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• In vederea unei mai bune organizări a producției, în 
ramura pielăriei și încălțămintei, la București și Cluj a în
ceput organizarea unor centre de prefabricare a părților 
componente pentru confecționarea încălțămintei : branțuri, 
ștaifuri și a altor elemente. Numai prin această simplă mă
sură tehnico-organizatorică, fabricile specializate își asigură 
o creștere a productivității cu circa 30 la sută și o reducere 
a prețului de cost cu 11 la sută. Totodată, măsura preconi-

3 R E V I A R
zată permite încărcarea eficientă a utilajelor și folosirea lor 
la randamentul maxim, precum și o mai bună folosire a 
spațiilor de producție.

Ecranul de televizor va apare curînd într-o formă mo
dificată. Este vorba de cinescopul superrectangular de 61 
cm, obținut la uzina de cinescoape din București, printr-un 
nou procedeu de matrițare.

Avînd o formă dreptunghiulară, cu colțurile nerotunjite, 
noul tip de ecran conferă un cîștig de imagine față de cel 
clasic corespunzător, cu diagonală de 59 cm. Colectivul uzi
nei bucureștene întreprinde de acum lucrări pentru asimila
rea unui cinescop cu diagonala de 31 cm, destinat viitoare
lor receptoare TV, portabile.

• Colectivul întreprinderii de aparataje și accesorii 
pentru instalații de construcții, din Alexandria, a realizat de 
curînd un atenuator de zgomot destinat instalațiilor de ven
tilație din halele întreprinderilor industriale. Nour produs, 
confecționat din materiale fonoabsorbante, se introduce în 
tubul de refulare a aerului ventilat, asigurînd reducerea 
nivelului poluării sonore de trei ori.

Prototipul a depășit cu succes stadiul experimentărilor 
și a intrat în fabricația de serie.

(Agerpres)
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In liarul de aii:
♦ In activitatea minieră - o 

preocupare permanentă 
călăuzită de responsabili
tatea asigurării securității 
muncii.

(in pag. a 2-a)

♦ Ne scriu corespondenții.

♦ Cu scrisoarea dv. in față.

♦ Programul T.V. pentru săp- 
tămina viitoare.

(In pag. a 3-a)

♦ Miting popular consacrat 
aniversării Partidului So
cialist din Chile.

♦ Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate.

♦ Comunicat comun iugosla- 
vo-vest-german.

♦ Declarația de protest a 
M.A.E. al R. D. Vietnam.

(In pag. a 4-a)

1 Obiectivul întrecerii minerilor
VLUNA APRILIE, LUNĂ DE PRODUCȚIE MĂRITĂ"

prinde viață zi de zi, în fiecare abataj

Dovezi ale hărniciei, ale dăruirii
in munca

mdepli- 
lunar? Să 

obții, chiar, o depășire 
a planului ? E greu să con
duci patruzeci de oameni, să 
le coordonezi activitatea In 
patru schimburi dintre ea- 
re, în mod obișnuit doar cu 
trei te întUnești ? Să menții 
o dinamică mereu crescîn- 
dă a preliminarului, și, în- 
tr-un abataj greu (care aba
taj e ușor 1) cu un front de 
130 metri lungime, cu susți
nere în lemn, să realizezi 
depășiri ale randamentului 
de circa 10 la sută ?

Intr-adevăr, fără pretenția 
vreunei descoperiri de ul-

Luna aprilie, lună de producție mărită pen
tru toate unitățile miniere din Valea Jiului, 
inițiativă lansată de activul de partid din 
C.C.P. șl mina Dîlja, a început să se materi
alizeze la toate unitățile similare din bazin.

Pentru a vedea cum prinde viață această 
inițiativă minerească la E.M. Petrila, ne-am 
deplasat la sectorul I al minei, numărat prin
tre sectoarele fruntașe.

Șeful de sector Brutus Bura ne-a relatat că 
în cinstea zilei de 1 Mal, harnicii mineri a- 
parținînd acestui colectiv s-au angajat să a- 
sigure un plus de 500 tone, spor de extrac
ție care în data de 17 aprilie a.c. ajunsese 
deja cu 471 tone peste angajamentul luat. La 
pregătiri, depășirea la sarcina preliminată era 
de 27 metri liniari. Productivitatea pe sector 
înregistrează 141 kg/post peste cifra planifi
cată. Sînt dovezi elocvente ale hărniciei, a- 
Ie dăruirii în munca de zi cu zi, de schimb

cu 
de 
îȘi 
la

In atenția personalului 
tehnico-ingineresc de Ia 
E. M. Lonea stau preocupări 
multiple pentru găsirea de 
noi metode de lucru în ve
derea îmbunătățirii muncii 
minerilor din abataje. Re
cent — după cum am aflat 
de Ia corespondentul volun
tar CONSTANTIN IVĂNUȘ, 
lăcătuș la sectorul IV al ex-

Totul
e sa vrei 

sa fu 
hotărît

/VWWWWWV’

timă oră, afirmăm și, cu a- 
cest prilej, eă nu există a- 
bataj ușor. In schimb, exis
tă oameni care au hotărît 
în sinea lor, să învingă ori
ce greutăți li s-ar ivi în fa
lă, să găsească solufii pen
tru orice stări de lucruri. Să 
facă din „DEOSEBIT" ceva 
ce stă în puterea lor, de re
zolvare, ceva „OBIȘNUIT". 
Unul dintre minerii care se 
conduc după această linie 
de conduită, unui căruia i 
se adresează aprecieri de a- 
cest fel lucrează la mina A- 
ninoasa, are în jur de 30 de
ani, conduce un abataj fron
tal cu susținere în lemn, re
alizează un randament de 6 
tone (față de 5,50 planificat) 
și se numește NICOLAE 
BOCOR. Ca să ducem plnă 
la capăt o idee începută, 
continuăm să spunem că nu 
există abataj ușor, dar exis
tă oameni ca NICOLAE BO
COR, ca șefii lui de schimb 
1OAN HEGEDUȘ, ALEXAN
DRU MOIȘ, FLOREA IO- 
NESCU, ANDREI AMBRUȘ, 
ca atîția alți mineri în ma-

cu schimb a colectivului. Șeful de brigadă 
Gheorghe Zaharia a venit în Valea Jiului a- 
cum douăzeci de ani și lucrează cu ortacii 
săi la pregătirea viitoarelor capacități. Pină 
acum el au avansat cu frontul mai mult 
7 metri liniari decît s-a prevăzut. Șefii 
schimb Vasile Timofte și Mihai Iordăchel 
aduc o contribuție constantă, substanțială
organizarea superioară a activității în briga
dă avînd în permanentă atenție și economisi
rea de materiale. Brigada condusă de Marin 
Ghizdăvescu se află printre brigăzile de frun
te ale minei acumulînd la zi un plus de 129 
tone. Oamenii de aici atestă multă sîrguin- 
ță și pricepere in îndeplinirea ritmică a sar
cinilor. Experiența șefilor de schimb Panteli- 
mon Ciungu, Zaharia Baron își spune un cu- 
vînt hotărîtor în acest sens. In cadrul secto
rului este asigurată și o asistență tehnică co
respunzătoare, intervenind prompt pentru evi
tarea defecțiunilor.

Fapte care răspund chemării
Mihai Cosma de 
cameră nr. 2,

O nouâ 
metoda 

de podire
ploatării respective, in
ginerii Petru Bălănescu și 
Aurel Marhan, împreună 
cu maistrul principal Nico- 
lae Caraconcea, au pus la 
punct o nouă metodă de 
podire în abatajul frontal 
nr. 36 din sectorul IV. In 
ce constă noul sistem con
ceput de întreprinzătorii i- 
novatori ? înlocuirea funi
ilor de 
groase, 
pletite 
mm și 
mează

40 X 40 cm, peste care 
intinde plasă de sirmă 
3 mm. Această metodă 
asigura o podire cu un 

grad sporit de rezistență 
față de cele utilizate anteri
or. Experimentarea noului 
sistem a fost introdusă la 
fronturile de lucru ale bri
găzii conduse de tînărul 
brigadier Constantin Solo
mon, care este unul din cei 
mai destoinici conducători 
de formații de lucru de la 
această mină.

Rezultatele aplicării aces
tei metode se pare că au dat 
roade dintre cele mai bune. 
Rămîne ca extinderea aces
teia și la alte brigăzi să fie 
făcută într-un timp cît mai 
scurt.

Adunarea 
delegaților 
cetățenilor 
din orașul 
Petroșani

In ziua de 19 aprilie a.c. a 
avut loc, în prezența tovarăși
lor David Lazăr, secretar al 
Comitetului județean de partid 
și Clement Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid, primarul municipiului, a- 
dunarea cu.delegații cetățenilor 
din circumscripțiile orașului Pe
troșani, convocată în scopul sta
bilirii obiectivelor ce urmează a 
se executa în anul 1973 prin 
contribuția bănească și în mun
că a locuitorilor.

In baza materialelor expuse 
în fața participanților și a dez
baterilor purtate pe marginea 
acestora, adunarea delegaților a 
aprobat executarea în anul 1973, 
prin contribuția în bani și mun
că, obiective care coincid cu 
interesele generale și imediate 
ale cetățenilor cum sînt : moder
nizarea străzii Anton Pann, 
lărgirea străzii Republicii, con
struirea unei punți la Dîlja Mică, 
îndiguirea rîurilor Maleia și 
Boțoni ș.a.

De la această terasă —o reușită aripă a modernului i 
motel de la Valea de Pești — ochii se vor putea delecta cu 
un pitoresc fără egal spre Vale cu lacul de acumulare în |

12 mm cu altele mai 
de 16 mm, care îm- 
cu șină lată de 40 
2 mm grosime for- 
între ele un pătrat

prim plan... Foto : Ion LICIU

Plenara Comitetului municipal 
de cultură și educație socialistă

Ieri după-amiază a avut 
loc la clubul muncitoresc din 
Vulcan Plenara Comitetului 
municipal de cultură și edu
cație socialistă. Lucrările ple
narei au luat în dezbatere 
„Preocupările comitetului de 
cultură și educație socialistă 
al orașului Vulcan privind 
sprijinirea și îndrumarea co
mitetelor sindicale și a con
siliului de conducere al clu
bului în legătură cu îmbună
tățirea conținutului activită
ții brigăzilor artistice de agi
tație și a cineclubului pentru 
ca munca lor să fie eficientă 
și să contribuie la realizarea 
sarcinilor de producție din

unitățile economice", comuni
care susținută de prof. Gheor- 
ghe Antoce, președinte al co
mitetului orășenesc de cul
tură . și educație socialistă.

La plenară au participat 
membrii comitetului munici
pal de cultură și educație so
cialistă, directori de cluburi, 
case de cultură și că
mine culturale din Va
lea Jiului, bibliotecari, ac
tiviști culturali obștești, mem
brii comitetului de cultură și 
educație socialistă din orașul 
Vulcan, președinți ai comite
telor de cultură și educație 
socialistă din orașele muni
cipiului. La lucrările plenarei 
a luat parte tovarășul Aurel

Bîrlea, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Vulcan.

Paralel cu r'-'’'/<,ntarea ma
terialului de sinteză a fost 
proiectat și un film cuprin- 
zînd aspecte din activitatea 
brigăzilor artistice de agita
ție din Vulcan (realizat de 
cineclubul „Videofilm" Vul
can) și înregistrări pe 
bandă magnetică. Plenara 
a fost și un schimb fruc
tuos de experiență, discu
țiile orientate înspre activi
tatea practic-educativă fiind 
prilejuite și de prezentarea u- 
nor momente din programul 
unei brigăzi artistice de a- 
gitație.

^(Continuare in pag. a 3-a)I. MUSTAȚA

Brigada lui 
la abatajul 
stratul 3, blocul III din ca
drul sectorului III al E.M. 
Dîlja, prin realizările obținu
te la extracția de cărbune se 
situează la loc de cinste în 
întrecerea colectivelor mine
rești în întîmpinarea zilei de 
1 Mai cu succese de seamă. 
Puternic ancorați în însufleți
tă acțiune lansată de colecti
vul acestei exploatări ca „lu
na aprilie să fie o lună de 
producție mărită", destoinicii 
mineri din cadrul acestei bri
găzi, răspunzînd cu cinste a-

cestei chemări, raportează la 
zi un plus de 576 tone cărbu
ne, cu un randament de 7,90 
t/post, îndeplinindu-și sarci
nile de plan în proporție de 
132,8 la sută. Exemplul aces
tei brigăzi va trebui luat și 
de celelalte colective de mun
că din cadrul sectorului, pen
tru ca la finele lunii planul 
de extracție să fie realizat și 
chiar depășit, astfel ca prin 
rodnicia muncii lor, materia
lizată în sporuri substanțiale 
de cărbune, să întîmpine cu 
cinste măreața sărbătoare ca
re se apropie.

E. M. Lonea. După ce au 
dat peste plan, pe trimes
trul trecut 2 600 tone căr
bune, frontaliștii din briga
da condusă de comunistul 
Ion Miclea sînt hotărîți ca 
și în această lună „să-i dea 
tare“. E luna de producție 
mărită și hotărîrea lor u- 
nanimă e ca în cinstea zilei 
de 1 Mai să fie Ia înălțimea 
capacității și angajamente
lor lor.

Uscături “ și (mai puțin) trufandale
pe tarabele C. L. F-ului
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INSTALAȚII Șl TEHNOLOGII NOI
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IN S PRII INUL MINERILOR

...Primăvara se revarsă, maiestuoasă, într-o explozie fre
netică de vitalitate, peste tot. Peste oameni, peste locuri, 
peste spatii. Aduce cu ea bucurie și siguranță. Și-o nevoie 
lirească, de a smulge din chingile moleșite ale fostului ano
timp tot ceea ce respiră viată... E primăvară, coroanele pomilor 
mcep să se alinte în soare, străzile nu mai acceptă decît... 
umbrele trecătorilor și oamenii, cei ce parcă acum reînvie 
(„am scăpat și din iarna asta !“) simt, mai acut ca în orice 
vreme, nevoia noului. Nevoia de proaspăt. Cînd dă col lui 
ierbii și sîngele în om începe să pulseze mai vioi — hai să 
recunoaștem că nu ne mai dăm în vini după paste făinoase 
și conserve. Căutăm crudități. Dorim trufandale. Știm trebu
ințele organismului nostru... desprimăvărat și nici nu e ne

voie să. cunoaștem, la amănunt, cit sînt de bogate în vitami
ne și săruri minerale toate „produsele" noi ale lui aprilie, 
pentru a căuta, zilnic, schimbarea meniului...

Mergem în piele, în unitățile C.L.F.-ului și solicităm 
ceapă verde. Și spanac, și ridichi, și salată verde, și roșii sau 
castraveți. Ce găsim ?

Ultimul nostru raid — întreprins la sesizarea cititorilor 
ziarului — prin piața Petroșaniului și în cîteva unități ale 
C.L.F., nu și-a propus de altfel, altceva decît de a constata. 
pe viu, în ce rezidă (sau, la ce se rezumă) întreaga gamă a 
ofertelor cu care întîmpină corner ful legumelor și fructelor 
primăvara aceasta... întirziată. 
in continuare.

Urmăriți consemnările noastre,

„Fructe ? Doar la... borcan!'*

Un nou izvor 
de energie

Pentru mărirea debitului 
de aer comprimat în subte
ran, pentru mărirea presiu
nii efective la fiecare front 
de lucru productiv, la sta
ția de compresare de la pu
țul vest a minei Uricani s-a 
terminat de curînd montarea 
unui compresor L—50, de 
producție indigenă (U.C.M. 
Reșița). Noul compresor, cu 
calități îmbunătățite față de 
seriile trecute de agregate de 
același tip, avînd centrali
zată comanda de pornire 
automată, va satisface, cu 
mare pondere, consumul, 
mereu în creștere, de aer 
comprimat al minei în dez
voltare.

Zi de zi, minerii Văii Jiului beneficiază de_ includerea 
în procesul productiv de extracție — direct sau indirect — 
a unor utilaje, agregate și tehnologii noi care vizează ma
jorări... randamentelor în abataje, reducerea efortului fizic 
la operațiile din subteran, într-un cuvînt îmbunătățirea 
condițiilor de lucru la fronturi.

Extinderea 
unei tehnologii 

eficiente
Și la mina Lupeni, în ca

drul sectorului V de pro-

ducție, se va extinde noua 
metodologie de execuție a 
căilor de aeraj superioare a 
abatajelor frontale, experi
mentată pentru prima oară 
la mina Lonea prin canale 
tubate. Primele 25 de tuburi 
metalice au fost, deja, trans
portate în preabatajul 
cap care pregătește noua 
pacitate de producție 
sector, abatajul frontal 
1 din stratul 3, blocul V. A- 
vantaje tehnice și economi
ce, pe care le va aduce noul 
procedeu sînt următoarele: 
cale de aeraj sigură, fă
ră nevoie de întreținere ; 
eliminarea consumului de 
lemn și economii la mate- 

suprima- 
de pregăti- 
următoare ;
unor ope-

riale metalice ; 
rea unei brigăzi 
re a feliilor 
prin excluderea

de 
ca- 
din 
nr.

viteza de avansa-

una 
cele

din căile- 
mai impor- 

căreia ne 
rit-

rații auxiliare, în principal 
a celei de răpire a armă
turilor metalice, crește atît 
randamentul mediu în aba
taj cît și
re.

— Este 
rezervă
tante pe seama 
propunem să realizăm 
mic în continuare, sarcinile 
de extracție pe sector me
reu sporite, ne-a relatat teh
nicianul loan Flori, șef de 
schimb.

șef al minei Lupeni, 
nerul Titus Costache, 
ducerea unei combine 
52 într-un abataj cu înclina
re între 28 și 35 grade. A- 
ceasta s-a realizat în stra
tul 5, blocul II, din cadrul 
sectorului II.

In momentul de față, du
pă mai mult de jumătate de 
lună, este sigură posibilita
tea folosirii utilajului și la 
această înclinare. O confir
mă colectivul brigăzii con
dusă de Ioan Popescu 
neficiarii acestei 
zestrea de utilaj 
lui — care, față 
rile de dinainte,
rea cărbunelui se făcea ne
mecanizat, 
randament 
mai mare, 
rienței de
utilaj va asigura creșterea, 
și în continuare, a produc
tivității muncii în abataj.

ingi- 
intro-
2 K-

Miercuri, 18 aprilie ora 
12,30. Unitatea nr. 1 din Pia
ța Victoriei. In fața magazi
nului, afară, sub soarele a- 
miezii, o tarabă cu... spanac. 
Nici un client, în interior. 
Dumitru Stan, vînzătorul 
(...verișor al șefului de unita-

te, Gheorghe Stan) ne surî- 
de binevoitor. A vîndut mar
fă de 2 800 lei. E mulțumit. 
Are „depășiri la zi". Oamenii 
cumpără orice găsesc, ce să 
facă I Ceapă verde nu exis
tă. Nici salată. Usturoiul ver
de „nu trece". E firesc. Frun-

zele sînt galbene, pălite. Ro
șii a primit doar într-o singu
ră zi. 8 kilograme. „S-au dus 
urgent"... Are, în schimb, vin 
de masă superior și sirop de 
lămîie. Fructe ? „Doar 
borcan ! Compoturi", 
pra a două butoaie

ta...
Deasu- 

volumi-

noase, doldora de... castraveți 
murați și gogonele, un afiș 
insinuant, „Fructele — izvor 
de sănătate și energie". Exact. 
Dar, din luna decembrie, n-a 
mai „picat" vreun măr prin 
„grădina" C.L.F.-ului. De ce? 
Cine știe!

If

Utilaj nou - 
randament 

sporit
— Se poate numi premi

eră, ne spunea mecanicul

be- 
dotații în 
a sectoru- 

de realiză- 
cînd tăie-

au obținut un 
cu 850 kg/post
Lărgirea expe- 

a munci cu noul

Avem compot de pere, 
orez..."

Unitatea „Legume
“ nr. 2 de la Hale. In ma

gazin, vînzătoare Ioana Co- 
jocaru o... contemplă pe re- 
cepționera Emilia Lombrea, 
care face „reclamă" comerțu
lui ambulant particular. Tru
fandale ? Spanac (care „de 
vreo două— trei zile nu maj 
trece") și cam un kilogram de 
ceapă verde (în vitrină, o sin
gură „legătură" pricăjită). „A- 
vem compot de pere, orez,

fruc-

De toate,
Mesele lungi din interiorul 

halelor Petroșaniului, la ora 
vizitei noastre, erau doldora 
de trufandale. Piața1 neorgani
zată, particulară, venind cu 
consecvență și adevărat spirit 
comercial, în întîmpinarea so

cartofi în plase, ardei gras în 
bulion..." Și cumpărătorii, în 
timp ce noi ne aflăm în ma
gazin, cereau fasole uscată, 
usturoi! (Apropo, de ce în u- 
nitatea nr. 1 există fasole în 
cantități mari, iar aici, la pia
ță, nu ?). La „anexa" din in
teriorul halelor, șeful unității, 
Victor Călinoiu, abia așteaptă 
să... închidă. Ce să vîndă, cînd 
alături, piața neorganizată o- 
feră trufandale din belșug, 
proaspete, stropite periodic cu 
apă rece...?

pentru toți...
licitărilor sezonului, oferea 
tuturor marfa dorită. Trufan
dale ! Crudități ! Spanac ver
de, proaspăt, vioi. Ceapă ver
de, abia smulsă din pămîntul

(Continuare în pag. a 3-a)
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După cum se știe, prin re
gulamentele în vigoare, sînt 
stabilite normele pentru exe
cutarea lucrărilor din subte
ran și dacă aceste norme sînt 
respectate întrutotul — ac
cidentele și avariile nu pot să 
aibe loc.

Normele departamentale de 
protecția muncii, în vigoare 
(ediția 1 969), completate cu 
instrucțiunile anexă, cuprind 
obligațiile care revin întregu
lui personal al unităților sub
terane, aceste norme fiind 
împărțite pe capitole după na
tura lucrărilor ce se execută 
de regulă în subteran.

Unul diin capitolele principa
le cuprinse în N.D.P.M. este 
aerajul minelor, acesta a- 
vînd ca subcapitol „aerajul 
general" și „aerajul parțial", 
ultimul tratînd modul de rea
lizare a aerajului lucrărilor în 
fund de sac.

In cele ce urmează ne vom 
ocupa numai de obligațiile 
care revin personalului din 
subteran la organizarea, con
ducerea și execuția lucrărilor 
miniere în fund de sac, pentru 
prevenirea acumulărilor de 
metan și implicit prevenirea 
avariilor și accidentelor dato
rită acestor acumulări.

MINERUL ȘEF DE 
BRIGADĂ (ȘEF DE 
SCHIMB) ARE URMĂ
TOARELE OBLIGAȚII:

— In fiecare schimb, la pri
mirea mijloacelor de detecție 
a metanului (lampa de sigu
ranță cu benzină sau metano- 
metrul) trebuie să Ie verifice 
și să le accepte numai dacă 
sînt în bună stare de func
ționare.

— Să controleze periodic 
concentrația metanului la lo
cui de muncă respectiv, prima 
dată la începutul schimbului

și, în cazul cînd constată a- 
cumulări de metan de 1 la su
tă — 2 la sută, în pînză sau 
în profil, este obligat să ia 
măsuri de activare a aerajului 
și să anunțe pe maistrul mi
nier.

— In cazul cînd acumularea 
de metan este peste 2 Ia sută 
(în cuib, pînză sau profil) 
trebuie să evacueze persona
lul de la locul de muncă în

cazuri excepționale pentru e- 
xecutarea unor reparații, dar 
cu aprobarea maistrului mi
nier.

— Să execute lucrările mi
niere în așa fel încît să nu 
rămînă goluri în tavan, iar 
dacă aceste goluri totuși s au 
produs să ia măsuri de umple
re a lor.

— Atunci cînd execută lu
crări înclinate să folosească

pe schimb, concentrațiile de 
metan, și în cazul cînd con
centrațiile sînt peste limitele 
admise, să ia măsuri operative 
de lichidare a lor prin inten
sificarea aerajului.

— Să se deplaseze imediat 
la locurile unde j s-a raportat 
că există metan peste 1 la 
sută, să stabilească cauzele și 
să ia măsurile ce se impun la 
fața locului de reducere a

întocmit pentru locul de mun
că respectiv.

— Să asigure cu materiale 
și personal completarea coloa
nelor de aeraj.

— Să ia măsuri de decuplare 
a instalațiilor sau liniilor e- 
lectrice (care pot fi montate 
în lucrările de fund de sac) 
cînd concentrațiile de metan 
sînt peste 2 la sută sau există 
pericolul iminent să fie depă-

Normeie pe care trebuie să le respecte 
personalul care organizează, conduce 

și execută lucrări miniere în fund de sac
Pentru prevenirea avariilor și accidentelor cauzate de acumulările de metan

curentul de aer, proaspăt, să 
intensifice aerajul după posi
bilitățile care le are (etanșa- 
rea coloanei, completarea co
loanei) și să anunțe pe mais
trul minier.

— Să se îngrijească să iie 
respectată distanța prescrisă 
dintre capătul coloanei de a- 
eraj și frontul de lucru (ma
ximum 2 m la lucrările in 
cărbune și maximum 4 m la 
lucrările în steril — cînd ae
rajul este aspirant — și maxi
mum 10 m cînd aerajul este 
refulant).

— Să se îngrijească ca ven
tilatoarele să fie permanent în 
funcțiune, oprirea ventilatoa
relor fiind permisă numai in

tubul telescopic și să-l prelun
gească, dacă este nevoie, pînă 
la frontul de lucru.

— Să curețe periodic cotul 
coloanei de aeraj (la lucrări
le înclinate) prin ușa glisantă 
montată în acest scop ;

— Să raporteze maistrului 
minier orice deteriorare a 
coloanei de aeraj și să solici
te remedierea defecțiunii i- 
mediat ce a constatat-o.

MAISTRUL MINIER 
ARE OBLIGAȚIILE :

— Să controleze la fiecare 
loc de muncă, cel puțin o dată

metanului sub 1 Ia sută. In 
cazul cînd metanul este peste 
2 la sută, să ia măsuri de in
tensificare a aerajului, să e- 
vacueze muncitorii de la front 
și să anunțe dispecerul minei.

— Concentrațiile de metan 
de la locurile de muncă trebu
ie trecute pe tabla de metan 
a locului respectiv iar la lo
curile unde metanul a fost 
de 1 la sută sau concentrații 
mai mari, trebuie să anunțe 
artificierul și conducerea sec
torului pentru modificarea or
dinului de pușcare.

— Să verifice dacă insta
lațiile de aeraj sînt montate 
conform proiectului de aeraj

șită această concentrație ca 
urmare a unei surpări, a u- 
nor deranjamente în aeraj 
sau a altor accidente.

— Să controleze existența 
și starea mijloacelor de detec
ție a metanului la locurile de 
muncă.

— După terminarea schim
bului să evidențieze concen
trațiile de metan în cartea de 
raport pentru toate locurile 
de muncă.

Cu toate că prin norme sînt 
stabilite sarcinile care revin 
factorilor obligați să lichide
ze operativ acumulările de me
tan, totuși în acest domeniu 
există numeroase neglijențe.

Cîteva exemple :
La E.M. Petrila în galeria 

transversală secundară de la o- 
rizontul XIV, în schimbul I 
din data de 2 martie a.c., s-a 
acumulat metan în concen
trație de 5 la sută în profil, 
din cauză că nu s-a montat 
la timp coloana de aeraj. La 
fel la mina Dîlja, la abatajul 
cameră nr. 7 A din stratul 3 
blocul III s-a acumulat me
tan, în concentrație pînă la 5 
la sută, în data de 16 martie, 
din cauza montării defectuoa
se a coloanei de aeraj. De a- 
semenea la E.M. Lupeni, în 
data de 14 martie, în suito
rul de atac din stratul 5 blo
cul II, s-a acumulat metan în 
concentrație de 5 la sută în 
cuib, deoarece lipseau 2 tu
buri de aeraj. Și la E.M. Lo- 
nea, în data de 17 martie, la 
abatajul cameră nr. 93 din 
stratul 3 a fost metan 5 la 
sută în pînză, datorită defec
tării ventilatorului pneuma
tic.

Deoarece minerii șefi de 
brigadă (șefi de schimb) și 
maiștrii mineri sînt factorii 
principali care pot și au obli
gația de a interveni în mod 
operativ Ia prevenirea și com
baterea acumulărilor de me
tan, se impune ca toate sarci
nile ce le revin în acest do
meniu să fie realizate în mod 
exemplar. Prevenirea și li
chidarea la timp a acumulă
rilor de metan înlătură posi
bilitatea aprinderilor și ex
ploziilor de .metan, a acciden- 

■ telor și avariilor tehnice, a- 
sigurîndu-se în acest fel des
fășurarea normală a procesu
lui de producție și realizarea 
unor indici superiori la ex
tracția de cărbune.

Ing. loan AVRAMESCtJ,
Compartimentul control pro

tecția muncii — C.C.P.

Un semnal de corijareI
I
I
I
I 
I
I
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Pînă nu de mult, semnalis- 
tul Victor Ursu de la mina 
Petrila nu reușise să iasă din 
opacitatea anonimatului, prin 
fapte deosebite - în sensul 
pozitiv al cuvintului. S-a „am
biționat" și a încercat... ma
rea evadare din anonimat. A 
greșit însă sensul, luînd-o nu 
spre sensul pozitiv al faptelor 
de muncă ci invers. Și să ve
deți cum.

Așadar, s-a „ambiționat" 
nevoie mare V. Ursu să facă 
și el ceva ieșit din comun, de 
să i se ducă vestea. La puțul 
centru orizontul 14 al minei 
Petrila, pe care-l deservește 
pe schimbul său, în calitate 
de semnalist - instrucțiunile 
privind transportul de perso
nal pe puț (afișate la loc 
zibil pe rampă) sună clar : 
colivie nu este permis a 
introduce mai mult de
persoane. Tocmai cu aceas
tă CIFRA-tabu a încercat el 
să se „joace" nițeluș, ignorîn- 
d-o și trecînd peste ea cu nu
mărătoarea minerilor pe care 
îi înghesuia în colivie întocmai 
ca sardelele din cutie, 
așa, mîine la fel... Pînă 
zi cînd s-a adeverit și în 
lui proverbul cu mersul

vi- 
in 
se
16

Azi 
într-o 
cazul 
ulcio-

rului la apă... Ziua aceasta a 
fost 23 martie a.c., cînd în 
schimbul II, organele de con
trol pe linie de protecție a 
muncii l-au surprins tocmai 

stabilise un veritabil 
in supraîncărcarea 

, permițînd 
a 26 de

loc de 16 cit admit 
de transport de

cînd i 
rece ' 
coliviei, 
în ea 
ne în 
normele 
sonal pe puț. Pornit cum 
pe „fapte mari", nu a 
seama de avertismentul 
ceea ce face constituie o 
vă încălcare a N.D.P.M., o tot 
atît de gravă abatere de la 
disciplina muncii, un joc pe- 
riculc; cu viața oamenilor. A 
continuat transportul de per- 
sonal în asemenea condiții.

Pentru astfel de acte anti
sociale, legea este neîndură 
toare. Sancțiunea administra 
tivă ce i s-a aplicat semna- 
listului Victor Ursu probabil 
că-l va trezi la realitate. Să-i 
fie adică un semnal de cori
jare ! Cine are urechi să audă 
(aviz celorlalți semnaliști .de 
puț, tentați să mai greșească 
numărătoarea la intrarea per
sonalului in colivie).

intrarea 
persoa-

per- 
era 

ținut 
câ 

gra-

I
I
I
I
I
I

Interdicții
@ Este interzisă oprirea 

ventilatoarelor pentru aeri
sirea lucrărilor în fund de 
sac. Oprirea ventilatoare
lor se poate face numai cu 
aprobarea maistrului minier 
și numai atunci cînd se e- 
xecută reparații.

• MINERI ȘEFI DE BRI
GADĂ ȘI SCHIMB 1 La con
centrația de peste 2 la sută 
CHa. evacuați toți munci
torii de la locul de muncă, 
intensificați aerajul și a- 
nunțați maistrul minier.

$) La intrare în schimb, 
verificați starea lămpilor de 
siguranță cu benzină sau a 
metanometrelor.

• ȘEFI DE BRIGADĂ ȘI 
DE SCHIMB ! Verificați pe
riodic în timpul schimbului, 
concentrațiile de metan.

• MAIȘTRI MINERI ! 
Nu permiteți folosirea tubu
rilor de aeraj deformate sau 
sparte.

• Respectați distanțele 
prescrise dintre capătul co
loanei de aeraj și frontul de 
lucru.

NU UITAȚI ! Ventilatoa
rele electrice (aerajul as
pirant) la concentrații de 
metan de peste 2 la sută 
trebuie oprite și în acest 
caz se pun în funcțiune 
ventilatoarele pneumatice.

Interdicții 
k______ _—/

Ce trebuie știut despre :

Pozarea și protecția cablurilor electrice din subteran
Electricitatea, ca formă de 

energie, reprezintă una din 
cele mai convenabile surse; 
se transportă ușor prin ca
bluri pînă la locul de folosire, 
iar motoarele electrice au cel 
mai ridicat randament. 
Prezintă însă și inconveniente 
în condițiile din subteran.

Prin posibilitatea de a pro
duce scîntei sau arcuri' elec
trice, această energie este în 
stare să aprindă amestecuri de 
aer-metan sau elemente com
bustibile fapt pentru care folo
sirea energiei electrice în sub
teran este legată de anumite 
reguli bine stabilite prin nor
mele de protecție a muncii.

Transportul energiei elec
trice se realizează în condi» 
țiile lucrărilor din subteran

prin cabluri electrice de dife
rite construcții și secțiuni, 
funcție de necesitate. Astfel, 
pentru transportul energiei e- 
lectrice pe puțuri și pe tra
seul galeriilor principale se 
folosesc în general cabluri 
armate care sînt robuste din 
punct de vedere mecanic și 
au răcire mai bună decît alte
le.

Cablurile electrice cu izola
ție din cauciuc sînt flexibile, 
ușor de manevrat și se pre
tează la alimentarea consuma
torilor electrici de tipul mo
bili sau semistaționari.

Pentru a putea fi folosite în 
subteran, învelișurile exteri
oare ale cablurilor electrice 
din cauciuc sau P.V.C. trebuie 
să nu propage focul iar înve

lișurile de iută ale cablurilor 
armate trebuie îndepărtate 
sau ignifugate cu lapte de' 
ciment și adaus de bicromat 
de potasiu. Pe traseul puțuri
lor sau a planurilor înclinate 
(peste 45 de grade) cablul ile 
trebuie fixate în suporți spe
ciali care preiau greutatea 
proprie a cablului și care se 
fixează rigid de moaze sau 
armături. Pe orizontală, cablu
rile trebuie suspendate pe 
pereții galeriilor în suporți 
special amenajați în acest 
scop, fixați pe elementele de. 
armare ale acestora. In cazul 
în care pentru alimentarea u- 
nui punct de lucru sînt nece
sare folosirea mai multor ca
bluri, acestea vor fi suspenda
te individual pe cîte un su

port, neadmdțîndu-se suspen
darea a două sau mai multe 
cabluri pe un suport. Practica 
suspendării cablurilor prin fi
xare cu sîrmă trebuie combă
tută, deoarece, în cazul ca
blurilor din cauciuc, acest mod 
de suspendare poate vătăma 
izolația cablului.

Alegerea cablurilor electrice 
și a aparatelor de contactare 
pe care le deservesc acestea 
se face în funcție de curentul 
absorbit de consumator, de 
curentul de pornire al 
acestuia și cel de scurt-circu- 
it. Folosirea cablurilor electri
ce fără protecție este strict in
terzisă în subteran! Folosirea 
cablurilor de secțiuni mici 
protejate de aparate de con
tactare a căror curent de ru

pere nu se încadrează inferior 
în limitele curenților absorbiți 
conduc, în' mod sigur, în că
zui unor scurtcircuite pe tra
seul acestora, la aprinderea 
cablurilor.

Pentru evitarea avariilor în 
subteran, preîntîmpinarea a- 
prinderii sau inițierii de ex
plozii, prin recentele măsuri 
introduse la unitățile miniere 
se impune verificarea amănun
țită a fiecărui aparat de 
contactare, reglarea acestuia 
în funcție de consumatorul de
servit și folosirea secțiunilor 
corespunzătoare de cabluri.

Ing. Iosip PETRU, 
Compartimentul control pro

tecția muncii — C.C.P.

I V. BRADEANU
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I

Hai, ortaci, că se mai poate ! Doară nu sînteți. 
cele...

— Asta le-a-ntrecut pe toate 1 Da' ce crezi 7 Sîntem sar
dele ? I

Pagină realizată la cererea 
Centralei cărbunelui Petroșani

îndrumări practice de folosire a interferometrului SI-10 la controlul gazelor
I. Date cu caracter general

De curînd, minele de căr
buni aparținînd Centralei 
cărbunelui Petroșani au fost 
dotate cu un nou detector de 
gaze, destinat să servească la 
controlul metanului și bioxi
dului de carbon din lucrările 
subterane. In dotarea C.C.P 
au intrat 400 de bucăți detec
toare de tip nou. Spre deose
bire de metanometrul SȘ 2, 
despre care s-a vorbit nu de
mult în coloanele ziarului, in- 
terferometrul sovietic SI-10 
prezintă marele avantaj că 
pe lîngă metan permite și mă
surarea bioxidului de carbon, 
un gaz sufocant la concentra
ții ridicate și cu efecte fizio
logice negative, chiar și la 
procente scăzute (3-5 la sută).

Dintre datele tehnice mai 
importante ale interferome
trului se menționează :
• domeniul de măsurare 

este cuprins între 0 și 6 la su
tă volum CH4 sau CO2 ori 
CH4-fcCO2 ;

O eroarea (greșeala) de-mă
surare poate fi de plus sau 
minus 0,2 la sută (adică în 
aparat citim de exemplu 2 
la sută CH4 și în realitate 
poate fi 2,2 sau 1,8 la sută 
voi. CH4);
• funcționează normal la 

temperaturi ale aerului cu
prinse între minus 10 și plus 
40°C și presiuni atmosferice 
între 720 și 800 mm. coloană 
mercur ;

• timpul necesar unei 
măsurări de gaz este de 
1 minut;
• aparatul este executat 

în construcție antigrizutoasă 
cu protecție intrinsecă ;
• greutatea aparatului cu 

husă și pară — 1,6 kg.
Baza funcționării aparatului 

o constituie deplasarea dun
gilor de interferență (de cu
lorile curcubeului) atunci cînd 
în calea razelor de lumină se 
interpune un gaz cu densitate 
diferită de cea a aerului. A- 
ceastă deplasare este cu atît 
mai mare cu cît conținutul de 

metan s-au de bioxid de car
bon este mai ridicat.

Părțile constructive 'are 
intră în alcătuirea detectoru
lui și asupra cărora operează 
persoana care lucrează cu a- 
paratul sînt următoarele (fig. 
1):

1. Ocularul prin care se pri
vește în aparat pentru a ob
serva deplasarea dungilor de 
interferență colorate.

2. Robinetul distribuitor ca
re deschide circuitul pentru 
introducerea în interferome- 
tru a .amestecului aer + metan 
respectiv aer + bioxid de car
bon sau aer + metan + bio
xid de carbon.

3. Racord și furtun de cau
ciuc prin care se dirijează a- 
mestecul de gaze în aparat 
din diverse puncte ale lucrării 
controlate (în speță metanul 
la tavan, iar bioxidul de car
bon la vatră).

4. Racord și pompa de mînă 
(din cauciuc) care provoacă 
intrarea și evacuarea ameste
cului de gaze în și din aparat.

5. Buton de contact pentru 
aprinderea beculețului ce își 
transmite razele de lumană 
spre sistemul optic din interi
orul aparatului.

6. Poziția relativă a punc
tului de observare — citire 
în aparat.

7. Fanta dreptunghiulară 
cu diviziunile scalei gradate 
în procente de metan în care 
se observă dungile de inter
ferență colorate.

8. Microșurub care servește 
la deplasarea dungilor colo
rate, folosit în special pentru 
fixarea dungii negre stingi pe 
diviziunea „O" a scalei de 
măsurare.

9. Comutator pentru depla
sarea camerelor de măsurare 
și comparație (din interiorul

-~z_ ru — Tonan

Fig. 1 — Interferometrul SI-10, cu părțile de bază 
servesc la funcționarea aparatului.

ce

aparatului) în pozițiile J4 — 
măsurare și K — comparație 
(control).

10. Capacul și dulia becule
țului de iluminare a sistemu
lui optic.

11. Capac de acces la car

tușul de absorbție (silicogel 
pentru reținerea vaporilor de 
apă și calce sodată pentru re
ținerea bioxidului de car
bon).

12. Capac de acces la bate
ria electrică (uscată).

II. Modul de folosire practi
că a interferometrului SI-10

Da preluare de la camera 
cu aparate se impune contro
lul general al aparatului. Prin
cipalul lucru este acela că 
privind în ocularul (1) și apă- 
sînd pe butonul 5 dungile de 
interferență 7, colorate, tre
buie să se vadă clar, bine 
conturate, iar dunga neagră 
din stînga să stea pe diviziu
nea zero de pe scală.
Strangulînd prin îndoire fur

tunul (3) de intrare a ameste
cului gazos și apăsînd- pînă la 
refuz para de cauciuc (4) se 
va înregistra timpul de re
venire a acesteia la forma i- 
nițială. O revenire înceată (de 
cîteva zeci de secunde) arată 
că circuitul de gaz este etanș 
și nu sînt posibile aspirări 
prin scurt circuit. Operația 
descrisă mai sus se va face 
similar și cu para singură, de
montată de la aparat.

De asemenea, se va obser
va starea generală a interfe
rometrului și în special inte
gritatea sa. Nu trebuie să lip
sească para de cauciuc și 
furtunul de colectare a probe
lor de gaz (de la tavan sau 
vatra lucrării miniere).
Orice deficiență constatată la 

preluare obligă pe posesor să 
înapoieze aparatul pentru re
medieri.

9'1'0
0 1

1 * 811 •
2

/a
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Fig. 2 — Detaliu 7, scala 
rate de interferență.

cu diviziuni și dungi colo-

Transportul în mină al in
terferometrului se va face 
numai în tocul său de piele 
și se va evita lovirea apara
tului de diverse obiecte. Cînd 
se ajunge cu aparatul în mi
nă, înainte de a se intra în 
zona cu gaze, se procedează 
la verificarea poziției zero a 
dungii negre stîngi. Pentru a- 
ceasta, comutatorul (9) va fi 
rotit în poziția K, apoi se a- 
pasă pe butonul de contact 
(5) și se privește în ocular (1) 
poziția dungii negre stîngi. 
Dacă dunga neagră stîngă nu 
este pe diviziunea zero atunci 
ea va fi readusă în această 
poziție prin rotire la dreapta 
sau la stînga a microșurubu- 
lui (8). După această opera
ție comutatorul va fi readus 
în poziția I (rusesc).

Claritatea imaginii de in
terferență și a diviziunilor 
scalei de măsură (7) se poate 
realiza prin rotirea ocularului 
(1) la stînga sau la dreapta, în 
funcție de posibilitățile de ve
dere ale operatorului. Cu a- 
ceste măsuri interferometrul 
este gata pentru determinări.

MĂSURAREA CONCEN
TRAȚIEI PROCENTUALE 
de metan se face după ce mai 
întîi am rotit în poziția „CH4“ 
robinetul distribuitor (2). Fur

tunul (3) se va deplasa spre 
punctul de colectare (de obi
cei spre tavanul lucrării mi
niere). Pentru o lungime de 
furtun de 1 metru sînt sufi
ciente 5—6 aspirări efectuate 
cu para (4) (fără furtun sînt 
suficiente 3 pompări). Pre
zența metanului în punctul 
cercetat va fi pusă în eviden
ță prin aceea că privind în 
aparat vom observa că „DUN
GA NEAGRA STINGĂ" s-a 
deplasat din poziția „ZERO" 
spre dreapta. Spre exemplu, 
dunga neagră stîngă s-a o- 
prit pe prima diviziune de 
după cifra 1 la sută (fig. 2). 
Avînd în vedere că un pro
cent de gaz a fost divizat în 
4 părți egale rezultă că o di
viziune va avea 0,25 la sută 
gaz și în exemplu] nostru 
măsurarea indică deci 1 4- 
0,25 - 1,25 la sută CH4. Da
că dunga neagră stîngă de
pășește 6 la sută CH4 sau iese 
din cîmpul vizual rezultă că 
metanul din amestecul gazos 
cercetat se află peste aceas
tă valoare fără a avea posi
bilitate de a spune ce conți
nut de gaz este la locul de 
măsurare. Aproximările, prin 
compararea poziției dungii 
negre stîngi în zona nediviza
ta cu cea divizată, nu este 
permisă.

Există cazuri cînd dunga 
neagră stîngă tinde să se a- 
șeze la mijlocul distanței din
tre două diviziuni vecine. In 
acest caz, fără ca să greșim, 
în cazul nostru, putem citi 
4,625 la sută CH4 (vezi linia 
întreruptă din fig. 2).

Măsurarea bioxidului de 
carbon se face numai după 
ce, în punctul cercetat, s-a 
determinat mai întîi metanul. 
Atragem atenția că în gene
ral în lucrările cu viteze de 
aer reduse și în special în ce
le de profundare, controlul 
CO, se face la vatră. De o- 
bicei se face greșeala că 
drept valoare, în calculul con
ținutului de CO, să se ia re
zultatul măsurătorii de metan 
din același loc, însă cel obți
nut la tavan. De aceea tre
buie ca metanul să fie deter
minat și la vatră, acolo unde 

dorim să măsurăm CO2. Du
pă ce s-a măsurat metanul, 
robinetul distribuitor va fi 
rotit în poziția CO, (vezi fig. 
1). Apăsînd de 5—6 ori pe 
pompa de mînă, în aparat va 
pătrunde amestecul de gaze 
format între altele de CH4 și 
CO,. In toate cazurile, în 
condiția în care există CO,,| 
dunga neagră stîngă se val 
deplasa mai mult decît la mă
surarea anterioară a metanu
lui, ceea ce înseamnă că cele 
două gaze s-au însumat. Dacă 
spre exemplu în același punct 
s-a măsurat 1,25 la sută CH4 
și după rotirea robinetului 
(2), dunga neagră stîngă s-a 
deplasat în poziția 4,625 la 
sută gaz rezultă că bioxidul 
de carbon va fi diferența: 
4,625 — 1,25 - 3,375 la sută 
CO, (vezi fig. 2).

In ceea ce privește influen
ța variațiilor de presiune ba- 
rometrică și temperatură asu
pra măsurării corecte a con- 
ținuturilor de gaze în at
mosfera minei, procentul de 
CH4 și CO2 cercetări și calcu
le recent efectuate la 
S.C.S.M. au dovedit că valo
rilor determinate în condițiile 
minelor din Valea Jiului și 
Anina, în cazul mărimilor ci
tite pînă la 2 la sută CH4 
(CO, , conform normelor) nu 
trebuie să li se aducă nici un 
fel de corecții. Astfel, la pre
siuni barometrice variind în
tre 690 și 830 mm Hg și tem
peraturi cuprinse între 10 și 
35° C valorile măsurate pot 
avea greșeli de cel mult + 0,3 
la sută gaz, cu + 0,1 la sută 
gaz mai mult decît eroarea 
prezentată de constructorul a- 
paratului.

Avîndu-se în vedere că pre
siunile și temperaturile de la 
minele C.C.P. nu se extind 
pe domeniile atît de largi a- 
rătate mai sus, eroarea va fi 
deci mai mică și în consecin
ță, practic, nu va depăși va
loarea de + 0,2 la sută gaz 
indicată de fabrica construc
toare.

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

Petroșani
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Plantații pe noi suprafețe Cetățenii

To tul 
e să vrei, 

sa tu

„Uscături" și (mai puțin) trufandale 
pe tarabele C.L.F-ului

In cadrul Ocolului silvic Lupeni, ocol specific de munte, 
începînd din ziua de 1 aprilie 1973, se lucrează cu 250 mun
citori la împădurirea terenurilor de pe care masa lemnoasă a 
fost exploatată în ultimii ani. Lucrările de pînă acum s-au 
desfășurat într-un ritm susținut și cu rezultate satisfăcătoare. 
La aceasta ne-a condus faptul că în cursul trimestrului I 
s-au întocmit planurile tehnico-organizatorice atît pentru 
recrutarea muncitorilor, asigurarea cazării cît și pentru asi
gurarea materialului săditor. Toate acestea ne-au dat satis
facții și la ora aceasta putem raporta împădurirea a 150 
hectare cu molid, brad și larice.

Cu toate intemperiile din ultima vreme, toți silvicultorii 
din cadrul Ocolului silvic Lupeni, prin măsurile luate, au 
asigurat desfășurarea ritmică a campaniei de împăduriri, 
întregul material săditor necesar este din producție proprie.

In această primăvară în raza Ocolului silvic Lupeni se 
plantează 1 000 000 de puieți de specii repede crescătoare.

Marin FLORESCU, 
tehnician silvicultor

datorie |
A venit primăvara. Intre- | 

gul cartier este în multe zile > 
plin de copii, ca un stup de I 
albine. In fiecare primăvară 
este însă necesară cît mai 
multă inițiativă și muncă 
pentru curățenie, atît în in
terior cît și în exteriorul lo
cuințelor. Acestei cerințe
i-am răspuns și noi, locata
rii blocului C 3, scara I, car-

ISCUSINȚĂ

Mana Iacob este cunoscută 
la laboratorul de reparații e- 
lectrice al nunei Uricani ca 
o iscusită muncitoare, ca o 
sofie și mamă demnă. Zi de 
zi ea dă dovadă de multă 
slrguinfă la locul de muncă, 
aducînd o contribuție activă 
la repararea părților electri

ce ale utilajelor miniere. Tot
odată Maria Iacob se achită 
cu cinste de sarcinile ce-i 
sînt trasate pe linie de partid, 
participă activ la viata co
lectivului nostru.

Foto : Ștefan ȘTEFAN
Uricani

tierul „7 Noiembrie" Petrila. 
Prima lucrare pe care am 
făcut-o a fost curățirea zo
nelor verzi din jurul blocu
lui. A urmat săparea rondu
rilor, curățitul trandafirilor 
și nivelarea terenului. In in
terior am zugrăvit casa scă
rii cu bani din contribuția 
locatarilor, care s-au achitat 
cu cinste de această îndato
rire cetățenească. A mai ră
mas să vopsim ușile și fe
restrele și să remediem de
fecțiunile de Ia instalația de 
iluminat. In această activita
te au dat dovadă de mult 
spirit gospodăresc locatarii 
Marin Popa, Zenovia Bălan, 
Aurel Petrie, Natalia Ailoaie, 
Mina Mirion, Ilie Bretoiu, 
Lucia Marcu, Aurel Nicodin, 
Pavel Peti, Constanța Cătu- 
țoiu, Tiberiu Buia și Maria 
Pop.

Ion MIRION
Petrila

Artiștii amatori din Lonea 
printre mineri

hotă rit
(Urmare din pag. 1)

joritate tineri din această 
brigadă de 40 oameni a sec
torului II de la mina Ani- 
noasa.

E greu să-fi Îndeplinești 
planul lunar ? Brigada lai 
Bocor realizează acest lu
cru, acum în aprilie '73, de
10 luni consecutiv. Să soco
tim : martie, februarie, ianu
arie, decembrie și tot așa, 
printr-o numărătoare inver
să, ajungem Ia luna iulie 
1972. Deci, își Îndeplinea 
sarcinile de plan chiar In 
condițiile grele de muncă 
ale anului trecut.

E greu să conduci 40 de 
oameni, să-i coordonezi pe 
patru schimburi dintre care 
nu te întîlnești decît cu 
trei ? Dacă ții la acești oa
meni — fie ei chiar noi an
gajați — atunci și oamenii 
fin la tine. Ii respecți, te 
respectă I Ii ajufi, te ajută 1
11 înțelegi, te înțeleg și ei 
se mobilizează atunci cînd 
trebuie, se ajută de Ia un 
schimb Ia altul, iar cele pa
tru schimburi nu rămîn pa
tru triaturi ale timpului, ete 
devenind un neîntrerupt 
flux pe parcursul căruia, 
din lună In lună, te oprești 
doar ca să-fi masori roade
le.

De zece ori s-a oprit Nico- 
lae Bocor, și de zece ori a 
adunat roade bogate într-un 
abataj care nu e deloc ușor. 
El, cu patruzeci de oa
meni buni, vrednici, am
bițioși, pricepufi, care 
nu se iasă învinși de 
greutăți, care sînt hotărîți 
ca în această lună să-și de
pășească și mai exemplar 
sarcinile de plan, să răspun
dă chemării lansate de a fa
ce din luna aprilie, o lună 
de produefie mărită, o lună 
a depășirii propriilor recor
duri.

(Urmare din pag. 1)

reavăn. Usturoi verde, cu a- 
celași aspect atrăgător ca și- 
surata sa. Ridichii dolofane, 
de lună, ca niște cireșe de 
mai în pîrg. Urzici pentru 
preschimbarea sîngelui. Mă-

criș cu gust acrișor. Salată 
verde, îngulerată, ca o rochie 
gen Maria Stuart. De toate. 
Proaspete. Așa cum le dorim. 
Așa cum le căutăm și dinco
lo. Dar dincolo nu le prea gă
sim...

„Cei ce ne calea pragul 
trebuie sa gâseascâ 

marfa solicitată"
Unitatea nr. 3 din cartierul 

Aeroport. Un magazin cu am
bianță plăcută, atrăgătoare, 
reconfortantă. Exces de vege

tate. Găsim aici și roșii și 
usturoi și ceapă verde. „Con
servele cu termen de garanție 
depășit — aflăm — au fost

In piața din Petroșani cumpărătorii întreabă de tru
fandale. Mai treceți, poate primim în aceste zile !

Zilele trecute, în sala de apel a E. M. 
Lonea au fost prezentate două spectacole 
de către artiștii amatori ai clubului mun
citoresc Lonea. S-au prezentat programe 
de către fanfară și formația de muzică

populară cu soliștii. Ambele spectacole au 
fost apreciate și aplaudate de către mi
nerii loneni.

Mihai VACHOLD, 
Lonea

I 
I
I
I

♦ După părerea dv., tovarășe IULIU 
GUBAȘ (Lonea), cele susținute de cetă
țeanul Ioan T. Rusu, într-o scrisoare adre
sată redacției (căreia i s-a răspuns în ca
drul aceleiași rubrici, de față) nu sînt

4 conforme cu realitatea. Vă credem. De
altfel, investigațiile noastre ulterioare, în 
rîndul cumpărătorilor care vizitează uni
tatea „Carne" vizată, atestă același lucru. 
In ce privește acuzațiile pe care le adu
ceți dv. celui ce... v-a reclamat, sfatul 
nostru este să le aduceți la cunoștința ser
viciului de miliție din Petrila și, în caz 
că organele de aici le vor confirma, vom 
interveni...

♦ A. EMILIA — Petroșani ne sesizează 
că o vînzătoare a T.A.P.L.-ului a vîndut 
prăjituri cu suprapreț, dar uită să ne spe
cifice numărul unității în care lucrează vi
novata... Vă rugăm să reveniți cu detalii.

♦ R. I. — Lupeni: Nu am înțeles, din 
scrisoarea dv., nici măcar despre ce fran- 
zelărie este vorba. Și-apoi cînd acuzați pe 
cineva atît de grav, nu credeți că e nece
sar să aveți și curajul semnării „reclama- 
ției“ ?

< ȘERBAN GHEORGHE — Vulcan : 
S-ar putea să aveți dreptate, s-ar putea 
însă ca, într-adevăr, să existe mai multe... 
prețuri! Nu putem admonesta ferm pe 
cineva, cînd nu știm precis adevărul...

♦ Nu există, de la cabana Șurianu pînă 
la cabana forestieră Aușelu nici un loc de 
popas adăpostit, pentru cei pe care-i prin
de ploaia pe drum, ne scrie IOAN CIUR 
din Petroșani. Așa-i. Dar nu filiala din 
Petroșani a O.J.T.-ului construiește ase
menea mici adăposturi, ci oamenii, local
nicii...

Noutăți
în librării

Al. Tănase
— Cultură și religie.

Cantacuzino Al.
— Serile de toamnă la țară.'

Klein G.
— Planeta cu șapte măști.

M. Sadoveanu
— Nada Florilor.

XXX
— Munca reflectată în pro
verbele lumii.

Negoșanu P.
— Destinul unui artist.

Andreescu L.
— Carnet de zbor.

Galdenberg
— Columb, omul și fapta.

Băran Vasile
— Cartea proverbelor.

XXX
— Accidente în casă.

V. Cucu
— Cartea de vizită a ora
șelor.

Săvulescu S.
— îndrumătorul artificie

rului.

Gh. Vasiliu
— Micul atelier auto.

tație agățătoare, de plante e- 
xotice. Parcă, un pic mai „de
ranjat" ca de obicei. Șeful u- 
nității, Solomon Sicoe, se 
disculpă. „Am primit marfă. 
Tocmai acum..." Din magazie, 
vînzătorul Adrian Guțu apa
re, apoi, cu... spanac și cu bo
netă albă. Simte că așa tre
buia să fie găsit. Aprovizio
narea cu trufandele — peste 
nivelul celorlalte unități vizi-

scoase din vînzare". Unitatea 
își îndeplinește ritmic sarci
nile de plan. Pentru că, aici, 
se vede treaba, există preocu
pare. Șeful e tînăr, întreprin
zător, descurcăreț. Nu-i place 
acalmia, refuză să creadă că 
din magazinul pe care-1 con- 
duce cineva poate ieși fără să 
cumpere nimic. E bine ! Cam 
așa ar trebui să gîndească toți 
responsabilii unităților C.L.F.!

„Două la leu, 
daca doriți I"

Unitatea nr. 54 din extremi
tatea Aeroportului. Afară, în 
fața magazinului, vînzătorul 
Nicolae Firican ne întîmpină 
ca la... talcioc : „Două la leu, 
dacă doriți!“ (mai avea de 
fapt 4—5 „fire" de salată și 
trebuia să scape, cumva, de 
ele!). Șeful unității, Marin 
Firican (fiul), dă din colț în 
colț : „N-avem nici marfă, nici 
clienți. Ceapa verde s-a dus 
repede. Roșii’ n-am primit de-

cît 9 kg. Avem zarzavat pre- 
ambalat, murături, pastă de 
piersici, compot de mere". Și 
sticle de vin, aranjate fru
mos, la vedere, pe raftul prin
cipal și...

Și ? Da, într-adevăr, mai 
sînt și alte produse, din cele 
pe care le poți găsi în abso
lut oricare anotimp. In timp 
ce oamenii solicită trufanda
le I

De n-ar fi conservele...
Ne-am îmbogățit filmoteca 

cu numeroase clișee cu rafturi 
pline de conserve. E adevă
rat, aranjate cu .gust, într-o 
curățenie deplină. Dar, ce fa
cem doar cu conservele ?

La ora cînd apare aceas
tă fotografie deși a fost lu
ată în amiaza zilei de 18 
ale lunii curente asfaltul din 
Piața Victoriei a fost tur
nat. Imaginea e edificatoa
re ținind cont că operativi
tatea cu care s-a lucrat a 
schimbat, la o diferență de 
o zi, înfățișarea pieței din 
centrul Petroșaniului.

Foto : Ion LEONARD Conserve și orez...!

Compoturi de pere, ardei um
plut, oțet, orez la pungi și al
te mărfuri pe care le oferă 
C.L.F.-ul se găsesc din abun
dență și în magazinele alimen
tare, în ale căror liste sorti
mentale intră de altfel, prin 
definiție. Dacă acestea se vînd 
totuși la C.L.F. treacă-mear- 
gă ! Dar cum rămîne cu... mă
turile? Ce legătură au bietele 
mături cu o întreprindere de 
desfacere a produselor agro- 
alimentare ? Sau, pe cînd și 
alte articole din nomenclatu
ra O.C.L. în rafturile C.L.F.? 
Totul e să faci planul, în rest, 
nu contează cu ce ! Poți să 
vinzi și burlane negre. In 
fond, burlanul folosește la so
ba de gătit, pe sobă ai un an- 
tricot pe care vrei să-1 con
sumi cu mujdei de usturoi. 
Usturoiul îl cumperi de la 
particular, iar de alături, de 
la C.L.F., cumperi...punga de 
hîrtie.

Cu mătura, se știe, facem 
curățenie după usturoi...

Pe teren, 
cu 

floricele...
Un instantaneu elocvent 

ne-a fost prilejuit de întîlni- 
rea cu recepționera Emilia 
Lombrea, din cadrul între
prinderii, aflată pe teren în 
unitatea nr. 2.

Atribuțiile recepționerului 
sînt multe. Supravegherea 
vînzărilor, asigurarea unei a- 
provizionări abundente, cu
noașterea cerințelor pieții — 
toate acestea (și multe alte
le încă) sînt probleme cotidie
ne cărora trebuie să le răs
pundă, ținind un permanent 
contact între unitate și con
ducere. Dar, ce să-i faci cînd 
n-ai marfa cerută de clienți? 
Ce să supraveghezi și pe cine 
să îndrumi ?

„Pierderi"
— Am vîndut 6 kg. de spa

nac de azi dimineață — ne-a de
clarat, pe la ora 14, vînzăto
rul de la toneta din fața poș
tei. Omul era cam necăjit și 
pe bună dreptate. Numai cu 
spanac nu-și realizează sala
riul. Ba, mai mult, nici de a- 
mortisment pentru tonetă și

Ce să îndrumi ? 
Ce să supraveghezi?

de sezon
mari (cu spanac și ceva cea
pă verde) decît magazinul (de
servit de doi vînzători) Fap
tul vorbește de la sine, care 
sînt mărfurile căutate de 
cumpărători. In magazin se 
aflau în general conserve, în 
timp ce toneta a reușit, to
tuși, cu puținătatea ei, să ia-

Pierderi în dublă ipostază: pentru noi, cumpărătorii, 
dar și pentru vînzători!

cîntar nu încasează. Cam ne
rentabilă afacere!

Tonete asemănătoare, cu 
spanacul aflat în soare am 
mai întîlnit în piața Victoriei 
și în cartierul Aeroport, în 
fața unității nr. 54. Aici, la 
Aeroport, situația era însă fa
vorabilă vînzătorului: toneta 
(deservită de un singur vînză- 
tor) a realizat vînzări mai

să în întîmpinarea cerințelor 
de sezon. Aici, erau necăjiți 
pentru vînzarea slabă reali
zată, vînzătorii din magazin...

Ca explicație la fotografia 
noastră ce să mai adaugăm? 
Cu așa vînzare, se află în 
pierdere și vînzătorii, și cum
părătorii! Sînt pierderi de se
zon. pe care, ulterior, nu le 
mai putem recupera.

Asigurări, asigurări...
La conducerea C. L. F. Petroșani ne-am interesat despre 

cauzele acestui gol în aprovizionarea cu produse legumicole 
de sezon. Din discuția purtată cu tov. DUMITRU POPESCU, 
șeful biroului comercial, ne-am convins că există reale 
preocupări pentru a elimina acest gol, că se stăruie cu insis
tență pe lingă furnizori, pentru livrarea tuturor mărfurilor 
cerute în aceste zile. Lipsurile actuale nu aparțin în exclu
sivitate Centrului din Petroșani, dar, după cum ne-a confir
mat interlocutorul, și RESPONSABILII DE MAGAZINE 
POT FI MAI PREOCUPAȚI DE APROVIZIONAREA UNI
TĂȚILOR. DE VÎNZAREA UNOR PRODUSE CARE EXIS
TĂ ÎN CANTITĂȚI SUFICIENTE IN DEPOZIT. Ni s-au dat 
asigurări că, situația găsită de noi este de moment, și va 
fi evitată de acum încolo. Dăm crezare acestor asigurări, 
dar, supunem totodată, constatările noastre conducerii cen
trului pentru a le analiza, pentru a lua măsurile ce sînt 
posibile de luat, cu același scop : de a fi evitate pe viitor.

In continuare, așteptăm o abundență sporită de trufan
dale, pentru a consemna îmbunătățirea aprovizionării muni
cipiului nostru cu legume de sezon.

DUMINICĂ, 22 APRILIE

8,00 Gimnastica pentru toți;
8.10 Pentru sănătatea dv;
8.20 Cravatele roșii;
9.50 Viața satului ;

11,00 Emisiune în limba 
maghiară ;

12.30 De strajă patriei;
13,00 Album duminical ;
18,05 Film serial pentru ti

neret — Tunelul timpu
lui. (Episodul III),

18.50 Vetre folclorice — Ma
ramureș ;

19.10 Un titan al gîndirii și 
al acțiunii revoluționa
re V. I. Lenin ;

19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Săptămi- 

na politică internă și 
internațională în ima
gini ;

20.10 Reportajul săptăminii ;
20.30 Film artistic — Gas- 

Oil (Producție a studi
ourilor franceze);

22,00 Selecțiuni din festiva
lul de muzică ușoară 
de la San Remo;

22.20 Telejurnal ;
22.30 Duminica sportivă.

LUNI, 23 APRILIE

17.30 Curs de limba france
ză — Lecția a 51-a i re
luare) ;

18,00 Telex ;

_______

18,05 La ordinea zilei — Azi 
județul Arad ;

18.20 Căminul ;
19,00 Scena — Emisiune de 

actualitate și critică 
teatrală ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal;
20,00 Cîntecul săptămînii;
20,05 Ancheta T.V.;
20,45 Roman foileton — Gîn- 

tec ia apusul soarelui 
(Ultimul episod);

21.30 Revista literar-artistică 
T.V. ■

22.30 24 de ore ;
22,50 Luminile rampei.

MARȚI. 24 APRILIE

9,00 Teleșcoala ;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,15 Avanpremieră;
10.20 Teleenciclopedia (relu

are) ;
11,00 Telecinema'tcca pentru 

tineret — II cunoașteți 
pe Urban 7 — Produc
ție a studiourilor cine
matografice din R.D.G.;

12,25 Vetre folclorice — ju
dețul Suceava ;

12,45 52 de inițiative în 52 
de săptămîni (reluare);

13,00 Telejurnal ;
17.30 Curs de limba rusă 

(lecția a 50-a — relu
are) ;

18,00 Telex ;
18,05 Publicitate ;
18.10 Avanpremieră ;
18,15 Dialog — Marx — con

temporanul nostru ;
18,40 Panoramic științific ;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal;
20,00 Cîntecul săptăminii;
20,05 Avanpremieră ;
20.10 Reflector;
20,25 Reportaj T.V.;
20.45 Seară de teatru : Un 

tînăr mai puțin furios 
de I. D. Șerban ;

21.45 Muzică ușoară ;
22,00 24 de ore — Contras

te în lumea capitalului;
22.30 Gala maeștrilor.

MIERCURI, 25 APRILIE

9,00 Curs de limba enqleză 
(Lecția a 50-a) ;

9.30 De la Alfa la Omega 
— enciclopedie pentru 
elevi ;

10,00 Telex ;
10,05 Prim plan (rbluare);
10.30 Film serial — Umbre

le dispar în plină zi 
(episodul III) ;

11.45 La ordinea zilei (relu
are) — Azi județul A- 
rad ;

12,00 Revista literar-artislică 
T.V. (reluare) ;

13,00 Telejurnal;
17,30 Curs de limba germană 

(Lecția a 50-a (reluare);
18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Pronoexpres ;
18,15 Tehnic-club ;

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

18,45 Floare de pe „Bărăgan. 
Festival folcloric ;

19,00 Timp și anotimp în a- 
gricultură ;

19,20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal;
20,00 Cîntecul săptămînii;
20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Teleoinemateoa — Fii- , 

me mari, genuri cine
matografice diferite 
Bellissima — Producție 
a studiourilor cinema
tografice italiene ;

22,10 24 de ore — România 
în lume ;

22,40 Stadion.

JOI, 26 APRILIE

9,00 Curs de limba france
ză (Lecția a 52-a);

9.30 Prietenii lui Așchiuță;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Tehnic-club (reluare);
10,40 Bucureștiul necunoscut 

(reluare);
11,00 Telecinematecă — Bel

lissima (reluare) ;
12,45 Teleobiectiv (reluare) (
13,05 Telejurnal;
16,00-17,00 Teleșcoala ;
17.30 Emisiune în limba 

maghiară ;
18.30 Telex ;
18,35 Publicitate ;

18,40 Gmul și muzica lui — 
Johann Sebastian Bach;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal;
20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 Anul 1848 în București;
20.25 Tinerii despre ei înșiși;
20.55 Pagini de umor : Aven

turi în epoca de piatră;
21.20 Steaua fără nume — 

Floarea din grădină ;
22,15 Reportaj filmat — Dnr 

Es Salaam — capitala 
Tanzaniei ;

22.30 24 de ore.

VINERI. 27 APRILIE

9,00 Curs de limba rusă ;
9.30 O viață pentru o idee 

(reluare);
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Biblioteca pentru toți 

(reluare);
10.55 Istoria filmului sonor

— In lumea minunată 
a animației (reluare);

12.25 Telex tehniiico-științifrc 
(reluare);

12,45 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului 
(reluare) ;

13,05 Telejurnal ;
16,0017,00 Teleșcoală ;
17.30 Curs de limba engleză

(Lecția a 50-a) reluare; 
18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Atenție la... neatenție ;
18,35 La volan;
18,50 Teleconferință de pre

să ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal;
20,00 In cronica ta, tară. 

Spectacol de cîntece și 
versuri ;

20.30 Prim plan. Ing. Mibai 
Croitoru ;

20,55 Film artistic : Masca de 
apă — Producție a stu
diourilor cinematogra
fice americane ;

22,25 24 de ore ;
22.40 Teleglob — Imagini 

din Japonia ;
23,00 Stele ale cîntecului.

SIMBĂTA, 28 APRILIE

9,00 Curs de limba germană 
— Lecția a 51-a;

9,30 A fost odată ca nicio
dată... Povestea balau
rului ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Ansambluri folclorice 

(reluare);
10.40 De vorbă cu gospodi

nele ;
11,00 Selecțiuni din emisiu

nea „Seară pentru ti
neret" ;

11,50 Roman foileton — Gîn- 
tec la apusul soarelui 
(reluare) ;

12,35 Cărți și idei (reluare) ; 
13,05 Telejurnal;
16,00 Telex ;
16,05 Carnet de excursii ;
16.20 Muzică populară cu A-

na Sîntejudean și Liviu 
Becichi ;

16.30 Emisiune în limba ger
mană ;

18,15 Ritm, tinerețe, dans ;
19,do Oamenii pădurilor — 

Reportaj ;
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal — Cinema 

Iul înainte de termen ;
20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 52 de inițiative în 52 

de săptămîni ;
20.20 Teleenciclopedia ;
21,05 Avanpremieră ;
21,10 Film serial : Mannlx ; 
22,00 Telejurnal ;
22.20 Rapsodia primăverii

Gala lunilor. Aprilie;
0,20 Selecțiuni din Con

cursul de muzică ușoa
ră al Euroviziunii — 
Luxemburg 1973.

____________________________
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socialiste

Sesiunea Comisiei

Din țările

Miting popular consacrat aniversării Dezbaterile din Consiliul
a 40 de ani de ia crearea de SecuritateI

pentru Asia
Partidului Socialist din Chile

Comunist Român, a parti-

Panam-a și Pe-

în exercițiu al 
Securitate, Ja- 
Cuellar (Peru),

Economice O.N.U

19 (A- 
dezbate-

UNITE 
cadrulșl Extremul Orient

TOKIO 19. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : In cadrul celei de-a 
29-a sesiuni anuale a Comisi
ei Economice O.N.U. 
Asia și Extremul

pentru 
Orient 

(E.C.A.F.E.), care se desfășoară 
în Japonia, adjunctul vicemi- 
nistrului de externe al țării 
gazdă, Kyohiko Tsurumi, a ex
plicat, în cadrul 
sale, că guvernul nipon mani
festă o serie de rezerve față 
de propunerea 
mai multe delegații — privind 
formarea unei bănci asiatice
pentru rezerve. In același
timp, el a anunțat plenara se
siunii că Japonia studiază po
sibilitatea punerii la dispoziția 
ECAFE, începînd din 1975, a 
unei „nave-tîrg comercial", în 
vederea promovării schimburi
lor comerciale cu țările din a- 
ceastă regiune.

intervenției

susținută de

aniversării a 40 de ani 
crearea Partidului So- 
din Chile. La această 

au fost prezenți

SANTIAGO DE CHILE 19. 
— Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite : Mier
curi seara, pe „Estadio Nacio- 
nal“ din Santiago de Chile s-a 
desfășurat, în prezența pre
ședintelui Salvador Allende, 
un mare miting popular con
sacrat 
de la 
cialist
manifestare 
conducători ai partidului so
cialist și ai altor partide com
ponente ale Unității Popu
lare, precum și delegațiile 
partidelor comuniste și munci
torești și ale partidelor socia
liste din diferite țări, care se 
află în Chile cu prilejul ani
versării. Din partea Partîdu-

Iui 
cipat tovarășul Constantin Bă- 
băiău, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul energie) 
electrice.

In cursul mitingului au ros
tit cuvintări președintele Sal
vador Allende și Carlos Alta
mirano, secretar general al 
Partidului Socialist din Chile.

Președintele Allende a înfă
țișat, în discursul său, drumul 
de luptă al maselor populare, 
în cadrul căruia Partidul so
cialist a avut o participare ac
tivă, și semnificația victoriei 
marcate de forțele democrati
ce, opera 
treprinsă 
Populare, 
subliniat 
conduceri politice și economice

transformatoare în
de guvernul Unității 
Salvador Allende a 
că realizarea unei

unice, hotărîrea muncitorilor 
de a produce cît mai mult 
pentru puterea populară sînt 
sarcinile de bază ale momen
tului actual. Se impun cu ne
cesitate — a menționat el -■ 
întărirea unității alianței gu
vernamentale și dezvoltarea 
unității cu forțele de stingă 
care nu fac parte din Unitatea 
Populară.

La rîndul său, secretarul 
general al Partidului socialist, 
Carlos Altamirano, a evocat 
trecutul -de luptă al Partidului 
socialist, oprindu-se îndeosebi 
asupra perioadei ultimelor 
două decenii, în care partidul 
a participat, la mari bătălii 
sociale și politice, „de pe po
ziții revoluționare și cu o ca
tegorică definire marxist-leni- 
nistă". Altamirano a scos în 
evidență unitatea Partidului 
socialist cu celelalte partide 
care fac parte din Frontul U- 
nității Populare și, în primul 
rînd, unitatea partidelor co
munist și socialist.

NAȚIUNILE 
gerpres). — In 
rilor Consiliului de Securitate 
consacrate examinării plînge- 
rii Libanului în legătură cu 
raidul de la 10 aprilie al forțe
lor de comando israeliene la 

, miercuri a 
reprezentantul 
de Guiringaud. 
acțiunea forțe- 
ca „o atingere

Beirut . și Saida, 
luat cuvîntul 
Franței, Louis 
El a calificat 
lor israeliene 
inadmisibilă adusă suveranita

ții Libanului" și a subliniat că 
„problemele din Orientul Mij
lociu nu pot fi soluționate 
prin utilizarea forței".

Au luat cuvîntul, de aseme
nea, reprezentanții Kenyei, In
diei, Republicii 
ruIui .

Președintele
Consiliului de 
vier Perez de 
a amînat apoi dezbaterile, pen
tru consultări.

relațiilor libaneio-palestiniene
BEIRUT 19 (Agerpres). — Li

derii mișcării palestiniene 
căzut de 
rii unui 
lestinian 
evoluția 
țile de la Beirut —. anunță a- 
genția United Press Internatio
nal! Potrivit presei libaneze, 
această problemă a constituit 
unul din aspectele importante

au 
acord asupra forihă- 
corriitet 
care să 
relațiilor cu autorită-

liban ezo-pa- 
urmărească

Comunicat comun 
iugoslavo-vest-german

BELGRAD 19 (Agerpres). — 
Comunicatul comun iugoslavo- 
vest-german privind vizita în 
R. S. F. Iugoslavia a cancela
rului R. F. Germania, Willy 
Brandt, relevă că, în cursul 
convorbirilor pe care acesta 
le-a avut, între 16 și 19 apri
lie, cu președintele Iosip Broz 
Tito și președintele Consiliului 
Executiv Federal, Gemal Bie- 
dici, a fost efectuat un larg 
schimb de opinii asupra rela
țiilor dintre cele două țări și 
a problemelor internaționale 
actuale.

Constatînd dezvoltarea fa
vorabilă și continuă a relați
ilor reciproce în ultimii ani, 
părțile au convenit să stimu
leze în 
pozitivă 
rale.

ultimii șpi,

continuare evoluția 
a legăturilor bilate-

Părțile au convenit să dez
volte și să intensifice legătu
rile din sfera economică prin 
forme 
între 
trială 
venit, 
veze în continuare relațiile în 
domeniul culturii, informați
ilor și al schimburilor cu ca
racter tehnico-științific, să in
tensifice colaborarea în direc
ția combaterii acțiunilor cu 
caracter terorist.

Examinînd problemele in
ternaționale actuale, părțile 
s-au pronunțat pentru o evo
luție orientată spre depășirea 
divizării Europei, pentru o co
laborare de perspectivă între 
guvernele și popoarele conti
nentului — în toate sferele 
de activitate.

moderne de colaborare, 
care cooperarea indus- 
și tehnică. Ele au con- 
de asemenea, să promo-

abordate în cursul întrevederii 
pe care președintele Suleiman 
Frangieh a avut-o, la începu
tul săptămînii, cu președintele 
Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasșer Arafat.

Hotărîrea privind crearea u- 
nui comitet însărcinat cu ar
monizarea relațiilor libanezo- 
palestiniene — relevă ziarul 
„L'Orient le Jour" — a fost 
adoptată la reuniunea Comite
tului Executiv al O.E.P., care 
a avut loc la Damasc. S-a pro
pus ca acest organism să fie 
format din șase membri, dintre 
care doi libanezi, doi palesti
nieni și doi reprezentanți aii 
altor țări arabe.

întrevedere între 
președintele Libanului 
și secretarul general 

al Ligii Arabe

Combinatul metalurgic de Ia Novolipețk. IN FOTO : 
Cel de al 5-lea furnal cu un volum de 3 200 m3.

Ținutul bumbacului
Recent, guvernul Tadjikistanuiui a adoptat o hotărîre 

cu privire la valorificarea a încă aproximativ 50 000 ha de 
pămînturi aride din Valea Beșkent din sudul acestei repu
blici din Asia Centrală Sovietică Oamenii de ștință au 
început să lucreze la elaborarea proiectului respectiv. El 
prevede construirea unui mare număr de instalații hidro
tehnice și înfăptuirea unui amplu complex de măsuri agro
tehnice. Intr-un viitor apropiat. Valea Beșkent va deveni o 
zonă importantă de cultivare a bumbacului din Tadjikistan. 
Prin recoltele sale de „aur alb" această republică a depășit 
țări cum sînt R.A.E.. Sudanul, S.U.A.

R. P. POLONĂ

Dezvoltarea construcției navale

Acțiuni revendicative in Franța și Argentina
PARIS 19 (Agerpres). — 

Climatul social în Franța, un
de se desfășoară o serie de 
acțiuni revendicative în spe
cial în industria producătoa
re de automobile, continuă să 
rămînă încordat — informea
ză agenția France Presse. 
Conducerea uzinelor Renault 
din Sandouville a hotărît să 
închidă complet atelierele, 
reducînd la starea de „șomaj 
tehnic" 5 000 de salariați.

Pe de altă parte, la uzine-

Ie Renault din localitatea 
Flins, conducerea întreprinde
rii a refuzat să satisfacă re
vendicările celor peste 20 000 
de lucrători.

La uzinele Peugeot din St. 
Etienne, muncitorii aflați în 
grevă au început negocieri 
cu conducerea întreprinderii, 
în timp ce la alte filiale ale 
acestui grup se fac pregătiri 
intense în vederea unei zile 
de acțiune sindicală.

La Paris, sute de munci-

tori din industria de automo
bile au manifestat 
clădirii Ministerului

• cerînd satisfacerea 
cărilor lor.
Georges Gorse a numit 
Andre Bois, funcționar 
perior in minister, ca medi
ator între muncitori și firme
le constructoare de automobi
le.

în fața 
Muncii 

revendi- 
Ministrul muncii, 

Pe 
su-

★

Principalele prevederi 
Laosul nu au fost

VIENTIANE 19 (Agerpres). 
Intr-un interviu acordat co

respondentului agenției TASS, 
reprezentantul Frontului Pa
triotic Laoțian, Soth Phetrasy, 
a arătat că pricipalele pre
vederi ale Acordului de res
tabilire a păcii și înțelegere 
națională în Laos. nu au fost 
încă îndeplinite, deși de la 
semnarea documentului au 
trecut două luni. La convorbi
rile ce se desfășoară în pre
zent între delegațiile F.P.L. 
și părții de la Vientiane în

ale acordului privind 
încă îndeplinite
problema formării organelor 
provizorii ale puterii, nu au 
fost obținute încă progrese. 
Reprezentantul F.P.L. a ară
tat, apoi, că deși acordul pre
vede atît încetarea amestecului 
străin în treburile Laosului, 
cît și a acțiunilor militare pe 
întregul teritoriu al țării, 
forțele armate ale părții de 
la Vientiane continuă să în
treprindă acțiuni împotriva 
zonelor F.P.L., iar aviația 
S.U.A, bombardează periodic 
aceste zone.

BEIRUT 19 (Agerpres). — 
Președintele Libanului, Sulei
man Frangieh, l-a primit, 
joi, pe secretarul general al 
Ligii Arabe, Mahmud Riad, 
care, în aceeași Zi, a sosit îri- 
tr-o vizită la Beirut. La con
vorbirea care a avut loc cu a- 
cest prilej, șeful statului liba
nez a fost asistat de ministrul 
de externe Khalil Abu Hamad.

Intr-o declarație făcută pre
sei la încheierea întrevederii, 
secretarul general al Ligii Ara
be a precizat că a examinat 
cu președintele Libanului dife
rite probleme referitoare la si
tuația din Orientul Apropiat, 
Totodată, el a subliniat că, în 
timpul vizitei sale la Beirut, 
va avea convorbiri cu lideri 
ai mișcării palestiniene de re
zistență.

Președintele 
Mexicului 

a sosit la Pekin

Declarația de protest a M. A. E
Dal R Vietnam

19 (Agerpres). 
de cuvînt al

Afacerilor Externe

® Ambasadorul României 
la Paris, Constantin Flitan, a 
avut o întrevedere la sediul 
ambasadei cu Alain Poher, pre
ședintele Senatului francez. Cu 
acest prilej, au fost evocate 
relațiile dintre Senatul fran
cez și Marea Adunare Națio
nală din România.

Italia și R.D.G. Cele două gu 
verne și-au exprimat, cu acest 
prilej, dorința de a extinde 
relațiile economice bilaterale 
pe baza egalității și a avanta
jului reciproc.

BUENOS AIRES 19 (Ager
pres). — In provincia argen- 
tineană Corrientes continuă 
greva celor 8 000 de salariați 
agricoli de pe plantațiile de 
tutun, care revendică îmbună
tățirea condițiilor de trai și 
de muncă. Acțiunea revendi
cativă a celor 8 000 de lucră
tori este susținută de munci
torii de la întreprinderile in
dustriale și de micii comerci- 
anți din provincia respectivă.

HANOI 
Purtătorul 
nisterului 
al R.D. Vietnam a dat publi
cității, 
protest 
rea, la
Statele Unite a operațiunilor 
de deminare a apelor terito
riale, porturilor și cursurilor 
de apă ale R.D. Vietnam și 
retragerea forțelor afectate a- 
cestei lucrări în afara regiu
nii în care ele operau. In de
clarație se menționează că 
Statele Unite suspendă uni-

Mi-

joi, o declarație de 
în legătură cu amîna- 
17 aprilie, de către

lateral, pentru a doua oară, 
operațiunile de deminare, în
câlcind prevederile Acordu
lui de la Paris cu privire la 
încetarea războiului și resta
bilirea păcii în Vietnam.

Declarația cere Statelor U- 
nite să.continue îndeplinirea 
obligațiilor ce Ie revin în ce 
privește operațiunile de demi
nare.

PEKIN 19 (Agerpres), — 
Joi a sosit la Pekin, într-o vi
zită de stat, Luis Echeverria 
Alvarez, președintele Mexicu
lui — informează agenția 
China Nouă.

La aeroport, președintele 
Mexicului a fost întîmpinat 
de premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, și de alte persoane ofici
ale.

In aceeași zi, între premie
rul chinez și președintele Me
xicului au avut loc convorbiri, 
desfășurate într-o atmosferă 
de sinceritate și prietenie.

® Premierul sirian, Mah
moud El-Aybubi, l-a primit pe 
Ahmed Khatib, președintele 
Consiliului de Miniștri al Con
federației Republicilor Arabe, 
care se află într-o vizită de 
cîteva zile în Siria.

• Comandamentul forțelor 
S.U.A. din zona Pacificului a 
•«iiunțat, la Honolulu, că avia
ția americană a continuat, 
miercuri, bombardamentele în 
Cambodgia.

O Potrivit datelor furnizate 
de Buletinul economic lunar 
al Comisiei executive a C.E.E., 
în primele luni ale anului 1973 
costul vieții a crescut în aproa
pe toate țările membre ale 
Pieței comune. Cele mai im
portante creșteri ale prețurilor 
la produsele alimentare, s-au 
înregistrat în Marea Britanie 
și Irlanda.

Satelitul
„lntercosmos-Copernic-500“

IDBlȘEfll
FILME

In 1972, șantierele navale din R. P Polonă au lansat la 
apă 78 de nave cu un tonaj total de 700 400 twd.

Aceste realizări ale industriei construcției navale polo
neze reprezintă o pondere de 2 la sută în construcția 
mondială

Multe din navele poloneze
Anul trecut, de exemplu, 

portate în 21 de țări.
Industria navală poloneză 

de pescadoare. Anul trecut industria poloneză de pescadoare 
s-a situat pe locui al doilea, după Japonia.

Industria constructoare de nave a R P. Polone și-a pro
pus pentru acest an planuri îndrăznețe Astfel, se prevede 
ca tonaiul noilor nave să depășească 733 000 twd! Specialiștii 
polonezi din industria navală consideră anul 1973 un an al 
noutăților sub aspectul modernizării construcției navelor, cît 
și a echipamentului naval.

sînt exportate.
navele poloneze au fost ex-

are o tradiție în construcția

R. P. UNGARA

Planul de cercetare pînă în 1985
Ungaria își va concentra cercetarea științifică pe termen 

lung în cinci ramuri principale și în diferite obiective. Baza 
o va constitui planul de cercetare pe țară pentru perioada 
1971—1985, care a fost elaborat de mai multe organizații și 
numeroși oameni de știință în decursul ultimilor doi ani și a 
fost aprobat recent de Consiliul de Miniștri.

Intre orientările principale, un loc deosebit îl ocupă cer
cetarea legăturilor biologice active, a corelațiilor lor, Acest 
domeniu este de o mare importantă practică pentru medi
cina umană și veterinară și pentru creșterea plantelor. In 
domeniul inedicinei veterinare se analizează posibilitățile 
reducerii mortalității prin folosirea antibioticelor 45 de insti
tute de cercetare, cu un mare număr de chimiști, medici, 
biologi și experți tehnici și de economie agrară, participă la 
aceste sarcini de cercetare a legăturilor biologice active.

Locul principal în cercetarea științifică însă îl ocupă 
programul de dezvoltare și cercetare al industriei de alumi
niu. El va servi exploatării bauxitei, principala materie 
primă a R P Ungare

R. S. F. IUGOSLAVIA

încălțăminte pentru export
Fabrica de încălțăminte „Zilet" din Maribor și-a propus 

ca anul acesta să exporte 150 000 de perechi de pantofi. 
70 000 de perechi vor fi exportate în R. F. Germania, în 
U.R.S.S - 50 000 și în R.D.G — 30 000

In 1972 fabrica „Zilet" a produs 370 991 mii de perechi: 
un spor de cca 0 000 față de planul prevăzut.

® întreprinderile poloneze 
de comerț exterior „Warimex“ 
și „Teksilimpex" au încheiat 
un contract cu firma italiană 
„Silan" în vederea achiziționă
rii unor linii tehnologice și 
mașini pentru combinatul tex
til de Ia Lodz.

® Radio Conakry a difuzat 
un comunicat al Comitetului 
Central al Partidului Democra
tic din Guineea privintl con
vorbirile dintre șeful statului, 
Sekou Toure, și președinții 
Siaka Stevens (Siera Leone) și 
William Tolbert 
re au efectuat o 
nakry.

® La Roma a 
nn acord de colaborare eco
nomică, industrială și tehnică 
pe o perioadă de 10 ani între

® Robert 
ventator din 
țat că speră 
pe piață, 
toamnă un automobil electric 
cu patru locuri. El a mențio
nat că a primit deja 1 000 de 
comenzi, cele mai multe din 
partea companiei locale „A- 
vis“.

Aronson, un in-
Detroit, a anun- 
să poată 

încă din
lansa 

această

MOSCOVA 19 (Agerpres) 
■ Agenția TASS anunță că, 

a fost 
„Intercos- 

consa- 
500-a aniver- 

marelui om de 
Nicolaus Co-

In Uniunea Sovietică 
lansat, joi, satelitul 
mos-Copernic-500" — 
crat celei de-a 
sări a nașterii 
știință polonez 
pernic.

Experimentul, pus la punct

te specialiști din Uniunea So
vietică și din R.P. Polonă, es
te destinat cercetării radiații
lor solare și caracteristicilor 
ionosierei Pămîntului. Satelitul 
s-a plasat pe o orbită av'md 
apogeul de 1551 km, perigeul 
de 202 km, înclinația 
grade și perioada de 
— 102,2 minute.
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de 48,5 
rotație

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie ; Poliția mulțumește ; 
Republica: Anul carbonari 
lor ; PETRILA : Un amane 
ciudat ; LONEA — Minerul 
Tora I Tora I Tora I ; ANI 
NOASA : Pe poteca nețărmu 
ritei iubiri ; VULCAN : Bu 
levardul Romului ; LUPENi 
— Cultural : Filiera ; Munci 
toresc: Ultimul domicilii
cunoscut.

(Liberia), ca- 
vizită Ia Co

O puternică alunecare de 
teren amenință, de miercuri, 
seara satul Roccaiiorita, cu 
400 de locuitori, situat la 22 
kilometri de localitatea Taor
mina — Sicilia. Alimentarea 
cu apă și electricitate a fost 
întreruptă, iar majoritatea lo
cuitorilor au fost evacuați.

In noaptea de marți spre 
miercuri, asupra statului Ma
nipur din nord-estui Indiei s-a 
abătut un puternic ciclon, ca
re a provocat pierderi materi
ale importante. In același timp 
a fost serios perturbată teleco
municația.

Furtună violentă
în Bangladesh

DACGA 19 (Agerpres). — 
Furtuna violentă care s-a a- 
bătut asupra a 14 localități 
din districtul Dacca, Republica 
Bangladesh, a provocat, potri
vit datelor incomplet furniza
te de presa din capitala țării, 
moartea a peste 1 0.00 de per- 
soâne. Ziarul „Daily Janapath" 
anunță că, din cele clteva mii 
de răniți, peste 200 au fost in 
Iernați în stare gravă la spi

cunoaș-talul din Dacca. Nu se 
te numărul persoanelor dispă
rute.

Primul ministru al Republi
cii Bangladesh, Mujibur Rah
man, a plecat în regiunea de
vastată de furtună, unde 
crede că 
te peste 
Ministrul 
ciarat că
• ăți au fosl complet distruse,

Redacția si administrația ziarului : Petroșani, strada Republicii, rtr. 90, telefon : 1662.

se 
au fost direct afecta- 
15 000 de persoane, 
aprovizionării a de- 

12 din cele 14 locali

5,00 Buletin de știri ; 
Cu cîntecul 
iurile tării ; 
zori de zi ; 
programul
Matineu 
microfon,

5,0. 
plași jocul pe

5,40 Melodii în 
6,00 8,08 Radio
dimineții 8,08 

muzical ; 8,30 La
melodia nreferată-.

9,00 Buletin de știri î 9,30 
Memoria pămîntului româ
nesc ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Orchestra de muzică 
populară „Doina Gorjului" 
din Tîrgu Jiu ; 10,30 Contras
te sonorei 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Litera și spiritul 
legii; 11,30 Muzică corală; 
12,00 Discul zilei ; 12,30 în
tâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal ; 13,27 Conner!
de prînz ; 14,00 Compozitorul 
săptămînii ; 14,40 Muzică de 
promenadă ;. 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Radioancheta eco 
nomică ; 15,20 Piese de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 
La microfon Maria Tudor și 
Gheorghe Chițică ; 16,35 Co 
rul de cameră al Universită 
ții Valparaiso din Chile ; 
17,00 Pentru patrie ; 17,30
Din înregistrările violonistu 
lui Ion Luca-Bănățeanu , 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con 
semnări; 21,00 Revista șlagă 
relor ; 21,25 Moment poetic; 
21,30 Capodopere ale muzicii 
de cameră ; 22,00 
nai ; 22,30 Concert 
24.00 Buletin de

. 3.00 Estrada nocturnă.
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9,00 Curs de limb 
(lecția a 50-a) 

O viată pentru 
Telex ■, 
Publicitate ; 
Selecțiuni din
nea-concurs 
patriei" i 
Teatru scurt ; 
Portativ '73 (reluare). 
Comici vestiți ai ecra 
nului Ireluarej ; 
Municipalitatea răspun 
de burureșteanului (re
luare) ;

Telejurnal ;

emisiu-
..Cîntare

18,50

19,20
19,30
20,10

22,40

pentru conducătorii au
to î

Teleconferință de pre
să i

1001 de seri ;
Telejurnal ;
Cîntecul săptămînii — 
Tinere, averea ta e ta
ra ;

Omul de lingă tine ;
Film artistic — Golum- 
na ;

24 de ore.

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri :

12,45 Maximele ; Petroșani -ț- 13 
grade ; Paring -p 5 grade.

Radiojur 
de seară ; 

știri ; 0,03

18,00
18,05
18,15
18.35

Curs de limba engle 
ză. i Lecția a 49-a) re 
luare ;

Telex ;
Tragerea Loto ;

Cum vorbim ?
La volan Emisiune

Minimele : Petroșani— zero 
prade ; Paring —2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține instabilă. Ger variabil. 
Pe alocuri se vor semnala 
precipitații slabe. Vint slab 
din sectorul sudic.
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