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In aceste zile, în țoale ra
murile economiei naționale se 
desfășoară o armplă și comple
xă activitate de aplicare a De
cretului Consiliului de Stat 
privind stabilirea normelor u- 
nilare de structură pentru u 
nitățile economice.

In ramura economiei foresti
ere și materialelor de con
strucție, în vederea perfecțio
nării și simplificării structuri
lor organizatorice, a sporirii 
ponderii celor care lucrează 
în producție, cercetare sl pro
iectare, a reducerii personalu
lui tehnic-adminislraliv, a eli
minării unor verigi interme
diare, conducerea ministerului 
de resort a asjgurat, în urma 
unor temeinice analize și slu

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

O necesitate stringentă:

Ritm de lucru mai accelerat
pe șantierul

C. M. M.!lotului Lupeni al T
Dintr-o recentă analiză e- 

ectuatâ la nivelul șantieru
lui Valea Jiului al T.C.M.M. 
București, a reieșit că ritmul 
de execuție înregistrat la o- 
biectivcle in lucru, in raport 
cu planul anual, nu este co
respunzător. In cadrul cor- 

z ului A al obiectului sortare 
spălare, inclus în lucrări

le de amplificare și moder
nizare ale preparației Lu
peni, stadiul construcției și 
montajului se află în urmă 
cu aproape două săptămîni, 
după cum ni s-a relatat 
conducerea ' ~
tâ un 
nare _ a. J 
re se prevede 
planșeului la cota 15.50 m 
pină la data de 10 aprilie a.c. 
La ora actuală se betonea- 
zâ planșeul la cota 4- 12 m, 
silozurile dintre șirurile 0 și 
1. 1 și 2, 3 și 5. Ce măsuri ex
prese au fost întreprinse 
pentru a spori ritmul de e- 
xecuție a lucrărilor? La a- 
ceastă întrebare, tov Teodor 
Nichita, inginerul șef al șan
tierului, ne-a declarat: „Luni 
19 martie s-a montat a doua 
macara Bocșa cu care s-a 
început betonarea rîndului de 
silozuri dintre șirurile 3 și 5 
si la planșeul 4- 12 m între 
șirurile 5—7. Au fost comple-

ta te
cu un număr de 12 
betoniști, celelalte 
fiind asigurate.
început zidăria între plan- 
șeul -ț- 5,60 —
in vederea 
tului trafo
care va instala ulterior apa-

efectivele de muncitori 
fierari- 
meserii 

Recent, a

Și 
predării 

la I. E.

4^ 8,50 m,
pos- 

Sibiu

la 
a șantierului. Exis- 
grafic de eșalo- 

luerarilor 5n o- 
executarea

înratajul electric. Ne aflăm 
avans cu circa două săptă- 
mîni la corpul B al sortării 
— spălării, se prevede în gra
fic ajungerea la cota — 6,37 
m în 25 aprilie, sperăm 
ne atingem scopul pînă 
10 aprilie".

— Se știe că o serie 
utilaje tehnologice ny J

contractate ori s-au contractat 
la termene în neconcordanță cu 
execuția lucrărilor, am in
tervenit noi.

— Intr-adevăr, a subliniat 
inginerul șef, Centrala cărbu- 
bunelui Petroșani trebuie să 
acorde o 
asigurării 
îndeosebi 
destinate 
duale — 
stadiu de 
începutul 
instalațiilor de niagnetită, de 
floculant. Instalația de eva
cuare turte s-a dat în func
ție de anul trecut, de ase
menea liniile -5—6—7 și, re
cent, 3 și 4 ale triajului C.F.N. 
la încărcare, urmînd ca pînă 
la 1 aprilie să fie gata și li
nia 2.

In altă ordine de idei, să 
relatăm pe scurt constatări
le noastre la fața locului, a- 
dică la lotul Lupeni. Plecat 
din _ echipa de dulgheri con
dusa de Ion Traistă și, de 
curînd, chiar de la șantier, 

n ’* spus:
Geza

mai mare atenție 
utilajelor necesare, 
ne referim Ia cele 
epurării apei rezi- 
lucrare aflată in 
montaj încă de la 
anului 1973 —,

Consfătuirea 
județeană 

a Universităților 
populare

Miinc, la ora 16, la Casa 
de cultură din Petroșani are 
Joc consfătuirea județeană 
a consiliilor de conducere 
a Universităților populare. 
Vor participa reprezentanți 
din Deva. Hunedoara, Orăș- 
tic, Simeria, Hațeg, Călan, 
Brad. Consiliul dc conduce
re al Universității populare 
din Petroșani prezintă co
municarea : ..Contribuția U- 
niversității populare din 
Petroșani la procesul dc e- 
ducăție politico-ideologică și 
profesională a oamenilor 
muncii, în sprijinul docu
mentelor plenarei din 3—5 
noiembrie 1971 și a Confe
rinței Naționale a partidu
lui din iulie 1972“. Cu acest 
prilej vor avea loc două lec
ții practice : în cadrul ciclu
lui tematic „Arta și viața" 
— „Constantin Brâncuși", 
lecție susținută cu proiecții 
de diapozitive, de artistul 
plastic Iosif Tellmann (la 
ora 18, în sala experiment- 
clubului) și o lecție de ra- 
dioelectronică condusă de 
conf. ing. Emil Pop (la In
stitutul de mine). In înche
iere și pe baza unei demon
strații metodologice privind 
folosirea materialului și a- 
paraturii moderne în pre
darea lecțiilor la cursurile 
universității populare, vor 
avea loc discuții și un 
schimb de opinii.

dii, un cadru mai eficient dl 
întregii activități. Astfel, în 
locul color 49 dc unități cu 
statul de centrală, organizate 
pe principiul teritorial, acurn 
s-au înființat numai șase cen
trale industriale, după criteriul 
profilului dc producție. In a- 
cest fel s-a asigurai o simpli
ficare a aparatului administra
tiv și, in același timp, mai 
multă suplețe și eficiență 
muncii de coordonare, îndru
mare și control a producției. 
Noile centrale au atribuții spo
rite și complexe privind acti
vitatea de producție, concep
ție, proiectare, cercetare, a- 
provizionare și desfacere a 
produselor. Centrala de prelu
crare a lemnului, de exemplu, 
grefată pe platforma industri
ală Pipera, cuprinde 39 de 
combinate și întreprinderi, 
grupînd 184 fabrici de mobilă, 
plăci aglomerate șl fibrolein- 
noase, placaj, furnire și alte 
produse finite din lemn. De 
remarcat faptul că la patru 
centrale conducerea lor a fost 
încredințată unor adjuncți ai 
ministrului și secretari gene
rali.

Noua structură organizatori
că a acestor ramuri a permis 
ca numeroase cadre care lu
crau in birouri, in diferite ser
vicii și secții din minister și 
unități, mulți fiind specialiști 
cu studii superioare, să fie o- 
rientate spre întreprinderile 
productive ale ministerului. Jn 
acest fel, un important număr 
de ingineri au fost eliberați 
din munci administrative si 
încadrați in producție, lapi 
care va asigura asistența teh
nică necesară in toate între
prinderile și schimburile. In 
același timp, au fost luate mă
suri pentru preqătirea, in cele 
circa 1 500 de unități din e- 
conomia forestieră și a mate
rialelor de construcții în di
verse meserii a persoanelor

eliberate din munci funcționă
rești care nu au o pregătire 
corespunzătoare pentru i lu
cra în producție.

In Ministerul Minelot. Pe
trolului și Geologiei, in locil 
a 19 centrale industrial-- >i u- 
nități asimilate acestora, s au 
organizat 6 centrale mar-, pu
ternice ; de cărbune, la Petro
șani ; de minereuri, la Deva ; 
de petrol, la Bolinlinu dțn Va
le; de gaz motan, la Mediaș; 
de mecanizare și utilaj minier 
și petrolier, la Ploiești ; de si
re și ncmolalifere, Io Bucu
rești. Prin conducerea unor 
centrale direct de către ad- 
juncții ministrului se vor re
zolva mai operativ și eficace 
multiplele probleme de factu
ră tehnică și 
care 
zării

In 
trală . ,
treprinderile subordonate 
unitățile componente se des
fășoară în continuare o amplă 
activitate pentru stabilirea 
structurilor organizatorice și 
de conducere. Prin micșorarea 
numărului de verigi organiza
torice și trepte ierarhice, un 
număr important de cadre teh- 
nico-inginerești și de specia
liști este îndreptat spre activi
tăți direct productive și de 
concepție. Personalul lebuico- 
economic, de altă specialitate, 
precum și cel administrativ a 
fost astfel redus la strictul ne
cesar, aceste cadre fiind re 
partizate să lucreze în iwine, 
schele petroliere, uzine meca
nice, precum și în unități de 
cercetare și proiectare. La 
ceștia se adaugă și un număr 
însemnat de specialiști cu pre
gătire superioară din minister, 
repartizați, în ultimul timp, să 
lucreze în unități productive, 
de cercetare și proiectare.

organizatorică
apar pn parcursul reali- 
productiei,
prezent, in fiecare cen- 
industrială, ca și in in

și

a-

(Agerpres)

Inițiativele muncitorești

în acțiune

„Prietenii noului
angajat” sprijin

de nădejde

să 
la

de 
sînȚ

George Dumitru ne-a
„Am cerut maistrului
Kiss, nu odată, să ni se asi
gure Ia front materialele ne
cesare, nu ni s-a dat. am por-

T. MORAR
(Continuare in pag. a 3-a)
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Un nou colectiv cu planul
trimestrial îndeplinit

Aport consistent
al preparatorilor

In scopul aplicării hotă- 
ririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 20—21 noiembrie 1972 
cu privire la îmbunătățirea 
controlului pe linie de 
partid și dc stat, în cadrul 
F. F. A. „Viscoza" Lupeni 
s-a constituit CONSILIUL 
DE CONTROL MUNCITO
RESC AL ACTIVITĂȚII 
ECONOMICE ȘI SOCIALE. 
Din acest consiliu fac parte

Spiritul gospodăresc 
■și spune cuvîntul

La F.F.A. „Viscoza"

Constituirea

de control

Spi ritul gospodăresc se 
amplifică și în rîndul salaria- 
ților atelierului mecanic al 
E. M. Vulcan. Spre exemplu, 
folosindu-se deșeurile de alu
miniu, aici au fost turnate 
peste 500 bucăți pistoane pen
tru stîlpii hidraulici de susți
nere. Operațiile de turnare au 
fost executate de Nica Che- 
troiu, loan Achim și Gh. Ma- 
nole care, împreună, au „năs
cocit" cîteva unelte de lucru 
simple dar fără de care acți
unea nu ar fi reușit. De ase
menea, după un procedeu nou, 
conceput de comunistul Ale
xandru Buscan, maistru prin
cipal, s-au confecționat „ste
le" pentru transportoarele 
TR-3. Acest procedeu asigură 
reducerea pierderilor de mate
rial și a timpului de prelucra-

muncitoresc
muncitori cu înaltă califica
re, cu experiențâ îndelun
gată in producție ca tovară
șii AURELIA IA NC, IO AN 
BOJINC A, VASILI GOGU, 
inginerii FRANC ISC MAR- 
TONOSY. J 
DELEANU, 
R1NGĂ, și 
specialitate.

Consiliul 
subordinea . 
menilor muncii, sub îndru
marea comitetului de par
tid, și efectuează contro
lul asupra activității econo
mice și sociale a întreprin
derii, a realizării indicato
rilor de plan, folosirii ca
pacităților dc producție, 
îmbunătățirii calității fire
lor de mătase și respectării 
tehnologici de fabricație, 
gospodăririi fondurilor ma
teriale și financiare.

In programul dc lucru al 
consiliului de control mun
citoresc pe trimestrul II 
1973 s-au prevăzut o seric 
de probleme menite să 
conducă la îmbunătățirea 
activității economice a fa
bricii.

Aron FENCEA, 
corespondent

AUGUSTIN AR- 
, ARTHUR DA- 
i alte cadre de

funcționează în 
comitetului oa-

Inițiativa „PRIETENII NO
ULUI ANGAJAT" a găsit la 
E.M. Dilja un teren fertil de 
manifestare, cu efecte dintre 
cele mai rodnice, mai con
vingătoare. Noul angajat es
te înconjurat cu căldură de 
colectiv, încă de la început 
el se allă în atenția tuturor 
factorilor, se repartizează la 
oameni cu experiență boga
tă în ale mineritului, cum 
sînt minerii șefi de brigadă 
VASILE BALTAG. GABOR 
LAV AY. ȘTEFAN GHIOC. 
GRIGORE MAXIM, sau con
ducătorul brigăzii de tineret 
GHEORGHc BOKOR, de Io 
sectorul II, colectiv aliat ac
tualmente pe calea realizări
lor de prestigiu, după o pe
rioadă mai dificilă pe «are o 
parcurs-o. Un merit deosebit 
revine și șefului de sector, 
inginerul VICTOR GHIOAN- 
CĂ, care pune accentul în 
coordonarea activității pe le
gătura puternică cu cadrele 
vechi, care posedă reale și 
valoroase cunoștințe, din rin- 
durile colectivului, în for
marea celor nou angajați la 
mină. De la 1 martie a.a, ra- 
portîndu-ne la ansamblul u-

nității, un număr de aproxi
mativ 50 de viitori mineri be
neficiază din plin de roadele 
inițiativei. „Inițiativa nu e 
nouă — ne-a declarat tov 
DUMITRU ENACHE, preșe
dintele comitetului sindicatu
lui de la mină — însă este 
extrem de adecvată condiții
lor noastre din Valea Jiului, 
unde influența negativă a 
fluctuației se resimte Încă 
acut, unde permanentizarea 
salariaților minei constituie 
un factor primordial in rea
lizarea sarcinilor de plan, la 
nivelul lor maximal"

Am mai lost puși la Gitrenl 
cu faptul că. in prima parte 
a lunii viitoare, va avea loc 
— exclusiv pentru proaspeții 
angajați — un instructiv și 
util concurs „CINE ȘTIE CÎȘ- 
TIGĂ", cu tematica axată pe 
normele departamentale de 
protecție a muncii. Un înce
put bun, care apropie 
angajați de problemele 
lectivului, de colectivul 
care și-au făcut intrarea
care i-a primit cu cuvenita 
bună-voință, specific mine
rească.

Un alt colectiv de mineri din bazinul 
nostru raportează cu legitimă mîndrie 
îndeplinirea înainte de termen (ir. 26 III 
a.c.) a sarcinilor planului trimestrial la 
extracția de cărbune. Este vorba despre 
minerii sectorului V din cadrul E. M. Lu
peni condus de ing. NICOLAE RASPOPA 
care au realizat în acest trimestru un bi
lanț fructuos concretizat intr-un spor de 
1 293 tone de cărbune peste prevederile 
planului trimestrial.

Contribuția ortacilor din brigăzile con
duse de NICOLAE GAVRA, VASILE 
RUSU, ENE STERE, MIHAI VÂRZARU 
și IOSIF TURCAȘ cu plusurile înregis
trate de ei de 420, 1 000, 350, 220 și res
pectiv 100 tone au fost edificatoare in ob
ținerea acestor rezultate (le prestigiu care 
scot în evidență dăruirea și abnegația 
acestui colectiv de mineri depuse pe fron
tul cărbunelui.

Co
de

Colectivul de muncă al preparației 
roești a asigurat preluarea producției 
la exploatările miniere, pînă în data de 
25 martie a.c. inclusiv, în proporție de 
104,8 la sută, onorînd producția netă — 
indicatorul cu cea mai importantă sem- 
nificațio — în proporție de 108 la sută. 
Realizări frumoase au fost obținute și la 
cărbunele spălat pentru semicocs. Apor
tul consistent la aceste rezultate l-au adus 
schimburile conduse de ION FLORESUJ 
și GHEORGHE BENEA, de 
lare, LAZAR JOSAN, de 
NICOLAE CRISTEA, de la 
LEXANDRU MACAI de la 
ție, SIGISMUND GONCZI, 
nerea mecanică a secției 
ȘTEFAN PERDI, de Ia întreținerea meca
nică a secției brichetare.

la sec(ia spă
la brichetare, 
transport, A- 
sectia separa- 
de la întreți- 
preparare și

determinat pe maiștrii cu o 
bogată experiență, Marin So- 
reanu și Alexandru Seprodi, 
să aplice soluția autoutilării. 
Pînă în prezent strungarii 
Florian Marton, Ion Cîrjan, 
Carol Smith, Nicolae Roman, 
lăcătușii Cornel Gheorghe, 
Albert Incze, Dănilă Fustos, 
sudorii Manea Tunsoiu, Vasile 
Chetroiu, Ion Onisie, forjorii 
Petru Palea, Arpad Sipoș, 
Ștefan Biro și alții au realizat, 
pe lingă reparațiile la utilaje
le miniere trimise atelierului, 
și unele dispozitive, matrițe, 
palane portabile, un electropa- 
lan de 5 tone pentru încărcat 
și descărcat în incinta atelie
rului și două grinzi rulante 
manuale destinate acelorași 
operații. In atenția colectivu
lui atelierului stă realizarea 
în viitor a unui stand de pro
be pentru macarale și trolii 
pneumatice și electrice, a unui 
cuptor pentru tratamente ter
mice și a altor dispozitive de 
care se simte mare nevoie.

Spiritul gospodăresc al sa- 
lariaților atelierului a adus de 
la începutul anului o econo
mie de 115 000 lei.

i
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Problemele gos
podărești ale car
tierului în atenția 
asociației de loca-

Savu CIOFU, 
corespondent

Memento

Sport

și legăturile acesteia cu mișcarea muncitorească
re.

Inițiativa de a recondiționa 
stîlpii hidraulici și armătu
rile T. H„ o altă do
vadă a spiritului gospodăresc, 
a fost pornită de maiștrii Ion 
Bălan și Traian Moldovan în 
timp ce lăcătușii Victor Ra- 
polțan, Eugen Krenko, Ioan 
Stark, Ion Tudoran, Ion 
Căpruci, o traduc în fapte. 
Impulsurile inițiativei crea
toare și dorința de a vedea a- 
telierul cît mai bine dotat i-a

Cu scrisoarea dv. 
în față

din vechea Românie, in preajma anului 1893
Răspîndirea 

lui științific și 
citorilor în organizații po
litice și profesionale, cu ca
racter de clasă 
re se adugă 
tățirea continuă 
țiilor de viață au contribuit 
la creșterea conștiinței de 
clasă a maselor muncitoare. 
Aceasta s-a manifestat tot 
mai pregnant în acțiuni de 
luptă împotriva exploatato
rilor și a monarhiei dualiste 
austro-ungare.

Un loc important în lup
tele muncitorești din Tran
silvania îl au grevele mun
citorești din Valea Jiului și 
în special cea desfășurată 
in anul 1892 la Petroșanj. 
Primele acțiuni ale mineri
lor împotriva condițiilor in
suportabile de muncă și a 
exploatării lor de către pa
troni au fost înregistrate la 
începutul lui februarie 
1892. Acestor acțiuni di
recția minelor le răspunde 
cu obișnuitele ei metode, 
concediind muncitorii care 
au avut curajul sâ ceară 
deschis ușurarea vieții lor. 
Autoritățile au cerut ajutor 
militar fapt ce a determi
nat ca în localitate să fie 
adus un regiment de infan
terie.

se

socialismu- 
unirea mUn-

la ca- 
inrău- 

a condi-

In luna iunie, însă, situa
ția s-a agravat. Direcția mi
nelor reține muncitorilor 
cîte doi forinți (salariul pe 
mai bine de două zile) 
motiv că aceștia nu 
prezentat la lucru în
de 29 iunie, considerată zi 
de sărbătoare. Ca ripostă,

pe 
s-au 
ziua

munciiom se declară ne
mulțumiți incepînd să vor
bească deschis despre de
clararea grevei. Și într-a- 
devăr, după ce direcția re
fuză celor 5 muncitori, de
legați să rezolve „inciden
tul" cu reținerile din sala
riu, muncitorii români 
maghiari, au declarat,
18 iulie 1892, în unanimi
tate, grevă, minerii fiind ho- 
tărîți să o continue pînă 
cînd li se vor restitui reți
nerile. Și de data aceasta, 
direcția minelor recurge la

Și 
la

sprijinul armatei, care în 
seara zilei de 19 iulie a îm- 
pînzit cartierele muncito
rești și minele, iar pentru 
a intimida masa greviștilor 
aceeași direcție concediază 
16 mineri. Aceste măsuri nu 
au dat rezultatul scontat de 
exploatatori, minerii rezis-

tînd pînă la sfîrșitul lunii 
iulie, cînd. datorită lipsei 
de hrană și a brutalităților 
forțelor represive, greva a 
încetat. Desfășurarea aces
tei greve a constituit un 
exemplu strălucit de solida
ritate muncitorească. Masa 
miilor de mineri a opus re
zistență 
care au 
ționare,
muncitorilor de 
ționalitățile din 
centre industriale din Tran
silvania.

represiunilor la 
recurs clasele reac- 
avînd sprijinul 

toate na- 
numeroase

Un rol important în sti
mularea luptei muncitorilor 
mineri, în pregătirea și 
desfășurarea grevei le-a 
revenit elementelor înain
tate din conducerea P.S.D. 
Dintr-un raport al coman
dantului poliției, înain
tat primului ministru, ca
re îndeplinea și func
ția de ministru de in
terne, aflăm că în perioada 
premergătoare grevei, con
ducerea P.S.D. și-a intensi
ficat agitația mai ales în 
regiunile miniere. Din ra
port. reiese că a fost dele
gat, de către acest partid, 
un împuternicit special pen
tru Petroșani și împrejurimi 
și că la sosire, acestuia i 
s-a făcut o primire căldu
roasă. Ideile răspîndite de 
delegat au fost primite cu 
simpatie unanimă, iar zia
rele și manifestele pe care 
Ie-a adus au fost difuzate 
imediat. Delegatul a discu
tat cu minerii importanta 
problemă a înființării unei 
asociații muncitorești care

Prof. Ion FRATH.A. 
directorul Filialei arhivelor 
statului, județul Hunedoara

(Continuare in pag. a 3-a)
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Condițiile in care se des 

Ușoară activitatea în 
subteran impun realiza

rea unor gabarite miniere a- 
lese pe baza unor criterii de 
dimensionare. Aceste criterii
s4nl :

1) Scopul tunețlonal al Iu-
erftril, unde Intră

— transportul producție',
sterilului, materialelor și k
personalului în mină;

— vehicularea debitelor de
aer necesare în mină *,

— evacuarea apelor din
mină ■,

montarea conductelor.

periodic : in anii 1 9G0 I 965. 
1 968. De la profile reduse 
(3.4 mp) cu care se lui ra in 
trecut s-a ajuns la qaleru 
simple cu profil de 7.2 mp.).

Necesitatea revizuirii prol- 
Iclor miniere tipizate a losi 
impusă de motive tehnice și 
economice dintre caro cele

n-au fost judicios alese, osU- 
necesar ca alegerea se facă 
in baza S. T. E. șt să fie men
ținute toi timpul la pmfilele 
prevăzute de legile in vigoa-

In Valea Jiului la exploa
tările miniere i. onoa, Diljn. 
BăTbăteni și Urirani condițiile

re (<t dr pildă montarea de 
«onducte do aer cpmprimal, 
montări de linii ferate, pozări 
de cabluri ele. Astfel de ca 
.uri pot fi menționate la E.M. 
Vulcan (galoTia de transport 
intre puțul nr. 8 și puțul 7 
Noiembrie de la orizontul 
-IRO». Ja E.M. Dllja și la E.M.

tia lucrărilor miniere exoruta- 
le pe produ< ție nu se face in 
toate cazurile la terminarea 
acestora, unele exploatări nr- 
qlijind complet această la
tură iar la cele care, există o 
oarecare preocupare lucrările 
nu pol fi lotuși puse în func
ție fiind neterminalo sau ne-

rețelelor si cablurilor pentru 
alimentarea cu aer comprima*., 
apg și energie electrică a 
minei ;

2) Tăria rocilor șt telul de 
comportare a susținerii.

3) Mecanl7area unor proce
se de săpare.

4) Încadrarea în normele 
de protecție a muncii specifi
ce domeniului ;

5) Economic.
In stadiul actual de dezvol

tare a mineritului din tara 
noastră. profilelc lucrărilor 
miniere au progresat mereu, 
au fost prevăzute în aceste 
normative pe feluri de lucrări 
șl dimensiuni tipizate. Evolu
ția creșterii profilelor lucrări
lor miniere s-a făcut concomi
tent cu creșterea gradului de 
dezvoltare a minelor, ele 
fiind mecanizate pe măsura 
dezvoltării tehnicii miniere 
i informativ arătăm că profile 
le tipizate au fost revizuite

Importanța menținerii gabaritelor 
miniere în stare optimă

e Măsuri pentru preîntâmpinarea locurilor înguste, 
pericolele determinate de acestea

mai însemnate sînt:
— introducerea in mină, o- 

dată cu mărirea capacităților 
de producție, a unor utilaje 
șl vase de transport cu capa 
cități mari (3 000 1);

— vehicularea unor debi’i 
mărite de aer ca urmare a a 
dincirii minelor și creșterii 
emanațiilor de gaze in subte 
ran, crearea unor depresiuni 
convenabile la ventilatoare și 
pierderi cit mai mici de e- 
nergie.

Avind in vedere modul ne
gativ in care pol influența 
profilelc reduse în procesul 
de producție, în cazul cind

de zăcămint au o influentă 
foarte mare asupra profilelor 
lucrărilor miniere, lucru care 
impune un volum deosebit de 
mare pentru întreținerea și 
reprofilarea lucrărilor. Dacă 
menținerea profilelor este 
condiționată la unele exploa
tări de condițiile vitrege d<> 
zâcâmînt, sini cazuri cind 
acestea sînt dependente 
de executarea corectă a unor 
lucrări. Astfel, nu puține sînt 
cazurile cind gabaritele ceru
le de norme pentru anumite 
lucrări și instalații sînt exe
cutate greșit chiar de la monta-

Lonea. Astfel de cazuri pot fi 
enumerate aproape la toate 
exploatările. In general se dă 
o mai mică atenție pozărilor 
de conducte și cabluri la lu
crările de pregătire (in galerii 
transversale, atacări și sui
tori).

Un rol deosebit in preveni
rea unor astfel de situații il 
au comisiile do recepție a lu
crărilor miniere fie ele de 
investiții sau executate pe 
cont de producție. De mențio
nat este faptul că dacă pentru 
recepția exigentă a lucrărilor 
miniere de investiții există 
cointeresare, în schimb rcccp-

corespunzătoare. Exemplu de 
astfel de lucrări se pot da la 
toate exploatările. \

Este necesar ca în această 
problemă să existe o mai 
mare preocupare și spirit de 
răspundere din partea condu
cerilor de sectoare și a ex
ploatărilor, iar inspectoratul 
pentru protecția muncii să fie 
mai exigent in controalele și 
verificările ce le face pe te
ren.

O analiză asupra numărului 
de. accidente produse la tran
sportul subteran relevă faptul 
că majoritatea accidentelor 
produse sini din cauza gabari

telor necorcxpunz&toare, To 
locul II al clasificării se si
tuează fli'cidenteln cauzale de 
noinlrolinorea căilor de trio- 
sporl și de macaze defecte, 
iar pe locul IU sînt acciden
tele datorate neamenajărH sau 
întreținerii necornspunzăloa- 
re a căilor de circulație în 
subteran.

Așadar se poate concluzio
na <ă a acorda atenția cuve
nită gabaritelor miniere, a a- 
vea preocupări sporite pentru 
respectarea profilelor și Între
ținerea lucrărilor miniere la 
profilelc tipizate echivalează 
<u o reducere destul de în
semnată a accidentelor pe lin
gă toate celelalte avantaje 
privind creșterea productivi
tății muncii, asiqurarea unui 
aeraj corespunzător în subte
ran. Inlrucil la exploatările 
miniere există personal însăr
cinat. cu lucrările de întreți
nere și reprofilarea lucrărilor 
miniere, este necesar ca aces
ta să fie mai exigent contro
lat și tras la răspundere ca 
să-și îmbunătățească substan
țial munca. Pentru menținerea 
gabaritelor miniere în stare 
optimă să acționeze ferm toți 
factorii implicați din sectoare
le și exploatările miniere, 
căci stăpînirea acestei proble
me este de mare importanță 
pentru munca și securitatea 
personalului din subteran, 
pentru desfășurarea extracției 
de cărbune.

Ing. Ion MICLAUȘOIU

--- -------------------------- -—.

• Muncitori ! In timpul transportului de per
sonal cu cărucioarele in galerii este interzis a se 
scoate capul, părți ale corpului sau uneltele de 
lucru în afara gabaritului căruciorului ;

• Mecanici de locomotivă ! Respectați ins
trucțiunile de transport și nu scoateți capul în a- 
fara gabaritului locomotivei, executați manevre
le numai după semnalul dat de însoțitori ;

• In zonele unde se execută lucrări de repa
rații, reprofilări — mecanicii vor reduce viteza 
de transport și vor semnaliza. Numai după pri
mirea semnalului de liberă trecere își vor conti
nua drumul cu viteză redusă ;

• Este interzis a se deschide ușile de aerai din 
mers cu locomotiva sau vagonetul — afară de 
cazul cind ușile sînt prevăzute cu dispozitive de 
deschidere speciale. La apropierea de ușă me
canicul de pe locomotivă va semnaliza si va opri 
convoiul vagonetelor și numai dună dp«rhirlerea 
ușilor mecanicul își va continua drumul, luînd 
măsuri de închidere a ușilor după trecere.
• Muncitorii de la întreținerea și repararea lu

crărilor miniere vor avea lămpi avertizoare pla
sate de o parte și de alta a zonei unde execută lu
crările ;

Criterii oportune 

in asigurarea unei 
maxime corectitudini

la exploatarea și 
întreținerea instalațiilor

de extracție cu schip
Corelarea stadiului actual 

al producției cu capacitatea 
mijloacelor de transport a 
condus la utilizarea instalații
lor de extracție cu schip — 
mijloace rapide, de mare ca
pacitate, sigure în exploata
re $i care se pretează la au
tomatizări..

Pe măsura echipării mine
lor cu instalații dc extracție 
mai rapide, problema întreți
nerii acestor instalații» devine s 
n»ai complexă mai preten
țioasă și cere din par
tea personalului de deservi
re. întreținere și control 
cunoștințe avansate și respec
tarea strictă a măsurilor ce 
se impun pentru buna și co
recta funcționare a acestora. 
Astfel mecanicii mașinilor de 
extracție vor fi recrutați d-n 
rindul persoanelor sănătoase, 
fără vicii, conștiincioase și 
care cunosc funcționarea și 
măsurile de tehnica securită
ții specifică instalației deser 
vite. Personalul de întreținere 
de asemenea trebuie să cu
noască amănunțit construcția 
și funcționarea instalației, să 
fie capabile de a executa re
medierile ce eventual se im
pun.

Pentru corecta funcționare 
e acestor instalații, țoale a- 
nexele vor fi menținute în 
stare de perfectă funcțiune 
neadmițîndu-se nici măcar 
pentru scurt timp suspen 
darea oricît de minoră a 
vreuneia din sisteme. Organe
le mașinii trebuie verificate 
cu maximă atenție, la prelu
area schimbului, de către per
sonalul de deservire sau în
treținere insistîndu-se în spe
cial asupra dispozitivelor de 
siguranță și control ale insta
lației. Funcționarea intrequ- 
lui sistem de frînare, etan
șeitatea conductelor aferen
te, starea instalațiilor electri
ce, a conductorilor de împă- 
mintare, a sistemului de sem
nalizare, prezenta dispozitive
lor de protecție precum si do
tarea p.c.i. sînt factori care 
influențează securitatea mun
cii, asigură prevenirea acci
dentelor sau a avariilor și 
conduc la siguranța în func
ționarea acestor instalații.

In privința efectuării tran
sportului la instalațiile cu 
schip acestea vor putea fi 
afeotate numai in baza sem
nalelor prevăzute in codul de 
semnalizare al puțului respec
tiv.

Transportul personalului cu 
schipul este admis numai 
pentru personalul de revizie 
sau control pe platforma su
perioară a vasului de extrac
ție prevăzută cu balustradă, a- 
coperiș de protecție, persoane
le fiind echipate cu centuri 
de siguranță iar viteza 
de transport va fi redusă 
in vederea asigurării posibili
tății de a se acționa asupra 
semnalizării de revizie. Se mai 
admite transportul de persoa
ne. în cazul remedierilor In 
puț, cu respectarea celor sus

amintite, in prezența maistru
lui precum și transportul per
soanelor accidentate sau a- 
menințate de pericol, cu ace
eași viteză redusă și după o | 
prealabilă convorbire telefoni- I 
că cu mecanicul mașinii de 
extracție.

Transporturile speciale de 
materiale sini - admise- .în pre
zența unui maistru, cu instru
irea specială a întregului per
sonal ■ ce concură la acest 
transport.

Mecanicii mașinilor de ex
tracție precum și întregul per
sonal de deservire au obliga
ția ca la apariția oricărei de
fecțiuni in complexul instala
ției de extracție să oprească 
mașina de acționare și să a- 
nunțe maistrul sau personalul 
de serviciu în vederea reme
dierilor. Nu se admit și nu 
se vor programa în nici un 
caz revizii sau reparații în 
put sau la organele colviei 
simultan cu reviziile sau repa
rațiile la mașina de extracție.

In c^azul executării lucrări
lor de reparații mașina de ex
tracție va fi scoasă de sub 
tensiune iar organele de an
trenare vor fi blocate.

Căptușeala de fricțiune de 
pr* organul de acționare al 
cablurilor va fi verificată pe
riodic, pe bază de grafic, iar 
în cazul că se observă uzuri 
pronunțate se va proceda la 
înlocuirea ei.

In cazul cind unul din ca
blurile de extracție devine ne
corespunzător se va înlocui 
întreaga garnitură de cabluri. 
Controlul trebuie extins și a- 
supra cablului de compensa
ție, de buna stare a acestuia 
depinzînd funcționarea insta
lației. O atenție mărită trebuie 
acordată instalațiilor de do
zare in vasele schipurilor și 
mai ales in cazul cind la a- 
cestea se efectuează lucrări 
de întreținere.

Coborîrea in silozul de ali
mentare a schipului este admi
să numai după blocarea elec
trică a motorului de acționare 
al benzii de alimentare, per
soana care intră în siloz pen 
tru intervenții va fi echipată 
cu centură de siguranță sus
ținută prin funii din partea su
perioară a silozului de către 
doi echipieri pe întreaga peri 
oadă de lucru.

Respectarea cu strictețe a 
regulilor de exploatare tehni
că, menținerea în permanentă 
stare de funcționare a dispo
zitivelor de protecție și a ce
lor p.c.i. conduc la exploatarea 
instalațiilor de extracție pre
văzute cu schipuri in deplină 
securitate, evitîndu-se astfel 
producerea accidentelor și a 
avariilor, implicit conduc la 
asigurarea bunei desfășurări 
a procesului de producție și 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

Ing. Petru IOSIP

Pagină realizată Ia cererea

Centralei cărbunelui Petroșani

Muncitori, tehnicieni și ingineri!
RESPECTAȚI CU FERMITATE 

NORMELE DE PROTECȚIE 
A MUNCII

LA TOATE GENURILE
DE LUCRĂRI DIN SUBTERAN

• Este interzis transportul în zona unde din 
cauza gabaritelor reduse există pericole de ac
cidentare. Această interdicție se va «crin vizibil 
pe o tablă avertizoare și se va așeza Ia loc bine 
luminat ;

• Nercspectarea proiectelor de execuție sau 
modificarea soluțiilor fără aprobarea proiectan
tului constituie contravenție.

• Este strict interzisă dirijarea vagoneteior 
cu mina Ia ioante sau la macaze chiar rlacă aces
tea sînt defecte ; ioantele și macazeie defecte se 
vor repara fără întîrziere;

• Porțiunile de galerii cu profil redus vor fi 
inventariate și ținută evidența lor, lucrările din 
zona respectivă executîndu-se pe bază de pro
gram și instrucțiuni speciale de lucru.

IMURDICȚII * IMTIRDICȚII

Cîteva îndrumări practice asupra felului cum trebuie
folosite metanometrele S.Ș. -2

'Oe/o/zu 4

METANOMETRUL SȘ-2
Aspectul general cuprinzînd instrumentele indica
toare și dispozitivele funcționale.

Ca urmare a faptului că 
emanațiile de metan în fron
turile de lucru aveau varia
ții greu controlabile, cu pro
duceri de acumulări pericu
loase, încă din 1970 Centra
la cărbunelui Petroșani s-a 
preocupat pentru dotarea 
minelor cu metanomelre 
cu funcții multiple. In pre
zent minele din Valea Jiu 
lui și Anina au în dotate și 
folosință 1 645 metanomelre 
SȘ — 2 cele mai multe gă- 
sindu-se la Lupcni (305 bu
căți), Vulcan (270 bucăți), 
Uricani (205 bucăți), Petrii» 
(200 bucăți) etc.

Melanometrul SȘ-2 (Sput
nic Șahtior— 2) este o rea
lizare recentă a cercetătorilor 
și constructorilor sovietici, 
aparatul funcționînd auto
nom, automat, indicînd per
manent valoarea procentului 
de metan și dînd alarmă op
tică și acustică la atingerea 
valorii de 2 la sută volum 
de CH4.

Aparatul este folosit de 
șeful de grupă sau echipă, 
măsurătorii de gaze, șefii e- 
chipelor de lăcătuși și elec
tricieni, de organele de su 
pravegherc și control și con 
ducere etc. Indiferent de 
funcție fiecare purtător ai a 
cestui aparat trebuie să știe 
să-1 folosească corect și să 
sesizeze situațiile cind mi 
tanometrul nu indică cores
punzător conținutul de me
tan.

Un prim lucru, elementar 
de altfel, insă care trobu’o 
cunoscut și aplicat de tic 
care dată este acela al ve 
rificării stării de inleqrita'e 
generală a detectorului a 
lunci cind acesta este ridi
cat de la stația de metano- 
metre. In acest sens se con 
trolează comutatorul (1) rare 
trebuie să fie in poziția de 
funcționare ,.F“ (vezi figura) 
iar aparatul să producă un 
sunet de fond continuu.

In continuare trebuie ob 
servata existența și starea 
sigiliilor de la grătarul ca
merei de ardere (2), comuta
torul (1| șl șuruburile de 
montare (3). Acul volt- 
metrului (4) este iero- 
mandabil să fie Ja diviziu
nea 2,6 v. Dacă în timpul 
utilizării acul indicator ajun
ge sub 2,1 v măsurătorile de 
metan nu pot fi luate in 
considerare, iar la 2,05 v 
(marcajul L o linie roșie pe 
instrument) aparatul practic 
este descărcat și se interzi
ce folosirea lui. Dacă la 
preluare tensiunea este sub 
2,4 v aparatul va li refuzai. 
Se face precizarea că pe Id 
strument diviziunile sînt 
fixate din 0,1 v in 0,1 v cu 
posibilități de apreciere și a 
jumătăților de diviziune

(0,05 v ; vezi detaliul 4).
Acul indicatorului de me

tan (5) în situația lipsei me
tanului (aer curat), trebuie 
să stea pe diviziunea „zero" 
a scalei instrumentului. In 
caz contrar aparatul trebuie 
restituit pentru verificare șt 
reglare.

în ceea ce privește con
trolul metanului în subteran 
se face precizarea că func 
tionarea aparatului și indi
carea metanului este inde 
pondentă de măsurător, cu 
condiția respectării locului 
in care este așezat aparatul.

In consecință, indiferent de 
înălțimea lucrării miniere (și 
se atrage atenția în mod 
deosebit pentru abatajele 
cameră) poziția de așezare 
este „la tavan*' sau în punc
tul cel mai de sus al frontu
lui (cazul lucrărilor înclina
te cu avansare ascendentă I.

Cu privire la citirea co
recta a conținutului procen
tual de metan, lucru foarte 
important la stabilirea peri
colului existent la locul 
măsurării, considerăm util să 
reamintim și să precizăm u- 
nele aspecte deosebit de 
importante (vezi detaliu 5) 
după cum urmează :

— scala instrumentului de 
măsură este divizată pentru 
domeniile 0,5 — 2 la sută și 
1 — 4 la sută CH4 -, in a- 
ceastă privință este de ob
servat că diviziunile de jos 
sînt din 0,1 in 0,1 la sută 
voi. C’H4, iar cele de deasu
pra din 0,2 in 0,2 la sută 
voi .CH4 ;

— dacă acul sc oprește la 
mijlocul distanței dintre do
uă diviziuni vecine, pu^em 
aprecia fără să greșim, va
lori de conținut cu precizia 
de 0,05 la sută CH4 pe scala 
de jos și de 0,1 la sută CH4 
pentru cea de sus;

— in situația prezentata in 
figură acul indică 1,2 la sută 
CH4 pe scala inferioară și 
2,4 la sută CH4 in cazul ce
lei superioare insă conform 
celor arătate mai sus pot fi 
citite valori spre exemplu 
de 1,65 la sulă CH4 și res
pectiv 3,7 CH4;

— cind procentul de mo
tan este 2 la sută CH4 sau 
peste această valoare atunc, 
lampa de semnalizare (Gj 
(culoare roșie) se aprincie 
iar sirena încorporată in a- 
parat intră in funcțiune a- 
nunțind asupra pericolului 
din front;

— pînă la 2 la sută CH4 
aparatul indică independenl 
și permanent diversele va
lori de metan ce pot apă 
rea în frontul de lucru -. în

cazul cînd se atinge și de
pășește această valoare măsu
rătorul va trebui să intervină 
apăsînd pe butonul coniac tor 
(7); ca urmare a acestui 
fapt acul instrumentului (5i 
se va deplasa înlr-o altă po
ziție care va fi urmărită pe 
scala de sus prin citirea va
lorii metanului in locul în 
care s-a oprit indicatorul .

— în cazul în care acul 
instrumentului (5) stă unde
va în interiorul domeniulu'

A

In subteran

0,5 - 2 la sută CH4 insă 
lampa roșie șl sirena sem 
nalizează înseamnă că apa 
râtul este descărcat, lucru 
ce va fi indicat și de volt- 
metrul (4),-

— poziția de lucru este 
verticala -, se admite o în 
clinare fată de aceasta de 
cel mull 20°-, în caz contrar 
inslrumenlul de măsurare a 
metanului (5) nu mai indică 
corect.

se interzice

cu desăvîrșire:
® introducerea meta- 

nometrelor care nu înde

plinesc condițiile de ba

ză mai sus arătate ;

• desfacerea sigiliilor 
și demontarea aparatu
lui ;

G balansarea sau lo

virea metanometrului;

O așezarea la vatră 
sau în oricare alt punct 

al lucrării deeit tavanul 

acesteia ;

® menținerea apara
tului în atmosferă cu

concentrații de peste 4°/o 

CIL ;

® plasarea aparatului 

în puncte în care curge 

sau picură apă ;

folosirea sau menți 

nerea in funcționare a a 

paratului pe o durată 

mai mare dc 10 ore;

® încredințarea meta

nometrului persoanelor 

care nu cunosc modul 

de folosire și protejare 

sau lăsarea acestuia fă

ră supraveghere.

* ★

Publicarea acestor îndru 
mări este izvorîtă nu dir- 
faptul că personalul minelor 
care folosește astfel de dc 
tecloare n-ar cunoaște nu> 
dul de folosire a metanome 
trclor SȘ—2 ci pe motivn 
că, în urma unor chestionai 
efectuate concret in diver 
se fronturi la unele mine 
din Valea Jiului, s-a consta 
tat că mai există încă unele 
persoane care nu cunosc fol 
ceea ce trebuiește în dome
niul utilizării aparaturii in 
cauză.

De aceea s-a considera' 
necesar ca și pe această

★

cale precum și prin alte mij
loace mai directe să fie corn- 
oletate golurile în cunoaște 
rea temeinică și stăpînuea 
modului de folosire a meta 
nometrelor SȘ-2. pentru că 
numai in acest fel vom pu
tea asigura condiții de secu
ritate deplină a muncii in 
subteran.

Ing Dumitru IONFSCU, 
șef laborator metan prat 

cărbune — S. C. S. M
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in atenția
Recenta adunare a delega- 

ților asociațiilor de locatari 
a fost un prilej dc analiză e- 
xigentâ. gospodărească a acti
vității desfășurată în anul 
1972 de către comitetul asoci
ației nr. 1 din cel mai maro 
cartier al Fetroșaniului — A- 
eroport. cartier care cuprinde 
113 blocuri cu 4 271 aparta
mente - ocupate de un număr 
de 14 900 de locuitori — pre
cum și școli, cămine, unități 
de deservire a populației ....

Pregătită încă din luna ia
nuarie, prin cele 113 adunări 
în care s-au ales comitetele a- 
sociațiilor de locatari pe blo
curi, compuse din 650 membri, 
adunarea a întrunit peste C00 
delegați care au dezbătut cu 
simț dc răspundere modul în 
care comitetul asociației si-a 
adus la îndeplinire sarcinile.

Darea de seamă prezentată 
de tovarășa Maria Latkulic. 
fosta președintă a asocia fie;, 
a evidențiat realizările obți
nute. lipsurile care au făcut 
ca activitatea asociației să nu 
se ridice la nivelul cerințelor.

Cei 32 delegați, care au luat 
cuvîntul în cadrul discuțiilor, 
au apreciat, activitatea comi
tetului asociației cu calificati
vul _ de bun. arătînd adunării 
câ in domeniul financiar s-au 
respectat prevederile de plan, 
că s-au obținut realizări In 
buna gospodărire a părților si 
instalațiilor comune ale clă
dirilor. s-a muncit pentru dez
voltarea și buna întreținere a 
zonelor verzi și promovarea 
unei atitudini de grijă față de 
avutul obștesc, de respectare 
* normelor de conviețuire so
cială.

Vorbitorii au scos în eviden
ță. totodată, unele lipsuri care 
au dat Ioc la nemulțumiri din 
partea locatarilor, și anume t 
deficiențe în asigurarea cu 
apă caldă și rece, în încălzi
rea apartamentelor, lucrări de 
reparații de slabă calitate e- 
xecutate de către I.G.L., spa
țiile de joacă insuficiente pen-

ș a.

Ritm de Sucru mai accelerat

Minerul 
intrucit după cum se 
județul nostru nu e- 

<i doua secție do halte*

pe cei mai buni opt
In urma re-

tru copil, slaba dotare 
treținerc a celor existente ; 
distrugerea zonelor verzi de 
către animalele vagaboande, 
ncridicarea la timp de către 
l.G.C. a gunoaielor menajere 
și zgurei, conform cu grafice
le : deficiențe tn iluminatul 
public al cartierului, contur* 
barca liniștei publice și altele.

Mulți dintre participanții la 
adunare, cum sînt loan Cio- 
banu. Emil Morarii, Ghoorghe 
Bădescu. Adrian Man. au a- 
râtat câ multe din lipsurile 
privând funcționarea centrale
lor termice sc datoresc unor 
fochiști care nu-și îndepli
nesc conștiincios îndatoririle 
dc serviciu, sînt nediscipli
nați, au o atitudine de sfidare 
la adresa locatarilor cind sînt 
solicitați în rezolvarea unor 
obligații de serviciu ce le 
revin.

Cetățenii Grigore Trăsnea, 
Mihai Demeter, Mihai Trușcu- 
lcscu și alții și-au manifestat 
nemulțumirea față dc slaba 
calitate a lucrărilor de izolare 
a teraselor dc către l.G.C. din 
care cauză in apartamente se 
produc infiltrații de apă. Vor
bitorii au arătat câ în multe 
locuri lipsesc jgheaburi și 
burlane la acoperișul blocuri
lor, există lucrări începute 
dar neterminate, la multe 
blocuri pătrunde apa în sub
soluri, sînt întirzieri în reme
dierea deficiențelor semnala
te cu prilejul dării în folo
sință a noilor blocuri de că
tre constructor și altele. Multe 
discuții s-au purtat pe seama 
animalelor care vagabondează 
nesupravegheate, distrugînd 
zonele verzi realizate cu efor
turi materiale și munca loca
tarilor, fără să se ia măsuri 
împotriva proprietarilor aces
tora.

Despre situația locurilor de 
joacă pentru copii, dotarea și 
întreținerea acestora au vor
bit tovarășii Eugen Sardi, A- 
lexandru Silvester, Ion Vlâ- 
duț și alții care au condamnat 
inerția ce s-a manifestat în

aceasta privința, considerind-o 
ca o lipsă a comitetului aso
ciației care nu a făcut totul 
în această problemă deși Sta
tutul asociațiilor de locatari 
prevede drept o atribuție a 
acestora „să ia măsuri pen
tru crearea condițiilor op
time în vederea folosirii tim
pului liber dc către copii".

Problemele privind curățe
nia. iluminatul public, al or- 
clinci și disciplinei în cartier 
au stat, de asemenea, în aten
ția dezbaterilor.

In vederea soluționării mul
tor probleme dezbătute, în a- 
dunare s-au și luat unele mă
suri. A fost înființat un sector 
al I.G.L., care deservește exclu
siv cartierul Aeroport, cele 
opt centrale termice, măsură 
care dacâ va fi urmată do în
cadrarea noului sector cu per
sonal corespunzător și i sc va 
asigura o buna aprovizionare, 
condiții optime pentru execu
tarea unor lucrări într-un ate
lier propriu, va remedia mul
te neajunsuri. S-a ajuns toto
dată Ia o soluție cu organele 
de ordine pentru înființarea 
unui birou al miliției în car
tier. De asemenea, s-a insta
lat un al doilea chioșc de di
fuzare a presei care de cîteva 
zile s-a dat în folosință.

încheiem aceste rînduri cu 
precizarea că dacă noul comi
tet ales va ști să tragă învă
țăminte din dezbaterile pur
tate în adunarea asociației și 
își va desfășura activitatea în 
spiritul intereselor celor pe 
care este chemat să-i servească 
va reuși, cu ajutorul cetățeni
lor, să rezolve problemele 
complexe cu care în prezent 
sînt confruntați locuitorii car
tierului.

In încheierea adunării, noul 
comitet a ales ca președinte al 
asociației pe tov. Mihai Fe- 
renezi iar împuternicit pe tov. 
Aron Bursescu.

La cinematograful 
iembrie" din Petroșani rula 
„Queimada". Afișe cu lite
re de-o șchioapă, bicolore, 
avertizaseră „Două mari ve
dele ale cinematografului 
international: Marlon Bran
do și Renato Salvatori. O 
acțiune palpitantă in deco
rul exotic al Caraibilor. 
Film in culori".

Explicabil, deci, intere
sul aparte pentru susnumi- 
ta peliculă. In ziua aminti
tă, la spectacolul care în
cepea la ora 18 sala era ar
hiplină. Împreună cu un 
prieten, mare amator de 
filme, ocupăm loc în ria
dul 11 la parter. Pe la ju
mătatea filmului vedem că 
spectaloarea de pe rîndul 
din iafă se dezbracă de pu-

(Urmare din pag. 1)

la

SPORT o SPORT

Etapa județeană a
campionatului republican

de juniori
Sala „de fotțfi" a Aso. iațioi 

sportive Minerul Lupeni a 
găzduit, in ziua dc 25 martie 
a.c., etapa județeană a campi
onatului republican dc halte
re, rezervai juniorilor I și II. 
Corn ursul s-a ținui in i.adrul 
secției șl cu participarea a 16 
sportivi, toți de la 
Lupeni, 
știe în 
xislă o 
re.

lată-i 
halterofili care, 
/uitatelor obținute, vor parti
cipa lo etapa finala co va ri
ven loc luna viitoare in ora
șul Constanta. JUNIORI II 
categ. 52 kg : Cornel Bi- 
holar 102 kg ; coleg. 56 kg • 
Ion LIvinsky 105 kg ; categ.

pe șantierul
M. M. !

Episoade din lupta muncitorimii
din Valea Jiului și legăturile acesteia

cu mișcarea muncitorească din
Românie, în preajma anului 1893

vechea

NOTĂ

nit după citeva seînduri, 
alte echipe..."

„Două sâptămîni n-am-pri
mit de loc material, a mărtu
risit față în față cu maistrul 
in cauză, dulgherul Ion 
Traistă. După zile întregi de 
ceartă și scandal am primit, 
în fine". Dulgherul Ghcorghe 
Ciobănoiu a întărit : „Intre 
1 și 12 februarie n-am avut 
nici un material". In loc să 
argumenteze contrariul, mais
trul Gcza Kiss a dat răspun
sul cel puțin ambiguu : „N-au 
stat ei chiar o jumătate dc 
lună fără să lucreze..." Reali
tatea este că nici șeful de e- 
chipă Ion Traistă 
prea

nu s-a 
în ultimul 
răspunderea, 
problemelor 

subordine, 
omogenizarea colectivu- 
său, de supravegherea 
atentă a acestuia în sco- 
efectuării lucrărilor la

(Urmare din pag. 1)

să acționeze in spiritul i- 
deilor socialiste. Elemente
le înaintate din conducerea 
Partidului social-democrat 
au fost tot timpul bine in
formate asupra evoluției și 
extinderii grevei și au luat 
unele măsuri pentru spriji
nirea ei. Pe adresa greviș
tilor au fost trimise ajutoa
re în bani, hrană și îmbră
căminte, iar ziarul „Neps- 
zava", organul central al 
partidului, a lansat o che
mare în care se nota prin
tre altele : „...Este nevoie 
urgentă de ajutor. Acei ca
re vor da cit mai de grabă, 
dau îndoit. Ajutați-i pe mi
nerii din Petroșani ca să 
șjungă ei la victorie, și nu 
capitalismul, care exploa
tează fără milă și este un 
ucigaș de oameni...".

Grevele muncitorilor 
Transilvania au stîmit 
puternic interes și au
viu comentate de către so
cialiștii de dincolo de Car- 
pați. La 
socială", 
organ al 
r-.lor din 
in relief
ficacitatea luptei 
comune a muncitorilor mi
neri români și de alte națio
nalități din Transilvania pen
tru ușurarea situației lor. „Mai 
îmbucurător e faptul — se 
scrie într-un număr al sus- 
nurnitului ziar — câ cu tot 
șovinismul claselor stăpîni-

toare, care părea că reuși
seră să orbească poporul, 
azi vedem că muncitorii se 
grupează fără să facă deo
sebire că cutare-i ungur, 
cutare-i român etc".

Gazeta socialistă „Demo
crația socială", care apărea 
la Ploiești, relata pe larg 
despre marea grevă a mine
rilor români și maghiari din 
Petroșani izbucnită în va
ra anul 1892. lată ce se 
spunea în coloanele acestei 
gazete despre evenimentul 
relatat : „...In timpii 
urmă într-o mină din
troșani... 1300 de lucrători 
s-au pus în grevă. Ceea ce 
e interesant să vedem, e 
mai ales că in această mi
nă, marc parte din lucră
tori sint români și unguri, 
care, conștienți de rolul lor, 
și-au dat mina și luptă în 
tovărășie contra capitalis
mului". Relevînd, pe 
informațiilor, condițiile 
muncă ale
Petroșani 
scria : ..O

din 
Pe-

din România care

tehnico-organizato-
Costache

din 
un 

fost

rubrica „Mișcarea 
ziarul „Munca", 
Clubului muncito- 

București. scotea 
importanța și e- 

greviste

baza 
de 

minerilor din 
aceeași gazeta 
muncă excesivă

și un salariu ridicol i-a oțe- 
lit, i-a făcut mai conștienți 
de starea lor și gata de lup
tă11.

Intr-un articol intitulat 
„Greva de la Petroșani" 
din ziarul „Munca" se bi- 
ciuiau aspru acele redacții

burgheze 
au relatat știri tendențioase 
referitoare la această mare 
grevă. Se critica, în mod 
special, o știre tendențioasă 
apărută în „Universul" su
bliniind că i „Aceste infor
mații serveau exclusiv in
teresele claselor exploata
toare, șovine, care ațîțau 
vrajba și ura națională. Cit 
privește marea grevă, ea a 
fost o neînțelegere pe teren 
economic și muncitorii de 
orice neam s-au răsculat 
contra patronului". Gazeta 
aprecia că greva a unit în 
luptă pe muncitorii români 
și de alte naționalități, a 
dus la întărirea solidarității 
lor „față de orice stăpîni- 
tor, de orice neam ar fi el".

Aceasta dovedește că so
cialiștii de pe ambele ver
sante ale Carpaților au mi
litat pentru împletirea lup
tei lor comune, s-au stră
duit să răspîndească în rîn
dul maselor exploatate i- 
deile socialismului științific, 
ca una dintre condițiile deo
sebite pentru înfăptuirea as
pirațiilor de libertate so
cială. Succesele obținute de 
mișcarea muncitorească, de 
ambele părți ale Carpaților, 
erau cunoscute și difuzate, 
ca succese comune, ele con
tribuind în egală măsură la 
dezvoltarea luptei împotriva 
exploatării, pentru o viață 
tot mai bună.

A

Intîlnire pionierească
A
In comerț

MATERIALE

In programul săptâminal 
de activităfi al pionierilor 
de la Școala generală nr. 3 
Lupeni s-a înscris, ca zi de
osebita șl vinerea trecută 
cind elevii claselor a V-a și 
a Vl-a, împreună cu diri- 
ginții lor, au avut în mi/lo
cul lor pe tovarășii Wiliam 
Szuder și Aron Crlslea,

vechi membri de parlid. In
vitații le-au vorbit pionieri
lor despre viafa grea din 
trecut a minerilor din l.u- 
peni și despre greva mine
rilor de la 6 August 1929. 
intilnirea s-a Încheiat cu un 
bogat șl frumos program ar
tistic pe care pionierii l-au 
oferit invit at Hor.

lovăr ia poșeta și începe 
să o vînture în chip de e- 
vanlai. După un răgaz, băr
batul, între două virsle, a- 
ilat în dreapta noastră, își 
scoale haina, oftează de ci
teva ori cu năduf, apoi se 
ocupă de băiețelul său care 
începuse să dea îngrijoră
toare semne de neaslîmpăr.

Era cumva prea emoțio
nantă aefiunea ce se deru
la pe ecran ? Nicidecum I 
Motivul foielilor din sală 
era căldura mare. Spre sfîr- 
șitul filmului zăpușeala de
venise de-a dreptul insupor
tabilă. Speram ca una din 
persoanele aflate în servi
ciul cinematografului să 
deschidă vreo ușă — 300
de oameni așteptam, speram 
intr-o gură de aer proaspăt 
Nici gind. Ei, dar cile su
dori i-o ii trecut pe cei de 
la balcon I ? I

Și ironia soartei: calori
ferele emanau căldură ai
doma unor plite încinse iar 
pe pînza albă se succedau I- 
magini despre golfuri răco
roase, vegetație luxuriantă, 
palmieri adiind de un vini 
lin...

Așa că în loc de specta
col cinematografic a fost 
mai mult baie de aburi. Ce
va apropiat de ceea ce fin» 
landezii numesc sauna.

La ieșire, prietenul cine
fil formula cîteva întrebări: 
la acest cinema nu funcțio
nează ventilatorul ? Sau da
că mașinăria asta are ceva 
hibe, nu pot ii deschise cel 
pul in ușile ? Oare e chlar 
neapărată nevoie ca atunci 
cînd mergi la film, vrei nu 
vrei, trebuie să Iaci o ne
dorită baie de aburi ? Se 
pare că întrebările priete
nului au temei...

interesat 
timp, cu toată 
de soluționarea 
muncitorilor din 
de 
lui 
mai 
pul 
timp și de calitatea cerută. 
Conducerea lotului, maiștrii 
d aici dovedesc carențe în 
organizarea și coordonarea 
activității pe șantier. Analiza 
făcută, cu factorii direct răs
punzători de la lot de către 
comitetul oamenilor muncii 
și concluziile adunării genera
le de partid din 20 martie 
a.c. au scos foarte bine în e- 
vidență faptul că, 
seamă
sfîrșit de trimestru, condu
cerea 
respecte cu strictețe

mai
în zilele acestea

cu 
de

lotului e chemată să 
toate

măsurile 
ricc stabilite. Tov. 
Avramiuc, membru în comi
tetul de partid al șantieru
lui. ne-a pus la curent 
măsurile luate (și care, 
recunoaștem, ar fi fost indi
cat să se întreprindă mai de 
mult de către conducerea 
șantierului), privind verifica
rea oportună a fronturilor de 
lucru, a formațiilor minime, 
studierea unei soluții de e- 
chilibrare și omogenizare ' a 
echipelor, distribuirea co
rectă a materialelor în inte
riorul lotului. S-au repartizat 
sarcini suplimentare întregu
lui personal T.A. al lotului, 
iar săptămînal, joia, se or
ganizează ședințe operative 
de lucru cu șefii de echipă, 
maiștrii. Propunem spre dez
batere și ...rezolvare grabni
că problema utilajelor și a 
mașinilor. în număr suficient 
la lot, dar a căror urmărire 
se face neglijent, fără tra
gere de inimă, de către fac
torii respectivi de la lot și 
asta spre paguba colectivului, 
a șantierului întreg.

Nu se ridică la nivelul ce
rințelor nici activitatea des
fășurată în cadrul organiza
ției de bază a lotului. Proble
mele care au frămîntat pe 
muncitori în ultimul timp au 
fost cunoscute de secretarul 
organizației de bază, Nicolac 
Maican, de primitor distri
buitorul de materiale, Gheor- 
ghe Morcoașe, de șeful de 
echipă Ion Traistă, cu toții 
membrii în biroul organiza-

Un nou chioșc
de difuzare a presei

Vechea doleanță a locuito
rilor din partea de sud a carti
erului Aeroport, de a se înfi
ința un chioșc de difuzare a 
presei în această parte a mu
nicipiului, a primit pînă la 
urmă o rezolvare favorabilă.

Instalat de către Oficiul de

cu
să

ției, și — cu toate acestea — 
biroul nu s-a întrunit de loc 
în ultimele luni să dezbată 
stările de lucruri afectate 
de unele perturbări. Din dis-\ 
cuția purtată cu tov. Teodor 
Balaș, secretarul comitetului 
de partid al șantierului, a 
reieșit faptul că biroul orga
nizației de bază de la lotul 
Lupeni nu a manifestat o 
preocupare permanentă de a 
analiza cu toată răspunderea 
și a rezolva întărirea echipe
lor, omogenizarea acestora, 
statornicirea unui climat de 
muncă favorabil accelerării 
cadenței de execuție a lucră
rilor. Așteptam ca măsurile 
luate în acest sens dc comite
tul de partid să fie transpu
se cit mai grabnic în viață!

67 kg : Ion N i co lat 142
kg. ; JUNIORI I : catrq 60 
kq. . Constantin Para 157 kg.; 
categ, 75 kq. : '
170 kq. ; calcg. 82 kg. : 
Dinu 165 kq.. categ. 90 kg. 
Allla Nagy 202 kg. și categ. 
110 kg.: Carol Szdcrk 190 kg.

Cu prilejul acestei competi
ții, maestrul sportului Ștefan 
Pinllllo. bineînțeles in afară 
de concurs, a înregistrat 
rezultat destul de bun - 
kg.

De notai este faptul ;:‘j 

zultalelo de mai sus aparțin 
numai celor două stiluri (îm
pins și smuls), cel de-al irei- 
loa stil — aruncat a fosi ex
clus din programul întreceri
lor...

Antrenorul secției dc halte
re Minerul Lupeni, Gheorqhe 
Dumitru, care depune aici o 
susținuta și rodnică activita
te apreciază că rezultatele e- 
levilor săi sînt mai mult de- 
cil mulțumitoare și speră ca, 
la etapa finală, acestea să fia' 
mult îmbunătățite și concreti
zate în medalii.

Eugen Olăreț
Ion

un
270

re-

S.

------- 4--------

Campionatul municipiului 
Petroșani pe anul 1973 s-a în
cheiat cu victoria inginerului 
Olanii Mitrică, care a totaliza' 
10 puncte din 12 posibile.

Iată clasamentul primelor 
patru locuri: 1. Dianu Mi’.ri- 
că — 10 puncte; 2. Ion Mă- 
rășescu - 7 puncte; 3. Nico- 
lae Rogobete — 7 puncte; 4. 
Iosif Șraida — 6 puncte.

C. BOTEZ, 
arbitrul intilnirllnr

T.C.M.M.

angajează

Magazioner principal 
Magazioneri

ff

ii
ii 

Șh

■ii

poșta și telecomunicații Petro
șani, cu aprobarea organelor 
locale, la căpătui străzii Uni- 
iii, in dreptul micului com
plex comercial noul chioșc — 
care funcționează începînd cu 
24 martie — oferă cetățenilor 
din cartier ziare, reviste și di
ferite valori poștale.

Fierari betoniști

La depozitul de materiale 
de construcții Petroșani al 
O.C.L. Produse industriale 
— mare afluență de cum
părători : se caută materia
lele necesare lucrărilor de 
renovări, reparații a con
strucțiilor proprietate perse 
nală a cetățenilor din muni
cipiu și din localitățile în
vecinate.

In scopul acoperirii aces
tor cerințe sporite in peri
oada de primăvară, depozi
tul pune la dispoziția cum
părătorilor un însemnat stoc 
de produse care la data de 
20 martie a.c., era de 110 000 
bucăți cărămidă, 40 000 kg 
ciment, 72 000 kq var, 13 200 
kg humă, 5 000 mp cartOD 
gudronat, uși, ferestre, can
tități ne lingă care se mai 
așteaptă intrarea în unitate 
a repartițiilor pe trimestrul 
II de cherestea, țiglă ș.a.

_____________________________

> Da, aveți dreptate, stimate Darie Văcă- 
riuc (Lupeni. str. Brăii, bloc 6 ap. 19), e vor
ba despre o regretabilă eroare. Autorul și-a 
recunoscut vina de a fi transcris incorect un 
nume...

Sigur că era vorba despre medicul sto
matolog Constantin Popescu, nu încape nici 
o... confuzie, mai ales că dv., tovarășe Robert 
Kinsky (Vulcan, Aleea Crizantemelor nr. 2) 
recunoașteți că sînteți pacientul statornic al 
acestui medic. Vă mulțumim, în tot cazul pen
tru aprecieri, care coincid cu cele ale noas
tre...

„Un grup de locatari din cartierul 8 
Martie - Petrila" : Sesizați, vă rugăm, asoci
ația dv. de locatari sau sectorul din Petrila 
ol I.G.L., pe tovarășul lacob Chioreanu per
sonal.

Nu știm nici noi cind se vor da in fo
losință creșa și grădinița de copii din cartie
rul 3 Martie - Petrila (răspunsul il datorăm 
Elenei Pirvulescu. str. 7 Noiembrie, bloc A2. 
ap. 5). Știți cum e cu... aminările : cind încep, 
nu se mai termină !

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dumitru 
Ilașcu, eliberată de E.M. Paroșeni. O declar nulă.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul 
normare-salarizare al șantierului, str. Mihai Viteazul, nr. 11, 
telefon 1852—1835

V. BIHOREAN

Șantierul asigură cazare gratuită, indemnizație zilnică 
pentru nelocalnici, iar pentru localnici gratuități (chirie Și 
încălzire).

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
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Cincinalul 
de termen — 
întregului po-

— 7 Noiem- 
să le prindă ; 
trecere prin

săptăminii;
în istorie. © 

glorioasă •, 
<3ic-

Bergman.

CREȚU Făncl, caută o bătrînică in virstă de 65 de ani 
îmbrăcată într-o rochie in buline negre cu alb, cu batic 
negru pe cap care a plecat de acasă în ziua de 12 martie 
1973 și nu s-a mai întors. Cine o întîlnește este rugat să a- 
nunțe la adresa: str. Aleea Muncii bloc 4 sc. 2 ap. 1 Vul
can sau miliția Vulcan.

VIND sufragerie completă. Lupeni str. 23 August nr.

19,30 Telejurnal, 
înainte ’ 
cauză a 
por ; 

Cântecul 
Drumuri 
aniversare 

Telecinemateca.
Iul Ingrid 
„Vizita" ;
24 de ore. România In 
lume ;

Fotbal i Austria — ©-

10.30 Vreau să știu ;
Buletin de știri; 11,15 Litera 
și spiritul legii; 11,30 Con
certul pentru orchestră de 
coarde ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 
Concert de prînz ; 14,00 Corn 
pozitorul săptăminii ; 
Selecțiuni din opereta 
tele de Luxemburg" ; 
Buletin de știri •, 15,05 I 
editorial ; 15,30 Muzică 
estradă ; 16,00

Partidul,

PETROȘANI 
brie : Fugi ca 
Republica ; In 
Moscova ; PETRILA : Torn ! 
Tara 1 Torn ! ; I ONEA 
Minerul ; Batalionul invizi
bil ; VULCAN: O afacere; 
LUPENI — Cultural : Cine 
cîntii nu are glnduri rele; 
Muncitoresc: Aleargă repe
de, aleargă liber ; URICANI: 
Casa de sub arbori.

14.39 
„Con- 

15,00 
Fișier 

i de 
Radiojurnal, 

16,15 Partidul, conștiință 
trează, cîntece; 16,35 Campio
natul mondial de hochei pe 
gheață, grupa B. România - 
Elveția, Transmisiune direc
tă de la Graz; 17,00 125 de 
ani do Ia apariția Manifestu
lui Comunist; 17,30 Concert 
de muzică popularii ; 18,00
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate ; 21.00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment po
etic; 21,30 Bijuterii muzica
le ; 22,00 Radiojurnal ; 22.30 
Concert do seară ; 24.00 Bu
letin de știri , 0,03—5,00 Es
trada nocturnă.

literar-artisti-

Im, RADIO
De acord, stimate tovarășe losif Sila- 

ghi (Lupeni, str. 23 August nr. 54) ați fost 
foarte bine tratat la spitalul din Lupeni. E fi
resc. Medicii de-acolo șl-au făcut doar dato- 
rio !...

„Un grup de fochiști de la I.G.L." : 
Adresați-vâ direct tov. ing. loan Vărășeț, di
rectorul I.G.L., și vă asigurăm că cererea vi 
se va rezolva.

5,00 Buletin de știri ; 
Muzică populară ; 5,40 
lodii în zori de zi ; 6,00--8,08 
Radioprogramul diminpții; 
8,08 Matineu muzical; 8,30
La microfon, melodia profe
rată ; 9,00 Buletin de știri, 
9,30 Viața cărților; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Orches
tra de muzică populară „Cer- 
negura" din Piatra Neamț;

5,05 
Mo

9,00 Curs cio limba engleză. 
Lecția a 46-a ;

9,30 De la Alia la Omega ; 
10,00 Telex ;
10,05 Prim-plan :
10,35 Cîntece și jocuri 

Oaș ;
10.45 Film serial. Pe urmele 

lui Caplja. Episodul IX;
11.45 La ordinea zilei (relu

are), Azi, județul Me
hedinți ;

12,00 Revista 
că T.V. :

13,00 Telejurnal ;
15,00 Hochei pe 

tă : România 
ția. (Campionatul mon
dial — grupa B), Trans
misiune directă de la 
Graz ;

17,30 Curs de limbă germa
nă. Lecția a 46-a (relu
are) ;

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Pronoexpres;
18,15 Dialog. înnoiri ale ar

tei, înnoiri alo esteti
cii ;
Barzi și rapsozi ;
Timp și anotimp în a- 
gricullură ;
1001 de seri ;

18,40
18.55

19,20

La tragerea specială Loto 
din 27 martie a.c. au fost ex
trase următoarele numere :

Extragerea I i
45, 6, 88. 65, 70. 12. 63, 50, 18. 

Etragerea a 11-a :
38, 11, 41, 44, 7, 59, 86.
Extragerea a IlI-a :

38, 54, 8, 64, 58
Extragerea a IV-a :

2, 44, 19, 60, 22
Extraqcrca a V-a :

60, 68, 50. 12. 10, 7,
Fond de premii : 1 

lei.

51.

18.

20. 67.
916 832
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Consultările multilaterale
de la Helsinki

minelor de cărbuni
Puținclu,

conti- 
și in- 
— au 
repre-

QTIIDIULI llVlLl■t qI IKl

HELSINKI 27 — Trimisul 
special al Sclntoii, D. Ținu, 
transmite : Grupul de lucru 
al reuniunii multilaterale de In 
Helsinki și-a continuat, marți, 
dezbaterile asupra probleme
lor capitolului al doilea al 
ordinii de zi a viitoarei con
ferințe general-europene.

Lucrările au fost prezidate 
de reprezentantul Murii Bri
tanii. Participanții au făcut 
un schimb de opinii, în spe
cial asupra aspectelor privi
toare la dezvoltarea cooperă
rii în domeniile lehnico-ști- 
ințific, mediului înconjură
tor și turismului.

Trecerea sub
controlul statului a

DELHI 27. — Coresponden
tul Agerpres, Ion 
transmite : Camera Superioa
ră a Parlamentului indian — 
Rajva Sabha — a aprobat 
conținutul ordonanței guver
nului privind trecerea sub 
controlul statului a minelor 
de cărbuni. Aceeași ordonan
ță a fost aprobată. Ia 16 mar
tie, de Lok Sabha — Camera 
Populară a Parlamentului

Luînd cuvîntul cadrul

dezbaterilor parlamentare, mi
nistrul minelor și oțelului, 
Mohan Kumaramangalam, a 
anunțat câ ordonanța guver
namentală va fi înlocuită prin- 
tr-un proiect de lege care să 
statuteze bazele juridice ale 
acestei acțiuni. El a arătat, 
totodatâ, că a fost elaborat un 
program caro prevede spori
rea producției de cărbune, în 
actualul plan bugetar 1973— 
1974. la 80 milioane tone.

Vizita ministrului minelor, petrolului 
și geologiei, Bujor Almășan în Algeria

Sesiunea Comisiei economice a O.N.U 
pentru America Latină

QUITO 27 (Agerpres). — In 
sala Palatului legislativ din 
capitala Ecuadorului continuă 
lucrările celei de-a 15-a Se
siuni a Comisiei Economice a 
O.NU. pentru America La
tină (CEPAL). In cadrul dez
baterilor — consacrate exami
nării măsurilor necesare în 
vederea schimbărilor esenția
le în structura socială și eco
nomică a țărilor de pe 
nentul lalino-american 
trate într-o fază finală 
luat cuvîntul o serie de
zentanți ai celor 12 țări par
ticipante la lucrările actualei 
sesiuni.

Conducătorul delegației pe
ruane a reafirmat poziția gu
vernului Alvarado în proble
ma respectării suveranității 
naționale a tuturor statelor din

America Latină, în controla
rea și utilizarea resurselor lor 
naturale, inclusiv a respectă
rii apelor jurisdlcționale ex
tinse în limitele a 200 mile 
marine. Regimul protcuțiunisr 
aplicat do Statele Unite țâri
lor do la sud do Rlo Gran le 
este cauza principală a actu
alelor probleme comerciale 
care confruntă aceasta zonă 
— a spus el — evo.înd, apoi, 
neoesitatoa unirii forțelor și 
energiei țârilor latino-ameri- 
cane pentru „înlăturarea sche
melor economice ineficiente 
din trecut și înlocuirea aces
tora cu noile alternative ale 
schimbărilor de esență în do
meniile economic și social, 
dublate de o mai largă parti
cipare politică".

La rîndul său, 
Iglesias, secretarul 
al CEPAL, a expus

ile de bază ale reorganizării 
Comisiei Economice pentru 
America Latină. El a apreciat 
că în prezent este mult mai 
indicat ca acest organism re
gional să-șl păstreze subordo
narea față de ON U., arcen 
tuind, totodată, necesitatea ca 
CEPAL să dezbată probleme 
specifice Aincricii Latine.

Enrique 
executiv 
principi-

întrevedere
Pompidou-Mobutu

PARIS 27 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Zair, 
generalul Mobutu Șese Seko, 
care a întreprins o vizită par
ticulară in Franța, a avut, 
luni, o întrevedere cu preșe
dintele Georges Pompidou. 
După reuniune, președintele 
Mobutu a declarat ziariștilor 
că a adresat președintelui 
Pompidou invitația de a vizi
ta Republica Zair. în cursul 
anului 1974. Invitația a fost 
acceptată.

O declarație a șefului guvernului 
panamez

CIUDAD DE PANAMA 27 
(Agerpres). — In cadrul unui 
miting, care a avut loc in lo
calitatea panameză Santiago 
de Veraguas, șeful guvernului, 
generalul Omar Torrijos, a de
clarat că va solicita poporului 
un vot de încredere prin in
termediul Adunării Naționale, 
pentru a întreprinde următo-

ALGER 27 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. Iones- 
cu, transmite: La Ministerul 
Industriei și Energiei al Alge
riei. au început, marți, con
vorbirile între Bujor Almă
șan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, care, înso
țit de un grup de specialiști, 
întreprinde o vizită în aceas
tă țară, și omologul său al- 
gerian, Belaid Abdessalem. In 
cadrul convorbirilor au fost

examinate o serie de probleme 
privind diversificarea colabo
rării dintre Republica Socia
listă România și Algeria în 
domeniile minelor, petrolului 
și geologiei.

La convorbiri a luat parte 
ambasadorul României la Al
ger, Ștefan Mihai.

începînd de miercuri oaspe
tele român, împreună cu mi
nistrul algerian al industriei 
și energiei, va face o vizită 
prin diferite centre industriale 
ale Algeriei.

GENEVA 27 (Agerpres). — 
Comisia Națiunilor Unite pen
tru drepturile omului a întoc
mit un document privind re
alizarea drepturilor economi
ce, sociale și culturale, pe care 
l-a dezbătut timp de șase 
săptămîni și care abordează 
problemele sărăciei în țările 
slab dezvoltate. Principalele 
responsabilități în cadrul re
formelor sociale și economice 
ce se impun în aceste state 
— se specifică în document —

ramin in sarcina țărilor 
pective, dar problema sărăciei 
pe glob necesită o acțiune 
concertată pe plan interna
țional, rccomandîndu-se, în 
acest sens, crearea unui birou 
special pe lingă Oficiul secre
tarului general al Națiunilor 
Unite, destinat promovării și 
aplicării drepturilor economi
ce, sociale și culturale ale o- 
mului. De asemenea, s-a pro
pus Comisiei Națiunilor Unite 
pentru dreptul internațional

să examineze obligațiile 
plan mondial în ceea ce 
vește combaterea sărăciei 
masă, prin consemnarea 
într-o lege în acest sens, 
recomandă, de asemenea, 
vernelor să ia măsuri pentru 
eliminarea discriminării ra
siale și religioase, cerîndu-se 
totodatâ, ca țările care pri
mesc muncitori străini să ga
ranteze acestora aceleași drep
turi cu proprii cetățeni.

rul pas în negocierile cu 
S.U.A. privind Canalul Pa
nama „In tratativele pe care 
ie are cu guvernul de la Wa
shington — a declarat Torri- 
jos —, Republica Panama e^te 
victima unor amenințări di
recte și indirecte, care au 
costat viața a numeroși pana
mezi. in cursul ultimelor inci
dente survenite între sbidenți 
și administrația Canalului". In 
legătură cu poziția S.U.A în 
cadrul recentei sesiuni a Con
siliului de Securitate de la 
Ciudad de Panama, șeful gu
vernului panamez a afirmat 
că veto-ul exprimat de repre
zentantul nord-american va 
îngreuia mult negocierile bi
laterale privi d Canalul, 
„negocieri care vor fi dificile 
și vor cere sacrificii’1.

Cambodgia

Atacuri ale 
la 8 km de

patrioti lor 
Pnoin Penh

tur de scrutin
m

Reuniunea „Comitetului
celor 20“

PN0M PENH 27 (Agerpres). 
— Intre trupele regimului de 
la Pnom Penh și forțele patri
otice cambodgiene au avut 
bc, luni, noi lupte, intr-o zo
na situată la numai 8 kilome
tri de Pnom Penh — relatează 
agenția Reuter, citind surse a- 
le Comandamentului nflitar 
lonnoiist. Atacurile patrioților, 
lansate in apropierea aeropor- 
‘■*dui, au provocat inamicului 
perderi în oameni și materia
le de luptă.

Atacurile patrioților khmeri

împotriva pozițiilor lonnoliste 
din apropiere de Pnom Penh 
au loc în situația în care șase 
din cele șapte șosele princi
pale, care asiqură legătura 
dintre Pnom Penh și alte re 
giuni, sint controlate, pe am
ple porțiuni, de forțele patrio
tice. Dintre acestea, deosebit 
de importantă este șoseaua ca
re leagă Pnom Penh-ul de 
Kompong Son, singurul port 
al țării în care au acces nave
le de mare tonaj.

Noi bombardamente ale aviației S.U.fl.
H0NOLULU 27 (Agerpres). 

— Luni, pentru cea de-a 20-a 
zi consecutiv, avioane ameri
cane de tipul ..B-52" au parti
cipat la misiuni de bombarda-

ment asupra Cambodgiei, a a- 
nunțat Comandamentul militar 
american din zona Pacificului, 
reluat de agențiile Associated 
Press și France Presse.

ANKARA 27 (Agerpres). — 
Cel de-al zece-lea tur de scru
tin pentru alegerea președin
telui Republicii Turcia, desfă
șurat marți, s-a 
printr-un balotaj, 
candidat rămas î.
Ferruh Bozbeyli, obținînd?nu- 
mai 51 de voturi, în vreme ce 
majoritatea absolută, stipu
lată de Constituție pentru a 
putea fi ales, este de 318 vo
turi.

Voturile celor 157 de parla
mentari care au participat la 
scrutin au fost astfel împăr
țite între ne-candidați : Faruk 
Gurler — 57 voturi ; Ismet 
Inonu — 6 voturi.

Cel de-al unsprezece-lea 
tur de scrutin a fost stabilit 
pentru astăzi 28 martie — data 
la care expiră mandatul ac
tualului președinte, Cevdet 
Sunay.

încheiat 
singurul 

în alegeri,

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — Prima zi a reuniunii 
„Comitetului celor 20" al Fon
dului Nfonetar Internațional a 
fost dominată de intervențiile 
delegațiilor europene și, in 
special, de cea a ministrului 
francez al economiei și finan
țelor, Valery Giscard d'Es- 
tainq, care s-au distanțat net 
de tezele americane asupra re
formei sistemului monetar.

Expunind poziția „celor no
uă" (este vorba de Piața co
muna), ministrul belgian al e 
conomiei și finanțelor, Willv 
de Clercq, a reafirmat, în ședin
ța ’ 
le 
in

de luni dimineață, câ țări- 
vest-europene se pronunță 
favoarea unui sistem mo-

Conferința 
miniștrilor 
de externe 
ai țărilor 
islamice

TRIPOLI 27 (Agerpres). — 
La Benghazi au luat sfîrșit, 
marți. lucrările conferinței 
miniștrilor de externe ai țări
lor islamice. Principalele re
zoluții adoptate în cadrul con
ferinței — informează agenția 
rrance Presse — exprimă 
sprijinul participanților pen
tru eforturile în vederea eli
berării teritoriilor arabe ocu
pate și pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale po
porului palestinian.

S-a stabilit ca viitoarea 
conferință a țărilor islamice să 
aibă loc în primăvara anului 
1974, în capitala Afganista- 
nuluL

Poziții controversate în problema
fixării prețurilor produselor

agricole în țările C.E.E,
BRUXELLES 27 (Agemresl. 

— Miniștrii aqriculturii ai ce
lor nouă țări membre ale Pie
ței comune au avut, marți, la 
Bruxelles, un prim schimb de 
vederi asupra propunerilor re
feritoare la prețurile produse
lor agricole pentru sezonul 
1973-1974, prezentate de Co
misia C.E.E. Propunerile stipu
lează fixarea noilor prețuri a- 
gricole într-o manieră care 
lichideze decalajele existente 
în unele țări comunitare, în 
raport cu prețurile comune.

Potrivit agenției Un'ted 
Press International miniștrii a- 
griculturli ai „celor nouă1' 
și-au exprimat dezacordul fa-

ță de prevederile propunerilor 
Comisiei Pieței comune. Re
prezentanții Belgiei, R.F. Ger
mania și Angliei s-au opus, din 
motive diverse, propunerilor 
referitoare la prețuri, califi- 
cîndu-le drept „inacceptabile" 
— după cum s-a exprimat mi
nistrul belgian al agriculturii, 
Albert Layens — s-au „ne
drepte", după opinia ministru
lui vest-german Joseph 
care a afirmat că acestea 
sint efective intr-o serie 
țări. Ministrul britanic al 
griculturii, Joseph Godber,

Ertl. 
nu 
de 
a- 

a 
lansat propunerea unei înghe
țări generale a prețurilor, ca 
parte a politicii generale anti- 
inflaționiste.

REYKJAVIK 27 (Agerpres). 
— Șuvoaiele de lavă ale vul
canului islandez Helgafell au 
scos din funcțiune singura 
centrală electrică din Vest- 
mannaeyjar, provocînd între
ruperea comunicațiilor și pa
ralizarea serviciilor vitale. O- 
rașul-port, care adăpostea 
înainte de 22 ianuarie 5 300 
locuitori, in majoritate pes
cari, își trăiește, se pare, ulti
mele zile. Singura posibilitate 
de legătură cu restul 
lui islandez a rămas 
prin radio.

Masele de lavă, a 
teză de înaintare a 
ultimele zile, se , , ,
luni după-amiază, de centrul 
orașului. De la reactivarea 
vulcanului, aproximativ 300 
de clădiri au fost îngropate. 
Oficialitățile islandeze își ex
primă. îndoiala că viața își va 
putea relua cursul normal la 
Vestmannaeyjar — chiar dacă 
erupția vulcanică va înceta.

netar ordonat, care să stabi
lească parități ajustabile dar 
fixe, și iri cadrul căruia coo
perarea in găsirea soluțiilor 
să prevaleze improvizațiile din 
ultimele luni.

La rîndul său, Giscard 
d’Estaing a respins, în cadrul 
aceleiași ședințe, tezele ameri
cane care au fost expuse și 
în cursul contactelor de săp- 
lămina trecută. Experții S.U.A. 
estimează, în special, că do
tarea monedelor vest-europe- 
ne, hotărîtă recent, merge pe 
linia unei mai mari flexibili
tăți a sistemului monetar 
constituie, prin urmare, o 
tapă pozitivă.

Pentru ministrul francez al 
economiei și finanțelor, llota- 
rea monedelor vest-eumpene 
nu constituie decît o măsură 
„de urgență", cu caracter tem
porar, care nu trebuie să se 
substituie reformei sistemului 
monetar. Giscard d’Estaing a 
arătat că, înainte de a se fixa 
un calendar al etapelor reali
zări) unei formule, trebuie să 
fie elaborate cu claritate prin
cipiile viitoarei organizări mo
netare și economice occidenta
le.

❖--------

LONDRA 27 (Agerpres). — 
Incidentele din Irlanda de 
Nord au cunoscut, marți, cea 
mai mare amploare din peri
oada ce a urmat publicării de 
către guvernul britanic a 
„Cărții albe" asupra viitorului 
constituțional al Ulsterului.

Numeroase explozii au pri
cinuit daune importante în 
zonele de la periferia Belfas- 
tului, în suburbiile sale, pre
cum și la Londonderry. In

mai puțin de două ore, s-au 
înregistrat opt explozii.

In cursul dimineții, un pur
tător de cuvînt al trupelor 
britanice staționate în provin
cie a anunțat că, în localitatea 
Newton Hamilton, situată la 
56 kilometri sud-vest de Bel
fast, a fost descoperit cadav
rul unei persoane, cea de-a 
759-a victimă înregistrată 
cei trei ani și jumătate 
violență.

în 
de

DJAKARTA 27 (Agerpres). 
— Președintele Indoneziei, ge
neralul Suharto, a anunțat, 
marți, componența noului gu
vern al țării, pe care va con
tinua să-1 prezideze. Alcătui
rea noului cabinet, relatează 
agențiile Reuter și Associated 
Press, a însemnat, în fapt, 
distribuirea a nouă portofolii, 
întrucît 13 dintre cei 22 de 
membri ai acestuia își păstrea
ză neschimbate vechile func
ții. Adam Malik rămine șeful 
diplomației, 
nent Amid 
nistrul afacerilor 
general-locotcnent 
mad Jusuf, ministru 
dustriei, Ocmar Seno 
ministru al justiției. Aii Ward- 
hana, ministru al finanțe
lor.

Generalul Maraden Pangga- 
bean a fost numit ministrul 
apărării, post deținut de pre
ședintele Suharto în ultimii 
șapte ani, iar portofoliul co
merțului a ‘fost încredințat 
doctorului Radius Prawiro.

Cu aceiași prilej, președin
tele Suharto a precizat că au 
fost stabilite și atribuțiile vi
cepreședintelui republicii — 
Hamengku Bowono; el va 
răspunde de departamentul 
bunăstării poporului și va su
praveghea, totodată, modul de 
înfăptuire a programului eco
nomic guvernamental.

general-locote- 
Machmud, mi- 

interne, 
Moham- 
al in- 

Adji,

teritoriu- 
contactul

căror vi- 
sporit în 
apropiau,
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BRUXELLES 27 (Ager

pres). — „Cupa campionilor 
europeni" la volei masculin 
a fost cîștigată în acest an de 
formația ȚSKA Moscova. Vo
leibaliștii sovietici au termi
nat neînvinși turneul final al 
competiției, desfășurat la An
vers. totalizind 6 puncte. I-au 
armat în clasament formați
ile Reszowia (Polonia) — 4 
puncte. Ruda Hvezda Praga 
— 2 puncte și Zetor Brno — 
0 puncte.

ținut performanța de 2,2] m.
Proba de aruncarea discu

lui a revenit lui Steve Gin
zel cu 59,51 m, iar în cursa 
de trei mile, pe primul 
s-a clasat Jeff Lough, 
pul de 13’38”6/10.

nul Fred Stolle, învingător 
cu 6—3, 6—3 în fața iugosla
vului Zeliko Franulovici.

loc 
cu tim-

(Ager- 
turneul 

la

NEW YORK 27 (Agerpres). 
- Cu prilejul unui concurs 

a avut loc la 
(California). 

Robert 
de

atletic care 
Santa Barbara 
sportivul american 
Joseph a cîștigat proba 
săritură in înălțime cu rezul
tatul de 2,18 m. Săptâmîna 
trecută, Robert Joseph a ob-

VANCOUVER 27 
pres). — A început 
internațional de tenis de 
Vancouver. In primul meci, 
americanul Erik van Dillen 
l-a învins cu 7—6. 1—6, 6—4 
pe danezul Torben Ulrich. 
Tom Gorman (S.U.A.) s-a ca
lificat în dauna canadianu
lui Tony Berdsley, de care a 
dispus cu scorul de 
6—4, iar cehoslovacul 
Kodes l-a eliminat cu 
6—3 pe iugoslavul Bora Jo- 
vanovici. Pentru turul urmă
tor, s-a calificat și australia-

6—2,
Jan

6—2,

MOSCOVA 27 (Agerpres) 
— Selecționata Elveției a ob
ținut prima victorie în actua
la ediție a campionatelor eu
ropene de hochei pe gheață 
rezervate echipelor de juniori 
(Grupa A), care se desfășoa
ră pe patinoarul acoperit din 
Leningrad. Tinerii hocheiști 
elvețieni au învins cu scorul 
de 5—3 (1—1, 3—1, 1—1) e- 
chipa R.F. Germania.

In clasament, pe primul 
loc se află în continuare re
prezentativa U.R.S.S., cu 8 
puncte, urmată de Suedia — 
7 puncte, Cehoslovacia — 5 
puncte. Finlanda — 4 puncte 
etc.

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — A luat sfîrșit turneul 
internațional de tenis desfă
șurat pe teren acoperit la 
Washington. In finala probei 
de dublu, vest-germanii Fas
sbender. Meiler au învins cu 
scorul de 6—2, 4—6, 7—5 pe 
Ilie Năstase (România), Con
nors (S.U.A.).

PR AGA 27 (Agerpres). — 
T.a Praga, într-un meci con- 
tînd pentru preliminariile 
campionatului mondial femi
nin de handbal, s-au întilnit 
echipele Cehoslovaciei și Su
ediei. Sportivele cehoslovace 
au cîștigat cu scorul de 19—8 
(8—5) și s-au calificat pentru 
turneul finaT al campionatu
lui, programat în Iugoslavia.
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Q, La Paris a avut loc o 
nouă reuniune a Comisiei e- 
conomice mixte R.D. Vietnam 
— S.U.A. Părțile au convenit 
să se întîlnească din nou 
luni, 2 aprilie.

® La sediul reprezentan
ței permanente a S.U.A. pe 
Ungă Oficiul O.N.U. din Ge
neva a avut loc, marți, o no
uă intilnire a delegațiilor so
vietică și americană care 
poartă convorbiri cu privi
re la limitarea armamentelor 
strategice.

@ Rato Dugonici, vice
președinte al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, a avut, la 
Bruxelles, convorbiri cu prin
țul Albert, frate al regelui 
Baudouin al Belgiei, preșe
dinte de onoare al Oficiului 
belgian pentru comerț exte
rior 
pează oameni de 
trenați în relații 
cu alte țări.

organizație care gru- 
afaceri an- 

economice

a avut loc,® La Moscova 
marți, o convorbire între An
drei Gromiko, ministrul afa
cerilor externe aP Uniunii So
vietice, și Nguyen Thi Binh. 
ministrul afacerilor externe 
al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud. Agenția 
TASS menționează că au fost 
abordate probleme de interes 
comun, inclusiv situația din 
Vietnamul de Sud.

O La Pekin s-a deschis o 
expoziție britanică de tehno
logie industrială. Pe o supra
față de 14 000 metri pătrați, 
peste 340 de firme își pre
zintă realizările în domeni
ile aviației, construcției de 
mașini-unelte și de motoare, 
electronicii, chimiei, mineri-

tutui, energeticii și altele.

O Președintele ales al Ar
gentinei, Hector Campora, a 
avut, marți, la palatul Quiri- 
nale, o întrevedere cu pre
ședintele Republicii Italiene, 
Giovanni Leone.

Intilnirca cu șeful statului 
italian succede convorbiri
lor purtate de Hector Cam
pora cu premierul Giulio An-

război mondial.
© A încetat din viață la 

Kingston (Jamaica), în vîrstă 
de 73 de ani, Noel Coward, 
renumit om de teatru și com
pozitor britanic.

© Președintele Republicii 
Federale Germania, Gustav 
Heinemann, și-a încheiat vi
zita oficială in Italia, făcută 
la invitația președintelui Gio-

Rezultatele experiențe
lor efectuate, timp de cinci 
zile, de cabina „Skylab" au 
fost studiate de experții 
N.A.S.A., înainte de anunța
rea unei date a lansării pre
văzute înainte de 14 mai a 
acestui laborator cosmic.

dreotti și cu fostul președin
te al Argentinei, Juan Do
mingo Peron, aflat în Italia.

In cadrul unei cuvîntări 
ținute în fața membrilor Ca
merei Comerțului din Mila
no, președintele Republicii 
Senegal. Leopold Sedar Seng- 
hor, care efectuează o vizi
tă oficială în Italia, s-a de
clarat pentru o cooperare ac
tivă între țările Europei și 
ale .Africii, .în cadrul unei 
zone de liber schimb echili
brat".

Marți dimineața, la Co
penhaga. s-a anunțat că 
prezentanții patronatului 
ai sindicatelor au aiuns la un 
acord în ceea ce privește re
glementarea conflictului de
clanșat prin participarea a 
350 000 de muncitori la o 
vă generală începînd 
miercurea trecută.

re-
Și

gre- 
de

(3) In Berlinul occidental 
s-a deschis, luni, un proces 
împotriva a doi foști ,.SS“- 
iști, acuzați că ar fi partici
pat la execuții în masă în 
timpul ocupării Poloniei, în 
perioada celui de-al doilea

vanni Leone.
In ultima zi a vizitei, mi

nistrul de externe vest-ger
man, Walter Scheel, care l-a 
însoțit în Italia pe președin
tele Heinemann, a avut o se
rie de convorbiri eu persona
lități oficiale ale Vaticanului.

La Opera „Covent Gar
den" din Londra a avut loc, 
la 23 martie, premiera operei 
„Aida" de Verdi, in care rolul 
lui Radames a fost interpre
tat de Ludovic Spiess. Specta
colul s-a bucurat de un deo
sebit succes, presa britanică 
relevind talentul artistului ro
mân. Seria spectacolelor con
tinuă cu încă două reprezen
tații.

® In R.D. Vietnam se află 
in stadiu de finalizare lu
crările la o nouă marc cons
trucție hidrotehnică — bazi
nul dc acumulare de la Cam 
Son, amplasat la confluența 
nurilor Song Hoa și Song 
Thuong.

Al doilea ca importanță du
pă marele bazin dc la Tliac 
Ba, noul bazin are o lungime 
de 40 de kilometri, o lățime 
medie de 2,5 kilometri și o 
capacitate de 300 milioane 
metri cuhi.

© Navele de coastă islan
deze au tăiat cablurile nă- 
voadelor altor trei nave bri
tanice surprinse în interiorul 
zonelor naționale de pescuit, 
a căror limită a fost extinsă 
în urmă cu aproape șapte 
luni de la 12 la 50 mile. Am
basada engleză de la Rcvkia- 
vik a adresat un protest gu
vernului islandez in legătură 
cu noile incidente.

(£ Ministrul de externe al 
Italiei. Giuseppe Modici, care 
întreprinde o vizită oficială 
în Israel, a fost primit, marți, 
de primul ministru al țării- 
gazdâ. Golda Meir, și a avut 
convorbiri cu omologul său 
israelian — Abba Eban. Au 
fost abordate probleme pri
vind relațiile dintre cele do
uă țări, precum și cele mal 
importante aspecte ale mo
mentului internațional aciuai 
— îndeosebi situația din 0- 
rientul /Apropiat.

© Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
Fn-lai, și ministrul comerțu
lui exterior. Pai Sian-Kuo. au 
avut, marți, la Pekin, o con
vorbire cu Peter Walker, se
cretar de stat pentru co
merț și industrie al Marii 
Britanii, și cu Michael He- 
seltine, ministrul construcți
ilor aerospațialc șl do naviga
ție, informează agenția China 
Nouă, cu care au abordat 
probleme de interes comun.
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