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Brigadierul Francisc Kovacs împreună cu doi dintre ortacii săi discutînd 
despre felul în care brigada lui contribuie la realizarea și depășirea planului sec

torului IV al l.M. Petrila. Foto : Ion LICIU

• La sectorul IV, sector cu cea mai mare depășire a sarcinilor de

leagul roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPM PETROSAW Al PCI 
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

♦ CU O ZI ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA CELEI 
DE A DOUA DECADE A LUNII FEBRUARIE MINA 
PETRILA ACUMULASE UN PLUS DE 7 900 DE 
TONE DE CĂRBUNE, TOTALIZÎND DE LA ÎNCEPU
TUL ANULUI 12 700 DE TONE DE CĂRBUNE EX
TRASE SUPLIMENTAR < Cel mai mare plus al 
lunii februarie a fost realizat în ziua de 19 : 1 020 de 
tone de cărbune < SUCCESELE OBȚINUTE SÎNT 
URMAREA FIREASCA A DEPĂȘIRII PRODUCTI
VITĂȚII MUNCII PLANIFICATE ÎN CĂRBUNE CU 
726 KG/POST, IAR LA NIVEL DE ÎNTREPRIN
DERE CU 303 KG/POST < Toate cele 5 sectoare 
de producție ale minei au extras cărbune peste plan 
prin productivitatea muncii planificată, după cum 
urmează :

3 000pro-
Ghafjcut tea/lizaJtu,

plan — aproape tone plus —, și a ductivității muncii

Părăsită" de forul

-

Sectorul
Producție peste

' ' plan (tone)
Depășirea productivității 

muncii (kg/post)
I 209 77

II 1193 1 284
III 2 103 605
IV 2 938 1 697
V 1 460 215

cărbune —- plus 1 700 kg/post —, toate brigăzile și-au realizat și . depășit prevederile lunii februarie^
• Brigada condusă de 

comunistul Eugen Voieu, 
minerii care au lansat 
cea mai valoroasă iniția
tivă muncitorească „Bri
gada înaltei productivi
tăți", a obținut un spor 
de productivitate de 3 000 
kg/post și o producție su
plimentară extrasă de 
1 200 tone cărbune.• Cele mai bune brigăzi ale minei. Sectorul 
I : Gheorghe Borșoș —■ plus 300 tone, Simion Mihoei — plus 267 și Constantin Alexe — plus 135 ; Sectorul II: Alexandru Lazov ’— plus 421 de tone și Gheorghe Rotaru — plus 119 tone ; 
Sectorul III : Florea Mi- onici — plus 770 de tone și Gavrilă Jurcan — plus 104 tone ; Sectorul IV : Eugen Voieu — plus 1 180 tone, Francisc Bartha — plus 200 tone și Gheorghe Toma — plus 120 dc tone; Sectorul V; — Gheorghe Duca — plus 120 de tone și Constantin Nieula — plus 80 de tone de cărbune.
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tutelar — T. C. Ind. Craiova

Rezultatele fazei 
județene a concursului 

de muzică ușoară

Un studiu meritoriu

Ca rezultat al unor laborioase și îndelungate strădanii, în 1.977 a apărut, la Sibiu, studiul 
„Despre modul de produ
cere și de prevenire a 
accidentelor de muncă" de Romulus Martin, medic primar chirurg și doctor în științe medicale. A- xat pe una din 'problemele mari și importante ale contemporaneității, problema prevenirii accidentelor de muncă, studiu! aduce valoroase contribuții originale privind modo! de cercetare și de analiză a accidentelor de muncă, pentru obținerea unor relații obiective, precise de analiză și prevenire, cu caracter de generalizare in acest domeniu, vast și prea puțin cunoscut în acest sens, pornind de la „circuitul d<; activitate" ca element structural—funcțional de legătură între forță de 
muncă, mijloacele de producție și materia primă,

protecție 
unitară

respectiv om-unealtă-o- biect al muncii, autorul, ținînd seama de Complexitatea activității in producție a muncitorului, definește noțiunile de circuit simplu, multiplan și combinat, și trăgînd concluzia că procesul de producție luat în complexul său este, în fond, rezultatul colaborării a numeroase circuits de activități simple, multiple și combinate. în felul a- 'cesta noțiunea introdusă de autor de „circuit de acti v.itățe" apar ca „ce! u- la vie" a procesului de producție. Cil elementul structural-functional al activită ii de producție. In funcție de caracteristicile tehnico ale cercului de activitate se remarcă preponderența accidentelor în circuitele stabile și stabile caracterizate ca
Prof. univ. emerit 

Âron POPA

(Continuare în pag, a 3-a)
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In întregul proces de organizare — condu'/ 

cere a producției din subteran, creat cadru’ 
adecvat pentru

INTĂRiHlA SECURITĂȚI MUNCO

Pentru sporirea potențialului economic, la I.F.A. „Vîscoza" din Lupeni se . execută ample lucrări de extindere, dezvoltare și modernizare a întreprinderii. Noul flux tehnologic modernizat va permite triplarea actualei capacități de producție.Lucrările de construcție au început încă din anul trecut, fiind executate de 
Trustul de construcții in
dustriale Craiova, prin șantierul său din Lupeni. De atunci a trecut o perioadă suficientă pentru bilanț. Dar, acest bilanț este total necorespilnzător. Concret : din valoarea producției globale planificată pentru anul 1978 s-a realizat doar 45 la sută, iar productivitatea muncii pe muncitor în proporție de 75 la sută. Nici în luna ianuarie rezultatele nu sînt mai bune. Dimpotrivă ! La construcții-montaj planul, s-a realizat doar în proporție de 14,1 la sută.lată-ne deci pe șantierul instalației de lire celule-
j Vă informăm
I cui- s-a înde a-

I

! 
I

In holul Casei de tură din Petroșani deschis, sîmbătă, o teresantă expoziție filatelie. In cadrulcestuia pot fi vizionate mărci poștale colecționate cu pasiune și migală de către elevii școlilor din Petroșani. (C.V.)începînd de astăzi, 21 februarie a:c,, la filiala din Petroșani a A.C.R. se execută reviziile tehnice anuale. Cu acest prilej reamintim membrilor A.C.R. posesori de autoturisme că efectuarea din timp a verificărilor tehnice anuale îi scutește de aglomerările de thai tîrZiu. (V.S.).

zice tip mătase de la „Vîscoza" Lupeni în căutarea cauzelor care au dus la această rămînere în urmă.„în anul trecut s-au executat lucrări de nivelare și amenajări de teren — arăta economistul Ludovic 
Venczel, reprezentantul beneficiarului. S-a atacat, totodată, șî devierea pîrîu- lui Brăița. În luna ianuarie a acestui an s-a început turnarea betOanelor pentru platforma pe care va fi așezată fundația halei monobloc cu trei secții — preparare, filare, bobinare. De asemenea, se lucrează la devierea unor conducte existente pe terenul con- struibil. Ritmul de execuție însă este foarte lent. Noua instalație va intra în funcțiune în trei etape, dar pînă la sfîrșitul anului în curs va trebui ca o parte din hale să fie deja acoperite, deoarece începînd cu 1980 avem contractate utilajele. Or, neexistînd construcțiile nu avem unde le monta. Este vorba de

In apropierea Școlii ge- ’ nerale nr. 6 din < Vulcan, constructorii au . început lucrările la noua grădiniță cu 125 de locuri, Acest nou obiectiv social de care vor beneficia copiii oamenilor muncii din localitate va fi terminat la 1 septembrie ac. (Titu Cornea).
♦ -——Din inițiativa comitetelor de partid și sindicat de la l.M. Aninoa- sa, la clubul cultural din i localitate s-a deschis o l expoziție de fotografii și J caricaturi cu aspecte din I activitatea de | și viața colectivului nei. (C.D.).
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preparația chimică și baia de filare (acoperite), de- cantoarele radiale și două decan toare secundare, depozitul de sulfura, priza de apă, calea, ferată uzinală, digul de protecție pe malul Jiului și centrala termică. Acestea' sînt strict . necesare. în ce ne privește pe noi, condițiile de realizare sînt create. Respectiv, s-au asigurat amplasamentele, documentațiile și finanțarea pentru obiectivele planificate în acest an și chiar în devăns. Continu-
Anchetă realizată de 

C. IOVĂNESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

5

i

3
3
3
5

ș

La faza județeană (care a avut loc duminică, la Hunedoara) a Festivalului național „Cîntarea “României", ediția a Il-a, a fost stabilită următoarea clasificare valorică : orches
tre de muzică ușoară : I — formația/clubului „Si- derurgistul" din Hunedoara (formația „Color" de la clubul sindicatelor din Vulcan împarte locul II cu cea de la casa de cultură din Călan) ; grupuri vo- 
cal-instrumentaie : I — for- . inația „Sonor" de la casa de cultură din Petroșani împreună cu cea de la, casa de cultură din Hunedoara. Trio-ul vocal de la Școala populară de artă din. Petroșani a fost apreciat pe primul Ioc în județ, iar la soliști de muzică ușoară Silviu Baban (clubul sindicatelor Vulcan) a fost clasificat pe al doilea loc. 
(T.S.)

A XXX-a aniversare a Teatrului de stat
„Valea Jiului"

Schiță pentru 
o tradiție in teatru 

J>

Valorile etice și estetice 
cuprinse în spectacolul de 
teatru au fost t, . .
totdeauna de minerii din 
acest important bazin car
bonifer, numeroase mărtu
rii in sprijinul acestei a- 
f ir maț ii existind în publi
cațiile care au apărut in 
Valea Jiului. După memo
rabilul act al unirii • Tran
silvaniei cu România, la 1 
decembrie 1918. săptămâna
lele „Gazeta Jiului11 (1921- 
1928) și, mai tirziu, „A-, 
viatul11 (1928-1944) consem
nau diferite spectacole sus
ținute de amatori din Lu
peni cu piese de losif Vul
can sau Văsile Alecsandri. 
După anul 1922 au început 
turneele. unor cunoscute 
trupe de teatru (a lui. T. 
Bulandra cu „Năpasta.11 de 
1. L. Caragiale sau Teatrul 
popular din București cu o 
piesă de Nicolae lorga). 

Diferite fot',tini ti de tțratrv

vin tot mai frecvent, in Pe
troșani (in special după 

apreciate 1925, an cind a fost inau
gurată clădirea actualului 
teatru) sau în Lupeni, pre
zența lor contribuind la 
formarea publicului pentru 
teatru.

Pe lingă teatrele și acto
rii amintiți, in Valea Jiu
lui au mai fost in repetate 
rinduri și alți mari actori : 
Aristide Demetriade, 
Finteșteanu. Marietta Sa
dova, Ion Brezlanu, 
tirziu, după 1940,. Grigore 
Vasiliu-Blrlic, Beate Fre- 
danov. Al. Finți și mulți 
alții. Se bucurau de succes 
piesele românești, jucin- 
du-se in ieosebi Caragtale 
și Alecsandri. Dar, odată 
cu aceste turnee (cărora 
li s-a alăturat șl trupa lui

’ : / T. SPĂTARU .
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Al TU NE DE MUM A 
PATRIOTICATinerii din organizația l'.T.C. nr. 5 de la Pre-

între-,și . instituțiile vorpro- și alta

stagneaza
• (Urmare din pag. I)

Din activitatea
organizațiilor U.T.C

COM UIÎSUL
„STAPINI PE VOLAN"Astăzi are loc la sediul E.T. Petroșani faza municipala a concursului „Stăpini pe volan", gunizat <ie (.’omitetul nicipal U.T.C. După expunere pe teme de eulație,. neri pi'inc din Valea Jiului susține cele, două be : . una teoretică practică. (C. VAL.).

or- iiui- o cir- peste 70 de ti- ,șoferi de ia orile

parația Petrila au participat, după orele de producție, la o acțiune d< muncă patriotică. Cu a- eest prilej a fost adunată și încărcată în vagoane o însemnată can-• titate de fier vechi din hala nouă a spălătoriei, au aranjat utilajele necesare noii preparații e- liberînd în acest fel spațiul necesar atelierului electric. S-au evidențiat uteciștii Emilian Pirtea, Trajan Ignat, Ionel Rus, Constantin Bălteanu, Gheorghe Dobrițan. Nicu iordan, Victor Calotă. Maria Rusii. Maria Gălățan, Doina Popa alții. (Gh. ARȘO1).

Schiță pentru 
o tradiție în teatru

• (Urmare din pag. 1)

im să eliberăm amplasamentul pentru celelalte o- biective, la care am ajutat. și vom ajuta șantierul cu oameni de cite ori va fi .nevoie".Cele arătate de reprezentantul beneficiarului sînt confirmate de Arpad 
Randi, șeful lotului nr. 1 Vîscoza prezent la discuția noastră, din partea constructorului, dar. care, ori- <-ît de optimist ar fi, nu ne poate asigura că se va încadra în graficele de e- xecuție. De ce ? „Pentru că — arăta interlocutorul — primind tîrziu aprobarea atacării lucrărilor, în faza de început era nevoie de terasamente, de nivelări si amenajări. Acestea se iac cu utilaje, dar ele ne-au lipsit anul trecut. Greutățile se mențin și în acest an. în plus s-au a- dăugat altele. Șantierul fiind un copil vitreg al trus- . tului, sîntem lăsați să ne descurcăm cum putem. Și nu prea putem". Pentru a demonstra lipsa posibilităților ni se prezintă ca e- xemplu un plan operativ 
pe luna februarie, în care este înscris necesarul de materiale și utilaje, întocmit aproximativ pe la jumătatea lunii ianuarie și 
a cărui rezolvare nu necesita mai mult de o săp- tămînă. Dar... Notăm doar cîteva poziții din acest plan. Cifrele din paranteză reprezintă numărul satisfăcut. Deci : 4 excavatoa
re (1), 4 buldozere (2), 30 autobasculante (5), 10 mo- tocompresoare (0), 20 ciocane de abataj (0), 10 e- lectropompe (0). Cit despre materiale, ce să mai vorbim, marea majoritate a solicitărilor n-au fost onorate. De fapt, unele, chiar dacă s-ar onora, deocam- . dată nu ajută la nimic.Exemplu : din cei 1 600 mc beton n-a sosit nimic, însă

circa 1 000 mc nici nu se pot turna pină nu vin izolatorii, solicitați încă din data de 5 ianuarie. Se pare că aici neonorarea comenzilor de materiale și utilaje e o practică mai veche. „De un an tot cer o forjă pentru ascuțirea tîr- năcoapelor, dar n-am primit-o nici pînă acum, felul acesta cum pot obține productivitate ritm intens de lucru ?“ ne întreba șeful de lot.Aceeași întrebare am a- dresat-o și conducerii șantierului cu speranța că va . fi transmisă conducerii T. C. Ind. Craiova.La sediul șantierului, lipsa șefului discutăm cu contabil șef, mare parte restanțelor înregistrate obiectivul în construcție. Așadar, cine se face vi-
. novat pentru nerealizările 
din anul trecut și prima 
lună din acest an ?„Noi, șantierul — a. replicat scurt, contabilul șef. Nu putem acuza beneficiarul că ne-a asigurat tîrziu condițiile de lucru. încă de la început am avut a- probări derogatorii pentru începerea lucrărilor.’ Ne-a oprit cineva să pregătim lucrarea ? Nimeni, cu excepția lipsei de organizare, care s-a făcut și încă se mai face simțită și acum la șantier. Ateliere, platforme, garajul, stația de betoane, baza de producție se puteau amenaja înainte de atacarea lucrărilor pro- priuzise. Trustul nu ne-a dat materiale pentru că nu s-au cerut. Unele le-am avut asigurate pe cal, dar nimeni nu duit să menea,. care ne execută lucrări în subantrepriză nu au fost solicitate la timp, tot din tutelar al șantierului lipsa unei organizări rigu- Lupeni ?

IneuȘi

în de șantier, 
Ion Murdara, elucidînd o din cauzele la

le ridice, celelalte
plan lo- s-a stră- De ase- șantiere

două ori populația Lupe- niului. La mulți ani, doctore !
j
S 
t

Operația 60 000
Plecat fără adresă

i
t c

l 

'S £

D.M. a fost adus în stare gravă la spitalul . din Lupeni. După efectuarea rădioscopiei abdominale a fost stabilit diagnosticul : ulcer perforat. Chirurgul Ilie Vo- nica, ajutat de medicul Iosif Ciontoș și de surorile medicale Rodica Rogoz, Elena Regat și Melania Feher, a intervenit cu promptitudine. O- perația a reușit, fiind cea de-a 60 00(ț intervenție făcută de medicul Ilie Vonica în cei 30 de ani de activitate. Cam de

Opt citații au fost trimise pe urmele lui Va- sile Pupăză care a locuit, pînă nu demult, pe strada Merișor din Vulcan. Dar zadarnic. Nici una nu l-au găsit pe donjuanul mai îndrăgostit de drumurile țării, decît de consoarta-i proaspăt adusă în fața ofițerului de stare civilă. După ce Vasile îi promisese marea cu sarea, ju- rîndu-i legămînt. pe viață, a plecat fără adi-esă, ne- găsindu-i-se urmele. De atunci Felicia P. îl caută cu disperare. Pe unde umbli, fluturaș ?

Comunista Mariana 
Dull, operatoare-chimis- 
tă la I.F.A. Vîscoza 
peni, obține lunar 
pășiri 
10—15

ale planului 
la sută.

Lu- 
de- 
de

Foto : O. GHEORGHE

Constantin Tunase care a 
poposit de multe ori pe sce
nele Văii Jiului) care schi
țează o viață artistică des
tul de bine conturată, s-a 
născut și o mișcare artis
tică a amatorilor. Cu mij
loace modeste, însă cu 
multă dragoste pentru tea
tru, s-au prezentat specta
cole cu piese care com
portă multe dificultăți de 
montare și interpretare 
(„Năpasta" de I. L. Cara- 
giale, prin 1928).. Viața tea
trală proprie a fost stimu
lată — aflăm din ziarul 
„Zori noi" (10 aprilie 1945) 
— de înființarea Școlii 
populare de artă și cul
tură din Petroșani, care a 
pus temeliile viitorului 
Teatru muncitoresc (1947). 
După mai bine de 20 de 
ani de nesistematică viață 
teatrală,, odată cu începutul 
unei noi epoci în istoria 
patriei noastre, noua insti
tuție (din care au făcut' 
parte entuziaști actori ama
tori care au pregătit multe 
piese, unele de valoare, 
altele, ce-i adevărat, lipsite

de calități, neconsemnate 
acum de vreo istorie a tea
trului), anunța actualul 
teatru. F.l a luat ființă, ca 
filială în Valea Jiului a 
Teatrului Poporului, în 23 
iunie 1948, devenind, din 
1949, Teatrul de stat „Va
lea Jiului".

Înființarea Tea
trului de stat din Petroșani 
este un real salt calitativ 

atmosfera culturală a 
creaseră 

obiective 
patriei, la 

poporul, 
partidului,

in
Văii Jiului se 
toate condițiile 
(după eliberarea. 
23 August 1944, 
sub conducerea 
a pornit la marea operă de 
construcție socialistă) și 
subiective (oamenii aveau 
opțiuni clare și exigente in 
aprecierea fenomenului cui-, 
tural-artistic integrat armo
nios în viața social-econo- 
mică, deci există un nivel 
superior în educația publi
cului pentru o viață artis
tică proprie). Scena teatru
lui a fost dintotdeauna o 
tribună a ideilor vremii. A- 
ceastă sarcină și-a asu
mat-o Teatrul de stat „Va
lea Jiului".

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT- arăta secretara. partid, generală
ple- de lu- abia

roase la nivel de șantier. Deci, nimeni nu poate fi 
vinovat de lipsurile din 
ograda noastră".Intr-adevăr cea mai mare vină o poartă șantierui din Lupeni, dar, întrebăm noi, trustul nu are și el 
partea sa de vină ? Cel puțin un control eficient dacă s-ar fi făcut tot puteau fi preîntîmpinate u- nele neajunsuri.„De la trust sîntem vizitați foarte rai- - 
Nicolița Nicu, organizației de După adunareaa oamenilor muncii,- din ianuarie, a venit cineva pe aici să se intereseze care e situația, dar a cat repede. Șantierul instalații și-a început crările la Paroșeniacum opt zile (prin 6 februarie a.c. — n.n.). Din cauza șefului de coloană de la S.U.T. am avut foarte mult de suferit, dar n-a luat nimeni nici o măsură pînă cînd, recent, a fost schimbat, iar în privința materialelor chiar mergem noi după ele mim promisiuni".După cum se vede T. C. Ind. Craiova nu „basma curată" din această tevatură, pune deci din partea acestuia o foarte amănunțită analiză a activității șantierului din Lupeni. In vederea eliminării carențelor manifestate pînă acum este necesar să se stabilească măsuri ferme, astfel încît, în cel mai scurt timp, obiectivul să se înscrie graficele de execuție.De altfel, o primă serie de măsuri s-au luat pe plan local, ca urmare a analizării recent în secretariatul Comitetului orășenesc de partid Lupeni a activității desfășurate de către șantier. Dar care este tribuția , trustului,

dacă pri-nici iese toată Se im

în

acestcon-foruldin
Imprudență fatalăM.P. din Lupeni suferea cu inima. După ce s-a „tratat" cu un coniac trei stele, a plecat spre casă. Dar, drumul la în- mai decît unde mai
toarcere-i... părea lung. N-a ajuns pînă în curtea casei, a căzut. Nu s-a putut scula. Era noapteși nimeni n-a trecut pe-a- colo să-i poată oferi ajutorul. Spre dimineață a . fost găsit înghețat bocnă. Transportat de urgență la spital, intervențiile au fost zadarnice. Imprudența i-a fost fatală.

MarinăreascăCum o fi ajuns Iacob Danilov la Petroșani, nimeni nu știe ! Cert este

Boxerii Văii Jiului nu pot depăși 
stadiul de (prea) începători ?!Duminică, 18 februarie. Sala clubului din Vulcan a găzduit cea mai importantă gală — faza municipală — a campionatului individual la box, juniori, al R.S.R.In primul rînd cuvinte despre i re și organizatori, condițiile create buna desfășurare Pe scurt: ringul format, prelata podelei insuficient sub j corzile menea, jate și cît nu sprijin colțurile de odihnă nele erau cu sau spătar. In sfîrșit, cu o întîr- ziere destul de mare, gala a început. Se găsește și cronometru tontul C.M.E.F.S., zatorii, clubul din Vulcan, nu stabilesc arbitrii care i-au loc la o singură masă și încep descifrarea listei — scrisă pe o bucățică de hîrtie cît o notă de plată — care chile ce crucișeze tre arbitri doar unul singur — care se respectă cu adevărat — avea ținuta reglementară.

cîteva organ iza- , despre pentru a galei, era de-fixată, aluneca ghetele boxerilor, ■ ringului, de ase- insuficient prote- atît de slăbite în- ofereau nici un combatanților, la scau- fără
unla reprezen- organi- „Minerul" aveau, se

o bucățicăcuprindea urmau să-și mănușile. pere- în-Din-

faptul că, după ce și-a burdușit geamantanele,cu supraelastic, radipcaseto- foane, minicalculatoare, țigări străine etc., marinarul din Tulcea a luat drumul Petroșani ului. Probabil cu gîndul de a valorifica mărfurile. Numai că, încă de la coborîrea pe peronul gării a și fost „pescuit". Așa a ajuns Iacob Danilov de la Marina de Pescuit oceanic din Tulcea la Petroșani. Și la miliție. Va urma... legea să-și spună cuvîn- tul.
Rubrică redactată de

VM. COANDRAȘ

J

s

î

s

juniori de boxDin loturile de ale celor trei secții — Vulcan, Petrila și Lupeni — abia s-au încropit cinci perechi din care două la aceeași categorie (54 kg). După citeva meciuri amicale, de „rodaj" în fața publicului, susținute de începătorii secțiilor — unii abia aveau două săptămîni de antrenament, timp insuficient și pentru a stăpîni poziția de gardă, pasul înainte și înapoi, noțiuni elementare din ABC-ul boxului — primii boxeri ai - „oficialelor" urcă pe ring. De fapt, de la primul și pînă la ultimul meci, inclusiv cele amicale, impresia rămîne aceeași — doar condiția fizică —, atît cit au putut s-o arate boxerii, pentru că din 5 meciuri oficiale 3 s-au terminat înainte limită, prin abandonse pare să fi fost ceva ceva mai ridicată deoarece ni- 
a fost sub ori-cu o tînărul Petrila,

de
velul tehnic ce critică, excepție — de la Jiul goria 71 kg., care monstrat gilistice.Spuneam că nivelul nic a fost sub orice .* că si... acum tele: l ’ " sic dar-spectaculos și cient cînd este bine pînit a fost... un mare necunoscut. Nu-i vorbă că nici lupta „de aproape", în care să regăsim croșeu- rile șl upercuturile, arme de temut în acest sistem de luptă, nu a fost zentă. Majoritatea lor au constituit o tare între boxeri pus în joc doar de a cîștiga, dar nici element tehnic clar, doar: laterale pornite la înălțimea șoldului, periculos cu capul înainte atunci cînd nu era mult dat pe spate oferea adversarului < vulnerabil punct, dar care, adversar dul său nu sesiza fructifica din aceleași motive (insuficientul bagaj de cunoștințe tehnice) șansa oferită. In rest... brațe învîrtite ca aripile unei mori de vînt, „piruete de balerini", lovituri cu antebrațul, cu mănușa des-

acunoștințe
singură Ciocan cate- de- pu-. teh- criti- argumen- boxul în linie, cla-

pre- gale- înfrun- care au ambiția un ci de tocprea și cînd cel mai bărbia, la rîn- și nu

chisă — și chiar cu șiretul mănușii, lovitură periculoasă pentru adversarul care poate purta pe față zile întregi urmele nesportivității și... lovituri cu dosul mănușii. Uneori meciurile căpătau aspectul unor întîlniri de lupte libere prin încleștările adversarilor care deseori se „odihneau" la podea datorită piedicilor puse involuntar. De jur-îm pre jurul ringului boxerii care așteptau să le vină rîn- ,dul dădeau sfaturi sau își încurajau coechipierii din ring.Cîteva cuvinte despre • arbitraj. Cu o singură excepție, repetăm, arbitrul Alexandru Tampa din Lupeni, toți ceilalți, inclusiv cronometrorul erau din Vulcan și dispuneau singură masă ceea ce permitea consultări genul: „Care a fost . bun ?" sau „Pe eare-1 dăm câștigător In urma cărora se stabilea și., campionul municipal de la juniori. Nu puține fost cazurile cînd antrenorul din colț hotăra cînd să bată gongul, fie în cazul meciurilor amicale fie și la cele oficiale, ca să nu mai spunem că era o confuzie generală în ceea ce privește numărul reprizelor și durata unei reprize.Aceasta fiind situația, de fapt, fără a mai adăuga nici un alt comentariu, punem o singură întrebare conducerilor cluburilor sportive amintite și conducerii forului tutelar — C. M. E. F. S. Petroșani î „Boxerii Văii Jiului nu pot depăși stadiul de începă- . toriRezultate tehnice : categoria 54 kg : Pop (Petrila) c.p.,.. Burlacii (Vulcan) ; 54 kg. (?!) : I.ițoiu (Vulcan) c. ab. rep. I He- geduș (Petrila) ; 60 kg. : Pă- troiu (Vulcan) c.p. reșan (Petrila) ; 63,50(1 kg. Tudorache (Lupeni) rep. II 71 kg. : ab. rep.

de o le de mai
boxau

Mu-c.ab.Zamfira (Vulcan); Ciocan (Petrila) e.I Mătea (Lupeni).
Dorin GHEȚAP.S. Spectatorii din "Vulcan care au umplut pînă la refuz sala clubului meritau o gală de un nivel tehnic mai ridicat.
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In întregul proces de organizare - conducere a producției din subteran, 
creat cadrul adecvat pentru

Întărirea securității muncii
Adunările generale ale oamenilor muncii au

reliefat cerința de a se lua

ale’ în- ale aleauto-
Adunările generale . oamenilor muncii din treprinderile miniere Văii Jiului — foruri autoconducerii șigestiunii muncitorești analizînd multilateral activitatea economico-socială din unitățile miniere, s-au oprit cu atenție și răspundere asupra problemelor de protecție a muncii. A- tît dările de seamă și dezbaterile purtate, cît și programele de măsuri adoptate au vizat intensificarea eforturilor, folosirea deplină a condițiilor existente pentru îmbunătățirea în continuare a acestei activități.Așa cum s-a relevat în toate unitățile, s-a creat o bază materială din ce în ce mai corespunzătoare pentru asigurarea unor condiții de siguranță tot mai deplină a muncii în subteran. Suma de 54 milioane lei folosită pe par- 1978 a- este seni-

adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea minieră Uricani, că deși numărul accidentelor de muncă a scăzut și. este în continuă descreștere, activitatea în acest domeniu nu poate fi a- preciată ca satisfăcătoare. Accidentele care au loc s-a precizat în nare, s-au datorat, cum a rezultat din constatările făcute la mină, în proporție de 90 la sută ne- respectării Normelor departamentale de protecție a muncii, încălcării disciplinei tehnologice, ig-'
W.VAV.'.WAV.V.'.W 

Pe agenda 
priorităților

avut adu- după

cursul anului cestui scop nificativă în ce privește e- fortul pentru îmbunătățirea condițiilor de securitate minieră, de protecție a muncii în subteran, de prevenire a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.Evidențiind toate aceste măsuri, ca de altfehși unele rezultate bune obținute, adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderile miniere au subliniat totodată că rezultatele obținute în reducerea numărului de accidente și îmbolnăviri profesionale nu este nici pe departe la nivelul eforturilor făcute.In mod cu totul justificat s-a remarcat de către mai mulți participanți la

.W.'.W/AWAVZW/Anorării și neaplieării legislației, regulilor și a măsurilor de protecție. Rezultatele obținute în domeniul protecției muncii nu ne pot satisface, chiar dacă numărul accidentelor de muncă a scăzut — a- răta în cuvîntul său tehnicianul Vasile Matei, șeful sectorului I producție de la aceeași întreprindere minieră. Îndărătul fiecărui accident a stat, a- proape fără excepție în toate cazurile, indisciplina care s-a manifestat în- tr-o formă sau alta, fie prin încălcarea tehnologiilor de lucru, fie prin ne- aplicarea măsurilor stabilite, fie prin încălcarea normelor, instrucțiunilor și regulamentelor.In acest context, la a-
0 experiență bună la i.M. Paroșenl

demonstrează ce mare Importanță prezintă

Controlul exigent

donarea generală menilor muncii de la Întreprinderea minieră Lo- nea, inginerul Eugen Stă- neseu a accentuat că e- xistența unor neajunsuri care generează accidente de muncă se datorează e- xigenței scăzute din partea personalului de conducere și supraveghere directă a procesului de producție, față de de la disciplina gică și Normele mentale de protecție muncii.Aceste aprecieri făcute în adunările generale din unități corespund întru- totul cu concluziile desprinse din analizele făcute de organele de control în domeniul protecției muncii. Cu toate insistențele depuse, în întreprinderile miniere starea unor locuri de muncă și lucrări miniere de transport și aeraj continuă să fie necorespunzătoare mai ales ca urmare a neres- pectării prevederilor normelor și instrucțiunilor de protecția a muncii, exigenței scăzute manifestate de personalul cu atribuții de coordonare și control, neluării imediate a unor măsuri de remediere și neurmăririi aplicării pînă la capăt a măsurilor stabilite. Serioase neajunsuri continuă, de asemenea, să persiste în activitatea de instruire, propagandă și educație în domeniul protecției muncii.Exigența cu care au fost ridicate în adunările generale ale oamenilor muncii din .unitățile miniere problemele de protecție a muncii trebuie să ■ tuie pentru organele lective de conducere, tru întregul personal citpr din unități un ternic îndemn de a considera critic întreaga activitate în acest domeniu, de a se mobiliza mai plenar pentru aplicarea măsurilor menite să sporească gradul de securitate a muncii în subteran.

Foto : Gh. OLTEANU

abaterile tehnolo- departa- . a

Electricienii Vasile 
Gulea și Victor Butkov- 
schi controlează modul 
în care funcționează 
blocajele de la rampele 
puțului central al mi
nei Petrila.

PAGINA REALIZATA

LA CEREREA C.M.V.J.

Concepție unitară și originală
(Urmare din pag. ()

congfi- co- pen- mun- pu- re-

circuite de slabă calitate tehnică și reducerea substanțială a acestora în circuitele stabile și fixe ca circuite de „bună" și de „foarte bună" calitate tehnică.în strînsa .lor corelare „circuitul de activitate" și mecanismul de producere a accidentelor de muncă, bazat pe o cauzis- tică foarte bogată și un studiu amănunțit, se trage concluzia că în procesul muncii, acționează anumite criterii sau reguli care , pot fi observate și studiate în diferitelor
I muncă.
i 
I 

I 

I 

I

I cazulaccidente dede la studiul accidentelor cu autorul activita-

ze exterioare circuitului de activitate — accidente pasive. Schema de diferențiere și clasificare a accidentelor de muncă prezentată este pe cît de sugestivă pe atît de convingătoare în argumentările autorului.De un deosebit interes apar în lucrare particularitățile diferențiale ale accidentelor active și pasive. Bazate pe aceste aspecte, și avînd la bază criteriul de a studia accidentele de muncă prin metoda „circuitului de activitate", face posibilă și diferențierea generale muncii în „protecție" ritate", ca distincte.Aprecierea și analiza distinctă a acestor două aspecte ale activității profilactice reprezintă o

activității de protecția activitatea de și de „secu- două activități

Cu o lună și ceva în urmă, la întreprinderea minieră Paroșeni s-a produs un accident de muncă soldat cu pierderea vieții unui om. Intîmplarea a dat naștere la frămintari, mulți au fost puși pe gloduri, Interesul conducerii minei, a cadrelor, conducerilor sectoarelor și organizațiilor obștești ’față de întărirea disciplinei de protecție a muncii și a măsurilor de prevenire a accidentelor a sporit mult. Toate cadrele tehnico-in- ginereșțj —• de la direc» torul minei pînă la maistru — au participat la prelucrarea acestui caz cu întreaga masă de muncitori ; ia Plata avansului și a retribuției s-au întreprins controale severe pentru depistarea cazurilor de alcoolism ; în sala de apeî au fost proiectate 4 filme pe teme de protecție a muncii ; panourile cu fotografii au fost reîmprospătate și completate cu noi aspecte concrete. Sub îndrumarea organizației de partid, ducerea colectivă a a analizat starea de ritate a muncii în sectoarele precum vitatea inginerilor blemele de aeraj tecția muncii. Cu
șicuși

con- minei secu- toate acti- ; pro-pro- acesț

prilej s-au stabilit noi măsuri privind îmbunătățirea calității controlului, înlăturarea operativă a tuturor deficiențelor a căror lichidare nu necesită un timp mai îndelun- ■ gat, creșterea exigenței și întărirea autorității personalului care răspunde de problemele de aeraj și protecție a muncii la Iul întreprinderii și toarelor.Rezultatul : jn toată ceasta perioadă, la roșeni nu s-a produs un accident de Un rezultat salutar demonstrează că acolo unde întregul colectiv de mdne.ă este sensibilizat față de aplicarea și respectarea normelor și măsurilor de protecție ă muncii, unde se întărește • controlul și sporește e- xigența față de orice fel de abateri, unde șe desfășoară o susținută muncă cu omul, o activitate e- ducativă eficientă se obțin rezultate bune, cade falsa ipoteză a fatalității accidentelor. De aici șe desprinde însă și o învățătură : să nu așteptam producerea unui accidentlane-ac-

Ing. Paul ROMANESCU, 
șeful biroului control 

protecție a muncii din 
C.M.V.J.

I 

I 

I

I 

I 

I

Pornind analitic al de muncă, „Circuitului de te" diferențierea și clasificarea accidentelor de muncă în accidente active, tribuție deosebită a torului în domeniul neral al profilaxiei, ferențierea măsurilor „protecție" și de „: ritate" în cadrul activită- accidentele ții de prevenire a accidentelor de muncă, prezentate de autor, se bucură de aplicabilitate generală și își găsesc un larg cîrnp în domeniul minier, în care numărul accidentelor active și pasive depășesc cu mult nivelul altor domenii.De la analiza succintă, și detaliată a cauzelor și măsurilor ce se impun pe linia numărului de acei-

pasive și asimilate, o- feră o cale nouă și mai eficientă atît a studiului accidentelor de muncă, cit și activități de prevenire.Definindprin prisma circuitului de activitate, se remarcă considerarea făcută, de a încadra în accidentele de muncă pe acelea care se produc datorită unor cauze ce survin în limitele circuitului de activitate și sînt legate de persoana accidentată sau de e- lementele obiective ale circuitului — accidente active — și cele ce se produc datorită unor cau-

con- au- ge- Di- de ,secu-

dente și a cauzelor ce le generează, propunerea autorului de a pregăti și forma ingineri și specialiști pe cele două aspecte sau profiluri, a activității de prevenire — „de protecție" și „de securitate" 1 — este deosebit de oportună. O astfel de pregătire oferă temeiurile unei fundate venirii muncă structura producție și de la diferențierea măsurilor de protecție și de securitate.Bazat pe numeroase ca-- guri din uzinele constructoare de mașini, ateliere, șantiere etc. rezultă că în mare măsură cercetarea științifică a accidentelor de muncă conduce, implicit, la cunoașterea precisă a cauzelor ce le generează și la stabilirea condițiilor de desfășurare normală a muncii. în deplină protecție și securitate a muncii. Un astfel de mod de abordare a cauzisticii accidentelor de muncă și de prevenire a lor și în domeniul minier se impune cu necesitate. El ar veni să completeze în mod firesc, progresele remarcabile făcute în minerit pentru ușurarea muncii ca urmare a mecanizării și automatizării acestui domeniu atît de important al economiei naționale și a- tît de decalat în această privință față de alte domenii.

cunoașteri apro- a cauzelor și accidentelor pornind de activității
pre- 

de la de

nive-sec-
a-

Pa- niei muncă 1care

De la schimb la schimb

grav pentru a trece aplicarea măsurilor cesare de prevenire a , cidentelor de muncă !

I
I

I

I

I

I

Sesizarea permanentă și transmiterea schimbărilor 
ce survin in mediul ambiant al locurilor de muncăîn activitatea instructiv- educativă de protecție a muncii mi se pare deosebit de importantă latura practică, modul în care oamenii sînt învățați, obișnuiți și în ultimă instanță determinați să acționeze operativ și. cu eficiență în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale. Sub acest aspect, după părerea mea, este foarte bună — eu condiția să se aplice întocmai — măsura ca la 

predarea locului de mun
că de la un schimb la 
altul, odată cu sarcinile de 
producție, să fie trans
mise la fața locului și 
problemele legate de asi
gurarea securității și pro
tecția muncii minerilor. Se

știe că în mină, mai mult decît în oricare alt domeniu de activitate, locul de muncă este supus unor permanente modificări determinate de mișcările tectonice, emanațiile de gaze, infiltrațiile de apă sau de în continuare, mediu înconjurător. De aceea este foarte important ca cel care conduce formația de lucru — maistrul, șeful de brigadă sau de echipă — să sesizeze la timp astfel de modificări, să pună oamenii care preiau lucrul și locul de muncă la curent ,.u schimbările intervenite, să le indice precis ce au de făcut și cum să acționeze pentru prevenirea și lichidarea oricăror pericole de accidentare, iar la preda

către schimbul pună la cu- și complet informați asupra stărilor de lucruri și a ceea ce au de făcut. Consider pozitiv că, de re* gulă, la mina noastră a- ceste predări-preluări sg fac întotdeauna cu discuții, comentarii, schimburi de păreri și în final ctl indicații. Se atrage astfel atenția fiecărui schimb a- supra vreunui pericol imi» nent sau în perspectivă, ă urmărilor ce pot surveni în cazul neglijării măsuri* lor de prevenire și se precizează ce are de făcut compo-

rea ștafetei următor să rent pe șeful formației cu aceste probleme, să discute eu el și cu ceilalți oameni din abataj despre măsurile ce trebuie luateInstruirea capătă astfel -un caracter practic șl convingător. Par- ticipînd aproape zilnic la astfel de predări-preluări am constatat că de fiecare dată minerii au ceva de spus în legătură cu consolidarea susținerii, cu respectarea monografiilor de armare, cu copturirea a- fiecare om din batajului, cu prevenirea nența schimbului, emanațiilor de gaze etc și mi-am dat seama cît de important este ca cei care intră în „șut" să fie bine
Ing. Mihai VASILESCU, 

șeful compartimentului 
de protecție a muncii 

de la I. M. Vulcan
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FILME

eroul României"
La Cairo a apărut volumul

■ CAIRO 20 (Agerpresj. —ț După cum s-a mai anunțat, la Cairo a apărut; în editura „Dar Al-Maaref“, volumul „Ceaușescu — e- roul României", o nouă lucrare consacrată puternicei personalități a președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vibrant

omagiu adus gîndirii creatoare a șefului statului român. Autorul volumului este cunoscutul publicist și scriitor egiptean El-Sayed Farag Fuad. Volumul „Ceaușescu — erou] României" este a patra lucrare apărută în limba araba — după cele publicate

în ultimii ani la Cairo și Kuweit — erată președintelui niei, politicii interne și externe a țării noastre, contribuției deosebite a tovarășului Nicolae Ceaușescu la edificarea unei lumi a păcii, dreptății și colaborării.
Iran

Beirut, consa- Româ-
Reuniunea consacrată problemei 

cooperării în zona 
Mării Mediterane

Intervenția șefului delegației române

Viata economlco- 
soclală continuă 

să se normalizeze

a
atiris, în pre- de 700 000 ba- cantitate ce se fi suficientă

TEHERAN 20 (Agerpres). — Știri _provehite_din Iran informează că situația continuă să se normalizeze. Astfel, marți au fost redeschise școlile, și institu- ele de ânvățămînt superior. Se anunță, de asemenea, că producția de țiței a Iranului a zent, nivelul rili pe zi — apreciazăpentru acoperirea cerințelor interne.. Hassan Nazih, membru al Frontului Național, a fost numit președinte al Companiei' naționale a petrolului.Pe de altă parte, șeful Statului Major al forțelor armate iraniene,' generalul Mobaiped Vali Gharani, a anunțat că al ți 24, de generali și un amiral au fost puși în retragere.

După acordul de încetare 
a focului în Ciad

N DJAMENA 20 (Ager- pres). — Acordul de încetare a focului semnat luni în capitala Ciadului, la o săptămînă după începerea luptelor dintre forțele; armate care-1 sprijină pe președintele țării, Felix Mal- ioiim și forțe înarmate fidele ': primului Hissen, Habre a continuat să fie respectat în mare , măsură în cursul Zilei de marți.Ezzedin Hamid, ministru de stat sudanez, șeful misiunii de mediere în conflictul din Ciad, a propus luni, la reîntoarcerea sa la Khartum organizarea unei conferințe în vederea reconcilierii naționale, la care să participe toate părțile implicate din Ciad, țările vecine și reprezentanți ai Organizației Unită-

euinteresate, va discuta președintele Sudanului, Ga- afar El ■Nimeiri detaliile a- cestui proiect care, în principiu, a fost: admis de Felix Malîoum și Hissen Ha- bre.Președintele Felix Mâi
nii seministru, îoum a declarat că opune unei soluții federale, dar a precizat că nu dorește acest domeniu"., „Nu vreau să-mi taica. divizării Ciadului".

să ia „inițiativa înasum responsabili*

LA VALLETTA . 20gerpres). — In cadrul reuniunii celor 35 de țări participante la Conferința pentru, securitate și cooperare .în Europa, consacrată exa- -a țărilor:mediteraneene nesemnatare ale Actului final,Țara noastră întreține șt dezvoltă raporturi fructuoase, pe multiple planuri, cu toate statele mediteraneene. Actuala reuniune poate contribui, prin concluziile și recomandările : ei, la stimularea și dezvoltarea colaborării economice, științifice și culturale în regiunea Mării Mediterane, contribuind astfel și la aplicarea Actului final de la Helsinki. Pornind de la aceste considerente, dele-; gațîa română va examina cu interes toate propunerile și ideile ce vor fi prezentate,'

(A- România este de părere câ examinarea în continuare a problemelor privind cooperarea meditefană implică participarea la dezbateri șiminării căilor și mijloacelor de promovare a cooperării economice, științifice și culturale în zona Mării Mediterane, a luat cuvântul șeful delegației români», ambasadorul Dumitru Ani- noiu. El a arătat că România consideră că pe primul plan al înfăptuirii securității europene trebuie să stea trecerea la măsuri practice de dezangajare militară, de dezarmare, fără de care nu pot fi concepute pacea șl securitatea • pe continent și în nici o zonă a sa, ca dealtfel în întreagă lume.Convinsă de rolul și importanța dimensiunii mediteraneene a securității și cooperării în Europa,

JPETROȘANI — 7 No
iembrie: Căsătoria; Re
publica : Ghinionistul ; 
Unirea : Cascadorii.

PETRILA : Haiducul cu ochii ca stelele ;
LONEA : Acel blestemat tren blindat ;
ANINOASA: 1apa este limpede și iar- Iba verde.
VULCAN : Princ:

I dominoului ;
LUPENIVisul roz ;

I

Acțiunile militare de la granița chlno-vletnameză

ții Africane (O.U,A.)'Hamid a precizat că astfel de conferință nu ■putea avea loc deeît dacă încetarea focului va fi respectată, a menționat, de că înainte de a propuneri concrete părților

Oarîn Ciad Ministrul asemenea, prezenta
Indicii ale unor noi stagnări 

in economia S.U.A.domenii a-. americane, barometru alte Mi- in-

Agențiile internaționale de presă informează că la fron ti era chi no-vietnameză au continuat luptele și în cursul zilelor de luni și marți.într-o informație difuzată de agenția China Nouă
se arată că „forțele de frontieră ale Armatei populare chineze de eliberare din Guangxi și Yunnan continuă contraatacul".Postul de radio Hanoi, citat de agenția .France

Presse, relevă, la rîndul său, că „numeroase coloane de militari chinezi au fost obligate să se regrupeze și să aștepte întăriri în urma luptelor violentă".

WASHINGTON 20 (Ager pres). — Economia S.U.A. înregistrează tot mai multe indicii ale Unei noi stagnări. După cum a anunțat Ministerul Muncii al S.U.A., în luna ianuarie s-a înregistrat cea mai accentuată scădere a ritmului construcțiilor. „Este o dovadă S.U.A., potrivit cărora, elocventă, subliniază ziarul „Washington Post", a reducerii ritmului de dez-.voltare economică".Ramura construcțiilor reprezintă unul din cele

și în

mai importante le economiei , calificat drept al conjuncturiisectoare. Comunicatul nisterului Comerțului tervine după o serie de informații furnizate de Sistemul federal de rezerve al în luna ianuarie, volumul producției industriale a cu- npscut un spor de numai 0,1 la sută — cel mai scăzut indice din ultimele 12 luni.

POTRIVIT ZIARULUI 
PARIZIAN „LE FIGARO'*, începând din 1974, anul declanșării crizei mondiale a energiei, în industria munîtară de oțel au suprimate peste 130 000 cUri de muncă. Astfel. R.F.G. și au fost 30 000 locuri de muncă. în Belgia — 26 000, în Franța — 25 000, în Olanda și Luxemburg cîte 6 000.

CEI 13 000 DE ANGA
JAȚI la serviciile poștale din Irlanda au: început o grevă de o săptămână în sprijinul revendicărilor lor de îmbunătățire a condițiilor de munca, si viată.:

MAJORAREA PREȚURI
LOR la produsele de larg consum cu 0,8 la șută în luna ianuarie, în special ca urmare a scumpirii alimentelor și taxelor pentru e- leetricitate, a făcut ca rata anuală a inflației în

co-l'ost1O- înMarea Britanie desființate cîte Canada să ajungă la 8,9 la sută — a anunțat „Statistics -Canada" — Organul guvernamental pentru probleme de statistică.
ERICH HONECKER, cretar general al C.C.

te pentru prima duminică din iulie, făcînd, în acest cadru, un apel la consolidarea unității forțelor politice și. sindicale de stingă.
LA BRUXELLES A LU

AT SFIRȘIT reuniunea miniștrilor însărcinați cu problemele; pescuitului din țările membre ale C.E.E. Ei n-au reușit nici de data a-se- . ceasta să scoată din im- al paș negocierile. Marea Bri- P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, ; și-a încheiat, marți, vizita oficială în R.P. Angola.
ÎN CAPITALA BOLI- 

VIEI A AVUT LOC Conferința națională a Centralei Muncitorești Boliviene engleze și scoțiene. Aceste divergențe îi împiedică de: mai bine de doi ani pe „cei, nouă" să ajungă la un lă în perspectiva alegeri- acord în problema creării lor prezidențiale și legis- oreeonizatei piețe comune lative din țară, programa- în domeniul pescuitului.

tanie reclamă un tratament special pentru resursele, sale de pește, în timp ce Franța, R.F.G., Belgia si Olanda doresc să beneficieze în continuare de zonele lor tradiționale de pescuit în largul coastelor(C.O.B.). Participanții .'au luat în dezbatere probleme privind activitatea sindica-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••<<••••••••••Țările în curs de dezvoltare, în care trăiesc . trei sferturi din populația lumii, utilizează doar la sută din energia dusă în lume, în ce opt țări dezvoltate consumă peste 50 Ia sută. Pe ansamblu, consumul mediu de energie în țările dezvoltate s-a dublat la fiecare zece ani, înregis- trînd un ritm anual de creștere de 4,6 la sută, față de 1,3 la sută, consumului mediu dial, .O mare risipă de se evidențiază în

15 pro- tirrip

cel almon-energie special în cursa înarmărilor, în țările occidentale voltate, „societatea consum" antrenează mensă risipă de bunuri, impusă, și stimulată artificial, de interese economice imediate ale mari
lor trusturi: obținerea 
de profituri cit mai mari, preocuparea predominantă 
a capitalului monopolist internațional de a procu
ra din import, din țările 
în curs de dezvoltare, în special țițeiul ușor exploa-

iardez- de o i-

tabil, concomitent cu neglijarea totală a valorificării resurselor mai puțin accesibile sau comparativ mai costisitoare cum este cazul cărbunelui.Lichidarea decalajelor e- xistente între state in u- t i 1 i zarea res urse lor en er*

ex-perința țărilor. în curs de dezvoltare, pentru valorificarea maximă resurselor energetice ♦de materii prime constituie o condiție fundamentală a progresului cohomic și social, hotărîtor în acest
care a șilor e-’ rolul proces

Ia exploatarea rațională a resurselor energetice în scopul conservării și utilizării lor cît mai eficiente, Dar progresele țărilor în curs de dezvoltare în acest domeniu ar fi putut fi mai mari, dacă s-ar fi asigurat un acces mai

evitare: a risipei, de utilizare de substituți și de valorificare a unor noi surse de energie.Pornind de la pcridențele care nifestă la scară
Necesitatea cooperării internaționale 

in problemele energiei
A revine eforturilor fiecărui popor. Tot mai multe state din Asia. Africa și A- merica Latină au întreprins măsuri hotărîte în direcția lichidării ' treptate a dependenței lor e- conomice, a întăririi su-

getice, a dificultăților ce confruntă țările în curs de dezvoltare, depășirea greutăților create , de re-r parțizarea geografică a resurselor energetice și de materii prime nu se pot realiza deeît prin dezvoltarea cooperării interna- veranității asupra i'esur ționale, în contextul general al eforturilor îndreptate spre lichidarea subdezvoltării și spre instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Desigur, așa cum arată
selor lor naturale, au înfăptuit naționalizări totale sau parțiale trecînd sub controlul statului exploatarea, prelucrarea și comercializarea bogățiilor lor. Totodată, ele au trecut

interde- se ma- globalâ, este evident că acordarea unei atenții sporite dezvoltării cooperării internaționale în domeniul e- nergetic, în contextul e- forturilor pentru instaurarea unei noi ordini nomice internaționale, respunde aspirațiilor gitime spre progres bunăstare ale tuturor poarelor. Realitatea monstrează că numai baza cooperării economice internaționale, care include și componența e- nergetică, se poate ajunge la cele mai eficiente soluții pentru punerea în valoare în mod rațional a potențialului energetic e- xistent al lumii contem-

eco- co- le- Și po- de- pelarg, neîngrădit, al tutu-. ror popoarelor la cuceririle științei și tehnologiei contemporane. Cercetarea științifică relevă, de pildă,' că în condițiile actuale, conservarea resurselor naționale implică pe lingă exploatarea lor rațio- , nală — folosirea unor tehnici înaintate de reducere porane, pentru' asigurarea a consumurilor, de reciclare, de descentralizare a unităților de producție, de stăvilire a creșterii artificiale a consumului, de
succesului eforturilor tuturor statelor pentru dezvoltare independentă ; și suverană. P. DIACONU
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— Cultural : 
Muncitoresc: Două dioptrii de prez- bitism.

URIC ANI:cele din insulă. Milițien--
TV9,00 Teleșcoală.10,00 Gala antenelor : Banat. Județele A- rad, Caraș-Severin, Hunedoara, miș.Șoimii patriei. Telex.Teleșcoală.Curs de limbă germană.Tragerea prono- expres.Atenție la... tenție.Școala contemno- rană — Directorul școlii.ivertisment muzical.15. Telecțonica pentru pionieri.
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„Cin tarea Româ- . | niei". ; î
■seri.jurnal.20,00 La ordinea zilei în
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economie.20,10 Noi,, femeile I20.30 Telecinemateca : Ciclul „Mari actori". „ Cei de pe Caiile“. Produ cți e studiourilor, ricăfte. .22.30 Telejurnal.
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5,00 Buletin de știri.5,05 Ritmuri matinale. , 6,00 R'adioprogramul di- | mineții. 7,00 Radiojur- ' nai. 8,00 Revista presei, i 8,10 Curierul melodiilor. I 9,00 Buletin de știri, i 9,05 Răspundem ascultă- | torilor. 10,00 Buletin de , știri. 10,05 Ansambluri I folclorice. 10,30 Din ță- 1 rile socialiste. .11,00 j Buletin de Microfonul 12,00': Buletin de12,05 clorului Repere 13,00 De la 1 lă 3. 15,00 1 Clubul ihvitaților, 16,00 Radiojurnal. 16.15 Cântece, de fon Nicoreșcu, 16,25 Coordonate econo mice, știri.
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socialiste.știri. 11,05 pionierilor.știri.Din comoara fol- hoștru. 12,35 interpretative.
17.00 Buletin de I 17,05 Odă limbiiI române. 17,25 Orchestra iI Horst Wende. 17,35 Poc- , I mele eterne ale iI — emisiune de educație ;

I muzicală. 17,50 Miniaturi de estradă. 18,00I Orele serii. 20,00 - Viers 'de doină, ritm de joc.I 20,30 Litera și spi ritul legii. 20,50 Cadențe sonore. 22,00 O zi într-o. oră, 23,00—5,00 Non stopmuzical nocturn.
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