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sala 
loc

Vrednicie
minerească
oglindită
in tone

de cărbune

peste plan
Hărnicia unor brigăzi de 

la mina Aninoasa este e- 
locvent oglindită de tonele 
de cărbune peste plan rea
lizate pină in prezent. Ast
fel. brigada condusă de E- 
UGEN BOTNAR de la aba
tajul frontal nr. 2 din sec
torul I. a obținut un plus 
de 550 tone, depășirea ran
damentului fiind de 1,5 to- 
ne'post ; brigada lui ILIE 
NICOLAE de la frontalul 
trei al aceluiași sector a ob
ținut un plus de 250 tone, 
depășire de randament 1 
tonă’post. iar brigada de la 
abatajul cameră nr. 6 condu
să de PETRU ROMAN a 
realizat un plus de 200 to
ne cu o depășire de randa
ment de 1,2 tone/post.

La sectorul IV singura 
brigadă care a obținut re
zultate meritorii este a lui 
ALEXANDRU VEREȘ de la 
frontalul 4-6 care a realizat 
un plus de 100 tone.

Din cadrul sectorului 
un exemplu de abnegație 11 
constituie brigada de pre
gătire a lui MIHAI TECȘA 
care, la lucrarea de pregăti
re plan înclinat din stratul 
15 a reușit să obțină 
plus de 3 metri liniari.

Realizările de prestigiu 
ale brigăzilor sus amintite 
trebuie să impulsioneze toa
te celelalte brigăzi din ca
drul sectoarelor exploatării, 
astfel incit această primă 
lună a amilul să se Încheie 
cu succes în îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

X.

I
l

Condițiile de bază ale realizării pregătirilor:

se 
de 
va 
de

Din lucrările Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 20-21 noiembrie 
1972 a reieșit că și In cel de-al 
treilea an al cincinalului 
va menține un ritm înalt 
creștere în economie care 
asigura realizarea înainte
termen a prevederilor din pla
nul cincigal 1971 — 1975.

O caracteristică principală 
a planului pe 1973 este pune
rea unui accent deosebit pe 
ridicarea eficientei întregii ac
tivități economice, concentrind 
eforturile unităților, spre folo
sirea cit mai rațională, cu ma
ximum de randament, a capaci
tăților de producție, spre mic
șorarea consumurilor de mate
rii prime și combustibil, ridica
rea intr-un ritm mai intens a 
productivității muncii, reduce
rea costurilor de producție și 
a cheltuielilor materiale pe 
unitatea de produs. Producția 
de cărbune brut a Văii Jiului 
va trebui să sporească cu pes
te 7 la sută față de realizările 
anului precedent. Dar, asigu
rarea capacității de producție 
pentru anul 1973 este condițio
nată de realizarea integrală și 
la timp, la toate exploatările 
miniere ale bazinului, a lucră
rilor de pregătire In vederea 
punerii in funcțiune la terme-

nele planificate a fronturilor 
de abataj. Această necesitate 
este cu atît mai stringentă cu 
cit In anul precedent s-au în
registrat rămlneri in urmă la 
majoritatea minelor noastre, 
situație care a fost generată 
— pe lingă unele cauze obiec
tive — și de preocuparea in
suficientă pentru folosirea do
tării tehnico-materiale existen
te, pentru organizarea cores
punzătoare a locurilor de 
muncă.

Din analiza îndeplinirii pla
nului la lucrările de pregătire 
in anul 1972 se constată că 
numai E.M. Livezeni și E.M. 
Uricani au realizat integral vo
lumul planificat, restul uiiită- 
ților avînd rămîneri in urmă 
care la, nivelul bazinului însu
mează peste 19 km. Cele mai 
mari' restanțe s-au consemnat 
la minele Paroșeni, Lonea, Pe- 
trila, Lupeni și Dilja. Acest lu
cru a condus la neasigurarea 
unei linii de front de circa 400 
de metri. La aceste nerealizări 
a contribuit și folosirea in
completă. a dotării tehnice, In 
care sens menționăm gradul 
redus de utilizare în anul tre
cut a combinelor de înaintare 
la minele Vulcan, Paroșeni și 
Lupeni, media volumului tăiat

și încărcat mecanic cu aceste 
utilaje fiind de numai 34,5 
metji cubi/mașină și zi, înre- 
gistrîndu-se o avansare medie 
zilnică de 4,2 metri... Se men
ține Încă la un nivel destul de 
ridicat ponderea încărcării ma
nuale a materialului derocat 
la fronturile de înaintare, in 
timp ce mașinile de încărcat 
din dotare sint neutilizate, gra-, 
dul de folosire al acestora — 
mai ales in ultima perioadă a 
lui 1972 — fiind do numai 40 
la sută... Nu s-a dat atenția 
cuvenită plasării corespunză
toare mai ales la lucrările de 
profil mate unde existau con
diții prielnice pentru . m?caijL . 
zarea lucrărilor, pentru obține
rea unor viteze de avansare 
sporite. Menționăm totuși că 
acolo unde a existat preocu
pare pentru organizarea lucru
lui, pentru folosirea dotării, a- 
provizionarea la timp a brigă
zilor cu materiale și vagonete, 
s-au obținut rezultate 
Un argument în acest sens

bune, 
îl

’ Lucia MINDIRIGIU, 
Nicolae MARIAN. 

Ingineri principali serviciul 
tehnologic — C.C.P.

Plenara Consiliului 
U. N. C. A. P.

Ieri, după-amlază, In 
clubului C.C.P.. a avut 
plenara Comitetului municipal 
de partid.

La lucrările plenarei au 
participat ca Invitați, condu
cători de întreprinderi și in
stituții din municipiu, activiști 
de partid și ai organizațiilor 
de masă.

Plenara a analizat preocu
pările organelor și organiza
țiilor de partid in activitatea 
de selecționare, creștere 
promovare a 

referatului 
tovarășul 

secretar 
municipal

și 
pecadrelor 

prezen- 
LOGHIN 

al comi- 
de partid, 

au 
tovarășii TEO-

baza 
tat de 
POPA, 
tetulul
Pe marginea referatului 
luat cuvîntul
DOR BALAȘ, secretar al co
mitetului de partid al Șantie
rului „Valea Jiului'1 al 
T.C.M.M., AUREL BRlNDUȘ. 
directorul E. M. Lonea. PE- 
TRLi BARBU, prim-secretar al 
comitetului 
partid Vuloan, IOSIF EȘANU. 
directorul
Petroșani, GHEORGHE FILIP, 
directorul Școlii profesionale 
miniere Lupeni, IOAN kARPI- 
NETZ, director de personal 
in cadrul C.C.P.. IOAN RA
DULESCU, prlm-secretar al co
mitetului orășenesc de partid

orășenesc de

Spitalului unificat

Petrlla. IONEL CAZAN, secre
tar al comitetului municipal 
de partid.
președintele cooperativei „U- 
nlrea" din Petroșani, DUMI
TRU HER, secretar al co
mitetului de partid al E. M. 
Aninoasa, GHEORGHE FE- 
IER, secretar al comitetului 
municipal de partid. Vorbito
rii au abordat multiple pro
bleme ale activității organe
lor și organizațiilor de partid, 
ale conducerilor colective din 
unitățile economice și Insti
tuțiile municipiului privind 
selecționarea, creșterea și pro
movarea cadrelor, au făcut re
feriri la neajunsurile existen
te in activitatea unor cadre 
de conducere precum șl pro
puneri pentru continua îmbu
nătățire șl perfecționare a 
muncii ce va trebui desfă
șurată în viitor.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovară
șul CLEMENT NEGRUȚ. prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid, care a subli
niat sarcinile majore ce stau 
in fața organelor și organi
zațiilor de partid, pentru creș
terea răspunderii tuturor ca
drelor in îndeplinirea exem
plară a îndatoririlor ce le re
vin în actuala etapă.

ILIE SORESCU,

Marți, 16 Ianuarie 1973, au 
avut lor lucrările plenarei 
Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor AqTicole de 
Producție, la care au luat 
parte și membrii Comitetului 
Casei de pensii șl asigurări 
sociale, precum și ai Comi
siei de revizie. Au fost pre- 
zenți, ra invitați, reprezen
tanți ai unor instituții cen
trale și organizații de masă.

La lucrările plenarei a par
ticipat tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului 
manent, secretar al 
P.C.R.

Cu acest prilej, 
dezbătute sarcinile 
cooperativelor agricole și 
sociațiilor * 
pentru înfăptuirea 
Plenarei C.C. al P.C.R............
noiembrie 1972 privind reali
zarea planului de producție șl 
financiar pe anul In curs, pre
cum și criteriile de organiza
re a Întrecerii socialiste in 
unitățile agricole cooperatiste. 
Plenara a dezbătut și aprobat 
bugetul Gasei de pensii și a- 
sigurări sociale pe anul 1973. 
A fost prezentată o informare 
cu privire la definitivarea re
dactării statutelor cooperati
vei agricole de producție, Ca
sei de pensii și asigurări so
ciale și uniunilor cooperati
velor agricole, potrivit rezo
luției celui de-al doilea Con
gres al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție.

In cadrul dezbaterilor, nu
meroși președinți de coopera
tive agricole, membri ai uni
unilor cooperatiste și specia
liști au subliniat posibilitățile 
existente în agricultura co
operatistă pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale și 
hotărîrea cooperatorilor de a 
pune in valoare toate resur
sele în vederea realizării și 
depășirii planului pe acest an.

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție a apro
bat eliberarea tovarășului 
Gheorghe Petrescu din funcția 
de președinte al UNCAP, care 
a primit alte însărcinări. In 
funcția de președinte al Uni
unii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție a 
fost ales tovarășul Aldea Mi- 
litaru, membru al Comitetului 
Centra) al Partidului Comu
nist Român, ministru secre
tar de stat la Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Ap elor.

C.C.
Per

ei

fostau
ce revin 

„ . a-
intercooperatiste 

Hot iririi 
din

In încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Gheor- 
ghe Pană.

Participanții la plenară au 
adoptat in unanimitate o te
legramă adresată Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin < are 
exprimă sentimentele de înal
tă prețuire și adîncă recu
noștință ale milioanelor de 
țărani cooperatori, pentru 
Erija deosebită acordată pro
gresului neîntrerupt al agri
culturii noastre socialiste, în
floririi continue a satului ro
mânesc.

înalta apreciere pe care 
dumneavoastră, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, o dați 
muncii țăranilor cooperatori» 
mecanizatorilor, specialiștilor 
din unitățile agricole, se ara
tă în telegramă, constituie 
pentru noi un fnsuflețitor în
demn In vederea mobilizării 
tuturor energiilor pentru spo
rirea aportului agriculturii 
cooperatiste la mai buna a- 
provizionare a populației cu 
produse agroalimentare si a 
industriei cu materii prime, 
pentru întărirea potențialului 
economic al cooperativelor a- 
gricole și ridicarea nivelului 
de trai al țărănimii coopera
tiste.

Ne angajăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, 
dezvoltăm 
acumulată, să folosim întrea
ga noastră capacitate orga
nizatorică. toate forțele oen- 
tru modernizarea și intensifi
carea producției și pen’ni 
perfecționarea organizării si 
retribuirii muncii, asinii- d 
producții agricole sporite, '•u 
cheltuieli minime. Prevede
rile pentru 197.3 sînt ne declin 
realizabile.

Vom acționa consecvent 
pentru reintegrarea în circui
tul agricol și cultivarea 
turor suprafețelor de ’ 
extinderea lucrărilor de 
droameliorații, aplicarea 
todelor de irigat care s-au do
vedit eficiente și solicită -•' '!- 
tuieli minime de investiții si 
întreținere, impulsionarea ac
țiunilor pentru combn‘r-'',a 
excesului de umiditate

In încheiere, se spune ■ vom 
munci cu toată energia, pri
ceperea Si pasiunea noastră 
pentru a realiza exemplar 
sarcinile ce ne revin în anul 
1973. an hotărîtor în înf'o- 
tuirea cincinalului înaint» de 
termen.

să 
experiența bună

tu-
■ n, 
hi- 

me-

(Agerpres)

înaltă responsabilitate comunistă, 
angajare plenară la înfăptuirea

sarcinilor trasate de partid

(Continuare în pag. a 3-a)

Desfășurată intr-un spirit 
de înaltă responsabilitate co
munistă, Conferința organiza
ției județene de partid a fă
cut o amplă analiză a activi
tății de 
organele 
partid a 
mice și 
nostru, 
pentru îndeplinirea exemplară 
a obiectivelor și sarcinilor
stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională a
partidului, a prețioaselor in- 

tovarășul 
cu prile- 
efectuată 
Participa- 
organelor 
partid la 
activități 

și social-

conducere de către 
și organizațiile de 
întregii vieți econo- 
sociale din județul 
munca desfășurată

dicatii date de 
Nicolae Ceaușescu 
jul vizitei de lucru 
în județul nostru, 
rea nemijlocită a 
și organizațiilor de 
conducerea întregii 
politice, economice 
culturale a asigurat apropie
rea acestora de unitățile eco
nomice, creșterea rolului con
ducător al partidului în toa
te domeniile de activitate, 
creșterea operativității în re
zolvarea problemelor ridicate 
de viață.

Așa cum se sublinia în da
rea de seamă prezentată de 
tovarășul Ioachim Moga, în 
cadrul Conferinței, ansamblul 
de măsuri luate pe linia per
fecționării formelor si meto
delor de conducere și orga
nizare a producției 
însoțite de realizări pozitive 
în toate domeniile de activi
tate. S-au obținut, astfel, re
zultate deosebite pe linia in
dustrializării județului. In pe
rioada scursă de la conferința 
de partid din anul 1968 s-au 
construit și pus in funcțiune 
noi obiective industriale care 
au sporit capacitatea de pro
ducție a județului, puterea sa 
economică. Amintind printre 
acestea obiectivele siderurgi
ce de la Hunedoara, Centra
la termoelectrică Deva, în
treprinderea de prefabricate 
din beton Bîrcea și alte o- 
biective, darea de seamă a 
relevat faptul că in perioada 
analizată a fost marcată în 
Valea Jiului punerea în ex
ploatare a noilor mine Bărbă- 
teni și Livezeni, a Fabricii de

au fost

stîlpi hidraulici de la Vulcan, 
modernizarea si dezvoltarea 
tuturor minelor din bazinul 
nostru carbonifer precum și 
a celorlalte unități economice 
din județ cum sint Uzina chi
mică Orăștie, întreprinderea 
„Marmura" Simeria, 
mecanică de material 
Simeria. întreprinderile 
dustrie locală ș.a.

In darea de seamă 
preciat că prin punerea 
exploatare a noilor capacități 
de producție și exploatarea 
rațională a celor existente, 
in 1972 s-a realizat un spor 
de producție industrială de 
3,7 miliarde lei fată de anul 
1968, reprezentînd însemnate 
cantități de produse, peste 90 
la sută din sporul producției 
industriale realizîndu-se pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

Rezultatele obținute în in
dustrie și construcții au si
tuat în anul 1970 județul Hu
nedoara pe locul III pe tară,

Uzina 
rulant 
de in-

..

s-a a- 
in

(Continuare in pag. a 3-a)

In compartimentul con- 
structor-șef din cadrul F.S.H. 
Vulcan se semnează multe 
din actele de naștere ale pie
selor necesare construcției 
stilpilor hidraulici. In in
stantaneul nostru l-am sur
prins pe comunistul Emeric 
Gergely, tehnician proiec
tant, în timpul proiectării 
unei matrițe pentru ghidaj, 
necesară stilpilor hidraulici.

A

In pagina a 2-a.

Conectare totală, 
responsabilă 

la exigențele protecției 
muncii miniere!

Primul trimestru ol anu
lui școlar 1972/73 se 
poate ofirma că s-a 

soldat cu rezultate incontesta
bile in întreaga activitate pio
nierească extroșcoloră fapt ca
re a influențat pozitiv obține
rea unor rezultate bune Io în
vățătură. Cei peste 400 de co
mandanți-instructori. sprijiniți de 
conducerile școlilor și îndru
mați permanent, cu competen
ță de organizațiile de portid, 
au manifestat un interes spo
rit față de activitățile cu pio
nierii, acordindu-se otenție mai 
ales aspectului calitativ al a-

Studiind istoria patriei „pe 
concret" pionierii ou făcut cu
noștință cu trecutul glorios al 
poporului nostru, cu realizările 
deosebite ale construcției so
cialiste, cu minunății oameni ai 
țării. Excursiile, vizitele, intilni- 
rile, completate cu nenumărate 
activități social-culturale sau

sure viitorului cetățean al țării, 
vor cultiva sentimentul mindriei 
și demnității naționale.

Se va urmări cu insistență per
fecționarea vieții de organiza
ție acordindu-se atenție crește
rii numerice a pionierilor, îm
bunătățirea democrației pionie
rești, a conducerii și autocon-

cinstea aniversării a 45 de ani 
de la greva minerilor din Lu
peni, Consiliul municipal al 
pionierilor inițiază pentru toa
te detașamentele expediția in
titulată „Lupeni ’29 - Lupeni 
'74” care se va întinde pe du
rata a doi ani și va avea trei 
etape :

1973 și va urmări cunoașterea 
tuturor localităților Văii Jiului, 
o bogatelor tradiții de luptă 
ale minerilor ;

- Ultima etapă intitulată 
„Veteranii povestesc" se va în
cheia in mai 1974 cu o depla
sare în masă a pionierilor la 
Lupeni unde se vor intilni cu

cestora.
Cunoscindu-se, datorită unui 

studiu moi atent, sfera de_ in
terese o copiilor, preocupările 
lor. factorii răspunzători de a- 
ceostâ problemă, ou organizat 
un evontai de activități menite 
a spori gradul de eficiență, de 
atroctivitate și inventivitate — 
atribute specifice muncii cu 

P-în toate acțiunile 
întreprinse dedicate glorioasei

TRIMESTRUL II AL ANULUI ȘCOLAR

0 nouă etapă rodnică în activitatea pionierească

rn ' '--stat încă o dotă 
drogosîaa nețărmurita față de 
patria noastră socialistă, față 
de Portidul Comunist Român.

sportive au constituit omagiul 
pe care pionierii l-au adus Re
publicii, de ziua sa.

Bogata activitate desfășurată 
creează premisele incontestabi
le ole unei octivitățl viitoare 
-u sporite valențe educaționol- 
formative. Astfel, și în acest 
trimestru, acțiunile ce se vor 
organiza vor viza formarea u- 
nor trăsături de caracter nece-

ducerii. Un rol important il vor 
juca in continuore grupele, ac
tivele pionierești, comandamen
tele orășenești și municipal ale 
pionierilor.

Astfel o porte a activități
lor va fi dedicată momentelor 
importante din istoria patriei : 
24 Ianuarie și 16 Februarie.

In scopul cunooșterii trecutu
lui de luptă ol Văii Jiului, in

- Prima etapă „Să ne cu
noaștem locurile natale" vo lua 
sfirșit odată cu anul școlar in 
curs și va urmări cunoașterea 
de către pionieri o trecutului, 
prezentului și viitorului locali
tății in care trăiesc ;

- Etapa o doua intitulată 
„Ieri Valeo plingerii - azi Va
lea fericirii", care se va încheia 
in luno decembrie a anului

participant la grevă, vor vizita 
Lupeniul luminos al zilelor noas
tre.

Tot atit de interesant se o- 
nunță și concursul gen „Cine 
știe, ciștigă" intitulat „De la 
A la Z" care va cuprinde între
bări din istoria patriei, geogra
fia județului, limba română, e- 
ducație cetățenească, Chemarea

Forumului Național al pionieri- 
rilor, cit și probe de aptitudini 
(recitări, desen, muzică). Acti
vitățile din cadrul cercurilor, 
la casele pionierilor, cit și par
ticiparea cit mai numeroasă la 
concursul anual „Minitehnicus" 
1973, lărgesc sfera de cuprin
dere a copiilor în funcție de 
aptitudini și înclinații.

Nu vor lipsi de asemenea ac
tivitățile sportive in aer liber, 
atît de îndrăgite de pionieri și 
școlari.

Trimestrul II se va încheia cu 
o acțiune de prestigiu, a V-o 
ediție a competiției „Diamantul 
negru", rezervată echipelor de 
handbal, la care în acest an, 
vor fi invitate numeroase echi
pe din centrele miniere ole 
țârii.

Firește acestea sint doar ci- 
teva din acțiunile trimestrului, 
fără a limita preferințele, fan
tezia și inventivitatea acelora 
care sînt beneficiarii direcți - 
pionierii înșiși.

Prof. Victor IAȚENCO, 
președintele Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor

Sesiunea a XVII-a 
a Consiliului popular 

municipal
In conformitate cu art. 23 din Legea nr. 57/1968 de . 

organizare și funcționare a co nsiliilor populare în ziua de 20 
ianuarie 1973, ora 8, în sala clubului C.C.P. va avea loc 
sesiunea a XVII-a a Consiliului popular al municipiului Pe
troșani cu următorul proiect al ordinei de zi î

1. Probleme organizatorice.
2. Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea planului 

economico-social in profil teritorial pe 1973.
3. Proiect de hotărire cu privire la adoptarea bugetu

lui municipiului pe 1973.
4. Răspuns la chemarea Consiliului popular județean.
5. Alegerea membrilor comisiilor de judecată.

Concurs de reportaje, 
portrete și însemnări

Din dorința de a stimula activitatea publicistică a co
respondenților voluntari din mine, fabrici și uzine, de pe 
șantiere de construcții, din transporturi, din instituții etc., 
in prezentarea muncii și vieții omului zilelor noastre, de a 
descoperi și promova talente autentice în gazetărie, ziarul 
nostru și Filiala Uniunii ziariștilor ORGANIZEAZĂ IN 
CURSUL LUNII IANU ARIE A. C. UN CONCURS DE RE
PORTAJE, PORTRETE Șl ÎNSEMNĂRI. Cîștigătorilor 
concursului li se atribuie premii in obiecte, diplome și men
țiuni. Decernarea premiilor va fi făcută de către un juriu 
alcătuit de Uniunea Ziariștilor și redacția noastră.

Totodată, concursul are ca scop și o preselecție a ce
lor dornici să candideze la CONCURSUL DE ADMITERE 
LA FACULTATEA DE ZIARISTICA DIN CADRUL ACA
DEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU".
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în partea fiecărui lucrător din subteran

CONECTARE TOTALĂ? 1
RESPONSABILĂ i

LA EXIGENTELE !
PROTECJIEI MUNCII MINIERE ! I

Combaterea formării prafului de cărbune
și măsuri de prevenire a exploziilor

Praful exploziv de cărbune 
>’c considerat totalitatea gra

nulelor care trec prin silo cu 
'Juuri do 1 mm (sita nr. 1 

ST-XS 1077-50) și provin din 
straiele de cărbune cate au un 
continui de peste 10 la sulă 
materii volatile raportate la 
masa combustibilă.

Pericolul de explozie a pra
fului de cărbune este stabilit 
ic S.C.S.M. Petroșani la cere
rea unităților, iar cererile trc- 
i ui- înaintate la S.C.S.M. în 
rol mult 10 zile de la Intîlni- 
roa unui strat nou sau a unei 
zone noi.

Pînă la determinarea con-
< n .rațiilor minime explozive 
.- ' lire S.C.S.M. se admite 

i â acestea sini de 40 gra
me mc pentru minele negrizu- 
loaso și do 5 gramr/mc pentru 
nunele qrizutoase. Se conside- 
îci ' inc cu praf exploziv lu-
< rârile miniere sau o parte 
i.n icestea în care se găseș-
• oral exploziv do cărbune, 

ui suspensie, sau praf depus 
lucrările miniere sau pe 

utilaje in cantități care depă- 
ncentralia minimă sta- 

i'illlă ca periculoasă.
Se socotește că într-o zonă 

■ «arocare cu praf exploziv nu
< \i<iă pericolul do explozie, 

•ml praful are un conținut de
;n-.i'erii lncombuslibile care 
•mpiedică aprinderea sau cînd 
i- crea In suspensie, în at

mosfera minei, a prafului, este 
imposibilă.

Măsuri pentru com
baterea formării prafu
lui

1| l mezdrea masivului de 
cărbune, prin Injectarea apei 
cu pompe de înaltă presiune, 
in nccst scop se obișnuiește 
<6 se foreze găuri lungi para

le cu frontul de lucru iar u- 
neori găuri forate porpendicu- 
iir pe frontul de lucru, lungi
m-o găurilor fiind in acest caz 
ie cel puțin 6 m. Apllcînd a- 

. * st procedeu, cantitatea de 
praf ce se dezvoltă la tăiere 

■ reduce cu peste 70 la sută.
2) Folosirea burajului cu a- 

pă la pușcarea găurilor de mi
nă. La burajul cu apă se folo
sesc l-2 fiole din polietilenă

sau poiiamidă care sini prevă
zute cu o valvă cu aulofnchi- 
dere. indiferent do numărul de 
fiole folosite, flecare gaură < o 
se pușcă trebuie să fio burată 
pînă la qurfl cu cel puțin I5 
cm argilei. Folosirea burajului 
cu apă are o eficientă în pre
cipitarea prafului de circa 
80 la sută.

3) Fixarea prafului depus 
prin stropire cu apă. Procedeul 
se aplică la punctele de de
versare alo transportoarelor, 
in punctele de încărcare ale 
mașinilor de încărcat, in par
tea superioară a roslogoalelor, 
in toate locurile unde șlstlfi- 
carea este practic Imposibilă, 
la organele de tăiere alo com
binelor, hnvezelor și pluguri
lor. Stropirea se efectuează cu 
pulverizatoare sau cu diuzo 
speciale,

Stropirea cu apă este elici- 
enlă dacă praful asupra căruia 
s-a actional are aspectul de 
șlam avind in amestec cel pu
țin 50 la sută apă.

4) Precipitarea prafului din 
atmosferă. Pentru realizarea a- 
cestui procedeu se folosesc 
pulverizatoare aer-apă și per
delele de ceată.

5) Captarea praiului din at
mosferă, prin instalații de ven
tilație. Captarea prafului se 
realizează la locurile de mun
că prin montarea filtrelor la 
instalații de aspirare în apro
pierea surselor de prai. In a- 
celași scop se pot folosi șl in
stalații obiș'huite de aeraj par
tial cu realizarea unor perdele 
de ceată la refularea coloane
lor de aeraj.

Măsuri pentru com
baterea și limitarea ex
ploziilor de praf
• Lucrările de șlstlficare. 

Se execută la toate lucrările 
miniere începind de la 20 me
tri de frontul de lucru (pînă 
la această distantă trebuie să 
se execute stropirea cu apă).

In cazul cînd stropirea la front 
nu se poate executa, se admite 
O se execute șistificarea și 
in această zonă cu condiția 
ca la fiecare gaură ce se pus- 
. .i sfi se folosească cile 2 kg 
praf Inert la minele noqrizu- 
louse și cite 3 kq praf inert 
la minele qrizutoase.
• îndepărtarea periodică a 

prafului depus in zonă. îna
inte de îndepărtarea prafului 
trebuie ca în prealabil să se 
aplice stropirea prafului.

d Oprirea răspindiril pra
fului. In acest școp se folo
sesc paravane din scîtfdură 
sau prelată și perdele do 
ceată în galeriile de evacuare 
a aerului,

d Pentru limitarea propa
gării unei eventuale explozii 
de praf de cărbune se foloseai 
BARAJELE. Ele se realizează 
prin montarea unor polite, în

cărcate cu prai inert, se con
struiesc in galerii de baza și 
de cap, la distanta minimă de 
HO metri și cel mult 200 m de 
locul unde se pot forma con
centrații periculoase de praf 
exploziv. Cind barajele sini 
cu praf inert, cantitatea de 
praf do pe toate polițele, ra
portata ia prolilui lucrării 
unde s-a construit trebuie să 
tio de col puțin 400 kg/mc la 
minele qrizutoase și 200 kg/nu 
la minele negrizutoase. In 
cazul folosirii vaseloar cu apă, 
cantitatea de apă trebuie sa 
fie de 200 litri/mc. Barajele 
< ii opii se pot folosi numai cu 
aprobarea S.C.S.M.

Ținînd seama că exploziile 
de prai de cărbune produc 
efecte chimice, calorice șl di
namice, care întotdeauna con
duc la accidente colective (se 
produce oxid de carbon 5-6 la 
sulă, temperatura flăcării

2 5l»0JC) oslo de o importanta 
deosebita, de a se aplica în
tocmai măsurile do prevenire 
a formării prafului și mă
gurile do combatere șl limi
tare a exploziilor de prai. Pen
tru a ilustra Importanța apll- 
< ării acestor măsuri subliniem 
următoarele:

— ta 30-40 ta sulă praf I- 
nort Viteza de propagare a flă
cării se micșorează ;

— ta 70-80 la sulă praf I* 
nerl explozia de praf de căr
bune nn mai are loc;

— ta 30-35 la sută umiditate 
explozia este împiedicată.

Este de datoria fiecărui lu
crator caro își desfășoară ac
tivitatea în subteran să veghe
ze ca toate mijloacele de 
combatere a prafului de căr
bune $i a celor de limitare a 
exploziilor să fie folosite pen
tru ca numai în acest fel vom 
înlătura accidentele și avariile 
contribuind la continuitatea și 
ritmicitatea extragerii cărbu
nelui la locurile de muncă.

Ing. Ioan AVRAMESCU 
serviciul control protecția 

muncii C.C.P.

Echipamentele antiqrizutoa- 
se-antideflaqranle, ca utilaje 
si celtice Industriei miniere, 
sînt roelizato cu scopul asi
gurării deslăjurărll procesului 
de producție în subteran in 
condiții do deplină securitate. 
Orice nercspectaro a modului 
de lucru ii aceste echipamen
te sau ignorarea vreuneia 
din caracteristicile acestora 
pot avea repercusiuni reqreta- 
blle.

Datorită acestui (apt efor- 
I luarea lucrărilor de către elec- 
I trlclenll do sectoare se Im- 

I unc să se execute conform 
Trosc ripțillor N.D.P.M,

Măsurile organizatorii o care 
garantează securitatea muncii 
sînt j

— instruirea periodică a 
muncitorilor ;

— - nmilcroa dispoziției de 
lucru cu detalierea opera
țiilor și prescrierea măsurilor 
de siguranță ce trebuiesc 
luate la executarea lucrării.

La executarea operațiilor 
la care există pericolul de 
atingere directă u instala
țiilor aflate sub tensiune se 
folosesc mijloace de pro
tecție izolante principale (scu
le cu minere izolante) împre
ună cu mijloace izolante supli
mentare (mănuși, cisme,co
voare). iar acolo undo există 
pericolul de atingere Indirec
tă se utilizează un sistem 
principal de protecție (legarea 
la pămînt) Împreună cu un sis
tem suplimentar de protecție 
Icontrolul perniui.cnl al stării 
de Izolație).

Electricienii de sector, atunci 
cînd ofeotuează lucrări de mon- 
I reporare sau întreținere 
în subteran trebuie să aibă 
asupra lor:

— un mijloc de detecție a ga
zelor (metanometru, detector 
sau lampa Sadu — 3;

mănuși -trice verifi
cate ;

— cisme sau galoși electro- 
izolanți;

— indicatoare de tensiune 
sau voltmetre ;

— garnituri de scurtcircuita
re și legare la pămînt,

Orice lucrare la instalațiile 
electrice se execută de către

cel puțin două pofaoihe, din 
are unul osie respoiuahll dd 

lu< i are ș| caro ore următoa
rele obligații t

a) BxeaiU pregătirea telv 
nlcă a locului do munca, prin 
măsurarea alniOiterel pe toată 
porțiunea afectată de lu'-rare, 
avind grijă ca acumularea do 
metan ->iî nu depășastcă ron- 
rentrațta da 0,8 la mita CH< , 
Scoate de sub tensiune Insta
lația respectivă precum si 
secționarul de alimentaro din 
amonte.

După măsurarea llpvii de 
tensiune cu voltmetru sau 
Indicatorul do tensiune, mon
tează dispozitivul de sourlcircul-

tRCW 
CIIRICTA 

A LUCRARIlOh 
de către 

electricienii 
de sector

INTERDICȚII
® Este interzisă continuarea tăierii cărbunelui 

cu combina dacă instalația de stropire nu funcțio
nează ;

© ARTIFICIERI ! Nu uitați ca înainte de exe
cutarea lucrărilor de pușcare să controlați dacă s-au 
executat lucrările de prevenire a exploziilor prafu
lui de cărbune ;

@ Minerii șefi de brigadă sau de schimb au 
obligația să execute toate lucrările prescrise de nor
me pentru prevenirea exploziilor de praf de cărbu
ne :

® Șefii de sectoare sînt obligați să întocmească 
trimestrial graficul cu executarea măsurilor de pre
venire a exploziilor prafului de cărbune ;

9 Conducerea unității trebuie să asigure toate 
mijloacele materiale pentru prevenirea și limita
rea exploziilor de praf de cărbune și să controleze

■ INTERDICȚII
dacă sînt respectate prevederile N. D. P. M. cu pri
vire la aceste lucrări.

• Nu uitați ! Controlul zonelor șistificate tre
buie făcut în fiecare schimb cu ajutorul fiolelor colo- 
rimetrice de către măsurătorii de gaze, maiștrii de 
aeraj și maiștrii minieri.

9 Pentru zonele de șistificare și baraje se va 
folosi numai praful inerat corespunzător normelor 
în vigoare.

• MAIȘTRI MINIERI ! Nu admiteți să se lu
creze în locurile de muncă dacă nu sînt realizate 
măsurile de combatere a exploziilor de praf de căr
bune.

© Praful inerat cu umiditate peste 1 la sută nu 
mai întrunește condițiile regulamentare prescrise 
pentru baraje de acest fel și trebuie înlocuit.

O La barajul cu fiole cu apa nu se admite folo
sirea fiolelor de cauciuc.

tare pe flecare fază și îl 
racordează la rețeaua de îm- 
pamîntare așezînd pe sec
ționai plăcuțe avertizoare „Nu 
cupla se .lucrează 1"

In caz de nevoie plasează 
om de pază la dispozitivele 
de pornire.

b) Face admiterea la lucru, 
demonstrînd lipsa de tensiune 
prin atingerea instalației cu 
mîna.

c) Supraveghează lucrarea 
pe tot timpul efectuării ei.

d) La terminarea lucrării e- 
vacuează materialele și per
sonalul, scoate plăcile aver
tizoare, scurlcircuitoarele și 
daca lucrarea s-a efectuat pe 
bază de dispoziție de lucru 
încheie această dispoziție.

Pe tot timpul efectuării 
lucrării, periodic se va mă
sura concentrația de metan, 
iar în cazul că acesta depă
șește 0.8 la sută CH< lucrările

we opresc si m? iau măguri de 
activare a aerojulul.

Peraoina re on-abllă tre
buit? să aibă pregătirea pro
fesională și instructajul «ores- 
pun/ător complexItătil șl lu
crării do executat.

Instrumentele de măsură 
control portative in < onstru - 
tio normală pot l‘ folosite în 
aer viciat, cu n-pectarea nr- 
mătoWelor condiții!

să ile supravegheate tot 
timpul i

la racordarea și la de- 
montarea lor să fie decuplată 
tensiunea de alimentare )

- In prealabil, șl periodic 
In timpul efeciuflrtl măsură
torilor, trebuie măsurate ron- 
centrațlile de metan care nu 
trebuie sa depășească 0.5 ta 
sulă ( H4.

La po/riieti m -ajsperidarea 
cablurilor ele. trl<. trebuie U* 
nut cont d” (.■vltaroa deterio
rării lor de către materialul 
rulant sau greutatea proprie 
a acestora. Aceleași prescripți- 
unl se vor respecta și in 
ca/ul manșoanelor de legătură 
montate pe traseul cablurilor 
electrice.

Cablurile flexibile so vor 
utiliza numai pe distanța 
strict necesară cu măsuri de 
evitare a deteriorării lor, a 
evitării încălzirii excesive și 
cu deconectarea de la sursa e- 
leclrică pe timpul inactivității 
utilajului deservii. Pe aceeași 
bornă a unul aparat nu se 
poate racorda dcclt un singur 
cablu. în afara cazului cînd 
construcția sa permite racor
darea a mal multor cabluri.

Personalul de deservire a 
instalațiilor electrice trebuie 
să controleze, la intrarea in 
schimb, Instalația electrică 
deservită, starea cabluriloi si 
in special continuitatea legă
turilor la pămint. Capacele 
apărătorilor și a dispozitivelor 
de protecție trebuie să fie în
chise în permanență și să 
aibă șuruburile de fixare 
complete și bine strînse.

In cazul în care se constată 
nereguli la instalațiile electri
ce, acestea nu se vor pune sub 
tensiune și se vor lua mă
suri de anunțare a personalu
lui energetic pentru remedie
re.

Geea ce trebuie în esență 
reținut, este faptul că în mi
nele qrizutoase se impune 
categoric interzicerea execu
tării oricăror lucrări in insta
lațiile electrice — chiar dacă 
acestea nu sînt sub tensiune 
— fără măsurarea prealabilă 
a concentrațiilor de metan pe 
toată zona afectată de lucrare.

Ing. Petru IOSIP 
serviciul control proiecția 

muncii G.G.P.

îndrumări practice privind folosirea lămpii Sadu 3
la controlul gazelor din subteran (I)

Q cerință expresă :

Perfectionarea 
continuă a pregătirii 

profesionale 
a personalului 

din sectorul 
electromecanic

Aspecte generale
In minele de cărbuni se degajă sau rezul

tă ca urmare a proceselor tehnoloqice din 
-ubteran diverse gaze dintre care cele mai 
importante sînt metanul, bioxidul și oxidul de 
carbon, hidrogenul etc. Deosebite probleme a- 
par în cazul degajării gazului metan deoare
ce cantitățile în care se poate degaja și acu
mula în diverse condiții și lucrări miniere sînt 
capabile — în prezența surselor de aprinde
re — să producă explozii care în anumite si- 
'uații pot avea amploarea unor catastrofe mi
niere. De aceea la unitățile miniere se acor- 
iu o mare grijă controlului și diluției cores
punzătoare a gazului metan care se degajă 
din cărbune și rocile sterile înconjurătoare. 
In prezent unitățile miniere din Valea Jiului 
J de la Anina, de altfel fiind minele cu cele 
mai mari și periculoase emanații de metan, 
sini dotate cu aparatură modernă de detecta
re a concentrațiilor procentuale de metan, 
nrin măsurători intermitente sau continui. Ca 
aparatură cu funcționare intermitentă și con- 
'inuă se menționează metanometrele Aucr 
M 402 (de circa 7 ani in utilizare), interfer- 
metrele Zeiss M 10, Riken 21 și S I 3 sau 
S I 5, iar dintre cele cu acțiune continuă se 
amintesc detectoarele SS 2 (de circa un an 
in dotarea minelor), lămpile de siguranță cu 
benzină Sadu 3, centralele telegrizumetrice etc.

Desigur că dintre detectoarele de qaze men
ționate atenția articolului de fată este îndrep
tă asupra ISmpii de siguranță cu benzină 

Sadu 3, recentă realizare destinată conlrolu- 
!u! atmosferei subteranei Spre deosebire de 
oricare dintre aparatele precizate mai sus. 
lampa Sadu 3 îndeplinește funcțiile de măsu
rare — este foarte adevărat mult mai grosier 
dccît in cazul oricărui metanometru — a 
metanului, bioxidului de carbon și oxigenu
lui.

Cu privire la lampa Sadu 3, in cele ce ur
mează vom face referiri la principalii parame- 
ti caracteristici, modul de verificare, între
ținere și păstrare și respectiv unele precizări 
privind controlul metanului, bioxidului de 
carbon și oxigenului. Despre aceste aspecte 
■ste foarte util să se vorbească pentru că de 
buna și corespunzătoare utilizare a acestui 
detector de gaz poate depinde viata celor ce 
lucrează in subteran, integritatea întregului 
>islem de lucrări miniere și valorificarea u- 
inană a unor energii consumate pentru binele 
tuturor celor ce sînt chemați să smulgă pă
mântului această importantă bogăție - căr
bunele energetic și cocsificabil.

Parametrii principali 
și datele caracteristice 

ale lămpii Sadu 3
— Dimensiunile de gabarit sini : înălțimea 

de 282 mm fără cirlig și circa 385 mm cu 
cirlig, diametrul maxim de 94 mm ;

— Greutatea lămpii : 2 kilograme cînd nu 
este alimentată cu benzină și 2,2 kg cînd 
conține și benzina necesară unei funcționări 
de cel puțin 11 ore;

— Cantitatea de benzină folosită pentru o 
alimentare minimum 150 grame (benzină de 

extracție STAS 45-63) ;
— înălțimea flăcării, maximum 200 mm, si

tuație cind lampa, la parted’* superioară a 
sitei exterioare, nu trebuie să depășească 
4- 195° C, într-o atmosferă în care tempera
tura din jur este de cel mult 4- 28° C ;

— Aprinderea lămpii se realizează cu un 
dispozitiv alcătuit din brichetă cu piatră de 
scăpărat, acționat cu cremalieră și cu rotilă 
dintată. Fitilul are formă rotundă iar reglarea 
flăcării se face cu un tub cilindric limitator. 
Deci este cazul unui fitil fix și a unei flăcări 
ale cărei înălțimi pot fi variate după necesi
tăți în intervalul 2-20 mm.

Verificarea
și întreținerea lămpii

Verificarea și întreținerea lămpilor de figu
ranta cu benzină se face în încăperi special 
-imenajale la fiecare mina. Verificarea constă 
in o observare generală a integrității tuturor 
părților componente și a etanșeității lămpii la 
părții'- de îmbinare.

Referitor la verificarea integrității trebuie 
arătat că starea perfectă a sticlei (să nu fie 
fisurata), a rezervorului cu benzină (să nu 
curqă) și a sitelor (să nu fie sparte) sînt de 
o mare însemnătate pentru buna fun< lionare 
și asigurarea siguranței la utilizarea lămpii in 
^ubteran in special la măsurarea metanului. 

Operațiile de verificare și întreținere a 
lămpii sini posibile numai in urma demontă
rii acesteia (vezi clișeul). Pentru aceasta se de
blochează mai intii clinchetul (1) cu un magnet 
permanent sau electromagnet. In felul acesta 
rezervorul de benzină (2| va putea fi deșu- 
rubat și desfăcut de restul lămpii. In urma 
desfacerii rezervorului, tija de blocare (3) a

părții superioare a lămpii va putea fi trusă 
in jos putîndu-se astfel deșuruba mantaua co
nică (4) și odată cu aceasta și sitele de sigu
ranța din interior.

Verificarea $1 întreținerea lămpii poate fi 
tăcută cu ușurință după cum urmează ; ,

© se deșurubează bușonul orlficiului de 
umplere cu benzină, situat la partea superioa
ră a rezervorului, cu o cheie specială si se 
controlează prezența vatel nehldrofile din fil
tru și din rezervor ; lipsa vatel sau murdări
rea ei va duce ia înlocuirea acesteia (cca. 25 
g) ; periodic vata va ii înlocuită de regulă o- 
dată cu filtrul lămpii ;

Q prin orificiul astfel deschis se introduce 
benzină (STAS 45-63) in cantitate de circa 
150 g, urmărindu-se ca prin răsturnarea re
zervorului, benzina să nu curgă din bazin; se 
șterge bine bazinul și se observă dacă orifi
ciul de aerisire din bușonul de închidere nu 
este înfundat ; alimentarea lămpii se va face 
după cel mult 11 ore de funcționare și numai 
in încăperi special amenajate 1a suprafața 
minei i

dispozitivul de aprindere se demontează 
și se va controla starea pietrei de seînteiere 
iar la intervale mai mari de timp se va ob

serva gradul de uzură al rotiței de scăpărat ;

Lampa de siguranță cu benzină, Sadu 3 
— detector de qaze cu funcționare continuă.

tn cazul in care piatra a ajuns la numai 1-2 
mm va fi înlocuită cu una de lungime cores
punzătoare ;

9 garniturile de etanșare de ia părțile in
terioare și superioare ale sticlei șl respectiv 
dintre site vor li cercetate pe ambele fețe 
dacă nu sint rupte sau au grosime neunifor
mă ; de asemenea se va privi sticla dacă nu 
are fisuri sau rupturi spre cele două capete ; 
prin suprapunere pe sticlă se va verifica 
coaxialitatea și corecta așezare a garniturilor;

© sitele vor fi controlate asupra integrită
ții (să nu aibă rupturi), coaxialltățli lor( se 
vor îndrepta porțiunile turtite) și respectiv 
dacă țesătura lor nu prezintă efecte de car
bonizare ; orice defecțiune constatată și nere- 
mediabllă va conduce la înlocuirea sitelor ;

® fitilul va fi curățat de produsele rezul
tate din arderi și de praful de piatră depus ; 
părțile de fitil carbonizate vor fi Înlăturate 
prin tăierea acestora ; pentru obținerea unei 
flăcări cu înălțime corespunzătoare fitilul va 
fi ajustat (pentru aceasta se retrage tubul li
mitator (5) șl cu ajutorul unui tirbușon fiti
lul va fi extras 3-4 mm și tăiat cu un cuțit 
foarte bine ascuțit sau cu o lamă ;

@ Veriilcarea etanșeității se face, cu lam
pa montată și aprinsă, asupra zonelor de îm
binare ale sticlei cu sitele și cu rezervorul 
lămpii, spre care se îndreaptă un jet de aer 
cu presiunea de circa 0,6 kgf/cmp ; in timpul 
suflării cu aer comprimat flacăra nu trebuie 
să pîlpîie, să se alungească sau să se stingă ; 
dacă se observă astfel de fenomene înseamnă 
că la zonele de îmbinare nu este etanșă șl în 
consecință trebuie înlăturate defecțiunile e- 
xistente ; în zona ocupată de cremalieră nu 
se ve sufla cu aer ;

9} o altă verificare se referă la curgerea 
benzinei din rezervorul tâmpii : aceasta se 
face prin umplerea rezervorului cu benzină, 
ștergerea acestuia șl observarea după 10-15 
minute a zonelor umede ; dacă se constată 
totuși astfel de zone umede atunci rezervo
rul va fi golit și defecțiunile remediate prin 
cositorire ;

@ după montarea tuturor părților com
ponente se Vd avea deosebita grijă ca Închi
zătorul magnetic să zăvorască lampa, asigu- 
rind-o astfel împotriva deschiderii intenționa
te sau neavizale de către persoanele în fo
losința cărora le sint date.

(Va urma)

Ing. Dumitru IONESCU, 
șef laborator S.C.S.M.

O problemă de permanentă 
actualitate a mineritului Văii 
Jiului este cea legată de me
canizarea lucrărilor din subte
ran, ca o cale sigură de spori
re a productivității muncii, in 
același timp de reducere a e- 
fortului fizic al muncitorilor.

In acest context apare ca o 
necesitate expresă folosirea la 
Indici cit mai înalț! a capaci
tăților de producție din dotare 
iar în acest scop asigurarea 
reviziilor, reparațiilor de calita
te pentru a determina o func
ționare normală și sigură a 
tuturor utilajelor.

Dar funcționarea normala și 
sigură a tuturor utilajelor în
seamnă totodată exploatarea 
lor în strictă conformitate cu 
măsurile de tehnica securității 
miniere, cerință primordială 
pentru evitarea avariilor, acci
dentelor tehnice și umane.

Pentru asigurarea desfășură
rii activității de producție in 
concordanță cu exigențele mai 
sus amintite, conducerea Cen
tralei cărbunelui Petroșani, pu- 
nind în aplicare măsurile indi
cate de conducerea M.M.P.G., 
a luat decizia de a proceaa 
insistent la îmbunătățirea ac
tivității în compartimentul e- 
lectromecanic. In acest sens s-a 
și început, la toate unitățile mi
niere din bazin, un curs de 
perfecționare a întregului efec
tiv de muncitori cu calificare 
ca electricieni și lăcătuși de 
mină.

In cele ce urmează vom în
fățișa citeva aspecte ale aces
tei acțiuni de mare amploare 
și importanță practică.

Forma respectivă de perfec
ționare este cu scoatere din 
producție a efectivelor de lu
crători electromecanici pe timp 
de 9 zile, cu o încărcare de 8 
ore pe zi în cadrul pregătirii 
teoretice. Acțiunea se va des
fășura în baza unei tematici 
unitare ce a fost difuzată la 
toate unitățile centralei. Efec

tivul total ce va urma cursurile 
de calificare se ridică la un 
număr de circa 4 700 salariați 
și este împărțit în serii succesive 
de cite 13-21 lucrători de la o 
unitate. Perioada de desfășu
rare a acțiunilor de perfecțio
nare a calificării este decem
brie 1972 - septembrie 1973.

La încheierea fiecărei serii, 
cursonții vor susține un examen 
coristînd dlntr-o probă scrisă
- cu întrebări și teste din
toate capitolele predate.

Ca o dovadă a înaltei exi-
gențe cu care se tratează pro-
blemo perfecționării muncito-
rilor din compartimentul e- 
lectromeconic, pentru care a 
luat ființă cursul, este aceea că 
in cazul nereușitei Ia examen, 
electricianului în cauză i se 
va lua dreptul de a profesa 
meseria în subteran.

Credem că această condiție 
constituie un factor mobilizator 
pentru cei vizați și nu vom în- 
tîmpina Io finele cursurilor sur
prize nedorite.

Ținem să scoatem în relief 
faptul că s-a dat indicația, de 
către conducerea Centralei căr
bunelui Petroșani, să se for
meze colective de lectori din
tre inginerii șl tehnicienii foarte 
bine pregătiți din punct de ve
dere profesional.

Cu prilejul sondojelor efec
tuate la unități asupra modului 
de desfășurare a cursurilor de 
perfecționare s-a putut constata 
că se acordă atenția cuvenită 
atit din partea lectorilor cit 
și a cursanților, fapt ce ne în
dreptățește să credem in obți
nerea, in final, a rezultatelor 
scontate aducindu-se prin a- 
ceasta un nou aport in ex
ploatarea și întreținerea co
rectă a utilajelor miniere, la 
întărirea securității muncii mi
niere.

Ing. Alexandru MOZEȘ 
C.C.P.

PAGINĂ REALIZATĂ LA CEREREA 
CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI
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înaltă responsabilitate
comunistă, angajare plenară 

la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid

(Urmore din pag, 1)

Iar io IMrl pc locul 11 In În
trecerea dn.«șf,AsU! .ltd In cinslt ' 
Conferinței Naționale • parti
dului. Consiliul popular ju
dețean o< uplnd in 197u Io. ul 
IV si locui V pe anul 1971 in 
întrecerea pe tară. Rolevtnd 
laptul că judelui nostru a în* 
nelat $i «nul 1972 <u o de* 

pășite a planului jrodu-țici 
qlohale Industriale de peste 
140 rnilioF.no lei. Iar cel a) 
oroducției 'marfă vîndulâ si 
încasata >u 164.j milioane lei. 
că pianul productivității mun
cii s-a realizat in proporție
de 101 la ^ulă 1 ilnd oMInub
peste nirevederi îiiseinnak
cantități ido rrodlu«o v.idorar
qice. tneirqie electrh ă. male
riale do onstru rtil. produce
chimice s i forest iere. darec
de seatbă a sro\ In widenU
faptul >d urmare sprijinu
lui primit din par tu rtmdurv
rii superioare de partid Și a
măsurilor nolicnlc la eXploată
rile miniere din V alea Jiului.
a^es-tea au reușit să*și inde-
plinească sarcinile ultimului
IriroeMru al anului trecui.’*cre-
îndu-sp r remisele reali zării
prevederilor planului celui 
de-al treilea an al actualului 
cincinal,

Bilanțul bogat al activită
ți) perioadei In -are s-a re
ferit darea de seamă a evi
dențiat și transformările a- 
dinci care au avut loc In 
ceea ce privește îmbunătăți
rea condițiilor de viata ale 
oamenilor muncii. Urmare a 
preocupărilor deosebite mani
festate în această direcție do 
birou) Comitetului județean 
de partid, de Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular 
județean, a orqanclor munici
pale și orășenești de partid, 
s-a îmbunătății aprovizionarea 
populației cu produse agro- 
alimentare si de larq consum, 
a crescut numărul locurilor 
în Țese, cămine și grădinițe, 
s-au îmbunătății condițiile de 
transport. In intrequl județ 
s-au construit 17 046 aparta
mente din fondurile --latului 
si 2 496 locuințe noi din fon
durile populației. In. anul '972 
salariul tarifer realizat a fost 
cu 20.4 la sută mai mare de- 
cit In anul 1968.

Toate aceste succese au la 
bază ajutorul și sprijinul per
manent acordat de conducerea 
superioară de partid și de 
stat, personal do secretarul 
general al partidului, tovară
șul Ntcolae Ceausescu.

Analizînd critic, cu exigen
ță și răspundere comunistă 
rezultatele obținute, darea de 
seamă șl participant!)’ la dis
cuțiile purtate in Conferința 
organizației județene de partid 
au relevat faptul că nu toate 
întreprinderile și-au realizat 
sarcinile anului 1972. Județul 
a rămas dator cu însemnate 
■-antităti de cărbune net fier 
in minereul marfă, plumb si 
cupru, in concentrate. buș
teni. lemn de mină și celulo
za, placaje din marmură, dale 
mozaicate și alte produse. 
Cauzele principale ale aces
tor nerealizări constau In 
neasiqurarea preqătirii la timp 
a producției. în defecțiunile 
existente în aprovizionarea 
tehnico-materială. in deficien
tele re s-au manifestat în or- 
aanizarea producției și a 
muncii, folosirea incompletă a 
capacităților de producție și 
a forței de muncă. Toate a- 
ceste carențe la care s-a a- 
dăuqat faptul că în unitățile 
miniere dotarea tehnică nu a 
ținut pasul cu creșterea ni
velului de producție și nu a 
corespuns întotdeauna condi
țiilor de zăcămint ca și ne- 
executarea la timp a lucrări
lor de deschidere și pregătire 
au făcut ca unitățile miniere 
să nu-și realizeze în prima 
parte a anului integral sar
cinile. Analiza activității eco
nomice a anului 1972 mai e- 
vidențiază și alte aspecte ca
re s-au repercutat în nerea- 
lizările de plan. Este vorba 
de o eșalonare defectuoasă pe 
trimestre și luni a sarcinilor, 
de înregistrarea unui însem
nat număr de opriri și sta
ționări accidentale a mașini
lor și instalațiilor datorate a- 
variilor și deranjamentelor, 
de folosirea deficitară a forței 

REiNNOIȚI-VA ABONAMENTELE LA ZIARUL

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar. 2-1 de lei trimestrial 
48 lei semestrial și 96 lei anual

Abonamentele Pe luna februarie 1973 se fac Ia chioșcurile Și difu
zor» de presă din întreprinderi și instituții, pină la data de 31 ia
nuarie a.c.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUMNEA
VOASTRĂ PREFERAT!

de mum fi și timpului de lu
ni consecințe directe ale 

unor abateri de la disciplină, 
in Conferința s-o relevat 

laptul <fi slnt necesare pten» 
. ui firi susținute pentru cu
noașterea șl-respre tarea rigu
roasă de < fitre fiecare sala
riat a normelor do securita
te .1 mum ii, pentru prelntîm- 
pln.ire.i unor avarii, deranja
mente și accidente, condiții alo 
bunului mers a uctlvitâțli de 
producție.

Înalta răspundere cu caro 
■ omuniștii sl-au desfășurat ac
tivitatea, creșterea rolului

>i • af iilor 
dr partid, i constituit ele
mentul principal rare o con
tribuit la eliminarea pe par
curs a unor deficiențe. Așa 
cum releva in cuvintul său 
mim-ral. șef de brigadă Petre 
Constantin. Erou al Muncii 
Socialiste, vizita de lucru a 

f reiatului general ol parti
dului In Valea Jiului a fost 
un nou prilej de afirmare n 
holăriril minerilor de a răs
punde. prin sporirea eforturi
lor. ajutorului șl sprijinului 
acordat de conducerea supe
rioară de partid și de stat. 
..Mflsurile luate imediat dupâ 
vizită pentru îmbunătățirea 
dotării minelor cu unele uti
late, piese de schimb și ma
terialo. pentru creșterea co
interesării muncitorilor din 
subteran, precum și o seamă 
de măsuri de ordin social au 
avut ca rezultai o mobilizare 
mai activă la realizarea sar
cinilor do plan. Astfel, în tri
mestrul IV. E. M. Lupeni și-â 
depășit sarcinile de plan. La 
acest rezultat o contribuție 
importantă a adus-o sectorul 
în care lucrez și care a ex
tras peste plan aproape 10 000 
tone" Rclevind faptul că bri- 
qada pe care o conduce dis
pune de reale posibilități pen
tru realizarea cincinalului îna
inte de termen, șeful de bri
gadă de la Lupeni a arătat 
că garanția respectării acestui 
angajament o prezintă fap
tul că in primii doi ani ai 
cincinalului brigada a reali
zat peste prevederi 19 000 to
ne de cărbune. .iPenlru peri
oada • care urmează în fața or
ganizației de partid, a între
gului colectiv de la mina Lu- 

~ peni, stau sarcini deosebit de 
mari. Este vorba de indica
ția dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a depune efor
turi stăruitoare pentru a mări 
producția de cărbune cocsifi- 
cabil, Pentru aceasta — a spus 
vorbitorul — este necesar ca 
organizația de partid, colec
tivul de conducere al exploa
tării, toți comuniștii, să ac
ționăm cu toata responsabili
tatea pentru folosirea deplină 
a utilajelor din dotare, a for
ței de muncă și timpului de 
lucru și. mai ales, pentru în
tărirea disciplinei. De aseme
nea, Centrala cărbunelui Pe
troșani și Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologici să ac
ționeze mai operativ pentru a- 
plicarea tuturor măsurilor 
stabilite în urma vizitei de 
lucru in Valea Jiului a secre
tarului general al partidului. 
Mă refer îndeosebi la reali
zarea și introducerea unor 
utilaje adecvate condițiilor de 
zăcământ, la calitatea acesto
ra și a pieselor de schimb 
pentru a preintîmpina neajun
surile din anul trecut. Este 
necesar să ne preocupăm mai 
mult pentru creșterea respon
sabilității cadrelor de condu
cere. a șefilor de schimb, șe
filor de brigadă, a maiștrilor, 
să dăm dovadă de mai mul
tă receptivitate și operativi
tate în rezolvarea propuneri
lor și sesizărilor făcute de 
oamenii muncii cu diverse o- 
cazii".

Abordind problemele pe 
care le implică bunul mers 
al activității de producție, to
varășul Vaslle Ogherlaci, di
rector general al Centralei 
cărbunelui Petroșani releva 

necesitateain cuvintul său
sporirii continue 
ției de cărbune, 

a produc- 
a ridicării

nivelului tehnic al producției.
„In ultimii doi ani — a spus 
vorbitorul — mecanizarea 
complexă a extracției cărbu
nelui a devenit de aproape 
zece ori mai mare decît în 
1970. Au fost obținute rezul

tate pozitive in susținerea 
metalică a lucrărilor, mal fl
ies datorită producției proprii 
de stilpi de abataj, lapt ce a 
permis inii Orlante economii 
• le material lemnos, acestea 
insumind numai pe anul 1972 
peste 4 00(1 mc". Jalonînd 
priib Ip l< !•■ direcții de acțiu
ne a Centralei cărbunelui Pe
troșani pentru îndeplinirea 
prevederilor planului pe anul 
1973 in vederea realizării sar- 

< inilor actualului cincinal, 
vorbitorul tl arătat că aten
ția principală este îndreptată 
spre „îmbunătățirea conduce
rii șl organizării procesului 
do producție, spre ridicarea 
productivității muncii, folosi
rea completă a capacităților 
și obținerea unei eficiente 
"porite a întregii activități. 
In acest scop vom mări vite
zele de avansare la lucrările 
de înaintare și in abataje, 
vom îmbunătăți structura e- 
foclivelor de muncitori pre
cum și indicii do utilizare a 
utilajelor". Desigur toate a- 
cestea implică un complex 
<le măsuri care să se materia
lizeze în ritmicitatea produi - 
tiei. în sporirea productivită
ții pe seama ridicării nivelu
lui tehnic ol procesului do ex
tracție și realizarea unui în
semnat volum de economii — 
obiective centrale ce stau în 
fala colectivelor de muncă din 
exploatările miniere ale Văii 
Jiului pentru anul 1973 — an 
hotăritor pentru realizarea 
înainte de termen a actualu
lui cincinal.

Așa cum s-o subliniat in 
Conferința organizației jude- 
nc de partid vor trebui luate 
măsuri care să conducă la 
realizarea întregului volum 
de investiții, a" lucrărilor de

■ dere și pregătire în ve
derea creării liniei de front 
active și de rezervă care să 
asigure îndeplinirea sarcinilor 
de extracție. Vor trebui luate, 
de asemenea, măsuri în vede
rea întăririi asistenței tehni
ce, a creșterii rolului cadre
lor tehnico-inginerești in or
ganizarea producției și a 
muncii, cît și pe linia întări
rii disciplinei sub toate as
pectele. In acest scop se im
pun măsuri pentru ca tehni
cienii’ si inginerii să nu fie 
-numai „cadre tehnice", numai 
„specialiști", ci să-și îndepli
nească prerogativele de con
ducători politici.

Așa cum sublinia in cuvin
tul său tovarășul Aron Popa, 
rectorul Institutului de mine 
Petroșani, această preocupare 
trebuie să înceapă încă de pe 
băncile facultății. „Avînd în ve
dere dezvoltarea întregii noas
tre vieți economice se impu
ne racordarea și mai efectivă 
a învățămîntului superior mi
nier și metalurgic cu sarci
nile actuale și de perspectivă 
ce revin sectoarelor respecti
ve de producție. Este nece
sară astfel asigurarea pregăti
rii generale și apoi speciali
zarea pe grupe de specialiști. 
In acest sens aș sublinia drept 
absolut necesară crearea u- 
nor noi grupe de specializa
re, de construcții de mașini 
miniere, potrivit indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului cu ocazia recentei 
vizite de lucru în Valea Jiu
lui în privința dezvoltării de 
perspectivă a mineritului in 
această zonă". In aceeași or
dine de idei rectorul Institu
tului de mine remarca faptul 
eă „o facultate de geologie 
și o facultate de metalurgic 
alături de o facultate de mine 
ar contura mai bine profilul 
învățămîntului superior din 
județ, care să pregătească 
specialiști de înaltă calificare 
necesari economiei noastre, 
specialiști formați în mai 
strinsă legătură cu producția 
și necesitățile sale". Vorbito
rul a subliniat in această di
recție valoarea practicii în pro
ducție la toți anii de studiu, a 
angajării studenților în aceas
tă perioadă pentru formarea lor 
ca buni specialiști. Avind în 
vedere acest considerent, al 
legăturii permanente cu prac
tica, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea promovării cu mai 
mult curaj a specialiștilor din 
producție oare prin activita
tea lor s-au remarcat ca ele
mente deosebit de valoroase.

Abordind cu spirit d< răs
pundere problemele activită
ții de perspectiva participan- 
tii la discuțiile purtate in ca
drul conferinței s-au referit 
pe larg In noi posibilități de 
valorificare a resurselor și 
rezervelor interne, la faptul 
că pentru aceasta organele și 
organizațiile do partid vor tre
bui să-și întărească rolul de 
conducător al întregii vieți 
politico, economice și social- 
lulturale. Sintetizând aceste 
preocupări, Hotărîrea Confe
rinței organizației județene de 
partid trasează ca sarcină spo
rirea preocupărilor pentru 
creșterea rolului de conducă
tor politic al flecarei organi
zații do partid, acestea tre
buind să analizeze temeinic 
și competent problemele din 
domeniul producției, cercetă
rii științifice, vieții interne de 
partid și muncii politice do 
masă. In organizațiile de 
partid va trebui să se îmbu
nătățească munca de informa
re politică, antrenarea tutu
ror comuniștilor la dezbaterea 
și elaborarea hotărîrilor. la 
înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin. Pentru aceasta e nece
sară. pe de o parte, o mai 
mare atenție față de condu
cerea muncii de întărire a 
rîndurilor partidului, atrăgind 
in partid pe cei mai destoi
nici și avansați oameni ai 
muncii și să se manifeste exi
gență sporită fată de calită
țile moral-politice și profe
sionale ale celor ce solicită 
primirea in partid și față de 
educarea comunistă a celor 
primiți. Pe de altă parte, în
treaga muncă polilico-ideolo- 
gică pe care o vor desfășura 
organele și organizațiile de 
partid va trebui să fie axată 
pt? mobilizarea tuturor forțe
lor de care dispun unitățile 
economice la îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor a- 
sumate pe anul 1973 în ve
derea creării tuturor premi
selor necesare realizării pla
nului cincinal înainte de ter
men.

Angajamentele asumate de 
comuniști, de toți oamenii 
muncii din județ, atestă înal
tul grad de responsabilitate cu 
care s-au angajat - in- marea 
întrecere pentru îndeplinirea 
sarcinilor anului 1973 la co
tele sale maximale, hotărîrea 
de a depune eforturi susți
nute pentru descoperirea și 
punerea în valoare de noi 
rezerve care să conducă la 
îmbunătățirea activității în 
toate domeniile de activitate, • 

Așa cum sublinia tovarășul 
VIRGIL TROFIN — membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al G.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, în cu- 
vintarea ținută în cadrul Con
ferinței organizației județene 
de partid ; „Afirmarea tot mai 
puternică a rolului conducător 
al organizațiilor de partid pre
supune desfășurarea unei in
tense activități politico-orga- 
nizatorice și educative, de mo
bilizare și educare socialistă 
i maselor în scopul înfăptui
rii sarcinilor economice, so
cialo și politice. Organizațiile 
de partid au datoria de a cul
tiva cu perseverență ia comu
niști, la toți oamenii muncii 
principiile eticii și echității so
cialiste promovate de partidul 
nostru, dragostea față de ta
ră, fată de partid, frăția în
tre tgli cetățenii patriei — ro
mâni, maghiari, germanj și de 
alte naționalități. Ele trebuie 
să militeze pentru formarea 
unei atitudini înaintate fată 
de muncă, față de proprieta
tea socialistă, pentru o com
portare demnă, de înaltă ți
nută comunistă în întreaga 
lor viață, sa ia atitudine ho- 
tărîtă împotriva oricăror fe
nomene și manifestări negati
ve. care contravin moralei și 
ideologiei noastre socialiste. 
Fiecare comunist, liecare om 
al muncii să simtă răspunde
rea pentru modul cum este 
gospodărită avuția națională 
și sînt realizate interesele ge
nerale ale societății noastre. 
Munca poiitico-educativă tre
buie astlel orientată incit fie
care cetățean să-și îndepli
nească sarcinile ce-i revin la 
locul de muncă, să-și Iaca da
toriei cu devotament fată de 
popor, de partid și patrie".

Hochei 

pe gheață
In organizarea A.S. Pre

paratorul Lupeni, s-a des
fășurat, duminică, un alt 
meci do hochei dintre „ve
chile" combatante din Lu
peni. echipele Preparatorul 
și Minerul. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 9—7 în 
favoarea... gazdelor (Prepa
ratorul).

A arbitrat foarte bine — 
V. Ardoleanu.

Victoria TOMESCU, 
corespondent

(Urmare din pag. 1)

constituie realizările brigăzi
lor conduse de Constantin 
Grădinara de la E.M. Uricani, 
Gheza Kalman de la E.M. Pa- 
roșeni, loan Gîrea de la E.M. 
Lupeni, Constantin Peloiu de 
la E.M. Livezeni și altele. In 
ceea ce privește folosirea ma
șinilor de încărcat, menționăm 
rezultatele bune obținute de 
minele Vulcan, Pelrila, Ă'ni- 
noasa și Lupeni. Rezultate mai 
slabe obțin unitățile miniere 
Lonea, Dilja, Bărbăteni și Li
vezeni.

Dat fiind că în anul 1973 es
te necesar a se realiza un vo
lum dc pregătiri cu circa 40 
la sută mai mare față de rea
lizările anullii 1972 se impune 
ca încă din prima lună a anu
lui să se asigure — prin mă
suri tehnico-organizatorice 
concretizate cu eficiență ma
ximă — realizarea integrală 
lună de lună a lucrărilor pla
nificate. Pentru aceasta colc< - 
tivele unităților trebuie să pu
nă un accent deosebit pe:

@ programarea executării 
lucrărilor in ordinea urgenței;

® defalcarea și prelucrarea 
lunară — chiar zilnică — a 
planului cu membrii brigăzilor 
de la înaintări, in scopul < u- 
noașlerii amănunțite a sarci
nilor care revin fiecărui com
ponent al brigăzii j

O asigurarea plasării cores
punzătoare in vederea obține
rii unor avansări sporite și a 
unor indicatori tehnici superi
ori j

® formarea și permanenti
zarea unor brigăzi compacte 
in vederea realizării unor lu
crări de bună calitate ;

&, ridicarea pregătirii pro
fesionale a muncitorilor care 
compun formațiile de lucru, 
ținîndu-^e seama de dotarea 
tehnică a fronturilor ,•

© aprovizionarea corespun
zătoare a locurilor de muncă;

® folosirea la întreaga ca

CALENDAR
MIERCURI, 17 IANUARIE

Soarele răsare 1« ora 7,48 
și apune lu ora 17,01. Zile 
trecute din an — 17. Zile 
rămase — 348.

EVENIMENTE

© 1568 — A murit Nicolae 
Olahus, umanist din Transil
vania, originar din Țara Ro
mânească (n. 1493); @ 1897
— A murit Pavel Zăgănescu, 
conducătorul detașamentului 
de pompieri care a luptat îm
potriva trupelor turcești so
site în țară să înfrîngă revo
luția de la 1848 (n. 1815) ; • 
1950 — A fost creat P.C. din 
Bolivia • 1945 — Eliberarea 
orașului Varșovia de sub o- 
cupația hitlerislă.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Cine < iuta nu are gin- 
duri rele ; Republica : Dă-i 
înainte cowboi ; PETRILA : 
Evadare în tăcere ; LONEA
— Minerul: Războiul minelor; 
VULCAN : Legenda , I UPEN1
— Cultural : Directorul ;

Concurs de
La patinoarul din, Lupeni 

a avut 'loc, duminică, un 
concurs do patinaj viteză, 
cu participarea elevilor de 
lu școlile din localitate. 
Competiția, organizată de 
Comitetul municipal Pe
troșani al U.T.C. în colabo
rare cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică și 
sport a fost, dotat cu premii 
in cărți, cu diplome și in
signe. Un aport substanțial 
la buna desfășurare a în
trecerilor au adus profesorii 
Ioan Nicula, Ghizcla Rozs- 
nai, Nicolae Corncliu, pre
cum și Victor Ardoleanu. 
directorul Preparațioi Lu
peni.

pacitate a parcului de utilaje 
din dotare ;

© vor trebui să se analize
ze periodic realizările în ca
drul organelor colective de 
conducere ale exploatării și 
să se întreprindă fără intîr- 
ziere măsuri eficiente de re
mediere în cazul observării 
oricărui neajuns.

Ar fi de un real folos oi'ga- 
nizarea unor schimburi de cx» 
periență între brigăzile de la 
diverse exploatări, in scopul 
însușirii experienței in teh
nologia de lucru și in organi
zarea locului de muncă. Și nu 
se cuvine pierdută niciodată 
din vedere stimularea morală 
și materială a brigăzilor care 
obțin rezultate deosebite în 
muncă.

Sarcinile de plan și angaja
mentele luate de colectivele 
exploatărilor pentru anul 1973 
vor putea fi îndeplinite cu suc
ces numai dacă se va asigura 
la timp capacitatea de produc
ție programată. In cadrul fie
cărei exploatări există o serie 
de lucrări de pregătire impor
tante car • condiționează di
rect realizarea liniei de front 
la nivelul planului și desfășu
rarea normală a activității de 
producție a sectoarelor, cărora 
conducerile exploatărilor și 
sectoarelor trebuie să le a- 
cordo atenție cu prioritate, a- 
sigurind condițiile necesare 
obținerii unor avansări spori
te. Un accent deosebit trebuie 
pus pe executarea unor lucrări 
de bună calitate avînd in cen
trul atenției, în același timp, 
și reducerea continuă a consu
mului de materiale prin folo
sirea judicioasă a acestora. In 
funcție dc condițiile de zăcă- 
minl locale colectivele exploa
tărilor vor trebui să se preo
cupe, și-n continuare, de gă 
sirea și aplicarea unor soluții 
tehnice care să conducă la 
reducerea volumului de pregă
tire raportat la tona de cărbu
ne extras.

Sub îndrumarea comitetelor

Muncitoresc: Salul țarc moa
re.

RADIO
6,00 Muzică și actualități ; 

7,00 Radiojurnal; 8,00 Suma
rul presei 9,30 Viața cărți 
lor ; 10,00 Buletin de știri ;
10,05 Cit e Mureșul de mare;
10.30 Vreau să știu ; 11,00
Buletin de știri; 11,05 Cîntă 
Arsen Dedic; 11,15 Litera și 
spiritul legii; 11,30 Valsuri 
nobile și sentimentale de 
Maurice Ravel ; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferai ; 13,00 Radiojurnal ,
13.30 Concert de prin/ ; 14,00
Compozitorul săptăminii , 
11,40 Selecțiunj din operete, 
15,00 Buletin do știri ; 15,05 
Fișier editorial ; 15,15 Pe pla
iurile Mioriței ; 16,00 Radio
jurnal ; 16,15 Pagini corale ț 
16,35 Melodii do Nora Deme- 
trlad ; 17,00 /Antena tineretu
lui dezbate ; 17,30 Concert de 
muzică populara ; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări -,
21,00 Revista șlagărelor ; 
21,25 Moment poetic 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seara ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

patinaj viteză
lată și numele obligato

rilor competiției^ categoria 
pină la 10 uni — Dragoș 
Vonica și Daniela Voicules- 
cu (Școala generală nr. 1 
Lupeni), categoria 10—12 
ani — Roxana Huszar și 
Augustin Hribal (Școala ge
nerală nr. 1 Lupeni) : ca
tegoria 13—14 ani — Ro
xana Lomonar și Eugen 
Șink (Școala generală nr. 1 
Lupeni) ; categoria 15—16 
ani — Ioana Strinu și Fe
lix Pancsur.

Nicolae NAPRODEAN
activist U.T.C.

de partid, cu sprijinul activ ol 
organizațiilor de sindicat și 
U.T.C, se impune desfășurarea 
unei munci politice susținute 
pentru antrenarea tuturor bri
găzilor de la înaintări în între
cerea pentru realizarea de lu
crări de cît mai bună calitate 
și cu avansări sporite, de re
zultatele acestora depinzând în 
mare măsură îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan vi
itoare la extracția cărbunelui.

Exploatarea 

minieră Dilja

angajează
personal neîncadrat în producție pentru lucrări 
de descărcare și stivuire a materialului lemnos 
în depozitul minei Dilja. Plata se va face săptă- 
mînal (la cerere) sau lunar conform tarifului în 
vigoare.

Se pot prezenta și muncitori angajați la 
sectoarele minei în timpul liber.

Informații la șeful depozitului.

MICA PUBLICITATE
CAUT femeie internă pentru îngrijit persoană în vîrs- 

tă. Strada Independenței bloc 19. ap. 12 Petroșani

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gabor 
Alexandru, eliberată de U.U M. Petroșani. O declar nulă.
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9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ;

9.05 Bucureștiul necunoscut. 
„Cîmpul Veseliei" — e- 
vocare ;

9,25 Prietenii lui Așchiuță ; 
9.55 Publicitate ;

10,00 Curs de limba franceză 
Lecția a 38-a;

10.30 Gala maeștrilor (relua
re). Arta Florescu — intre 
scenă și catedră ;

11.05 Telecinemateca pentru 
copii. Prietenii din Pă- 
puriș ;

12,20 Reportaj T.V. „Destine 
paralele";

12,40 Telejurnal;
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază, Curs de 
limba germană. Lecția 
a 36-a (reluare)j

18,00 întrebări șl răspunsuri 
18^5 Pentru sănătatea dv. 
18,35 Tragerea Pronoexpres;
18,45 Film documentar: „Trei 

schimburi varșoviene")

A apfirut

Munca de partid
nr. 2 — ianuarie

A apărut nr. 2 — ianuarie 
al revlMei Muncii de partid.

Editorialul aceatul aumin 
este Intitulat „acțiuni energi 
ce consacrate îndeplinii ii ho
tărî ri lor adunărilor si confe
rințelor pentru dări de '♦eamâ 
și alegeri*'.

In continuare, revin»,-. cu
prinde :

— Controlul de pirtid și 
dr skit într-itn .is’.em unitar.

--■ Prlorllhii in orientarea 
activității > ..onomico-socialr 
— de Trandafir Coeîrlă

— Comitetul or&șenesc do 
partid în fațn unei problo 
mc complexe dr Adalbert 
Marton

Comuniștii în fruntea 
acțiunii de prelungire a „Vie 
ții- mașinilor agricole — dr 
C. Țîrcomnicu si I Bovtlnaru 

— Creșterea eficientei eco
nomise - în dezbaterea adu
nărilor generale alo oameni 
lor muncii

Pentru a pji-curae cinci
nalul în patru ani - de Ell&a- 
bota Dordoa

— Participarea de masă la 
lucrările de îmbunătățiri funT 
clare — de Pavel Orest,

— Ce se întreprinde pen
tru realizarea programului 
partidului de educație comu
nistă a maselor ? (Anchetă)

— Claritate, accesibilitate, 
argumente convingătoare — 
de Mari lena Preda

— Zi de zi, activitate sus- 
ținn'tâ la căminul cultural

Revista mai cuprinde ru
bricile : A trăi și munci in 
chip comunist: Propaganda 
ti! și cursant! 1 vor să afle...

Consfătuire
In sola cabinetului de 

științe sociale de la clu
bul sindicatelor din Vulcan 
s-a desfășurat ieri, o con
sfătuire cu tema „Rolul 
muncii politice, cultural-e
ducative și al agitației vi
zuale în mobilizarea sala- 
riaților la îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan in 
1973", \u participat comisi
ile de muncă politică ale co
mitetelor de partid, U.T.C. 
și sindicat, factori cu res
ponsabilități culturale.

Arta și viața
Ieri după-amiază, in sala 

i'xperiment-clubului dc la 
Casa de cultură din Petro
șani, în cadrai ciclului te
matic „Arta și viața11 al U- 
niversității populare a avut 
ioc o gală de filme comen
tate. Au fost prezentate 
..Bernard Buffet — Veneția 
’57“,{ ^Normandia11 și ..Cam
pionatele mondiale de schi 
1962".

19,00 Timp și anotimp în a- 
gricultură;

19,20 1001 de seri j
19.30 Telejurnal ;
20,00 Teleobiectiv »•
20,20 Cîntece din Sălaj cu 

Sava Negrean ;
20.30 Telecinemateca. Ciclul 

Jean Gabin. Slrăbăttnd 
Parisul. Cu : Jean Gabin 
Bourvil. Louis de Funes ,

21,55 interpretul săptămînil -■ 
Stela Enache ;

22,10 Teleqiob. Repere jslandv 
ze — film documentar ,

22.30 24 de ore.

VREMEA
Valorile temepraturii in re 

gistrate în cursul 
ieri :

Petroșani 
minus 3 qrade, 
minus 7 grade.
• Paring — 

minus 11 grad . 
minus 14 grade.

Stratul de zăpadă 
ring 12 cm.

PENTRU URMĂTOARE 
LE 24 DE ORE i Vreme ins
tabilă cu cer noros. Pe n 
locuri se va semnala nin
soare slabă temporară. Vînt 
cu intensificări temporare 
<?.in sectarul sudic.

zilei dc-

maxim< 
minims

maxima 
minima

la Pn

rnilioF.no
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11
Conferința 

în problema
Helsinki I Moscova

PARIS 
îburbia

16 ( 
pari:

■preș). — In 
i Saint Nom

reuniune a experților 
îțiilor R.D. Vietnam și 

la conferința în pro- 
i Vietnamului. Delegat is 
Vietnam a fost condusă

Vietnamului
de Nguyen Co Thacn. adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne. iar cea a S.U.A. de 
William Sullivan, secretar de 
stat adjunct.

Exnerțiî au convenit asupra 
unei noi reuniuni pentru 
miercuri. 17 ianuarie.

încheierea unei noi runde de negocieri
între oficialitățile iraniene și „E.S.S.O."

TEHERAN 16 (Agerpres). —
La Tehei 
nouă rum 
oficialitâț

an s_a încheiat o 
iâ de negocieri între 

iraniene și re- 
companiilor pe- 

entale — „E.S.S.O." 
im“, ..Royal 
- care acțio- 

ne- 
ce-

ie
prezenta 
troliere <
..British Patrolf
Dutch Shell- 
nes?â în țară. Obiectul 
socierilor îl reprezintă 
rorea Iranului de a obține o

producțieinouă creștere a
sale petrolies-e. Iranul soli
cită, totodată, o 
sporită la acțiunile compani
ilor. pentru a putea comer
cializa re cont propriu o can
titate de 25 milioane tone de 
petrol.

Negocierile urmează să fie 
reluat© la sfîrșitul acestei 
luni.

participare

Sesiunea Consiliului Ministerial al Pieței
BRUXELLES 16 (Agerpres). 

In cadrul primei sesiuni a 
Consiliului Ministerial al 
Pieței comune lărgite, desfă
șurată la Bruxelles, miniștrii 
au hotărît să ofere Norvegiei 
scutirea de taxe vamale pen
tru produsele industriale, așa 
cum au acordat și altor țări 
membre ale Asociației Euro
pene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.). Această măsură ar 
putea fi aplicată într-o pe
rioadă de tranziție de patru 
ani și jumătate.

In aceeași ședință, s-a dis
cutat și despre punctele deli
cate ale negocierilor Pe care 
Comisia C.E.E. va trebui să le 
angajeze cu guvernul norve
gian. După cum relevă agen
ția Reuter, în privința ex
porturilor unor produse in
dustriale norvegiene, la care 
se adaugă aluminiuL alte me-

tale neferoase, sau pasta de 
hîrtie, cei nouă miniștri n-au 
ajuns la nici un consens. Re
prezentanții țărilor din C.E.E. 
n-au realizat încă o formulă 
acceptabilă celor două părți, 
în primul rînd în legătură cu 
măsurile ce trebuie luate 
pentru a proteja industria 
comunitară față de mărfurile 
similare norvegiene. Pe de 
altă parte. Marea Britanie și 
alte țări susțin că perioada 
de tranziție pentru liberali
zarea schimburilor C.E.E. — 
Norvegia să fie de șapte ani, 
în timp ce Franța optează 
pentru o perioadă mai lungă 
— de 10 ani.

Alte divergențe intre „cei 
nouă- s-au înregistrat in le
gătură cu produsele de pes
cuit. Unii dintre parteneri și. 
in primul rînd Anglia, care 
importă două treimi din con-

Continuarea convorbirilor 
pregătitoare multilaterale 

privind conferința 
general-europeană

HELSINKI 16 (Agerpres). 
— La Helsinki, au continuat 
marți convorbirile pregăti
toare multilaterale privind 
conferința general-europeană

Proiectul de buget 
fiscal 1973 a fost

TOKIO 16 — Coresponden
tul Agerpres. Florea Țuiu, 
transmite: Proiectul de bu
get al Japoniei pe anul fiscal 
1973, oare începe la 1 aprilie, 
elaborat de Ministerul 
nanțelor săptămîna 
a fost aprobat luni

Fi- 
trecută, 
de gu-

congelat 
dorit să

comune lărgite
sumul său de pește 
din Norvegia, ar fi
se poată importa pește norve
gian fără a se plăti vamă. 
Dar. dorința lor a întîmpinat 
opoziția Franței și Olandei, 
care au cerut excluderea peș
telui de pe lista produselor 
ce ar urma să facă obiectul 
negocierilor de liberalizare a 
schimburilor.

In cadrul aceleiași reu
niuni. Consiliul Ministerial a 
adoptat un protocol, prelun
gind termenul actualului sis
tem tarifar ce reglementează 
importurile Angliei din Spa
nia și Israel. Acest protocol 
va fi valabil pînă la defini
tivarea politicii comerciale a 
„celor nouă" față de statele 
mediteraneene, definitivarea 
urmînd să se facă în cursul 
acestui an.

pe«tru securitate 
re. L3 ședință au 
tul reprezentanții 
Marii Britanii.

și coopera- 
luat cuvln- 
Canadei Și

anulal Japoniei pe 
aprobat de guvern
vern. Considerat „buget ma
mut" pentru creșterea lui cu 
24.6 la sută față de anul fis
cal trecut (care se încheie la 
31 martie), el este prezentat 
de oficialitățile de la Ministe
rul Finanțelor ca o pîrghie 
importantă de luptă împo
triva inflației și ca mijloc de 
îmbunătățire a sistemului de 
asigurări sociale și de echi
librare internă și externă a 
economiei. Cu toate acestea, 
opoziția îl consideră, dimpo
trivă. drept buget inflaționist, 
întrucît nu va atenua, în nici 
un caz, spirala creșterii pre
țurilor. principala problemă 
economică internă ce-și 
teaptă rezolvarea.

Partidul Comunist din Ja
ponia consideră că bugetul 
va intensifica fenomenul in
flaționist și că fondurile des
tinate scopurilor militare re
flectă preocuparea guvernu
lui în această direcție, inclu
siv poziția lui de a continua 
colaborarea militară cu S.U.A.

aș-

Studenții

luptă pentru libertate
(„The African Comunist")

Consfătuirea 
miniștrilor de externe 
ai unor țări socialiste

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
In zilele de 15 și 16 ianuarie, 
la Moscova a avut loc con
sfătuirea miniștrilor afacerilor 
externe ai Republicii Popu
lare Bulgaria. Republicii So
cialiste Cehoslovace, Republi
cii Democrate Germane, Re
publicii Populare Polone. Re
publicii Socialiste România, 
Rej-ublicii Populare Ungare și 
Uniunii Sovietice.

La consfătuire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
unitate și prietenie, au fost 
discutate probleme legate de 
securitatea în Europa și de 
acele acțiuni care fac obiec
tul schimbului de păreri între 
statele interesate.

nuare a cooperării dintre ță
rile socialiste pe arena inter
națională. întărirea păcii ș1 
securității în Europa.

La întrevedere au luat pan
te Konstantin Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., și An
drei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii So
vietice.

R. D. VIETNAM. Muncitorii fabricii textile .,8 Martie*4 
din Hanoi au hotărit să producă 50 000 m. de țesături peste 
plan.

IN FOTO: Aspect din una din secțiile fabricii textile 
„8 Martie" din Hanoi.

★
MOSCOVA 16 (Agerpres).

Secretarul general al C.C. al 
a 

pe
P.C.U.S., Leonid Brejnev, 
primit marți la Kremlin , 
miniștrii afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, Petăr Mlade- 
nov, R. S. Cehoslovace, Bo- 
huslav Chnoupek, R. D. Ger
mane, Otto Winzer, R. P. Po
lone, Ștefan Olszowski, Repu
blicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, și R. P. Unga
re, Janos Peter. Cu acest pri
lej, transmite agenția TASS, 
a avut loc o convorbire cal
dă, prietenească, în probleme 
privind dezvoltarea în conti-

Aselenizarea
stației automate

sovietice
MOSCOVA 16 (Agerpres). 

— Agenția T.A.S.S. infor
mează- că, la 16 ianuarie, ora 
0;35 (ora Bucureștiului), sta
ția automată sovietică ,.Lu- 
na-21" a efectuat o aseleni
zare lină pe suprafața Lu
nii, in zona estică a Mării 
Seninătății, în interiorul 
craterului Lemognier. Locul 
în care a aselenizat stația, 
după ce a coborît de pe or
bita circumlunară pe care 
evolua anterior, se află în 
imediata vecinătate a unei 
zone continentale de un ma
re interes științific.

Stația automată sovietică 
a adus pe Lună aparatul au
tomat autopropulsat ,.Lu- 
nohod_2“ care va continua 
cercetarea suprafeței Sele- 
nei, începută în Marea Plo
ilor de aparatul „Lunohod- 
1“. Coborirea de pe orbită a 
stației și aselenizarea au 
fost efectuate cu succes cu 
ajutorul unei trepte unifi
cate de aselenizare.

După aselenizarea stației, 
controlarea sistemelor de 
bord ale aparatului „Luno- 
hod-2“ și examinarea su
prafeței înconjurătoare cu 
ajutorul instalațiilor de te
leviziune. la 16 ianuarie, 
ora 03 și 14 minute (ora Bu
cureștiului). aparatul 
propulsat. 
840 kg, a 
tfapă pe 
In timpul 
suprafața 
efectuat controlul
motoare ale aparatului și al

auto- 
în greutate de 
coborît printr-o 
suprafața lunară, 
deplasării sale pe 
selenară, a fost 

părților

>> Luna-21"
sistemelor de conducere 
aii fost obținute imagini 
televiziune ale treptei de 
selenizare și ale 
lunar.

Aparatul „Lunohod-2“ es
te dotat cu aparatură științi
fică, sisteme de conducere 
și cu mijloace de legătură 
prin radio și televiziune. In 
conformitate cu acordul so- 
vieto-francez in domeniul 
colaborării in studierea spa
țiului cosmic în scopuri paș
nice, pe ..Lunohod-2“ este 
instalat un reflector unghiu
lar, executat de specialiști 
francezi, destinat continuă
rii experimentelor în dome
niul cercetării cu raze laser 
a Lunii.

Pe „Lunohod-2“ și 
treapta de aselenizare 
află steaguri de stat 
U.R.S.S., fanioane cu 
pul lui Lenîn, stema de stat 
a Uniunii Sovietice și cu 
inscripția ..50 de ani de e- 
xistență a U.R.S.S.".

Dirijarea activității apara
tului autropropulsat are loc 
de la Centrul de legături 
cosmice la mare distanță. 
Un centru de coordonare și 
calcul prelucrează informa
țiile primite.

Pînă la 18 ianuarie a.c., 
„Lunohod-2“ se va afla 1n- 
tr-o poziție staționară. Apoi, 
după reîncărcarea surselor 
chimice de alimentare cu 
energie de o baterie solară, 
aparatul autopropulsat 
continua îndeplinirea 
gramului stabilit.

și 
de 
a- 

reliefului

pe 
se 

ale 
chi-

© Primul ministru al Marii 
Britanii, Edward Heath, a pri
mit pe Pai Sian-kuo, ministrul 
comerțului exterior al R. P. 
Chineze, care conduce delega
ția guvernamentală comercia
lă chineză, aflată intr-o vizită 
în Anglia. Cu acest prilej, in
formează agenția China Nouă, 
a avut loc o convorbire 
tenească.

prie-

Q In cursul anului 
costul vieții a crescut în 
nia cu 7,25 la sută, a anunțat 
Institutul National de Statisti
că. Se precizează că, in 1971, 
această creștere a fost de 6,65 
la sută.

1972,
Spa-

© Muncitorii railnăriilor de 
petrol din Belgia au hotărît, 
in urma impasului In care au 
intrat negocierile cu patronatul 
privind îmbunătățirea condi
țiilor de salarizare, să conti
nue greva de o zi declanșată 
luni. In semn de solidaritate 
cu muncitorii aflați in grevă, 
funcționarii de la rafinării au 
încetat lucrul.

© Agenția Reuter informea
ză că în Irlanda de nord se 
constată o recrudescență a 
tensiunii, ca urmare a inci
dentelor survenite in ultimele 
48 de ore. Numai în cursul zi
lei de luni s-au înregistrat trei 
explozii de bombe, dintre care 
două la Belfast. Exploziile sur
vin după asasinarea a trei 
polițiști la sfîrșitul săptămînil 
trecute și alte incidente înre
gistrate la Belfast și în diferi
te părți ale Irlandei, și soldate 
cu răniți.

© Ministerul Sănătății din 
Franța a anunțat depistarea a 
numeroase cazuri de gripă 
„britanică". Cel mai mare nu
măr de îmbolnăviri a fost în
registrat, pină in prezent, în 
regiunile nordice și de est ale 
Franței.

@ Traficul rutier în interi
orul Siriei a fost aproape în 
întregime paralizat, ca urma
re a zăpezilor abundente că
zute, anunță agenția M.E.N. In 
același timp, circulația pe 
principala șosea dintre capi
tala siriană și Beirut a rămas 
blocată pentru a treia zl conse
cutiv. Legătura între cele do
uă orașe este asigurată pe o 
șosea secundară, dar cu mari 
dificultăți.

Administratorul Transva- 
alului afirma recent că revol
ta tinerilor sud-africani a 
trecut de punctul ei culmi
nant și că acum se află în 
faza de declin, dar eveni
mentele furtunoase care au 
avut loc la sfîrșitul anului 
1972 probează exact contra
riul ; protestul studențesc, 
îndeosebi al tinerilor de cu
loare, cunoaște o amploare 
fără precedent, cuprinzind 
toate instituțiile de invăță- 
mînt superior rezervate popu
lației ..coloured". Este pus în 
cauză sistemul de educație 
■rasist, precum și politica de 
apartheid a guvernului de 
la Pretoria, subliniindu-se 
caracterul dăunător al așa- 
zisei dezvoltări separate ce 
urmărește în realitate, in a- 
fnra conservării supremației 
rasiștilor albi, divizarea pă
turilor de culoare oprimate 
și împiedicarea unificării lor 
pentru o veritabilă confrun
tare cu regimul din Republi
ca Sud-Africană. De aceea, 
unitatea militantă a studen
ților de culoare, indiferent 
dacă sînt africani, indieni 
sau metiși, reprezintă o seri
oasă amenințare pentru re
gimul sud-african.

Fără îndoială că în lupta 
pentru dezvoltarea spiritului 
militant și a solidarității tu-

turor studenților de culoare, 
un rol important îl are Orga
nizația studenților de culoa
re sud-africani (S.A.S.O.). 
Creată în 1969, aceasta a re
ușit într-un timp relativ 
scurt să-și stabilească o plat
formă efectivă de acțiune 
prin intermediul căreia stu
denții sud-africani de culoa- 

pot să-și exprime aspira-re

DIN PRESA
STRĂINĂ

ac- 
lor

tiile lor și. totodată,- să 
tioneze pentru punerea 
în practică. Reușind să depă
șească o serie din dificultă
țile create de izolarea insti
tuțiilor etnice in Africa de 
Sud, conform ..dezvoltării se
parate" a raselor, S.A.S.O. 
cuprinde astăzi peste 10 000 
de studenti din diverse uni
versități pentru tinerii nealbi, 
in afară de aceasta, ea repre
zintă mai mult decit năzuin
țele tinerilor de culoare, pen
tru că programul său este in
separabil do aspirațiile ma
selor largi ale majorității 
populației tării. Totodată, 
prin însăși existenta sa. or
ganizația constituie o lovi-

tură dată apartheidului, rea- 
lizind pentru prima dată uni
rea diferitelor grupuri de ti
neri africani și, în al doilea 
rînd, unirea acestora cu ce
lelalte părți ale tinerilor de 
culoare — asiatici, metiși, 
indieni. Acest aspect al uni
tății reprezintă cea mai po
zitivă caracteristică a orga
nizației, într-o tară in care 
doctrina apartheidului este 
atotputernică.

Pe de altă parte, mișcările 
studenților de culoare din A- 
frica de Sud au demonstrat 
pentru prima dată in istoria 
tării un fapt deosebit : este 
vorba de alianța creată între 
aceștia și colegii lor albi, cu 
care au demonstrat împreu
nă la Johannesburg. Cape
town. Pretoria, precum și în 
altp orașe sud-africane, îm
potriva sistemului de apart
heid.

Care sint perspectivele lup
tei studenților sud-africani ? 
In primul rînd. S.A.S.O. iși 
propune extinderea activită
ții sale, atît în rîndurile in
stitutelor de învătămînt su
perior cit și in școlile secun
dare. Pe de altă parte, se ur
mărește sporirea contactelor 
cu muncitorii de culoare, pre
cum și cu alte pături ale 
populației băștinașe.

Redartia șl administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii Nr 90. telefon i 1662 Tiparul

• Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi, a 
sosit marți. într-o vizită de 
prietenie, în Pakistan. El a 
fost Întîmpinat de către preșe
dintele Zulfikar Aii Bhutto.

• Ziarul „Trybuna Ludu" 
anunță că centrala poloneză 
de comerț exterior ,.Cen- 
tromor", a semnat cu firma 
vest germană. „Schlichting- 
Werft" un contract în baza 
căruia partea poloneză va 
cumpăra din R.F.G. un nu
măr de 7 nave de cite 13 800 
tone pentru transportul căr
bunilor, minereurilor și altor 
mărfuri. O importantă parte 
din dotarea respectivelor na
ve, printre care motoarele de 
navă, va fi furnizată de în
treprinderile poloneze.

• După cum transmite co
respondentul sportiv al agen
ției T.A.S.S., în noul sezon al 
campionatului de fotbal al 
U.R.S.S. nu vor mai exista 
meciuri nule. In situația cînd 
echipele se vor afla la ega
litate, la sfîrșitul celor 90 de 
minute regulamentare de joc, 
se va proceda la executarea 
unei serii de lovituri de la 11 
m pentru desemnarea forma
ției cîștigătoare. Această mă
sură s-a luat pentru stimu
larea unui joc mai activ, care, 
implicit va duce la creșterea 
spectaculozității acestui sport.

Q Comitetul internațional 
olimpic a comunicat că au 
fost reținute ca oficiale can
didaturile orașelor Innsbruck 
(Austria), Salt Lake City 
(S.U.A.). Tampere (Finlanda), 
și a regiunii Mont Blanc 
(Franța) cu centrul la Cha
monix, pentru organizarea 
jocurilor olimpice de iarnă 
din 1976.

Reuniunea 
extraordinară 
a cabinetului 
vest-german

BONN 16 (Agerpres). — 
In cursul după-amiezii de 
marți, la Bonn a avut loc 
reuniunea extraordinară a 
oabinetului vest-german. pre
zidată de cancelarul Willy 
Brandt. Reuniunea a fost 
consacrată ultimei lecturi a- 
declarației guvernamentale, J 
pe care cancelarul federal ur-| 
mează să o prezinte, joi, în' 
fața Bundestagului.

In aceeași zi. Willy Brandt’ 
a fost primit de președintele 
Gustav Heinemann. Cu acest 
prilej, cei doi interlocutori 
au examinat unele din chestiu-* 
nile de bază ale declarației gu
vernamentale. informează Ser
viciul federal de Presă și In
formații.

Guvernul grec a hotărit 
să renunțe la ajutorul 

militar al S.U.A.
ATENA 16 (Agerpres). — 

Guvernul grec a hotărît să 
înștiințeze guvernul S.U.A. 
că, începînd cu anul 1973, re
nunță la ajutorul militar ne
rambursabil furnizat Greciei 
de către S.U.A.. se arată în
tr-un comunicat al Ministeru
lui grec al informațiilor, dat 
publicității luni seara la Ate
na.

Agenția France Press infor
mează că ministrul grec al 
finanțelor a făcut cunoscut 
că bugetul național pe anul 
1973 nu include ajutorul mi
litar al Statelor Unite.

Faptul divers pe glob
CADERI DE ZĂPADA neobișnuite pentru această re

giune au fost înregistrate, în ultimele zile, în partea ră
săriteană a Mării Mediterane și în cea mai mare parte a 
Asiei Mici. La Istanbul, de exemplu, stratul de zăpadă are 
16 centimetri, viscolul, care a însoțit zăpada, provocînd 
mari perturbări în transportul aerian și maritim ; avioane
le liniilor interne nu au putut decola duminică, iar legătu
rile cu ajutorul vapoarelor între cele două maluri ale Bos
forului au fost întrerupte. La Cesme. stațiune balneară de 
la vest de Izmir, a nins în noaptea de sîmbătâ spre duminică 
pentru prima dată în ultimii 50 de ani. In mai multe pro
vincii din Peninsula Anatolia sute de sate sînt izolate în 
ce privește traficul.

In Cipru, perioada de secetă de patru luni a fost între
ruptă brusc, duminică, de căderile de zăpadă în cea mai 
mare parte a insulei. In munții Kyrenia, din nordul țării, 
și Troodos. din vest, stratul de zăpadă atinge 90 centimetri.

In alte regiuni ale insulei, precipitațiile căzute sub for
mă de ploaie, au salvat parțial recolta de citrice.

In Siria, zăpada abundentă căzută în ultimele zile a 
dus la blocarea căilor de comunicație rutieră între Da
masc și țările vecine. Libanul și Iordania, precum și la izo
larea capitalei siriene de alte orașe din țară. La Damasc, 
stratul de zăpadă are o grosime de o jumătate de metru, iar 
în restul țării — de 75 centimetri.

LONDRA. — Poliția britanică a lansat o amplă acțirme 
împotriva persoanelor care introduc in țară sau folosesc te- 
trahidrocanibiolul (T.H.C.) o nouă substanță halucinogenă 
foarte periculoasă. Este vorba de un extras extrem de con
centrat de marijuana, mai puțin cunoscut pînă în prezent, a 
cărui nocivitate este apreciată ca fiind cu mult superioară 
celei a drogurilor „clasice1*. Efectele sale „secundare", afir
mă medicii, sînt, de cele mai multe ori. mortale.

ANKARA. — Un autocar, aflat în plină viteză pe șo
seaua dintre Zonguldac și Istanbul, s-a prăbușit, duminică 
într-o prăpastie, în urma unei derapări. Accidentul a pro
vocat moartea a 14 persoane și rănirea gravă a altor 22.

TOKIO. — „Nissan Motor co“, cea de-a doua mare uzină 
constructoare de automobile din Japonia, a exportat, în 
cursul anului trecut. 715 770 unități auto, cu 13.4 la sută mai 
mult decit în anul 1971. Un purtător de cuvînt al firmei 
a declarat, însă, că este pentru prima oară în ultimii șapte 
ani cînd ritmul de creștere anuală a exporturilor de autovehi
cule ..Nissan" a scăzut sub 20 la sută. Numărul autoturis
melor exportate a fost de 550 581 de unități, cu 21 la sută 
mai mult față de anul precedent.

Producția totală de autovehicule, realizată anul trecut 
de compania .,Nissan", a fost de 1 864 244 vehicule, cu 17,1 
la sută mai mult decit în anul 1971, dintre care 1 352 251 
sînt autoturisme.

BUENOS AIRES. — Un uragan de o forță neobișnuită 
s-a abătut asupra orașului argentinian San Justo. Vîntul, a 
cărui viteză a atins 200 km pe oră, a distins citeva sute de 
clădiri. Potrivit primelor informații, peste 50 de persoane 
au murit, iar altele 600 au fost rănite.

LIMA. — Pagube evaluate la aproximativ I milion de 
dolari au fost înregistrate în zona localității Cieneguilla, si
tuată la 30 kilometri sud-est de capitala peruană, ca ur
mare a inundațiilor provocate de creșterea apelor rîului 
Lurin. Au fost afectate, în special, culturile de primă necesi
tate și fermele din regiunea respectivă.

întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 398


