea alături de Constantin 
Petre, între ceilalți viitori 
participanți, în majoritatea 
lor secretari de partid, direc
tori, ingineri șefi... Mîndria, 
încrederea in sine, emanau 
puternic din ființa brigadie
rului, a muncitorului care 
știa că se află acolo pentru 
că tot ceea ce a făcut pînă in 
acea clipă l-a adus in starea 
de a merita înalta cinste. A- 
vea o uitătură deschisă, sigu- 
ră>...

Fac cunoștință cu fata șe
fului de schimb, lulia. E co
municativă, de o franchețe 
cuceritoare : „Eram mică, nici 
nu știu, aveam cinci ani ?, 
cînd tatăl meu a intrat la

Plouă peste Vclea Jiului, pes
te dealuri și peste pădurea în
cărcată de amintirea iernii. 
Picăturile, ca boabele de ar
gint viu, picură ușor, ca-ntr-un 
alint. Stropi șopotitori de apă 
se reped în ropot și se sting 
peste acoperișurile caselor. Par
că rid in hohot, parcă plîng.

A
Însemnări citadine.

...Dar iată că acum plooia a 
stat S-a ivit curcubeul. Miroa
se a proaspăt a primăvară... 
Vjntul nu te moi pindește pe 
la colțuri, să-ți smulgă palto
nul de pe tine. Ca un trofeu 
al vîrtuțiilor gospodărești, sa
coșe încărcate cu vitamine se 
întorc de la piață spre casă.

Au apărut cărucioore in ca
re se află mingi de fotbal sou 
capete de copii...

Nevostă-meo a cumpărat 
pentru masa de duminică un 
cocoș cu pantaloni bufanți,

mirozne de 
măi ? ințe- 
ințeles ni-

tă-te în jur ; munți, 
primăvară 1 înțelegi 
legi ? aiurea, n-ai 
mic am plecat, simt in nări și in 
singe, chemarea cimpului și-a 
codrilor...

Amurgul începe să se stin
gă peste munții, care poartă în
că rămășițele unor căciuli de 
omăt. Pe cerul siniliu al „văii** 
s-a aprins o stea. Și, parcă ar 
fi o inimă, o inimă ciudată, ce 
pulsează intr-un continuu ne- 
a știm păr.

Costin ILIESCU

Convorbiri oficiale între președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 

Julius K. Nyerere
mâniei în Tanzania, Gheorghe 
Oprea, Constantin Ml tea și Ște
fan Andrei, consilieri ai preșe
dintelui Consiliului de Stat, 
Vasile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Flo
rian Stoica, director general ad
junct în Ministerul Comerțului 
Exterior.

Din partea tanzaniană au lu
at parte i Rashidi Mafaume 
Kawawa, al doilea vicepreședin
te al Tanzaniei, prim-minlstru, 
Sheikh Thabit Kombo, minis
trul comerțului și industriei 
(Zanzibar). A. II Jamal, mlnis-

Marți, 28 martie, au avut loc 
convorbiri oficiale între preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ccaușescu, șl Julius Iv. 
Nycrcre, președintele Republicii 
Unite Tanzania.

La convorbiri au participat 
din partea română i Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului dc 
Miniștri șl ministrul comerțului 
exterior. Corneliu Mânescu, mi
nistrul afacerilor externe Bu
jor Almâșan. ministrul minelor, 
petrolului șl geologiei. Ion 
Drinceanu. .-iinabasadoiul Ro-

comerțului și Industriei, 
Maiecela, ministrul aface- 
externe. Aboud Tumbe, 

In cabinetul

Irul 
John 
rllor 
ministrul de stat 
primului vicepreședinte a! re
publicii, dr W Chagula. minis
trul economiei și 
rii. * —
apelor și energiei, 
Msuya, ministrul 
P. Nkembo.
ral a| Președinției republicii. 

Convorbirile s-an desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

..... ..........  planificfi- 
I. Ellnewlnga, ministrul 

Cleopa 
finanțelor, 

secretar gene-

LA UZINA TEXTILAVIZITA
„PRIETENIA" DIN DAR ES SALAAM
Trimișii speciali Agerprcs trans

mit : Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolac Ceausescu, și 
tovarășa Elena Ccaușescu au fost, 
ieri la amiază, oaspeții muncitori
lor uzinei textile ..Prietenia" din 
Dar Es Salaam.

Intîlnifca conducătorului partidu
lui și statului nostru cu muncitorii 
și specialiștii întreprinderii a fost 
marcată de afirmarea spontană a 
sentimentelor de solidaritate militan
tă care unesc clasa muncitoare din 
cele două țări, popoarele noastre, 
constituind un moment dens in sem
nificații pentfu legăturile dc priete
nie româno-tanzanicne. „Muncitorii 
fabricii noastre sînt foarte fericiți 
dc a-1 avea ca oaspete pc președin
tele Ccaușescu, căruia îi doresc viață 
îndelungată" — această urare înscri
să, la intrarea în uzină, pe o marc 
banderolă, și-a găsit replica vie,

emoționantă, în manifestarea de sim
patie, plină de căldura, cu care a 
fost întimpinat conducătorul parti
dului și statului nostru dc către 
muncitorii veniți în marc număr 
să-i primească pe oaspeții români. 
Dînd glas acestor sentimente, pre
ședintele comitetului de partid și 
directorul întreprinderii. Rwegasila, 
relevă, în numele muncitorilor, al 
întregului colectiv al uzinei, onoarea 
deosebită pc care o reprezintă vi
zita oaspeților români : „Apreciem 
mult vizita dumneavoastră în între
prindere și socotim că fiecare din
tre noi se va simți și mai mobili
zat în eforturile noastre dc a ob
ține rezultate tot mai mari, de a 
consolida și dezvolta independența 
noastră economică Vă rugăm să 
transmiteți salutul nostru muncitori
lor români, în general, și celor din 
industria textilă, în special".

In sala dc consiliu a uzinei, oaspe

ții sini inlormați pc larg despre 
drumul parcurs de aceasta tînără 
uzină — mărturie pregnantă a re
zultatelor politicii de valorificare a 
bogățiilor țării, promovata de gu
vernul tanzanian, de transformare a 
structurii economice tradiționale, 
prin dezvoltarea, în planuri mul
tiple, cu un accent deosebit în ce 
privește industrializarea Cori'truită 
in. circa doi ani, cu sprijinul și a- 
sistența tehnică ale R P Chineze, 
uzina a fost inaugurată de președin
tele Julius Nycrcre la 6 iulie 1968, 
ajungînd astăzi la o producție de 
21 milioane metri pătrați dc țesă
turi. O daiă cu uzina au crescu' ți 
oamenii ei. Constructorii de ieri au 
devenit țesători sau filatori. între
prinderea fiind astăzi o veritabilă 
pepinieră dc cadre naționale pentru 
industria textilă a țării.

(Continuare In pag. a 4-a)

Acorduri româno-fanzaniene
Marți, 28 martie, la DarSa

laam s-a semnat acordul privind 
desființarea vizelor consulare 
și programul privind schimbu
rile pe anii 1972—1973 în dome-

niile științei, învățămîntului și 
artei dintre guvernele Români
ei și Tanzaniei.

Documentele au fost semna
te de ministrul afacerilor ex-

terne al
România. Corne!iu Mânescu 
ministrul afacerilor externe 
Republicii Unite Tanzania, 
Maiecela.

Republicii Socialiste 
- • -- și

al 
J.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și tehnicăromăno-tanzanieiie

Marți, au început lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-tanza- 
niene de colaborare economică 
și tehnică.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme de interes comun 
în domeniile minier, induslri- 
al, agricol. '

Lucrările au fost conduse. d!n 
partea română de Ion

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, iar din partea tan- 
zaniană de Rashidi Mafaume 
Kawawa, al doilea vicepreședin
te al 
tru.

Au
prea.

Republicii și prim-minîs-

participat Gheorghe O- 
consilier al președintelui, 

Vasile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, con-

silieri și expert! — 3in partea 
română, iar din partea tanzani- 
ană H. A. Jamal, ministrul co
merțului și industriei II Ma- 
kame ministrul resurseloi na
turale și turismului, dr W Cha- 
gula, ministrul economici și 
planului, 1 Elinewinga. minis
trul apelor și energiei. Cleopa 
Msuya. ministrul finanțelor, 
consilieri și experți.

CA IN PROPRIAT. MORAR
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munca dc i
ia elevilor
i
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i
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Ionica FIERARU

I

ROMANIA SOCIALISTA IN IMAGINI Șl FAPTE

OriganlzQflllc II. I. C. din scoli
factor primordial in

cducafic mnltilatcraiâ
Tineretul din patria noastră 

este puternic angrenat în mă
reața operă de desărvîrșirc a 
societății socialiste, iar organiza
ției politico-revoluționare a ti
neretului îi revine un rol sporit 
în viața întregii societăți, cerut 
dc exigențele actuale pe care 
le ridică munca cu tineretul. 
Pornind de la programul P.C.R. 
pentru îmbunătățirea activității 
ideologice și educația socialistă 
a maselor, elaborat de Plenara 
din 3—5 noiembrie 1971. orga
nizațiilor U.T.C. din școli în
drumate și sprijinite dc orga
nizațiile de partid, de întregul 
colectiv de cadre didactice, le 
revine sarcina educării și for
mării multilaterale a tinerilor.

Analizînd munca desfășurata 
în școli de către organizațiile 
U.T.C., în urma controlului e- 
fectuat prin numeroase unități 
dc către brigada C.C. al U.T.C. 
și a Ministerului Educației și 
Invățămînluluj s-a constatat o 
preocupare intensă în munca 
de educație, dar și serioase de 
ficiențe.

Pentru informarea elevilor cu 
evenimentele politice interne și 
internaționale, cunoașterea Și 
dezbaterea documentelor de 
partid, munca îmbracă forme 
diverse și eficiente; cadrane 
politice, emisiuni radiofonice, 
dicționare politice pe bază de 
întrebări etc. Elevii manifestă 
interes, studiază bibliografia 
venind, cu completări proprii. 
La Școala profesională din 
Lupeni a luat ființă un cerc de

științe sociale care a sprijinit 
amenajarea unui cabinet de 
științe sociale.

In Valea Jiului sînt de evi
dențiat acțiunile organizate în 
cinstea semicentenarului U.T.C. 
(întîlniri, dezbateri, albume, 
concursuri); chemarea Școlii 
generale nr. 6 din Petroșani, 
,.Cea mai frumoasă și mai bine 
aprovizionată școală1*, a avut 
un larg ecou în rîndurile ce
lorlalte școli. O noutate deose
bită este crearea condițiilor 
pentru predarea pe cabinete și

laboratoare (Grupul școlar mi
nier Lupcni, Liceul Vulcan).

In vederea educării elevilor 
în spiritul dragostei față de 
muncă, tematica orelor de diri- 
genție este riguros stabilită, 
s-au deschis expoziții cu obiecte 
de lăcătușerie, și de artizanat 
confecționate de elevi la orele 
de practică. Este de apreciat 
preocuparea pentru înființarea 
atelierelor-școală. Rezultate

Dind curs preocupărilor fă
cute de cetățeni, comitetul e- 
xecutiv al consiliului popular al 
comunei Aninoasa a adresat, 
recent, o chemare către colec
tivele E.M. Aninoasa, S.U.T. Is- 
croni, T.C.M.M., I.G.C. și alte
le, pentru a participa la de
molarea unui pod de lemn de 
pe șoseaua Iscroni - Aninoa
sa, care nu-și mai justifica de 
mult timp prezența și la exe
cutarea unei umpluturi de pă- 
mînt și piatră in locul podului. 
La această chemare au răspuns 
numeroși cetățeni din comună, 
salariat! ai întreprinderilor de 
mai sus.

încă din zorii zilei de dumi
nică, oamenii s-au prezentai 
la fața locului pentru a începe 
lucrarea. Am recunoscut in frun-

tea lor pe deputatul loan Bar- | 
na, pensionar, ca și Gheorghe 
Lie, Petru lonașcu, loan Her, 
Vasile Brinzău, Dumitru Nițar, 
Petru Șaucă, Alexandru Mâniei 
și alții, care lucrau cuprinși de 
viitoarea muncii, ca in propria 
lor ogradă.

Lucrarea - de o amploare 
mai mare - nu s-a terminat 
insă, intr-o singură zi. Pentru 
terminarea ei cetățenii au lu
crat și in zilele următoare, pen
tru ca șoseaua să lie redată 
circulației cit mai grabnic.

Materialul lemnos rezultat 
din demolarea podului va fi în
trebuințat, de către consiliul 
popular comunal. Io repararea 
și întreținerea cltor podețe de 
pe raza comunei.

R. VALEDI

(Continuare In pag. a 3-a)
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LUMINA ELECTRICA
URCA ÎN APUSENI...

IN ZIARUL NOSTRU DE JOI
veți putea citi:

Un interviu și alte informații, 
reportaje, note despre desfășurarea 
acțiunii de înfrumusețare și curățe
nie în localitățile municipiului;

— Rubrica „Viața de partid";
— Ziarul publică de asemenea 

rubricile : „In reverber", „Cu scri
soarea dv. în față", „Aflăm de la <_____________

organele de ordine", „Informații u- 
tilitare";

— O rubrică sport
— Pe planul vieții politice inter

ne și externe, veți putea urmări : 
cele mai noi știri și reportaje, co
mentarii, cronici sosite la redacție 
prin telex.

Am străbătut de mai 
multe ori comunele din 
Apuseni, in care casele 
oamenilor par ieșite din 
stincile de piatră, iar 
altele sînt ascunse de 
pomi inalți, de parcă ar 
vrea să se înfrățească 
din nou, cu lemnul din 
care sini construite. Re
cent, am îniîlnit aici 
constructorii de linii ae
riene, oamenii aceia ca
re vor face ca lumina 
electrică să urce, dl mai 
curind, în Apuseni.

Pentru că în mai 
multe localități din co
munele Distra și Vadul 
Moților, din ținutul de 
legendă al Apusenilor, 
au început lucrările de 
electrificare. Ele fac 
parte din ampla acțiu
ne întreprinsă in județul 
Alba pentru introduce
rea și extinderea rețelei 
electrice în toate satele 
moților din această zo-

na. Este o acțiune cu o 
semnificație socială deo
sebită, avindti-se in ve
dere numărul mare de 
localități cuprinse in 
planul de electrificări 
rurale pentru anul 1972.

Dar mai înainte de 
a sublinia preocupările 
actuale cit și cele de 
perspectiva, în domeniul 
electrificării satelor se 
cuvine să amintim un 
fapt care are menirea 
de a sublinia importanța 
care se acordă acestor 
lucrări; la finele anului 
trecut, au fost conecta
te la rețeaua electrică 
22 de sate din raza co
munelor Lttpșa. Sohodol, 
Avram lăncii și Ciurti- 
leasa, toate situate in 
zona munților Apuseni.

Revenind la lucrările 
prevăzute a fi executate 
în perioada acestui an, 
se poate preciza că au 
fost pregătite documen-

tațiile necesare pentru 
electrificarea a încă 42 
de sate precum și pen
tru extinderea rețelelor 
existente pe o lungime 
de peste 120 km.

Din totalul localități
lor cuprinse in planul 
județului Alba, pentru 
anul 1972, un număr 
de 40 de sate sini si
tuate în munții Apuseni. 
De altfel, aproape toa
te localitățile rurale ca
re urmează a fi electri
ficate în viitorii ani, în 
această parte străveche 
a țarii, se află in zona 
îndepărtată a județului.

Este un plan cuteză
tor, pe măsura firii și 
sufletului oamenilor a- 
cestor locuri, oameni 
care au trecut cu însu
flețire lâ traduceiea lui 
în viață. In prezent se 
desfășoară lucrările pen
tru electrificarea satelor 
Ilodiceșd, Ciiddești și 
Bodești, iar în cursul a-

cesiei săptămîni vor în
cepe lucrările la alte 
cinci sate din comunele 
Sohodol și Vadul Mo
ților.

Concomitent, au înce
put primele lucrări la 
liniile de înaltă tensiu
ne și la posturile de 
transformare pentru ali
mentarea cu energie e- 
lectrică a localităților 
rurale din zona munți
lor Apuseni, precum și 
a altor sate și comune 
cuprinse în planul de 
extindere a rețelelor e- 
lec trice

Deslășurindu-se in a- 
celași ritm ascendent, 
lucrările de electrificare 
a satelor, vor face ca 
la sfirșitul actualului 
plan cincinal toate loca
litățile din îndepărtata 
zonă a Apusenilor să fie 
racordate la lumina e- 
lecl rică

Mircea NEAGU

GRUPUL ȘCOLAR MINIER BAIA MARE
Este ccl mai mare grup școlar de aven fel din țara noastră El are pesu 

2C00 de elevi care sînt instruiți de către 12C cadre didactice de diferite spe
cialități. Grupul școlar minier este patronat de Centrala minieră Baia Mar 
Elevii acestui grup școlar sînt tir.eri veniți din întreaga țară care îndrăgesc me 
scria de miner. Grupul școlar cuprinde o școală profesionala, un liceu și o școa!.' 
post liceala. Dotarea celor 14 laboratoare și a ccloi 15 ateliere este de dată re 
contă și cuprinde aparatură nouă. Căminul poate adăposti 1 C00 de tineri elev 
ai acestui grup școlar. Elevii iau masa într-o nouă sală de mese cu o capacîtav 
de peste 4C0 de locuri (pc serie). După terminarea cursurilor găsești mulți ti 
neri în bibliotecă care numără peste 40 000 de volume.

In foto : Cabinetul dc unelte și aparatură minieră.



1 Steagul roșu

LA TOATE LOCURILE DE FUMA DIN SUBTERAN

•'.S

Transportul in subteran ocu
pă un Joc impui tant în compte- 
■xul dc lucrăn <e ve efcrtuoazA 
pentru extragerea cărbunelui 
dm adînctzri. îneepind tie la a- 
bataj ți pină la siqjrafață. Acti
vitatea de transport — fie câ c 
vorba de vehicularea utilului 
extras, șaua materialelor nece- 
«arC procoului de producțâc. 
ori Introducerea și scoaterea 
personalului — sc desfășoară în 
subteran pe căi orizontale, încli
nare și veri.cale. De buna des
fășurare 3 activității de cărâu- 
ș-1 oe -rcesle căi depinde ajun
gerea la timp a muncitorilor la 
locurile de muncă, aproviziona
rea brigăzilor cu materiale și 
vogonete goale. Iar In final, în
deplinirea sarcinilor de produc
ție și realizarea câștigului mun
citorilor.

fără uși la colivie; nu sc o-si- 
irurâ corespunzător vagonetele 
In colivie, acestea ieșind In a- 
fară în timpul transportului și 
prorocind avarii pe puț. de o- 
bieei soldate cu întreruperi ale 
activității de extracție, cu chel
tuieli in plus pentru remedieri 
care încarcă costul producției.

Verificările făcute prin son
daj la exploatările miniere asu
pra modului cum au fost cerce
tate acrite avarii și măsurii, de 
prevenire luate au scos la iveală 
că nu la toate unitățile miniere 
avariile au test cercetate cu res
ponsabilitatea ,și exigența cuve
nită, că măsurile luate nn sînt 
In toate cazurile cele m;f co
respunzătoare. capabile să ducă 
la prevenirea tor în viitor Ast
fel. La E.M. Lonea deși s-au dis
pus de către condu ce rea minei

4- • 1

O vorba din băirini spune că ..ul
ciorul nu merge de multe ori la 
apă". Transpus proverbul în ter
meni minerești s-ar spune că pop 
oontrola prenența metanului dc o 
mit dc ori și sâ nu-l găsești, dar t 
«uRrient ca sâ nu-1 controlezi o sin- 
«»nă dată (cînd acesta s-a «cumu
lat) și cînd, prin concursul unor 
împrejurări nefericite, să se producă 
•ccidcntul tehnic ți uman. De cînd 
cgăstâ mineritul carbonifer m lume, 
dr alună au stabilit nimerii câ me
tanul nu iartă pc nimeni. Dacă așa 
stan lucrurile atunci e cert că tre
buie apucat „taurul de coame" dc 
L rncepul, lrtind poziție lermă pen
tru depistarea ți lichidarea meta
nului încă „în fața" adică in fa» 
?» care concentrația gazului nu a 
anns limite periculoase. Trebuie știut 
faptul câ mai trrziu, cind acumulă
rile cresc, crește și puterea de ac
țiune a metanului, respectiv devine 
mai periculos și pune probleme mat 
complicate in aplicarea operațiuni
lor dc lichidare.

Se parc că această tactuă de o- 
}eusivă permanentă pentru depista
rea fi lichidarea metanului prin toa
te mijloacele cc nc stau la dispo
ziție, la exploatarea minieră Paro- 
șens, la începutul acestui an nu a 
Just o preocupare dc prim rang. 
Numai astfel sc explică deficiențele 
multiple cc s-au inrâdăcînat aia.

Slăbirea exigența in res
pectarea normelor departamentale 
dc protecție a muncii referitoare la 
minele grizutoase a început cu 
multe luni mai înainte. Acest lucru 
a lacut ca trei stații principale dc 
aeraj să fie deservite in mod cu
rent dc numai un singur manipulam 
care in csKrcițiul funcțiunii in tim
pul schimbului dc lucru (indiferent 
de anotimp și condiții meteorologi
ce) ca să-șt Iacă datoria — adică 
sa controleze dacă toate ventilatoa
rele funcționează — trebuie să se 
deplaseze continuu dc la un venti
lator ia celălalt (ziua sau noaptea). 
Un rond la cele trei stații dc venti
latoare necesitînd circa 50 minute, 
m care timp in cazul opririi uncia 
din instalații și pmă la rondul dc 
o.mtrol următor, arcuitul respectiv 
dc aeraj in subteran rămânea neacri- 
sh. La toate acestea sc mai adaugă 
și faptul că numai o singură stație 
din cele trei a fost dotată cu tele
fon pentru comunicare in perma
nență cu conducerea exploatării, 
pentru cazurile dc deranjamente. 
Reglementările in vigoare stabilesc 
că fiecare supe principala dc ae
raj trebuie să fie deservită de un 
manipulam — cu sarcini precise 
pentru cazurile de oprire accidea- 
tală a instalația — și să aibă te
ici on.

Exigența depistării eventualelor a- 
cumulări dc metan nu a fost o 
preocupare nici în subteran. L rrclc 
cadre tehnice cu răspundere direc
tă in această problemă, din como
ditate sau din motive de subesti
mare a pericolului, au renunțat să 
mai controleze prezența acestui gaz 
in lucrările miniere. Faptul este e- 
vident deoarece doi șefi dc schimb 
îneepind cu circa 8-10 zile in urmă 
mergeau la locul de muncă fără vreun 
detector de metan hind astfel în 
imposibilitate de a controla in tim
pul schimbului, așa cum prevăd nor
mele, prezența gazului exploziv. Și 
neglijența a mcrs P*na acolo — cul
mea — că în acest timp dc o săp
tămână și mai bine locol de mun
că a fost controlat de maiștri mâ
neri principali, de șeful de sector, 
de organe ale serviciului de aeraj 
și protecția muncii din cadrul ex
ploatării etc. Sc pune marca intre- 
barcr cum s-au achitai de sarci- 
mk dc serviciu aceste organe din 
puna de vedere a) controlului scot

rității subterane, a omului ți a lo
cului de munca ?

Adevărul e câ in timp ce treceau 
zilele, deficiențele Tolerate au înce
put sa atbâ tm caracter dc perma
nentizare.

In ziua 
de repaus

dc 9 ianuarie a. c., zi 
. r . _ duminical, cxploataic.1 a 

progr.vnat ciTtva reviz.ii la instala
ții pentru care a fost necesar sâ ac 
efeciucze decuplări pe perioade 
scurte a energici electrice. In schim
bul 1 din această zi. manipulantul 
de serviciu, controlînd funcționarea 
instalațiilor de aerai, a constatat că 
la „Valea Lupului" unul din ven
tilatoare nu funcționează fiind de- 
fra. Vârind această situație anunța 
cazul telefonic serviciului electrome
canic pentru a lua măsurile necesare 
de remediere, dar aici problema ra
portată nu a lost evaluată la im
portanța cuvenită, lapt pentru care 
defecțiunea nu a lost remediată dr-

tilatoarc să rămână nearisite dând 
posibilitate astfel metanului să sc 
poara acumula în concentrații peri
culoase în unele cscavații subterane. 
Aceste două ventilatoare au stat o- 
prite pîna a -doua zi dimineața cu 
toate ca, prin rețeaua informațio
nala pe linie electromecanică, s-a 
raportat — tara simț dc răspundere 
— că toate instalațiile care privesc 
vitalitatea subteranului (deci și in
stalațiile dc ventilatoare) -sini cu
plate și funcționează normal. Afir
mații necontrolate care pot genera 
evenimente din cele mai țgrave.

In schimbul IV al zilei de 9 
ianuarie W72, cum este și normal, 
a fost comandat la serviciu perso
nal pentru inspecție și întreținere 
atit din activitatea minieră eh și 
pe linie electromecanică. Astfel, la 
abatajul frontal cu susținere meca
nizată aflat sub influența -stației dc

A

împotriva metanului

trebuie dusă o ofensivă

tactică permanentă - de

depistare și lichidare

ALTFEL METANUL
NU IARTA !

ch a doua zi, la insistența aceluiași 
manipulant.

In schimbul II neprcz.entindu-sc 
la serviciu manipulantul obișnuit, 
maistrul miner — ioartc simplu, 
fără a ține cont dc eventualele con
secințe. a plasat la supravegherea 
funcționării celor trei ventilatoare 
principale un„. vidanjor, fără mă
car să-l instruiască asupra celor mai 
elementare atribuțiuni ce avea de în
deplinit la noul loc de muncă. Ne- 
știind ce sarcini de serviciu arc, 
acesta s-a dus la stația dc venti
latoare dc la blocul III C și. pen
tru că aici a fost telefon și sobă 
de încălzit, în tot schimbul n-a pă
răsit această stație astfel că la ce
lelalte două stații agregatele de ven
tilație au rămas nesupravcghcatr. 
Dar, în schimbul II din acea zj a 
avut loc o decuplare programata a 
energici clearice motiv pentru care 
s-a oprit și singurul ventilator prin
cipal aflat în funcție de la stația 
„Valea Lupului". Deoarece întreru
pătorul instalației de ventilație este 
astfel conceput că rccuplarca -agre
gatului — la reapariția energici e- 
lectrice — să se facă numai Ia o 
intervenție exterioară a însemnat că 
cele două ventilatoare dc la această 
stație (una fiind defecta și ncrc- 
•parată) să rămină în continuare in 
stare de nefuncționare. adică lucră- 

iniere deservite de aceste ven-

aeraj „Valea Lupului'* au fost pla
sați doi muncitori, dar fără ca a- 
ccștia să aibă vreun detector de me
tan asupra lor. De altfel, la nive
lul calificării acestora nici nu pu
teau avea atribuțiuni .pentru contro
lul metanului. Așa că 5n cursul a- 
ccstui schimb la abatajul în cauză 
nu s-a controlat prezența metanului 
deși in mină au fost în serviciu și 
organe dc îndrumare tehnică, de su- 
praveg'hciE și control arii pc linie 
minieră cit și electromecanică. Dato
rită acestui fapt nu s-a -sesizat că, 
din lipsa aerajuiui, metanul a în
ceput să sc acumuleze în zona a- 
baiajului tinzând spre concentrații 
neadmise de norme.

In schimbul următor, adică de 
acum in schimbul 1 al primei zile 
normale dc lucra din sâptămina ca
re începea, la abatajul 'frontal a- 
mintil a tenii la serviciu echipa in 
formație normală. După cum își tă
cuse'*'obiceiul de la un lințp șeful 
de schimb nu și-a luat detector dc 
metan, astfel ca intrând la locul de 
munca nu a avut cu cc sesiza și 
măsura concentrația gazului metan 
care s-a acumulat, datorită lipsei 
dc aerisire a abatajului, încă din 
schimbul II al zilei precedente (cînd 
s-au oprit ventilatoarele principale 
la suprafață, ca urmare a decuplării 
programate a energiei clearice 
timp de 20 dc minute).

L.chipa din acest abataj ca și ce
lelalte echipe din zonă și-au reluat 
activitatea normală fără a cunoaște 
pericolul iminent în care -sc allau. 
Pentru a sc putea preveni pericolul 
aprinderilor dc metan, problemele 
trebuie abordate și aprofundate pe 
două căi și anume : cauzele acumu
lării metanului și natura sursei dc 
inițiere.

In ceea cc privește inițierea me
tanului, problema este mult com
plicată prin faptul că factorii sini 
ioarte diferiți și condiționați de 
multe elemente (ca defecțiune în 
protecția antigrizutoasă a echipa
mentelor electrice, stipraîncălz.iri dc 
agregate mecanice in mișcare, loviri, 
ciocniri sau frecări dc meuil pe 
metal, rocă pe metal, rocă pc rocă 
tic.) care numai într-un complex 
•dc împrejurări favorabile pot iniția 
aprinderea. Dc aceea, pc lingă urmă
rirea acestor factori trebuie ca ac
centul să cadă pc prima cauză, a- 
dică pe luarea tuturor măsurilor de 
prevenire a acumulărilor periculoase 
dc metan. Acest lucru este mai sim
plu și sc poate rezolva mult mai 
operativ.

•De altfel, in cazul de care nc-ant 
-ocupat, admițînd că au existat toate 
deficiențele înșirate, dacă la înce
putul schimbului I șeful de schimb 
ar fi controlat prezența metanului 
— așa cum prevăd normele dc pro
tecție a muncii — înainte de a în
cepe lucrul la load de muncă ar 
fi constatat concentrația periculoa
să de metan și nu ne în
doim de buna sa credință că ar 
li sesizat imediat organele în drept 
pentru luarea măsurilor ce sc im
puneau pentru redresarea situației, 
ținînd cont că abatajul respectiv a 
lost dotat și cu telefon.

Din analizarea cazului s-a putut 
trage concluzia ca :

0 fiecare persoană care in tim
pul serviciului arc atribuțiuni de 
control a metanului este obligată să 
intre în ntină cu un detector dc me
tan (indiferent dc tipul și forma 
acestuia);

0 este inadmisibil ca sa se in
tre la un loc dc muncă la începu
tul schimbului fără ca să Se' con
troleze prezența metanului, după' ca
re controlul să fie repetat, în mod 
periodic, în timpul cit se lucrează 
la locul -dc muncă;

0 lichidarea, respectiv diluarea, 
operativă a acumulărilor dc CI*I4 
sub lintițele admise dc N.D.P.M. fo
losind toate mijloacele cunoscute și 
indicate pentru asemenea cazuri;

0 controlul instalațiilor electro
mecanice să sc facă in mod perio
dic cu aplicarea supracontrolului 
inopinat;

0 veniilaionrclv principale dc 
aeraj trebuit să asigure in perma
nență aerisirea lucrărilor minîcfe 
subterane iar in- cazul unor defec
țiuni survenite in funcționarea a- 
ccstora remedierea să sc facă în 
mod operativ;

0 sistemul informațional trebuie 
să fpnețiorreze prompt cu posibili
tatea de verificare a rapoartelor a- 
stipra situației securității locurilor 
de muncă din subteran pe cai di
ferite;

0 controlul modului dc realizare 
a sarcinilor dc serviciu și disciplina 
în muncă să fie ridicate la ccl mai 
înalt nivel.

După cum rezultă, problemele 
prevenirii unor eventuale aprinderi 
de metan în lucrările subterane nu 
sînt așa dc complicate. Dar trebuie 
perseverat în corectitudinea în ser
viciu și respectarea cu strictețe a 
prevederilor normelor dc protecție 
a muncii de către întreg personalul

r
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Transportul dc personal pe puțurile care nu au ame
najate special oolivii pentru astfel dc transport este interzis;

• Sc interzice transportul dc personal pe puțurile la 
care jompurilc nu sînt libere in adîncimc dc 4—<> m, in cun- 
fornritate cu normele în vigoare:

g Este interzisă circulația ipe compartimentul d« circu
lație a puțului, dacă secția nu este prevăzută cu perete des
părțitor. scări și poduri montate conform normelor.

• La toate rampele, ferestrele puțului trebuie *ă Ce 
prevăzute în mod obligator cu ușr;

• Se interzice deschiderea ușilor dc la ferestrele puțului 
inamic dc sosirea coliviei la orizont;

g Este interzisă staționarea personalului la maj puțin 
dc 5 in de fereastra puțului;

g Transportarea, in același etaj, de persoane împreună 
cu vagonetc, materiale grele sau unelte care nu sînt trans
portate in genți. e«te cu desâvîrșirc interzisă I

g Este interzisă staționarea oricărei persoane in ram
pele inferioare la o distanță mai mică dc 5 m de puț. in 
timpul încărcării sau descărcării materialelor transportate 
direct in colivie.

g Orice fel de comunicare intre scinnaliști sau intre a- 
ccștia și mecanicul mașinii de extracție, in afara codului <le 
semnalizare, este s'trict interzisă;

£ Se interzice manevrarea semnalului de către alte 
persoane în afară dc scinnaliști. Exceptează doar cazurile dc 
accidente sau de forță majoră, cînd pot da semnal și alte 
persoane după ce au înștiințat in prealabil scmnalistul de la 
rampa principală sau mecanicul mașinii dc extracție. Sem
nalul „Stai !“ se poate da fără înștiințare prealabilă.

g Este interzisă intrarea sau ieșirea personalului din 
colivie după ce s-a dat semnalul pe pornire; excepție face 
cazul cind scmnalistul părăsește orizontul:

> Este interzisă pornirea mașinii de extracție dacă me
canicul nu a înțeles clar semnalul. In acest caz, mecanicul 
va cere în mod obligatoriu repetarea semnalului.

g Nu se admite, sub nici o formă, ca mecanicii de la 
mașinile de extracție să presteze serviciu mai mult de 9 orc 
fără aprobarea conducerii exploatării și care aprobare se dă 
numai in cazuri excepționale;

g Este interzis sub orice motiv mecanicului și semna- 
liștilor de la toate orizonturile, în timpul transportului dc 
persoane, de a-și părăsi posturile:

g Mecanici de la mașini dc extracție 1 Este interzisă 
efectuarea transportului cu tamburii mașinii de extracție 
decuplați (cu o singură colivie). Astfel dc transport pe puț, 
în cazuri excepționale, se poate efectua numai cu aprobarea 
dată dc mecanicul șef al exploatării, pentru lucrări dc repa
rare rcspectîndu-se normele în vigoare.

Interdicții • Interdicții

T J
O obligație ce nu

domeniu in care trebuie sporite

Coordonarea activității de 
transport, urmărirea și executa
rea la timp a reviziilor Și repa
rațiilor la instalațiile aferente 
acestei activități, la mijloacele 
de locomoție subterane. între
ținerea în perfectă stare a căi
lor de transport sînt sarcini de 
mare răspundere la fiecare ex
ploatare minieră. Cu toate aces
tea uneori aceste sarcini sînt 
neglijate fapt care fete să aibă 
loc avarii, iar în unele cazuri 
chiar accidentarea unor salariați

La un control efectuat pe a- 
ceastă linie de c" 
Centralei cărbune! 
statat o serie de 
deficiențe, avarii 
nerespectarea normelor și in
strucțiunilor de lucru, datorită 
nerevizuirii sau nelntreținerii 
corespunzătoare a puțurilor și 
mijloacelor de transport.

E adevărat că aceste avarii 
nu s-au soldat cu accidente de 
muncă. Ținînd însă seama de 
faptul că nu cu mult în urmă 
au existat destule astfel de ac
cidente și că pierderile dc pro
ducție si materiale la unele ex
ploatări au fost destul de în
semnate (la E.M. Vulcan ava
ria produsă la puțul 7 Noiem
brie în ziua de 19 februarie și 
puțul orb nr. 10 în 16 martie 
a.c. au necesitat 6 ore. respectiv, 
două schimburi pentru remedie
re. la ultima fiind necesară și 
schimbarea coliviei, iar la E.M. 
Petrila avaria de la puțul orb 
nr. 13 din 13 februarie a durat 
8 ore) trebuie să ne punem în 
alertă și să luăm cele mai co
respunzătoare măsuri pentru 
prevenirea lor. în general, a- 
ceste avarii se datoresc urmă
toarelor cauze 1 neatenția sem
nal istului care dă semnale gre
șite ; nerespectarea normelor și 
instrucțiunilor de lucru prin ne- 
închiderea ușilor de la ferestre
le puțurilor; se circulă pe puț

,-ătre organele 
ii s-au con- 

neajunsuri. 
cauzate de

măsuri concrete de cercetare a 
avariilor, Ia nivelul fiectoorelor 
în cauză nu s-a făcut nici o in
vestigație asupra Împrejurărilor 
și vinovaților. La E.M, Dîlja a- 
variile produse a« fost cerceta
te, dar nu pînă Ia capăt, nu 
s-au dispus măsuri de preveni
re.

Se desprinde concluzia că 
este necesar să se dea o mai 
mare atenție lucrărilor de re
parații și întreținere a puțurilor, 
să se urmărească mai îndea
proape activitatea personaiului 
de deservire a puțurilor și <ăfie 
urmărit și aspru tras la răs
pundere în cazul neîndeplinirii 
atribuțiilor personalul tehnic 
numit cu controlul și suprave
gherea reparațiilor pe puțuri. 
Să se pună în funcțiune la toa
te puțurile oarbe înstalalu'e de 
blocare a mașinii de extracție 
in cazul cînd ușile de la feres
trele puțurilor nu sînt închise.

Este imperioas necesar ca a- 
colo unde se constată abateri șl 
nereguli să se acționeze imediat 
pentru reî.ntronarea ondinei și 
corect: tudlnci. -să se treacă ia 
intensificarea propagandei de 
protecție a muncii, să se ruleze 
la exploatări filme tematice c-u 
privire la transportul în subte
ran ; cu sprijinul organelor 
sindicale să se creeze o puter
nică opinie de masă împotriva 
celor care la deservirea instala
țiilor de transport săvârșesc s- 
bateri de la N D.P M uneori 
chiar cu bunășLiinlă. în unele 
cazuri chiar de către personalul 
de control și supraveghere. Se 
cere sporită autoexigență și co
rectitudinea, responsabilitatea 
— din partea tuturor celor puși 
să deservească instalațiile ver
ticale de transport din subte
ran !

Ing. loan MICLAȘOlU 
serviciul control 

protecția muncii — C.C.P.

poate fi ignorată

Folosirea corectă a echipamentului
protecție și de lucru

au plecaiVeni, vidi

Ing. Iosif KEMETE 
inspector șef adjunct 

al Inspectoratului județean 
de protecție a muncii

— Cc-are șeful și cu maistrul, oare. 
De la ochi ei s-au legat ?!...

— Cred... să nu rămincm în... mirare 
C-au VENIT, că au VĂZUT și c-i

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
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Modul cum personalul tehnic 
dm sectorul 1 al minei Di ița ifi 
excrată ohligapile prrcind con
trolul locurilor de muncă, ne-a 
,ugnat ideea ptnrru titlul ace<- 
:vr rinduri. 1 1K la frontul dr 
lucru, l '.iD. pleacă. De pa><.ă 
ar ri simpli '.iznatori l-s trecere 
prin abataje, suitori, galerii... In 
urma lor neregulile, dejit retiftle. 
abaterile de la normele de pro
tecție a muncii retrain nr-azute, 
nett.izate. nânlâueraie. Afa a 
jcat ți in ziua recentului control 
ețeauat in seci or de către orga
nele de protecție a muncă djp 
Centrala căr bunelui. La abat a iul 
cameră 2 est au roci găite un pr 
dr ivregutii în suitor — cu în
clinare de rene — h-pă> Po
duri din 5 in ' metri p scan tp 
țicanâ, vemilatorul — oprit, ai- 
'gul rcmru inclndevea bic^JlOr 
vecfâ — neeianț. La abatajul 9 
rrst, din cealaltă aripă, aceeași

situație: suitorul — neamenajat 
corespunzător; lucrările vechi de 
la lelia superioară — neinchise; 
monogiafia de armare — nerts- 
peaată ‘grinzi la front in ioc să 
■fie armate corect cu 3 sâlpi, erau 
sprrjirnu numai pe 2 stilpi ariind 
un capăt liber); pereții — neban- 
dajați, existtnd pericolul desprin
derii de blocuri din culcuș. In a- 
lare situație de nerrspeciare a 
normelor elementare de securitate 
mmr-ră. :n care la locurile de 
muncă cu 'pricina plana pericolul 
de produiere a unor accidente^ 
organele de control au oprit lu
crul la frontul abatajelor puni nd 
echipele de mineri să remedieze 
deficiențele găsite. Se pune îfi- 
rrebarea: oare de ce nu au fă
cut acest lucru maistrul miner 
Marin Curcota care în acel 
schimb răspundea de acir- natea 
celor dană abataje, inginerul Du
mitru 7.amota, șeful sectorului I

puțin timp înainte de so
sirea organelor de control, trecuse 
pe la cele două abataje î Răspun
sul este clar: pentru câ. ața cum 
s-a obișnuit — au r enit, au '■ .î- 
zut. au -plecat... E cazul ca la

ni telul co
lie analizat „nițeluț"- acest „stil" 
de a controla locurile de muncă, 
înrădăcinat la sectorul I, fi nu 
numai aici.

B. I.

I 
I 
I

Echipamentul de protecție și de 
lucru se acordă angajaților in 
conformitate cu normativul repu
blican, stabilit pentru fiecare loc 
de muncă, aceasta constituind o 
obligație a unităților socialiste.

Acordarea gratuită a echipa
mentului de protecție tuturor mun
citorilor care lucrează in locurile 
unde este prevăzut. urmărește 
scopul prevenirii accidentelor de 
muncă și a îmbolnăvirilor profe
sionale. Echipamentul de lucru se 
acordă angojoților pentru condiții 
de muncă în care are loc o uzu
ră prematură sau murdărire exce
sivă o efectelor personale, anga
jatul plătind 50 la sută din va
loarea echipamentului.

In normativele in vigoare do
tarea cu echipament este maxi
mala, odică acordotea unui anu
mit sortiment de echipament pre
văzut in normativ nu este obliga
torie decit numai in cazul in ca
re este justificot de condițiile de 
lucru de la locul de muncă res
pectiv. Dacă angajații nu-și des
fășoară in mod permanent acti
vitatea in condițiile core impun 
dotarea, acestora li se vo acorda 
echipament pentru lucrările tem
porare de către secții, astfel ca 
lucrările să se desfășoare in con
diții dev deplină securitate.

Atit echipamentul de protecție 
cit și cel de lucru trebuie folosit 
numai in timpul programului de 
serviciu. Se știe că folosirea e- 
chipamentului și in afoio progra
mului de lucru, pe lingă faptul că 
duce la uzuro lui înainte de ter
men dor prezintă și un pericol de 
îmbolnăvire pentru cel ce il poor- 
tă cit și pentru ceilalți din jurul 
lui. Cu toate acestea mai sînt în
că muncitori, în special de la mi
nele Lonea, Petrila și Aninoasa 
care pe lingă faptul că nu vor să

loca baie Io exploatare, circulă 
cu autobuzele in hainele de lucru, 
fără să se sinchisească că mur
dăresc pe ceilalți muncitori con- 
știenți și nici nu se gîndesc Io i- 
giena casei și fomiliei lor unde 
rși păstrează echipamentul.

Unitățile miniere au obligația 
să asigure păstrarea, curățirea și 
denocivizarea echipamentului de 
protecție. Pentru păstrarea echi
pamentului -sînt obligatoriu nece
sare două încăperi : uno pentru 
păstrarea hainelor curate și alta 
pentru păstrarea echipamentului 
de lucru. Cu toate că exploată
rile miniere au încăperi amenaja
te pentru păstrarea hainelor, sînt 
întîlnite frecvent cazuri de defec
țiuni la instaloțiile de încălzire 
sou instalațiile sînt oprite de că
tre îngrijitori uneori numai pen
tru a evita curentul ce se produce 
prin circulația aerului.

Pe de altă parte, la majoritatea 
'-xploatârilor s-au ivit cazuri de 
interpretări greșite ale prevederi-

lor normativului de acordare a 
echipamentului ca de exemplu : 
pe timp de iarnă muncitorilor ne- 
calificaji de la suprafață nu li 
s-au dat ca mănuși de protecție, 
mănuși îmblănite, numai pentru 
foptul că nu s-a precizat in nor
mativ „mănuși îmblănite", cu too 
te că acest caz a fost elucidat 
in instrucțiunile de aplicare a 
normativului.

La unele unități s-a acordat 
angajaților echipament Io care 
nu aveau dreptul așa după cum 
au constatat organele C.F.I. ale 
C.C.P., co de exemplu la E. M. 
Bărbăteni unde s-o acordat echi
pament în plus, în perioada 1 VII 
1970 - 31 I 1972 în valoare de 
5383 lei ; la EM Lonea. in pe
rioada 1 X 1970 - 30 IX 1971. s-a 
acordat echipament in plus în va
loare de 27 471 lei ; la E.M. Li- 
vezeni, în perioada 1 VII 1970 — 
30 VI 1971, s-a acordat echipa
ment peste prevederile normati
vului in valoare de 813 lei ; la

E.M. Uricani, de asemenea s-a în
cordat echipament in plus Față 
de normativ, in perioada 1 IX 
1970 - 31 VII 1971, in valoare 
de 1914 lei.

Pentru evitarea acordării ero
nate a echipamentului de protec
ție și de lucru, în conformitate cu 
instrucțiunile de aplicare o nor
mativului in vigoare conducerile 
tehnico-administrative ale unită
ților miniere au obligația'să sta
bilească, cu avizul comitetului sin
dicatului și să aducă la cunoș
tință angajaților. dotareo prevă
zută pentru fiecare meserie.

Prin ocordarea Io timp o tchi- 
□omentului de protecție și de lu
cru, prin folosireo și păstrarea ju
dicioasă a acestuia se vor crea 
condiții în plus pentru prevenirea 
accidentelor și a îmbolnăvirilor 
Drofesionale.

Ing. loan AVRAMESCU 
serviciul control protecția muncii 

C. C. P.

spicuiri din

și instrucțiuni
• Echipamentul de proiecție și lucru tre

buie folosit numai in timpul programului de 
lucru.

O Toate unitățile au obligația să asigure 
curățirea, denocivizarea și repararea echipa
mentului de protecție.

norme
în vigoare

trebuie păstrat in vestiarele unității.

• Vestiarele trebuie să fie încălzite și 
bine aerisite, pentru a se asigura uscarea c- 
chipamentului în intervalul dintre schimburi

Pagină realizată 
la cererea 

Centralei cărbunelui 
Petroșani

$ Pentru prevenirea accidentelor de mun
că, unele echipamente (centuri de siguranță, 
mănuși și încălțăminte olcctroizolantă) trebu
ie să fie verificate la timp, conform normelor 
in vigoare.

• Căștile de protecție care nu au spațiul 
de amortizare a șocurilor nu își îndeplinesc 
rolul decît parțial

g Muncitori și tehnicieni ! Folosiți 
de tipul nou care sint rezistente și 
(dacă sini potrivite după cap)

căștile 
comode

$ Muncitori ! Nu folosiți echipamentele 
de.profecțic și lucru in stare necorespunzătoa- 
re.

® Echipamentul, după terminarea lucrului.

g No,folosirea ochipamentuiui de 
ție dure la îmbolnăviri si accidonte.

protei

• Pentru evitarea accidentelor, echipa 
meniul trebuie să fie bine fixat pc corp.
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fîșia de lumină
(Urmare din /m$. /)

Mereu prezenti la munca de 
înfrumusețare a orașului

nur 
rfr

Era foarte aproape mi îmi 
~tisa noastră, intr-un deal 
te înalt, cum să spun ? O 

iră mare, un rotund în
tunecat. Hun poate intra 
tatăl meu acolo și rum dc 
nuii iasă, mi-cra frică sâ-n- 
îreb.. I’ncdri, mama-ndrăz- 

q, cum e aco- 
Se așe*a \-pe 

pen să-i poccs- 
uunerte, < d scU- 

Da', tăticule — 
alunei peste orice 

- c numai piatra sau 
i aur ?" .Nu, inii zi- 
i piatră, și e și aur... 
sâ alegem piatra dc 

Și ofta. .Mama, alunei : 
Mircca, e greu ?“ 

.Pentru mine nu e greu ni
ciodată. nu trebuie să fie..." 
.Mircea ,hai să plecăm, câ o 
să sc-ntimple ceva...’ .Nu se 
va-ntimpla nimic...’ ..Mircea, 
tu, o să -adă de sus și n-o 
să te mai întorci, rămân sin
gură cu doi copii, ce-o să fac 
cu. unde-o să mă duc?’ .Da, 
liniștcștc-tc lasă. că n-o să 
sc-ntimple nimic". Apoi. a 
auzit tata de .pietrele care 
ard’, de Valea Jiului... .Mă 
duc acolo..." Nu te du. mă, il 
sfătuiau, e praf mult, te-m- 
bolnăvești..-’ tNu, o să plec 
acolo..." Ca tata nu era ni
meni. 11 rugam citcodată : 
.Tăticule, adu-mi și mic un 
pic de aur.". „Aurul nu-i al 
unui om singur, nu-i al meu, 
nu-i al altuia..." Căutam să-l 
înțeleg, da' nu eram cu gin- 
du'-mpăcal. de ce nu-mi adu
ce și mic un pic de aur... ~ 
dată, fratele : •• • -
minei. să 
tem intra ?’ 
știam ? Am aj 
nu era atunci, poate că mîn-

nea. .Mira 
h>uăunlru ? 
scaun ți inc 
tensed, că-i t 
pește piati 
treceam 
sfială — 
e numai 
cea, c și 
Totu-i 
aur„.'

.. O-
■ .Hai la gura 

vedem, pu- 
Eu — mică ce 

juns acolo, paza

ca sau .. Iscodeam ici-colo... 
Dcodată-nlemnim 1 Tăticii’ 
rerif-a pe •'Urarea dealului, 
imi aduc bine aminte, a că
rui că sinfem noi doi. Ne-a 
strigat, nr-a alergat, nc-a bă
lul zdravăn... .Tăticule — cu, 
pUngi iul — n vrut să radă cc 
faci in mina, sfl ia și cl un 
pic de aur..," II vedeam un 
om mare, curajos. Nu eram 
prea cuminte, mă bftteam cu 
băieții, nu-i puteam .suferi... 
Îmi plăcea să fiu deasupra... 
In Aninoasa — o casă mică, 
l*atru guri de hrănit... lnlr-o 
zi n-a fost apă la mină, a 
i cnit cu hainele Sica cu praf 
negru, murdar, că nu l-am 
recunoscut, ăsta o fi tăticul 
meu ? .Da’ cum, doar nu ur
neai așa, tăticule?...’ .Păi, 
aici sint cărbuni...’ .Și cum c 
cărbuiu’le ?“ .Negru, ca pă- 
inînlu', fl iei in pumn, ii 
siringi il lovești cu ceia, se 
Jârinuî—" .Și cum iezi înăun
tru tăticule ?’ ,/lm lampă și 
râd cu ea.-" Se cam plictisi
se de la o vreme cu mine, se 
obidea că-s copil și că nu-n|.e- 
Icg... l-am auzit pe oameni 
eă-i ol dracului Dănilă. că 
pune la treabă, lui nu-i pla
ce să lase de azi pc mi inc... 
Cind mă văd băieții cu cl pc 
stradă, mă salută, cu respect, 
cumva... Apoi, îmi spun i 
.Asta-i tatăl tău ? Da’-i prea 

sic, 
tătic

rău, a$a arată..." ,A«. Ie 
t>» se parc, cl e un 
bun*...

Intre timp, tatăl sc reîn
toarce. lulia Dănilă ne ' ** 
ușor, legănat : .Izvoraș 
apă REȘEI Pi la poarta mai- 
chii TREȘE...* De jur împre
jur totul e despicat dc o fișie 
de lumină, ca un vad prin 
care sufletul curge potolit, 
împăcat...

ciută
cu

Accelerarea cadenței 
de execuție 

a obiectivelor
de investiții miniere

{Urmare din pag. 1)

tntîrzie cu înlăturarea defici
ențelor constatate. Și — pe bu
nă dreptate — mina refuză in
stalația pînă nu se fac remedie
rile și rccxecuțiile de rigoare. 
Trebuie să spunem că, in acest 
caz, constructorul — dc obicei 
scrupulos in realizarea unor 
lucrări corespunzătoare calita
tiv — a vădit neglijență, nu a 
ținut seama, cum ar fi fost fi
resc. integral, de prevederile 
proiectului de execuție și dc 
completările cerute Pe parcurs, 
neapărat necesare pentru a se 
autoriza instalația.

vederea punerii in funcțiu- 
a instalației de extracție a

in
ne _
puțului cu schip nr. 3 Uricani...

— După cile știm, ar trebui 
Imprimat un ritm mai intens

gindit probabil ca iși va 
pierde urmo și cstfel vo 
scopo de obligațiile la 

care o fost supus, pentru pro
pria sa fiică. Din acest motiv 
s-o mutat mereu de Io o unita
te Io oltc. Dor, dacă s-o putut 
ascunde de glasul conștiinței, 
in schimb organele de miliție 
cu pus foarte frumos mino pe 
el. Curelea llie timp de 1 (un) 
an, vo aveo toată vremea să 
cugete asupra foptului că, do
că ai copii ai și îndatoriri.

— Da, așa este, și în acest 
scop, pinâ în o aprilie a.c., be
neficiarul, constructorul și pro
iectantul vor examaina, împre
ună cu E.M. Uricani, modul cum 
se respectă măsurile prevăzute 
in programul întocmit anterior, 
atît pentru subteran cit Și pen
tru suprafață, în scopul termi
nării obiectivului, conform gra
ficului de execuție. Ca o sar
cină de primă urgență din par
tea beneficiarului : asigurarea 
cu energie electrică a mașinii de 
extracție, care este condiționa
tă de punerea în funcțiune a sta
ției trafo 35/6 KV și a liniei elec
trice de alimentare dc 35 KV 
Paroșeni — Uricani, și asta cel 
mult pînă la mijlocul lunii vi
itoare. Lucrările respective au 
fost demarate dc I.E. Sibiu încă 
de la începutul anului. In ce 
privește stadiul dc montaj al 
lucrărilor de la cele două obiec
tive, acesta ar permite respec
tarea termenului prevăzut — 
15 aprilie — cu condiția expre
să ca beneficiarul să predea, în
că in cursul săptăminii care 
vine, o serie de aparatajp de la 
stația de 35 KV.

In orice caz, ne propunem să 
îmbunătățim activitatea în sen
sul predării la timp a utilaje
lor la constructor, căci c un 
domeniu unde, în acest trimes
tru, s-au manifestat unele defi
ciente pe care va trebui grab
nic să le înlăturăm.

/ cl< ircmlc connl« tul U.T.C 
nl U U M. Petroșani n inițiat o 
mțkme dc mumă vohi ni ar- pa
triotică !o orc au participat 
peste 150 de utcciști din ca
drul o' cm!, .ițiilor uzinei. Tine
rii au participat la amenajarea 
.onei virane de la SâlĂtruc 
plantînd peste 1500 dc arbuști. 
Toți utcciștii au dat dovadă dc 
multă hărnicie, cvidențiindu-se 
(n mod de.",J ,i ulcviștii Măr

ul Tcmlorcsni, I Iviră Găină, 
Ion Biiîiilesi ti, Simian Biiîu- 
Irscu, Marin Drăguț, Aurora 
Cosîea, Ion Rotam. Mariana 
Sonirșan etc.

Asemenea acțiuni au la 
ITMl’. un caracter larg, de 
masă.

Ion STOICOIV 
secretarul comitetului 

U.T.C. — U.U.M.1’.

TeLeFoAhI (Sl

CINSTE LOR !
Ieri, in întreaga Vale a Jiu

lui, cu mic cu mare, tineretul 
studios al municipiului, pionie
ri și școlari au „ieșit* intr-o am
plă acțiune de muncă patrio
tică, pentru înfrumusețarea lo
calităților in care trăiesc și în
vață. Mii de tineri — fete și bă
ieți - entuziaști, stăpiniți de 
nestăvilitul elan al muncii, in 
ritmul voioșiei care-i caracteri
zează, s-au întrecut pe sine, au 
lucrat cu drag și spor, primind 
in finalul unei zile „pline", fe
licitările... celor mari, mulțumi
rile organelor de partid și de 
stat din toate localitățile muni
cipiului.

Cinste lor !

NU „URCA“
„In blocul 12 B de pe stra

da Independenței (cartierul 
Aeroport - Petroșani) apa cal
dă, in cele două zile dinainte 
stabilite, nu „urcă" pină la eta
jul 2 - ne informează, telefo
nic, o cristalină voce feminină. 
Veniți să vedeți ! Și vâ voi spu

ne eu dc ce... Pentru că cci de 
la ccntrolo termică nr. 6 nu 
sini pieocupați de bunul mers 
al treburilor lor. Joacă țințar, 
joacă table și... uită să mai 
pună pe foc I"

Nu om dat curs invitației la 
cercetări. Credem insă ceea ce 
ni s-a comunicat, penlru că nu 
e prima oară cind aflăm ase
menea neajunsuri. Dacă cei in 
drept să atragă atenția salari- 
aților centralei cu pricina n-o 
vor foce și apa caldă, in blo
cul susâmintit, va „urca“ tot cu 
intermitențe - aștept din nou... 
telefonul „misterios’’ și, să se 
aștepte și cei în caurâ. la ce
va ce le va lua pofto să mai joa
ce, atunci cind trebuie sâ 
muncească serios.

MULȚUMIRI
Nicoloe Stoian, miner la E.M. 

Paroșeni, ne roagă insistent să 
transmitem colectivului de me
dici pediatri din Petroșani și in 
special medicului ion Bălan, 
mulțumirile sale sincere pentru 
atenția și grija deosebită cu 
care i-a tratat fiul, in virstă 
doar de citeva luni. „L-am dus 
Io spital in stare gravă și, du
pă 7 zile, l-am luot înapoi per
fect sănătos” - aflăm din scri
soarea sa expediată redacției.

Răsoundem cu plăcere dorin
ței cititorului ziarului nostru, 
cunoscind că, intr-adevăr, co
lectivul de medici căruia i se a- 
dresează, primește deseori, scri
sori de recunoștință, e un colec
tiv pasionat de meserie, gata 
oricind de a acorda un ajutor 
promat și competent fiilor oa
menilor muncii din Peti-nsani.

V. T.
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(Urmare din pag. 1)

bune in sensul acesta au obținut 
Școala generală nr. 2 Petroșani, 
Liceul Vulcan, care întrețin re
lații de colaborare și ajutor cu 
întreprinderile și unitățile eco
nomice ce le tutelează, respec
tiv U.U.M.P. ’

Activitatea 
și sportivă a 
menea unele 
bile au fost 
zilor artistice dedicate semicen
tenarului U.T.C., simpozioanele, 
vizionarea do spectacole, reuni
uni, montaje. In tradiția Grupu
lui școlar minier Lupeni și a 
Liceului Vulcan au intrat între
cerile sportive intre clase, fapt 
ce face ca majoritatea elevilor 
să fie cuprinși în asemenea ac
țiuni.

Desigur toate aceste realizări 
nu pol fi trecute cu vederea, 
cu toate neajunsurile ce se 
manifestă în majoritatea șco
lilor privind munca organizați
ilor de tineret.

Dacă pe alocuri poate fi a- 
preciată ca bună munca privind 
educația politico-ideologică, în 
majoritatea unităților școlare, 
în urma sondajelor efectuate 
au ieșit la iveală serioase caren
țe : mulți elevi nu cunosc poli
tica internă și externă a parti
dului nostru, au capacitate re
dusă de a înțelege și interpre
ta fenomenele politice actuale, 
documentele de partid și de stat. 
Informările politice sint organi-

și F.S.H.V.
cultural-artiștică 

înregistrat dc ase- 
-succese. Reniarca- 
prograniele brigă-

zale deficitar, monoton, ele se 
rezumă la înșiruirea evenimen
telor politice, avînd caracterul 
orelor de clasă. Invățămîntul 
politic este lăsat exclusiv pe 
seama propagandiștilor fără a 
fi condus direct de comitetul 
U.T.C. Uneori, șt informările 
politice și invățămîntul politic 
se confundă cu orele de dirigen 
Ue, iar orele ie dirigenție sini 
rigide, cu caracter didactic 
problemele fiind abstractizau 
Se simte mult lipsa de conlucra 
re profesori, dirîginți și orga
nizația U.T.C. din care cauză 
se ivește paralelismul dintre o- 
rele de dirigenție și celelalte 
acțiuni inițiate de uteciști. La 
clasele VIT—VIII există puține 
forme adecvate privind educa
ția politico-ideologică. iar pre 
darea științelor sociale în unele 
școli se face de către cadre ce 
nu au pregătirea de specialitate 
și nu stăpînesc elementele fun
damentale prevăzute de progra
mă. Lipsesc de asemenea din 
școli cercurile de etică și socio
logie, ateism, fapt ce duce la o 
slabă activitate ateist-științifică

Destule greutăți sînt întîmpi- 
nate în efectuarea pregătirii 
tehnico-productive a elevilor 
Multe școli nu au dotate ateli
erele, altele sînt improvizate, 
iar întreprinderile care patro
nează. deși s-au angajat în do
tarea atelierelor, nu și-au res
pectat angajamentele. Comitete
le U.T.C. din școli, orășenești și

0 Astăzi începe al doilea 
Congres Național al Uniunii ti
nerilor comuniști din Cuba 
0 In 195S a l<-.i creat Pariidul 
Comunist din Guadelupa,

mergem
0 CASA DE CULT! RA 

PETROȘANI. In sala de lectu
ră, la ora 17, o consultație în 
sprijinul elevilor — despre scrie
rea corectă a verbului.

0 CLUBURI: Peirih. La 
ora 17, în sala dc muzică, o ex
punere a cărei temă este ..Res
pectarea regulilor p.c.i., sarcină 
de mare răspundere a fiecărui 
om al muncii și cetățean al pa
triei", ce se adresează membrilor 
voluntari și salariaților formați
ilor p.c.i.

FOLM
MIERCURI 29 MARTIE

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Gara bielorusă; Republi
ca: Zile reci; PETRIf A : Noap
tea nunții în ploaie; LONEA 
— Minerul: Doar un telefon: 
VULCAN : Semnale pe drum; 
PAROȘENI : Departe în 
LUPENI — Munciiore>c :

nunțarca și remedie
rea defecțiunilor ivite la siste
mele de încălzire centrala și la 
ascensoare — orașul Petic, mi : 

in cartierul Carpați. sir. 
Republicii și -ir. ConsiPictorului 
— 1862.

in cartierul Aeroport — 
1085 sau 1668.

Miliția Vulcan — 108. Spita
lul unificat Vulcan, serviciul de 
urgențe — 103. Inspecția comer
ciala Vulcan — 105.

Adunare a vînătorilor 
și pescarilor sportivi 

din Petroșani
Duminică, 2 aprilie, ora 9, are 

loc, la sediul filialei Petroșani a 
A.G.V.P.S adunarea generală a 
membrilor vîiutori și pescari 
sportivi ai filialei. Adunarea are 
la ordinea de zi următoarele pro
bleme :

— Darea de seamă asupra ac
tivi lății pe anul 1971.

— Alegerea noului comitet al 
filialei.

Prezența membrilor este obli
gatorie.

De la punctul de lucru 
Petroșani al ADAS
Prin intermediul punctului o- 

perativ dc lucru Petroșani al 
ADAS, ca urmare a accidente
lor suferite, Nistor Gliga, din 
Petrila. cartierul 8 Manie, bl. 
31. ap. 12 a fost despăgubit cu 
suma de 13 950 Antochi

PROGRAMUL I; 6 CO Mu
zica ți actualități; 7,CC Radio
jurnal; 8,CO Sumarul presei; 9,30 
Viața cărților (reluare); 10.00 
Buletin de știri; 10,05 < imcce 
ți jocuri populare; 10,30 Vreau 
sa știu; 11.00 Buletin de șuri; 
11,05 Orchestra Ion Cialisirache; 
11.15 Consultație juridică; II.30 
Ctniarc patriei; 12.C0 Discul zi
lei : Gigi Marea; 12.15 Rccii.il 
de operă Cornel Tănățcauu, 12,30 
Intilnirc cii melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal: 13,15 Avanpremieră
cotidiană; 13,30 Ritmuri și me 
Indii; I I,CC Compozitorul săptâ 
minii; 14,40 Participanți In emi
siunea ..Tloarea din grădină"; 
15,00 Bulei in dc știri; 15,05 
Creștere ți eficiența economică;
15.30 Pagini din muzica de es
tradă; I6.CC Radiojurnal; 16,15 
)-a mijloc dc codru des — ma
drigale pc versuri dc Mihai E- 
mincscti; 16.30 Secvențe sonore; 
16,50 Publicitate radio; 17,C0 
Antena tineretului; 17.30 Orches
tra de muzică populară „Chin
dia" a Grupului industrial Pe
trochimic din Pitești; 17,45 Mu
zică ușoară; 18,00 Orele serii. 
20,00 Tableta de scară: 20,05 
Zece melodii preferate; 20,4C 
Din cîntccelc Măriei Tănasc; 
20,55 Știința la zi; 21,C0 Re
vista șlagărelor; 21.30 Bijuterii 
muzicale; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert dc seară; 22.55 
Moment poetic; 23,C0 Concert 
de scară (continuare); 24.00 Bu
letin de știri; 0.03—6.C0 Estra

nocturnă.

Dcscliidcica emisiunii. 
9,05 Prim plan Ing. 

Mircea Ion popa; 9.35 Tclc- 
glob : R A. I gijlt; 9,5C Desen 
animat; 10,C0 Curs dc limba

rt. Lecția a 9-a; 10,30
icmatcca pentru copii ți 

Judex — un film de 
despre istoria serialului, 

leuillade 
... I; 15.30

lele școală. Sistem și structură 
concepte fundamentale ale 

gindirii științifice și folozolice 
contemporane- Analiza critică a 
diverselor orientări structuraliste 
nemarxiste (f ilozofie și socia
lism științific, anul IV — liceu), 
funcții ti igonometrice, relații. 
Inversarea funcțiilor trigonome
trice. Ecuații trigonometrice. 
(Matematică. In ajutorul candi- 
daților la concursul dc admite
re); 16.30 Curs de limba engle 
ză. lecția a 8-a; 17,CO Campio
natul mondial de hochei grupa 
„B" . România Polonia.
Transmisiune directă de la pa
tinoarul „23 August"; 19.15 Tra
gerea Pronoexpres; 19,20 1 CCI 
dc sen ; Fabule de La Fontaine 
— ...Acvila și bufnița"; 19,30 
Telejurnal. Ediție specială. Lu
crări agricole de primăvară; 
20,00 Laudă tinereții. Versuri 
inedite în lectura autorilor : Ion 
Crîngulcanu, Victoria Dragu, 
Gheorglic I straie, Ceiki LaszJo, 
Dan Mutașcu. A I. Zăinescu; 
20,15 Telc-cinematcca : .,N-a
dansat decit o vară". Cu ; F. 
Sundqvist, U. Jacobson. Premie
ră TV; 21,55 Avanpremieră: 
22,00 „24 dc ore". Imagini din 
Sudan — film documentar; 22.30 
Fotbal : Ungaria — R.F.G. în
registrare de la Budapesta.

animai; 
franceză. 
lrlr-<in< 
tinerei, 
montaj
realizat dc Louis 1
(1917); 12,00 Telejurnal
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municipale n-au acordat nici 
un sprijin în acest sens. Există 
în școli puține acțiuni ce vizea
ză disciplina muncitorească, 
dezvoltarea dragostei față de 
munca fizică, orientarea elevi
lor către producție. Acolo unde 
au avut loc asemenea acțiuni, 
ele au avut un caracter mai 
mplt festivist

Ițj ceea ce privește activita- 
. ’.ea cultural-artiștică. distracti

vă șl sportiv-turistică s-a ob
servat o orientare unilaterală, 
nedivei-sificată, sfera de cuprin- 
iere a elevilor fiind restrinsă.

Repertoriile sînt neorientate, 
programele artistice nu au con
ținut politic-rcvoluționar. Revis
tele școlare sînt orientate uneori 
numai spre Iiteixitură, activita
tea organizațiilor U.T.C. fiind 
neglijată, la fel și celelalte as
pecte din școli.

Legat de sport, există o slabă 
influență în rîndul elevilor, 
multe școli nu sînt dotate cu 
materiale sportive corespunză
toare. In fixarea itinerariilor 
excursiilor nu se ține seama de 
dorințele elevilor. Birourile 
U.T.C. pe clase și școli au în 
sarcina lor organizarea excursi
ilor și drumețiilor, dar există 
o slabă preocupare în acest sens.

Fără a considera că au fost elu
cidate toate problemele legate 
de activitatea U.T.C. din școli, 
amintind doar aspectele cele 
mai importante, subliniem că 
se impune luarea unor severe

Drumul era foarte drept șl 
foarte neted. Ciobanu 
Ion din Lupeni, l-o vă

zut insă destul de strimb. Nu
mai oșo se explică foptul că. 
ureîndu-se pe tractorul 41 HD 
662 a început a-l cpnduce in 
cele mal interesonte zig-zogurl. 
Și, nici măcor nu ero vreun 
concurs de slalom.

Cerindu-Lse unele explicații, 
s-o constotot că avea în sin
ge 2,4r imbibațîe alcoolică. 
Focrte mult. I s-o dat pentru 
această brave ă 1 (un) an și 2 
(două) luni închisoare. Un timp 
suficent. pentru dezalcooliza-

• •••••
Cind automobilul nu se mulțumește

(Urmare din nr. 6 960)
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masuri pentru îmbunătățirea 
muncii de educație

★
In primul rînd, condiția pri

mordială a îndeplinirii cu suc
ces a tuturor sarcinilor educa
ționale este unirea eforturilor 
tuturor factorilor din școli și 
respectarea întocmai a progra
mului comun elaborat de Minis
terul Educației și Invă(âniîntu- 
lui, al C.C. al U.T.C. și Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor.

Comitetele U.T.C. orășenești 
și municipale au sarcina de a a- 
corda un real ajutor școlilor, să 
sprijine secția cu problemele 
școlare pentru formarea unui 
stil de muncă eficace.

Organizațiile U.T.C din școli 
trebuie să desfășoare o activita
te complexă, diferențiată, pen
tru creșterea calității tuturor 
acțiunilor. evitarea paralelis
mului și totodată evitarea 
supraîncărcării elevilor. O aten
ție deosebită trebuie acordată 
modului cum se desfășoară 
munca politico-ideologică : se 
impune înființarea cercurilor 
de filozofie socialism și finali
zarea activității acestora forma
rea deprinderilor de citire a pre
sei politice care să aibă caracte
rul unor dezbateri.evenimentele 
politice să fie corespunzător in
terpretate-

Fără a mai înșirui amănun
țit toate sarcinile ce revin orga
nizațiilor U.T.C. din școli, ne 
oprim la a recomanda doar ca 
ele să conlucreze cu toii facto
rii educaționali și să fie respon
sabile de întreaga activitate de 
educație multilaterală a elevilor 
din școlile de toate gradele.

e • « • • e

j Reînnoiți-vă abonamentele |
I la ziarul „Steagul roșu“
ț Prețul unui abonament este de 8 Iei lunar, | 
| 24 lei trimestrial și 96 lei anual.

j Abonamentele pe luna aprilie se fae la | 
| chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin- | 
| deri, pînă la data de 31 martie a.c. inclusiv. i 

asigurați-vA din timp ziarul dum- I
I NEAVOASTRA PREFERAT!
I I

Cam Io fel s-a intimplat 
și cu Szabo Martin, tot 
din Lupeni. Adevărat că 

dimensiuni cevo mai mici. El 
nu a condus un tractor, ci o 
motoretă „Mobra". Și nici in 
singe nu o avut o imbibațîe ol- 
coolico. cșo cum a avut cel de 
moi sus. Numai 15" o- Cind te 
gindești inso, că e suficient 1%. 
pentru ca fapta sâ devină in
fracțiune, devine totul destul 
de I mpede. Și, tocmai pentru 
a se limpezi și el cu privire la 
această problemă, o primit 1 
(un) an închisoare. A vrut el să 
se focă „pierdut", dor, o fost 
lesne dibuit și, oșo după cum 
se vede, depus Io păstrare.

G., de osemeneo din Lu
peni, o intrat liniștit 
intr-un local să consu

me ceva. S-o oșezot Io o maso 
unde, tot liniștit, și-o văzut de 
treburile sale. Numai că aceas
tă liniște a lui, se vede treaba 
că l-a deranjat pe Cristof Co- 
loman, care, fără nici un mo
tiv, a venit Io maso acestuia, 
fâcindu-i codou, doi pumni.

Bineînțeles că a primit și el 
tot sub formă de codou. o lu
nă închisoare. Poate se va moi 
potoli. Pentru că docă nu se 
vo potoli el. nu se vor potoli 
nici alții.

Nu este decit un vis frumos: auto
mobilul telecomandat primește „pro
gramul", după care pornește la drum. 
Acesta alege itinerarul cel mai scurt, 
frineaza la momentul dorit, păs
trează distanța, depășește reglemen
tar celelalte mașini. Pasagerul poate 
să se lase liniștit pe scama creie
rului electronic și a miinii „ciber
netice". La nevoie, cl poate să dic
teze o anumita schimbare dc di
recție — apăsind pc butoanele care 
sc află pc tabloul de bord.

In felul acesta văd unii construc
tori și experți automobilul viitoru
lui. Pentru moment, nu este vorba 
decit de plăsmuiri științifico-fantas- 
tice, sau, in ce] mai bun caz, des
pre un proiect extrem de costisi
tor. Dar oare este proiectul chiar 
atît dc fantastic ?

De multa vreme, și nu fără mo
tiv, electronica a începui sa joace 
rolul unui al doilea șofer. Sistemul 
Jc aprindere, direcția și controlul 
pentru kilometraj electronice există 
deja. Un dispozitiv electronic re
glează injcctonil de benzină, asi- 
gurînd maximum de putere și com
bustia aproape totală a carburantu-

După părerea multor specialiști, 
valoarea unei mașini este dată de 
calitatea 1 rinelor acesteia. Pe timp 
de polei, in caz dc frînare sau ac
celerare bruscă, electronica remedia
ză blocarea roților (firma Daimler- 
Benz și-a propus să realizeze ma
cini cu frînă antiderapantă).

Tehnicienii dc la centrul Bosch 
consideră inoportun să constrîngă 
Șoferul să supravegheze ncnumăra- 
icle cadrane și becuri indicatoare. 
In prezent aici sc pune la punct 
un sistem central de avertizare care 
alertează numai in cazul în care 
intervenția omului la volan sau o- 
prirea imediată sint necesare, loate 
celelalte funcțiuni vor fi reunite în- 
tr-un ordinator destinat să înma
gazineze, să trieze și să schimbe 
informațiile.

„Pînă la urmă, conchide „Frank
furter Rundschau", fiecare mașină 
va avea ordinatorul ci“.

N. Gh.

La Schwieberdingen, nu departe 
de Stuttgart, se află centrul tehnic 
al companiei Bosch. Este imperiul 
electronicii pusă în slujba automo
bilului. Specialiștii încearcă aici di
ferite dispozitive care reunesc e- 
lectronica și mecanica dc precizie, 
dementele hidraulice și pneumatice. 
Electronica continuă să preia din ce 
in ce mai multe atribuții ce reve
neau pină nu demult conducătoru
lui aum. Simplificând direcționarea 
automobilului, informtnd șoferul, 
»culindii-l de diferite operațiuni, a- 
ceste sisteme sporesc securitatea tra
ficului.

L>N MOTOR „CURAT"?

Un motor Diesel a funcționai 
timp dc 48 orc într-o seră cu cii- 
zanteme. Specialiștii dc la Institu
tul Politehnic din Varșovia au uti
lizat pentru această experiență ca
talizatori, creați dc ci, care au reu
șit să elimine clementele nocive con
ținute in gazul dc eșapament. Cu 
același prilej a fost experimentată 
Si o cameră de compresie pentru 
combustia integrală a carburantului. 
Rezultatul a fost o mare reușită — 
cantitatea de produse otrăvitoare 
din gazul dc eșapament a lost re
dusă cu 90 la sută — iar florile 
nu s-au ofilit.

Problema nocivității gazelor dc 
eșapament preocupă specialiștii din 
lumea întreagă. Lor le revine una 
din sarcinile cele mai importante 
in ce privește proiejarca mediului 
înconjurător. Automobilul trebuie 
5 fie făta pericol nu numai pen-

tru șofer șt pasageri dar și pentru 
mediul ambiant.

In ianuarie 1971, la cea de-a 
50-a Expoziție de automobile de la 
Bruxelles, compania olandeză Phi
lips a prezentat un motor dc auto
buz (Stirling-Motor) care nu po
luează aproape deloc atmosfera și 
■Jejagă dc o mie de ori mai puțin 
gaz toxic decit un propulsor dc 
benzină sau un motor Diesel obiș
nuit. S-a prevăzut atunci un marc • 
viitor acestui motor „curat" care a 
prezentat și avantajul dc a fi mai 
puțin zgomotos și de a putea fi 
utilizat cu orice Combustibil, inclu
siv energia solară și cea nucleara, j

La Neuss (R.F.G.) s-a creat un 
centru de cercetare în vederea ex
plorării metodelor de „detoxicare" 
a gazelor de eșapament.

Cel mai bun mijloc de a elimina 
gazele dc eșapament va li să sc 
construiască automobile electrice, 
posibilitate care a fost prevăzută cu 
mult timp în urmă. Un eminent in
ventator rus din secolul XIX, 1. 
Romanov, construise „vehicule elec
trice" car nu au avut egal la vre
mea aceea. Si in vremurile noastre 
au apărut citeva prototipuri clcc- 
tromobile care, in stare de func
țiune, nu poluează atmosfera; de
zavantajul lor este că au o viteză 
și o raza dc acțiune limitată iar a- 
cumulaiorul trebuie să fie mereu 
schimbat. Aceste inconveniente îm
piedică clectromobiltil să devină un 
mijloc dc transport masiv, așa in
cit, la ora actuală, el poate fi fo
losit numai in orașe și pentru munci 
auxiliare ; transportarea produselor 
alimentare, dc exemplu.

In orașele din R.F.G. au apărut 
autobuze electrice. Specialiștii vest- 
germa'ni sint pe calc să finiseze u- 
nclc mudclc de automobile cu mo
tor electric pentru folosință parti
culară. Giovanni Agnelli, președin
tele firmei l iai, apreciază că mo
torul electric ate cele mai frumoase

pentru viitor,
domeniul transporturilor urbane.

Deocamdată, insă, sîntem departe 
Jc fabricarea în seric a acestor ve
hicule electrice.

In afara dc electronică, chimia 
materialelor plastice revendică o 
contribuție din cc in ce mai marc 
la crearea și prezentarea automo
bilului de mîine.

Pînă nu dc mult, contribuția ma
terialelor plastice la crearea unui 
automobil vest-german, dc’exemplu, 
era foarte redusă : respectiv numai 
25 kg de material plastic de fie
care mașină și acesta destinat in 
special amenajării interioarelor. Unii 
ipecialiști afirmă însă că oțelul și 
cromul vor fi treptat înlăturate din 
construcția automobilelor.

La ora actuală, există caroserii 
.lin material plastic (cum sînt la 
mașinile Trabant) și rezervoare de 
benzină tot din material plastic 
(riscul unei explozii liind net redus 
față de cel pc care-1 prezintă un 
rezervor metalic). A început să se 
pună și problema înlocuirii cu con- 
itrucjic din material plastic a axe
lor, roților și a tamburilor de l’rînă.

Deocamdată este mai simplu să 
realizezi o caroserie metalică decit 
una din material plastic. Dar spe
cialiștii intenționează sa rezolve 
problema fabricînd caroserii printr-o 
singură operație de presare.

Folosirea materialului plastic în 
construcția automobileloi comportă 
numeroase avantaje. Sc elimină pe
ricolul de coroziune. Înlocuirea și 
repararea pieselor va fi simplificată. 
In ce privește aspectul, plasticul 
reprezintă materialul ideal pentru 
a conferi mașinii o linie elegantă 
și modernă. Și apoi, nu trebuie ui
tat lucrul cel mai important — pre
țul unor asemenea mașini va li mult 
mai redus.

Șl TOTUȘI FL CIRCULA

Fără îndoială că nu la aceasta sc 
limitează ideca pe care trebuie să 
și-o facă omul in ce privește vi
itorul automobilului. J. Oros, unul 
dintre cei mai mari specialiști dc 
la firma Ford, a sugerat ideca uși
lor culisante care ar permite evita 
rea zgomotului pc care-1 face vân
tul atunci cind automobilul circulă 
cu viteză mare C. Jordan, repre
zentantul firmei Opel, a schițai ur
mătorul portret ; înaltă eficacitate 
gabarit mijlociu, forme nete și fi
nisate. maximum de spațiu în in 
teriot, confort. Iată și formula pro 
nunțaiă de Robert A. Lutz, directo 
rul comercial al companiei Opcl 
confort, automatizare, securitate.

„Stiliștii" prevăd pentru modelek 
viitoarelor automobile o linie spot 
tivă, forme alungite, aplatizate, ae
rodinamice „In 1980, scrie „Well 
am Sonntag", comentînd modelele 
prezentate în 1970 la cele opr sa
loane ale automobilului, mașinile 
vor fi plate ca solul" Comentînd 
viziunile stiliștilor ..Die Welt" faci 
următoarea remarcă : „In aiuomobi 
Iul de mîine va trebui să stăm mai 
mult culcați decât șczînd"

După atâtea proiecte și ptonosti 
curi in ce privește mașina viitorii 
lui, paie bizar să auzim că „auto 
mobilul este pe calc dc dispariție' 
și că va deveni în curând o piesă 
dc muzeu. Și totuși, unii au mers 
pină acolo incit să profciizcze „sfâr
șitul erei automobilului*' „Viitoris- 
tul" Robert Jungk afirmă ca în 
anul 2000 omul va reveni la bi
cicletă. Alții înclină spre motocicle
tă, sau spre transportul în comun.

Dar, între timp, automobilul „cir
culă, circula, circulă mereu" (acesta 
este și sloganul firmei Volkswagen). 
Avalanșa vehiculelor pe patru roți 
este din cc in ce mai evidentă și 
este evident extravagant să sc an
ticipeze un sfîrșit al ei; după indi
ciile existente, viitorul automobilu
lui nu mai poate fi despărțit dc cel 
al milioanelor de locuitori dc pc 
planeta noastră.

(Sfîrșit)

OFICIUL DE POȘTĂ Șl 
TELECOMUNICAȚII PETROȘANI

ANGAJEAZĂ DE URGENȚA :

• VINZATORI DE PRESA PE STRADĂ
Pentru orașele Petroșani, Lupeni, Vulcan 

și Petrila.
Doritorii se adresează biroului cadre al oficiu

lui sau la telefon 1115.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Szekely Paras- 

chiva, eliberată de Preparația Petrila. O declar nulă.

Exploatarea minieră 
URICANI

Organizează concurs 
pentru ocuparea 

următoarelor posturi:
• 1 post șef birou aprovizionare

• 1 post de inginer principal in cadrul 
serviciului tehnologic

Concursul va avea loc la sediul E.M. Uricani 
în ziua de 1 aprilie 1972, ora 8

Condițiile de studii, stagiu și salarizare con
form Legii nr. 12/1971 și H C M. 914/1968.

Informații suplimentare la serviciul salarizare 
și aplicare norme al E M. Uricani.

Rccii.il
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Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

în Tanzania
La Uzina textilă „Prietenia" 

din Dar Es Salaam
(Urmare din pag. 1)

Reprezentanții uzinei au vorbit, 
ds asemenea, pe larg despre acti
vitatea organizației partidului 
T.A.N.U. din întreprindere, al cărei 
rol este ,.de a mobiliza muncitorii 
la înfăptuirea politicii și aspirații
lor naționale*', precum și despre ac
tivitatea organizațiilor de tineret, a 
femeilor și a sindicatelor.

Răspunzând invitației gazdelor, 
fireșcdintelc Nicolae Ceaușescu și 
ovarnșa Elena Ceaușescu, împreună 

Cu R M. Kawawa, al doilea vice
președinte al republicii și prim-mi- 
nistru. J. Malecela, ministrul de ex
terne, precum și eu Ion Pățan, Cor
nelii! Mănescu și Bujor Almășan vi
zitează apoi, pe fluxul procesului 
tehnologic, principalele secții ale în
treprinderii. Este întilnită pretutin
deni imaginea unei munci creatoa
re, care atestă elocvent ceea ce 
poate realiza un popor, atunci cînd 
țT.e stăpîr. pe soarta sa. Ritmul tn- 
ttns de munca, fluxul neîntrerupt 
al producției, utilajele moderne, dar 
țiai ales oamenii — pînă nu de 
tftult țărani sau simpli muncitori 
necalificați — care stapîncsc cu is
cusință mașinile, tot acest proces 
complex de transformare a pufului 
de bumbac în valuri de țesături po
licrome — toate acestea întregesc 
imaginea unei întreprinderi modeme.

De la locurile lor de muncă, 
muncitorii aplaudă, fac semne prie
tenești. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu cordialitate, da mina 
cu numeroși muncitori, se oprește- 
in repetate rînduri pentru cîtcva 
Clipe în dreptul utilajelor, urmărind 
Activitatea lor.

Un moment emoționant l-a con
stituit vizitarea sediului organizației

de partid — unde conducătorul 
partidului și statului nostru a fost 
înconjurat cu multă căldură de un 
marc număr de militanți. li reiau, 
spontan, melodia pc care în aceste 
zile o cîntă toți tanzanicnii atunci 
cind se întîlnesc cu oaspeții romani. 
Este un cîntec compus special în 
onoarea solilor poporului roman, 
care vorbește despre „politica Ro
mâniei de prietenie". ..stima pe care 
și-a ciștigai-o președintele Ceaușescu", 
despre sentimentele nutrite „față de 
frații din România socialistă, pe 
care ii salutăm", despre „prietenia 
care leagă popoarele noastre in 
lupta împotriva colonialismului și 
imperialismului".

In această atmosferă de sărbătoa
re, de caldă prietenie, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează în cărțile de 
onoare ale întreprinderii și organi
zației de partid.

Luîndu-și rămas bun de la mun
citori și membrii conducerii uzinei 
— care au condus pe oaspeți pînă 
la ieșirea din întreprindere, aplau- 
dînd cu căldură pe conducătorul 
partidului și statului nostru — to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus j

Aș dori să apreciez această în
treprindere în mod deosebit. l.a 
este rodul dezvoltării unei econo
mii independente și, totodată, rodul 
unei cooperări strînse între Tanza
nia și R. P. Chineza.

Nouă ne-a produs o deosebită 
impresie felul în care muncitorii 
tanzanieni se străduiesc să obțină 
produse bune, de calitate. Vă dorim 
sa obțineți rezultate tot mai bune, 
servind în felul acesta patria dum
neavoastră pc calea independenței și 
bunăstării.

La marile rezervații naturale 
de la Lake Manyara 

și Ngoro-Ngoro
Marți după-amiază. președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Julius K. Nyererc și de alte per
soane oficiale române și tanzanienc, 
au sosit în regiunea de nord a Re- 
fiublicii Unite Tanzania, renumită 
n întreaga lume pentru marile re

zervații naturale de la Lake Ma
nyara și Ngoro-Ngoro.

In condiții de mediu proprii tu
turor regiunilor continentului afri
can, fericit reunite în mod natural 
în perimetrul rezervațiilor, se în
fățișează aici un impresionant ta
blou al faunei și florei Africii.

Plenara Comitetului cehoslovac
pentru securitate europeană

FRAGA 28 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Prisă- 
caru. transmite i La Praga a a- 
vut loc, marți, plenara Comite
tului cehoslovac pentru securi
tatea europeană de pe lingă Co
mitetul Central al Frontului Na
țional al R-S. Cehoslovace.

Președintele comitetului, prof, 
univ. Bedrich Sevestka, a sub
liniat. în cuvîntul său, că în
treaga activitate desfășurată în 
Cehoslovacia în vederea asigu
rării securității europene se în
temeiază pe principiile cuprin
se în declarațiile de la Bucu
rești (1966). Budapesta (1969) și 
Praga (1972). documente de o 
mare însemnătate, care conțin, 
într-o formă concretă, propu-

neri prin aplicarea cărora se 
poate asigura pe continentul e- 
uropean un climat de pace și 
colaborare, se poate elimina fo
losirea forței sau amenințarea 
cu forța în relațiile interstatale 
și rezolva pe cale pașnică pro
blemele litigioase. Pornind de 
la aceste concluzii, își va des
fășura activitatea și delegația 
care va reprezenta opinia pu
blică cehoslovacă la adunarea 
de la Bruxelles a reprezentan
ților opiniei publice europene, 
care va avea loc în iunie.

Plenara a hotărît sâ se orga
nizeze, în lunile aprilie și mai, 
o companie națională pentru 
securitatea europeană și cola
borarea între popoare.

TRATATIVELE S.A.L.T 
DE LA HELSINKI

HELSINKI 28. — Trimisul spe
cial Agerpres, Vasile Crișu, trans
mite : Marți a început, la sediul 
ambasadei Uniunii Sovietice din 
Helsinki, cea de-a 7-a runda a tra
tativelor sovieto-americane cu pri
vire la limitarea înarmărilor strate
gice (S.A.L.T.). Delegația sovietică 
este condu» de Vladimir Scmionov, 
loqiitor al ministrului afacerilor ex
terne. iar cea americană de Gerard 
Smith, director al Agenției pentru 
dezarmare și controlul înarmărilor.

L’n purtător de cuvînt oficial al 
delegației americane a declarat zia
riștilor discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru, cordiala. 
El a arătat, dc asemenea, <5, spre 
deosebire de intilnirile precedente, 
la actuala rundă sc va trece încă 
de la început la formarea unor 
grupuri de lucru pentru examinarea 
anumitor probleme concrete.

Tratativele sovieto-americane 
această problema au început la 17 
noiembrie 1969, la Helsinki, și

în

fost ținute, alternativ, în capitala 
finlandeză și cea austriacă. A 6-a 
rundă S.A.L.T. s-a încheiat la Vie- 
na, la 4 februarie a. c. La sosirea 
lor în capitala finlandeză, șefii ce
lor două delegații au făcut scurte 
declarații. Avem instrucțiuni terme 
din partea guvernului sovietic, a 
spus Vladimir Semionov, să ducem 
discuțiile într-un spirit de lucru și 
constructiv. Delegația U.R.S.S. este 
gaia să depună în acest sens efor
turile corespunzătoare.

La rîndul său, șeful delegației a- 
mericane a declarat că, în cursul 
celor șase runde anterioare, au fost 
făcute progrese însemnate in aceas
tă problemă complexă — limitarea 
înarmărilor strategice. El a expri
mat speranța că anuala sesiune 
S.A.L.T. ar putea avea drept rezul
tat încheierea unei înțelegeri privi
toare la limitarea mutuala a siste
melor de rachete antibalistice, ca și 
a unui acord în ceea cc privește 
limitarea unor sisteme de arme o-

Intilnirea delegației Consiliului 
economic, condusă de tovarășul 

Manea Mănescu, cu oameni 
de știință din

WASHINGTON 28. — Cores
pondentul Agerpres, C. Alcxan- 
droaic, transmite: Delegația Consi
liului economic al Republicii Socia
liste România, tondusă de tovară
șul Manca Mănescu, a sosit, dumi
nică, la San Francisco. In cursul 
zilei dc luni, delegația s-a întîlnit 
cu oameni de știință și cercetători 
de la Institutul de cercetări „Stan
ford"; în cadrul întîlnirii s-a făcut 
un schimb de păreri în problemele 
economice, precum și asupra posibi-

San Francisco
lităților 
ințilică . o ___  —
tutui Stanford și institutele de cer
cetări științifice din țara noastră. In 
continuare, au fost vizitate labora
toarele de cercetări ale institutului.

Din partea institutului au parti
cipat D. Anderson, președinte al 
Consiliului dc administrație al insti
tutului, A. Gibson, vicepreședinte al 
consiliului, președinte al diviziei in
ternaționale a institutului, și alți 
conducători și specialiști. S-a vizitat 
apoi Universitatea Stanford.

concrcte dc cooperate ști- 
și tehnologica între Insti-

Declarațiile cancelarului
Willy Brandt în problema 

ratificării tratatelor încheiate 
cu U.R.S.S.

BONN 28 (Agerpres). Intr-un 
interviu radiotelevizat, cance
larul R.F.G., Willy Brandt, a 
declarat, luni scara, că cl nu 
dorește ca alegerile generale să 
aibă loc înainte de a se fi luat 
o hotărîre în problema ratifi
cării tratatelor cu U.R.S.S. și 
cu R.P. Polonă și că, în orice 
caz, aceste alegeri ar reprezen
ta o ultimă soluție. Cancelarul 
și-a exprimat dorința de a du
ce la bun sfîrșit această pe
rioadă legislativă, caracterizata 
prin existența unei majorități 
restrînse.

și Polonia
Dală fiind importanța trata

telor R.F.G. cu U.R.S.S. și cu 
Polonia — a spus cancelarul — 
el se așteaptă ca, la 4 mai a.c., 
să aibe loc în Bundestag, un 
vot nominal în această proble
mă.

In încheiere, el a arătat că 
și în rîndul partenerilor occi
dentali ai R.F.G. se manifestă 
multă îngrijorare cu privire la 
posibilitatea ca tratatele sâ nu 
fie ratificate dar câ acest 
lucru nu se va întîmpla.
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I realizărilor cinematografiei din I

(ara noastră, la dezvoltarea reia- I 
I (iilor culturale româno-egiptene și I 
| a prezentat publicului pe cineaștii I 
■ români 
| „Pădrn

Săptămina 
filmului

roma ncsc
la Cairo

CAIRO 28. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, trans
mite : In cadrul manifestărilor 
culturale care au loc la Cairo in 
preajma vizitei in Republica A- 
rabd I gipt a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, luni scara, la cinema
tograful „Opera" a fost inaugu
rală Săptămina filmului româ
nesc. Organizata sub auspiciile dr. 
Abdel Kader Halem, vicepremier 
și ministru al culturii și informa
țiilor, și a ambasadorului Repu
blicii Socialiste România la Cai
ro, Titus Sinu, această manifesta
re a prieteniei româno-egiptene 
s-a bucurat dc o largă participa
re, fiind prezenți șefi de misiuni 
și alți reprezentanți ai corpului 
diplomatic, personalități ale vieții 
artistice și culturale din capitala 
egipteană, ziariști, un numeros 
public. A participat o delegație 
de cineaști români alcătuită din 
Mirțea Sintimbreami, director ge
neral al Centrului național al ci
nematografiei, și actrița Ana Sze- 
les. Festivitatea a fost deschisă 
prin intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări și printr-un 
cuvint rostit de Saad El Din, 
subsecretar de stat L.
Culturii și Informațiilor, care a 
relevat contribuția acestei mani
festări artistice la cunoașterea 
realizărilor
(ara noastră................. .............

II
I

Saad El Din. ■ 
la Ministerul I 
........- (

români. Au rulat apoi, filmul 
' ir ea spinzuraților" și scurt- 

metrajul „România inedita".

GENEVA : Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

GENEVA 28 (Agerpres). — In 
ședința din 28 martie a. c. a Co- 
mitctului pentru dezarmare dc la 
Geneva au luat cuvîntul reprezen
tanții Nigeriei, Japoniei, U.R.S.S. 
și Mexicului.

Șeful delegației Nigeriei, J. D. 
Sokoya, a apreciat ca atenția Comi
tetului trebuie concentrată asupra 
unor măsuri ca : încetarea experien
țelor nucleare subterane, interzicerea 
armelor chimice, reorganizarea acri- 
viiății organului dc negocieri, con-

vocarca conferinței mondiale pentru 
dezarmare.

Șeful delegației Japoniei, ambasa
dorul Masahiro NisiboH, și-a con
sacrat intervenția problemei interzi
cerii experiențelor nucleare subte
rane.

In cadrul aceleiași ședințe, a fost 
prezentat, oficial, „Proiectul dc con
venție privind interzicerea perfecțio
nării, fabricării și stocării armelor 
chimice și distrugerea acestora", a- 
vind drept coautoare următoarele

țări vui.disic . Bulgaria. Ceh'vi
cia, Mongolia, Polonia, Rom >uia, 
Ungaria, U.R.S.S. De asemenea la 
proiect s-au asociat, in calitate de 
coautoare, Bielorusia si IJcraina. 
Proiectul de convenție este sprijinit 
dc guvernul R. D. Germane.

In continuarea ședinței, 'cprezcn- 
tanții U.R.S.S. și Mexicului au ros
tit discursuri pc tema garantării Ma- 
tutului dc denuclc.irizarc al Anieri- 
cii Latine.

La Moscova s-a deschis 
luni cea de-a 8-a ședință a 

Comitetului interguvernamen- 
tal sovieto-iugoslav de cola
borare economică.

După cum transmite agen
ția T.A.S.S., volumul schim
burilor de mărfuri dintre U- 
niunea Sovietică și Iugosla
via în 1971 a crescut de 1,8 
ori față de 1965.

O pînză achiziționată a- 
cum patru ani de un pictor 
italian, pentru suma de 
100 000 lire italiene, de la un 
anticariat, s-a dovedit a fi. 
în cele din urmă, o lucrare 
semnată de Van Gogh. Valoa-

Hard de lire.
Tabloul, realizat la Paris 

în anul 1B83, pe cînd picto
rul avea 30 de ani, reprezin
tă pe fratele său, Theo, și 
pe un prieten, Van Rappard, 
împreună cu familia.

Secretarul Biroului E- 
xecutiv al Prezidiului U.C.I» 
Stane Dolanț, a avut o con
vorbire cu președintele Comi
tetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, care 
se află în Iugoslavia în frun
tea unei delegații — infor
mează agenția Taniug. S-a 
procedat Ia un schimb de pă
reri în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat și cu 
activitatea mișcării de elibe
rare a Palestinei. Yasser A- 
rafat a avut, de asemenea, 
convorbiri cu președintele 
Consiliului Uniunii Sindica
telor din Iugoslavia, Dușan 
Petrovici.

In cursul dimineții de 
marți, la Funabashi. localita
te situată la cârca 20 de kilo
metri est de Tokio, un tren 
de pasageri, care se îndrepta 
spre capitala niponă,1 a lovit 
un altul staționat. Numărul 
persoanelor accidentate se ri
dică la aproximativ 300.

+ La Belgrad s-a comuni
cat oficial că secretarul fe
deral pentru afacerile exter
ne, Mirko Tepavaț, va face, 
între 1 și 3 aprilie, o vizită 
oficială în Republica Arabă 
Siria, tar între 4 și 7 aprilie 
în Liban.

Dejucarea unui plan 
conspirativ antiguver 

în Chilenamental
SANTIAGO DE CHILE 28 - 

Corespondentul Agerpres. Eugen 
Pop, transmite : Guvernul chilian 
a dejucat un plan conspirativ, 
prin care se urmărea înlătura
rea guvernului Unității Popu
lare Și tulburarea ordinii pu
blice — a anunțat Jaime Sua
rez, secretar general al guver
nului.

După o reuniune a Consiliu
lui Superior al Securității Na
ționale, la care au participai 
șeful statului chilian și mai 
mulți membri ai guvernului, la 
Santiago de Chile a fost dat 
publicității un comunicat oficial, 
în care se relevă, că. în noap
tea de 24 spre 25 martie a.c., 
membri ai mișcării de extremă 
dreaptă, autointitulată „Patria și 
libertatea", împreună cu alte’ 
grupuri reacționare, au încercat 
să-și pună în aplicare planul, 
la adăpostul unei manifestații 
organizate de o grupare reacțio
nară de femei. In acest scop,

complotiștii au încercat să sta
bilească legături cu membri ai 
poliției și ai armatei aflați în 
serviciul activ, dar aceștia, după 
cum a precizat Jaime Suarez, 
au respins categoric propuneri
le.

Ca urmare a participării la a- 
ccst complot, un număr de ofi
țeri superiori în retragere și de 
persoane aparținînd mișcării 
„Patria și libertatea" au fost a- 
restate și urmează să fie jude
cate de către justiția militară 
pentru încălcarea legii privind 
securitatea internă a statului, 
împotriva altor participant au 
fost emise, de asemenea, man
date de arestare.

In cadrul aceleiași reuniuni 
au fost aduse la cunoștință do
cumentele pe care Ie posedă 
guvernul în legătură cu dezvă
luirile ziaristului american Jack 
Anderson privind acțiunile se
dițioase ale societății nord-ame- 
ricane „International Telephone 
and Telegraph" (I.T.T.).

Procesul Angelei Davis
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

— După cum s-a anunțat, în 
orașul San Jose, din California, 
a început procesul intentat mi
litantei americane de culoare 
Angela Davis, membră a C.C. al 
P.C. din Statele Unite. Deși 
Angela Davis și avocații apără
rii au cerut, în repetate rînduri, 
în scopul asigurării unui pro
ces obiectiv ca acesta să nu fie 
judecat la San Jose, cj în altă 
localitate, în care influența cer
curilor reacționare și -rasiste 
să nu poată avea repercusiuni 
asupra dezbaterilor, toate cere
rile ^au fost respinse. Mai mult, 
încercările avocaților apărării 
dc a determina admiterea în 
juriul procesului și a unor per
soane de culoare au fost, de a< 
semenea, respinse, fapt care ar ' 
putea afecta desfășurarea pro
cesului.

Cercurile reacționare • și ra
siste au făcut totul pentru cre
area unei atmosfere potrivni
ce militantei de culoare. Sem
nificativ este faptul că fermie
rul Roger Mc Afec, care a îm
prumutat Angelei Davis banii 
pentru a-și plăti cauțiunea și a 
fi eliberată înainte de proces, 
a fost nevoit să părăsească, 
împreună cu familia, localitatea 
californiană Fresno, din cauza 
numeroaselor amenințări profe
rate de rasiști împotriva sa.

Angela Davis este acuzată în 
mod cu totul neîntemeiat — a 
declarat un reprezentant al a-

parării — de a fi furnizat două 
pistoale și o pușcă unor ex
tremiști care, în timpul unui 
proces intentat lor, le-au folosit 
pentru a evada. Poliția a tras 
asupra lor, și în schimbul de 
focuri care a urmat au fost o- 
morîte patru persoane.

-----------♦-------------
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DIN LUMEA CAPITALULUI
Seimului
polonez

VARȘOVIA 28 — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite i Seimul polonez, ales 
la 19 martie, s-a întrunit marți 
la Varșovia în prima ședință a 
celei de-a șasea legislaturi. In 
funcția de mareșal al Seimului 
a fost ales Stanislaw Gucwa, 
președintele Comitetului Direc
tor al Partidului Țărănesc Unit, 
iar Andrzej Wcrblan. Andrzej 
Benesz și Halina Skibnicwska 
au fost aleși vicemareșali.

In continuare. Edward Gierek 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. a rostit o cuvîntare, 
în care a subliniat trăsăturile 
etapei actuale de dezvoltare a 
Poloniei, insistînd asupra pro
blemelor care stau în fața Se
ismului și a întregului popor 
pentru a fi rezolvate. Referin- 
du-se la unele probleme inter
naționale. vorbitorul a relevat 
importanța deosebită pentru 
continentul european a ratifi
cării de către R.F.G a tratate
lor încheiate cn U R.S.S. și Po
lonia.

La propunerea lui E. Gierek, 
Henryk Jablonski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. a fost ales în funcția 
de președinte al Consiliului de 
Stat. în locul lui Jozef Cyran- 
kiewicz iar Piotr Jaroszewicz a 
fost reales președinte al Consi
liului de Miniștri.

Deputatul Jan Szydlak a pro
pus apoi componența Consiliu
lui de Stat, format din 16 per
soane. Seimul a aprobat propu
nerea făcută.

Un comunicat 
FRELIMO

DAR ES SALAAM 28 (Ager
pres). — Un comunicat dat pu
blicității la Dar Es Salaam de 
către Frontul de eliberare din 
Mozambic (Frelimo) anunță că 
patrioții mozambicani au scos 
din luptă 77 de militari ai re
gimului colonial portughez din 
acest teritoriu, iar un avion al 
forțelor colonialiste a fost dobo- 
rît în provincia de la nord de 
Cabo del Gado. In aceiași re
giune, o coloană militară a mer
cenarilor a căzut într-o ambus
cadă a forțelor patriotice, în- 
tr-un defileu unde erau ampla
sate mine. Trei vehicule au fost 
distruse, precizează comunicatul 
Frelimo.

1 000 de mari întreprinderi australiene sub 
controlul capitalului străin

CANBERRA - Aproximativ 
1000 de mori întreprinderi 
australiene se află sub con
trolul total sou parțial al 
capitolului străin, îndeosebi 

celui american și en-

glez. Societățile străine con
trolează 87,8 la sută din indus
tria automobilelor și toate în
treprinderile petroliere ale Aus- 
troliei, se arată intr-un raport 
statistic publicat Io Canberra.

Asupra lucrătorilor feroviari japonezi planea
ză spectrul unor noi concedieri

TOKIO - Administrația 
lor ferate de stat din 
poni< 
o 
in < 
ce 
ționalizări"

ferate de slat 
o a anunțat intenția 

noi concedieri 
planului de ze- 
așa-numitei „ra- 

a transporturilor.

Plenul prevede ca in total 
fie concediați 110 000 de 
crâtori ai căilor ferate. In 
timii trei ani, au fost deja con
cediați 20 000 de feroviari. Pen
tru anul în curs măsura va o- 
fecto alți 6 700 solariați.

FRANȚA Problema bidonvilunlor, problema lipsei 
de locuințe, este încă o problemă spinoasă in Franța. In di
ferite părți ale Franței, in apropierea marilor orașe, în împre
jurimile Parisului și in multe alte părți se pot vodca așa nu
mitele „Shanty towns" (orașe ale cocioabelor în care Se tră
iește încă în sărăcie și mizerie). In foto : Intr-un asemenea 
„shanty-town". în nordul Franței, la Lille Roubaix Tourco-

malllatca sportiva pc mapamond
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Campionatul mondial 
de hochei

Multiplicarea acțiunilor
de luptă ale forțelor

patriotice cambodgiene

S-au consumat primele 9 jocuri 
din cele 21 ale grupei B a campio
natului mondial de hochei. Ca de 
obicei (și organizatorii campionate
lor încearcă totdeauna sa realizeze 
aceasta prin sistemul de programa
re, pentru a menține interesul în 
jurul competiției), primele meciuri 
n-au reușit să clarifice nici una din 
întrebările firești ale turneului: cine 
va ocupa primul loc — promovînd 
în grupa A, ce echipă se va clasa 
ultima, retrogradînd în C ?

Un singur lucru c cert : prin vic
toriile pe care Ic-a obținut în fața 
Iugoslaviei și Norvegiei, echipa Ro
mâniei și-a asigurat 4 puncte, și 
oricum s-ar desfășura în continuare 
turneul, această echipă va lăsa în 
urma ci cel puțin o adversară, ceea 
ce echivalează cu evitarea retrogra
dării.

E de remarcat că pînă acum nu 
s-a înregistrat nici o surpriza, ceea 
ce face ca favoritele turneului, 
S.U.A., Polonia și R.D. Germană, 
să-și mențină intacte șansele (cel pu

țin cele teoretice) la ocuparea pri
mului loc.

De pc poziția ei mediană, echipa 
României poate aspira la locul 4 
în clasamentul final, cu condiția de 
a învinge sîmbătă pe japonezi. Fără 
această victorie, jocul rezultatelor o 
po~ : împinge în jos, spre locurile 
5 sau 6. Disputa pentru evitarea 
retrogradării implică acum echipele 
Iugoslaviei, Norvegiei și Japoniei. 
Mai completă ca joc, mai experi
mentată, Iugoslavia pare cea mai 
îndreptățită să cîștige această „cursă 
a disperării", dar nu se poate pre
vedea ce resurse de energic mai au 
norvegienii sau cc surprize mai poc 
produce japonezii, care, scăpînd de 
intilnirile cu echipele „mari", își 
pot îndrepta toate forțele spre „tur
neul outsiderclor".

Programul dc azi va elucida li
nele din aceste incertitudini. Sc dis
pută meciurile Japonia — Norve
gia (ora 11), România — Polonia 
(ora 17) și S.U.A. — R. D. Ger
mană (ora 19,30).

PARIS. — L.a Fontainebleau a în
ceput un concurs internațional de 
pentatlon modern la care participă 
sportivi din mai multe țări, printre 
care și România

Prima probă a competiției — că
lăriți — a fost ciștigată de vest- 
germanul Stutzer cu 1 100 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
concurenții maghiari Kelemen — 
l 085 puncte și Bako — 1 010 punc
te. Sportivul român Marian Cos- 
mescu s-a situat pe locul 4—5, la 
egalitate, cu americanul Drum — 
ambii cu cite 1 005 puncte.

Pe echipe, victoria a revenit Un
gariei — 2 955 puncte, urmată de 
România — 2 S60 puncte, R. F. <i

milară a României. Din lot fac 
parte, printre alții, Demanes {Xan
tes), Barth (Metz), Gardon (Nan
tes). Chiesa (Lyon), Lacombe \Lyori) 
etc. Selecfionabilii, împreuna cu cei 
din prima echipa care vor juca la 
H aprilie la București Cil echipa Ro
mâniei vor începe pregătirile in co
mun la 3 aprilie

★
LIMA. — Selecționata de fotbal 

a Perului a plecat în Europa pen
tru un turneu care va dura 56 de 
zile. La 12 aprilie echipa Perului 
va intilni selecționata Algeriei iar 
la IS aprilie va juca la Moscoza 
în compania reprezentativei f’.R.SS. 
In continuare, fotbaliștii peruani tor

ALTE DISCIPLINE

PNOM PENH 28 Agerpres). — 
In ultimele zile, unitățile forțe
lor patriotice cambodgiene și-au 
multiplicat acțiunile de luptă 
împotriva trupelor regimului de 
la Pnom Penh și a unităților 
saigoneze care acționează in 
Cambodgia. Numai în noaptea 
do 19 spre 20 martie, patrioții 
cambodgieni din provincia

Kang Dan au scos din luptă, 
în cursul unui atac, peste 90 
de militari inamici. In zilele 
de 25 și 26 martie, patrioții 
au atacat, in repetate rînduri, 
pozițiile trupelor de la Pnom 
Penh într-o zonă situată la 
numai 30 de km de capitală, 
scoțînd din luptă numeroși i- 
namici șl caplurînd mari canti
tăți de arme.

I Astăzi vor avea loc sfer
turile de finală ale „Cupei Ro
mâniei" la fotbal. Intilnirile se 
vor desfășura pe terenuri neu
tre, după următorul program : 
Sibiu : Metalul București-A.S.A. 
Tg. Mureș ; Brașov : F.C. Ga- 
lați-Rapid ; Tr. Severin : Poli

tehnica Timișoara-Dinamo Bucu
rești ; Hunedoara : C.F.R. Cluj- 
Jiul Petroșani.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din ju
rul orei A5,55 aspecte de la a- 
ceste partide. Transmisia se va 
face pe programul 1.

(Agerpres)

Germaniei — 2 720 puncte. Racing 
Club (Franța) — 2 680 puncte etc.

MOSCOVA. — Proba de 30 hm, 
disputată in cadrul concursului in
ternațional de schi fond de la Mur
mansk, s-a încheiat cu victoria sur
prinzătoare a sportivului sovietic 
Iuri Skobov, cronometrat în Ih 
49'57". El l-a întrecut pe campio
nul olimpic Viaceslav I edenin — 
lh 52'18", clasat pe locul secund. 
Proba feminină de 10 km a fost 
cîjtigată de sebioara sovietică Ga
lina Kulakova, medaliată cu aur la 
Jocurile Olimpice de la Sapporo, 
care a obținut timpul de 41'09".

★
P IRIS. — Federația franceză de 

fotbal a alcătuit lotul jucătorilor 
din care se va forma echipa de ti
neret a țării cate va intilni la 9 
aprilie, la Le-Havre, selecționata si-

intilni formațiile Scoției (26 apri
lie), Iranului (28 și 30 aprilie) și 
Olandei (3 mai).

ic
ZORICH. — In localitatea elve

țiană Lyss au continuat întrecerile 
campionatului european de hochei 
pe gheață rezervat echipelor de ju
niori. Selecționata României, care 
joacă în grupa B a competiției, a 
intilnit formația Danemarcei pe ca
re a învins-o cu scorul de 7—t 
(5—l, I—0, 1—0). Intr-un ioc 
contînd pentru grupa zi, reprezen
tativa Poloniei a dispus cu 9—t 
(6—0, 3—0, 0 — 1) de echipa Olan
dei.

In clasamentul grupei B conduc 
neînvinse echipele României și El
veției cu cile 4 puncte, urmate de 
Ungaria — 4 puncte (un meci mai 
mult disputat), Franța, Danemarca 

‘ r— 0 puncte.
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